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Charakterystyka wybranych elementów sytuacji
spo³eczno-zdrowotnej mieszkañców domów pomocy
spo³ecznej z uwzglêdnieniem wystêpowania
u nich objawów depresji
A characteristic of selected elements of social-health
situation among elderly people staying in residential
homes with taking into account depressive symptoms
Zofia Nowak-Kapusta, Grażyna Franek, Katarzyna Leszczyńska,
Marta Ćmiel-Giergielewicz
Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

Streszczenie
Wstęp. Osoby w wieku powyżej 60 lat stanowią obecnie w domach pomocy społecznej największą grupę mieszkańców. Cel.
Celem pracy była charakterystyka osób starszych przebywających w domach pomocy społecznej i ocena występowania
objawów depresji. Materiał i metody. Badania zostały oparte na anonimowym, autorskim kwestionariuszu ankiety i Geriatrycznej Skali Depresji. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 411 osób obojga płci w wieku 65 lat i więcej (310 kobiet
i 101 mężczyzn) przebywających w Domach Pomocy Społecznej województwa śląskiego. Wyniki. Średnia wieku badanych
osób wynosiła 79,4±7,7 lat. Ankietowane osoby w DPS przebywały około 4,8 ± 4 lat. Większość ankietowanych (246, tj.
59,8%) oceniła warunki mieszkaniowe jako dobre. Spośród 411 ankietowanych ponad połowa (238 osób, 57,2%), posiadała orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym największą grupę stanowiły osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (142 osoby, 34,5%). 131 (31,9%) ankietowanych odpowiedziało, że większość czasu spędza samotnie,
88 (21,4%) ankietowanych osób nie utrzymuje kontaktów z najbliższą rodziną. Zaobserwowano większe występowanie
objawów depresji wśród kobiet w wieku 65-74 lata w porównaniu do pozostałych grup wiekowych (p < 0,05). Zarówno
wśród kobiet jak i mężczyzn dominowały objawy depresji o nasileniu umiarkowanym (kobiety – 21,3%, mężczyźni – 22,8%)
niż głębokim (kobiety – 11%, mężczyźni – 5,9%). Wnioski. Osoby starsze pozytywnie oceniły warunki mieszkaniowe w domach pomocy społecznej. U jednej trzeciej osób powyżej 65 roku życia stwierdza się więcej niż trzy schorzenia przewlekłe,
a niekorzystnie stan swojego zdrowia ocenia prawie dwie trzecie pensjonariuszy. Objawy depresji występowały u co trzeciej osoby badanej. Problem ten dotyczył głównie wdów w okresie wczesnej starości. (Gerontol Pol 2017; 25: 5-11)
Słowa kluczowe: osoby starsze, dom pomocy społecznej, objawy depresji
Abstract
Introduction. Individuals aged 60 or over comprise the largest age group in residential homes. Aim. The aim of this work
was to describe and estimate depressive symptoms in elderly individuals staying in residential homes. Material and methods. The research was based on an anonymous, original survey questionnaire and Geriatric Depression Scale. Finally, 411
individuals of both genders aged 65 or more (310 women and 101 men) staying in residential homes of the Silesian region
took part in the study. Results. The average age of individuals questioned was 79.4 ± 7.7, while their stay lasted around 4.8
± 4 years. Most individuals (246, which is 59.8%) estimated their stay conditions as good. More than a half of 411 individuals (238 individuals, 57.2%) had a disability claim, and the largest group (142 individuals, 34.5%) – a severe disability.
131 (31.9%) informed that most of their time was spent alone, 88 (21.4%) individuals were not in touch with their relatives.
Depressive symptoms were found more often in female individuals aged 65-74 compared to other age groups (p < 0.05).
Depressive symptoms of moderate intensity (women – 21.3% and men 22.8%) were more common than severe intensity
(women – 11% and men – 5.9%). Conclusion. Elderly individuals positively assessed their stay conditions in residential
homes. One-third of people over the age of 65 in residential care homes had more than three chronic diseases. Symptoms
Adres do korespondencji:  Zofia Nowak-Kapusta; Wydział Nauk o Zdrowiu SUM, Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego;
ul. Medyków 12/311, 40-752 Katowice  (+48 32) ;  znkapusta@sum.edu.pl
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of depression common among respondents. Depressive symptoms were found in every third individual. This problem concerned mainly widows in early old age. (Gerontol Pol 2017; 25: 5-11)
Key words: the elderly, residential homes, depressive symptoms

Wstęp
Prognozy demograficzne na nadchodzące lata jednoznacznie wskazują na systematyczny wzrost populacji osób w starszym wieku. Sytuacja ta powoduje, że
zwiększa się zapotrzebowanie na pomoc medyczną
i opiekuńczą dla tej grupy społecznej, jak i konieczne
jest zwiększenie miejsc w domach pomocy społecznej.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której
nadrzędnym celem jest udzielanie pomocy jednostkom,
czy rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać. Jedną z grup
znajdującą się w kręgu zainteresowania pomocy społecznej to osoby w starszym wieku. Udzielana pomoc
obejmuje: zasiłek wyrównawczy, okresowy, celowy dla
osób starszych bez dochodów lub o niskich dochodach,
pomoc rzeczową, usługi opiekuńcze w środowisku lokalnym, w tym także usługi specjalistyczne, lokalne
domy pomocy społecznej [1].
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe,
opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. W celu poznania potrzeb mieszkańca powołuje się zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, składające się
z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się
realizacją indywidualnego planu opieki i wspieraniem
mieszkańca. Każdy podopieczny domu pomocy społecznej posiada indywidualną dokumentację mieszkańca, która powinna być aktualizowana przez pracownika
pierwszego kontaktu [2].
Wydział polityki społecznej w województwie rejestruje domy pomocy społecznej na swoim terytorium i corocznie do dnia 30 czerwca ogłasza ich rejestr w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz dokonuje kontroli
standardów i wydaje w imieniu wojewody pozwolenia
na ich prowadzenie [1].
Na podstawie raportu Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej MPiPS-05 na dzień 31 grudnia 2014 roku
liczba gminnych i ponadgminnych domów pomocy społecznej wynosiła 804 i zamieszkiwało w nich
77 741 osób. Domów pomocy społecznej dla osób
w podeszłym wieku było, 115 w których przebywało
7740 osób [3].
Liczne doniesienia wskazują, że jednym z najczęściej
występujących zaburzeń psychicznych w okresie staroGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1

ści jest depresja. Częstość jej występowania wynosi 1214%. Jednak bardzo często ciężkie lub przewlekłe schorzenia wiążą się ze znacznie wyższym odsetkiem depresji sięgającym do 60%. Osoby starsze częściej zgłaszają
dolegliwości somatyczne, a rzadziej opisują uczucie
smutku. Do najczęściej zgłaszanych skarg przez osoby starsze cierpiące na depresje należy: uporczywy ból,
pobudzenie, apatia, wycofanie, liczne nieswoiste skargi
somatyczne, utrata masy ciała lub apetytu, nadmierna
niesprawność, lęk, zaburzenia pamięci i koncentracji,
szybkie męczenie się, zaburzenia snu, trudności interpersonalne, zaburzenia seksualne [4,5].

Cel pracy
Celem pracy była charakterystyka osób starszych
przebywających w domach pomocy społecznej i ocena
występowania objawów depresji.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono przy pomocy anonimowego autorskiego kwestionariusza ankiety (który zawierał
pytania dotyczące wieku, płci, stanu cywilnego, dzieci,
subiektywnej oceny stanu zdrowia i warunków mieszkaniowych) oraz Geriatrycznej Skali Depresji (Geriatric
Depression Scale) według Yesavage’a w wersji skróconej 15 punktowej. Skalę tę w licznych międzynarodowych badaniach oceniono bardzo wysoko i szeroko
udokumentowano. Ankietowana osoba odpowiadała na
piętnaście pytań „TAK” lub „NIE”. Przy użyciu klucza
zastosowano punktację za odpowiedź 0 lub 1. Wyniki
wyższe niż 5 wskazywały na możliwość występowania
objawów depresji. Zastosowano szczegółowy podział:
6-10 punktów – objawy depresji o nasileniu łagodnym,
umiarkowanym, oraz 11-15 punktów – objawy depresji
o nasileniu ciężkim, głębokim [6].
W badaniu wzięło udział 411 osób obojga płci w wieku
65 lat i więcej przebywających w Domach Pomocy Społecznej województwa Śląskiego. Obliczeń statystycznych
dokonano przy użyciu programu STATISTICA PL. Obliczono częstości występowania cech (np. objawy depresji)
i porównano pomiędzy badanymi podgrupami (np. wiek,
płeć) testem chi-kwadrat. Za istotny statystycznie przyjęto
poziom p < 0,05.
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Tabela. I. Wiek ankietowanych
Table I. Respondents’ age

Wiek [lata]
65-74
75-84
85

Ogółem
n = 411
79,4 ± 7,7
liczba
%
108
26,3
216
52,5
87
21,2

Kobiety
n = 310
75,4%
80,5 ± 7,3
liczba
%
60
55,6
175
81,0
75
86,2

Wśród 411 badanych było 310 kobiet (75,4%) i 101
mężczyzn (24,6%). Średnia wieku badanych osób wynosiła 79,4 ± 7,7 roku, wśród kobiet 80,5 ± 7,3 roku,
a wśród mężczyzn 76,0 ± 7,8 roku. Rozkład wiekowy
badanych kobiet i mężczyzn przedstawia tabela I.

Wyniki
Spośród ankietowanych osób najliczniejszą grupę stanowiły wdowy i wdowcy – 245 badanych (60%), następnie 89 (22%) to kawalerowie i panny, 35 (8%) mężatki i żonaci oraz 42 (10%) osoby rozwiedzione. Wśród
kobiet najwięcej było wdów – 211 ankietowanych
(68%) i jest to znamiennie więcej w porównaniu do grupy mężczyzn, gdzie było 34 wdowców (33,6%). Wraz
z wiekiem badanych zmienia się znamiennie statystycznie (p < 0,001) struktura stanu cywilnego. Wdowieństwo

Mężczyźni
n = 101
24,6
76,0 ± 7,8
liczba
%
48
44,4
41
19,0
12
13,8

Porównanie K-M
p < 0,001

p < 0,001

najczęściej występowało wśród badanych w grupie wiekowej 85 lat i więcej – 74,7% osób (tabela II).
Większość ankietowanych, tj. 263 osoby (64%), posiadała dzieci. Najczęściej było to jedno dziecko – 111 ankietowanych (27%). Mniej niż połowa, gdyż 107 (40,7%)
spośród ankietowanych miało dzieci mieszkające daleko
od miejsca ich pobytu, co często bardzo utrudniało, a czasami wręcz prawie całkowicie ograniczało kontakty.
W grupie ankietowanych przeważały osoby skarżące
się na jedną lub dwie dolegliwości (55,7%). Najmniej,
bo 5 ankietowanych osób (1,2%), skarżyło się na występowanie pięciu lub sześciu schorzeń wymagających
leczenia. Żadnych dolegliwości nie podawało 46 ankietowanych (11,2%), a 3-4 dolegliwości wskazywało 131
(31,9%) ankietowanych.
Spośród 411 ankietowanych ponad połowa (238 osób,
57,2%), posiadała orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym największą grupę stanowiły osoby ze

Tabela II. Stan cywilny
Table II. Maritl status

Kobiety
Mężczyźni
Wiek [lata]
65-74
75-84
 85

Kawaler / Panna
Liczba
%
64
20,7
25
24,8
30
43
16

27,8
19,9
18,4

Żonaty / Zamężna
Liczba
%
17
5,5
18
17,8
13
18
4

12,0
8,3
4,6

Stan cywilny
Rozwiedziony / Rozwiedziona
Liczba
%
18
5,8
24
23,8
25
15
2

23,2
7,0
2,3

Wdowiec / Wdowa
Liczba
%
211
68,0
34
33,6
40
140
65

37,0
64,8
74,7

Tabela III. Stopień niepełnosprawności
Table III. Degree of disability
Znaczny
Liczba
%
104
33,6

Kobiety
Mężczyźni

Stopień niepełnosprawności
Umiarkowany
Lekki
Liczba
%
Liczba
54
17,4
10

Brak
%
3,2

Liczba
142

%
45,8

38

37,6

19

18,8

10

9,9

34

33,7

65-74

46

42,6

23

21,3

7

6,5

32

29,6

75-84

66

30,6

44

20,4

10

4,6

96

44,4

 85

30

34,5

6

6,9

3

3,4

48

55,2

Wiek [lata]
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znacznym stopniem niepełnosprawności (142 osoby,
34,5%). Z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności były 73 osoby (17,7%) i lekkim stopniem niepełnosprawności 20 (4,8%).
Więcej niepełnosprawnych ankietowanych było wśród
mężczyzn (66,3%) niż kobiet (54,2%) (p < 0,05). Nieoczekiwanie znaczny stopień niepełnosprawności najczęściej orzekany był wśród najmłodszych ankietowanych (42,6%). Wśród ankietowanych w wieku 85 lat
i więcej aż 55,2% nie posiadało orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności (p < 0,01) (tabela III).
Oceniając sposób spędzania wolnego czasu, 131
(31,9%) ankietowanych odpowiedziało, że większość
czasu spędza samotnie, a 72 (17,5%) ankietowanych
praktycznie cały czas było samych. Spośród ankietowanych 88 (21,4%) osób nie utrzymywało kontaktów
z najbliższą rodziną, a 293 (71,3%) osoby deklarowały,
że nie spotykały się w ostatnich dwóch latach ze znajomymi.
Ankietowane osoby w DPS przebywały średnio 4,8 ±
4 lat. Większość ankietowanych (246, tj. 59,8%) oceniła
warunki mieszkaniowe jako dobre. Ocenę zadowalającą
przyznało 103 (15%) ankietowanych, a tylko 5 ankietowanych osób (1%) określiło warunki w zamieszkałym
domu pomocy społecznej jako złe. Wśród pensjonariuszy 391 (95%) uważa, że warunki są dostosowane do ich
potrzeb, a tylko 20 (5%), że raczej nie lub nie.
Subiektywna ocena stanu zdrowia jest bardzo ważnym elementem, szczególnie w opiece nad osobami w starszym wieku. Na podstawie obliczeń średniej ważonej można zauważyć, że mężczyźni nie-

Rycina 1. Samoocena stanu zdrowia
Figure 1. Self-assessment of health
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znacznie gorzej niż kobiety ocenili swój stan zdrowia. Swoje zdrowie jako niezbyt dobre i złe oceniło
60,4% mężczyzn i 58,2% kobiet. Jako doskonałe
i bardzo dobre tylko 2,2% kobiet i 3% mężczyzn (rycina 1).
Z analizy wyników Geriatrycznej Skali Depresji wynika, że blisko trzecia część ankietowanych uzyskała liczbę punktów wskazującą na występowanie objawów depresji. Zaobserwowano większe występowanie objawów
depresji wśród kobiet w wieku 65-74 lata w porównaniu
do pozostałych grup wiekowych (p < 0,05) (tabela IV).
Na podstawie uzyskanych punktów można było
określić nasilenie objawów depresji u ankietowanych.
Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn dominowały
objawy depresji o nasileniu umiarkowanym (kobiety
– 21,3%, mężczyźni – 22,8%) nad głębokim (kobiety –
11%, mężczyźni – 5,9%). Nie stwierdzono zależności
istotnej statystycznie.
W grupie wiekowej 65-74 lata obserwowano znamienny statystycznie wyższy odsetek kobiet z objawami
depresji w porównaniu do odsetka mężczyzn. W analizowanym przedziale wiekowym jedna trzecia kobiet
charakteryzowała się objawami umiarkowanej depresji
(33,4%), a wśród mężczyzn odsetek ten wynosił 22,9%.
W tej grupie wiekowej nie występowały objawy depresji
u 53,3% kobiet i 70,8% mężczyzn.
W grupie wiekowej 75-84 lata zaobserwowano mniejszy odsetek ankietowanych z objawami depresji. Odsetek mężczyzn z objawami depresji (29,3%) był tu większy od odsetka kobiet (27,4%). Nasilenie objawów depresji zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn było przede
wszystkim w stopniu umiarkowanym (kobiety 16%,
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Tabela. IV. Występowanie objawów depresji w badanej grupie
Table IV. Depressive symptoms in the tested group

Skala Depresji

Porównanie

Występowanie objawów
depresji (odsetek)

Porównanie

Wiek [lata]

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

65-74 (A)
75-84 (B)
 85 (C)
A-B
A-C
B-C
65-74 (A)
75-84 (B)
 85 (C)
A-B
A-C
B-C

4,6 ± 3,8
4,0 ± 3,7
4,0 ± 3,5
NS
NS
NS
38,9%
27,8%
31,0%
NS
NS
NS

5,4 ± 3,9
4,0 ± 3,7
4,2 ± 3,6
p < 0,05
p < 0,05
NS
46,7%
27,4%
32,0%
p < 0,01
p < 0,05
NS

3,7 ± 3,5
4,0 ± 3,7
3,8 ± 2,5
NS
NS
NS
29,2%
29,3%
25,0%
NS
NS
NS

Porównanie
K-M
p < 0,05
NS
NS

p < 0,05
NS
NS

Rycina 2. Występowanie objawów depresji wśród kobiet w wieku 64-75 lat, a stan cywilny
Figure 2. Depressive symptoms occurrence among women aged 64-75 versus their marital status

mężczyźni 22%) niż głębokim (kobiety 11,4%, mężczyźni 7,3%)
W grupie wiekowej 85 lat i więcej nasilenie objawów
depresji było najmniejsze. Objawy depresji dominowały
w grupie kobiet – 32% w stosunku do 25% mężczyzn.
W stopniu umiarkowanym kobiety 24%, mężczyźni
25%, w stopniu głębokim kobiety 8%, mężczyźni 0%.
Ponadto stwierdzono, że objawy depresji występowały
szczególnie wśród kobiet między 65 a 74 rokiem życia,
które były wdowami. Zależność ta była istotna statystycznie (p < 0,05) (rycina 2).
Nie stwierdzono zależności istotnie statystycznej pomiędzy występowaniem objawów depresji, a posiadaniem dzieci i samotnością. Pomimo braku wyniku
znamiennego statystycznie można było zauważyć, że

aż 55% ankietowanych posiadających objawy depresji
większość czasu spędzała samotnie.

Omówienie
Osoby w starszym wieku obarczone są wieloma doświadczeniami, zmagają się z wieloma przeżyciami,
często doświadczają stratę przyjaciół, współmałżonka
czy własnego dziecka. Najbliższa rodzina często nie
jest w stanie zaspokoić potrzeb osoby starszej, jest niewydolna opiekuńczo i osoba w starszym wieku musi zamieszkać w domu pomocy społecznej.
Grupa badanych pensjonariuszy przebywała w domach pomocy średnio 4,8 ± 4 lat. Dla wielu z nich
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1
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okres adaptacji do nowego środowiska w domu pomocy był bardzo trudny. Pomimo tego mieszkańcy dobrze
ocenili warunki w ośrodkach (60% ankietowanych)
i uważali miejsce pobytu za przystosowane do własnych potrzeb (95% ankietowanych). W doniesieniach
z tego obszaru można odnaleźć również przykłady pozytywnej oceny warunków w domach pomocy społecznej. Na przykład pensjonariusze z DPS „Złota jesień”
w Raciborzu, ocenili swoje warunki zamieszkania na
poziomie dobrym – 59% pensjonariuszy i bardzo dobrym 33%. Wszyscy ankietowani pensjonariusze podkreślili, że czują się bezpiecznie i są zadowoleni z pracy
personelu (92%) oraz niesionej im pomocy (82%) [7].
U co trzeciego ankietowanego w badaniach występowały 3 lub 4 choroby przewlekłe, podobne wyniki zostały przedstawione w badaniach z domu pomocy społecznej w Mierzęcicach, gdzie na jednego mieszkańca
po 60. roku życia przypadało około czterech jednostek
chorobowych o charakterze przewlekłym [8].
Z badań Głównego Urzędu Statystycznego
z 2012 roku wynika, że co ósma starsza osoba w Polsce
(13%) oceniła swój stan zdrowia jako co najmniej
dobry, kolejne 45% zadeklarowało taki sobie stan
zdrowia (ani dobry ani zły), a pozostałe 42% wskazało
na zły lub bardzo zły. Kobiety gorzej oceniały swój stan
zdrowia niż mężczyźni [9]. W badaniach własnych swoje zdrowie jako niezbyt dobre i złe oceniło 60,4% mężczyzn i 58,2% kobiet.
Subiektywna ocena stanu zdrowia mieszkających
w Polsce osób w starszym wieku jest znacznie gorsza
niż ich rówieśników zamieszkujących inne kraje europejskie. Wśród 32 krajów sklasyfikowanych pod względem samooceny stanu zdrowia wśród osób starszych
zajmujemy 4 miejsce od końca. Gorzej swój stan zdrowia ocenili jedynie starsi mieszkańcy Węgier, Łotwy
i Litwy, natomiast najlepiej Norwegii, Szwecji i Szwajcarii. W tych krajach 2/3 populacji ludzi starszych deklarowało bardzo dobry lub dobry stan swojego zdrowia
[9].
Rezultaty przeprowadzonych badań własnych wśród
pensjonariuszy placówek pomocy uwidoczniły, że nasilenie objawów depresji występowało przede wszystkim w stopniu umiarkowanym (21,7% ankietowanych),
a nie w stopniu ciężkim (9,7% ankietowanych). Podobne wyniki uzyskano w badaniach przeprowadzonych na
grupie 202 osób hospitalizowanych na oddziale chorób
wewnętrznych i przebywających w domu pomocy społecznej na terenie powiatu bielskiego. Średnia wieku
badanych wynosiła 77,6 ± 7,4 lat, stwierdzono w tych
badaniach występowanie depresji w stopniu umiarkowanym u 43,6% badanych i w stopniu ciężkim u 10,9%
badanych [10].
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1

W badaniach przeprowadzonych w Norwegii w grupie
902 rezydentów ośrodków długoterminowej opieki geriatrycznej stwierdzono występowanie klinicznie istotnej
depresji u 21,2% badanych z rozpowszechnieniem rocznym na 14,9% [11].
Tak często przedstawiane czynniki, jakimi są
samotność, wdowieństwo i utrata osób bliskich uzyskały
potwierdzenie w badaniach własnych. W grupie
kobiet w wieku 65-74 lat, aż u 46% stwierdzono
objawy depresji i występowały one szczególnie wśród
owdowiałych kobiet. W badaniu Epidemiologic Catchment Area (ECA) częstość występowania depresji
wyniosła 27%. Ponadto, aż 25% wiązało objawy zespołu depresyjnego ze śmiercią życiowego partnera,
odczuciem społecznej izolacji oraz poczuciem bezużyteczności. Tłumaczy to też wyższe rozpowszechnienie objawów depresji w populacji podopiecznych
w ośrodkach opieki społecznej [11].
Wiele doniesień postuluje, aby dążyć do stałego diagnozowania zaburzeń o charakterze depresji wśród pacjentów objętych opieką długoterminową. Wczesne
identyfikowanie depresji i podejmowanie terapii stanowi
realną możliwość poprawy jakości życia tej grupy podopiecznych [12].
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych
w dniu 11 września 2015 roku Sejm uchwalił ustawę
o osobach starszych, która została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i weszła w życie
1 stycznia 2016 roku. Celem nadrzędnym tej ustawy
będzie przygotowywanie wieloaspektowej diagnozy sytuacji osób starszych, usystematyzowanie zadań z zakresu polityki senioralnej oraz zapewnienie ich ciągłości,
kompleksowości i spójności [13].

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy można przedstawić następujące wnioski:
1. Mieszkańcy analizowanych domów pomocy społecznej są zadowoleni z warunków bytowych jednak konieczna jest praca zespołów terapeutycznych oraz odpowiednie wsparcie mieszkańców,
aby minimalizować zjawisko samotnego spędzania
wolnego czasu.
2. U jednej trzeciej mieszkańców domów pomocy
społecznej powyżej 65 roku życia stwierdza się
występowanie więcej niż trzech schorzeń przewlekłych oraz dwie trzecie pensjonariuszy niekorzystnie ocenia stan swojego zdrowia.
3. Sprawność mieszkańców ograniczona jest
w znacznym stopniu, na co wskazuje przyznany
stopień niepełnosprawności, dlatego należy zwró-
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cić uwagę na pomoc w czynnościach podstawowych przez personel placówki.
4. Przesiewowa ocena występowania objawów depresji powinna być systematycznie prowadzona
wśród mieszkańców domów pomocy społecznej ze
względu na wysoką skale występowania szczegól-
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nie wśród owdowiałych kobiet w okresie wczesnej
starości.
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¯ycie i funkcjonowanie kobiet w okresie przekwitania
Women’s lives and activities during the climacteric period
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Streszczenie
Wstęp. Doświadczenie przez kobietę okresu klimakterium – okresu przejściowego pomiędzy okresem reprodukcyjnym
a starością – stanowi współdziałanie czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych, które z charakterystycznymi objawami przekładają się na jej funkcjonowanie w każdej sferze życie. Cel. Celem pracy była próba dokonania analizy wpływu objawów klimakterycznych na wybrane aspekty życia i funkcjonowania kobiet w okresie przekwitania. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w okresie od października 2011 do lutego 2012 roku, wśród 148 kobiet w wieku
44-62 lata. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej.
Narzędzie badawcze stanowił Indeks Blatta Kuppermana oraz kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Bazę danych
i badania statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe STATISTICA 10.0 (StatSoft, Polska).
Wyniki. Badane, które miały średnie lub ciężkie nasilenie objawów klimakterycznych istotnie częściej odczuwały pogorszenie relacji rodzinnych, wybranych aspektów stylu życia i funkcjonowania (p < 0,05). Częściej odczuwały negatywne
emocje przejawiające się w tym, iż czuły się bardziej niespokojne niż dotychczas (41,89%), smutne i wyczerpane (39,86%)
oraz miały trudności z koncentracją (33,11%). Wnioski. Stopień nasilenia objawów klimakterycznych ma istotny wpływ na
życie i funkcjonowanie kobiet w okresie przekwitania. (Gerontol Pol 2017; 25: 12-19)
Słowa kluczowe: kobieta, klimakterium, życie
Abstract
Introduction. A woman’s experience of climacteric period – a transitional period between the reproductive age and old
age – is a product of interacting biological, psychological and social factors, which with climacteric symptoms affect a woman’s activities. Aim. The aim of the study was an attempt of analysis concerning the influence of the climacteric symptoms on women’s lives and their functioning. Material and methods. The study was performed between October 2011 and
February 2012, among 148 women aged 44-62. The study used a diagnostic survey with questionnaires. The research
instruments were the Blatt-Kupperman Index and an original questionnaire. Database and statistical data were analyzed
using computer software STATISTICA 10.0 (StatSoft, Poland). Results. The respondents experiencing moderate or severe
climacteric symptoms more often felt its negative impact on family relations, and various aspects of women’s lifestyle and
functioning. Women more often felt negative emotion, such as anxiety (41.98%), sadness and exhaustion (39.86%) and
problems with concentration (33.11%). Conclusion. The intensity of climacteric symptoms significantly affects women’s
lifestyle and their functioning during the climacteric period. (Gerontol Pol 2017; 25; 12-19)
Key words: women, climacteric, live

Wstęp
Przekwitanie jest okresem przejściowym pomiędzy
okresem reprodukcyjnym, a starością, który rozciąga się
od kilku lat przed wystąpieniem ostatniej miesiączki do
roku po jej wystąpieniu. W oparciu o średni czasu trwania życia kobiety w krajach rozwiniętych, stwierdzono,

iż jedną trzecią jej życia obejmuje okres pomenopauzalny. Z kolei menopauza to naturalny proces w życiu
każdej kobiety, podczas którego dochodzi do ustania
menstruacji w wyniku wygasania funkcji hormonalnej
jajników [1-4].
Do najczęstszych objawów okresu menopauzy/klimakterium należą objawy wypadowe (m.in. uderzenia
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gorąca, nocne poty, zaburzania snu), jak również liczne zaburzenia i dolegliwości moczowo-płciowe, sercowo-naczyniowe, osteoporoza czy zmiany atroficzne.
Doświadczenie przez kobietę okresu przekwitania/klimakterium stanowi współdziałanie czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych, które z charakterystycznymi objawami mają wpływ na jej funkcjonowanie w każdej sferze życie [5-8]. Zadania osób sprawujących opiekę nad kobietą w okresie klimakterium
wynikają, przede wszystkim z oczekiwań, stanu zdrowia
i zgłaszanych przez kobiety problemów. Zgodnie z zaleceniami główny nacisk powinien być położony na działania promocji zdrowia i profilaktykę [9-11].

Cel pracy
Celem niniejszej pracy była próba oceny wpływu objawów klimakterycznych na wybrane aspekty życia
i funkcjonowania kobiet w okresie przekwitania.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w okresie od października
2011 do lutego 2012 roku, wśród 148 kobiet w wieku
44-62 lata, korzystających z opieki oddziału ginekologiczno-położniczego oraz poradni ginekologiczno-położniczej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Badania zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami
Deklaracji Helsińskiej. Kobiety uczestniczące w badaniu
zostały poinformowane o dobrowolności, anonimowości udziału w badaniach oraz wykorzystaniu uzyskanych
wyników jedynie do celów naukowych.
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej. Narzędzia badawcze stanowił Indeks Blatta
Kuppermana (kwestionariusz obejmujący 11 pytań służących do oceny nasilenia objawów klimakterycznych
wśród kobiet) oraz autorski kwestionariusz ankiety dotyczący przedmiotu badań oraz charakterystyki badanej
grupy.
Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Bazę danych i badania statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe STATISTICA 10.0 (StatSoft, Polska). Wartości analizowanych
parametrów jakościowych przedstawiono przy pomocy
liczności i odsetka. Do porównania dwóch grup niezależnych zastosowano test t Studenta. Dla więcej niż
dwóch grup zastosowano analizę wariancji. Dla niepowiązanych cech jakościowych do wykrycia istnienia
różnic między porównywanymi grupami użyto testu
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jednorodności Chi2. Do zbadania związku pomiędzy
zmiennymi zastosowano korelację r Pearsona. Przyjęto
poziom istotności p < 0,05.

Wyniki
Wśród kobiet uczestniczących w badaniu większość stanowiły respondentki w przedziale wiekowym
50-55 lat (41,22%), deklarujące wykształcenie średnie (57,43%), mieszkanki miast (68,92%), mężatki
(70,27%), posiadające dwoje dzieci (48,65%), niemiesiączkujące (71,62%), niestosujące hormonalnej terapii zastępczej (85,81%), a będące aktywne zawodowe
(74,32%).
Tabela I przedstawia wpływ objawów klimakterycznych na relacje i stosunki rodzinne kobiet uczestniczących w badaniu. Przeprowadzona analiza statystyczna
wykazała, iż badane, które odczuwały średnie lub ciężkie objawy klimakteryczne istotnie częściej nie otrzymywały wsparcia od członków rodziny (p = 0,001), widziały u partnera bark zainteresowania i chęci pomocy
z jego strony (p = 0,04), dostrzegały negatywne zmiany
w komunikacji wśród członków rodziny (p = 0,03), jak
również twierdziły, że w życiu rodzinnym zwiększyły
się ich obowiązki (p < 0,00001). Natomiast ankietowane, które miały średnie bądź ciężkie nasilenie objawów
wypadowych częściej twierdziły, że ich relacje z rodziną
pogorszyły się, a stwierdzone różnice były bliskie istotności statystycznej (p = 0,05).
Analiza statystyczna wykazała, że kobiety, które miały
średnie lub ciężkie objawy wypadowe istotnie częściej
twierdziły, iż wpływają one negatywnie na ich pracę
(p = 0,0005), nie przyczynia się to regularnych wizyt
u ginekologa (p = 0,03), obserwowały u siebie spadek
aktywności fizycznej (p = 0,00006), paliły papierosy
od wielu lat (p = 0,00002), zgłaszały problemy ze snem
(p < 0,00001), odczuwały negatywne zmiany w życiu
seksualnym (p < 0,00001), widziały w swoim wyglądzie zewnętrznym niekorzystne zmiany, uważały, że są
nieatrakcyjne fizycznie (p = 0,002) oraz nie miały planów na przyszłość lub twierdziły, iż ich plany muszą
poczekać na poprawę ich samopoczucia (p = 0,0002)
– tabela II.
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Tabela I. Wpływ objawów klimakterycznych na relacje rodzinne badanych
Table I. The influence of climacteric symptoms on women’s family relation
Objawy klimakteryczne
Brak

Lekkie

Średnie/
Ciężkie

Razem

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

otrzymywane wsparcie od członków rodziny

43 (79,63)

40 (88,89)

28 (57,14)

111 (75,00)

brak wsparcia od członków rodziny

11 (20,37)

5 (11,11)

21 (42,86)

37 (25,00)

54 (100,00)

45 (100,00)

49 (100,00)

148 (100,00)

Stosunki rodzinne

Razem

Analiza statystyczna Chi2 = 13,58

p = 0,001

Relacje z rodziną
polepszyły się
pozostały bez zmian
pogorszyły się
Razem

5 (9,26)

3 (6,67)

4 (8,16)

12 (8,11)

49 (90,74)

38 (84,44)

37 (75,51)

124 (83,78)

0 (0,00)

4 (8,89)

8 (16,33)

12 (8,11)

54 (100,00)

45 (100,00)

49 (100,00)

148 (100,00)

Analiza statystyczna Chi2 = 9,41

p = 0,05

Zachowanie partnera – postawa partnera
chęć i gotowość pomocy

30 (66,67)

26 (66,67)

16 (42,11)

72 (59,02)

brak zainteresowania

15 (33,33)

13 (33,33)

22 (57,89)

50 (40,98)

54 (100,00)

45 (100,00)

49 (100,00)

148 (100,00)

Razem

Analiza statystyczna Chi2 = 6,53

p = 0,04

Komunikacja w rodzinie
pozytywne zmiany

12 (22,22)

9 (20,00)

10 (20,41)

31 (20,95)

brak zmian

41 (75,93)

34 (75,56)

30 (61,22)

105 (70,95)

negatywne zmiany
Razem

1 (1,85)

2 (4,44)

9 (18,37)

12 (8,10)

54 (100,00)

45 (100,00)

49 (100,00)

148 (100,00)

110 (74,32)

Analiza statystyczna Chi2 = 10,76

p = 0,03

Zakres obowiązków partnera i dzieci w życiu rodziny
nic się nie zmieniło

52 (96,30)

29 (64,44)

29 (59,18)

częściowo jestem wyręczana

2 (3,70)

23 (15,54)

8 (16,33)

13 (28,89)

mam dodatkowe obowiązki

0 (0,00)

3 (6,67)

12 (24,49)

15 (10,14)

54 (100,00)

45 (100,00)

49 (100,00)

148 (100,00)

Razem

Analiza statystyczna Chi2 = 31,63

p < 0,00001

Tabela II. Wpływ objawów klimakterycznych na wybrane elementy stylu życia i funkcjonowania badanych
Table II. The influence of climacteric symptoms on women’s lives and activities
Objawy klimakteryczne
Brak

Lekkie

Średnie/
Ciężkie

Razem

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

zmiany negatywne

6 (13,64)

13 (36,11)

17 (56,67)

36 (32,73)

brak zmian

38 (86,36)

23 (63,89)

13 (43,33)

74 (67,27)

54 (100,00)

45 (100,00)

49 (100,00)

148 (100,00)

12 (24,49)

36 (24,32)

Praca zawodowa

Razem

Analiza statystyczna Chi2 = 15,28

p = 0,0005

Wizyty u ginekologa
zaczęłam chodzić regularnie

12 (22,22)

12 (26,67)

chodziłam i chodzę regularnie

29 (53,70)

18 (40,00)

12 (24,49)

59 (39,86)

chodzę, tylko w razie konieczności

13 (24,07)

15 (33,33)

25 (51,02)

53 (35,82)

54 (100,00)

45 (100,00)

49 (100,00)

148 (100,00)

Razem

Analiza statystyczna Chi2 = 11,02
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Aktywność fizyczna
utrzymanie dotychczasowej aktywności

16 (29,63)

bez zmian

36 (66,67)

25 (55,56)

18 (36,73)

79 (53,38)

2 (3,70)

10 (22,22)

22 (44,90)

34 (22,97)

45 (100,00)

49 (100,00)

148 (100,00)

spadek aktywności
Razem

10 (22,22)

54 (100,00)
Analiza statystyczna Chi = 24,79
2

9 (18,37)

35 (23,65)

p = 0,00006

Używki – palenie papierosów
tak, palę od wielu lat

5 (9,26)

13 (24,07)

36 (66,67)

54 (100,00)

rzuciłam palenie

13 (28,89)

16 (35,56)

16 (35,56)

45 (100,00)

nigdy nie paliłam

25 (51,02)

6 (12,24)

18 (36,73)

49 (100,00)

Razem

54 (36,49)

45 (30,41)

49 (33,11)

148 (100,00)

4 (8,16)

53 (35,81)

Analiza statystyczna Chi2 = 27,57

p = 0,0002

Sen
sypiam dobrze

38 (70,37)

11 (24,44)

mam problemy ze snem

16 (29,63)

34 (75,56)

45 (91,84)

95 (64,19)

Razem

54 (100,00)

45 (100,00)

49 (100,00)

148 (100,00)

Analiza statystyczna Chi2 = 46,88

p < 0,00001

Aktywność seksualna
brak zmian

40 (74,07)

23 (51,11)

12 (24,49)

75 (50,68)

obniżenie aktywności

14 (25,93)

22 (48,89)

37 (75,51)

73 (49,32)

Razem

54 (100,00)

45 (100,00)

49 (100,00)

148 (100,00)

Analiza statystyczna Chi = 25,27
2

p < 0,00001

Wygląd zewnętrzny
niewielkie zmiany

25 (46,30)

18 (40,00)

16 (32,65)

59 (39,86)

wyraźne zmiany na niekorzyść

6 (11,11)

16 (35,56)

23 (46,94)

45 (30,41)

brak zmian/ zmiany na korzyść

23 (42,59)

11 (24,44)

10 (20,41)

44 (29,73)

Razem

54 (100,00)

45 (100,00)

49 (100,00)

148 (100,00)

23 (46,94)

100 (67,57)
48 (32,43)
148 (100,00)

Analiza statystyczna Chi2 = 17,47

p = 0,002

Zmiana planów życiowych spowodowana zmiana samopoczucia
brak wpływu
negatywny wpływ samopoczucia
Razem

45 (83,33)

32 (71,11)

9 (16,67)

13 (28,89)

26 (53,06)

54 (100,00)

45 (100,00)

49 (100,00)

Analiza statystyczna Chi2 = 15,90

Przeprowadzone badania wykazały, że ankietowane w okresie klimakterium odczuwały zmiany w stanie
emocjonalnym. Najczęściej kobiety uczestniczące w badaniu odczuwały negatywne emocje przejawiające się
w tym, że czuły się bardziej niespokojne niż dotychczas
(41,89%), smutne i wyczerpane (39,86%) oraz miały
trudności z koncentracją (33,11%), a rzadziej pozytywne
odczucia i emocje (wewnętrzny spokój – 7,43%; uczucie ożywienia i energii – 1,35%). Natomiast 28,38% respondentek nie zaobserwowało u siebie żadnych zmian
(tabela III).

p = 0, 0004

Tabela III. Ocena wpływu objawów klimakterycznych
na stan emocjonalny badanych
Table III. Assessing the climacteric symptoms’ influence on emotional state
Wpływ objawów klimakterycznych na stan emocjonalny

n

%

większe odczuwanie niepokoju niż
dotychczas

62

41,89

smutek i wyczerpanie

59

39,86

trudności z koncentracją

49

33,11

brak zmian

42

28,38

ciągłe napięcie

38

25,68

obawy i napady lęku bez wyraźnego powodu

14

9,46

lęk po opuszczeniu domu

12

8,11

wewnętrzny spokój

11

7,43

bardziej ożywiona, pełna energii
i optymizmu

2

1,35
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Tabela IV. Związek pomiędzy stanem emocjonalnym badanych a wybranymi aspektami ich życia
Table IV. Correlations between the emotional state and various aspects of women’s life
Zmiany w stanie emocjonalnym
brak zmian

odczuwane zmiany/
negatywne emocje

Razem

n (%)

n (%)

n (%)

brak

33 (61,11)

21 (38,89)

54 (100,00)

lekkie

8 (17,78)

37 (82,22)

45 (100,00)

Nasilenie objawów klimakterycznych

średnie/ciężkie
Razem

1 (2,04)

48 (97,96)

49 (100,00)

42 (28,38)

106 (71,62)

148 (100,00)

Analiza statystyczna Chi2 = 47,68

p < 0,00001

Plany życiowe
nie ma wpływu

37 (88,10)

inne/czuję się nieszczęśliwa
Razem

63 (59,43)

100 (67,57)

5 (11,90)

43 (40,57)

48 (32,43)

42 (100,00)

106 (100,00)

148 (100,00)

Analiza statystyczna Chi2 = 11,27

p = 0,0008

Relacje rodzinne – zakres obowiązków partnera i dzieci w życiu rodzinnym
nic się nie zmieniło
częściowo jestem wyręczana
mam dodatkowe obowiązki
Razem

40 (95,24)

70 (66,04)

110 (74,32)

2 (4,76)

21 (19,81)

23 (15,54)

0 (0,00)

15 (14,15)

15 (10,14)

42 (100,00)

106 (100,00)

148 (100,00)

Analiza statystyczna Chi2 = 13,78

Tabela IV przedstawia wpływ zmian w stanie emocjonalnym na wybrane aspekty życia i funkcjonowania
respondentek. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że badane, które odczuwały negatywne emocje
istotnie częściej miały średnie bądź ciężkie objawy wypadowe (p < 0,00001), musiały czekać na zmianę swojego samopoczucia w celu realizowaniu swoich planów
życiowych (p = 0,0008) oraz nie miały one wpływu na
zakres obowiązków w rodzinie – ich życie i relacje rodzinne (p = 0,001).

Omówienie
Okres przekwitania to naturalny, przejściowy czas
w życiu każdej kobiety, a mimo to w literaturze przedmiotu jest wiele doniesień na temat problemów pojawiających się w tym okresie [3-5,12-16]. Autorzy niniejszej
pracy podjęli próbę oceny wpływu objawów klimakterycznych na wybrane aspekty życia i funkcjonowania
kobiet w okresie przekwitania.
Zmiany społeczno-ekonomiczne wymagają od dorosłych realizacji wielu ról oraz zadań, co wpływa na ich
życie i funkcjonowanie. Znaczącą częścią społeczeństwa
są osoby w średnim wieku, czyli w okresie życia, który związany jest w szczególności w przypadku kobiet,
z kumulacją licznych obowiązków rodzinnych, zawodowych czy społecznych, które w konsekwencji prowadzą
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do odczuwania przez nie presji czasu oraz przeciążenia
rolami. Kobietom przypisuje się głównie role związane
z obowiązkami domowymi, a większość współczesnych
kobiet łączy role rodzinne, z odpowiedzialnymi rolami
zawodowymi [6]. Pojawienie się objawów klimakterium
przypada najczęściej na etap życia kobiety, w którym to
następują zmiany w funkcjonowaniu rodziny, ponieważ
dzieci dorosły i opuszczają dom. W przypadku kobiet,
które określają swoją tożsamość poprzez odniesienie do
roli matki trudno jest im zaakceptować taką sytuację,
czują się osamotnione i opuszczone, ponieważ dotychczasowym polem aktywności życiowej była opieka nad
potomstwem oraz wspomaganie ich rozwoju, a relacje
z partnerem/ mężem są często zakłócone [8,9,10]. Badania Kanadys i wsp. (2004) dotyczące pozycji kobiety
w okresie przekwitania w rodzinie wykazały, że 30,0%
badanych kobiet zauważyło zmianę zajmowanej pozycji w rodzinie. W blisko 50% przypadków była to
zmiana negatywna, wynikająca z poczucia bycia mniej
potrzebną swoim dzieciom, które nie oczekują pomocy,
ponieważ założyły swoje rodziny [10]. Markwitz-Grzyb
(2012) w swoich badaniach dotyczących źródeł wsparcia dla kobiet w okresie klimakterium wykazała, że najważniejszymi rolami społecznymi dla badanych kobiet
były rola matki, żony i córki. Natomiast najczęstszą sytuacją życiową, która miała miejsce na tym etapie ich
życia było opuszczenie domu przez dziecko. W swoich
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badaniach wykazała również, że zdecydowana większość ankietowanych uważa, iż kwestie dotyczące okresu przekwitania nie są tematem wstydliwym, co więcej
może o nich porozmawiać, jak i otrzymać wsparcie nie
tylko od profesjonalistów – lekarza ginekologa, ale także męża/ partnera, dzieci czy przyjaciół [8]. Natomiast
nieco odmienne wyniki uzyskał Szpak i wsp. (2010)
w swoich badaniach dotyczących relacji partnerskich
w okresie przekwitania. Wykazali, że ponad połowa
badanych mężczyzn godzi się i rozumie swoje partnerki i zmiany zachodzące w organizmie w tym okresie,
jednocześnie żaden z partnerów nie rozmawia na temat
okresu klimakterium ze swoją partnerką, jak również nie
pomaga jej w tej sytuacji [5]. Z kolei wyniki badań własnych wykazały, że odczuwanie przez kobiety średnich
lub ciężkich objawów wypadowych przekłada się negatywnie na relacje i stosunki w rodzinie – brak wsparcia od bliskich, brak zainteresowania i chęci pomocy ze
strony partnera, trudności w komunikacji wśród członków rodziny.
Zmiany zachodzące w organizmie kobiety w okresie
przekwitania objawiają się często nasilonymi dolegliwościami fizycznymi oraz psychicznymi, jak zmiany
naczynioruchowe, potliwość, zaburzenia koncentracji
i pamięci, drażliwość czy zmiany nastroju, zwiększa się
także ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową, cukrzycę, raka gruczołu piersiowego czy jelita grubego.
Szansą na zachowanie optymalnego stanu zdrowia przez
kobiety w tym okresie jest prozdrowotny styl życia oraz
podejmowanie pozytywnych zachowań zdrowotnych,
ponieważ to one determinują w największym stopniu
stan zdrowia jednostki [11]. Styl życia kobiet w okresie średniej i późnej dorosłości badanych przez Janicką
(2014) przedstawiał się następująco: większość kobiet
uczestniczących w badaniu była nieaktywna fizycznie, paliła papierosy oraz cierpiała na choroby przewlekłe [6]. Podobne wyniki badań uzyskała Kózka i wsp.
(2013), w których to badana grupa kobiet nie prowadziła w pełni zadowalającego prozdrowotnego stylu życia,
jak również ankietowane w badaniach Iwanowicz-Palus
i wsp. (2013) z zakresu aktywności fizycznej oraz korzystania z opieki lekarza ginekologa [11,12]. Pojawienie się objawów klimakterium u kobiet przyczynia się
do ich kontaktu ze specjalistą, którym jest najczęściej
lekarz ginekolog, odgrywający istotną rolę w zakresie trafnej i wczesnej diagnostyki zaburzeń w okresie
przekwitania [3,8,12]. Jednym z najczęściej zgłaszanych
problemów przez kobiety w okresie klimakterium są zaburzenia związane ze snem, co potwierdzają w swoich
badaniach Janicka (2014) oraz Słopień i wsp. (2015)
[6,13]. Z kolei nasilenie objawów klimakterycznych
negatywnie wpływa zarówno na relacje rodzinne, jak
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również pracę zawodową i funkcjonowanie zawodowe,
co w swoich badaniach podkreślają Skrzypulec i wsp.
(2007) oraz Nowakowska i wsp. (2015) [7,14]. Wyniki
badań własnych wykazały, że występowanie średnich
lub ciężkich objawów klimakterycznych miało negatywny wpływ na pracę ankietowanych, nie przyczyniło się
do rozpoczęcia regularnych wizyt w gabinecie ginekologicznym, respondentki te częściej obserwowały u siebie
spadek aktywności fizycznej, od wielu lat paliły papierosy oraz zgłaszały problemy ze snem.
Kolejnym istotnym zagadnieniem dotyczącym kobiet
w okresie klimakterium poruszanym w literaturze jest
podejście do funkcji płciowych oraz seksualności, które
w tym okresie zależą od stanu ich zdrowia, jak i partnera oraz licznych czynników [3-5]. Szpak i wsp. (2010)
w swoich badaniach stwierdzili, że satysfakcja seksualna oraz podejście do kontaktów seksualnych w okresie
klimakterium jest odmiennie postrzegane przez obojga
partnerów [5]. Z kolei badania przeprowadzone przez
Skrzypulec i wsp. (2003) dotyczące oceny wybranych
aspektów życia psychicznego i seksualnego kobiet
w okresie okołomenopauzalnym wykazały, że dochodzi do zaburzenia obrazu własnej osoby przez badane
kobiety. Stwierdzono także u kobiet uczestniczących
w badaniu obniżenie aktywności seksualnej, libido i częstości współżycia, a do głównych przyczyn tego stanu
zaliczono spadek zainteresowania współżyciem, obniżenie poczucia własnej atrakcyjności czy dyspareunię [3].
Dodatkowo dość częste stereotypowe niekorzystne postrzeganie zmian w okresie przekwitania przyczynia się
do obrazu kobiety jako osoby nieatrakcyjnej, co z jednej strony wywołuje lęk przed starzeniem się, głównie
u kobiet, które wkraczają w okres okołomenopauzalny
i podejmują działania, aby zapobiec lub ukryć zmiany. Z drugiej zaś strony kobiety przestają dbać o siebie
i poddają się procesowi starzenia. Zarówno jedno, jak
i drugie podejście do starzenia prowadzi do niskiej samooceny, braku akceptacji, a w konsekwencji poczuciu utraty i braku atrakcyjności [6,15]. Badania Szpaka
i wsp. (2010) wykazały, że poziom akceptacji zmian zachodzących u partnerek w okresie klimakterium jest wysoki, szczególnie w aspekcie atrakcyjności seksualnej.
Mężczyźni uczestniczący w badaniu postrzegali swoje
partnerki za atrakcyjne, jednak nie pomagali im w radzeniu sobie z objawami okresu przekwitania [5]. Natomiast
wyniki badań własnych wykazały, że badane, które miały średnie lub ciężkie objawy wypadowe częściej odczuwały negatywne zmiany w życiu seksualnym, widziały
w swoim wyglądzie zewnętrznym niekorzystne zmiany,
postrzegały się za nieatrakcyjne fizycznie, jak również
nie miały planów na przyszłość, twierdziły, iż ich plany
muszą poczekać na poprawę ich samopoczucia.
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Okres klimakterium sprzyja pojawieniu się bądź nasileniu istniejących zaburzeń psychicznych. Występowanie zaburzeń depresyjnych czy lękowych u kobiet
w tym okresie związane jest bardzo często ze świadomością końca okresu młodości, atrakcyjności, płodności, odejściem dzieci z domu czy śmiercią bliskiej osoby
[2,7,16]. Badania Skrzypulec i wsp. (2003) wykazały, że
u badanych w okresie okołomenopauzalnym ulega obniżeniu dobre samopoczucie, ujawnia się nastrój depresyjny oraz zakłócony obraz własnej osoby. Stwierdzono
także, że stopnień nasilenia objawów depresyjnych i wypadowych wykazuje najwyższe natężenie wśród kobiet
z nieregularnymi krwawieniami miesięcznymi [3]. Przeprowadzone badania własne wykazały, że ankietowane
odczuwały częściej negatywne emocje, które wpływały
na ich funkcjonowanie i postrzeganie życia.
Edukacja kobiet, ich rodzin oraz całych społeczności
na temat okresu przekwitania, zmian i charakterystycznych objawów dla tego okresu oraz sposobów ich łago-

dzenia są konieczne w akceptacji dokonujących się przemian oraz własnej osoby na nowym etapie życia każdej
kobiety [7,9].

Wnioski
1. Stopień nasilenia objawów klimakterycznych ma
istotny wpływ na życie i funkcjonowanie kobiet
w okresie przekwitania.
2. Większe nasilenie objawów klimakterycznych wpływa negatywnie na relacje rodzinne kobiet, różne
aspekty stylu życia i funkcjonowania kobiet.
3. Występowanie objawów klimakterycznych powoduje
odczuwanie przez kobiety negatywnych emocji, które
mają wpływ na ich funkcjonowanie i postrzeganie życia.
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Streszczenie
Wstęp. Wśród wielkich problemów geriatrycznych znajdują się zaburzenia depresyjne jako drugi najistotniejszy zespół
psychopatologiczny. Czynnikami ryzyka depresji u osób starszych są problemy zdrowotne, śmierć lub choroba osoby bliskiej czy opieka nad przewlekle chorym. Dodatkowo podkreśla się znaczenie uzależnienia od innych osób, potrzeby wsparcia, opieki oraz lęku przed zmianami jako czynników (tzw. zależność interpersonalna), które u osób starszych oraz kobiet
może powodować depresję. Cel. Celem badania było określenie nastroju i nasilenia objawów depresji u słuchaczek UTW
oraz ich związków ze zmiennymi demograficznymi, sprawnością fizyczną i udziałem w zorganizowanych zajęciach ruchowych oraz jakością życia. Materiał i metody. Badaniami objęto 116 kobiet w wieku 50-88 lat. W badaniach wykorzystano
Przymiotnikową Skalę Nastroju UMACL, Geriatryczną Skalę Oceny Depresji (wersja 15-punktowa) Yesavage’a, kwestionariusz WHOQol-Bref oraz próby sprawnościowe FFFT. Wyniki. Ponad 3/4 seniorek doświadczało silnego pobudzenia
energetycznego i słabego pobudzenia napięciowego, co wskazuje na wysoki poziom wigoru i życiowej energii przy niskim
poziomie niepokoju. Niemal 94% respondentek zdiagnozowano jako osoby bez depresji, umiarkowane nasilenie objawów
depresji zanotowano u co dwudziestej badanej. Wnioski. Korelacyjny model badania uniemożliwia formułowanie wniosków o charakterze przyczynowo-skutkowym. (Gerontol Pol 2017; 25: 20-27)
Słowa kluczowe: nastrój, aktywność fizyczna, osoby starsze
Abstract
Introduction. Among great geriatric problems depression disorders are the second most important psychopathological
syndrome. Factors of depression risk among elderly people are health problems, death or sickness of beloved person or
care of a chronically ill person. Additionally such factors as: being dependant on the others, the necessity of support, care
and being afraid of changes, can cause depression. Aim. The aim of the research was to determine mood and symptoms
of depression among the Third Age University students and their correlation with demographic variables, physical fitness
and participation in organized physical classes and quality of life. Material and methods. The research was conducted
on 116 women aged 50 to 88 with the usage of Adjective Scale of Mood UMACL, Geriatric Scale of Depression Evaluation (15- point version) of Yesavage’, WHOQol-Bref questionnaire and FFFT fitness test. Results. Over ¾ of elderly ladies
experienced strong energetic renewal and weak muscle tension renewal, which indicates high level of vigor and life energy with low level of anxiety. Almost 94% of examined persons were diagnosed as persons without depression. Moderate
symptoms of depression were notice in every fifth examined person. Conclusions. Correlative model of the research enables forming conclusions which have cause – result effect. (Gerontol Pol 2017; 25: 20-27)
Keywords: mood, physical activity, elderly people
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Wstęp
W ciągu ostatnich 20 lat szczególnie w krajach rozwiniętych ludzie żyją dłużej i cieszą się lepszym zdrowiem, dodatkowo znacznie obniżył się współczynnik
niepełnosprawności fizycznej. Ale jakość życia określana jest nie tylko przez stan zdrowia fizycznego, ważnym
elementem jest poziom zdrowia psychicznego. Kępiński [1] przyrównał życie ludzkie do dnia, a starość do
zmierzchu. Rozumiana w ten sposób starość związana
jest z przeżywaniem obaw, niepokojów, lęku. Wiele
osób boryka się z poczuciem przemijania, świadomością
utraty sprawności i atrakcyjności fizycznej.
Styl życia warunkowany jest m.in. poprzez zmiany
zachodzące w psychice oraz statusie społecznym osoby
starszej. Zmiany te polegają na zmniejszeniu szybkości
ruchowego uczenia się, obniżeniu sprawności intelektualnej i na poważnych zmianach przystosowań emocjonalnych. Często występuje również poczucie odosobnienia, obcości otaczającego środowiska. Poczucie to
często uwarunkowane jest dynamiką przemian kulturowo-obyczajowych, szybkim tempem postępu techniczno-informatycznego, przemianami wewnątrz państwa
itd. Wszystko to sprawia, że starsze pokolenie wycofuje
się z życia społecznego i żyje na uboczu. U człowieka
starszego następuje zmiana w osobowości: zacieśniają
się zainteresowania, zmniejsza się aktywność umysłowa,
występuje nadmierna ostrożność w podejmowaniu decyzji, konserwatywna postawa wobec nowości, skupianie
się na własnych sprawach, przekonanie o własnej nieomylności oraz skłonność do wzruszeń.
Zmiany psychiczne związane ze starzeniem się pozostają w wyraźnym związku ze zmianami biologicznymi,
zdrowotnymi i społecznymi: zwiększa się zależność od
otoczenia; zmieniają się postawy, zachowania; wzmacnia się potrzeba bezpieczeństwa; następuje wycofywanie się z wcześniejszych form aktywności, pojawiają
się skłonności hipochondryczne, egocentryzm, potrzeba
akceptacji, potrzeba aktywizacji, brak lub ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi, obniżenie samooceny, uprzedzenia społeczne. Duże zasoby czasu wolnego, a przy tym nieumiejętność gospodarowania nim,
samotność, brak sensu życia, brak pasji, zainteresowań,
brak chęci do działania, ruchu, aktywności, powodują
nieciekawy obraz starości oraz warunkują bierny styl
życia.
Spirduso i wsp. [2] podkreślają, iż na jakość życia
osób w starszym wieku ma wpływ jedenaście czynników, które przedstawił w formie diagramu. Dwa obszary
mają szczególnie duży wpływ na jakość życia seniorów:
sprawność fizyczna osoby starszej (stan zdrowia, funkcje fizyczne, energia i witalność, funkcje seksualne) oraz
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obszar poznawczy i emocjonalny (funkcje emocjonalne,
funkcje poznawcze, dobre samopoczucie, satysfakcja
życiowa). U młodych osób czynniki te nie mają największego wpływu na jakość ich życia, natomiast u osób
w okresie późnej dorosłości odgrywają one najistotniejszą rolę.
Wśród wielkich problemów geriatrycznych znajdują
się zaburzenia depresyjne jako drugi (po otępieniu) najistotniejszy zespół psychopatologiczny. Depresja dotyka
15-20% osób starszych, a wśród osób objętych opieką
medyczną odsetek sięga nawet 30% [3]. Towarzyszą jej
często deficyty poznawcze, gdyż między depresją i obniżeniem funkcji poznawczych zachodzą wzajemne powiązania przyczynowo-skutkowe [4].
Jak podaje Dobrzyńska i współautorzy [3] depresja
u osób po 65. roku życia ma dwie przyczyny: czynniki psychospołeczne i biologiczne. W grupie czynników
psychospołecznych wymieniają m.in: spadek/utratę
sprawności psychofizycznej i niezależności, brak aktywności, odosobnienie związane z przejściem na emeryturę, utrata najbliższych oraz brak wsparcia osób bliskich
i kontaktów z innymi ludźmi. Przyczyny biologiczne to
czynniki genetyczne, zmiany biologiczne powiązane ze
starzeniem się organizmu oraz schorzenia somatyczne i
stosowane leki.
Badania pokazują, że ponad 16% owdowiałych seniorów w ciągu roku po śmierci współmałżonka cierpi z
powodu depresji [3]. Krzyżanowski [5] podaje, że około
40% przypadków depresji u osób po 65. roku życia nie
jest diagnozowanych. Często w tej grupie objawy depresji uznaje się m.in. za normalny przejaw procesu starzenia się [3].
U najstarszych chorych notuje się też najwyższy
wskaźnik samobójstw. Baumann [6] podaje kilkanaście
czynników ryzyka samobójczego według Ringela. Są to
między innymi pory roku (wiosna i jesień), wiek 45+,
płeć męska, owdowienie / rozwód, samotność, przewlekłe choroby somatyczne, samotność, zła sytuacja finansowa czy depresja. Depresja często towarzyszy różnym
formom demencji, nasilając deficyty poznawcze przyczynia się do zaostrzenia objawów [7].
Prowadzenie działań ukierunkowanych na profilaktykę zaburzeń afektywnych u osób w starszym wieku
wymaga poznania znaczenia czynników warunkujących
nastrój w tej grupie wiekowej. Należą do nich czynniki demograficzne, zwłaszcza wiek. Wskaźniki depresji
gwałtownie wzrastają po 85. roku życia, prawdopodobnie w reakcji na istotne ograniczenie sprawności fizycznej oraz wskutek zmian neurologicznych. Ryzyko
depresji jest też zależne od stanu zdrowia fizycznego i
poziomu niepełnosprawności lub upośledzenia istotnych
funkcji życiowych [8]. Czynnikami ryzyka depresji w
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późnej dorosłości są problemy zdrowotne (choroba fizyczna, upośledzenie poznawcze, niepełnosprawność),
śmierć lub choroba osoby bliskiej, opieka nad przewlekle chorym oraz zaburzenia naczyniowe w mózgu. Dodatkowo podkreśla się znaczenie uzależnienia od innych
osób, potrzeby wsparcia, opieki oraz lęku przed zmianami jako czynników (tzw. zależność interpersonalna),
które u osób starszych oraz kobiet może powodować depresję [9]. Wśród czynników ryzyka depresji wymienia
się także niski poziom aktywności życiowej i zaangażowania w podejmowane działania [9]. Nastrój i depresja
są uwarunkowane przez wiele czynników, same z kolei
stanowią determinanty innych zmiennych, w tym jakości
życia. Zależności między tymi zmiennymi są więc dwukierunkowe.
Wyniki badań świadczą o tym, że regularna aktywność fizyczna osób starszych wiąże się z wyższym dobrostanem psychicznym i fizycznym [2]. Potwierdzono
to w badaniach własnych. U kobiet w wieku późnej dorosłości uczestniczących przez pięć miesięcy w programie ćwiczeń fizycznych zaobserwowano bardzo wyraźną poprawę nastroju. Te korzystne zmiany utrzymywały
się jednak przez stosunkowo krótki czas, gdyż po dwumiesięcznej przerwie w ćwiczeniach dobrostan emocjonalny istotnie się obniżył do poziomu zbliżonego do obserwowanego na początku programu [10,11]. Po dwóch
tygodniach obozu rekreacyjnego stwierdzono u jego
uczestników istotną poprawę nastroju (wzrost poziomu
wigoru, spadek poziomu wszystkich negatywnych stanów emocjonalnych badanych za pomocą POMS) [12].
Aktywność fizyczna jest także powiązana z mniejszym ryzykiem depresji. W kohorcie ponad dwóch tysięcy osób w starszym wieku z podwyższonymi wskaźnikami depresji, u tych badanych, którzy codziennie
spacerowali prawdopodobieństwo nasilenia symptomów
depresji po trzech latach było trzykrotnie mniejsze [13].
Zmniejszenie aktywności fizycznej nasilało ryzyko zachorowania na depresję w badaniach realizowanych
wśród osób w średnim i starszym wieku w Holandii
[14]. W badaniach dorosłych w wieku 50-89 lat stwierdzono negatywny związek między aktywnością fizyczną
i depresją, jednak poziom aktywności nie pozwolił przewidzieć wskaźników depresji w 12 lat później [15] .

Cel pracy
Celem badania było określenie nastroju i nasilenia objawów depresji u słuchaczek UTW oraz ich związków
ze zmiennymi demograficznymi, sprawnością fizyczną i
udziałem w zorganizowanych zajęciach ruchowych oraz
jakością życia.
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Materiał i metody
Badaniem objęto 116 kobiet w wieku od 50 do 88
lat (M=68,17; SD=6,395) uczestniczących w zajęciach
UTW w AWF w Warszawie. Wśród respondentek dominowały osoby z wykształceniem wyższym (58,8%),
pozostałe legitymowały się wykształceniem średnim
(40,0%), jedynie 1,3% badanych miało wykształcenie
podstawowe. Wśród badanych 46,8% to osoby zamężne, 29,9% - wdowy, 16,9% - osoby rozwiedzione, 6,5%
- panny. Niespełna połowa badanych (45,6%) mieszkała samotnie; niewiele mniej osób (44,2%) mieszkało z
mężem, co dziesiąta respondentka (10,4%) mieszkała z
innymi członkami rodziny. Badane najczęściej oceniały
swoją sytuację materialną jako przeciętną (39,0%) i dobrą (37,7%), rzadziej bardzo dobrą i złą (10,4%); tylko
2,6% badanych określiła ją jako bardzo zła. Dwie trzecie
badanych (67,1%) chorowało na choroby przewlekle,
83,1% systematycznie przyjmowało leki.
Do badania nastroju wykorzystano Przymiotnikową
Skalę Nastroju UMACL Mattewsa, Chamberlaina, Jonesa w polskiej adaptacji Goryńskiej [16], która składa
się z 29 pozycji (przymiotników), tworzących trzy skale: Pobudzenie Napięciowe (PN), 9 pozycji; Pobudzenie Energetyczne (PE), 10 pozycji; Ton Hedonistyczny
(TH), 10 pozycji. Kwestionariusz nawiązuje do trójwymiarowej struktury afektu (nastroju): pobudzenia napięciowego, pobudzenia energetycznego oraz tonu hedonistycznego. Pobudzenie napięciowe można opisać
na wymiarze napięcie - relaksacja, pobudzenie energetyczne na wymiarze energia - zmęczenie, natomiast ton
hedonistyczny na wymiarze przyjemność –nieprzyjemność. Pobudzenie napięciowe można określić jako lękotwórcze, osoby uzyskujące w tej skali wysokie wyniki są
napięte i zestresowane. Pobudzenie energetyczne można
określić jako energię do działania, wykazuje ono funkcje
mobilizujące. Osoby uzyskujące wysokie wyniki
czują się energiczne, aktywne i gotowe do działania.
Ton hedonistyczny można określić jako subiektywne
odczuwanie przyjemności bądź nieprzyjemności. Osoby
o wysokim wyniku w tej skali odczuwają silne emocje
pozytywne.
Do badania nasilenia objawów depresji zastosowano
Geriatryczną Skalę Oceny Depresji (wersja 15-punktowa) Yesavage’a [17]. Skalę tworzy 15 stwierdzeń opisujących podstawowe objawy depresji, zadaniem badanego jest zaprzeczyć lub potwierdzić ich występowanie
(Tak – Nie) w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Przyjmuje
się, że uzyskanie od 11 do 15 punktów świadczy o ciężkiej depresji; od 6 do 10 punktów – o depresji umiarkowanej.

NASTRÓJ SŁUCHACZEK UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU I JEGO KORELATY

Jakość życia badano za pomocą kwestionariusza
WHOQOL-Bref. WHOQOL-Bref jest narzędziem badawczym przeznaczonym do oceny jakości życia osób
zdrowych i chorych, zarówno dla celów poznawczych,
jak i leczniczych. Umożliwia otrzymanie profilu jakości
życia w zakresie czterech dziedzin: somatycznej, psychicznej, socjalnej i środowiskowej. Skala zawiera również pozycje (pytania), które analizowane są oddzielnie:
pytanie 1. dotyczące indywidualnej ogólnej percepcji
jakości życia i pytanie 2. dotyczące indywidualnej, ogólnej percepcji własnego zdrowia. Liczba punktów uzyskanych w dziedzinach odzwierciedla indywidualną percepcję jakości życia w tych obszarach, im wyższy wynik
tym lepsza jakość życia.
W celu określenia sprawności fizycznej przeprowadzono Fullerton Functional Fitness Test (FFFT), który
składa się z 6 kolejno wykonywanych prób:
1. Zginanie przedramienia (Arm Curl). Ocena siły górnej części ciała.
2. Wstawanie z krzesła w ciągu 30 sekund (30-second
Chair Stand). Ocena siły dolnej części ciała.
3. Tylne dosięganie (Back Scratch Test). Badanie ruchomości górnego odcinka ciała.
4. Usiądź na krześle i dosięgnij (Chair Sit and Reach
Test). Celem testu jest ocena gibkości dolnej części
ciała (przede wszystkim ścięgien podkolanowych).
5. Wstań i idź (8-Foot Up and Go oraz 6-Minute Walk).
Ocena zwinności (dynamicznej równowagi) oraz wytrzymałości tlenowej długodystansowej.
6. Dwuminutowy marsz w miejscu (2-Minute Step in
Place Test). Ocena wytrzymałości (tlenowej) wykonywany jest w przypadku, gdy niemożliwy jest do
wykonania test 6-Minute Walk.
Dodatkowo przy pomocy dynamometru dokonano
pomiaru ścisku dłoni. Wykonana została również próba
Romberga przy oczach zamkniętych i otwartych badająca zdolność utrzymywania równowagi statycznej. Ponadto notowano w ilu zajęciach ruchowych prowadzonych w ramach UTW uczestniczyły osoby badane.

Wyniki
W celu ustalenia nastroju badanych wyniki surowe
w skali UMACL przeliczono według norm dla odpowiednich grup wiekowych na skalę stenową. W tabeli I
przedstawiono rozkłady wyników stenowych na trzech
poziomach: niski (1.-4. sten), przeciętny (5.-6. sten) i
wysoki (7-10 sten) (tabela I). Świadczą one o dobrym
nastroju respondentek w tygodniu poprzedzającym
badanie. Ponad 3/4 seniorek doświadczało silnego
pobudzenia energetycznego i słabego pobudzenia
napięciowego, co wskazuje na wysoki poziom wigoru
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i życiowej energii przy niskim poziomie niepokoju.
Niemal 2/3 badanych doświadczało silnej przyjemności.
Niewiele kobiet uzyskało niskie wyniki w wymiarach
nastroju o walencji pozytywnej i wysokie wyniki w
wymiarze o walencji negatywnej.
Tabela I Nastrój słuchaczek UTW
Table I. Mood of the Third Age University students
Ton
Pobudzenie Pobudzenie
hedonistyczny energetyczne napięciowe
Niski

8,6%

3,4%

75,9%

Przeciętny

26,7%

19,0%

19,8%

Wysoki

64,7%

77,6%

4,3%

Wyniki skali UMACL znajdują potwierdzenie w wynikach Skali Depresji Geriatrycznej
(tabela II). Niemal 94% respondentek zdiagnozowano jako osoby bez depresji, umiarkowane nasilenie objawów depresji zanotowano u co dwudziestej badanej.
Tabela II. Objawy depresji słuchaczek UTW
Table II. Depression symptoms of the Third Age University students
Nasilenie depresji

%

Bez depresji

93,9

Depresja umiarkowana

5,3

Depresja ciężka

0,8

W celu ustalenia związków między nastrojem i depresją a zmiennymi demograficznymi, sprawnością fizyczną i jakością życia obliczono współczynniki korelacji
liniowej r-Pearsona (tabela III). Ustalono, że im lepsza
sytuacja materialna słuchaczek UTW tym lepszy nastrój
(w wymiarze tonu hedonistycznego i pobudzenia napięciowego). Zanotowano związki wszystkich wymiarów
nastroju z jakością życia w domenie psychicznej, ze
wskaźnikiem sumarycznym oraz odpowiedzią na pytanie dotyczące ogólnej oceny jakości życia. Co ciekawe,
nastrój nie był skorelowany z jakością życia w domenie
środowiskowej (w domenie somatycznej i socjalnej – jedynie na poziomie tendencji) ani z odpowiedzią na pytanie o stan zdrowia. Jedynie ton hedonistyczny był skorelowany z wynikami prób sprawności fizycznej – dodatnio ze wskaźnikiem wytrzymałości tlenowej, ujemnie i
jedynie na poziomie tendencji ze wskaźnikiem gibkości.
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Tabela III. Związki między nastrojem i depresją a zmiennymi demograficznymi, sprawnością fizyczną i jakością życia
Table III. Correlation between mood and depression and demographical variables, physical fitness and quality of life
Ton
hedonistyczny

Pobudzenie energetyczne

Pobudzenie
napięciowe

Depresja

Wiek

-0,003

-0,098

-0,105

0,007

Wykształcenie

-0,025

0,155

0,082

-0,132

Sytuacja materialna

0,194*

0,140

-0,245**

-0,305***

Liczba zajęć

0,114

-0,024

-0,059

0,072

Siła ręki lewej

-0,048

-0,162

0,127

0,101

Siła ręki prawej

-0,027

-0,145

0,098

0,106

Równowaga (noga lewa, oczy otwarte)

0,026

-0,003

-0,055

-0,005

Równowaga (noga prawa, oczy otwarte)

-0,051

-0,017

0,120

-0,038

Równowaga (noga lewa, oczy zamknięte)

-0,019

-0,001

-0,037

0,024

Równowaga (noga prawa, oczy zamknięte)

-0,006

-0,069

0,017

0,087

Wytrzymałość tlenowa

0,204*

0,076

-0,138

-0,117

Gibkość (Skłon)

-0,188*a

-0,080

0,152

0,088

Ruchomość górnego odcinka (ręka lewa)

-0,006

-0,025

-0,073

0,071

Ruchomość górnego odcinka (ręka prawa)

-0,114

-0,121

0,044

0,109

Siła dolnej części ciała

0,038

0,001

-0,024

-0,049

Zwinność (Wstań)

-0,002

-0,138

-0,104

0,177t

0,412***

0,254**

-0,301***

-0,297***

-0,027

-0,079

-0,046

-0,197*

Samoocena jakości życia
Samoocena zdrowia
Jakość życia – domena somatyczna

0,179t

0,178t

-0,117

-0,309***

Jakość życia – domena psychiczna

0,420***

0,439***

-0,299**

-0,484***

Jakość życia – domena socjalna

0,121

0,174t

-0,132

-0,183*

Jakość życia – domena środowiskowa

0,100

0,009

-0,029

-0,256**

0,351***

0,324***

-0,314***

-0,492***

Jakość życia - suma
a

– im wyższa wartość wskaźnika, tym mniejsza gibkość

Nasilenie objawów depresji było skorelowane ujemnie i silniej niż nastrój z sytuacją materialną. Związek ze
sprawnością fizyczną osiągnął jedynie poziom tendencji
– im większe nasilenie objawów depresyjnych tym dłuższy czas wykonania próby zwinności (gorszy wynik).
Depresja była powiązana ze wszystkimi wskaźnikami
jakości życia, w tym z samooceną jakości życia i zdrowia, najsilniejsze związki wystąpiły w przypadku jakości życia w domenie psychicznej i somatycznej.
Przeprowadzono także analizę regresji metodą krokową w celu określenia czynników pozwalających przewi-

dywać nastrój respondentek. Do równania jako czynniki
wprowadzono: zmienne demograficzne, wyniki testów
sprawnościowych i wskaźniki jakości życia oraz (tabela IV). Czynniki demograficzne nie pozwalają przewidywać nastroju w żadnym wymiarze. Wyniki testów
sprawnościowych także okazały się mało istotne – jedynie wynik w teście gibkości pozwala przewidywać, i to
w niewielkim stopniu, nasilenie odczucia przyjemności.
Ogólna samoocena jakości życia stanowi dodatni predyktor tonu hedonistycznego i ujemny predyktor pobudzenia napięciowego. Wysoka jakość życia w dziedzinie

Tabela IV. Predyktory nastroju słuchaczek UTW
Table IV. Predictors of mood of the Third Age University students
Zmienna zależna

Predyktor
Samoocena jakości życia

Ton hedonistyczny

Pobudzenie energetyczne
Pobudzenie napięciowe

beta
0,362

Jakość życia – domena psychiczna

0,391

Jakość życia – domena środowisko

-0,330

Gibkość

-0,227

Jakość życia – domena psychiczna

0,522

Jakość życia – domena środowisko

-0,263

Samoocena jakości życia

-0,313
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0,285; 9,290; < 0,001

0,192; 10,853; < 0,001
0,087; 8,920; 0,004
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Tabela V. Predyktory depresji słuchaczek UTW
Table V. Predictors of depression of the Third Age University students
Zmienna zależna

Predyktor

beta

Model

Depresja

Jakość życia – domena psychiczna

-0,476

0,218; 26,318; < 0,001

psychicznej pozwala oczekiwać wysokiego poziomu
tonu hedonistycznego i pobudzenia energetycznego. Co
zaskakujące, jakość życia w domenie środowiskowej
jest ujemnym predyktorem dla tych dwóch wymiarów
nastroju.
Uwzględnione w badaniach czynniki pozwalają w
największym stopniu przewidywać ton hedonistyczny
(28%), w nieco mniejszym – pobudzenie energetyczne (19%), najsłabiej wyjaśniają pobudzenie napięciowe
(niespełna 9%).
Analogiczna analiza dla wskaźnika depresji ujawniła
jeden silny predyktor ujemny – jakość życia w domenie
psychicznej, który pozwala przewidzieć nasilenie objawów depresji w ponad 20% (tabela V).

Omówienie
Wyniki badania wskazują na dobry nastrój słuchaczek
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w tygodniu poprzedzającym badanie. Najczęściej niskiemu poziomowi pobudzenia napięciowego towarzyszył wysoki poziom pobudzenia energetycznego i tonu hedonistycznego, co zdaniem autorów skali UMACL jest profilem pożądanym
[16]. Skala UAMCL posiada normy stenowe dla kobiet
w wieku 45-69 lat oraz 70-79 lat, co pozwoliło w większości przypadków na zastosowanie norm dla odpowiedniej grupy wiekowej. Wyniki badanych w wieku powyżej 79 lat odnoszono do norm dla osób w wieku 70-79
lat. Badania normalizacyjne wskazują, że z wiekiem
systematycznie spada pobudzenie energetyczne, zaś
ton hedonistyczny obniża się, a pobudzenie napięciowe
wzrasta u kobiet po 44. roku życia, jednak potem jego
poziom nie zmienia się. Prawidłowość ta zdaje się nie
dotyczyć respondentek, które w zdecydowanej większości cechowały się dobrym nastrojem. W badanej grupie
nie stwierdzono też istotnych korelacji między wiekiem
a wymiarami nastroju. Potwierdzeniem dobrego zdrowia afektywnego badanych kobiet są wyniki uzyskane w
Geriatrycznej Skali Depresji, pozwalające szacować, że
jedynie około 6% respondentek ujawnia objawy depresji, głównie umiarkowanie nasilone. Uzyskane w badaniach wyniki nie są jednak oczywiście reprezentatywne
dla populacji kobiet w wieku późnej dorosłości mieszkających w Polsce. Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego
Wieku są lepiej wykształcone, bardziej aktywne intelektualnie, prawdopodobnie zdrowsze oraz bardziej spraw-

ne fizycznie niż przeciętnie (większość z nich uczestniczyła w zajęciach ruchowych), co wiąże się z lepszym
stanem afektywnym. Wśród czynników ryzyka obniżenia nastroju u osób w wieku starszym wymienia się stan
zdrowia fizycznego, poziom aktywności życiowej i zaangażowania w podejmowane działania [8,9].
Rezultat badania pozwalają uznać, że słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku cechują się wysokim poziomem wigoru i energii życiowej, doświadczają stosunkowo silnej przyjemności, małego nasilenia doznań lęku i
niepokoju oraz objawów depresyjnych. Dane populacyjne sugerują, że z wiekiem zmniejszają się subiektywne
odczucia depresji i niepokoju życiowych [8]. Nie można
też wykluczyć, że w jakimś stopniu uzyskane rezultaty
mogą być zniekształcone przez występującą niekiedy
u osób starszych tendencję do dysymulacji. Także we
wcześniejszych badaniach własnych u wielu seniorek
obserwowano bardzo niskie wskaźniki negatywnych stanów emocjonalnych [11,12].
Należy także przypomnieć, że osoby badane uczestniczyły w zajęciach ruchowych, więc ich dobry nastrój
mógł być po części efektem aktywności fizycznej. Wyniki badań eksperymentalnych badań dowodzą, że ćwiczenia fizyczne prowadzą do zwiększenia dobrostanu
emocjonalnego osób starszych [2,10-12]. W prezentowanych tu badaniach nie stwierdzono jednak istotnych
związków między nastrojem i wskaźnikami depresji a
liczbą zajęć ruchowych, w których uczestniczyły słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Związki między sferą afektywną i sprawnością fizyczną także były nieliczne i słabe, dotyczyły jedynie tonu
hedonistycznego, czyli poziomu odczuwanej przyjemności, który był tym wyższy im większa była wytrzymałość tlenowa i gibkość. Jak wskazują wyniki licznych
badań o charakterze eksperymentalnym, podejmowanie
ćwiczeń tlenowych (które przyczyniają się do zwiększenia wytrzymałości) obniża ryzyko zaburzeń depresyjnych [18-21]. Nasilenie objawów depresyjnych korelowało na poziomie tendencji ze zwinnością. Gibkość
była jedyną składową sprawności fizycznej pozwalającą
przewidywać nastrój seniorek. We wcześniejszych badaniach zanotowano obniżenie poziomu powszechnych
symptomów depresyjnych u seniorów podejmujących
ćwiczenia tai chi i karate przyczyniające się do poprawy
tych cech motorycznych [22,23].
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W referowanych tu badaniach nie badano bezpośrednio wpływu aktywności fizycznej na sferę afektywną
ani nie ustalano bezpośrednich związków między nimi.
Bardzo nieliczne i słabe zależności między wskaźnikami sprawności fizycznej a nastrojem i depresją nie mogą
być interpretowane jako dowód braku takiego wpływu.
To, że osoby bardziej sprawne nie mają lepszego nastroju nie oznacza bowiem, że ćwiczenia fizyczne nie wpływają na nastrój.
Nastrój słuchaczek UTW był natomiast istotnie i silnie powiązany z ogólną samooceną jakości życia, oraz
jej wskaźnikiem w sferze psychicznej. Stanowiła też ona
istotny (i niekiedy jedyny) predyktor wymiarów nastroju
i depresji. Należy jednak w tym miejscu zauważyć, że
pytania dostarczające wskaźników jakości życia w tej
dziedzinie w zastosowanym w naszym badaniach kwestionariuszu WHOQOL-Bref dotyczą między innymi
przeżywanych emocji pozytywnych i negatywnych, do
których odnoszą się też pytania skali UMACL i Geriatrycznej Skali Depresji, co przynajmniej częściowo odpowiada za obserwowane korelacje.
Wymiary nastroju są słabo powiązane z jakością życia
w innych obszarach, natomiast nasilenie objawów depresji koreluje istotnie (ujemnie) z wszystkimi wskaźnikami jakości życia. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że nastrój wpływa na procesy poznawcze.
Może modyfikować oceny poznawcze. Być może z tego
powodu samoocena jakości życia na pięciostopniowej
skali jest silniej skorelowana z wymiarami nastroju niż
sumaryczne wskaźniki jakości życia w poszczególnych
sferach. Informacje zgodne pod względem walencji z
nastrojem są łatwiej przetwarzane, pamiętane i przypominane. Emocje negatywne mogą pogarszać procesy
uwagi (obniżać ich jakość czy wydajność), jak i powodować tendencyjność (przydzielać priorytet przetwarzaniu informacji o negatywnej walencji) [24]. Szczególnie
dobrze widać to u pacjentów cierpiących na zaburzenia
nastroju. Należy przypuszczać, że współczynniki korelacji między jakością życia a depresją w jakimś stopniu
odzwierciedlają wpływ sfery afektywnej na procesy poznawcze. Także siła związku między sytuacją materialną
a sferą afektywną może być spotęgowana faktem, iż bę-
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dąc w dobrym nastroju mamy skłonność do lepszej oceny tej sytuacji.
Zupełnie nieoczekiwanie jakość życia w domenie środowiskowej okazała się ujemnym predyktorem wymiarów nastroju o walencji dodatniej - tonu hedonistycznego i pobudzenia energetycznego. Trudno w tej chwili
wyjaśnić tę zależność. Konieczne są dalsze badania w
celu ustalenia, czy ma ona bardziej ogólny charakter,
czy też ogranicza się do badanej grupy słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wnioski
Wyniki badania dostarczają danych na temat czynników powiązanych z ryzykiem depresji u kobiet w wieku
późnej dorosłości. Nasilenie objawów depresji w badanej grupie było tym większe im gorsza była sytuacja materialna oraz im niższa jakość życia we wszystkich obszarach i jej ogólna ocena oraz samoocena stan zdrowia.
Zanotowano także słaby ujemny związek depresji z gibkością. Przy interpretacji tych zależności należy jednak
uwzględnić fakt, iż 94% respondentek zaklasyfikowano
do grupy „bez depresji”. Przy małej zmienności wskaźnika depresji wykrycie istotnych związków jest trudniejsze.
Należy podkreślić, że możliwości wnioskowania na
podstawie uzyskanych wyników są ograniczone z kilku
powodów. Po pierwsze, w badaniu wzięły udział jedynie kobiety, uczestniczki zajęć Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, a więc osoby aktywne poznawczo i fizycznie. Po
drugie, liczebność grupy była niezbyt duża, a wiek respondentek zróżnicowany. Ogranicza to możliwości generalizacji wyników badania. Korelacyjny model badania uniemożliwia formułowanie wniosków o charakterze
przyczynowo-skutkowym.
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Wp³yw wizerunku w³asnego cia³a na objawy
oko³omenopauzalne u kobiet
The impact of body image on the perimenopausal
symptoms of women
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Streszczenie
Wstęp. W okresie menopauzy mogą występować uciążliwe dla kobiety objawy neurowegetatywne oraz psychosomatyczne.
Celem badań jest ocena wypływu zespołu objawów klimakterycznych, BMI (body mass index) na ocenę wizerunku ciała
kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 250 kobiet w wieku 45-60 lat.
Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz Wizerunku Ciała (KWCO) oraz skala Oceny Objawów Menopauzy – (Menopause Rating Scale – MRS). Wyniki. U ponad dwóch trzecich badanych (61.60%) wskaźnik BMI wynosił powyżej 25
(nadwaga, otyłość). Badane te zgłaszały objawy klimakteryczne w dziedzinie psychologicznej (M = 6,28) i somatycznej
(M = 6,40) bardziej nasilone niż kobiety z grupy kontrolnej, odpowiednio (M = 5,53; M = 6,02). Stwierdzono istotną
statystycznie zależność pomiędzy wskaźnikiem BMI a domenami testu KWCO dotyczących czynników: krytyki otoczenia
(p = 000) i stereotypu ładny-brzydki (p = 0,010). Większość domen testu KWCO koreluje dodatnio (p < 0,05) z somatycznymi i psychicznymi objawami menopauzy. Wnioski. 1. U kobiet z nadwagą/otyłością objawy klimakteryczne z dziedziny
psychicznej i somatycznej są bardziej nasilone w stosunku do kobiet posiadających preferowaną masę ciała, tj. wskaźnik
BMI 19-25. 2. Nadwaga, otyłość u kobiet w okresie klimakterium niekorzystnie wpływa na samoocenę wizerunku własnego
ciała. 3. Wizerunek własnego ciała oceniany przez kobiety w okresie klimakterium podyktowany jest subiektywnymi odczuciami objawów menopauzy. (Gerontol Pol 2017; 25: 28-33)
Słowa kluczowe: objawy klimakteryczne, BMI, wizerunek ciała

Abstract
Introduction. During menopause there may occur neurovegetative and psychosomatic symptoms that can be problematic
for women. The aim of the study is to assess the flow of climacteric syndrome, BMI (body mass index) to assess body image of women in the perimenopausal period. Material and methods. The study was conducted among 250 women aged
45-60. The research tool was a questionnaire on the image of the body (KWCO) and Menopause Symptom Rating Scale
(MRS). Results. In more than two-thirds of respondents (61.60%) BMI was above 25 (overweight, obesity). The questioned
women reported climacteric symptoms in the field of psychological (M = 6.28) and somatic (M = 6.40) areas as more
pronounced than in a control group, respectively (M = 5.53, M = 6.02). A statistically significant correlation between
BMI and KWCO test domains related factors: the critique of the environment (p = 000), and the stereotype of prettyugly (p = 0.010). Most KWCO domain test positively correlated (p < 0.05) with a somatic and psychological symptoms of
menopause. Conclusions. 1. In women who are overweight/obese climacteric symptoms in the field of psychological and
somatic areas are more pronounced with respect to the preferred weight, ie. BMI 19-25. 2. Overweight, obesity in women
during menopause affects the self-image of their own body. 3. The image of their own body evaluated by women during
menopause is dictated by subjective feelings of menopause symptoms. (Gerontol Pol 2017; 25: 28-33)
Key words: climacteric syndrome, BMI, body image
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Wstęp
Okres menopauzy wiąże się ze zmianami hormonalnymi w organizmie kobiety. Okres ten, zwany inaczej
klimakterium jest naturalnym procesem polegającym
na systematycznym, powolnym, zaniku produkcji hormonów wytwarzanych przez jajniki [1,2]. W skutek
tego dochodzi do szeregu somatycznych i funkcjonalnych zmian w wielu narządach, które mogą skutkować
uciążliwymi objawami neurowegetatywnymi i psychosomatycznymi. Do najważniejszych z nich należą: uderzenia gorąca i zlewne poty, zaburzenia snu, nerwowość,
przygnębienie, depresja, zawroty i bóle głowy, kołatanie serca, parestezje, bóle stawowo-mięśniowe, ogólne
osłabienie [2].
Zmiany stężenia hormonów płciowych w wieku menopauzalnym mają niewątpliwy wpływ na przemiany
tłuszczowe zachodzące w organizmie kobiety i mogą
prowadzić do niepożądanego przyrostu masy ciała. Powszechnie wiadomo, że tkanka tłuszczowa pełni istotną
rolę w metabolizmie hormonów płciowych, zwłaszcza
w okresie pomenopauzalnym. Jest miejscem ich wychwytu, magazynowania, wzajemnych przemian i uwalniania [1,3].
Wyżej wymienione zmiany w okresie klimakterium
mają niewątpliwy wpływ na stan psychiczny kobiet
w tym okresie. Dobrostan psychiczny rozumiany jest
przez wielu badaczy jako poznawcza i emocjonalna ocena własnego życia [4]. Aspekt poznawczy, odwołuje się
do myśli kobiet na temat życia, ich spostrzegania i oceniania, zaś aspekt emocjonalny, mówi jak pozytywnie
dana osoba się czuje. W zakresie tej oceny zawarte są
poznawcze sądy dotyczące poczucia spełnienia i zadowolenia z życia, a także emocjonalne relacje na zachodzące zdarzenia. Zdaniem wielu badaczy istnieje silny
związek pomiędzy stanem psychicznym a wizerunkiem
ciała, który jest istotnym elementem obrazu siebie. Jest
on zjawiskiem wieloaspektowym, na który składają się
następujące komponenty: poznawczy, behawioralny
i emocjonalny [5]. Poznawczy aspekt wizerunku ciała
analizowany jest w dwóch obszarach: percepcji ciała,
czyli szacowania jego rozmiarów oraz przekonań dotyczących własnego wyglądu, sprawności i atrakcyjności fizycznej. Emocjonalny komponent wizerunku ciała
dotyczy deklarowanego stopnia zadowolenia z własnej
cielesności. Zaś komponent behawioralny odnosi się do
wszelkich zachowań mających na celu poprawę wizerunku ciała [4,5].
Obecnie, objawy menopauzy oraz niepożądany przyrost masy ciała wpływają na życie milionów kobiet na
całym świecie i będzie to kwestia o rosnącym znaczeniu
w miarę starzenia się populacji w ciągu następnych kilku
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dekad. Dlatego ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie kobiet w okresie menopauzy stało się głównym problemem zdrowia publicznego na całym świecie [6,7].
Celem niniejszych badań jest ocena wypływu zespołu
objawów klimakterycznych, BMI (body mass index) na
ocenę wizerunku ciała kobiet w okresie okołomenopauzalnym.

Materiał i metody
Badaniami objęto 250 kobiet. Średnia wieku
ankietowanych wynosiła 51,32 ± 6,40 lat. Średni wiek
ostatniej miesiączki (OM) wynosił 49,94 ± 3,194 lat.
Najwcześniej ostatnia miesiączka miała miejsce w wieku 32 lat, natomiast najpóźniej w wieku 56 lat.
Badania prowadzono na terenie gminy Tomaszów Lubelski oraz gminy Parczew (województwo lubelskie).
Kryteria doboru do grupy stanowił: wiek 45-60 lat, brak
w wywiadzie obecnie leczonej choroby nowotworowej,
zgoda na udział w badaniu.
W badaniu zostały użyte następujące narzędzia badające: Kwestionariusz Wizerunku Ciała (KWCO), Skala
Oceny Objawów Menopauzy – (Menopause Rating Scale – MRS).
Kwestionariusz Wizerunku Ciała (KWCO) Głębockiej
[5] stworzony został z myślą o osobach borykających się
z problemami psychologicznymi i społecznymi, które
mają wyraźny związek z atrakcyjnością fizyczną. Skala
składa się z 40 twierdzeń tworzących cztery podskale:
poznania – emocji, zachowania, krytyki otoczenia oraz
stereotypu ładny – brzydki.
Podskala poznania – emocji mierzy opinie na temat
własnego wyglądu, które budowane są także przez pryzmat opinii otoczenia oraz komponentu afektywnego,
czyli uczuć jednostki względem swojego ciała (stosunek do wyglądu ciała, ogólnego nastroju, poczucia winy,
lęku). Podskala zachowania zawiera twierdzenia nawiązujące do zdrowego stylu życia. Podskala krytyki otoczenia pozwala określić subiektywny poziom akceptacji
osoby badanej przez otoczenie, co kształtuje się poprzez
uwagi krytyczne ze strony otoczenia względem wyglądu osoby badanej. Podskala stereotypu ładny – brzydki
mierzy stopień internalizacji standardów urody kształtowanych przez współczesną kulturę oraz świadomości
negatywnych stereotypów dotyczących osób otyłych [5].
Skala MRS zawiera pytania dotyczące 11 objawów
zespołu klimakterycznego, z których każdy oceniany
jest od 0 do 4 pkt, w zależności od stopnia jego nasilenia. Zero punktów oznacza brak objawu, natomiast cztery bardzo poważne jego nasilenie [8]. Pytania zawarte
w kwestionariuszu odnoszą się do trzech niezależnych
dziedzin (podskal), którym przyporządkowano objawy
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1
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klimakteryczne. Podział dziedzin przedstawia się następująco: dziedzina psychologiczna (objawy: nastrój depresyjny, drażliwość, lęk, wyczerpanie fizyczne i umysłowe), somatyczna (objawy: uderzenia gorąca, pocenie
się, kłopoty z sercem, problemy ze snem, dyskomfort
związany ze stawami i mięśniami) oraz uroginekologiczne (objawy: problemy seksualne, problemy z pęcherzem, suchość pochwy). Wynik każdej z dziedzin jest
sumą punktów uzyskanych za poszczególne objawy do
nich przyporządkowane. Zaś wynik całkowity jest sumą
punktów wyżej wymienionych dziedzin i jest proporcjonalny do wagi subiektywnie postrzeganych objawów [7].
Informacje na temat masy ciała i wzrostu badanych
wykorzystano do obliczenia wskaźnika masy ciała
(Body Mass Index – BMI). W opracowaniu przyjęto za
WHO następujący podział (WHO Expert Consultation,
2004): niedowaga – BMI poniżej 19, prawidłowa masa
ciała – BMI 19-25, nadwaga – BMI 25,1 i więcej [9].
Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wartości analizowanych parametrów ilościowych
przedstawiono za pomocą statystyki opisowej: wartości
procentowej, wartości średniej i odchylenia standardowego. Do zbadania różnic, bądź zależności między analizowanymi cechami, użyto test t-studenta. Do oceny
siły związku między nasileniem objawów klimakterycz-

nych a oceną wizerunku własnego ciała użyto współczynnika korelacji r-Pearsona.
Przyjęto poziom istotności p < 0,05, wskazujący na
istnienie istotnych statystycznie różnic. Opracowania
statystycznego dokonano za pomocą oprogramowania
komputerowego IBM SPSS Statistics wersja 21.

Wyniki badań
Dwie trzecie (66,00%) badanych kobiet wykazywało
występowanie chorób współistniejących, obejmujących:
nadciśnienie, cukrzycę, chorobę wrzodową żołądka/
dwunastnicy, choroby tarczycy, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, obniżenie narządu rodnego/nietrzymanie
moczu, żylaki kończyn dolnych. U ponad dwóch piątych
badanych (61,60%) wskaźnik BMI wynosił powyżej 25
(nadwaga, otyłość). Ponad dwie trzecie badanych deklarowało brak aktywności fizycznej (67,60%), nie paliło
papierosów (69,60%) oraz nie stosowało terapii hormonalnej (71,60%) (tabela I).
Stopień nasilenie objawów klimakterycznych u badanych kobiet określony za pomocą średniej sumy punktów uzyskanych w poszczególnych dziedzinach w zależności od wskaźnika BMI zaprezentowano w tabeli II.

Tabela I. Charakterystyka grupy badanej
Table I. Characteristics of the study group
Występowanie
Wybrane zmienne

Tak

Choroby współistniejące

Nie

N

%

N

%

165

66,00

85

34,00

Palenie papierosów

76

30,40

174

69,60

Aktywny tryb życia

81

32,40

169

67,60

Stosowanie terapii hormonalnej

71

28,40

179

71,60

BMI = 19-25

96

38,40

154

61,60

Tabela II. Średnia suma punktów za objawy klimatyczne w określonych dziedzinach w zależności od wskaźnika BMI
Table II. The average total score for signs of climacteric character in certain areas, depending on the BMI
Kobiety z BMI 19-25
N = 96

Kobiety z BMI > 25
N = 154

M (± SD)

M (± SD)

Somatyczne

6,02 (± 3,25)

6,40 (± 3,69)

Psychiczne

5,53 (± 3,07)

6,28 (± 3,24)

Uroginekologiczne

4,02 (± 2,93)

3,93 (± 2,23)

Ogółem

15,29 (± 6,44)

16,39 (± 7,48)

Dziedziny

M – średnia; SD – odchylenie standardowe
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Analiza statystyczna
Test t-studenta
t = 2,140
p = 0,048
t = 2,32
p = 0,001
t = 0,950
p = 0,256
t = 1,99
p = 0,051
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nekologicznej. Wizerunek ciała oceniany był przy pomocy testu KWCO, zaś skalą MRS dokonano analizy
występowania objawów menopauzy (tabela IV).
Wynik w zakresie podskali poznanie – emocje testu
KWCO koreluje dodatnio z somatycznymi i psychicznymi objawami menopauzy. Oznacza to, że nasilenie
objawów menopauzy w zakresie wyżej wymienionych
dziedzin, negatywnie wpływa na opinie kobiet na temat
własnego wyglądu. Pozostałe podskale testu KWCO
również w różnym stopniu istotności są zależne od nasilenia objawów menopauzy w dziedzinie somatycznej,
psychicznej i uroginekologicznej (tabela IV).

Średnia uzyskanych punktów z oceny objawów klimakterycznych w dziedzinie somatycznej i psychicznej
oraz ogólna średnia w grupie kobiet ze wskaźnikiem
BMI 19-25 była niższa niż w grupie kobiet ze wskaźnikiem BMI > 25. Oznacza to, że kobiety z BMI > 25 oceniały objawy menopauzy jako bardziej nasilone. Stwierdzono, istotne statystycznie różnice pomiędzy wyżej
wymienionymi grupami kobiet w zakresie oceny objawów somatycznych i psychicznych (tabela II).
W tabeli III zaprezentowano różnice w wynikach oceny wizerunku własnego ciała wśród kobiet z prawidłową
masą ciała i kobiet (BMI = 19-25) z nadwagą/otyłością
(BMI > 25).
Zaobserwowano istotne statystycznie wyniki w podskalach testu KWCO dotyczących czynników: krytyki otoczenia (p = 0,000) i stereotypu ładny-brzydki
(p = 0,010). Kierunek występujących różnic wskazuje
na wyższy wynik testu w grupie kobiet z nadwagą/otyłością, co świadczyć może o większej wrażliwość tej
grupy kobiet na krytykę dotyczącą wizerunku ciała, która napływa z otoczenia oraz świadomości negatywnych
stereotypów dotyczących osób otyłych. Nie uzyskano
istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami w zakresie czynników poznanie i emocje oraz zachowanie.
W kolejnym etapie analizy statystycznej badano siłę
związku pomiędzy wizerunkiem ciała a objawami menopauzy z dziedziny somatycznej, psychicznej i urogi-

Omówienie
Okres okołomenopauzalny charakteryzuje się wieloma nieodwracalnymi w skutkach zmianami w organizmie kobiety, które rozpoczynają się około 40 roku życia i trwają przez kilka lat [1,2]. Średni wiek menopauzy
u kobiet w Polsce przypada na 49-50 lat [14], zaś w badanej grupie wynosił on 49,94 ± 3,194 lat.
Wiek ostatniej miesiączki oraz nasilenie i rodzaj odczuwanych objawów klimakterycznych jest zróżnicowany osobniczo, zależy od ogólnej kondycji zdrowotnej
kobiety, społeczno-kulturowego i środowiskowego znaczenia nadanego menopauzie [7,10].

Tabela III. Wpływ masy ciała kobiet w okresie menopauzy na ocenę wizerunku własnego ciała ocenianego za
pomocą testu KWCO
Table III. Influence of body mass in menopausal women to assess body image evaluated by KWCO
BMI 19-25
poznanie-emocje
KWCO

BMI > 25

Analiza statystyczna

M

SD

M

SD

t

p

2,55

0,43

2,69

0,64

1,05

0,299

krytyka otoczenia

2,12

0,44

2,62

0,45

4,61

0,000

stereotyp ładny-brzydki

3,31

0,88

3,62

0,48

2,66

0,011

zachowanie (styl życia)

2,18

0,96

2,61

0,85

1,81

0,075

wynik ogólny

2,74

0,64

3,08

0,58

2,45

0,059

M – średnia; SD – odchylenie standardowe

Tabela IV. Wpływ nasilenia objawów menopauzy (skala MRS) na ocenę wizerunku ciała ocenianego testem
KWCO
Table IV. The impact of symptoms of menopause (scale MRS) to assess body image evaluated by KWCO test
Skala MRS
Test KWCO

Somatyczne

Psychiczne

Uroginekologiczne

r

p

r

p

r

p

poznanie-emocje

0,44

0,016

0,49

0,004

0,15

0,416

krytyka otoczenia

0,12

0,567

0,54

0,002

0,32

0,087

stereotyp ładny-brzydki

0,45

0,013

0,46

0,011

0,54

0,002

zachowanie (styl życia)

0,56

0,002

0,36

0,051

0,30

0,107

wynik ogólny

0,39

0,031

0,46

0,010

0,28

0,141
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Pomimo że częstość występowania i stopień nasilenia objawów klimatycznych w różnych kulturach zostało dobrze udokumentowane w badaniach naukowych
[10,11], to porównywanie ich niekiedy stwarza problemy ze względu na różnice metodologiczne [12]. W badaniach własnych do oceny intensywności objawów klimakterycznych posłużono się skalą MRS.
Nadmierny przyrost masy ciała w okresie około menopauzalnym obserwowany jest u kobiet na całym świecie.
Nadwagę i otyłość stwierdzono u ponad 60% badanych
Amerykanek i Hiszpanek powyżej 40 roku życia oraz
wśród 76% Brazylijek [10], a w badaniach własnych
wskaźnik BMI powyżej 25 wynosił u 61,60% kobiet.
Badania własne miały na celu określenie czy nadwaga/otyłość ma wpływ na nasilenie objawów klimakterycznych uznając, że nadmierna masa ciała to ważny
problem kliniczny, a coraz więcej doniesień naukowych
uznaje otyłość za istotny czynniki negatywnie wpływający na stan psychiczny i jakość życia kobiet [5,13]. Jones i Sutton dokonali przeglądu ośmiu elektronicznych
baz danych by przeprowadzić metaanalizę określającą
wpływ otyłości na stan emocjonalny kobiet w okresie pomenopauzalnym [14]. Z analizy ich badań wynika, że wskaźnik masy ciała BMI > 30 koreluje z gorszą
kondycją bio-psycho-społeczną kobiet po menopauzie.
Szczególnie jest to odczuwane przez kobiety w zakresie
funkcjonowania fizycznego, ma związek z energią i witalnością oraz postrzeganiem zdrowia [14]. Na podstawie średniej uzyskanych punktów z oceny objawów klimakterycznych autorzy niniejszego badania, stwierdzili
istotne statystyczne różnice w dziedzinie somatycznej
i psychicznej pomiędzy kobietami z indeksem BMI 1925 a grupą kobiet z indeksem BMI > 25. Powyższe badanie pozwala stwierdzić, że kobiety z BMI > 25 odczuwały objawy menopauzy bardziej dotkliwiej niż badane
z prawidłowym indeksem BMI. Z kolei Michoń w swoich badaniach dowodzi, że poziom szczęścia, natężenia
symptomów depresji, jak i ocena własnego poziomu życia u osób z nadwagą i otyłością nie odbiega znacząco
od oceny poziomu dla osób z rekomendowaną masą ciała (BMI 19-25) [15].
Wszystkie zmiany, jakim poddany jest organizm kobiety w okresie klimakterium mają wpływ na uczucia
i emocje kobiet, doświadczane w kontekście własnego
ciała i kształtują wizerunek własnego ciała. Autor pojęcia „body image”, Paul Schilder, definiuje wizerunek
ciała jako obraz, w jakim nasze ciało wygląda dla nas
samych [16]. Wizerunek własnego ciała to wieloelementowa, plastyczna, zmieniająca się w ciągu różnych
okresów życia konstrukcja, która wpływa na poczucie
własnej wartości oraz kondycję psychiczną [4,16,17].
Wielu autorów wskazuje na istnienie bardzo silnego
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związku między otyłością a negatywnym wizerunkiem
ciała [9,13]. W badaniach własnych do oceny wizerunku ciała użyto testu KWCO by dokonać analizy, czy
i w jakim stopniu atrakcyjność fizyczna ma wpływ na
poznawczy element dobrostanu psychicznego. Na podstawie wyników badań stwierdzono, iż brak jest różnić
istotnie statystycznych pomiędzy grupą z BMI 19-25,
a grupą kobiet z BMI > 25 w ogólnej ocenie wizerunku ciała. Obserwuje się jednak różnice w niektórych
podskalach testu KWCO. Kobiety z nadwagą/otyłością
charakteryzowały się wyższą wrażliwością na uwagi krytyczne płynące z otoczenia (p = 0,000) oraz były
bardziej uwrażliwione na stereotypy dotyczące osób
otyłych (stereotyp ładny-brzydki p = 0,011). Ta grupa
kobiet z nadwagą/otyłością rzadziej podejmowała zachowania prozdrowotne, mające na celu zmianę wyglądu w kierunku pożądanego wizerunku. Można przepuszczać, iż zjawisko to mogłoby być zniwelowane poprzez
odpowiednie wsparcie psychiczne zaproponowane kobietom z nadwagą/otyłością. Ponieważ wsparcie koreluje z lepszym samopoczuciem i pomaga uporać się
z trudnościami [4,5].
Z analizy badań własnych wynika, że nasilenie objawów psychicznych związanych z menopauzą, takich jak
depresja, drażliwość, lęk, wyczerpanie fizyczne i umysłowe, zwiększa wrażliwość na krytykę płynącą z otoczenia odnośnie wyglądu własnego ciała (tabela IV).
Objawy uroginekologiczne są w silnym związku istotnie
statystycznym ze stereotypem ładny-brzydki (p = 0,002),
zaś objawy somatyczne (p = 0,002), z zachowaniem
(stylem życia). Wyniki badań własnych oraz innych
autorów wskazują, iż istnieje wiele subiektywnych
i obiektywnych czynników kształtujących wizerunek
własnego ciała [4,6,7,18]. Uczucia i emocje doświadczane w kontekście własnego ciała stanowią istotne źródło
informacji o pacjentce, określają jej dobrostan psychiczny, w dużej mierze uzależniony od sfery emocjonalnej.
Liczne badania wskazują, że stan psychiczny pacjentki
ma wpływ na efektywność podejmowanych przez nią
działań prozdrowotnych, podnosi skuteczność leczenia
i rehabilitacji, a nawet wydłuża długość życia [19]. Wydaje się on być istotny w odniesieniu do kobiet w okresie menopauzy, które doświadczają niekiedy przez wiele
lat objawów klimakterycznych, które charakteryzują się
dużą dynamiką zmian fizycznych i posiadają silne konsekwencje psychiczne dla kobiet [19,20].
Ponieważ kobiety w okresie klimakterium doświadczają wiele objawów somatycznych oraz psychicznych,
takich jak labilność emocjonalna, utrata poczucia atrakcyjności fizycznej, obniżenie samooceny, konieczne jest
objęcie ich kompleksową pomocą, koncentrującą się na
redukcji masy ciała, zwiększeniu aktywności fizycznej

WPŁYW WIZERUNKU WŁASNEGO CIAŁA NA OBJAWY OKOŁOMENOPAUZALNE U KOBIET

oraz wsparciu psychicznym by zoptymalizować ich jakość życia [18].

Wnioski
1. U kobiet z nadwagą/otyłością objawy klimakteryczne
z dziedziny psychicznej i somatycznej są bardziej nasilone w stosunku do kobiet posiadających preferowaną masę ciała, tj. wskaźnik BMI 19-25.
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2. Nadwaga, otyłość u kobiet w okresie klimakterium
niekorzystnie wpływają na samoocenę wizerunku
własnego ciała.
3. Wizerunek własnego ciała oceniany przez kobiety
w okresie klimakterium podyktowany jest subiektywnymi odczuciami objawów menopauzy.
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Zwi¹zek samooceny kobiet po 60 roku ¿ycia z budow¹,
postaw¹ cia³a i aktywnoœci¹ fizyczn¹
Correlations of self-esteem in women aged over 60 with
body build, body posture and physical activity
Krystyna Gawlik, Katarzyna Moczek, Diana Celebańska
Zakład Korekcji Wad Postawy, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Streszczenie
Wstęp. Zmiany budowy i postawy ciała zachodzące u kobiet w okresie starzenia się, potęgowane przez obserwowaną
w tym okresie niską aktywność fizyczną, mogą negatywnie wpływać na samoocenę i poczucie własnej wartości. Celem
badań była ocena budowy i postawy ciała oraz aktywności fizycznej kobiet po 60 roku życia oraz weryfikacja związku
pomiędzy samooceną a wymienionymi zmiennymi. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiły 104 kobiety w wieku 6069 lat. Ocenie poddano parametry somatyczne – BH, BM, WC; obliczono wskaźnik BMI. Zmierzono kąt kifozy piersiowej
i lordozy lędźwiowej. Aktywność fizyczną mierzono krokomierzami. Samooceny dokonano w oparciu o Skalę Samooceny
SES Rosenberga. Obliczono średnie arytmetyczne, odchylenia standardowe, minimum, maksimum. Do weryfikacji związku samooceny z parametrami budowy i postawy ciała oraz aktywnością fizyczną zastosowano analizę regresji wielokrotnej krokowej wstecznej, poprzedzoną eksploracyjną analizą czynnikową. Przyjęto poziom istotności statystycznej p < 0,05.
Wyniki. Nadwaga cechowała 49%, otyłość 27% kobiet. U 88% wystąpiła otyłość brzuszna. U ponad 50% kobiet zaobserwowano wady postawy ciała. Badane charakteryzowały się niską aktywnością fizyczną (34%), bądź siedzącym trybem życia (30%). Większość cechowała wysoka samoocena. Nie wykazano związku pomiędzy samooceną a parametrami budowy
i postawy ciała. Odnotowano słabą dodatnią korelację (r = 0,2; p = 0,03) z aktywnością fizyczną. Wnioski. Wysoki odsetek kobiet z nadwagą i otyłością, wadami postawy ciała i niską aktywnością fizyczną jest niepokojący i wskazuje na potrzebę edukacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Brak korelacji pomiędzy samooceną a budową i postawą ciała sugeruje
istnienie innych czynników warunkujących samoocenę badanych kobiet. (Gerontol Pol 2017; 25: 34-38)
Słowa kluczowe: samoocena, budowa, postawa ciała, aktywność fizyczna
Abstract
Introduction. Changes in body build and posture observed in women in older age, magnified by low physical activity
levels observed in this period of life, may have a negative effect on self-esteem and self-evaluation. The aim of this study
was to evaluate body build and body posture as well as physical activity of women aged over 60 years and to verify the
correlations between self-esteem and the above variables. Material and methods. The study examined 104 women aged
60 to 69. The measured somatic parameters included BH, BM, WC, which were also used to calculate BMI. Angles of thoracic kyphosis and lumbar lordosis were measured. Physical activity was evaluated by foot pods. Self-esteem scale (SES)
developed by Rosenberg was used to assess self-esteem. Arithmetic means, standard deviations, minima and maxima were
calculated. Backward multiple stepwise regression was employed to verify correlations of self-esteem with parameters of
body build and body posture as well as physical activity levels. The statistical significance level was set at p <0.05. Results. Some overweight was found in 49% of the women, whereas obesity was observed in 27%. Abdominal obesity was
found in 88% of the study participants. Faulty posture was observed in 50% of the women. Many respondents had low physical activity (34%) or sedentary lifestyles (30%). Most women had high self-esteem. No correlations were found between
self-esteem and body build or body posture. A weak positive correlation (r = 0.2; p = 0.03) occurred with physical activity.
Conclusions. A high percentage of overweight and obese women in the research cohort, together with respondents’ faulty
body posture and low physical activity is concerning and leads to the conclusion that further education is needed to improve awareness of preventive healthcare. No correlations between self-esteem and body build or body posture suggest that
there are other factors that determine females’ self-esteem. (Gerontol Pol 2017; 25: 34-38)
Key words: self-esteem, body build, body posture, physical activity
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ZWIĄZEK SAMOOCENY KOBIET PO 60 ROKU ŻYCIA Z BUDOWĄ, POSTAWĄ CIAŁA...

Wstęp
Proces starzenia się człowieka jest zjawiskiem naturalnym, jednak trudnym do zaakceptowania, zwłaszcza dla
kobiet. Świadomość przemijającego czasu, niekorzystne
zmiany w wyglądzie zewnętrznym, mniej sił witalnych
prowadzą często do obniżenia samooceny. U kobiet
w późnej dorosłości zauważa się wzrost ilości tkanki
tłuszczowej i zmniejszenie masy mięśniowej, co powoduje, iż ciało staje się mniej atrakcyjne. Pojawiają się
zmiany w postawie ciała polegające na powiększeniu kifozy piersiowej i wychyleniu środka ciężkości w przód.
Kompensacyjnie następuje ugięcie kończyn dolnych
w stawach kolanowych i biodrowych [1], co także wpływa na mało atrakcyjną sylwetkę i dodatkowo niekorzystną dynamikę ruchów. Wymienione zmiany mogą być
potęgowane przez obserwowaną w tym okresie niską aktywność fizyczną i negatywnie oddziaływać na postrzeganie własnej osoby i obniżenie jakości życia. Wykazano, iż kobiety o niskiej samoocenie mają małą wiarę we
własne możliwości, gorzej radzą sobie z trudnościami
życiowymi [2], są pesymistycznie nastawione do świata
i ludzi, często doświadczają zaburzeń depresyjnych czy
lękowych. Chia i wsp. (2002) stwierdzili, iż u kobiet
w piątej i szóstej dekadzie życia znacznie częściej, jak
w innych grupach wiekowych ujawniają się kliniczne
objawy depresji. Z drugiej strony wysoka samoocena
pozwala utrzymać dobre samopoczucie i wysoką jakość
życia. Jest źródłem pozytywnych emocji ułatwiających
podejmowanie trudnych zadań oraz wpływa dodatnio
na satysfakcję życiową [3,4]. Z tej perspektywy poszukiwanie zmiennych warunkujących samoocenę kobiet
w okresie starzenia się może mieć ważne znaczenie poznawcze i aplikacyjne.

Cel pracy
Celem badań była ocena budowy i postawy ciała oraz
aktywności fizycznej kobiet po 60 roku życia oraz weryfikacja związku pomiędzy samooceną a wymienionymi
zmiennymi.

Materiał i metody
Grupę badaną stanowiły 104 kobiety w wieku
60-69 lat, uczestniczki uniwersytetów trzeciego wieku
w Katowicach. Kryteria włączenia: pomyślne ukończenie próby z wykorzystaniem krokomierzy, zgoda na
udział w badaniach. Kryteria wyłączenia: przeciwwskazania lekarskie do udziału w badaniach, choroby ograniczające dzienną aktywność fizyczną.
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W badaniach wykorzystano metodę obserwacji bezpośredniej i sondażu diagnostycznego. Ocenie poddano parametry somatyczne: wysokość (BH) i masę ciała (BM)
(waga Tanita TBF-300M) oraz obwód talii (WC – normy za WHO 2011) [5]. Obliczono wskaźnik BMI (normy za WHO 2007) [6].
Postawę ciała w płaszczyźnie strzałkowej oceniono plurimetrem Rippstaina uwzględniając wartość kąta
kifozy piersiowej (KKP) i lordozy lędźwiowej (KLL)
(normy za Dobosiewicz 2006), na podstawie których
klasyfikowano wady postawy ciała (plecy okrągłe, wklęsłe, okrągło-wklęsłe, płaskie) [7]. Występowanie asymetrii w obrębie pleców oceniono testem Adamsa.
Do oceny poziomu aktywności fizycznej wykorzystano krokomierze firmy Yamax Inc. Rejestrowano dzienną
liczbę kroków (LK) przez okres 7 kolejnych dni (normy
za Tudor-Locke i wsp. 2013) [8].
Samooceny kobiet dokonano w oparciu o Skalę Samooceny SES M. Rosenberga (1965) w polskiej adaptacji [9,10]. Skala jest narzędziem jednowymiarowym
pozwalającym na ocenę poziomu ogólnej samooceny –
względnie stałej dyspozycji rozumianej jako świadoma
postawa (pozytywna lub negatywna) wobec Ja [9].

Analiza statystyczna
Dla zmiennych ilościowych obliczono średnie arytmetyczne (x), odchylenia standardowe (s), minimum (min)
i maksimum (max). Do weryfikacji związku samooceny
z parametrami budowy i postawy ciała oraz aktywnością fizyczną zastosowano analizę regresji wielokrotnej
krokowej wstecznej, poprzedzoną eksploracyjną analizą
czynnikową. Przyjęto poziom istotności statystycznej
p < 0,05.
Niniejsze badania zostały przeprowadzone zgodnie
z wytycznymi Deklaracji Helsińskiej. Protokół badania
został zatwierdzony przez Komisję Bioetyczną Akademii Wychowania Fizycznego (uchwała nr 9/2012 z dnia
8 marca 2012 r.).

Wyniki
Wartości parametrów somatycznych badanych kobiet
przedstawiono w tabeli I.
Według kryterium BMI nadwaga cechowała 49%,
a otyłość 27% badanych kobiet (rycina 1), 88% kobiet
miała otyłość brzuszną. Żadna z kobiet nie miała niedowagi.
U ponad 50% kobiet zaobserwowano wady postawy
ciała w płaszczyźnie strzałkowej. Najczęściej była to
pogłębiona kifoza piersiowa (plecy okrągłe – 34%) oraz
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1
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Tabela I. Charakterystyka badanych kobiet
Table I. Characteristics of women in the research
Średnia (x)

Odchylenie standardowe (s)

BH (cm)

157,9

5,9

142

171

BM (kg)

69,7

12,4

45

119

WC (cm)

92,5

12,5

65

140

BMI (kg/m2)

27,9

4,7

20

49

KKP ( ͦ )

37,1

10,6

10

70

KLL ( ͦ )

29,6

7,7

10

50

6990,7

3459,1

998,7

17440,2

31,3

4,2

20

39

LK (liczba)
SES (punkty)

Rycina 1. Rozkład wskaźnika BMI
Figure 1. Distribution of BMI

Rycina 2. Wady postawy ciała w płaszczyźnie
strzałkowej
Figure 2. Bad postures in sagittal plane

Wartość minimalna (min) Wartość maksymalna (max)

Rycina 3. Aktywność fizyczna badanych kobiet
Figure 3. Physical activity of women in the research

pogłębiona kifoza piersiowa i lordoza lędźwiowa (plecy
okrągło-wklęsłe – 18%) (rycina 2). Asymetria pleców
w płaszczyźnie czołowej cechowała 6% badanych.
Większość kobiet cechowała niska aktywność fizyczna (34%), bądź siedzący tryb życia (30%) (rycina 3).
Kobiety cechowała wysoka samoocena, uzyskiwały
wyniki wyższe, niż teoretyczny środkowy punkt skali.
Średni wynik uzyskany w Skali Samooceny SES wyniósł 31,3 pkt.
Poszukując związku pomiędzy samooceną a parametrami budowy, postawy ciała i aktywnością fizyczną
badanych kobiet wykonano analizę czynnikową. Wyłoniono zmienne o najwyższych ładunkach czynnikowych
(> 0,7) i do dalszej analizy zakwalifikowano BMI, KKP,
KLL, LK.

Tabela II. Analiza regresji wielokrotnej
Table II. Multiple regression analysis

b*
W. wolny
Wiek
BMI
KKP
KLL
LK

0,116
-0,226
0,122
0,098
0,228

R = 0,317, R2 = 0,10
F(8,88) = 1,2348 p < 0,28854 Błąd std. estymacji: 4,2437
Bł. std. z b*
b
Bł. std. z b
26,449
8,309
0,112
0,105
0,101
0,136
-20,902
12,600
0,120
0,049
0,048
0,121
0,055
0,068
0,108
0,000
0,000

b – współczynnik regresji dla zmiennych surowych
b*– współczynnik regresji dla zmiennych standaryzowanych
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t(88)
3,183
1,035
-1,659
1,014
0,810
2,107

p
0,002
0,303
0,100
0,313
0,420
0,037

ZWIĄZEK SAMOOCENY KOBIET PO 60 ROKU ŻYCIA Z BUDOWĄ, POSTAWĄ CIAŁA...
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Tabela III. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej
Table III. Summary of regression of dependent variable

W. wolny
Średnia liczba kroków

R = 0,210 R2 = 0,044
F(1,95) = 4,3923 p < 0,03876 Błąd std. estymacji: 4,2113
b*
Bł. std. z b*
b
Bł. std. z b
29,500
0,963
0,210
0,100
0,000
0,000

t(95)
30,623
2,096

p
0,000
0,039

b – współczynnik regresji dla zmiennych surowych
b*– współczynnik regresji dla zmiennych standaryzowanych

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej przedstawia
tabela II.
Po usunięciu nieistotnych czynników w modelu pozostała tylko jedna zmienna (liczba kroków) (tabela III).
Wyniki badań nie wykazały związku samooceny kobiet z parametrami budowy i postawy ciała. Odnotowano słabą dodatnią korelację (r = 0,2; p = 0,03) z ich aktywnością fizyczną.

Dyskusja
Starzenie się organizmu jest procesem naturalnym,
jednak tempo starzenia się jest wypadkową różnych
czynników, zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. Coraz większego znaczenia nabiera zagadnienie
pomyślnego starzenia się i wysokiej jakości życia w tym
okresie. Stwierdzono wysoką dodatnią korelację pomiędzy samooceną a satysfakcją z życia i dobrostanem psychicznym [11]. Poszukiwanie czynników wpływających
na samoocenę może mieć ważne znaczenie dla pomyślnego starzenia się zwłaszcza, iż wraz z wiekiem zauważa się szereg niekorzystnych zmian mogących wpływać
na negatywne postrzeganie własnego Ja. Dla kobiet
szczególnie bolesne są zmiany dotyczące wyglądu zewnętrznego. Następuje wzrost ilości tkanki tłuszczowej
i zmiana jej dystrybucji. Rozwija się nadwaga i otyłość,
które są częstym problemem kobiet w okresie starzenia
się [12]. Badania własne potwierdzają tę tendencję, bowiem stwierdzono dużą częstość występowania nadwagi
(49%) i otyłości (27%) oraz otyłości brzusznej (88%).
Wysoki odsetek kobiet z otyłością brzuszną jest szczególnie niepokojący, bowiem obwód talii koreluje dodatnio z zawartością tłuszczu trzewnego, szczególnie niebezpiecznego dla zdrowia, głównie ze względu na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych [13]. W prezentowanych badaniach nie wykazano związku pomiędzy samooceną kobiet a wskaźnikiem BMI i obwodem talii. Nie
potwierdzono tym samym doniesienia Schwartz i Brownel (2004), którzy wskazują, iż z powodu nadwagi i otyłości zaburzony zostaje obraz własnego ciała i kobiety
nie czują się atrakcyjne, ich samoocena jest niska, cha-

rakteryzuje je nie tylko negatywne nastawienie do własnego wyglądu, ale również możliwości życiowych [14].
Badane kobiety cechowały się dużą częstością występowania wad postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej. Najczęściej były to plecy okrągłe (38%) i okrągło-wklęsłe (18%). U stosunkowo niewielkiego odsetka
kobiet (6%) stwierdzono asymetrię w obrębie pleców.
Potwierdzono tym samym, iż najczęściej zauważaną
nieprawidłowością w wieku starszym jest powiększenie
kąta kifozy piersiowej [1]. Hiperkifoza może powodować różne nieprawidłowości, najczęściej wymienia się
bóle kręgosłupa, dyskopatie, ograniczenie ruchów przepony, ucisk na narządy jamy brzusznej [15]. Wykazano
również, iż hiperkifoza może prowadzić do ograniczenia
udziału w czynnościach codziennych, pogorszenia samooceny i zadowolenia z życia [16]. Badania własne nie
potwierdziły jednak związku samooceny z ukształtowaniem kifozy piersiowej i lordozy lędźwiowej.
Nieodzownym elementem pomyślnego starzenia się
jest odpowiednio dawkowana aktywność fizyczna [17].
Jest ważnym elementem w profilaktyce otyłości, poprawia siłę mięśniową i gibkość w stawach, co wpływa na
bardziej atrakcyjny wygląd sylwetki. Ponadto przyczynia się do zmniejszenia kifozy piersiowej i zapobiegania
pozycji zgięciowej [18]. Prezentowane badania wykazały, iż większość kobiet prowadziła mało aktywny styl
życia. Aktywność fizyczna na niskim poziomie cechowała 34% badanych, siedzący tryb życia 30%. Może to
być jeden z czynników wpływających na dużą częstość
nadwagi i otyłości oraz wad postawy ciała w badanej
grupie, co jednak wymaga dalszej eksploracji. Badania
własne wykazały słabą dodatnią korelację pomiędzy samooceną a aktywnością fizyczną. Jest to kompatybilne
z doniesieniami innych autorów, którzy potwierdzają
związek samooceny z aktywnością fizyczną wskazując na bardziej pozytywne postrzeganie siebie i swojej
sylwetki, wzrost optymizmu i poprawę jakości życia
[19,20].
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Wnioski
Wykazany w badaniach wysoki odsetek kobiet z nadwagą i otyłością, wadami postawy ciała i niską aktywnością fizyczną jest niepokojący i wskazuje na potrzebę
większej edukacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
Brak korelacji pomiędzy samooceną a budową i postawą ciała sugeruje istnienie innych czynników warunkujących samoocenę badanych kobiet.
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Fizjoterapia w profilaktyce niepe³nosprawnoœci u osób
w wieku podesz³ym
Physiotherapy in the prevention of disability
in elderly patients
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Zakład Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Streszczenie
Wstęp. Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem powszechnym. W Polsce w 2030 roku liczba osób powyżej 65 roku życia wzrośnie do 24%. Nieodwracalne zmiany metabolizmu organizmu w tym wieku prowadzą do upośledzenia sprawności
funkcjonalnej i często pełnej niepełnosprawności. Cel pracy. Ocena postępowania fizykalno-usprawniającego u osób w
wieku podeszłym. Materiał i metody. Badaniu poddano grupę 120 chorych w wieku 66-82 lat leczonych w formie ambulatoryjnej przez okres 3 tygodni z powodu zespołów bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych utrudniających funkcjonowanie i czynności w życiu codziennym. Przed rozpoczęciem terapii i po jej zakończeniu oceniono: stan chorych w oparciu
o testy Get UP &Go, skali Funkcjonowania Codziennego, Skali Funkcjonowania Instrumentalnego oraz stopień nasilenia
dolegliwości bólowych w skali bólu Laitinena. Wyniki. Zastosowane u chorych w ciągu 3 tygodni postępowanie fizykalno-usprawniające wpłynęło bardzo korzystnie na ich stan podmiotowy i przedmiotowy we wszystkich badanych testach.
Wnioski. Właściwie ukierunkowane postępowanie fizjoterapeutyczne ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie osób w wieku podeszłym w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. (Gerontol Pol 2017; 25: 39-44)
Słowa kluczowe: wiek podeszły, niepełnosprawność, fizjoterapia
Abstract
Introduction. Population ageing is a common phenomenon. By 2030, the percentage of people over the age of 65 in Poland will increase to 24%. Irreversible metabolic changes associated with this age result in functional disability and often
complete disability. Aim. To assess physical therapy and rehabilitation in elderly patients. Material and methods. The
study enrolled a group of 120 participants aged 66-82 years, undergoing a 3-week out-patient treatment due to spinal and
peripheral joint pain which hindered the activities of their everyday life. Before and after the treatment the patients were
assessed with respect to the following: patient status based on Get Up&Go tests, Activities of Daily Living, Instrumental
Activities of Daily Living, and the degree of pain intensity using Laitinen pain scores. Results. The physical therapy and
rehabilitation used in the patients over the period of 3 weeks has had a very beneficial effect on their subjective and objective status as measured by the tests. Conclusions. Appropriate physical therapy has a positive influence on the functional
status of elderly persons with respect to basic everyday activities. (Gerontol Pol 2017; 25: 39-44)
Key words: old age, disability, physiotherapy

Wstęp
Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem powszechnym zarówno w krajach wysoko uprzemysłowionych, jak i słabo rozwiniętych. Efektem tego jest
wzrost liczby osób powyżej 65 r.ż. Wg danych GUS odsetek osób po 65 r.ż. w Polsce w 2008 r. wynosił 13,6%.

Prognozy na 2030 r. wskazują, że liczba ta wzrośnie
do 24% [1-3]. Badania prowadzone w Polsce w 2002 r.
wykazały, że ok. 2,2 mln osób po 65 r.ż. potrzebowało
pomocy opiekuna w zakresie co najmniej jednej podstawowej czynności życia codziennego (SDL, Activiti
of Daily Living). Może to być wynikiem niedostatecznej opieki geriatrycznej i ograniczonej dostępności osób
starszych do leczenia fizykalno-usprawniającego [4,5].
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Konieczność dostępu do konsultacji geriatrycznej porównuje się do dostępności dzieci do opieki pediatrycznej. Liczba geriatrów w Polsce znacznie odbiega od
średniej europejskiej. Mamy średnio 0,8 geriatry na 100
tys. mieszkańców, w Niemczech jest 2,2, w Słowacji
3,1, w Szwecji blisko 8. Również liczba łóżek i oddziałów geriatrycznych jest niska. W Polsce w 2014 roku
było 776 łóżek i 34 oddziały geriatryczne [1,2].
Z powyższych danych wynika, że poziom opieki geriatrycznej w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Niestety jest na dużo niższym poziomie niż w innych krajach Unii Europejskiej.
Stwarza to konieczność zwiększenia zainteresowania się problemami zdrowotnymi osób po 65 roku życia. Ponad 50% osób po 75 roku życia cierpi na zespół
słabości, przejawiający się osłabieniem, utratą masy
i siły mięśni, co szybko prowadzi do pełnej niepełnosprawności.
Celem działań podejmowanych wobec osób starszych
powinno być m.in. utrzymanie w miarę możliwości jak
najwyższej sprawności funkcjonalnej, co będzie prowadzić do niezależności, samodzielności oraz samowystarczalności.
Starzenie się to „naturalne, nieodwracalne, nasilające
się zmiany metabolizmu i właściwości fizykochemicznych komórek, prowadzące do upośledzenia samoregulacji regeneracji organizmu oraz zmian morfologicznych
i czynnościowych jego tkanek i narządów”.
Starość to „nieunikniony efekt starzenia się, w którym
procesy biologiczne, psychiczne i społeczne zaczynają
oddziaływać względem siebie synergistycznie, prowadząc do naruszenia równowagi biologicznej i psychicznej bez możliwości przeciwdziałania temu, czyli jest to
końcowy okres starzenia się”.

Aspekty starzenia się
Aspekt biologiczny:
• zmiany w funkcjonowaniu zmysłów,
• zmiany w wyglądzie zewnętrznym,
• zaburzenia w funkcjonowaniu poszczególnych narządów i układów organizmu.
Różnego rodzaju schorzenia:
• choroby wieku wcześniejszego, które na starość
nasiliły się,
• choroby pojawiające się już w okresie starości ale
nie są związane bezpośrednio z procesem starzenia
się,
• procesy patologiczne spowodowane starzeniem
się.
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Aspekt psychologiczny
Zależy głównie od tego, jak człowiek reaguje na skutki przemijającego czasu, jak przygotowany jest do starości oraz jakie miejsce w środowisku planuje zająć po
przejściu na emeryturę.

Aspekt społeczny
Związany jest przede wszystkim z rolą, jaką ma pełnić
człowiek po przejściu na emeryturę. Role te zmieniają
się ciągle w trakcie życia a z nimi zmienia się aktywność
oraz sprawność fizyczna.

Cel pracy
Celem pracy była ocena postępowania fizykalno-usprawniającego u osób w wieku podeszłym.

Materiał i metody
Badaniu poddano grupę 120 chorych w tym 42 mężczyzn oraz 78 kobiet w wieku 64-82 lat (śr. 75), którzy
korzystali z leczenia w formie ambulatoryjnej przez
okres 3 tygodni.
W postępowaniu fizykalno-usprawniającym stosowano: krioterapie, jonoforezę, ultradźwięki, prądy diadynamiczne, impulsowe pole magnetyczne n.cz., laseroterapię, masaż, kinezyterapię, w tym ćwiczenia na ergometrze lub bieżni.
U badanych dominowały skargi w przebiegu choroby
zwyrodnieniowej kręgosłupa i stawów obwodowych z
współistniejącymi zespołami bólowymi utrudniającymi
funkcjonowanie i czynności w życiu codziennym. Postępowanie fizykalno-usprawniające dostosowywano do
stanu podmiotowego i przedmiotowego chorych. Przed
rozpoczęciem terapii i po jej zakończeniu oceniano zdolność do samodzielnego funkcjonowania w oparciu o następujące testy:
a. Test Get Up & Go, polegający na wykonywaniu sekwencji ruchów: wstania z krzesła, pokonania dystansu 3 metrów, odwróceniu się o 180 stopni, powrocie
do krzesła i zajęcia pozycji wyjściowej.
b. Skala Funkcjonowania Codziennego – ADL, ocenia
samodzielność w zakresie czynności dnia codziennego: ubieranie się, utrzymanie higieny, korzystanie
z toalety, kontrola zwieraczy, spożywanie posiłków,
wstawanie, siadanie.
c. Skala Funkcjonowania Instrumentalnego (IADL –
skala Lawtona) ocenia parametry; zdolność posługiwania się telefonem, sprzątanie, pranie, robienie zakupów, korzystanie ze środków transportu,
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d. Stopień nasilenia dolegliwości bólowych wg skali
bólu Laitinena.

Wyniki
Zastosowane u chorych w ciągu 3 tygodni postępowanie fizykalno-usprawniające wpłynęło bardzo korzystnie
na stan podmiotowy i przedmiotowy chorych.

Wyniki testu „ Up and Go”
Przed terapią wynik poniżej 14 s osiągnęło 12,2% badanych, po zabiegach 25,2%.
Przed terapią wynik poniżej 20 s osiągnęło 25,9% badanych, po zabiegach 17,9%.
Wynik powyżej 20 s uzyskiwało przed i po terapii
56,9% osób (rycina 1).
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mocy a 10% kąpało się samodzielnie. Po leczeniu 28%
badanych potrzebowało znacznej pomocy podczas kąpieli, 49% korzystało z niewielkiej pomocy, 23% kąpało
się samodzielnie.

Ocena wykonywania czynności: ubieranie się
(rycina 3)
Przed terapią 39% osób nie było zdolnych ubierać się
samodzielnie, 51% korzystało z częściowej pomocy,
10% ubierało się samodzielnie.
Po terapii 12% potrzebowało znacznej pomocy, 26%
częściowej, 62% badanych ubierało się samodzielnie.

Rycina 1. Wyniki testu „Up and Go”
Figure 1. Results of the “Up and Go” test

Wyniki testu wg Skali Funkcjonowania
Codziennego ADL
Ocena wykonywania czynności: kąpiel (rycina 2)
Przed terapią 58% badanych potrzebowało znacznej
pomocy przy kąpieli, 32% korzystało z niewielkiej po-

Rycina 2. Wyniki testu wg Skali Funkcjonowania
Codziennego – ADL
Figure 2. Results of the ADL – based test

Rycina 3. Wyniki testu wg Skali Funkcjonowania
Codziennego – ADL cd.
Figure 3. Results of the ADL – based test – continued
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Ocena czynności – korzystanie z toalety (rycina 4)

Ocena czynności – spożywanie posiłków (rycina 6)

Przed terapią 8% badanych było niezdolnych do samodzielnego korzystania z toalety, 46% korzystało z
częściowej pomocy, 46% było samodzielnych.
Po leczeniu tylko 2% było niezdolnych do samodzielnego korzystania z toalety, 36% korzystało z częściowej
pomocy, a 62% było całkowicie samodzielnych.

Przed leczeniem 4% wymagało karmienia, 84% częściowej pomocy, 12% było samodzielnych.
Po leczeniu żadna z osób nie wymagała pomocy, 62%
wymagało częściowej pomocy, 38% było całkowicie samodzielnych.

Rycina 4. Wyniki testu Skali Funkcjonowania
Codziennego – ADL cd.
Figure 4. Results of the ADL – based test – continued

Ocena czynności – kontrolowanie zwieraczy
(rycina 5)
Przed terapią u 58% badanych - częściowy brak kontroli, 32% posiadało całkowitą kontrolę, 10% całkowity
brak kontroli.
Po leczeniu: 42% - częściowy brak kontroli, 54% całkowita kontrola funkcji pęcherza, 4% - całkowity brak
kontroli.

Rycina 6. Wyniki testu wg Skali Funkcjonowania
Codziennego – ADL cd.
Figure 6. Results of the ADL – based test – continued

Ocena czynności - poruszanie się (rycina 7)
Przed terapią 14% stale przebywało w łóżku, 34%
wymagało pomocy przy układaniu się i wstawaniu z łóżka, 52% było samodzielnych.
Po leczeniu żadna z osób nie wymagała stałego pobytu w łóżku, 12% wymagało częściowej pomocy, 88%
było całkowicie samodzielnych.

Wyniki testu wg Skali Funkcjonowania
Instrumentalnego – IADL

Rycina 5. Wyniki testu wg Skali Funkcjonowania
Codziennego – ADL cd.
Figure 5. Results of the ADL – based test – continued
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Po terapii wyniki uległy znacznej zmianie. Poprawa
dotyczyła takich czynności jak:
– pranie (23,3%),
– używanie telefonu (10%),
– zakupy (3,3%),
– przygotowywanie posiłku (3,3%),
Nie uzyskano całkowitej poprawy w zakresie czynności: sprzątanie, używanie środków transportu, przyjmowanie leków, posługiwanie się pieniędzmi.
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Rycina 7. Wyniki testu wg Skali Funkcjonowania
Codziennego – ADL cd.
Figure 7. Results of the ADL – based test – continued

Ponieważ test dotyczy bardzo złożonych czynności, to
można sądzić, że czas terapii był zbyt krótki, aby poprawiła się jakość ich wykonania.

Dyskusja
Wydłużanie się życia ludzkiego w ostatnim okresie i
starzenie się społeczeństwa jest obecnie procesem ciągłym i stanowi ogromne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej w kraju. Co szósty mieszkaniec Polski
przekroczył 60 rok życia a do 2020 roku wzrost ten ma
wynieść kolejne 8,7%. Wraz z upływem lat w organizmie człowieka dochodzi do zmian inwolucyjnych, do
których należą ograniczenie sprawności funkcjonalnej
oraz możliwości wykonywania wielu czynności życia
codziennego, samoobsługi. Obserwuje się osłabienie
funkcji poznawczych, motoryki, koordynacji ruchowej,
ogólnej sprawności fizycznej. Aktywność fizyczna ulega
obniżeniu, preferowany jest siedzący tryb życia. W procesie starzenia osłabieniu ulegają mięśnie szkieletowe,
obniża się siła mięśniowa. Utrata masy i siły mięśniowej głównie w obrębie kończyn dolnych i tułowia oraz
upośledzenie uzyskiwania ich właściwego napięcia to
jedne z ważniejszych czynników ryzyka niestabilności
postawy i upadków. Po 60 roku życia siła skurczu izometrycznego mięśni zmniejsza się o połowę [6-8].
Z wiekiem zmniejsza się zakres ruchu w stawach oraz
wzrasta sztywność kończyn dolnych przyczyniając się
do utraty siły mięśniowej. Obserwowany u osób starszych wzrost przebudowy masy kostnej wykazuje przewagę resorpcji, wpływa na strukturalną destabilizacje
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szkieletu i może prowadzić do wzrostu ryzyka złamań.
W tkance łącznej zmiany przejawiają się utratą wody,
elastyczności i sprężystości ścięgien, więzadeł i mięśni,
wpływa to na spowolnienie ruchów, występowanie zaburzeń koordynacji i równowagi [9,10].
W procesie starzenia dochodzi do zmian degeneracyjnych w całym organizmie, ograniczenia funkcjonalne
pogłębiają się wraz z rozwojem chorób współistniejących. Motywy skłaniające osoby starsze do podjęcia rehabilitacji wiążą się ściśle z utratą sprawności funkcjonalnej, zaburzeniami równowagi, chodu, osłabieniem
siły mięśniowej, utratą samodzielności. Świadoma ocena
stanu własnego zdrowia oraz chęć poprawy sprawności
funkcjonalnej to główne czynniki motywujące do osiągnięcia tego celu. Poziom aktywności i sprawności fizycznej oraz funkcjonalnej osób starszych to obszary
badań coraz częściej podejmowane w literaturze [6-9].
Rehabilitacja osób starszych wiąże się z różnymi ograniczeniami. Przy planowaniu programu usprawniana w
tej grupie wiekowej należy uwzględnić czynniki ryzyka związane z wiekiem i chorobami współistniejącymi
[2,3].
Program usprawniania należy dobierać indywidualnie
a czas jego trwania uzależnić od stopnia wydolności organizmu i dostosować do możliwości pacjenta.
Kompleksowe postępowanie fizykalno-usprawniające
u chorych na przestrzeni 3 tygodni pozwoliło uzyskać
wybitna poprawę w stanie podmiotowym i przedmiotowym. U 87% badanych uzyskano ustąpienie dolegliwości bólowych. Bardzo korzystne efekty osiągnięto w
teście „Up and Go”. Wybitnie poprawiła się zdolność do
funkcjonowania: w tym możliwości samodzielnej kąpieli, ubierania się, przygotowywania posiłków i wykonywania innych podstawowych czynności w codziennym
życiu. Po leczeniu 88% pacjentów było całkowicie samodzielnych.
Rehabilitacja lecznicza powinna stanowić nieodłączny
element opieki medycznej seniorów a umożliwienie im
systematycznego czynnego korzystania z programów leczenia fizykalno-usprawniającego pozwoli na utrzymanie osób starszych w jak najlepszej kondycji, sprawności
funkcjonalnej przez jak najdłuższy czas.

Wnioski
1. Właściwe ukierunkowanie postępowania fizjoterapeutyczne ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie
osób w wieku podeszłym w zakresie podstawowych
czynności życia codziennego.
2. Zabiegi fizjoterapeutyczne mają największy wpływ
na poprawę sprawności funkcjonalnej, zdolności do
niezależności i samodzielności.
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1
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3. Brak właściwie rozwiniętej opieki geriatrycznej w
Polsce nakłada na lekarza rodzinnego i pielęgniarkę
środowiskową konieczność wczesnego wdrażania
programów profilaktyki z szerokim wykorzystaniem
leczenia fizykalno-usprawniającego.

Konflikt interesów / Conflict of interest
Brak/None

Piśmiennictwo
1.

Marchewka A, Dąbrowski Z, Żołądź J. Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN; 2013. str. 5:2-244.
2. Żak M. Rehabilitacja osób po 80 roku życia z zaburzeniami czynności życia codziennego. Gerontol Pol.
2005;3:200-5.
3. Cytowicz-Karpiłowska W, Kazimierska B, Cytowicz A. Postępowanie usprawniające w geriatrii. Warszawa:
WSE; 2009.
4. Famuła A, Nowotny J, Nowotny-Czupryna O i wsp. Stabilność ciała osób w wieku podeszłym w aspekcie ich
codziennej aktywności ruchowej. Post Reh. 2012;2:5-14.
5. Kostka T, Koziarska-Rościszowska M. Choroba wieku podeszłego. Warszawa: PZWL; 2009.
6. Żak M, Śliwiński Z. Fizjoterapia kliniczna w geriatrii. Wrocław: PTF; 2014. ss.2-19.
7. Szpringer M, Wybraniec-Lewicka B, Czerwiak G i wsp. Upadki i urazy wieku geriatrycznego. Stud Med.
2008;9:77-81.
8. Tinetti ME, Speechley M, Ginter SF. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N
Engl J Med. 1988;319:1701-7.
9. Grzanka-Tykwińska A, Kędziora-Kornatowska. Znaczenie wybranych form aktywności w życiu osób w
podeszłym wieku. Gerontol Pol. 2010;18:29-32.
10. Sinaki M, Nwaogwugwu NC, Phillips BE, et al. Effect of gender, age and anthropometry on axial and
appendicular muscle strength. Am J Phys Med Rehabil. 2001;80:330-8.

GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1

GERONTOLOGIA POLSKA 2017; 25: 45-52

ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER

Zgłoszono 30.09.2016, zaakceptowano 7.12.2016
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Streszczenie
Wstęp. Osoby starsze charakteryzuje obniżenie się sprawności fizycznej, często poznawczej, posiadają wiele chorób. Ocena stanu funkcjonalnego pomaga w ocenie zagrożenia i podjęciu profilaktyki odleżyn i upadków znacząco wpływając na
jakość życia pacjentów i ich niezależność. Opiekę nad seniorami odbywa się często poza środowiskiem domowym w ośrodkach opieki długoterminowej jak zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i opiekuńczo lecznicze oraz domy pomocy społecznej. Celem badań była ocena pacjentów opieki długoterminowej w zakresie ryzyka upadków oraz zagrożenia odleżynami
związanych z ich stanem funkcjonalnym. Materiał i metody. Badaną grupę stanowiło 126 osób powyżej 60 r.ż., przebywających w zakładach opieki długoterminowej (n = 77), pacjentów domu pomocy społecznej (n = 49). Do badań użyto
skali ADL, oceny nietrzymania moczu, klasyfikacji stopnia odleżyn i ich liczby, występowanie upadków rekomendowanych
przez ICNP oraz sondaż diagnostyczny obejmujący dane socjodemograficzne, choroby współistniejące i stan odżywienia.
Analizy statystyczne dokonano współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona, korelacji Tau Kendalla, testem Kruskala-Wallisa. Poziom istotności testu (p) ustalono jako równy 0,05. Wyniki. Nie zaobserwowano istotnych związków między
płcią, chorobami współistniejącymi, przyczyną hospitalizacji i miejscem opieki nad badanymi z występowaniem odleżyn
i upadków (p > 0,05). Zaobserwowano istotne różnice między stanem funkcjonalnym pacjentów, a występowaniem odleżyn
(p = 0,009). Mieszkańcy DPS posiadali lepszy stan funkcjonalny niż pacjenci ZPO, ale większe ryzyko upadków. Wnioski.
Wyniki wskazują na potrzebę profilaktyki przeciw upadkom w DPS oraz systematycznej oceny stanu funkcjonalnego w celu
zapobiegania odleżynom u pacjentów geriatrycznych oraz dostosowania opieki do zróżnicowanych potrzeb i deficytów tej
grupy. (Gerontol Pol 2017; 25: 45-52)
Słowa kluczowe: opieka długoterminowa, stan funkcjonalny, odleżyny, upadki

Abstract
Introduction. The elderly are characterized by a reduction in physical and often cognitive fitness, they have multiple diseases. Assessment of functional condition helps in the prevention of pressure ulcers and falls occurrence that significantly
affects the quality of life of patients and their independence. Taking care of seniors outside their home environment is performed in stationary long-term care centers, such as nursing care facilities and social welfare homes. The aim of the study
was to evaluate the long-term care patients in terms of falls occurrence and pressure ulcers risk associated with their functional condition. Material and methods. The study included 126 people, aged 60 and over, residing in long-term care facilities, residing in nursing care facilities (n = 77) and in social welfare homes (n = 49). The study used standardized scales
C-HOBIC, recommended by ICNP: ADL scale, evaluation of urinary incontinence, classification of the pressure ulcers’
stage and number, falls occurrence and diagnostic survey for socio-demographic data, comorbidities, and nutritional condition of the patients. Results. No statistically significant correlation of gender, comorbidities, causes of hospitalization
and kind of long-term care facility institution on the occurrence of pressure ulcers and falls were found. There are significant differences between the functional condition of patients and the occurrence of pressure ulcers (p = 0.009). Residents
of DPS had better functional condition than patients of ZPO, but a greater falls occurrence. Conclusions. The results indiAdres do korespondencji:  Dorota Pilch; Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny; ul. Żołnierska 48, 70-210 Szczecin
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cate the need for increased prevention against falls in the DPS and the systematic evaluation of the functional condition in
order to prevent pressure ulcers in geriatric care and also to adapt nursing care to the different needs and deficits of this
group. (Gerontol Pol 2017; 25: 45-52)

Key words: long-term care, functional condition, pressure ulcers, falls

Wstęp
Celem współczesnej gerontologii jest zachowanie kreatywnej aktywności, sprawności i witalności osób starszych, natomiast opieka powinna być ukierunkowana
na utrzymanie niezależności (Independency), co zbieżne jest z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO, ang. World Health Organization) [1]. Niezbędne
jest zabezpieczenie systemu opieki instytucjonalnej i dostępności do usług medycznych dla osób starszych [2].
Na sprawność pacjentów geriatrycznych składają
się progresja procesu starzenia się, styl życia, choroby
współistniejące, czynniki psychospołeczne, przebyte
urazy [3]. Wielochorobowość (polipatologia) wiąże się
często z wiekiem starszym.
Wielkie problemy (zespoły) geriatryczne, przewlekłe
o wieloczynnikowej etiologii, powodują z czasem pogorszenie jakości życia przez obniżanie stopnia sprawności funkcjonalnej osób. Zalicza się do nich nietrzymanie moczu i stolca, upadki i zaburzenia lokomocji, otępienie i depresję [4,5].

cjenta posłużył zmodyfikowany Indeks ADL Katza. Im
mniejsza liczba otrzymanych punktów, tym pacjent był
sprawniejszy. Oceniono nietrzymanie moczu 4 stopniową skalą: 0 – utrzymywanie moczu, całkowita kontrola,
1 – utrzymywanie moczu, epizody nietrzymania występują raz w tygodniu lub rzadziej, 2 – utrzymywanie moczu, epizody nietrzymania występują raz w tygodniu lub
częściej, 3 – częste nietrzymanie moczu oraz 4 – nietrzymanie moczu. Stopień i liczbę występujących odleżyn
oceniono 5-stopniową skalą. Występowanie upadków
oceniano skalą 3 stopniową rejestrującą ich brak, upadki
w ciągu ostatnich 30, 181 dni.
Do analizy związków między zmiennymi wykorzystano współczynnik korelacji liniowej Pearsona, korelację
Tau Kendalla oraz test Kruskala-Wallisa.
Za istotne statystycznie przyjęto p < 0,05.

Wyniki

Celem badań była ocena pacjentów opieki długoterminowej w zakresie występowania upadków oraz zagrożenia odleżynami związanych z ich stanem funkcjonalnym.

Badani posiadali choroby współistniejące; większość
cierpiała z powodu chorób układu krążenia (70%). Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia
i metabolizmu dotyczyły 41% badanych. Choroby układu nerwowego posiadało 33% badanych, a udar przeszło
32%. Zaburzenia psychiczne miało 30% spośród badanych (tabela I).
Badani najczęściej posiadali trzy choroby współistniejące (43 osoby) lub dwie (41 osób) oraz jedną (20) (rycina 1).

Materiał i metoda

Tabela I. Choroby współistniejące badanych

Cel pracy

Badania przeprowadzono za zgodą Komisji Bioetycznej PUM. Grupę badaną stanowiło 126 osób powyżej 60
roku życia, przebywających w zakładach opieki długoterminowej, z czego 77 pacjentów w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i 49 pacjentów domu pomocy
społecznej. Do badań zastosowano autorski kwestionariusz ankiety zawierający dane socjodemograficzne:
wiek, płeć, sytuacja życiowa pacjenta oraz dotyczące
stanu odżywienia, chorób współistniejących, przyczyn
unieruchomienia i pobytu w instytucji opieki długoterminowej oraz przejście udaru w przeszłości. Narzędzie
badawcze zawierało również standaryzowane skale
systemu C-HOBIC rekomendowane przez ICNP® [6].
Do oceny stanu funkcjonalnego i stopnia zależności paGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1

Table I. Concomitant diseases
Choroby współistniejące
Układ oddechowy
Choroby układu krążenia
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego,
stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
Choroby układu nerwowego
Udar
Zaburzenia psychiczne, zachowania
Choroby układu kostno-mięśniowego i
tkanki łącznej
Inne
Choroby układu moczowo-płciowego
Choroby układu trawienia
Uraz
Nowotwory

n
3
88

%**
2
70

52

41

41
40
38
15

33
32
30
12

15
8
5
4
2

12
6
4
3
2

n - liczebność; **odsetki nie sumują się do 100%, gdyż było to pytanie
wielokrotnego wyboru
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Rycina 1. Rozkład chorób współistniejących
Figure 1. Distribution of concomitant diseases

Przyczyny hospitalizacji dotyczące 48 osób były trudne do jednoznacznego określenia; porażenie i niedowład
dla 41 osób było przeszkodą w samodzielnym funkcjonowaniu i zmusiło do zmiany środowiska życia; unieruchomienie, ograniczenie ruchomości bądź decyzja rodziny była powodem zmian dla 14 i 10 osób. Konieczność
otoczenia całodobową opieką, brak rodziny, czy decyzja
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zadecydowały
o pobycie nielicznych pacjentów w placówkach opieki
długoterminowej (rycina 2).
Ocena nietrzymania moczu badanych wykazała, że
tylko 11% osób posiadało kontrolę w tym zakresie. Nietrzymanie moczu występowało u 46% badanych, częste

epizody utraty kontroli nad mikcja posiadało 20% osób,
pozostali doświadczali deficytu w mniejszym zakresie.
Ocena częstości upadków wykazała, że większość badanych 78% (98 osób) nie miała takich epizodów. Upadek w ciągu ostatnich 30 dni wystąpił u 15% badanych,
natomiast upadek do 180 dni wstecz dotyczył 7% ogółu.
Prawidłowy stan skóry występował u 51% badanych.
Odleżyny pierwszego stopnia występowały u około 20%
osób, a drugiego stopnia u 19%. Zaawansowany proces chorobowy występował u 15% pacjentów leżących
(IIIº). Pełna utrata grubości skóry i tkanki podskórnej,
odsłaniająca mięśnie i kości wystąpiła u 7% badanych
(IVº).

Rycina 2. Przyczyny hospitalizacji
Figure 2. Causes of hospitalization
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Rycina 3. Zaawansowanie odleżyn u badanych
Figure 3. The severity of the patients’ bedsores

Odleżyny Iº i IIº występowały u badanych pojedynczo lub w wielu miejscach. Natomiast nasilenie rozwoju
odleżyn IIIº i IVº wskazuje na obecność zmian w trzech
i więcej miejscach (rycina 3).
Ocena podstawowych czynności dnia codziennego
(ADL) w ciągu siedmiu ostatnich dni u pacjentów objętych kompleksową opieką ciągłą i opieką długoterminową została pokazuje, że tylko 13% badanych mogło samodzielnie zmieniać sobie pozycję złożeniową w łóżku,
a 10% z nadzorem opiekuna. Osoby całkowicie zależne
od pomocy opiekuna stanowiły 38% badanych, a wymagających mniejszej lub większej pomocy było odpowiednio 7% i 33% (rycina 3).
Ocena możliwości przemieszczania się z jednego
miejsca na drugie wskazała na niezależność 11% badanych oraz konieczność nadzoru nad 9% osób. Pomocy
nieznacznej wymagało 8% badanych, a w większym
zakresie 17%. Ponad połowa badanych (56%) to osoby
całkowicie zależne od innych.
Chodzenie po pokoju w ocenie potencjału badanych
pokazało, że 62% badanych było zależnych całkowicie
od opiekunów i tylko 12% osób samodzielnych. Nadzoru wymagało 13% badanych oraz mniejszej lub większej
pomocy pozostali badani (5 i 9%).
Możliwość samodzielnego chodzenia po korytarzu dotyczyła tylko 9% spośród badanych. Nadzoru opiekuna
wymagało 14% osób, czy mniejszej lub większej pomocy 6 i 9%. Całkowicie zależnych od innych było 63%.
Podobne wyniki uzyskali badani w zakresie
Możliwości samodzielnego chodzenia po oddziale.
Niezależnych było 10% badanych, a całkowicie zależnych 63%. Pozostali wymagali, nadzoru bądź pomocy.
Częstość występowania samodzielności obniża się wraz
z narastaniem wymagań od pensjonariusza/pacjenta, dlatego też samodzielne poruszanie się poza oddziałem doGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1

tyczyło 6% badanych, a całkowita zależność od opiekunów u 65%. Pozostali wymagali w mniejszym lub większym stopniu pomocy (12% i 13%).
Samodzielnie potrafiło się ubrać 10% badanych.
Znaczna część osób objętych badaniem miała deficyty w zakresie motoryki drobnej i była zależna od osób
drugich (60%), bądź wymagała dużej pomocy (15%).
Pozostali wymagali nadzoru bądź pomocy w różnym zakresie.
Samodzielnie posiłki spożywało 15% badanych. Deficyty uniemożliwiające jedzenie występowały u 43%
badanych. Pozostali wymagali nadzoru, bądź wsparcia
instrumentalnego w mniejszym, bądź większym zakresie
podczas posiłków.
Korzystanie z toalety wymaga koordynacji wielu
umiejętności, tj. przemieszczanie, ubieranie. Tylko 6%
spośród badanych wykazywało pełną niezależnością
w zakresie korzystania z toalety. Nieliczne osoby (13%)
wymagały uwagi podczas korzystania z toalety, czy pomocy osób trzecich w mniejszym zakresie (4%) i większym 15%. Ponad połowa pacjentów (62%) była całkowicie zależna od opiekunów. Badani posiadali deficyty
w zakresie utrzymania higieny osobistej w podobnym
zakresie jak z korzystaniem z toalety, czy ubieraniem.
Osób niemogących nawet pomóc w utrzymaniu higieny osobistej opiekunowi było 65%, a jedynie 6% spośród nich było samodzielnych w tym zakresie. Pozostali
wymagali pomocy w mniejszym lub większym zakresie
(2% i 15%).
Analiza związków między wiekiem badanych a ryzykiem upadków wskazuje na istotne statystycznie różnice
(p < 0,05) o niskiej, ale wyraźnej sile związku (r = 0,23).
Wraz z wiekiem pacjentów i pensjonariuszy wzrastało
ryzyko upadków (tabela II).
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Tabela II. Wyniki testu
występowania upadków

Pearsona

dla

wieku

i

Table II. Pearson’s test results forthe patients’age and
falls occurrence
Wiek a ryzyko
upadku

SD

Współczynnik korelacji
liniowej Pearsona

Wiek

10,07

r = 0,23

Ryzyko upadku

0,59

p = 0,009

SD - odchylenie standardowe; r - współczynnik korelacji; p - istotność statystyczna

Nie zaobserwowano także istotnych statystycznie różnic między płcią badanych osób a ryzykiem wystąpienia
upadku w korelacji Tau Kendalla (r = 0,06) (p = 0,52).
Związki między chorobami współistniejącymi badanych a ryzykiem upadku wskazują na brak istotnych
statystycznie różnic między zmiennymi (p = 0,63)
(tabela III).
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Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów wykazała
istotne statystycznie różnice z występowaniem odleżyn
u badanych (p = 0,009). Współczynnik korelacji liniowej Pearsona wynosił r = 0,23, co oznacza niską, ale
wyraźną korelację między zmiennymi. Wraz z pogarszaniem się stanu funkcjonalnego wzrastała częstość występowanie odleżyn i ich stopień (tabela V).
Tabela V. Wyniki testu Pearsona dla stanu funkcjonalnego pacjentów i występowania odleżyn
Table V. Pearson’s test results forthe patients’ functional state and the occurrence of bedsores
Stan funkcjonalny
a odleżyny

SD

Współczynnik korelacji
liniowej Pearsona

Stan funkcjonalny

13,71

r = 0,23

Występowanie odleżyn

4,28

p = 0,009

SD - odchylenie standardowe; r - współczynnik korelacji; p - istotność statystyczna

Tabela III. Wyniki testu Pearsona dla chorób
współistniejących pacjentów i występowania upadków
Table III. Pearson’s test results for the patients’ concomitant diseasesand falls occurence
Choroby
współistniejące
a ryzyko upadku

SD

Współczynnik korelacji
liniowej Pearsona

Choroby
współistniejące

1,16

r = 0,04

Ryzyko upadku

0,59

p = 0,63

SD - odchylenie standardowe; r - współczynnik korelacji; p - istotność statystyczna

Zbadano wpływ miejsca pobytu badanych na ryzyko
wystąpienia upadku. Zaobserwowano istotne różnice
między miejscem pobytu badanego a ryzykiem wystąpienia upadku (p = 0,00001). Stwierdzono wysoce
istotne różnice pomiędzy badanymi czynnikami mające
charakter trendu (H = 18,44, Z = 4,29, p = 0,000009).
Z wyników testu Kruskala-Wallisa wynika, że ryzyko
wystąpienia upadku jest wyższe dla osób przebywających w domu pomocy społecznej (tabela IV).
Tabela IV. Wyniki testu wariancji ANOVA KruskalaWallisa dla wpływu miejsca pobytu pacjentów na ryzyko wystąpienia upadków
Table IV. Kruskal-Wallis ANOVA results for the influence of the place of the patients’ stay on the falls
Miejsce pobytu a wystąpienie
upadków
Ryzyko upadków
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
Dom pomocy społecznej

ANOVA
Kruskala-Wallisa
H = 18,44
p = 0,00001
Z = 4,29; p = 0,000009

H - test ANOVA Kruskala-Wallisa; Z- źródło zmienności; p - istotność
statystyczna

Zbadano związki między miejscem pobytu badanych
a ich stanem funkcjonalnym. Zaobserwowano wysoce
istotne różnice między badanymi czynnikami o charakterze trendu (H = 37,12, Z = 6,93). Wyniki testu Kruskala-Wallisa wskazują na gorszy stan funkcjonalny osób
przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym niż osób przebywających w domu pomocy społecznej (p < 0,000001) (tabela VI).
Tabela VI. Wyniki testu ANOVA Kruskala-Wallisa dla
wpływu miejsca pobytu pacjenta na jego stan funkcjonalny
Table VI. Kruskal-Wallis ANOVA results forthe influence of the place of the patients’ stay on their functional state
Miejsce pobytu a stan
funkcjonalny
Stan funkcjonalny

ANOVA
Kruskala-Wallisa
H = 37,11

Zakład pielęgnacyjnoopiekuńczy
Dom pomocy społecznej

p < 0,000001
Z = 6,91; p < 0,000001

H - test ANOVA Kruskala-Wallisa; Z - źródło zmienności; p - istotność statystyczna

Omówienie
Ocena stanu funkcjonowania pacjentów stacjonarnej
opieki długoterminowej stanowi bazę indywidualizacji
opieki i utrzymania niezależności podopiecznych.
Wśród badanych przeważały kobiety (56%), co widoczne było także badaniach Fideckego i wsp., BońGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1
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kowskiego i wsp., Wysokińskiego i wsp., Płaszewskiej-Żywko i wsp. [7-12]. Z płcią żeńską wiąże się częstsze
występowanie odleżyn [13]. Niedożywienie, może stanowić jeden z ważniejszych czynników determinujących wystąpienie odleżyn, osłabienie funkcji skóry oraz
obniżenie aktywności fizycznej. Wśród szczecińskich
seniorów zaobserwowano otyłość (23%), niedożywienie (27%), co może wiązać się z powikłaniami o różnym
charakterze. Podobne zagrożenia obserwują Oliveira
i wsp. podając, że 37,1% seniorów zagrożonych było
niedożywieniem, czy wyniki Santomauro F., Olimpi N.,
Baggiani L. i wsp. (23,1% i 20,4%) [14,15].
Wyniki badań własnych nie wskazują na związki miedzy wiekiem, płcią seniorów a występowaniem odleżyn.
Wiadomo, że nowotwory, cukrzyca, otyłość, zakażenia
ogólnoustrojowe, czy niedożywienie przyczyniają się do
powstawania odleżyn [16]. Pomimo obecności wspomnianych chorób wśród szczecińskich badanych nie wykazano istotnych statystycznie zależności między zmiennymi (p > 0,05). Zaobserwowano natomiast związki
między stanem funkcjonalnym badanych a występowaniem odleżyn. Liczba oraz stopień odleżyn pacjentów
opieki długoterminowej wzrastały wraz z pogarszaniem
się ich stanu funkcjonalnego. Potwierdzają to badania
dotyczące pacjentów opieki długoterminowej Gronia
i Mrówczyńskiej [17]. Muszalik i wsp. podkreśla, że
niska punktacja w skali aktywności życia codziennego
była głównym czynnikiem zagrożenia odleżynami [18].
Deficyty niezależności funkcjonalnej były powodem
umieszczania seniorów w placówkach opiekuńczych
w celu zagwarantowania im całodobowej opieki oraz
rehabilitacji [7,12]. Blisko połowa osób objętych badaniem cechowała się całkowitym nietrzymaniem moczu
(46%), a zachowane funkcje fizjologiczne posiadało
11% badanych. Spośród mieszkańców DPS powyżej
60 roku życia 23,8% nie miało nietrzymania moczu,
w tym 19% w przedziale wiekowym od 75-99 lat oraz
45,46% w grupie wiekowej od 63-74 lat [19]. Badania
Płaszewskiej-Żywko i wsp. pokazują, że w DPS odsetek upadków wynosił około 45% [11]. Nie potwierdziły
tego badania własne, gdzie upadki odnotowano u 22%
badanych. Spośród upadków 7% zdarzyło się w ciągu
ostatniego pół roku, a 15% w ciągu ostatniego miesiąca od momentu badania. Korespondują z tym badania
przeprowadzone w DPS, gdzie 69% rezydentów nie doświadczyło takiego epizodu. Raz w roku upadek miało
18% osób, a raz w miesiącu 4% osób [11]. Uzyskane
wyniki wskazują na wysoki poziom zależności i deficytów samoopieki, samopielęgnacji wśród pacjentów zakładów opieki długoterminowej w obszarze czynności
codziennych (ADL). Najwięcej pacjentów było całkowicie zależnych pod względem możliwości utrzymania
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1

higieny osobistej (65%), poruszania się poza oddziałem
(65%). Spożywanie posiłków cechowała największa
samodzielność (15%). Badania Lee i wsp. wśród 1000
podopiecznych zakładu opieki długoterminowej w Korei
Południowej wykazały, że większa część badanych była
w dużym stopniu niesprawna funkcjonalnie w trzech
i więcej podstawowych czynnościach [20]. Potwierdził to Wysokiński i wsp. oceniając stan funkcjonalny
pacjentów skalą NOSGER. Największe ograniczenia
sprawności w zakresie instrumentalnych aktywności
i podstawowych czynności codziennego życia występowały u najstarszych wiekiem (90 lat i więcej) [8,12].
Również Pruszyński i wsp. podaje, że 77% osób kierowanych do placówek opieki długoterminowej charakteryzowała niesprawność funkcjonalna, a ograniczenia
dotyczyły 19,7% [20]. Udary mózgu i ich skutki oraz zespoły otępienne stanowią ważną przyczynę niedołężności seniorów wg Bońkowskiego i wsp., co potwierdziły
badania własne [7].
Innym czynnikiem niemodyfikowalnym występowania upadków był wiek pacjentów. Badania dowodzą,
że osoby z incydentami upadków były starsze niż z negatywnym wywiadem [21,22]. Potwierdzają to badania
Ishimoto i wsp. [13]. Wyniki badań własnych wykazują
korelację między wiekiem a występowaniem upadków
wśród mieszkańców ZOD powyżej 60 r.ż.
W czasie analizy wyników badań autorskich, stwierdzono, że w domu pomocy społecznej wystąpiło więcej
upadków niż w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
co może wiązać się z lepszym stanem funkcjonowania
pacjentów, w tym mobilności. Wskazuje to na znamiennie istotną zależność między miejscem pobytu badanych
od ich stanu funkcjonalnego oraz występowania upadków. Badania Kuźmicz potwierdziły niższy poziom
sprawności funkcjonalnej u pacjentów ZOP niż u mieszkańców DPS [16].

Wnioski
1. Ryzyko wystąpienia upadków wzrasta wraz z wiekiem, co wymusza tworzenie bezpiecznego środowiska dla seniorów i podejmowania działań prewencyjnych (p = 0,009).
2. Czynniki takie jak wiek, płeć, jednoczesne występowanie kilku chorób czy przyczyna pobytu pacjentów
w placówce opieki długoterminowej nie determinowały występowania u nich odleżyn (p > 0,05).
3. Stan funkcjonalny seniorów nie korelował z częstością występowania upadków w przedziale czasu
(p > 0,05), natomiast zaobserwowano istotną statystycznie korelację między stanem funkcjonalnym
a występowaniem odleżyn u seniorów (p = 0,009), co
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powodowały deficyty w zakresie samoobsługi i samopielęgnacji.
4. W domach pomocy społecznej istnieje większe ryzyko wystąpienia upadków niż w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (p = 0,000009), co może wiązać
się z lepszym stanem funkcjonalnym pacjentów (p <
0,000001), w tym mobilnością, w porównaniu do pacjentów ZPO, co wymaga wprowadzenia profilaktyki
przeciw upadkom w DPS.
5. Konieczna jest regularna i całościowa ocena stanu
funkcjonowania pacjentów stacjonarnej opieki długo-
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terminowej w celu profilaktyki odleżyn i dostosowania opieki pielęgniarskiej do indywidualnych potrzeb
w zróżnicowanej grupie pacjentów geriatrycznych, by
zachować ich niezależność funkcjonalną.
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Correlation of blood pressure with cognitive function
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Abstract
Introduction. In healthy organism, BP level in the periphery should not influence on the effectiveness of regulation of intracranial blood pressure (BP) and hemodynamics. However, independence of these mechanisms could be disrupted during
aging. Some hypothetical mechanisms describe how prolonged hypertension could affect cognitive functioning deterioration
in older people. However, there is little evidence, which would confirm such coexistence between these variables. Aim. The
aim of this study is to assess the level of correlation between results of cognitive tests with blood pressure level. Material and
methods. In these preliminary studies 128 patients (21 men, mean age: 68.80, age range 58-88) were examined. Cognitive
functioning was assessed by Mini–Mental State Examination (MMSE), Montreal Cognitive Assessment (MoCA) and Trail
Making Test Part B (TMT B). Blood pressure: Systolic Blood Pressure (SBP) and Diastolic Blood Pressure (DBP), Mean
Arterial Pressure (MAP) and Pulse Pressure (PP) were examined. Results. DBP, SBP and MAP were significantly and negatively correlated with verbal fluency subtest of MoCA (r = -0.1945, -0,2414 and -0.2373), respectively. In group comparison,
normotensive participants pronounced approximately 1.8 words more than their hypertensive counterparts in Verbal Fluency
subtest. However, other results were not statistically significant (p > 0.05). Conclusions. In these preliminary studies we examined correlation of blood pressure with cognitive function tests. Only verbal fluency subtest of MoCA results were significantly and negatively correlated with DBP, SBP and MAP. Longitudinal studies on larger samples are needed to estimate the
level and direction of hypertension relations with cognitive functioning in older people. Gerontol Pol 2017; 25: 53-59)
Key words: Blood pressure, cognitive functioning, older people, Trail Making Test part B, MoCA, MMSE

Streszczenie
Wstęp. W zdrowym organizmie poziom ciśnienia tętniczego na obwodzie nie powinien wpływać na efektywność regulacji
ciśnienia i hemodynamiki wewnątrzczaszkowej. Jednak niezależność tych mechanizmów może zostać zaburzona w procesie starzenia się. Niektóre hipotetyczne mechanizmy opisują w jaki sposób długotrwałe nadciśnienie może wpłynąć na
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zaburzenie funkcji poznawczych u osób starszych. Jednak niewiele jest danych, które mogłyby potwierdzić współwystępowanie tych zmiennych. Cel. Celem niniejszej pracy jest ocena poziomu korelacji pomiędzy wynikami testów poznawczych
a ciśnieniem tętniczym krwi. Materiał i metody. W niniejszych, wstępnych badaniach 128 pacjentów zostało przebadanych
(21 mężczyzn, średnia wieku: 68,80, przedział wiekowy 58-88). Funkcjonowanie poznawcze oceniano za pomocą testów:
Mini–Mental State Examination (MMSE), Montreal Cognitive Assessment (MoCA) i Test Łączenia Punktów Część B (TMT
B). Zmierzone zostało skurczowe (SBP) i rozkurczowe ciśnienie tętnicze (DBP), średnie ciśnienie tętnicze (MAP) oraz ciśnienie tętna (PP). Wyniki. DBP, SBP i MAP były istotnie ujemnie skorelowane z podtestem MoCA-Fluencji werbalnej
(odpowiednio: r = -0,1945, -0,2414 -0,2373). Porównując grupy, uczestnicy z prawidłowym ciśnieniem wymawiali około
1,8 słowa więcej, niż ich odpowiednicy z nadciśnieniem tętniczym. Jednakże, reszta wyników nie była statystycznie znacząca (p > 0,05). Wnioski. W niniejszych, wstępnych badaniach oceniono stopień korelacji ciśnienia krwi z wynikami testów
funkcji poznawczych. Jedynie wyniki Fluencji werbalnej - podtestu MoCA - były istotnie, ujemnie skorelowane z DBP, SBP
i MAP. Potrzebne są podłużne badania na większej grupie osób, aby oszacować poziom i kierunek korelacji nadciśnienia z
poziomem funkcjonowania poznawczego u osób starszych. Gerontol Pol 2017; 25: 53-59)
Słowa kluczowe: ciśnienie tętnicze, funkcjonowanie poznawcze, starsze osoby, Test Łączenia Punktów Część B, MoCA,
MMSE

Introduction
Nowadays, more and more attention is focused on relationship of cardiovascular system and cognitive functioning. In a normal, healthy organism an effective regulation of intracranial blood pressure (BP) and hemodynamics should not be influenced by the peripheral BP
standardly measured by sphygmomanometer on upper
arm. However, this ‘classic’ view on BP auto-regulation comes from older studies, before implementation of
methods such as a continuous, beat-to-beat BP measurement or transcranial Doppler which allows to directly
measure cerebral blood flow [1]. Moreover, as review
from 2013 showed, [1] intracranial BP is not so constant, as it was believed to be, contrary, it appears that
intracranial BP tends to fluctuate. Noteworthy, several
brain autoregulation mechanisms are classically described in terms of ‘homeostasis’ what could be misleading;
‘stasis’ might not reflects well the dynamics of intracranial hemodynamic and pressure regulation processes.
During aging, several pathological processes could
contribute to homeostasis disruption. Interestingly, longitudinal studies [2] showed, that older patients with
chronic hypertension (defined as > 140/90 mmHg) had
lower regional cerebral blood flow measured by resting-state PET scans. Measurements were done several times
during 7 years; comparing results from year 1 to year 7,
chronic hypertensive patients showed diminished regional cerebral flow in inferior frontal, precentral, middle
temporal, parahippocampal, and fusiform gyri [2]. These regions were identified countless times in functional
MRI examinations as active while performing cognitive
tests. Therefore, many epidemiological researches from
last decades had examined and showed associations between level of blood pressure and cognitive performance
[3-8].
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One of so-called Geriatric Giants is dementia. Low effectiveness in word retrieval during verbal fluency may
be one of the initial signs of dementia [9]. Studies from
2015, incorporating 1052 patients 51 years old and
over without diagnosed dementia, noted an increased
functional hemodynamics in right prefrontal and bilateral parietal cortex, and decreased in bilateral inferior
frontal junction during phonological fluency using functional near-infrared spectroscopy. Despite no statistically
significant results, some factors, inter alia, hypertension
was correlated with decreased blood flow in left inferior
frontal junction during phonological fluency [10]. Underlying mechanisms, in which BP is associated with cognitive functions could be various. To explain it further,
researchers used MRI to examine brain geometry of 40
participants with hypertension-diagnosis and their 40
sex and ethnicity-matched normotensive controls [11].
Results showed that participants with hypertension had
diminished area of gray matter in prefrontal cortex and
underlying white matter volumes and increased frontal
white-matter hyperintensities occurrence, which potentially could be associated with continuous exposure on
hypertension. Moreover, other studies using structural
MRI [12] showed that elevated SBP is a predictor of diminished volume of several grey matter structures, inter
alia, supplementary motor area. In male participants, diminished volume in this area predicted worse results in
Trail Making Part B Test and in Four-word Short-term
Memory Test.
Most studies with regard to BP in older patients are
based on correlations, therefore results could not tell
anything about the direction of influence. Considering
above mentioned information, it is not the surprising,
that several researches examined influence of the hypertension treatment on cognitive functioning. Results were
conflicting, from improved cognitive functioning and lowered rate of vascular dementia occurrence [13,14], to
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diminishing cognitive performance due to intervention
[15,16]. However, in the case of the above-mentioned
interventions some methodological problem could occur, namely: drugs, which actions is supposed to lower
blood pressure could, in fact, influence also on cognitive
functions. For example, Ca2+ antagonists have potential
to improve cognitive performance not only in hypertensive but also in normotensive participants [13].
A review from 2009 [7] shows, that the results of correlation of BP with cognitive functioning is observed
in studies in the manner of a traditional cross-sectional
study and noted conflicting results: some of the relationships were positive, some negative as well as J- and
U-shape nonlinear correlations were noted. On the other
hand, longitudinal studies showed that increased BP is
positively correlated with rate of cognitive decline. Results of only a few available randomized controlled trials
indicate heterogeneous effects of BP lowering on cognitive function. Authors explain these conflicting results
[7] by a yet-unknown and complicated nature of a biological mechanism in which chronic elevated or lowered
blood pressure can influence on cognitive functioning.
Considering the above-mentioned issues, there is
strong need for further development of this topic. However, due to the conflicting results, it would be necessary
to examine a direct correlation of BP and cognitive functioning. Moderate or severe dementia seems to co-occur
with lower BP values [3]. Interestingly, other studies [4]
showed no correlation between BP and cognitive functioning; however, when data from follow-up (20 years)
were included, average BP over 20 years was negatively correlated with cognitive performance [4]. Kuo [5] et
al found positive correlation between SBP and relative
risk of diminished performance in Trail Making Test
Part B. The highest risk was established in group with
the highest SBP (146-185 mmHg). However, BP and
neuropsychological tests (Logical memory I & II, Visual
reproduction I & II recall, Copy and discrimination tests)
were not correlated [5].
Studies examined sixty hypertensive patients, ages 65
and older, control groups were composited of 30 normotensive participants [6]. Normotensive group outperformed hypertensive group in, inter alia, Trail Making Test
part B [6]. In advanced stages of cognitive decline, this
could be attributed as secondary phenomenon [17], probably due to pathological changes in functioning of medullary cardiovascular center. Therefore, in our studies,
we made two analyses: one with all participants, and
second with excluded patients with diagnosis of MCI or
dementia.
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Aim
The aim of this study is to assess the level of correlation between results of cognitive tests with blood pressure level.

Material and methods
Patients were enrolled into studies on base of regional
radio and TV advertisements, during public health-promoting lectures, in Day Care Centers for the Elderly,
and on various meeting-groups for older people. Assessment was conducted at Collegium Medicum University Hospital in Bydgoszcz, in Department and Clinic
of Geriatrics and Department of Hygiene, Epidemiology and Ergonomics and was approved by the local
ethics committee at the Collegium Medicum University
(KB 340/2015). The first visit consisted of blood collection, neuropsychological, medical, social, economical,
dietary and physiotherapy assessments, what together
took three hours per one patient. Schedule of the examinations was arranged in a way to set blood collection,
followed by neuropsychological assessment as first examinations.
In these preliminary studies 128 patients (21 men,
mean age: 68.80, age range 58-88) were examined. Cognitive functioning was assessed with Mini–Mental State Examination (MMSE), Montreal Cognitive Assessment (MoCA) and Trail Making Test Part B (TMT B).
MMSE is a well-known 30-points questionnaire used in
neuropsychological assessment, it measures orientation
to time and place, immediate recall and short-term verbal memory, calculation, language, and construct ability.
The higher score indicates better cognitive performance.
We assumed 24 point as cut-off score for Mild Cognitive Impairment diagnosis. MMSE is characterized by
rather worse specificity and sensitivity than MoCA, however, plenty of similar researches are based on this test,
therefore, MMSE has been incorporated into studies.
The MoCA assesses several cognitive domains. It measures all main cognitive domains; namely visuospatial
skills, short-term memory recall, executive functioning
(examined by a mini-form of trail-making B task, phonemic fluency task and a two-item verbal abstraction
task). Attention, and working memory as well as naming
and other language skills were evaluated. In MoCA test
result of two subtests (Verbal Fluency subtest and delayed recall of five nouns) were taken into account separately during analysis.
Trail Making Test part B is a fast-to-assess neuropsychological tool, which measures various skill from executive functioning domain: visuospatial skills, task switGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1
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ching and working memory to mention a few). We assumed > 26 score for MoCA as a cut-off score for Mild
Cognitive Impairment (MCI) diagnosis. However, if patient had score 25 and lower in MoCA, but MMSE score was 28-30 points, the cognitive functioning of patient
was described as normal. Blood pressure: Systolic Blood
Pressure (SBP) and Diastolic Blood Pressure (DBP) were
measured on one followed by another upper limb. All
of the examinations were done in doctor’s office, while
physician was casually dressed most often, to minimize
possible influence of ‘white-coat’ effect [18]. Mean value for each patient’s SBP and DBP from these two measurements were analyzed. Hypertension diagnosis was
diagnosed based on SBP > 140 or DBP > 90. Moreover,
Pulse Pressure (PP) PP=SBP-DBP as well as mean arterial pressure (MAP=DB+1/3(SBP-DBP) were calculated.
Correlation of above mentioned variables was measured with r-Pearson test. For group comparison (Mild Cognitive Impairment vs. cognitively intact) between differences in blood pressure scores independent-samples
t-test was used. All statistical analyses were performed
using statistical package (StatSoft, Inc. (2014). STATISTICA (data analysis software system), version 12.
www.statsoft.com).

Results
Description of participants
Table I. Correlation of blood pressure with cognitive
function tests results in older people
Characteristics (n1. n2)

Cognitive functioning tests and blood pressure in
all (normal + MCI)
Significant, moderate positive correlation between
MoCA and MMSE results (r = 0.45611, p < 0.05), and
weak positive correlation between MMSE and Verbal
Fluency subtest of MoCA (r = 0.2718, p = 0.05) were
observed. TMT B results correlated with MMSE and
MoCA (r = -0.4111 and r = -0.5616, p < 0.05 respectively).
DBP, SBP and MAP were negatively correlated
with Verbal Fluency subtest of MoCA (r = -0.1945,
p = 0.049), (r = -0.2414, p = 0,014) and (r = -0.2373,
p = 0.016), respectively. Pulse Pressure was slightly negatively correlated with Verbal Fluency subtest
(r = -0.1531), however this result was not statistically significant (p > 0.05).

Percentage/Mean (SD)

Age

68.80 (6.08)

BMI

26.94 (4.20)

Education years>14

41.4%

Worked/working as physical
worker

18.75%

Still maintain a job position

17.96%

Hypertension diagnosis

45.31%

Current smokers
SBP (n1=122)

Participants age ranged from 58 to 88 years old. Mean
Body Mass Index (BMI) in our study-group was calculated as 26.94. Our participants were well educated, their
mean years of education is 14.12 (ranged 7-23 years). 24
of them were working in past, or still working as a physical employee, rest were white-collar workers or owner
of a craft, service, entrepreneur or maintained other jobs.
23 participants still maintain a job position. There was
58 participants with diagnosed hypertension based on
measurement in our study (SBP > 140 or DBP > 90).
Moreover, there were 9 current smokers in this group.
Mild Cognitive Impairment was diagnosed in 47 participants.

7.03%
140.94 (21.11)

DBP (n1=122)

83.77 (10.94)

TMT B (n1=116. n2=107)

125.61 (57.74)

MoCA (n1=128. n2=128)

23.89 (3.20)

MoCA Verbal Fluency
(n1=127. n2=124)

12.86 (4.22)

MoCA Delayed Recall
(n1=128. n2=128)

2.21 (1.61)

MMSE (n1=128. n2=128)

27.46 (2.26)

MCI diagnosed

36.71 %

Description of Participants (n = 128)
The n in circle brackets after tests name indicates number of participants
before (n1) and after (n2) ignoring outliers
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Figure 1. Correlation of blood pressure with cognitive
function tests results in older people
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Hypertension was diagnosed on basis of measurements by physician during examination at our studies.
SBP > 140 or DBP > 90 was a criteria for hypertension.
Based on these diagnoses, two groups: normotensive
and hypertensive were separated. To examine differences between mean scores of cognitive functioning test, T
test for independent variables was selected.
Normotensive group mean score in Verbal Fluency
subtest of MoCA was significantly better than hyperten-

Mean normotensive

Group comparison between normal and
hypertensive group

Mean hypertensive

Other correlations were statistically nonsignificant:
SBP and DBP were slightly, positively correlated with
MMSE (r = 0.0909, r = 0.0218), MoCA results were
slightly negatively correlated with SBP and positively
with DBP (r = -0.0613, r = 0.0280). TMT B results were
positively correlated with SBP (r = 0.0602) and DBP
(r = 0.0440).

Variable

Figure 3. Correlation of blood pressure with cognitive
function tests results in older people

p

Valid N hypertensive

Valid N normotensive

Figure 2. Correlation of blood pressure with cognitive
function tests results in older people

Std. Dev. hyperStd. Dev.
tensive
normotensive

F-ratio Variances

p Variances
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sive group (14.04 vs. 11.72, t = 3.07, p = 0.002). Rest of
differences were not statistically significant (p > 0.05).
Statistically significant result is marked with double
asterisk (Figure 4).

Blood pressure according to MCI diagnosis
According to what has been said in the Introduction section, diminished level of BP could be a secondary cause
of dementia development, probably Alzheimer Disease in
particular [17]. Therefore, to exclude patients which may
have first signs of dementia in functional dimension, results of screening tests were used. MCI were diagnosed
in 47 patients, BP measurements were available in 42.
Number of cognitively intact participants were 81, in 77
of them BP measurements were available (Table II).
Table II. Correlation of blood pressure with cognitive
function tests results in older people

Diagnosis of patients with BP measurement available (n = 119) according
to cognitive functioning

MCI-diagnosed (n=47)

Cognitively intact
(n=81)

83.09
139.88
56.79
101.83

84.14
141.52
57.37
103.08

DBP
SBP
PP
MAP

All BP measurements are slightly higher in cognitively intact group, however, this group outnumbers MCI
group (77 to 42 participants in a MCI group). Mean results of BP in group of MCI is slightly lower than in cognitively intact people.

Discussion
Results obtained in Verbal Fluency test are in line with
the assumptions of studies mentioned in the Introduction
section [10]. Observed results could be attributed to the
fact, that worse performance in verbal fluency is one of
the initial signs of dementia [9]. Besides, hypertension
could be regarded as a factor, which contributes to dementia development in older people [17].
Moreover, according to what has been shown elsewhere [17], mean results of BP in group of MCI is slightly lower, than in cognitively intact people. Probably,
this mechanism could be caused by a secondary effect of
dementia development, however, we are not able to prove such assumptions based on available data.
Interestingly, longitudinal studies showed significant
association between hypertension and composite cognitive score calculated for each subject as the mean sum
of the test scores in group of 999 men at 20-year followGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1

-up [8]. The strongest correlation was shown in group of
untreated men. However, composite score of cognitive
functions was not used in our studies. Contrary, we have
evaluated scores from two single subtests of MoCA, to
check what specific cognitive functioning domains could
be most vulnerable to hypertension. In fact, participants
with higher blood pressure did not show worse performance in all cognitive domains, but, instead, perform
worse in Verbal Fluency test only. Interestingly, MCI
is an umbrella term. Following years of researches resulted in creation of classification of patients into specific types, e.g.: amnestic MCI, multiple-domain MCI,
single non-memory MCI and other. Such specification
seems to be reasonable because of valuable prognostic
value of estimating the risk of progress to dementia of
patients with specific MCI type [19]. Therefore, lower
BP in a group of MCI-diagnosed patients is a phenomenon, which is worth to consider in further studies with
making a distinction between specific MCI types. Moreover, it would be worth to examine this phenomenon in
longitudinal manner on larger samples with current treatment and medical history incorporated into analysis.

Conclusions
1. Significant and negative correlation between Diastolic
Blood Pressure, Systolic Blood Pressure and results of
Verbal Fluency subtest of MoCA test was observed.
2. Mean score of normotensive group was significantly
better that mean score of hypertensive group in Verbal Fluency subtest (13.94 vs. 12.08 words).
3. Participants with elevated systolic blood pressure
have tend to perform worse on Verbal Fluency Test
4. Mean results of BP in group of MCI is slightly lower
than in cognitively intact people.
5. We did not notice any statistically significant correlation between BP and TMT B.
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Abstract
Introduction. Quality of life is inextricably bound with the old age. Growing old is believed to be a destructive, progressive
and irreversible. The process of growing old is caused by biological factors connected with physical involution as well as
social and psychological factors. Functional fitness of an investigated person is one on key elements influencing their quality
of life. One must remember that it undergoes numerous organic and functional changes that occur in result of past illnesses
and treatment methods. Aim. This paper aimed at specifying subjective quality of life and functional state in elderly patients
staying at orthopaedic wards. Material and methods. The investigation was administered in the cohort of 110 patients hospitalised in orthopaedic wards of hospitals in Lublin. The paper employed standardised research tools: the WHOQOL-Bref
and the Barthel scale. Results.Quality of life in the investigated patients comprising the cohort averaged out at 3.33 ± 0.81,
whereas their health state self-assessments at 2.70 ± 1.03. The somatic domain scored lowest out of all the component
domains (9.93 ± 1.93). Assessments of the three other domains averaged out at similar levels: the psychological domain –
12.51 ± 2.73; the social domain – 12.46 ± 3.13; the environmental domain – 12.31 ± 2.57. The whole cohort scored 66.64
points in the Barthel scale, which the Authors used to assess respondents’ functional fitness. 37.27% of the patients were
qualified in category I, 43.63% in category II, and 19.10% in category III. Conclusions. Quality of life self-assessment was
highest in elderly people hospitalised at orthopaedic wards in the environmental domain. Respondents’ age and education
level considerably affected respondents’ quality of life. Patients’ functional fitness was significantly diversified by factors
such as: age, marital status, education, residence, and diseases. A positive correlation was discovered in the investigated
cohort of elderly patients between quality of life and functional fitness. (Gerontol Pol 2017; 25: 60-65)
Key words: quality of life, functional fitness, elderly patients, orthopaedic wards
Streszczenie
Wstęp. Jakość życia i starość są ze sobą ściśle związane. Starzenie się postrzegane jest jako proces destrukcyjny, postępujący i nieodwracalny. Proces ten powodują czynniki biologiczne związane z inwolucją fizyczną jak i czynniki psychospołeczne. Jednym z elementów wpływającym na jakości życia osób w wieku podeszłym jest sprawność funkcjonalna badanego. Należy pamiętać, iż podlega ona w tym wieku zmianom organicznym i czynnościowym powstałym w wyniku przebytych chorób, rodzaju leczenia. Cel. Celem pracy było określenie subiektywnej jakości życia oraz stanu funkcjonalnego
pacjentów w podeszłym wieku przebywających w oddziałach ortopedycznych. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w grupie 110 pacjentów w podeszłym wieku hospitalizowanych w oddziałach ortopedycznych na terenie miasta Lublina. W pracy wykorzystano dwa wystandaryzowane narzędzia badawcze: skalę WHOQOL-Bref oraz skalę Barthel. Wyniki. W badanej grupie osób starszych ocena jakości życia była na poziomie średniej 3,33 ± 0,81, a samoocena stanu zdro-
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wia na poziomie 2,70 ± 1,03. Z dziedzin składowych najniżej oceniona została dziedzina somatyczna (9,93±1,93). Ocena
trzech pozostałych dziedzin kształtowała się na podobnym poziomie: psychologiczna 12,51 ± 2,73; socjalna 12,46 ± 3,13;
środowiskowa 12,31 ± 2,57. Dokonując oceny sprawności funkcjonalnej skalą Barthel, dla całej grupy uzyskano wynik na
poziomie średniej 66,64 pkt. Do kategorii I zakwalifikowano 37,27% badanych, w kategorii II znalazło się 43,63% pacjentów, a w kategorii III było 19,10%. Wnioski. Samoocena jakości życia przez osoby starsze hospitalizowane na oddziałach
ortopedycznych najwyższa była w zakresie dziedziny środowiskowej. Wiek i poziom wykształcenia istotnie wpływają na
ocenę jakości życia badanych. Sprawność funkcjonalną badanych istotnie różnicowały takie czynniki jak: wiek, stan cywilny, wykształcenie, środowisko zamieszkania oraz rodzaj choroby. Stwierdzono dodatnią zależność pomiędzy oceną jakości
życia a sprawnością funkcjonalną badanej grupy osób starszych. (Gerontol Pol 2017; 25: 60-65)
Słowa kluczowe: jakość życia, sprawność funkcjonalna, osoby starsze, oddziały ortopedyczne

Introduction
Quality of life is inextricably bound with the old age.
Growing old is believed to be a destructive, progressive and irreversible. The process of growing old is caused
by biological factors connected with physical involution
as well as social and psychological factors. Elderly people have difficulties related to deteriorating health state.
Functional and psychological fitness of their organisms
diminish as they grow older [1].
Numerous authors point out that quality of life ought
to be analysed both in its subjective and objective dimensions in all research undertaken for the sake of
modern medicine. Subjective components include indicators such as: physical – pain, mood, ailments; psychological – hope, depression, dignity; social – ways of
spending free time, satisfaction with work; interpersonal
– social support, conflicts with a spouse. Objective indicators include: health state based on laboratory tests, diagnosis connected with psychopathology, socio-economic
position – income, residential conditions, a number and
quality of social contacts [2].
Functional fitness of an investigated person is one of
the elements considerably affecting elderly people’s quality of life. One must remember that in an elderly age
the fitness undergoes organic and functional changes occurring in result of past illnesses and treatment methods.
Functional efficiency of elderly people is defined as an
ability to undertake basic activities of everyday life independently, and it is measured by a degree of independence and self-reliance at one’s place of abode [2].

Aim
The paper aimed at specifying subjective quality of
life and a functional state of elderly patients staying at
orthopaedic wards.

Material and methods
The investigation was administered in the cohort of
110 patients hospitalised in orthopaedic wards of Lublin

hospitals. The study had been approved by heads of individual hospitals. Participation in the investigation was
voluntary and proceeded with obtaining consent from
each patient. The research cohort was comprised of
56.40% of males and 43.60% of females. Respondents’
age ranged from 65 to 93. Detailed characteristics of the
cohort are presented in Table I.
Table I. Socio-demographic characteristics of the research cohort
%
Gender

Age

Marital status

Education

Lives

Female

43.60

Male

56.40

65-74 years old

39.10

75-89 years old

48.20

90+ years old

12.70

Single

24.50

Married

40.00

Widow/Widower

35.50

Elementary

21.00

Vocational

25.30

Secondary

28.20

Higher

25.50

With family

51.40

Alone

34.80

In social welfare homes

13.80

The paper employed standardised research tools: the
WHOQOL-Bref and the Barthel scale.
The WHOQOL-Bref scale is used for assessing quality of life in both healthy and sick people. It is comprised of 26 questions that allow obtaining information on
the quality of life in aspects of physical, psychological,
social and environmental domains. Furthermore, it also
features two separately assessed questions on the general
perception of the quality of life and subjective satisfaction with one’s health [3,4].
Barthel Scale is employed for assessing functional fitness and allows to evaluate the degree of patients’ indeGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1
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pendence. Depending on their range of independence, a
patient can score from 0 to 100 points. Three categories
of patients were established based on the assessment of
everyday life activities: category I (100-86 points) was
comprised of patients dealing well with everyday life activities, category II (21-85 points) was comprised of patients failing to deal with some everyday life activities,
category III (0-20 points) was comprised of patients unable to perform most everyday life activities [5,6].
Research findings were analysed statistically. P  0.05
was adopted as a significance level that indicated a statistically significant difference or a correlation.

Results
Quality of life in the investigated cohort of elderly
people averaged out at 3.33 ± 0.81, whereas self-assessment of their quality of life averaged out at 2.70 ± 1.03.
The somatic domain scored lowest out of all the component domains (9.93 ± 1.93). Assessments of the three
other domains averaged out at similar levels: the psychological domain – 12.51 ± 2.73; the social domain – 12.46
± 3.13; the environmental domain – 12.31 ± 2.57.

The whole cohort scored 66.64 points in the Barthel
scale, which the Authors used to assess respondents’
functional fitness. 37.27% patients were qualified in category I, 43.63% in category II, and 19.10% in category
III. Males made better general self-assessments of their
lives (3.40 ± 0.77) as well as their health state (2.75 ±
1.08). However, these differences were not statistically
significant. Having analysed quality of life in relation to
respondents’ age, the Authors found patients from the
youngest age bracket to assess their quality of life best.
Lowest assessment results were found in the oldest age
bracket and the difference was statistically significant.
Married people assessed their quality of life better in all
aspects than single patients. However, the difference was
statistically significant only in psychological and social
domains. Education was found to differentiate self-assessment of respondents’ quality of life significantly –
the higher the patients’ education level, the higher their
quality of life. Detailed analysis of the quality of life
assessment in relation to sociodemographic variables is
presented in Table II.
Having assessed functional fitness with the Barthel
scale, the Authors found the research cohort to average

Table II. Sociodemographic variables vs WHOQOL-Bref assessment

Female

3.22±0.85

Health state
assessment
(1-5)
2.62±0.95

Male

3.40±0.77

2.75±1.08

10.03±2.08

12.69±2.86

12.48±3.35

12.30±2.71

t=-1.113

t=-0.671

t=-0.645

t=-0.805

t=-0.076

t=0.012

p=0.267
3.53±0.76
3.22±0.84
3.07±0.73
H=4.805

p=0.503
2.90±1.06
2.60±0.96
2.42±1.08
H=2.820

p=0.519
10.62±2.12
9.52±180
9.28±0.99
H=10.505

p=0.422
13.32±2.82
12.20±2.55
11.14±2.38
H=8.024

p=0.938
13.39±3.13
11.90±3.21
11.71±2.05
H=9.208

p=0.990
13.11±2.45
11.92±2.62
11.28±2.19
H=9.338

p=0.009
3.24±0.78
3.45±0.84
t=-1.343

p=0.244
2.69±0.99
2.70±1.09
t=-0.037

p=0.005
9.75±1.84
10.18±2.04
t=-1.128

p=0.018
11.96±3.14
13.29±2.40
t=-2.531

p=0.010
11.96±3.14
13.20±2.98
t=-2.057

p=0.009
12.01±2.59
12.75±2.50
t=-1.473

p=0.181
2.95±0.82
3.21±0.68
3.35±0.87
3.71±0.71
F=4.239

p=0.969
2.34±0.98
2.64±1.02
2.54±0.88
3.21±1.06
F=3.757

p=0.261
9.08±1.95
9.67±2.02
9.78±1.37
11.03±1.89
F=5.299

p=0.012
11.08±2.50
12.50±2.44
12.60±2.57
14.07±2.67
F=6.066

p=0.042
11.39±2.51
12.25±3.40
12.52±3.04
13.78±3.09
F=2.784

p=0.143
11.13±2.22
12.03±2.72
12.54±2.66
13.28±2.25
F=3.342

p=0.007
3.35±0.79
3.31±0.84

p=0.013
2.64±1.03
2.84±1.07

p=0.001
10.16±1.82
10.10±2.01

p=0.000
13.01±2.22
12.36±2.90

p=0.044
12.66±2.90
12.42±3.26

p=0.022
12.53±2.23
12.21±2.81

3.20±0.86

2.53±0.91

8.80±1.74

11.06±3.53

11.86±3.77

11.66±3.24

H=0.267

H=1.094

H=7.963

H=4.441

H=0.392

H=1.782

p=0.874

p=0.578

p=0.018

p=0.108

p=0.821

p=0.410

Gender

Variable

Age

Statistical analysis
65-74 years old
75-89 years old
90+ years old

Education

Marital
status

Statistical analysis
Single
Married
Statistical analysis
Elementary
Vocational
Secondary
Higher

Lives

Statistical analysis
With family
Alone
In social welfare
homes
Statistical analysis

General quality of life (1-5)

GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1

Somatic
(4-20)

Psychological
(4-20)

Social
(4-20)

Environmental
(4-20)

9.79±1.73

12.27±2.54

12.43±2.84

12.31±2.40
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Table III. Sociodemographic variables vs mean values of Barthel scale assessments
Variable
Gender

Age

Marital status

Education

Lives

M

SD

Statistical analysis

Female

67.03

31.40

t=0.130

Male

66.29

31.72

p=0.896

65-74 years old

81.74

20.46

75-89 years old

65.85

30.48

90+ years old

23.21

17.82

Single

59.39

33.78

t=3.280

Married

77.50

24.07

p=0.001

Elementary

39.13

30.08

Vocational

71.42

27.41

F=11.110

Secondary

67.74

29.74

p=0.000

Higher

83.21.

22.98

With family

69.28

29.99

Alone

70.92

30.59

In social welfare homes

44.33

32.23

out at 66.64 point. 37.27% of respondents were qualified to category I, 43.63% were qualified to category II,
and 19.10% were qualified to category III. Assessment
of males’ and females’ fitness averaged out at similar
levels: respectively 66.03 points and 66.29 points. Patients from the youngest age bracket enjoyed best fitness
(81.74 points), and oldest respondents had lowest functional fitness (23.21 points). Married people functioned
better with respect to everyday life activities (77.50 points). Respondents with higher education enjoyed best
functional fitness (83.21 points). Analysis of the findings
proved there was a statistically significant correlation
(with the exception of gender) between analysed variables and the assessment of respondents’ functional fitness (Table III).
The study also specified quality of life assessment in
relation to the level of the functional fitness. A statistically significant correlation was found between quality
of life and Barthel scale points – the better quality of life
assessment, the greater the level of functional fitness
(Table IV).

Table IV. Correlation between WHOQOL-Bref and Barthel scales
WHOQOL-Bref

Barthel

Q1

R=0.2710; p=0.004

Q2

R=0.3008; p=0.001

Somatic

r=0.4178; p=0.000

Psychological

r=0.3885; p=0.000

Social

r=0.2167; p=0.023

Environmental
R- rang Spearman’s correlation

r=0.3810; p=0.000
r- Pearson’s correlation

H=30.589
p=0.000

H=6.893
p=0.031

Discussion
The concept of quality of life is multidimensional.
Specific definitions most often refer to health-related
quality of life (HRQOL). Mostly, they are directly connected with an individual’s health state. For instance,
Berzon et al. [7] define quality of life as an influence of
a disease and its treatment on a patient’s functioning and
their quality of life assessment. According to Schipper et
al. [8], quality of life consists in consequences of a disease and its treatment in patient’s perception. Patrick
proposes a broader definition, where quality of life is a
value that is basically life, which is altered by damage,
a functional state and social opportunities of a patient in
result of an injury, a disease and its treatment [9].
An investigation administered in a cohort of seniors
from the Lublin area [10] proved quality of life assessment to be rather high in all the domains. However, findings reported in this paper show quality of life self-assessment by elderly patients at orthopaedic wards to be
rather low. At the same time, results of other studies by
Fidecki et al. [11] in a research pool of the elderly from
long-term institutional care proved their quality of life
to be even lower. Nevertheless, respondents of that investigation, similarly to patients investigated in this study, assessed their health state to be lowest. All these findings clearly suggest that seniors staying in their home
environment make best quality of life self-assessment.
On the other hand, the elderly staying in institutionalised care have lowest quality of life assessments. Capability of self-care, i.e. functional fitness is to be equalled
with independence of others while meeting one’s basic
everyday needs. These needs include: mobility, feeding,
controlling physiological activities, and taking care of
personal hygiene [12].
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1
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Changes that occur in one’s motor system due to the
growing old process affect its efficiency. Changes in
body posture, in walking, and an increased risk of falls
are all consequences of growing old processes [13].
Authors’ own research proved that the greatest group
of patients were qualified to fitness category II, which
exhibits deficits in functional fitness and a need for help
in everyday life activities. Authors’ own research proved
functional fitness to deteriorate with age. Lowest scores were obtained by 90-year-olds and older people. A
correlation between age and fitness of the elderly is also
confirmed in findings of other authors [14]. Authors of
this paper also found a correlation between functional
fitness and marital status – married people functioned
better. These results were confirmed by investigations of
Wysokiński et al. [15], whose findings showed married
and widowed people to function better than the single.
Our results also exhibited a strong correlation between
education and elderly people’s fitness assessment. Those
with higher education enjoyed by far best assessments,
while those with elementary education had poorest assessments. Investigations by Rybka et al. [16] confirmed
our results. Studies by other authors also showed correlations between education and elderly peoples’ functional fitness.
Functional fitness of patients with orthopaedic problems considerably affects their quality of life. Stiffness

in the joints causes an increased risk of falls and injuries to the motor system. These are most often injuries to
shoulder, elbow, and wrist joints [17]. Reduced mobility
range in joints may result in chronic disability [18]. Research by other authors [19-21] demonstrates that quality
of life in people after orthopaedic treatment deteriorates.
Problems to do with fitness occur in everyday life. Pain
problems related to the motor system are a frequent cause of deteriorated fitness, but it may also be caused by a
decrease in joint mobility, and lower mood.

Conclusions
1. Quality of life self-assessment made by elderly people
hospitalised at orthopaedic wards was highest within
the scope of the environmental domain.
2. Age and education considerably differentiated respondents’ quality of life assessments.
3. Respondents’ functional fitness was considerably differentiated by factors such as: age, marital status, education, residence, and a type of illness.
4. A positive correlation was found between quality of
life assessment and functional fitness in the investigated cohort of elderly people.
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The frailty syndrome and falls in the elderly
– a literature review
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Streszczenie
Wstęp. Zespół słabości związany jest z występowaniem szeregu powikłań, w tym niepełnosprawności, umieralności oraz
zwiększonym ryzykiem upadków. Odnotowuje się, że upadki każdego roku dotyczą 35-45% osób starszych powyżej 65 roku
życia, z jednoczesnym wzrostem ryzyka do 50% u osób powyżej 80 roku życia. Celem pracy był przegląd piśmiennictwa na
temat wpływu występowania zespołu słabości na upadki wśród pacjentów geriatrycznych. Materiał i metody. Przeglądu
piśmiennictwa dokonano w bazach Embase, Web of Science i PubMed – Medline. Podstawowymi hasłami wyszukiwania były zespół słabości (frailty), osoby starsze i upadki. Kryterium wyszukiwania był język angielski oraz data publikacji
nieprzekraczająca ostatnich pięciu lat (2012-2016). Wyniki. Uzyskano 308 pozycji piśmiennictwa, z których wyłączone
zostały artykuły, w których grupy badane stanowiły osoby z chorobami nowotworowymi, układowymi oraz neurologicznymi, objawiające się zaburzeniami chodu i równowagi. Po uwzględnieniu przyjętych kryteriów do analizy włączono 5 prac
badawczych. Wnioski. Zespół słabości jest istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko upadków w przyszłości. (Gerontol
Pol 2017; 25: 66-71)
Słowa kluczowe: zespół słabości, upadki, osoby starsze
Abstract
Introduction. Frailty syndrome is associated with the occurrence of a number of complications, including disability, mortality and increased risk of falls. It is noted that falls each year apply to 35-45% of elderly over the age of 65, while an
increase in risk ups to 50% in people over 80 years old. The aim of this study was to review the literature on the impact
of the frailty syndrome on falls among geriatric patients. Material and methods. Review of the literature was made in the
databases Embase, Web of Science and PubMed-Medline. The main search terms were “the frailty”, “the elderly” and
“falls”. Search criteria were the English language and a publication date not exceeding the last five years (2012-2016).
Results. 308 positions of literature were found, all of which were excluded articles, in which the study groups were individuals with cancers, systemic and neurological diseases manifested by gait and balance disorders. Having considered the
search criteria, we included 5 research papers into further analysis. Conclusion. The frailty syndrome is a significant risk
factor for future falls. (Gerontol Pol 2017; 25: 66-71)
Key words: frailty, falls, the elderly

Wstęp
Upadki i zespół słabości (frailty) łączy wiele istotnych cech. Stanowią ważny element mający ogromny
wpływ na zdrowie osób starszych, ich ryzyko wzrasta
wraz z wiekiem, a także mają podłoże wieloczynnikowe, wynikające z niekorzystnych skutków zdrowotnych
procesów starzenia się [1]. Zespół kruchości definiowany jest jako stan zwiększonej podatności, związany

ze zmniejszeniem rezerw i odporności na czynniki stresogenne, będących konsekwencją spadku wydolności
wielu systemów fizjologicznych [2,3]. Częstość występowanie frailty wrasta wraz z wiekiem z zaledwie 3,2%
u osób w przedziale wiekowym 65-70 lat do 25,7%
u osób między 85 a 89 rokiem życia [4]. Zespół słabości
jest oceniany na podstawie trzech domen: funkcjonalnej
(odporność, chód), kumulacji deficytów (schorzenia)
oraz biologicznej (zmęczenie, utrata masy ciała) [5].
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Istnieje kilka skal pozwalających rozpoznać to schorzenie. Najpowszechniejszą skalą jest biologiczny model
frailty przedstawiony w badaniach Cardiovascular Health Study (CHS) przez Fried i wsp. Model ten oparty
jest na pięciu elementach: niezamierzonej utracie masy
ciała, osłabieniu, zmęczeniu, spowolnieniu chodu oraz
zmniejszeniu aktywności fizycznej. Rozpoznanie zespołu kruchości opiera się na obecności minimum trzech
czynników. Przy występowaniu jednej lub dwóch dolegliwości możemy mówić o pre-frail, czyli zwiększonym ryzyku występowania zespołu słabości. Do grupy
non-frail, bez ryzyka wystąpienia frailty należą osoby,
które doświadczają co najwyżej jednego spośród pięciu
elementów modelu diagnostycznego [5-8]. Rozpoznanie
zespołu słabości stanowi istotny problem w zróżnicowaniu go z niepełnosprawnością czy chorobami okresu
starości. Frailty jest stanem, w którym osłabieniu ulegają
systemy fizjologiczne, natomiast schorzenie lub wielochorobowość, którymi dotknięte są osoby starsze powodują uszkodzenie tych systemów. Niezwykle ważne jest
wczesne wykrycie zespołu słabości i wdrożenie ukierunkowanej, wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej, która
pozwoli zapobiegać licznym niekorzystnym skutkom
schorzenia, w tym niepełnosprawności [2].
Zespół słabości jest również uznany jako czynnik
ryzyka upadków. Główne cechy frailty to osłabienie,
a także problemy z utrzymaniem równowagi oraz chodem, które są przyczyną upadków. Upadki wśród osób
starszych występują często w wyniku zmniejszenia rezerw zdolności funkcjonalnej biorących udział w utrzymaniu pozycji pionowej oraz zwiększenia podatności
na zewnętrzne i wewnętrzne czynniki stresogenne, takie
jak zagrożenia środowiska, niepełnosprawność, procesy chorobowe czy niepożądane efekty farmakologiczne
[9]. Odnotowuje się, że osoby starsze z zespołem kruchości są od 1,16 do 3,6 razy częściej narażone na upadki w stosunku do osób, których problem nie dotyczy.
Upadki mogą prowadzić do utraty pewności siebie, urazów, spadku funkcjonalności oraz zwiększonej hospitalizacji. W związku ze stałym wzrostem odsetka populacji
osób starszych na całym świecie, upadki w zespole słabości stanowią wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej [10].
Celem pracy był systematyczny przegląd piśmiennictwa na temat wpływu występowania zespołu słabości na
upadki wśród osób starszych.

Materiał i metody
W badaniu dokonano systematycznego przeglądu piśmiennictwa na temat związku między występowaniem
zespołu słabości a upadkami. Posłużono się trzema baza-
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mi danych – Embase, Web of Science i PubMed – Medline, w których wyszukiwano publikacji na podstawie
haseł: zespół słabości (frailty), upadki (falls) oraz osoby
starsze (elderly). Pierwszym procesem wyszukiwania
były prace badawcze, język angielski, a także publikacje
z ostatnich pięciu lat (2012-2016). Kryterium włączenia
stanowiły osoby powyżej 65. roku życia, bez zaawansowanych zmian w narządzie ruchu, umożliwiające im samodzielne poruszanie się. Z analizy wyłączone zostały
prace, których grupę badaną stanowiły osoby z chorobami nowotworowymi, układowymi czy neurologicznymi, objawiające się zaburzeniami chodu i równowagi. W dalszej kolejności wybrano artykuły zawierające
słowa kluczowe: zespół słabości, upadki, frailty index,
osoby starsze oraz, w których autorzy badali związek
między występowaniem zespołu kruchości a ryzykiem
upadków. Schemat procedury selekcyjnej przedstawia
rycina 1.

Wyniki
Wstępna procedura selekcyjna pozwoliła wyłonić
308 artykułów z trzech baz danych – Web Of Science
– 223 prace, Embase – 149 publikacji oraz PubMed –
Medline – 16 pozycji. Spośród nich 80 artykułów było
zduplikowanych. Ostatecznie wykluczono 303 pozycje,
natomiast 5 poddano szczegółowej analizie. Charakterystykę analizowanych manuskryptów przedstawia
tabela I.
Średni wiek badanych mieści się w przedziale
72-87 lat. Z kolei średnie wyniki wskaźnika BMI były
zróżnicowane. Według norm przyjętych przez WHO
badani należeli do każdej z kategorii – BMI < 25 kg/m²
– waga w normie, 25  BMI [kg/m²] < 30 – nadwaga
oraz BMI  30 kg/m² – otyłość (tabela II).
W tabeli III przedstawione zostały wyniki zespołu słabości, liczba upadków, model regresji, a także wnioski
autorów przeprowadzonych badań. Większość autorów
dzieliła badanych ze względu na wyniki testów zespołu
słabości oraz historię upadków. Zwykle badani należeli
do jednej z trzech grup – bez objawów zespołu kruchości (non-frail), zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu
słabości (pre-frail) lub ze statusem zespołu (frail), a także ze względu na występowanie upadków w wywiadzie
(faller) lub nie (non-faller).

Dyskusja
W ostatnich latach pojęcie frailty stanowi istotny element zespołu geriatrycznego. Chociaż zespół kruchości
jest rozpoznawalnym i powszechnym zjawiskiem w proGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1
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Rycina 1. Schemat blokowy procedury selekcyjnej manuskryptów
Figure 1. Flow diagram of the manuscript selection procedure

Tabela I. Charakterystyka publikacji włączonych do ostatecznej analizy
Table I. Characteristics of the publications included into the final analysis
Referencje
(miejsce publikacji)
Mohler et al. [12]
(USA)
Kojima et al. [9]
(UK)
Liu et al. [14]
(Chiny)
Samper-Ternent et al.
[13]

Rodzaj
badania

Słowa kluczowe

Liczba badanych

Narzędzia
badawcze

kohortowe

frailty, falls, wearable sensors,
monitoring, physical functions,
physical activity, balance, gait

N = 119

FFP, dziennik
upadków

kohortowe

frailty, falls, older people

N = 248

FI, dziennik
upadków

kohortowe

frailty index, fall, overnight
hospitalization, elderly

N = 1773

FI, liczba
upadków w
wywiadzie

kohortowe

older Mexican Americans, frail,
elderly, accidental falls

N = 847

FFP, liczba
upadków
w wywiadzie

kohortowe

falls, fractures, frailty, older adults

N = 1509

LFI, kalendarz
upadków

(USA)
de Vries et al. [16]
(Holandia)

FFP – the Fried Frailty Phenotype criteria (kryteria zespołu słabości wg Fried), FI – Frailty Index, LFI – the LASA frailty instrument
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Tabela II. Charakterystyka badanych analizowanych publikacji
Table II. Characteristics the subjects of analyzed publications
Referencje

Wiek badanych (lata)

BMI (Body Mass Index)

80,9 ± 9,8 F

22,2% F, 60% NF (BMI 25-29,9)

22,2% F, 20% NF (BMI < 25)
Mohler et al. [12] *

86,6 ± 5,9 NF

33,3% F (BMI 30-34,9)
22,2% F, 20% NF (BMI  35)

Kojima et al. [9]
Liu et al. [14]
Samper-Ternent et al. [13]

72,9 ± 6,1

26,4 ± 4,9

75,3 ± 3,9

24,1 ± 3,5

82,2 ± 4,5 F

–

81,9 ± 4,3 NF
de Vries et al. [16]

15,5% (BMI  23)

75,6 (64,8-88,8)

* w odniesieniu do osób z zespołem kruchości, F – fallers (osoby z historią upadków), NF – non-fallers (bez upadków)
Tabela III. Charakterystyka wyników pomiarów analizowanych publikacji
Table III. Characteristics of the measurement results of analyzed publications
Referencje

Frailty

Mohler et al. [12]

19 (15,97%)

Kojima et al. [9]

Upadki
N (%)
6 (66,7) F
3 (37,5) NF

Model regresji
OR (95% CI)

WNIOSKI

6,9 (2,2-21,2)

Związek między sprawnością motoryczną
a ryzykiem upadku jest zależny od
statusu słabości.

0,16 ± 0,11 C

187 (75,4) 0

1,49 (0,91-2,42)

0,21 ± 0,15 F

48 (19,4%) 1

1,13 (0,57-2,21) 0

0,14 ± 0,10NF

13 (5,2%) 2

6,07 (1,90-19,39) 2

istnieje związek między zespołem
słabości a ryzykiem upadków
w przyszłości.

1,87 (1-3,49) M

Liu et al. *[14]

0,17 ± 0,09 C

306 (17,3) C

0,14 ± 0,08 M

130 (15,8) M

0,19 ± 0,09 K

176 (18,6) K

2,09 (1,13-3,88) M
3,03 (1,67-5,49) M
1,23 (0,72-2,09) K
1,62 (0,97-2,72) K

Zespół kruchości częściej dotyczył kobiet
i jego indeks wzrastał wraz z wiekiem,
a także miał istotny związek z ryzykiem
upadków.

3,05 (1,88-4,95) K
Samper-Ternent
et al. [13]

57 (14,5%) F
48 (10,6%)NF

392 (46,28%)

1,36 (1,11-1,67)

Zespół kruchości oraz pre-frail są
istotnymi czynnikami ryzyka upadków
wśród osób starszych.

2,02 (1,44-2,83)

Występowanie zespołu słabości jest
związane z upadkami, jednak nie stanowi
nadrzędnego czynnika dla osób starszych
ze zwiększonym ryzykiem nawracających
upadków.

983 (65,1) 0
de Vries et al.
[16]

312 (20,7%)

468 (31,0)  1
174 (11,5)  2
91 (6,0)  3

C – cała grupa, F – fallers (osoby z historią upadków), NF – non-fallers (bez upadków), M - mężczyźni, K – kobiety, 0, 1, 2, 3 – liczba
upadków w ostatnim roku,
* wyniki regresji zgodnie ze wzrostem wyników Frailty Index

cesie starzenia się, jest także dość niejasnym pojęciem,
przez co trudno je zdefiniować i zdiagnozować. Jest to
wieloczynnikowa jednostka, na którą wpływają czynniki
zarówno fizyczne, jak i psychospołeczne [2,11]. Autorzy
analizowanych publikacji w celu zdiagnozowania zespołu słabości posłużyli się różnymi skalami pomiarowymi.
Mohler i wsp. [12] oraz Samper-Ternent i wsp. [13] wybrali jako narzędzie badawcze model biologiczny wg
Fried, opierający się na pięciu cechach. Blisko 16% badanych w publikacji pierwszego autora miało rozpoznany zespół słabości, natomiast do grupy pre-frail należało
47,9% osób starszych. Z kolei Samper-Ternent i wsp.
wykazali frailty u 14,5% osób z historią upadków oraz

u 10,6% bez upadków w wywiadzie. W grupie pre-frail
znalazło się 52% badanych doświadczających upadków
oraz 46,6% niezmagających się z tym problemem. Frailty Index w swoich badaniach zastosowali Kojima i wsp.
[9] oraz Liu i wsp. [14]. Skala ta opiera się na określaniu
deficytów w zdrowiu, które zostały zdefiniowane jako
objawy, niepełnosprawność na poziomie dnia codziennego, choroby współistniejące, a także funkcje poznawcze i psychologiczne [14,15]. W badaniach Liu i wsp.
[14] 8,2% mężczyzn oraz 23,2% kobiet posiadało status
frailty. Z kolei Kojima i wsp. [9] odnotowali 18,5% osób
z zespołem kruchości, w tym 1/3 badanych doświadczyła upadków w przeszłości. de Vries i wsp. posłużyli się
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 1
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w swoich badaniach kryteriami LASA (Longitudinal
Aging Study Amsterdam), która wykorzystuje 9 markerów: wskaźnik BMI, szczytowy przepływ wydechowy,
funkcje poznawcze, ostrość wzroku i słuchu, nietrzymanie moczu, poczucie opanowania, objawy depresyjne oraz aktywność fizyczną [16]. Blisko 21% spośród
wszystkich badanych oraz 29% osób powyżej 75 roku
życia charakteryzowała się zespołem słabości.
Historia upadków jest powiązana z obecnością zespołu słabości, jednak osoby zakwalifikowane do grupy pre-frail mają większą tendencję do upadku [17]. Autorzy
w swoich badaniach posłużyli się dziennikami upadków.
W badaniach przeprowadzonych przez Mohlera i wsp.
[12] ponad 66% osób z zespołem kruchości oraz 82,4%
badanych z grupy pre-frail i wcześniejsza historią upadków odnotowało upadki w ostatnich 6 miesiącach. Model regresji zawierający jedynie badane zmienne nie był
istotny, jednak po włączeniu innych czynników autorzy
wywnioskowali, że zespół słabości i pre-frail oraz parametry równowagi mają związek z wystąpieniem upadków. Z kolei Kojima i wsp. [9] wykazali, że zarówno
frailty, jak i wynik skali Frailty Index (FI) były istotnie
związane z występowaniem upadków w przyszłości.
Osoby z zespołem słabości były trzy razy bardziej narażone na upadki niż osoby bez objawów choroby. Bada-

nia przeprowadzone przez Liu i wsp. [14] wykazały, że
upadki częściej dotyczą kobiet. Autorzy zaobserwowali
również, że wraz ze wzrostem wyniki FI wzrasta szansa
wystąpienia upadków w przyszłości, zarówno w grupie
kobiet, jak i mężczyzn. W badaniach Samper-Ternent
i wsp. [13] upadki dotyczą częściej osób z grupy pre-frail, która stanowi 52% badanych z historią upadków,
natomiast 14,5% upadających w przeszłości należy do
grupy frail. Szansa wystąpienia upadków w przyszłości
w grupie pre-frail była 1,36 razy większa w porównaniu
do grupy bez objawów zespołu słabości. de Vries i wsp.
[16] wykazali, że zespół kruchości jest istotnie związany (po uwzględnieniu wieku i płci) z ryzykiem upadków
w przyszłości. Powyższe wyniki potwierdzają, że występowanie zespołu słabości ma istotny wpływ na ryzyko
upadków wśród pacjentów powyżej 65 roku życia.

Wnioski
Występowanie zespołu słabości jest niezależnym
i istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko upadków
w przyszłości.
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21. Każdą publikację podaje się w tekście za pomocą cyfry arabskiej w nawiasie kwadratowym.
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rok, średnik, tom, dwukropek, pierwsza i ostatnia strona – (np.: 1. Jakobsson U, Hallberg IR. Loneliness, fear
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1. Only papers written in Polish or English are accepted , however, papers in English that have been approved for
publication shall be published first.
2. In scientific investigations involving human subjects, experiments should be performed in accordance with the
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from all participants and all clinical investigations. For papers involving human subjects, adequate documentation should be provided to certify that appropriate ethical safeguards and protocols have been followed according to the responsible Bioethical Committee on human experimentation (institutional or regional). Names
should not be published in written descriptions, photographs, sonograms, CT scans, etc., nor should pedigrees,
unless information is essential for scientific purposes and a patient (or a parent, or a guardian) has given their
written informed consent for publication.
3. Manuscripts are received with the explicit understanding that they are not under simultaneous consideration by
any other publication. Submission of an article implies that the work described has not been published previously.
4. Manuscripts that are incomplete or whose style does not follow the below guidelines shall be returned to the Authors without being evaluated. Articles following the below guidelines shall be registered and sent to independent reviewers to be evaluated. A paper shall be accepted for publication based on reviewers’ positive opinions.
5. The dates of submitting and acceptance for publication are labeled at the end of each manuscript.
6. Submitted manuscripts are anonymously reviewed by two impartial experts to determine their originality (“double-blind review”), scientific merit, and significance to the field.
7. Reviewers shall remain anonymous, but their comments will be available to authors.
8. There are several types of decision possible: accept the manuscript as submitted; accept it with revision; accept it
and invite the authors to revise the manuscript before a final decision is reached; accept it with encouragement to
resubmit it after extensive revision; outright rejection.
9. Page proofs with reviewer’s remarks will be sent to corresponding author for examination and corrections.
10. Information about accepting the manuscript for publication will be sent to the corresponding author.
11. Corrected proofs should be returned to the Editor within seven days of posting by the Editor. Authors are responsible for obtaining the Editor’s permission for any changes in the time for returning proofs.
12. When submitted manuscripts are not accepted for publication, they will be destroyed according to the Editorial
office’s schedule.
13. The Editors reserve the right to make corrections in style and nomenclature without Authors’ permission.
14. Authors should return the final, revised manuscript by e-mail: gerontologia@akademiamedycyny.pl
15. Manuscripts of original papers should not exceed 10 pages, review articles – 12 pages, case reports – 8 pages.
One page is generally limited to 1800 characters including spacing.
16. The electronic version of the text should be submitted as an MS Word 98 or above. All illustration and scan files
should be in the TIFF format. For vector graphics, the digital formats of Adobe Illustrator for version CC(2014)
and Corel Draw for version X7 are accepted; for graphs and diagrams - MS Excel or MS Word.
17. The text and figures must be uploaded as separate files. Files should be named with the corresponding Author’s
surname and “text.doc”, “fig l.doc” ,”fig2.doc” name and extension formats, etc.
18. The paper should be laid out as follows:
Provide the following data on the title page (in the order given): The article’s title (English and Polish), Authors’
names and institutional affiliations, the name of department(s) and institution(s) to which the work should be attributed, keywords (English/Polish, maximum of 6 keywords), full postal address of the corresponding Author, an
abstract in Polish (maximum length of 200 – 250 words in case of original works and 100 – 150 in case of review
articles or clinical cases. An abstract should state briefly the purpose of the research, principal results and major
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conclusions. An abstract in English (maximum length of 200 – 250 words in case of original works and 100 – 150 in
case of review articles or clinical cases, an abstract should state briefly the purpose of the research, principal results
and major conclusions, source(s) of support in the form of grants, equipment, drugs, or all of these.
Arrangement of the article (for original papers): Introduction, Abstract/Purpose of the work Experimental/Material and methods, Results, Discussion, Conclusions, Acknowledgements, References.
19. Tables, illustrations, vector graphics and photographs should be prepared and submitted on separate pages. All
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Exp Res. 2005;17(6):494-501. 2. Wojszel ZB, Bień B. Wielkie problemy geriatryczne – rola zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem. In: Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, editors. Kompendium pielęgnowania
pacjentów w starszym wieku. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007. p. 97-114.
Quoting from electronic sources is accepted.
23. A paper ought to be brief and observe general style and spelling rules.
24. International generic rather than trade names of drugs should be used. Trade or manufacturers’ names should only
be used in brackets.
25. All abbreviations should be spelt out in full the first time they are used.
26. A paper submitted for publication should be accompanied by a Declaration of ‘Conflict of Interest’ and a ‘Cover
Letter’ with a statement by the Author(s) confirming that the paper has not been and will not be published elsewhere and that there is no instance of misconduct (“ghostwriting” and “guest authorship”).
27. First Author/corresponding Author shall receive 1 copy of the issue in which the article shall be published. They
shall be sent to the author(s) free of charge.
28. No remuneration shall be paid for publication.
29. Copyrights. Submission of an article for publication implies a transfer of the copyright from the Author to the
publisher upon acceptance. Accepted papers shall become permanent property of the Polish Gerontology and may
not be reproduced without the written consent from the publisher. The publisher reserves the copyright (including
printing, electronic version such as CDs, the Internet and others).
Only abstracts can be published elsewhere without written permission from the publisher.
30. The Polish Gerontology has its website featuring full versions of printed papers as well as news published by the
Editorial Team.
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