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Correlation of the 6-minute walk test with BMI and lower
and upper limb strength tests results in older people.
Preliminary studies
Korelacja wyników testu 6-minutowego z BMI i siłą
mięœniową kończyn górnych oraz dolnych wœród
osób starszych. Badania wstępne
Radosław Perkowski1, Małgorzata Gajos1, Sławomir Kujawski2,
Agnieszka Kujawska1, Julita Jarecka3, Anna Maria Dobosiewicz1,
Teresa Zmaczyńska1, Paulina Miętkowska1, Natalia Sokołowska1,
Remigiusz Sokołowski1, Wojciech Stemplowski2, Anna Grochowska1,
Paweł Zalewski2, Kornelia Kędziora-Kornatowska1
1
2

Faculty of Health Sciences, Department and Clinic of Geriatrics, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Faculty of Health Sciences, Department of Hygiene, Epidemiology and Ergonomics, Division of Ergonomics
and Exercise Physiology, Nicolaus Copernicus University in Toruń
3

Faculty of Health Sciences, Department of Oncology Nursing, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Abstract
Introduction. In normal, healthy adults, cardiovascular and pulmonary systems capacities are the limiting-factors of aerobic capacity. Moreover, in older people the interrelationships between muscle strength and endurance seems to be much
more pronounced. Aim. The aim of this study was to assess the level of correlation between aerobic capacity and lower
and upper limbs strength test. Material and methods. In these preliminary studies 109 patients (21 men, mean age: 68.46)
were examined. Functional Fitness Test subtests: upper and lower limbs strength was assessed. Aerobic capacity was measured with 6-Minute Walk Test (6MWT). Results. Results of 6-minute walk test were correlated with lower limbs strength
test results r = 0.23, p = 0.022) and mean result of upper limbs strength test (r = 0.3, p = 0.003). BMI negatively correlated with mean result of upper limb strength test (r = -0.24, p = 0.014), lower limb strength (r = -0.33, p = 0.001) and
6-minute walk test (r = -0.22, p = 0.024). Conclusions. In these preliminary studies a positive correlation between 6-minute walk test and upper and lower limb strength test scores were showed. Longitudinal studies on larger samples with
regression analysis are needed to estimate the size of the influence of developing sarcopenia on aerobic capacity decline.
(Gerontol Pol 2017; 25; 151-155)
Keywords: older people, functional assessment, BMI, limb strength, 6-minute walk test (6MWT), aerobic capacity

Streszczenie
Wstęp. Funkcjonowanie układu krążenia oraz układu oddechowego zdrowych dorosłych osób jest czynnikiem ograniczającymi wyniki w testach wydolności tlenowej. Co więcej, u osób starszych współzależność między siłą mięśni, a wydolnością
tlenową wydaje się być o wiele bardziej istotna. Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest ocena poziomu korelacji pomiędzy
wydolnością tlenową, a siłą kończyn dolnych i górnych. Materiał i metody. W wstępnych badaniach wzięło udział 109 pacjentów (21 mężczyzn, średnia wieku: 68,46). Następujące podtesty Functional Fitness Test zostały użyte: testy siły kończyn
górnych i dolnych. Wydolność tlenową mierzono za pomocą testu 6-minutowego marszu (6MWT). Wyniki. Wyniki testu
6-minutowego marszu były dodatnio skorelowane z siłą kończyn dolnych (r = 0,23, p = 0,022), oraz średnim rezultatem testu siły kończyn górnych (r = 0,3, p = 0,003). BMI ujemnie korelowało z wynikami badania siły kończyn górnych (r = -0,24,
p = 0,014) i dolnych (r = -0,33, p = 0,001) oraz testu 6-minutowego marszu (r = -0,22, p = 0,024). Wnioski. W niniejszych,
Adres do korespondencji:  Sławomir Kujawski; Department of Hygiene, Epidemiology and Ergonomics, Nicolaus Copernicus University in Toruń,
M. Sklodowskiej-Curie 9 Str., 85-094 Bydgoszcz  (+48) 791 448 117  skujawski@cm.umk.pl
Ó Akademia Medycyny

152

RADOSŁAW PERKOWSKI, MAŁGORZATA GAJOS, SŁAWOMIR KUJAWSKI ET AL.

wstępnych badaniach wykazaliśmy pozytywną korelację pomiędzy testem 6-minutowego marszu, a siłą górnych i dolnych
kończyn. Potrzebne są podłużne badania na większej grupie osób z zastosowaniem analizy regresji, aby oszacować wielkość
wpływu postępującej sarkopenii na stopień pogorszenia się wydolności tlenowej. (Gerontol Pol 2017; 25; 151-155)
Słowa kluczowe: ludzie starsi, ocena funkcjonalna, BMI, siła kończyn, 6-minutowy test marszu (6MWT), wydolność tlenowa

Introduction

Aim

Two of geriatric giants, namely: immobility and instability refer to impairment of motor functioning. Moreover,
cognitive functioning impairment seems to be strongly
related of these two above mentioned factors [1-3]. In
normal, healthy adults walking seems to be an automatic
function, which does not use significant amount of cognitive capacity. However, in older people, motor system
seems to be depended on cognitive system more, even
while simple motor pattern are executed, such as walking
[1-3]. Normally, cardiovascular and pulmonary systems
effectiveness are the limiting-factors of aerobic capacity.
On the other hand, endurance training influences on overall strength to very little, if any, extent. However, in older
people the interrelationships between strength and endurance seems to be much more pronounced. Progressive
loss of fat-free mass due to aging process could become a
limiting factor for walking performance. Sarcopenia is associated with metabolic, physiological, and functional impairments and disability in elderly [4-6]. Aging is also associated with an increase of fat mass especially in western
world [7]. In obese, particularly in morbidly obese women
suffering from low back pain or hip arthritis were significantly more common than in lean women [8]. In turn, progressive functional impairments and decrease in physical
activity elderly can lead to Frailty Syndrome, defined as
the loss of physiologic reserve that increases the risk of disability [5,6]. Obesity is linked to activities of daily living,
mobility and daily tasks performance decline, which finally can lead to the institutionalization of older people [4].
Therefore, functional mobility (strength, flexibility, endurance, agility) of older people is a crucial aspect of current
efficiency and independence in daily living activities [911]. The higher level of independence translates into the
higher quality of life [11].
6-Minute Walk Test (6MWT) is widely used aerobic
capacity test. The score is a distance walked in six minutes, measured in meters. Others Researches on group
of older women showed that being obese coincides with
gaining worse results in 6-minute walking test [8].
Therefore, it would be reasonable to check the correlation between results of upper and lower limb strength
test with 6MWT.

The aim of this study is to assess the level of correlation between results of 6-minute walk test and lower and
upper limbs strength test.
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Material and methods
Patients were enrolled into studies during public health-promoting lectures, in Day Care Centers for the Elderly,
and on various meeting-groups for older people. Examination was conducted at Collegium Medicum University
Hospital in Bydgoszcz, in Chair and Clinic of Geriatrics.
Whole examination consisted of blood collection and neuropsychological, medical, social, economic, dietary and
physiotherapy assessment. Whole examination took approximately 3 hours for one patient. Whole plan of examination was arranged to set blood collection, followed by
neuropsychological assessment, as two of first examinations. In these preliminary studies 109 patients (21 men,
mean age: 68.46, age range 58-88) were examined.
Participants were tested by Fullerton Functional Fitness Test [10]. To examine strength we have used two
tests: arm curl test and 30-s chair stand. In both tests the
score is the number of repetitions done in 30 seconds,
participant were doing this test alone, to decrease competitive bias. Arm curl test was performed using two types of weight 2 kg for women and 3.5 kg for men. During the test, patient was holding the weight in comfortable grip, while sitting position on the chair with a backrest. We avoided full extension to the side of the chair,
due to the risk of the injury experience in patients with
under-diagnosed osteoporosis. Therefore, participants
were told to start the movement from weight positioned
on thigh. Then, supinating during flexion was advised so
that the palm of the hand faced the bicep at the end of
concentric phase, if the initial position of palm was in directed in another way. Left and right hand strength was
assessed separately. Mean results were based on left and
right hand score, if the data was available. If the evaluation of strength in one hand was impossible to evaluate because of motor system disturbances, for example,
pain, the score was estimated as 0.
30-s chair stand test was performed on the chair with
a backrest. Test protocol contains standing from sitting

CORRELATION OF THE 6-MINUTE WALK TEST WITH AGE, WEIGHT, HEIGHT, BMI...

position to a standing with full extension in knees and
hips, without pushing off with the arms. Tests score was
the number of repetition consisted of standing and sitting
phase performed in 30 seconds.
Aerobic capacity was estimated by 6MWT [12]. The
testing area was indoor and flat, as others [13] recommend. The corridor distance was 50 meters, to reduce
patient’s time spending on turning. Because whole examinations took huge amount of time per one patient (approximately 3-hours) we did not provide any practice of
walking before actual test started. Patients were asked to
walk as fast as he/or she is able to. Moreover, subjects
were reminded that they ought to maintain same velocity during whole test as well as we reminded two times
about duration of test and ask patients to think about the
walk velocity which he or she is able to maintain during
whole time. Most of patients were walking alone, if not
enough time interval between next patients starting test
was maintained to exclude competition factor. Some studies [14] showed that creating of competitive conditions
can increase mean results of patients in this test up to 30
% comparing to group without such conditions. Others
estimated mean result for 631 meters and was 84 m increased in men compared to women, results were based
on 51 healthy subjects aged 50-85 [13].
Correlation of above mentioned variables was measured with r-Pearson test. All statistical analyses were performed using statistical package (StatSoft, Inc. (2014).
STATISTICA (data analysis software system), version
12. www.statsoft.com).

Results
Table I. Description of Participants (n = 109)
Percentage/Mean
(SD)
Age
68.46 (5.79)
Still maintain a job position
17.43%
Current smoking
7.33%
6-minute walk test (n1 = 108, n2 = 105)
518.57 (83.44)
BMI (n1 = 102)
26.82 (3.93)
Lower Limb Strength (n1 = 103)
14.67 (4.68)
Upper Limb strength – mean
19.58 (6.32)
(n1 = 109, n2 = 105)
Characteristics (n1, n2)
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in this test was more than 100 meter lower, than other
noted [13]. However, our sample group was two times
more numerous, as well as older (mean = 65 vs. 68.80
years old) [13]. In the arm curl test, 4 patients were unable to perform the test by one of hands due to motor system problem. Lower limb strength score ranged from 4
to 28 repetitions. Mean results left and right upper limb
strength test score ranged from 5 to 36.5 repetitions.

1.

Correlation of 6-minute walk, lower and
upper limb strength assessment test with age,
weight, height, BMI

Initial results of 6-minute walk test ranged from 225
to 975 meters, after ignoring 3 outliers in analysis, final
results ranged from 360 to 710 meters. In overall, results
from 103 participants were taken into account during
analysis.
Age was negatively correlated with mean result of upper limb strength test and 6-minute walk test (r = -0.22,
p = 0.022 and r = -0.14, p = 0.154) respectively. BMI
negatively correlated with mean result of upper limb
strength test, lower limb strength and 6-minute walk
test (r = -0.24, p = 0.014, r = -0.33, p = 0.001, r = -0.22,
p = 0.024) respectively. No statistically significant results were obtained in correlation of used functional tests
with weight and height (p > 0.05).

2.

Correlation of 6-minute walk with lower and
upper limb strength assessment

Lower limb strength was strongly, positively correlated with mean result of upper limb strength (r = 0.6790,
p < 0.001) (figure 1).
Results of 6-minute walk test were positively correlated with lower limbs strength test results (r = 0.23,
p = 0.022) (figure 2).

The n in circle brackets after tests name indicates number of participants
before (n1) and after (n2) ignoring outliers.

Participants age ranged from 58 to 88 years old. Mean
Body Mass Index (BMI) in our study-group was calculated as 26.82, ranged from 18.70 to 40.18. 19 participants
still maintained a job position. Moreover, there were 8
current smokers in this group only. Results of 6-minute
walk test ranged from 360 to 710 meters. Mean results

Figure 1. Scatterplot showing correlation between
lower limb strength and mean result of upper limb
strength test
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Figure 2. Scatterplot showing correlation between
6-minute walk test and lower limb strength

Results of 6-minute walk test were correlated mean result of upper limbs strength test (r = 0.3, p = 0.003) (figure 3).

ly correlated with mean result of upper and lower limb
strength test and 6-minute walk test.
BMI was correlated negatively with results of 6-minute walk test in our researches. However, high BMI must
not necessarily indicate high proportion of fat mass to
fat-free mass, indeed, it could be the opposite. Therefore, subsequent studies should taken into account more
variables, such as percentage of fat and fat-free mass of
participants. Other limitations of the above study is the
fact, that participants were not categorized due to their
health state, as other have done [15]. Interestingly, other
researches on older people showed [16] that both: calorie-restricted diet and exercise-induced weight loss
group significantly decreased their body weight after
12 months of intervention. However, absolute VO2max
(maximal aerobic capacity) significantly decreased in
the calorie-restricted group while exercise based group
significantly improved in absolute VO2max. Moreover,
only calorie-restricted group noted significant reduction
of thigh muscle volume and composite knee flexion
strength [16]. Therefore, well-planned physical exercise
protcol with physician supervision in its planning and
executing seems to be crucial in case older people with
high fat mass and diminished strength and aerobic capacity. However, longitudinal studies on larger samples
are needed to estimate the level of contribution of sarcopenia to decline of aerobic capacity tests results in older
people.

Conclusions

Figure 3. Scatterplot showing correlation between
6-minute walk test and mean result of upper limb
strength test

Discussion
The main finding of above studies is a positive correlation between upper limbs strength test score with
6-minute walk test score. Moreover, age was negative-

GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3

In these preliminary studies, we showed positive correlation between 6-minute walk test and upper and lower limb strength test scores. Mean result of upper limb
strength was strongly, positively correlated with lower
limb strength. Negative correlation of age and mean result of upper limb strength test with 6-minute walk test
was noticed. Also, BMI negatively correlated with selected functional tests results.
Conflict of interest
None

CORRELATION OF THE 6-MINUTE WALK TEST WITH AGE, WEIGHT, HEIGHT, BMI...

155

References
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lundin-Olsson L, Nyberg L, Gustafson Y. Stops walking when talking as a predictor of falls in elderly
people. Lancet. 1997;349(9052):617.
Coppin AK, Shumway-Coo A, Saczynski JS, et al. M. Association of executive function and performance
of dual-task physical tests among older adults: analyses from the InChianti study. Age Ageing. 2006;35(6):
619-24.
Bock O. Dual-task costs while walking increase in old age for some, but not for other tasks: an experimental
study of healthy young and elderly persons. skujawski@cm.umk.pl. 2008;5(1):1.
Mitchell WK, Williams J, Atherton P, et al. Sarcopenia, dynapenia, and the impact of advancing age on
human skeletal muscle size and strength; a quantitative review. Front Physiol. 2012;3:39-56.
Del Signore S, Roubenoff R. Physical frailty and sarcopenia (PF&S): a point of view from the industry.
Aging (Milano). 2017;1-6.
Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol
Sci Med Sci. 2001;56:146-56.
Baumgartner RN, Koehler KM, Gallagher D, et al. Epidemiology of Sarcopenia among the Elderly in New
Mexico. Am J Epidemiol. 1998;147(8):755-63.
Hulens M, Vansant G, Claessens AL, et al. Predictors of 6-minute walk test results in lean, obese and
morbidly obese women. Scand J Med Sci Sports. 2003;13(2):98-105.
Janssen I, Heymsfield ST. Low Relative Skeletal Muscle Mass Is Associated with Functional Impairment and
Physical Disability. J Am Geriatr Soc. 2002;50:889-96.
Rikli RE, Jones CJ. Development and Validation of a Functional Fitness Test for Community-Residing Older
Adults. J Aging Phys Act. 1999;7:129-61.
Huppert FA, Whittington JE. Evidence for the independence of positive and negative well-being:
Implications for quality of life assessment. Br J Health Psychol. 2003;8(1):107-22.
Enright PL. The Six-Minute Walk Test. Respiratory Care. 2003;48(8):783-5.
Troosters T, Gosselink R, Decramer M. Six minute walking distance in healthy elderly subjects. Eu Respir J.
1999;14(2):270-4.
Roomi J, Johnson MM, Waters K, et al. Respiratory rehabilitation, exercise capacity and quality of life in
chronic airways disease in old age. Age Ageing. 1996;25(1):12-6.
Bautmans I, Lambert M, Mets T. The six-minute walk test in community dwelling elderly: influence of health
status. BMC Geriatr. 2004;4(1):6.
Weiss EP, Racette SB, Villareal DT, et al. Lower extremity muscle size and strength and aerobic capacity
decrease with caloric restriction but not with exercise-induced weight loss. J Appl Physiol. 2007;102(2):
634-40.

GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3

GERONTOLOGIA POLSKA 2017; 25; 156-162			

ARTYKUŁORYGINALNY/ORIGINALPAPER
Zgłoszono 9.06.2017, zaakceptowano 22.09.2017

Developmental tasks’ attainment in late adulthood
– the construction of a new psychometric tool
Realizacja zadań rozwojowych w okresie późnej
dorosłoœci – konstrukcja nowego narzędzia badawczego
Magdalena Zadworna-Cieślak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki

Abstract
Introduction. In accordance with current demographic trends, i.e. the lengthening of lifespan and the growth of the proportion of seniors in the overall population, the functioning of the elderly is increasingly becoming the subject of analytical
studies. In the future, there will also be a growing need for diagnoses to explain and support the development of seniors
with regard to their psychosocial functioning. However, few Polish measurement tools have been designed which can accommodate the specifics of the developmental period of late adulthood. Aim. The paper describes the theoretical background and psychometric properties of the Developmental Tasks Questionnaire for Seniors. This tool can be used to assess the
degree of attainment of developmental tasks and of adaptation for old age. Material and methods. The study group included 336 participants: 119 men (35.4%) and 217 women (64.6%). The group was characterised by a varied sociodemographic structure and activities - students of the University of the Third Age, members of Seniors Clubs and persons unaffiliated to any organizations, aged 60-88 years. All respondents completed an initial questionnaire based on Havighurst’s
theory of developmental tasks and Erikson’s theory of development crises. Results. As a result of the analyses, a 15-item
questionnaire was created, consisting of three subscales: acceptance of one’s life, adaptation, and acceptance of passing.
The tool demonstrated satisfactory psychometric parameters. Conclusions. The Developmental Tasks Questionnaire can
play a role in the diagnosis of functioning of the elderly, providing a more detailed insight into the process of adapting to
old age. (Gerontol Pol 2017; 25; 156-162)
Key words: developmental tasks, late adulthood, measurement

Streszczenie
Wstęp. Funkcjonowanie osób starszych staje się coraz częściej przedmiotem analiz badawczych, a skłaniają do tego zachodzące procesy demograficzne – wydłużanie się czasu trwania życia i wzrost liczby osób po 60 roku życia w populacji ogólnej. W sferze funkcjonowania psychospołecznego seniorów stanieje potrzeba diagnozy w kierunku wyjaśniania i
wspierania rozwoju. Tymczasem psychometryczne narzędzia pomiaru uwzględniające specyfikę okresu późnej dorosłości
należą do rzadkości. Cel. Przedstawienie podstaw teoretycznych oraz wstępnych właściwości psychometrycznych Kwestionariusza Zadań Rozwojowych dla Seniorów, służącego do oceny stopnia realizacji zadań rozwojowych i przystosowania
w późnej dorosłości. Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 336 osób w wieku 60-88, 119 mężczyzn (35,4%) oraz
217 kobiet (64,6%). Byli to seniorzy o zróżnicowanej strukturze socjodemograficznej i podejmowanych aktywnościach.
Wszyscy badani wypełnili wstępną wersję kwestionariusza, opartego na teorii zadań rozwojowych Havighursta oraz teorii
kryzysów rozwojowych Ericksona. Wyniki. W wyniku przeprowadzonych analiz stworzono narzędzie 15 pytaniowe, składające się z 3 podskal, tj. akceptacja swojego życia, adaptacja oraz akceptacja przemijania. Narzędzie uzyskało zadawalające parametry psychometryczne. Wnioski. Kwestionariusz Zadań Rozwojowych może pełnić rolę w procesie diagnozy
osób starszych, poszerzając obraz funkcjonowania seniorów o nowe, niebadane dotąd treści związane z przystosowaniem
do starości. (Gerontol Pol 2017; 25; 156-162)
Słowa kluczowe: zadania rozwojowe, późna dorosłość, pomiar
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DEVELOPMENTAL TASKS’ ATTAINMENT IN LATE ADULTHOOD – THE CONSTRUCTION...

Introduction
Life expectancy in Poland continues to grow, and projections indicate that by 2050, the proportion of elderly
may exceed 30% of the total population [1]. The natural
consequence of this demographic shift is a need to conduct research towards the identification of “successful
ageing”, and the subsequent implementation of recommendations for the creation of social policy in the areas
of health, social welfare and education [2-4]. However,
research indicates that only by considering the nature of
specific periods of development we can obtain a complete picture of life satisfaction, mental health and the
psychosocial functioning of people at different stages of
adulthood [5].
Concepts such as successful, positive, healthy or active ageing are currently popular topics for discussion.
Successful ageing can be understood as a form of human functioning resulting in the optimal development
of the human adult throughout life [6], or a combination of optimal living skills, good health and experiencing satisfaction with life [7]. Other proposed models of
successful ageing highlight the importance of skills intended for adapting to changes associated with age. An
example would be the theory of Selective Optimization
and Compensation (SO-C) [8]. In addition, in theories
addressing human development continuing through the
period of old age, a perceived level of satisfaction with
life is often regarded as an indicator of successful ageing
[9]. Psychological adaptation to life in late adulthood is a
necessary condition for successful ageing [4].
However, Robert Havighurst [10], the creator of the
theory of developmental tasks, recognised a need to formulate a theory of successful ageing based on gerontology.

The implementation of developmental tasks and
successful ageing
Developmental tasks can be regarded as the challenges confronting people of a certain age, and these act
as important determinants of the course of normal development and its effects [2]. In this sense, the smooth
implementations of tasks typical of old age are essential
for successful ageing, mental health and optimal functioning.
The sources of developmental tasks include changes
in the biological condition of the body related with age,
cultural traditions and individual aspirations. The effective implementation of these tasks provides a sense of
satisfaction for the individual and can act as a basis for
inferences of normativity during development. In con-
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trast, however, difficulties in their attainment, especially
long-term tasks, may result in deterioration in the sense
of well-being and act as a basis for a lack of normativity
and punctuality of development. In this case, life of the
individual may diverge from established patterns of cultural and biological rhythms, leading to a strengthening
of maladjustment symptoms. The Havighurst concept
of developmental tasks is one of the first to view human
development as a lifelong process composed of many
aspects of human activity in the form of developmental
tasks.
According to Havighurst [11], after 60 years of age,
these developmental tasks are required for the following
functions:
§ adapting to a decline in physical strength
§ adapting to retirement and reduced income
§ coming to terms with the death of a spouse
§ maintaining social relations with people in your
age
§ accepting and adapting to changing social roles
§ establishing good physical living arrangement
The author stresses the concept of intertwining life satisfaction in old age with previous periods of life: childhood, youth and adulthood. Satisfaction with life determines the adaptation of individual needs and expectations to social and biographical life events, and reaching
a balance between them. Quality of life, however, does
not result only in undertaken activity, but also includes
the need to withdraw. Although continuing a style of behaviour typical of earlier periods of life and the pursuit
of plans and needs are the most significant goals in the
sphere of activity, coping with a reduction of physical
and mental ability, as well as the loss of loved ones and
lower material standards are also important.
In turn, in his theory of crises and development during
the period of late adulthood, Eric Erikson [12] indicates
the need for a space on the continuum of integrity-despair. Experiencing deteriorating health and infirmity, compared to others and to their own past selves, the individual is beset by two strong opposing forces: on the one
hand, the desire to achieve a sense of meaning and the
sense of a “well-lived life”, that is to say, to achieve a
sense of integrity, and on the other hand, a tendency to
fall into despair and hopelessness. The individual becomes reconciled with her identity by integrating these two
aspects.
The commitment to integrity is associated with the feeling that one’s own life makes sense. It is derived from
a broader perspective of a re-synthesis of lived experience, experiencing the balance of one’s own life; if this is
accompanied by acceptance, it allows one to overcome
the fear associated with transience and death.
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3
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In this light, the tasks of this period should address the
physical changes in the body, focus energy on new roles, enable acceptance of one’s life and shape views of
death [13]. The quality of their implementation will depend on both the resources of the individual, that is to
say, the competencies with which each phase of life is
begun, together with the demands exacted by the social
environment and the support provided in dealing with
them. The virtue earned in late adulthood by this process
is wisdom.
A life lived in accordance with the challenges proposed by one’s age, and associated with adapting to old
age and various subjective factors, as well as lifestyle,
health, social support and sociodemographic influences,
forms the basis of successful ageing.

alth, attention to mental condition, behaviour associated
with prophylaxis and treatment, and environmental behaviour. The discussed problem also closely resembles
that of the construct of quality of life. For older people,
it can be evaluated using the WHOQOL-AGE Scale,
adapted by Zawisza et al. [20].
Taking into account the specific nature of functioning
in late adulthood and the growing number of studies on
the mental health of Polish seniors and various aspects
of their functioning, it is important to realise the need for
creating measurement tools suited for this age group. It
is not always reasonable to use tools created for general
populations, as these do not take into account the unique
characteristics of old age, and their standardisation procedures do not always include people over the age of 60.

Developmental tasks and the measurement of
psychosocial functioning in late adulthood

Aim of research

The performance of developmental tasks has been
discussed relatively frequently in foreign studies, particularly in groups of children and teens [14] and young
adults [15]. However, few have examined senior citizens
in this regard, particularly Polish ones.
Few such measurement tools are suited to the specifics of development during late adulthood. However,
some exist which have been adapted or created in Polish
conditions, and which show a partial convergence with
the presented construct. One example is the Successful
Ageing Index (SAI), which was based on the theories of
successful ageing by Rowe and Kahn, adapted by Knapik et al [16]. It comprises a set of 12 questions, which
can act as a general indicator of successful ageing, and
three categories of positive ageing: health/well-being,
sense of security and retrospective factors. In turn, the
Life Balance Questionnaire by Izdebski and Polak [17],
based on Erikson’s theory of psychosocial development,
provides an insight into the life balance of people aged
over 60 years. Developmental tasks were also the starting point of the design of the Sense of Punctuality of
Life Events Questionnaire by Brzezińska and Kaczan
[18], intended for young adults and people in middle and
late adulthood. The tool gives an indication of the global
assessment of the sense of punctuality of life events as
well as in various categories including relationships with
people and family, work and study, as well as leisure
time and time for oneself. The Health-Related Behaviour
Questionnaire for Seniors by Zadworna-Cieślak [19] can
also be used to study the lifestyles of seniors. It enables
an overall health behaviour indicator to be calculated,
as well as individual behavioural categories, including a
positive attitude to life, behaviour related to physical he-

The aim of the presented study was to describe the
process of designing tools for measuring the realisation
of developmental tasks in the elderly and to perform an
initial evaluation of their psychometric properties.
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Material and method
Havighust’s theory of developmental tasks and Erikson’s theory of psychosocial development were used as the
starting points for the design of the Developmental Tasks Questionnaire for Seniors. A pool of 40 statements
was created, which then was assessed according to theoretical accuracy and linguistic goodness; repetitive, vague and ambiguous descriptions were rejected, as were
those that were not specific for the period of late adulthood. Based on the opinions of four competent assessors (psychologists dealing with developmental psychology), 28 of these statements were chosen. These related
to areas such as:
· Adapting to a decline in physical strength, deteriorating health and the establishment of a satisfactory
standard of comfort in life
· Focussing energy on new roles, and adapting to retirement and reduced income
· Crystallizing views of death and the acceptance of the
death of a partner/spouse/friends
· Accepting one’s life and establishing clear membership of this age group
Thus, an experimental 28-question version was created, which was used to examine a group of 336 people above 60 years of age (aged 60-88, M = 68,05;
SD = 6,14).
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The research was conducted in Central Poland, in the
Łódź voivodeship1. The study group comprised 119 men
(35.4%) and 217 women (64.6%), these being students
of the University of the Third Age (15%), members of
Seniors Clubs (35%) and persons unaffiliated to various
organizations (50%). A total of 12% of the subjects were
residents of large cities (larger than 50 thousand inhabitants), 43% of small towns, and 43% came from rural
areas. Most of those surveyed had completed secondary education (51%), 23% primary or professional education and 26% higher education. Most of the subjects
were married (47%), 30% were widowed, 18% divorced
and 4% had never been married. Most of those surveyed
lived with family (75%) and 25% alone.

Results
Firstly, an analysis of the discriminatory power of the
questionnaire positions was carried out to eliminate the
statements demonstrating the weakest correlation with
the general result (i.e. less than 0.36). During this stage,
10 questions were removed.
Following this, to determine whether the data met the
requirements necessary to perform the factor analysis,
the sampling adequacy was established using the Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) test, and Bartlett’s sphericity
test was performed. The KMO value was 0.869, which
confirmed that the data had good properties. Bartlett’s
1
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sphericity test applied on the basis of the obtained values
(DF = 153; χ2 = 1452,3; p < 0.0001) indicated meaningful application of the factor analysis. The determinant of
the correlation matrix was 0.009, indicating strong covariance of variables and confirming that the data can be
submitted for factor analysis.
Exploratory factor analysis was then conducted to establish the structure of the realised developmental tasks
(principal component analysis by Varimax orthogonal
rotation). Based on Kaiser’s criterion, with a recommended eigenvalue above 1, and scree analysis (cf. Figure 1), a three-factor structure was adopted for the inventory.
Items that were not specific to any factor or strongly
correlated with two or more factors were removed. The
final version of the questionnaire included 15 statements. All positions were filled with factors with values
above 0.5. The factor structure is given in Table I.
The resulting factor structure overlaps only partially
with the theoretical structure established previously. The
extracted factors, however, are based around key tasks
of late adulthood associated with a summing-up of one’s life, the formation of attitudes of acceptance, adoption
of behaviour associated with adapting to ageing-related
changes, and reconciliation with the recognition of passing relatives and the prospect of the arrival of one’s
own death. The psychometric properties of the tool are
given in Table II.

Studies have been carried out within the framework of a Master’s Seminar.

Figure 1. The Developmental Tasks Questionnaire eigenvalue – scree analysis
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Table I. The Developmental Tasks Questionnaire factors and their eigenvalues
Factors

Eigenvalue

Acceptance of one’s life
Adaptation
Acceptance of passing

5.11
1.60
1.41

The percentage of variance explained
28.39
8.88
7.85

Cumulative variance
28.39
37.27
45.13

Table II. The psychometric properties of the statements forming The Developmental Tasks Questionnaire

M

SD

Correlation
coefficient of
the position
with the overall score

1. I am satisfied with my past life

3.55

1.21

0.49

0.60

4. I am satisfied with life in retirement

3.50

1.31

0.38

0.51

7. I feel fulfilled in my life

3.54

1.18

0.49

0.70

10. In my retirement, I’m trying to pursue my dreams and interests

3.79

1.17

0.39

0.59

13. Looking back, I feel I have lead a well-lived life

3.51

1.2

0.54

0.67

Factor 2. Adaptation
2. I am adapting my expenses to my reduced income in retirement
5. I maintain social contacts with people my age
8. I’m adapting my behaviour and decisions to the state of my health

3.87
4.08
3.79

1.18
1.16
1.22

0.45
0.44
0.48

0.67
0.62
0.58

11. I am adapting to the changes that come with retirement

3.81

1.14

0.42

0.51

14. I use the help of others when necessary

3.67

1.12

0.40

0.55

3. I have become accustomed to the fact of loved ones passing

3.33

1.35

0.36

0.56

6. I have come to terms with the inevitability of death

3.31

1.35

0.53

0.72

9. I feel peace when thinking about passing

3.28

1.18

0.43

0.58

12. I accept the fact that the end of my life is approaching

3.35

1.33

0.44

0.62

15. I see the signs of ageing occurring in me as normal events at my age

3.35

1.33

0.46

0.62

Statement number and factor name

Factor load

Factor 1. Acceptance of one’s life

Cronbach’s α = 0.70
M = 17.89, SD = 4.04

Cronbach’s α = 0.68
M = 19.19, SD = 3.88
Factor 3. Acceptance of passing

Cronbach’s α = 0.70
M = 17.07 SD = 4.27

Each of the derived factors included five questions.
Factor 1 (Acceptance of one’s life) allows an assessment of an accepting attitude toward one’s own life,
satisfaction with life in the context of the past and the
present, its positive balance and a focus on growth.
In turn, Factor 2 (Adaptation) refers to adaptive behaviour, i.e. adapting to changes typical of old age such
as a decrease in physical strength, receiving a pension
and its related reduced income, maintaining social contact, but also recognition of the need to enlist the help of
others if necessary.
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Factor 3 (Acceptance of passing) is associated with a
reconciliation with the imminence of ageing and the prospective of death, both one’s own and that of loved ones.
The reliability analysis found Cronbach’s alpha to
be satisfactory, this being 0.81for the overall score
(M = 54.19, SD = 9.553). Slightly lower values were obtained for the subscales, but given that each of them only
included five statements, they can be regarded as satisfactory (between 0.69 and 0.70).
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Discussion
The demographic situation in Poland justifies research
on the groups of the elderly. There is a need for thorough diagnosis when examining the psychosocial functioning of senior citizens, both for the purposes of description and clarification, and more importantly, the creation
of programs for the promotion of mental health and support of development. For this reason, it seems well founded to evaluate the key properties for well-being and
optimal functioning of those of older age, i.e. making
a summary of life, adapting to changes and coming to
terms with the prospect of the inevitability of death. The
Developmental Task Questionnaire for Seniors can fulfil
this role. The present study performs only a preliminary
assessment of the psychometric tools; they will be subject to further validation research in subsequent groups
of seniors (for confirmatory factor analysis, accuracy
analysis and absolute stability). The obtained psychometric properties can be considered as satisfactory. The
factor analysis provided interesting data, which could
be seen as an empirical attempt to confirm Havighurst’s
and Erickson’s theories of developmental tasks. However, it should be noted that not all developmental tasks
were included in the final version of the tool. This may
be accounted for by the specificity of the functioning of
today’s senior citizens; their lifestyle has changed over
the course of the past few decades. The changes obliged by modern civilization are transforming many of the
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challenges posed by life, and hence, their associated developmental tasks. Development paths also demonstrate
more individuality, and the path to the achievement of
an integrated personality can be viewed differently depending on the culture and the dominant style of life in
the tested country [21]. The key challenges of old age
obtained in the course of the analysis of the factors included in the Developmental Task Questionnaire for Seniors, indicated above, include the acceptance of one’s
life, adaption to changes associated with old age and acceptance of passing.

Conclusions
1. The Developmental Task Questionnaire for Seniors
contains 15 questions and can be used to assess the
overall achievement of key tasks for late adulthood in
people after the age of 60, in particular the level of acceptance of one’s life, adaptation, and acceptance of
passing.
2. The tool demonstrated satisfactory reliability. Accuracy parameters will be determined in another study.
3. The questionnaire can play an important role in the
diagnosis of functioning of the elderly, providing a
more detailed insight into the process of adapting to
old age.
Conflict of interest
None
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Usual food intake described by Food Intake Variety
Questionnaire (FIVeQ) of elderly patients with frailty
syndrome – preliminary results
Zwyczajowe spożycie żywnoœci okreœlane
Kwestionariuszem Urozmaicenia Spożycia Żywnoœci
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Abstract
Background. Food frequency questionnaires (FFQ’s) can be used to assess a variety of food consumption among elderly
patients. A well-balanced and varied diet provides all necessary nutrients assuring good nutritional status and prevents
from malnutrition, progression of chronic diseases, like the frailty syndrome. Aim. The main aim of this paper was to
assess the variety of food consumption of frail elderly patients. Also, anthropometric measurements were performed and
compared with the variety of food consumption. Material and methods. The variety of food consumption was evaluated
among 20 frail elderly patients using the Food Intake Variety Questionnaire (FIVeQ). Moreover, anthropometric measurements (among others: BMI, weight loss, fat mass, free fat mass, arm and calf circumference) and nutritional screening test
(Mini Nutritional Assessment, Malnutrition Universal Screening Tool, Nutritional Risk Score-2002) were performed. Food
Intake Variety Index (FIVeI) was calculated in order to determine diet variety. Results and discussion. The variety of food
consumption for most of the patients (80%) was specified as sufficient. Patients had low BMI (21.1 ± 3.6 kg/m2), low CC
(29.7 ± 3.8 cm) and were malnourished. FIVeI was correlated with age (R= –0.45) and with FFM (R= 0.5), both results
were statistically significant. The nutritional status of the examined patients was poor, which was also caused by eating
a monotonous diet. Conclusions. A variety of consumed diet has a huge impact on the amount of food eaten and total energy intake, thus may prevent from the decline of muscle mass, loss of weight, muscle strength and frailty among the elderly.
(Gerontol Pol 2017; 25; 163-167)
Key words: FIVeQ, frailty, elderly, nutritional status

Streszczenie
Wstęp. Kwestionariusze oceniające częstotliwość spożycia żywności (FFQ’s) mogą być wykorzystywane do oceny urozmaicenia diety pacjentów starszych. Prawidłowo zbilansowana i zróżnicowana dieta dostarcza wszystkich niezbędnych
składników odżywczych zapewniając dobry stan odżywienia i zapobiega powstawaniu niedożywienia, progresji chorób
przewlekłych, takich jak zespół słabości. Cel pracy. Głównym celem przedstawionej pracy była ocena urozmaicenia spożycia żywności pacjentów geriatrycznych z zespołem słabości. Ponadto wykonano pomiary antropometryczne, które porównano z urozmaiceniem spożycia żywności. Materiał i metody. U 20 pacjentów geriatrycznych z zespołem słabości oceniono urozmaicenie spożycia żywności za pomocą Kwestionariusza Urozmaicenia Spożycia Żywności (FIVeQ). Ponadto
wykonano pomiary antropometryczne (m.in. BMI, spadek masy ciała, masę tłuszczu, wielkość beztłuszczowej masy ciała, obwód ramienia i łydki) oraz testy oceniające stan odżywienia (Mini Nutritional Assessment, Malnutrition Universal
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Screening Tool, Nutritional Risk Score-2002). W celu oceny urozmaicenia diety wyliczono indeks urozmaicenia spożycia
żywności (FIVeI). Wyniki i dyskusja. Urozmaicenie spożycia żywności dla większości pacjentów (80%) zostało określone
jako wystarczające. Pacjenci uzyskali niskie wartości wskaźnika BMI (21,1 ± 3,6 kg/m2), CC (29,7 ± 3,8 cm) i byli niedożywieni. FIVeI korelowało z wiekiem (R = -0,45) oraz FFM (R = 0,5), oba wyniki były istotne statystycznie. Stan odżywienia badanych pacjentów wskazywał na niedożywienie, do czego przyczyniło się również spożywanie monotonnej diety.
Wnioski. Różnorodność spożywanej diety ma ogromny wpływ na ilość spożywanej żywności i energii, przyczyniając się do
zapobiegania spadku masy mięśniowej, utraty wagi, siły mięśniowej i rozwoju zespołu słabości wśród osób starszych. (Gerontol Pol 2017; 25; 163-167)
Słowa kluczowe: Kwestionariusz Urozmaicenia Spożycia Żywności (FIVeQ), zespół słabości, osoby starsze, stan odżywienia

Introduction
The way of eating can be assessed using food intake
frequency questionnaires (FFQ), like the Food Intake
Variety Questionnaire (FIVeQ). These questionnaires
have a high level of reliability and repeatability, are inexpensive, practical, easy to use and allow assessing dietary habits of the population, even from a single study
[1,2]. The list of food products included in the questionnaires should be determined for a particular population,
considering its age and ethnicity [3]. Achieving a well-balanced diet is easier while eating a wide range of food
products and nutrients, thus increasing the food variety
intake [4]. In the old age, maintaining a diverse diet is
more difficult due to the loss of appetite. The diet also
becomes low in calories, resulting in an unintended weight loss, particularly loss of muscle mass [5]. Poor nutritional status directly affects patients’ health, contributing to the development of anorexia, a dysfunction of
organs and body systems, and a progression of chronic
diseases, such as frailty syndrome. The frailty syndrome, defined by Fried et al., includes five variables: an
unintentional weight loss, exhaustion, the loss of grip
strength, slowness and low physical activity. A coexistence of at least three out of five variables mentioned
classifies a person as frail. The syndrome is strongly related to protein-energy malnutrition, the loss of muscle
mass, an impaired muscle function and disability [6].
The main objective of this study was to assess the variety of food consumption of frail elderly using the Food
Intake Variety Index (FIVeI) and parameters determining the nutritional status. Moreover, connections between the variety of food consumption and anthropometric parameters were assessed.

Materials and methods
The study began with the approval of the local Bioethics Committee in June 2015 and will be continued
till March 2018. Results from 20 geriatric patients are
presented in this paper. Patients included in this analyGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3

sis, before conducting the FIVeQ survey, had to obtain > points from the Mini-Mental State Examination
(MMSE). The criteria used for the diagnosis of frailty
were consistent with Fried et al. [7]. All anthropometric
measurements were performed in accordance with the
WHO guidelines [8] and they included: weight, height,
arm and calf circumference. Unintentional weight loss
(during 3 months), arm muscle circumference (AMC),
and BMI were also calculated. Handgrip strength was
measured using a hand dynamometer. Using near-infrared technology the Free Fat Mass (FFM, kg), Fat Mass
(FM, kg) and Fat Mass Percentage (%FM) were assessed with body content analyser FUTREX 6100 A/ZL.
The body composition is determined by sending a near-infrared light beam into the biceps of the dominant
arm, which the body fat will absorb. FUTREX is a validation equipment with repeatability of measurement
equalling 0.3% [9]. Nutritional status was also assessed
using nutritional screening tests: the Mini Nutritional
Assessment (MNA), the Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) and the Nutritional Risk Score-2002
(NRS-2002). The assessment of the way of eating was
conducted using the FIVeQ questionnaire, which allows
specifying the frequency of food consumption [10]. The
FIVeQ provides information whether during the previous week a specific food product was consumed in amounts greater than a very small quantity (e.g. seven slices
of bread; two tablespoons of vegetable oil). Along with
the FIVeQ, the Food Intake Variety Index (FIVeI) was
also determined. It is calculated as the sum of food products consumed during the week and has a maximum
value of 60 products/week.
Statistical analysis was performed using STATISTICA StatSoft 12.5 PL. For the analysis, non-parametric
tests were used. The compliance of distributions with
normal distribution was verified with Shapiro-Wilk test.
Relationships between FIVeI values and the the results
of anthropometric measurements were determined using
Spearman’s rank correlation.
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Results

Discussion

Seventeen women and three men had evaluated their
way of eating with the FIVeQ. Using values obtained
with the FIVeQ, values of the FIVeI were calculated and
were as follows: inadequate variety of food consumption (V1; < 20 products/week), sufficient (V2; 20-29),
good (V3; 30-39) and very good (V4; ≥ 40). None of the
examined patients had inadequate or very good variety of food consumption. The variety was determined as
good for four patients and sufficient for sixteen patients,
which accounted for 80% of all patients. An analysis of
differences between sexes was not made due to the small
number of men in the study. The mean FIVeI value was
26.5 ± 3.8 points. Values of other parameters and their
correlation with the FIVeI are listed in table I.

All examined hospitalized elderly patients, according
to nutritional screening tests, were malnourished. The
values of all three tests were in the lowest range indicating malnutrition/high risk of malnutrition and a necessity to start nutritional therapy. The prevalence of malnutrition among hospitalized elderly, especially those
diagnosed with the frailty syndrome, is very high. The
NRS-2002 is the most frequently used tool in Poland to
screen for those patients. Due to lack of a golden standard for assessing the nutritional status of the elderly,
it is recommended to perform at least two nutritional
screening tests. The NRS-2002 and the MUST are preferred for initial screening, and results of both of these
tests are consistent with the Subjective Global Assessment (SGA) [11]. The MNA, a scale created particularly for the elderly, do not correlate well with the SGA,
but is also a reliable tool to identify patients at risk, and
with existing malnutrition. The main goal of the therapy, whether it is prevention or treatment, should be the
determination of the nutritional assessment tool [12].
Moreover, examined patients had a severe weight loss
during past 3 months, an average of 11.7%, which can
solely be a determinant of malnutrition.
According to geriatric reference values used for the
BMI index, obtained average value (21.1 ± 3.6 kg/m2)
indicated malnutrition (range indicating proper BMI:
22–27 kg/m2) [13]. The calf and arm circumferences
are specific for identifying well-nourished patients. Frequently, they are assessed along with the BMI index in
terms of correlation with the MNA. For complete assessment of the nutritional status it is recommended to
perform anthropometric measurements together with
screening test, and for the MNA the best relation was
obtained with AC, BMI and CC [14]. In the presented
study, the mean value of the CC (29.7 ± 3.8 cm) indicated poor nutritional status, while the AC was slightly
above the cut-off point of 21 cm (22.5 ± 3.1 cm). In
a study conducted among 170 elderly inpatients mean
CC and AC values were higher (31.5 cm and 27.8 cm
respectively), but the study was not concentrated on malnourished patients. The study demonstrated that the calf
circumference can be a sensitive indicator of nutritional
risk, especially with regard to changes of fat-free mass
occurring with age – it was specified as a complementary indicator useful for monitoring the nutritional status
of the elderly [15].
In the presented study statistically significant positive
correlation was found for the variety of food intake and
free fat mass, and also a negative correlation between
the FIVeI and age. Variety has a huge impact on the

Table I. Correlation of the FIVeI values with nutritional
status parameters of frail elderly
Parameter

N = 20
x ± SD

p

FIVeI [products/week]

26.5 ± 3.8

-

Age [years]

83.5 ± 6.9

< 0.05

Body mass [kg]

52.5 ± 8.7

> 0.05

Height [cm]

157.9 ± 7.0

> 0.05

BMI [kg/m ]

21.1 ± 3.6

> 0.05

Weight loss [%]

11.7 ± 0.9

> 0.05

AC [cm]

22.5 ± 3.1

> 0.05

CC [cm]

29.7 ± 3.8

> 0.05

AMC [cm]

18.9 ± 2.1

> 0.05

Handgrip strength [kg]

11.8 ± 5.4

> 0.05

%FM [%]

30.3 ± 0.7

> 0.05

FM [kg]

16.2 ± 5.5

> 0.05

FFM [kg]

36.0 ± 4.7

< 0.05

MNA

14.3± 4.0

> 0.05

MUST

2.3 ± 1.2

> 0.05

NRS-2002

3.7 ± 1.2

> 0.05

2

Examined patients had a significant weight loss
(11.7%), low BMI values (21.2 kg/m2), low CC (29.7
cm) and, after conducting nutritional screening test
(MNA, NRS-2002, MUST), they were characterized as
malnourished. The value of FIVeI was correlated with
age (R = –0.45) and with the FFM (R = 0.5), both results
were statistically significant.
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amount of the food eaten. The effect of variety reduces
experienced or expected satiation and promotes greater
consumption. Eating a monotonous diet causes a decrease in appetite for consumed food, which becomes
less appealing to the consumer, and therefore diversification is important for increasing the food consumption.
Unfortunately, the variety effect is less prominent in old
age, causing a loss of interest in food [16]. Moreover,
related to the aging process, anorexia of aging is also
contributing to the loss of appetite or reduced food intake. Both of these factors can increase the risk of frailty, mainly due to low energy intake, possible decline of
muscle mass, loss of weight and muscle strength. Demonstrated in this study positive correlation between the
Food Intake Variety Index and free fat mass can confirm
these relationships. A randomized, controlled, cross-over
trial conducted among 19 elderly women with a loss of
appetite demonstrated higher food consumption while
eating a meal composed of different food products.
These results suggested that providing a varied meal
might increase the total energy consumption [17]. Similar results were obtained in a cross-sectional study of
a national survey data from over a thousand communitydwelling older adults. More varied meals contributed to
a higher energy intake and patients with low BMI (< 22
kg/m2) more frequently had a monotonous diet [18]. A
Polish study, also evaluating the way of eating of the elderly using FIVeQ, found that better food variety intake
index was achieved by patients with good nutritional status. In contrast, elderly with low FIVeI were more often
malnourished, or at risk of malnutrition [19]. Moreover,
with age the risk of micronutrient and vitamin deficiencies increases, especially among frail patients, who tend
to have a diet consisting of similar food products [20].
This study has some strengths and limitations. Strong
points include an accurate nutritional assessment made
using a variety of anthropometric and nutritional screening tests. In addition, the study addresses the problem
of the variety of food consumption of patients with fra-

GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3

ilty syndrome, which is not often studied. On the other
hand, performed analysis limited the variety of food intake only to the number of foods consumed during the
week. What food products were consumed, their nutritional composition, mineral and vitamin content were
not evaluated. Overall, eaten diets were analysed only
quantitatively. The next step of this study should be
a detailed qualitative assessment of consumed food products and possibly determination of a typical diet consumed by a patient with frailty syndrome. It is worth noting that these are preliminary results and new patients
are still enrolling to the study.

Conclusions
The variety of food consumption of the elderly diagnosed with frailty syndrome was assessed as sufficient.
Patients had strong unintended weight loss (average of
11.7%), decreased values of anthropometric parameters and results of their nutritional screening tests indicated malnutrition. A possible additional reduction in
consumption of food products could lead to more severe nutritional shortages. Moreover, the presented study
demonstrated that along with increasing age, the food
variety consumption is decreasing, which may be an effect of a more frequent use of monotonous diets in older
age. Positive correlation was found for the food variety
and the FFM values. It may suggest that consumption of
a varied diet affects proper maintaining of muscle tissue
and reduces the growth of fat tissue. Consuming diversity of food products is crucial for the elderly patients
diagnosed with the frailty syndrome in order to improve
their nutritional status and support the treatment process.
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Mediacyjna rola bilansu życiowego w związkach cech
osobowoœci i jakoœci życia osób starszych
The mediating role of life review in the relations
between personality traits and life satisfaction
among elderly people
Paweł Brudek
Katedra Psychologii Klinicznej Instytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie
Wstęp. Wśród predyktorów jakości życia osób starszych wskazuje się na cechy osobowości. Jednocześnie badacze podkreślają, że znaczenie struktury osobowości dla satysfakcji z życia seniorów uzależnione jest od wielu zmiennych
pośredniczących. Kluczowym zadaniem rozwojowym okresu starości jest bilans życia. Jego ostateczny kształt z jednej strony związany jest z konfiguracją cech osobowości, z drugiej zaś określa stopień życiowego zadowolenia. Nadrzędnym
celem prezentowych badań było więc zbadanie, czy bilans życiowy pełni rolę pośredniczącą w związkach cech osobowości
z satysfakcją z życia w okresie późnej dorosłości. Materiał i metody. Przebadano 120 osób w wieku od 60 do 75 lat. W projekcie badawczym zastosowano trzy metody psychologiczne takie, jak: (1) Skala Satysfakcji z Życia (SWLS); (2) Inwentarz
Osobowości NEO-PI-R; (3) Kwestionariusz Bilansu Życiowego (KBŻ). Wyniki. Przeprowadzone analizy ujawniły szereg
istotnych zależności. Pozwoliły także na konfirmację pośredniczącej roli bilansu w związkach cech osobowości z jakością
życia osób starszych w odniesieniu do Neurotyczności (częściowa mediacja), Ugodowości i Sumienności (całkowita mediacja). W przypadku Ekstrawersji i Otwartości nie stwierdzono mediującej roli bilansu życiowego. Wnioski. Pozytywny
bilans życia: (1) istotnie obniża negatywny wpływ Neurotyczności na satysfakcję z życia osób starszych; (2) w całości redukuje dodatni wpływ Ugodowości i Sumienności na zadowolenie z życia seniorów. (Gerontol Pol 2017; 25; 168-175)
Słowa kluczowe: satysfakcja z życia, cechy osobowości, bilans życiowy

Abstract
Introduction. Personality traits are among the best predictors of quality of life in the old age. At the same time, researchers
emphasize that the importance of the personality structure for the seniors’ life satisfaction depends on many mediators. The
life review is the main developmental task of the old age. On the one hand, its final shape is connected with the configuration of personality traits, and on the other hand, it determines the degree of life satisfaction. The primary goal of presented
research was to investigate whether life review is a mediator in the relationship between personality traits and life satisfaction in late adulthood. Materials and methods. 120 subjects at the age of 60-75 years old were interviewed. Three psychological methods were applied in the discussed project: (1) Satisfaction with Life Scale (SWLS); (2) Revised NEO Personality
Inventory (NEO PI-R); (3) Life Review Questionnaire (LRQ). Results. The analyses that have been carried out revealed
a number of relevant dependencies. They also allowed to confirm the mediating role of the life review in relationships between personality traits (neuroticism, agreeableness and conscientiousness) and life satisfaction among older people. In the
case of extraversion and openness, there were no mediating roles of the life review. Conclusions. The positive life review:
(1) significantly reduces the negative impact of neuroticism on the life satisfaction of the elderly; (2) entirely reduces the
positive impact of agreeableness and conscientiousness on the life satisfaction of seniors. (Gerontol Pol 2017; 25; 168-175)
Keywords: life satisfaction, personality traits, life review

Wstęp
Obecnie, z uwagi na dynamicznie postępujące zmiany w strukturze demograficznej świata i Europy [1],

wzrasta zainteresowanie badaczy, w tym również psychologów, problematyką gerontologiczną [2]. Spośród
zrealizowanych dotychczas projektów badawczych wiele dotyczy kwestii uwarunkowań jakości życia (life sa-
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tisfaction) w okresie późnej dorosłości (late adulthood)
[3]. W świetle dostępnych danych empirycznych jednym
z predyktorów satysfakcji z życia na ostatnim jego etapie są cechy osobowości (personality traits) [4]. Straś-Romanowska podkreśla jednak, że cechy osobowości
„(…) nie mają bezpośredniego wpływu na poczucie
jakości życia, ale modyfikują jego nasilenie, są swego
rodzaju regulatorami posiadanych zasobów” [5]. Przytoczony pogląd skłania do poszukiwania zmiennych
pośredniczących (mediatorów) w związkach struktury osobowości z dobrostanem psychicznym jednostki.
Mając na uwadze fakt, że celem realizacji badań naukowych jest nie tylko identyfikacja i opis zaobserwowanych prawidłowości, ale także wyjaśnienie dlaczego
owe prawidłowości zachodzą [6] uznano, iż przy omawianiu związków cech osobowości i satysfakcji życiowej osób starszych nie wystarczy proste stwierdzenie istniejących współzależności. Konieczny jest kolejny etap
skoncentrowany na poszukiwaniu mediatorów zaobserwowanych zależności. Konieczność ta wynika z faktu,
iż pomimo dotychczasowych licznych badań w dziedzinie cech osobowości i jakości życia w okresie późnej dorosłości, wskazujących na istniejące związki [7,8],
stosunkowo niewiele wiemy, dlaczego poszczególne
właściwości osobowościowe oddziałują na zadowolenie
z życia seniorów oraz jakie mechanizmy i czynniki pośredniczą w tych relacjach.
Bazując na głównych założeniach teorii rozwoju psychospołecznego Eriksona przyjęto, że zmienną, która
może pełnić rolę mediującą w relacjach cech osobowości z satysfakcją z życia w okresie późnej dorosłości jest
bilans życiowy (life review) [5]. Zgodnie z Eriksonow-
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ską wizją rozwoju ostatni etap życia człowieka wiąże się
z potrzebą podsumowań i pogłębioną refleksją nad tym,
co bezpowrotnie przeminęło. Pozytywny efekt bilansu
owocuje mądrością i poczuciem zadowolenia z życia.
Z kolei negatywny bilans rodzi rozpacz i znacząco obniża jakość życia [2]. Na przebieg bilansu życiowego
wpływa wiele czynników, w tym również cechy osobowości. Przekonuje o tym m. in. zjawisko „skrzywionego bilansu”. Zdaniem Olesia osoby w podeszłym wieku
na skutek doświadczanych problemów wynikających ze
specyfiki wieku mogą budować karykaturalną i wybiórczą wizję swego dotychczasowego życia. Istnieją zatem
przesłanki by sądzić, że w przypadku seniorów nieadekwatna ocena własnego życia wynika nie tylko z przeżywanych aktualnie trudności, ale także ze specyficznej
konfiguracji i nasilenia dyspozycji (cech) osobowościowych [9].
W świetle powyższych uwag istnieje uzasadnione
przekonanie, że bilans życia – z racji powiązań zarówno
ze sferą osobowości, jak również obszarem satysfakcji
z życia – może spełniać funkcję pośredniczącą w relacjach między tymi zmiennymi.

Cel pracy
Celem artykułu jest sprawdzenie, czy bilans życiowy
pośredniczy w związkach zachodzących pomiędzy cechami osobowości (Neurotycznością, Ekstrawertycznością, Otwartością, Ugodowością, Sumiennością) a satysfakcją z życia w okresie późnej dorosłości.

Tabela I. Statystyki opisowe badanej próby
Tabele I. Socio-demographic characteristics of the research group
Nazwa zmiennej

M

SD
4,30

N
120
12
16

%
100
10
14

M
67,43
n
60
5
11

Średnie

46

38

21

Wyższe

Średnie miasto

46
18
34
36

38
15
28
31

Duże miasto

32

Pracuje

89
31

Płeć
Podstawowe
Zawodowe

Wieś
Miejsce zamieszkania

Status zawodowy

Mężczyźni

66,41

Wiek

Wykształcenie

Cała próba

Małe miasto

Nie pracuje

Kobiety

23
9
17
18

SD
5,03
%
50
9
18
35
38
15
28
30

M
65,38
n
60
7
5
25
23
9
17
18

36

16

27

16

74
26

41
19

68
32

48
12

SD
4,65
%
50
12
8
42
38
15
28
30
27
80
20
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Materiał i metody

Wyniki badań

Badaniami objęto 120 osób. W grupie mężczyzn
(n = 60) średnia wieku wyniosła M = 67,43 przy odchyleniu standardowym SD = 5,03. Z kolei w grupie kobiet
(n = 60) uzyska wartość M = 65,38 przy odchyleniu
standardowym SD = 4,65. Badani różnili się między
sobą posiadanym wykształceniem, miejscem zamieszkania, stanem zdrowia i statusem zawodowym. Bardziej
szczegółowe dane prezentuje tabela I.
W pracy zastosowano trzy narzędzia psychologiczne. Scharakteryzowania zmiennej wyjaśnianej – zależnej – (satysfakcji z życia) dokonano przy użyciu Skali
Satysfakcji z Życia skonstruowanej przez Dienera, Emmonsa, Larsona, i Griffina a adaptowanej do warunków
polskich przez Juczyńskiego. Polska wersja skali cechuje się wystarczająco wysokim wskaźnikiem zgodności
wewnętrznej (α-Cronbaha = 0,81) [10]. Pomiaru zmiennych wyjaśniających – niezależnych – (cech osobowości) dokonano przy zastosowaniu Inwentarza Osobowości NEO-PI-R Costy i McCrae w polskiej adaptacji
Siuty. Narzędzie to odznacza się satysfakcjonującymi
wskaźnikami psychometrycznymi. Rzetelność, mierzona α-Cronbacha, dla każdej z pięciu skal przyjmuje wysokie wartości i waha się w przedziale od 0,81 do 0,86
[11]. Do pomiaru zmiennej pośredniczącej – mediatora
– (bilansu życiowego) wykorzystano Kwestionariusz
Bilansu Życiowego (KBŻ) opracowany przez Izdebskiego i Polak. Za autorami przyjęto, że pytania mierzące
aspekty bilansu życia osób starszych są rzetelne, jeżeli
wartość ładunku czynnikowego danego pytania przekracza 0,45 [12].
Uzyskane dane poddano analizie statystycznej wykorzystując korelację Pearsona oraz analizę regresji prostej
i wielokrotnej. Obliczeń dokonano przy użyciu pakietu
statystycznego IBM SPSS Statistics 22.0.

Pierwszym etapem analiz statystycznych była identyfikacja związków w zakresie analizowanych zmiennych. Wyniki przeprowadzonych analiz korelacyjnych ujawniły istnienie istotnych statystycznie
współzależności między ogólnym wskaźnikiem satysfakcji z życia a czterema, spośród pięciu, cechami
osobowości. Najwyższe wartości współczynników
korelacji odnotowano w przypadku Neurotyczności
(r = -0,36; p ≤ 0,01) i Sumienności (r = 0,37; p ≤ 0,01),
zaś najniższe w odniesieniu do Ekstrawersji (r = 0,17;
p ≤ 0,05) i Ugodowości (r = 0,18; p ≤ 0,05). Otwartość
na doświadczenie nie wiązała się statystycznie istotnie
z zadowoleniem z życia. Ponadto odnotowano, że jakość
życia seniorów pozytywnie i wysoko koreluje z bilansem życiowym (r = 0,65; p ≤ 0,01). Analiza wyników
ujawniła także istnienie istotnych powiązań między
niektórymi cechami osobowości a bilansem życiowym.
Szczegółowe dane prezentuje tabela II.
Kolejnym etapem analiz statystycznych były działania
mające na celu zweryfikować założenie o pośredniczącej
roli bilansu życiowego w relacjach zachodzących między cechami osobowości a satysfakcją z życia. Działania te zgodnie z rekomendacją Bedyńskiej i Książek [6]
zrealizowano przy użyciu analizy regresji w trzech kolejnych krokach. W pierwszym kroku sprawdzano, czy
relacja między zmienną niezależną (poszczególne cechy
osobowości) a zmienną zależną (satysfakcja z życia) jest
statystycznie istotna (ścieżka C). Drugi krok polegał na
ustaleniu, czy związek między zmienną niezależną a mediatorem (bilans życia) (ścieżka A) oraz mediatorem
a zmienną zależną (ścieżka B) jest statystycznie istotny.
Trzecim krokiem było sprawdzenie, czy po wprowadzeniu do modelu regresji mediatora relacja między zmienną niezależną a zmienną zależną słabnie (ścieżka C’)
(rycina 1).

Tabela II. Wyniki korelacji r Pearsona pomiędzy analizowanymi zmiennymi
Tabele II. The results of Pearson’s correlation among the analyzed variables
ZMIENNE

NEO-PI-R

**

1.

2.

3.

4.

1.

N

-

2.

E

-0,33**

-

3.

O

-0,18*

0,53**

-

4.

U

-0,33**

0,03

-0,06

-

5.

6.

5.

S

-0,53**

0,27**

0,17*

0,48**

-

SWLS

6.

WO

-0,36**

0,17*

-0,04

0,18*

0,37**

-

KBŻ

7.

WO

-0,34**

0,05

-0,09

0,21*

0,40**

0,65**

p ≤ 0,01; p ≤ 0,05.
*
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Mediator

B

A

(C)
C’

Zmienna niezależna

Zmienna zależna

Rycina 1. Schemat relacji w modelu mediacyjnym
Figure 1. The schema of relations in mediation model

Bilans życiowy

β = -0,34

Neurotyczność

β = 0,65

(β = -0,36)
β = -0,15

Satysfakcja z życia

Rycina 2. Model mediacyjnej roli bilansu życiowego pomiędzy neurotycznością a satysfakcją z życia
Figure 2. The schema of mediating role of life review in the relations between neuroticism and life satisfaction

W pierwszej kolejności testowano mediującą rolę
bilansu życiowego w relacji Neurotyczność – satysfakcja z życia. W pierwszym równaniu regresyjnym
potwierdzono bezpośrednią zależność Neurotyczności
i satysfakcji z życia – model regresji okazał się być dobrze dopasowany do danych i wskazywał, że im wyższy poziom Neurotyczności, tym mniejsze zadowolenie
z życia (β = - 0,36; p < 0,001) (ścieżka C). W drugim kroku analizy testowano relację między zmienną
niezależną – Neurotycznością, a mediatorem – bilansem
życia (ścieżka A) oraz mediatorem a zmienną zależną –
satysfakcją z życia (ścieżka B). Ponownie relacje te okazały się istotne statystycznie (β = - 0,34; p < 0,001;
β = 0,65; p < 0,001), a modele dobrze dopasowane
do danych. Wreszcie w modelu uwzględniającym jednocześnie zmienną niezależną i mediatora (ścieżka C’)
rola Neurotyczności zmalała (β = - 0,15; p < 0,05), zachowując jednocześnie poziom istotności statystycznej,
podczas gdy bilans był silnie powiązany z satysfakcją
z życia (β = 0,60; p < 0,001). Wartość testu Sobela
okazała się statystycznie istotna (z = 3,61; p < 0,001),
potwierdzając tym samym częściową mediacyjną rolę
bilansu życiowego we „wpływie” Neurotyczności na satysfakcję z życia. Zestawienie uzyskanych współczynników β prezentuje rycina 2.

Następnym etapem analiz statystycznych było zbadanie mediującej roli bilansu życiowego w relacji Ekstrawersji z satysfakcją z życia. Zarówno w pierwszym
(zmienna zależna: satysfakcja z życia; predyktor: Ekstrawersja), jak i drugim (zmienna zależna: bilans życia;
predyktor: Ekstrawersja) równaniu regresyjnym współczynniki β nie uzyskały poziomu istotności statystycznej (p > 0,05). Nie zostały tym samym spełnione założenia stawiane analizie mediacyjnej [11]. W rezultacie
nie stwierdzono efektu mediacyjnego. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku Otwartości na doświadczenie. Nie ma zatem empirycznych podstaw by twierdzić, że bilans życia pośredniczy we „wpływie” Otwartości i Ekstrawersji na poczucie zadowolenia z życia
seniorów (ryciny 3 i 4).
W dalszej kolejności testowano mediacyjną funkcję
bilansu życiowego w zależności zachodzącej między
Ugodowością a satysfakcją z życia. W pierwszym równaniu regresyjnym z Ugodowością jako predyktorem
i satysfakcją z życia jako zmienną zależną efekt Ugodowości okazał się istotny statystycznie (β = 0,18;
p < 0,05) (ścieżka C). Oznacza to, że został spełniony
pierwszy warunek mediacji. A zatem im wyższy poziom
Ugodowości, tym wyższa satysfakcja z życia osób starszych. W drugim równaniu regresyjnym Ugodowość
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Bilans życiowy

β = 0,05

β = 0,65

(β = 0,17)
β = 0,14

Ekstrawertyczność

Satysfakcja z życia

Rycina 3. Model mediacyjnej roli bilansu życiowego pomiędzy ekstrawertycznością a satysfakcją z życia
Figure 3. The schema of mediating role of life review in the relations between extraversion and life satisfaction

Bilans życiowy

β = -0,09

Otwartość na doświadczenie

β = 0,65

(β = -0,04)
β = 0,02

Satysfakcja z życia

Rycina 4. Model mediacyjnej roli bilansu życiowego pomiędzy otwartością na doświadczenie a satysfakcją
z życia
Figure 4. The schema of mediating role of life review in the relations between openness to experience and life
satisfaction

okazała się pozytywnie związana z bilansem życia, co
sugeruje, że większemu nasileniu cechy Otwartości towarzyszy wyższa (bardziej pozytywna) ocena dotychczasowego życia (β = 0,21; p < 0,05) (ścieżka A).
Oddziaływanie bilansu życiowego na satysfakcję z życia, stwierdzono już wcześniej (β = 0,65; p < 0,001)
(ścieżka B). Kolejne obliczenia regresyjne z Ugodowością i bilansem życia jako zmiennymi przewidującymi
wykazały, że bilans życia w istotny sposób „wpływa”
na satysfakcję z życia (zmienna zależna) (β = 0,64;

p < 0,001). Bilans życia pozytywnie oddziałuje zatem
na poczucie życiowego szczęścia. Jednocześnie rezultaty wykazały, że waga współczynnika β efektu całościowego Ugodowości przy uwzględnieniu mediatora – bilansu życiowego – zmniejszyła się do poziomu β = 0,05
i okazała się nieistotna statystycznie (p = 0,495)
(ścieżka C’). Rezultat ten wskazuje na całkowitą mediację bilansu życiowego w relacji Ugodowość – satysfakcja z życia. Potwierdza to także wynik testu Sobela
(z = 1,97; p < 0,05) (rycina 5).

Bilans życiowy

β = 0,21

Ugodowość

β = 0,65

(β = 0,18)
β = 0,05

Satysfakcja z życia

Rycina 5. Model mediacyjnej roli bilansu życiowego pomiędzy ugodowością a satysfakcją z życia
Figure 5. The schema of mediating role of life review in the relations between agreeableness and life satisfaction
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Bilans życiowy

β = 0,40

Sumienność

β = 0,65

(β = 0,37)
β = 0,14

Satysfakcja z życia

Rycina 6. Model mediacyjnej roli bilansu życiowego pomiędzy sumiennością a satysfakcją z życia
Figure 6. The schema of mediating role of life review in the relations between conscientiousness and life
satisfaction

Ostatnia przeprowadzona analiza mediacyjna miła
na celu ustalenie, czy bilans życia odgrywa istotną rolę
pośredniczącą między Sumiennością a satysfakcją z życia osób w okresie późnej dorosłości. W pierwszym
równaniu regresyjnym potwierdzono, że Sumienność
jest istotnym predyktorem satysfakcji z życia – model
regresji okazał się być dobrze dopasowany do danych
i wskazywał, że im większe nasilenie Sumienności, tym
wyższe zadowolenie z życia (β = 0,37; p < 0,001)
(ścieżka C). W drugim kroku analizy testowano relację między Sumiennością a mediatorem – bilansem
życia (ścieżka A) oraz mediatorem a satysfakcją z życia (ścieżka B). Ponownie relacje te okazały się istotne statystycznie (β = 0,40; p < 0,001; β = 0,65;
p < 0,001), a modele dobrze dopasowane do danych.
Wreszcie w modelu uwzględniającym jednocześnie
zmienną niezależną i mediatora (ścieżka C’) rola Sumienności została zredukowana do poziomu β = 0,14
i okazała się statystycznie nieistotna (p = 0,076), podczas gdy bilans pozostawał silnie powiązany z satysfakcją z życia (β = 0,60; p < 0,001). Test Sobela okazał
się statystycznie istotny (z = 4,06; p < 0,001), konfirmując tym samym całkowitą mediacyjną rolę bilansu
życiowego we „wpływie” Sumienności na zadowolenie
z życia. Graficzną prezentację uzyskanych rezultatów
prezentuje rycina 6.

Dyskusja
Zrealizowane badania potwierdziły, że bilans życia
posiada status mediatora w związkach cech osobowości z jakością życia osób starszych tylko w odniesieniu
do Neurotyczności (częściowa mediacja), Ugodowości
i Sumienności (całkowita mediacja). W przypadku oddziaływania Otwartości i Ekstrawersji na zadowolenie
z życia brak jest empirycznych podstaw do potwierdzenia twierdzenia o pośredniczącej roli bilansu życiowego.

Dokonując interpretacji uzyskanych rezultatów należy
stwierdzić, że pozytywny bilans życia: (1) istotnie obniża negatywny wpływ Neurotyczności na satysfakcję
z życia osób starszych; (2) w całości redukuje dodatni
wpływ Ugodowości i Sumienności na zadowolenie z życia seniorów.
Wyniki zrealizowanych badań odnajdują potwierdzenie w literaturze przedmiotu. Jeną z koncepcji, która
może posłużyć do ich pełniejszego zrozumienia i szerszego wykorzystania w obszarze oddziaływań psychologicznych adresowanych do osób starszych, jest teoria
gerotranscendencji Tornstama [13]. W myśl tej teorii
człowiek wchodzący w etap późnej dorosłości doświadcza szeregu zmian, które uwidaczniają się w trzech
głównych obszarach psychospołecznego funkcjonowania osoby: duchowym (kosmicznym), osobowościowym
(Ja) oraz relacji międzyludzkich (społecznym). Przejawem tych transformacji jest głównie zmiana koncepcji
siebie, wyrażająca się w dostrzeżeniu i akceptacji zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów własnej
osobowości, zdystansowaniu się wobec swojej cielesności, rezygnacji z egocentryzmu na rzecz postaw altruistycznych oraz pogłębienie posiadanych więzi z innymi
(akcent zostaje przesunięty z ilości na jakość interakcji
społecznych) [14].
Odwołując się do modelu osobowości zaproponowanego przez Costę i McCrae [15] oraz mając na uwadze
wciąż otwartą debatę naukową nad kwestią stałość versus zmiana osobowości na przestrzeni życia [9] można
przyjąć, że za postulowanymi przez Tornstama [13,14]
zmianami osobowościowymi stoi między innymi:
(1) obniżanie się Neurotyzmu (↓ N), a zwłaszcza jednego z jego składników – nadmiernego samokrytycyzmu
(N4) – którego głównym przejawem są emocje wstydu
i zakłopotania; (2) obniżenie się składnika Ekstrawersji
(↓ E) – wymiaru określającego jakość i ilość interakcji
społecznych oraz zdolność do odczuwania pozytywnych
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emocji; (3) redukcja Otwartości na doświadczenie (↓ O),
co wyraża się w nastaniem praktycznym czy wyważonymi reakcjami emocjonalnymi; (4) nasilenie cechy Ugodowości (↑ U) ujawniające się w przyjmowaniu postawy
altruistycznej względem innych (życzliwość, gotowość
do pomagania innym); (5) zwiększenie się Sumienności
(↑ S), skutkujące wzmocnieniem motywacji do osiągania nowych celów czy osłabieniem tendencji hedonistycznych [9,11].
Przywołane wyżej możliwe zmiany w strukturze osobowości osób starszych, pomimo iż – jak twierdzi Oleś
[9] – mają „charakter łagodnych trendów” mogą znacząco wpływać na proces bilansowania dotychczasowego
życia, a w rezultacie na poziom zadowolenia z niego.
Wydaje się bowiem, iż sprzyjają one przeprowadzeniu pogłębionej i całościowej oceny minionego życia,
obejmującej wszystkie jego ważne obszary. Dają tym
samym szansę na pełniejszą integrację tego, co można
by określić mianem sukcesu i tego, co postrzegane jest
jako życiowa porażka [16]. Zdaniem Braun-Gałkowskiej
[17] osoby wchodzące w etap starzenia się w mniejszym
stopniu obawiają się oceny społecznej (↓ N). W sferze
kontaktów z innymi w mniejszym stopniu przejawiają chęć poszukiwania i nawiązywania nowych znajo-

mości. Energię i czas poświęcają raczej na pogłębianie
tych więzi, które już posiadają (↓ E). Ponadto seniorzy
mniej są zainteresowani wszelkiego rodzaju nowościami. Zwracają się raczej ku temu, co związane z przeszłością (↓ O). Są oni również bardziej akceptujący oraz
mniej oceniający wobec siebie i innych, a także wytrwali w realizacji wytyczonych celów i związanych z nimi
zadań (↑ U oraz ↑ S). Podobny punkt widzenia prezentuje Carstensen [18,19] autorka teorii społeczno-emocjonalnej selektywności. W myśl tej teorii z wiekiem ludzie
redukują liczbę kontaktów społecznych i wzmacniają
więzi z niewielką grupą najbliższych im osób. Następuje zatem koncentracja na celach związanych z emocjami
i regulacją emocji. W rezultacie zasoby jednostki służą
głównie pielęgnowaniu intymnych więzi, w mniejszym
zaś stopniu eksplorowaniu świata, zdobywaniu nowej
wiedzy itp.
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Motoryka precyzyjna ręki oraz możliwe zaburzenia
u osób po 70 roku życia
Motility precise of hand and possible disturbances
in patients after 70 years of age
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Streszczenie
Wstęp. Ręka stanowi łącznik między ciałem, a otaczającym nas światem materialnym. Jej sprawność kształtowana jest
przez wiele czynników takich jak: wiek, płeć, predyspozycje genetyczne, wykonywana praca zawodowa, doznane urazy
i choroby towarzyszące. U osób w wieku geriatrycznym na funkcjonalność ręki bezpośredni wpływ mają towarzyszące choroby układowe. Cel badań. Ukazanie korelacji wiek – sprawność manualna dłoni oraz ocena wpływu jednostek chorobowych na funkcję ręki dominującej. Materiał i metody. Badaniami objęto 128 osób w wieku od 70 do 91 roku życia. Średnia
wieku wynosiła 76,9 lat. Dane potrzebne do przeprowadzenia analizy zebrano za pomocą autorskiej ankiety, składającej
się z 14 pytań, oraz obserwacji bezpośredniej ręki i nadgarstka. Wyniki. W grupie respondentów połowę (48,44%) stanowiły osoby w wieku 70-75 lat. Ogromna większość badanych – 122 osoby były praworęczne. Najwięcej osób cierpiało
na RZS i zmiany reumatoidalne. Najmniejszą sprawność ręki miały osoby z niedowładem po przebytym udarze. Wnioski.
W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, iż schorzenia mają decydujący wpływ na ograniczenie sprawności manualnej ręki. Płeć nie wpływała na ogólny wynik testów. Sprawność ręki w bardzo niewielkim stopniu maleje wraz z wiekiem.
Szczególnie narażone są jednak osoby po 75 roku życia. (Gerontol Pol 2017; 25; 176-183)
Słowa kluczowe: motoryka mała ręki, geriatria, osoby starsze, zdolności manualne, choroby układowe
Abstract
Introduction. The hand forms a link between the body and the surrounding world. Its dexterity is influenced by a lot of
factors including: age, gender, genetic features, job, any injuries and illnesses. It has been observed that there is a direct
link between dexterity and the person’s system diseases in case of elderly patients. The purpose of the research. To show
the relationship between the person’s age and their hands’ motility and to assess the influence of diseases on the dominant hand’s performance. Material and methods. The research concerned 128 people aged 70 to 91 with the average age
equaling 76.9. The research material was gathered by carrying out a purpose-made survey comprising 14 questions as
well as observation of hand and wrist performance. Results. Patients aged 70 to 75 comprised nearly the half of the surveyed group. In the great majority, they were right-handed and most of them suffered from rheumatoid arthritis (RA) and
other rheumatic conditions. The poorest hand performance was observed in patients suffering from paresis and strokes.
Conclusions. In general, the analysis proved that the illnesses influence dexterity to the greatest extent. Gender does not
affect the results. Hand motility gradually decreases with age, however, it mainly concerns patients older than 75. (Gerontol Pol 2017; 25; 176-183)
Key words: hand motility, geriatrics, the elderly, dexterity, system diseases

Wstęp
Sprawne i wydolne ręce są warunkiem niezależnego funkcjonowania. Stanowią one łącznik ze światem
zewnętrznym. To dzięki nim wykonujemy zamierzone
czynności jedzenia, ubierania się, pisania, a także sięgania po interesujące nas przedmioty. Jako wysoko wyspecjalizowany narząd są w stanie tworzyć dzieła sztuki.

Ręka stanowi dystalną część kończyny górnej. Swą
ruchomość zawdzięcza dzięki 17 połączeń stawowych.
Zbudowana jest z 27 kości. Wyróżniamy 19 mięśni wewnętrznych dłoni oraz podobną liczbę ścięgien rozpoczynających się na przedramieniu [3]. To dzięki nim jest
w stanie dostosowywać się do różnorodnych kształtów
chwytanych przedmiotów, a także wykonywać wiele
czynności. Możemy w pełni wypełniać obowiązki do-

Adres do korespondencji:  Maciej Olesiejuk; Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej, AWF Warszawa, Filia AWF Biała Podlaska; ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska  (+48) 603 125 812;  maciej.olesiejuk@awf-bp.edu.pl
Ó Akademia Medycyny

MOTORYKA PRECYZYJNA RĘKI ORAZ MOŻLIWE ZABURZENIA U OSÓB PO 70 ROKU ŻYCIA

mowe i zawodowe, ale także czynnie spędzać czas przeznaczony na rekreację.
Te wszystkie składowe wraz z unerwieniem pozwalają jej być bardzo precyzyjnym narządem naszego organizmu. Dlatego też, ręka odpowiedzialna jest za wiele
funkcji, stanowi także doskonały sposób komunikacji.
Umożliwia nawiązanie więzi z innymi ludźmi poprzez
dotyk. Dostarcza wielu wrażeń zmysłowych poprzez
obfitość receptorów występujących w skórze [4]. Dzięki
niej dokonujemy rozróżniania cech i właściwości chwytanych przedmiotów między: twardym i miękkim, gładkim i chropowatym, mokrym i suchym, zimnym i ciepłym, ciężkim i lekkim, płaskim i wypukłym. Szeroka
specjalizacja kończyn sprawia, że to w głównej mierze
ich sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania
każdego człowieka.
Wpływa na to między innymi wiek, płeć, predyspozycje genetyczne, wykonywaną pracę zawodową, doznane
urazy i choroby towarzyszące. Wieloletnie wykonywanie określonego zawodu może predysponować do pewnych chorób, czego przykładem jest zespół cieśni nadgarstka [6].
W przedstawionym artykule przedstawiono, jaki
wpływ na funkcję ręki mają jednostki chorobowe, które ściśle wiążą się z upośledzeniem jej struktur. Są to:
reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Parkinsona,
zespół kanału nadgarstka, niedowład będący konsekwencją przebytego udaru i urazy ręki. Temat dotyczy
sprawności manualnej rąk u osób po 70 roku życia,
dlatego też, chcieliśmy określić wpływ samego wieku,
jako czynnika upośledzającego. Jest to naturalny proces starzenia się układów, który wpływa na czynność
wszystkich narządów. Podeszły wiek wiąże się z występowaniem zmian zwyrodnieniowych. Są one wyrazem
zużycia chrząstki stawowej, eksploatowanej i obciążanej
przez całe życie.
Należy pamiętać, że starość wyznaczona wiekiem kalendarzowym nie przekłada się na tzw. wiek biologiczny (inaczej sprawnościowy) wynikający z zaawansowania zmian narządowych. Granica starości jest umowna,
a stan zdrowia osób w wieku podeszłym zależy od wielu czynników [12]. Zaliczamy do nich między innymi:
uwarunkowania psychiczne danego człowieka, środowisko, w którym mieszka i pracuje, rodzaj wykonywanej pracy, aktywność fizyczna, sposób odżywiania się,
tendencja do nadużywania różnych substancji, przebyte
choroby i schorzenia współistniejące itd.

Cel pracy
Celem badania była ocena motoryki precyzyjnej ręki
dominującej u osób po 70 roku życia. Oceniono wpływ
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jednostek chorobowych i zaawansowanego wieku na
funkcję ręki. Praca przedstawia również zależność płeć
a sprawność manualna.

Materiał i metody
Badaniem objęto 128 osób w wieku 70-91 lat. Przeprowadzono je w 2014 roku w 4 placówkach zrzeszających osoby starsze w Tarnobrzegu.
· Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (37 osób)
· Dom Dziennego Pobytu (40 osób)
· Uniwersytet Trzeciego Wieku (33 osoby)
· Osiedlowy Klub Seniorów (18 osób)
Każda zakwalifikowana osoba spełniająca kryterium
wieku i samodzielności, która wyraziła zgodę na zebranie wywiadu i obserwacji, została poddana badaniu
według ujednoliconego schematu. Do przeprowadzenia
badań wykorzystano kwestionariusz ankiety oraz obserwację bezpośrednią ręki i nadgarstka w miejscu pobytu
respondenta. W wyniku braku bezpośredniej interakcji
z osobą badaną, braku wykonanej terapii i innych czynników inwazyjnych nie starano się o zgodę Komisji Bioetycznej. Badanie było anonimowe i w pełni dobrowolne. Do badań nie kwalifikowano pacjentów, którzy mieli
mniej niż 70 lat oraz osób nieświadomych co do czasu
i przestrzeni.
Kwestionariusz ankiety składał się z 14 pytań jednokrotnego wyboru. Obejmował on następujące kwestie:
-Podstawowe informacje o pacjencie (metryczka).
-Wywiad na temat dolegliwości chorobowych i możliwości funkcjonalnych.
Należało określić na jakie schorzenie badany cierpi
(wraz z towarzyszącymi objawami) oraz jaki jest jego
stopień samodzielności.
Obserwacja bezpośrednia ręki i nadgarstka obejmowała testy funkcjonalne i kliniczne. Testy funkcjonalne
miały ocenić możliwość wykorzystania ręki w wybranych czynnościach dnia codziennego (skala ADL). Badaniu poddano:
1. ubieranie (w tym zapięcie zamka, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł),
2. czesanie się,
3. picie z kubka (odkręcenie butelki, przelanie wody
do kubka, a następnie napicie się z niego),
4. posługiwanie się sztućcami,
5. pisanie.
Dla określenia wyżej wymienionych funkcji przyjęto własną skalę punktową, wzorując się na skalach
dotychczas znanych i prezentowanych [7,8,11,12]. Za
każdą z czynności badany może otrzymać maksymalnie
2 punkty, co oznacza całkowitą samodzielność w wykonaniu danej czynności. Otrzymanie 1 punktu świadczy
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o potrzebie niewielkiej pomocy innej osoby, aby czynność została wykonana lub też czynność jest wykonana
samodzielnie, ale jej zrobienie stwarza problem. Zero
świadczy o całkowitej niemożności wykonania zadania,
a więc uzależnieniu od pomocy osób trzecich.
Na potrzeby badań wybrano najbardziej reprezentatywne testy kliniczne oceniające wydolność struktur
ręki:
1. badanie chwytu zgrubnego,
2. chwyt szczypcowy,
3. szybki test dla nerwu promieniowego,
4. szybki test dla nerwu pośrodkowego,
5. objaw Fromenta,
6. objaw butelki Lϋthy’ego.
Wyniki badań empirycznych poddano analizie statystycznej przy użyciu programów Excel i Statistica, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zasadami.
Przeprowadzając analizę wyników testów funkcjonalnych obliczono podstawowe parametry rozkładu: średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. W celu oceny zdolności manualnych ręki utworzono zmienną „testy
funkcjonalne”, której wartość obliczono, jako średni wynik z wartości uzyskanych przez respondentów w dziewięciu testach. Testy funkcjonalne mierzą sprawność
wykonywania czynności takich jak: ubieranie (w tym
zapięcie zamka, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł), czesanie się, picie z kubka (odkręcenie butelki,
przelanie wody do kubka, a następnie napicie się z niego), samodzielne posługiwanie się sztućcami oraz pisanie. Zmienna „testy funkcjonalne” przyjmowała wartości w skali od 0 do 2, gdzie: 0 – całkowita niezdolność,
2 – bez problemów.
Poszukiwanie zależności między cechami uwarunkowane jest poziomem dokonanego pomiaru. W celu wykrycia zależności istotnych statystycznie dla cech mierzonych na skali nominalnej wykorzystano test niezależności Chi-kwadrat Pearsona. W przypadku, gdy jedna
z cech była mierzona na skali silniejszej (co najmniej
przedziałowej) zastosowano testy statystyczne określające istotność różnicy między średnimi. Z uwagi na
liczbę porównywanych grup (dwie) wykorzystano test
t-Studenta. W obliczeniach przyjęto poziom istotności
wynoszący 0,05. Hipoteza 3 wymagała przeprowadzenia
analizy korelacji. Siłę i kierunek zależności oceniono za
pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Do
danych empirycznych dopasowano linową funkcję regresji. W celu wizualizacji użyto zgrupowanych wykresów słupkowych, wykresów ramka-wąsy oraz wykres
rozrzutu.

Wyniki badań
Pytanie badawcze 1:
W jakim stopniu towarzyszące jednostki chorobowe
ograniczają motorykę małą rąk (porównanie osób starszych z chorobami rąk i osób starszych bez obciążeń)?

Hipoteza 1:
Występujące w obrębie ręki jednostki chorobowe mają wpływ na jej sprawność manualną u osób po
70 roku życia. Schorzenia te obniżają zdolności funkcjonalne dystalnej części kończyny górnej.
W badaniach uwzględniono jednostki chorobowe takie
jak: RZS i zmiany reumatoidalne, niedowład w przebiegu udaru, zespół kanału nadgarstka, choroba Parkinsona, przykurcz Dupuytrena oraz urazy w obrębie ręki.
Możliwa była też odpowiedź „Nie cierpię na schorzenia
w obrębie rąk”. W przebadanej grupie większość stanowią osoby ze schorzeniami 69,5% (89 osób). Wśród
nich najwięcej choruje na RZS i zmiany reumatoidalne
26,6%. Osób niecierpiących na schorzenia jest 30,5%
(39 osób). Spośród osób obciążonych jednostkami chorobowymi najniższą średnią testów funkcjonalnych
otrzymały osoby z niedowładem po przebytym udarze 0,90. Najlepiej radzi sobie grupa z RZS i zmianami
reumatoidalnymi – średnia 1,76. Osoby niecierpiące na
schorzenia w obrębie rąk uzyskały średnią 1,92.
W toku przeprowadzonych badań respondentów podzielono na dwie zasadnicze grupy – osoby ze schorzeniami i bez. Średni wynik testów funkcjonalnych dla
każdej z grup zilustrowano na poniższym wykresie (rycina 1).
2,0
1,92
1,9

1,8
testy funkcjonalne
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1,7

1,6
1,54
1,5

1,4

występują schorzenia

brak schorzeń

Źródło: opracowanie
własne.funkcjonalnych a występowanie
Rycina
1. Wynik testów
schorzeń ręki (skala: 0 – całkowita niezdolność, 2 –
bez problemów)
Figure 1. The results of functional tests vs. handrelated illnesses (range: 0 – complete inability, 2 – full
ability)
Źródło/Source: opracowanie własne/own
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Jak wynika z danych osoby bez schorzeń uzyskały
średnią testów funkcjonalnych na poziomie 1,92. Osoby
cierpiące na choroby w obrębie ręki otrzymały średnią
1,54 (rycina 1.). Wyniki przeprowadzonej analizy pokazały, że osoby, u których występują schorzenia dystalnej
części kończyny górnej mają mniejsze zdolności manualne ręki (t = -6,22; df = 126; p < 0,0001). W grupie
badanych ze schorzeniami najwięcej trudności sprawiło
wiązanie sznurowadeł – średnia 1,36. Najmniej problemów występowało przy piciu z kubka (średnia 1,76).
Wśród osób zdrowych wyniki wskazały najniższą średnią w czynności odkręcania butelki – 1,79. Najlepszy
wynik otrzymano przy piciu z kubka i posługiwaniu się
Rycina 2. Wyniki testów klinicznych, a występowanie
sztućcami (średnia 1,67).
Źródło:
opracowanie
schorzeń
ręki u własne.
respondentów (% dodatnich wyników
Szczegółowy wykaz średnich dla każdej czynności testów)
w odniesieniu do poszczególnych schorzeń przedstawia Figure 2. The results of clinical tests vs. hand- related
illnesses (percentage of positive test results)
tabela I.
Źródło/Source: opracowanie własne/own
Osoby chorujące na RZS i zmiany reumatoidalne
największy problem miały z zapięciem zamka błyskawicznego – średnia 1,53. Niedowład w przebiegu udaWyniki testów klinicznych z podziałem na grupę zdroru najbardziej ograniczył wiązanie sznurowadeł (0,55). wą i ze schorzeniami przedstawiono poniżej (rycina 2).
Najsłabszy wynik w zespole kanału nadgarstka uzyskaWśród respondentów ze schorzeniami najwięcej wyno przy odkręcaniu butelki – średnia 1,10. W chorobie ników dodatnich uzyskano w objawie butelki Lüthy’ego
Parkinsona, podobnie jak w niedowładzie po udarze, (47,19%), a najmniej w szybkim teście dla nerwu pronajwiększe trudności wystąpiły przy wiązaniu sznuro- mieniowego (6,74%). Osoby zdrowe najlepsze wyniki
wadeł (0,63). Przykurcz Dupuytrena najbardziej upo- otrzymały w chwycie szczypcowym i szybkim teście dla
śledzał czesanie się, zapinanie guzików i wiązanie sznu- nerwu promieniowego – brak dodatnich wyników. Najrowadeł – średnia 1,00. Najmniejszą średnią w urazach słabiej przebiegł objaw butelki Lüthy’ego – 25,64% wyręki otrzymały przelewanie i odkręcanie butelki (1,42). ników dodatnich (rycina 2.).
Wśród osób, które nie cierpią na schorzenia ręki najwięcej trudności wystąpiło przy odkręcaniu butelki – średnia 1,79 (tabela I).

Tabela I. W jakim stopniu każde schorzenie wpływa na wyniki testów funkcjonalnych (średni wynik testu)
Table I. To what extent each ailment affects the results of functional tests (average results)
Czesanie się
RZS i zmiany
reumatoidalne
Niedowład w przebiegu udaru
Zespół kanału
nadgarstka
Choroba Parkinsona
Przykurcz Dupuytrena
Urazy ręki
Nie cierpię na
schorzenia

ZapinaZapięcie
Wiązanie
Odkręcanie guzizamka
sznurowadeł nie butelki
ków

Napicie
PrzelePosługiwanie
się z kubPisanie
wanie
się sztućcami
ka

1,91

1,53

1,76

1,62

1,65

1,82

2,00

1,91

1,65

1,00

1,00

0,91

0,55

1,00

0,82

1,09

1,09

0,64

2,00

1,60

1,50

1,40

1,10

1,70

2,00

1,80

1,70

1,50

1,00

1,00

0,63

1,38

1,13

1,63

1,13

0,75

1,00

1,50

1,00

1,00

1,50

1,50

2,00

1,50

1,50

1,79

1,50

1,79

1,62

1,42

1,42

1,67

1,75

1,71

1,97

1,87

1,97

1,85

1,79

1,92

2,00

2,00

1,87

Źródło/Source: opracowanie własne/own
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Pytanie badawcze 2:
Czy motoryka precyzyjna ręki jest porównywalna
u mężczyzn i u kobiet?

Hipoteza 2:
Kobiety cechują się lepszym poziomem umiejętności
z zakresu motoryki małej ręki niż mężczyźni.
Większość respondentów stanowiły kobiety 88 osób
(68,75% badanych), mężczyzn zaś uczestniczyło 40
(31,25%). Wśród badanych kobiet 72,73% cierpiało na
schorzenia w obrębie rąk. U mężczyzn odsetek ten wynosił 62,50%. Przeprowadzona analiza pokazała, że występowanie schorzeń nie jest związane z płcią (χ2 = 1,36,
df = 1; p = 0,2439).
Informacje na temat średnich wyników testów funkcjonalnych w zależności od płci przedstawiono poniżej
(rycina 3).
1,90

1,85

średnia 1,72

Mężczyźni uzyskali wyższy średni wynik testów
funkcjonalnych, który wynosił 1,72. Kobiety uzyskały odpowiednio średnią 1,63 (rycina 3.). Na podstawie
przeprowadzonych badań wykazano, że płeć nie wpływa na ogólny wynik testów funkcjonalnych (t = -1,01;
df = 126; p = 0,3128).
Dane na temat średnich wyników testów funkcjonalnych z podziałem na płeć zestawiono w tabeli II.
W wyniku przeprowadzonych badań istotna statystycznie różnica wystąpiła jedynie w czynności odkręcania butelki. Kobiety uzyskały niższą średnią na poziomie
1,41. Mężczyźni z tej samej czynności otrzymali 1,80.
Najniższa średnia u kobiet wynosiła 1,41 (odkręcanie
butelki), a u mężczyzn 1,55 (wiązanie sznurowadeł).
Płeć męska uzyskała lepsze średnie wyniki w 6 testach
na 9 przeprowadzonych (tabela II). Zarówno u kobiet,
jak i u mężczyzn najsłabszy wynik uzyskano w objawie butelki Lϋthy’ego (odpowiednio 43,18% i 35%
wyników dodatnich). Kobiety uzyskały większą liczbę
ujemnych wyników testów w 4 na 6 przeprowadzonych.
Różnice są jednak na tyle niewielkie, że nie są one istotne statystycznie.

testy funkcjonalne

1,80

1,75

Pytanie badawcze 3:

1,70

Czy sprawność ręki maleje wraz z wiekiem?

1,65

Hipoteza 3:

1,60

1,55

1,50

średnia 1,63
Kobieta

Mężczyzna

Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±1,96*Błąd std

Rycina
3. Wynik własne.
testów funkcjonalnych, a płeć
Źródło: opracowanie
respondentów (skala: 0 – całkowita niezdolność,
2 – bez problemów)
Figure 3. The results of functional tests vs. gender
(range: 0 – complete inability, 2 – full ability)
Źródło/Source: opracowanie własne/own

Wiek wpływa na sprawność ręki. Im bardziej zaawansowany wiek tym mniejsza sprawność dystalnej części
kończyny górnej.
W przeprowadzonych badaniach uzyskano wyniki
wskazujące na to, że więcej osób cierpiących na schorzenia występuje w grupie osób poniżej 75 roku życia
– 72,58%. Różnica ta jest jednak niewielka. Wniosek

Tabela II. Wpływ płci na zdolności manualne ręki
Table II. Gender vs. dexterity
Testy funkcjonalne
Czesanie się
Zapięcie zamka
Zapinanie guzików
Wiązanie sznurowadeł
Odkręcanie butelki (*)
Przelewanie
Napicie się z kubka
Posługiwanie się sztućcami
Pisanie

Kobieta
Średnia
Odch.std.
1,81
0,48
1,52
0,71
1,65
0,63
1,49
0,66
1,41
0,71
1,59
0,64
1,84
0,48
1,77
0,52
1,57
0,66

Mężczyzna
Średnia
Odch.std.
1,77
0,58
1,62
0,67
1,75
0,54
1,55
0,78
1,80
0,46
1,72
0,55
1,82
0,50
1,77
0,48
1,63
0,63

Źródło: opracowanie własne
(*) – różnica średnich istotna statystycznie; skala: 0 – całkowita niezdolność, 2 – bez problemów
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t

p

0,33
-0,77
-0,89
-0,46
-3,20
-1,15
0,17
-0,02
-0,46

0,7438
0,4435
0,3742
0,6469
0,0017
0,2530
0,8635
0,9813
0,6466
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Tabela III. Wpływ wieku na zdolności manualne ręki
Table III. Age vs. dexterity
Wiek 70 -75 lat

Testy funkcjonalne

Wiek powyżej 75 lat

t

p

0,58

-0,90

0,3682

1,41

0,76

-2,49

0,0141

0,51

1,62

0,67

-1,14

0,2576

1,69

0,59

1,33

0,75

-3,01

0,0032

Odkręcanie butelki

1,50

0,67

1,56

0,66

0,52

0,6074

Przelewanie

1,66

0,57

1,61

0,65

-0,51

0,6125

Napicie się z kubka

1,92

0,33

1,76

0,58

-1,92

0,0576

Posługiwanie się sztućcami (*)

1,87

0,34

1,68

0,61

-2,15

0,0338

Pisanie (*)

1,77

0,46

1,41

0,74

-3,32

0,0012

Średnia

Odch.std.

Średnia

Odch.std.

Czesanie się

1,84

0,41

1,76

Zapięcie zamka (*)

1,71

0,58

Zapinanie guzików

1,74

Wiązanie sznurowadeł (*)

Źródło: opracowanie własne
(*) – różnica średnich istotna statystycznie; skala: 0 – całkowita niezdolność, 2 – bez problemów

– występowanie schorzeń nie jest związane z wiekiem
(χ2 = 0,53, df = 1; p = 0,4675). Średni wynik testów
funkcjonalnych był wyższy w grupie 70-75 lat i wynosił 1,75. Osoby po 75 roku życia uzyskały średnią 1,57.
Wyniki przeprowadzonej analizy pokazały, że osoby po
75 roku życia mają mniejsze zdolności manualne ręki
(t = -2,2; df = 126; p = 0,0297).
W tabeli III. zestawiono średnie wyniki testów funkcjonalnych z podziałem na grupy wiekowe.
Różnicę istotną statystycznie wykazano w takich
czynnościach jak zapięcie zamka, wiązanie sznurowadeł, posługiwanie się sztućcami i pisanie (tabela III).
W testach tych lepszy wynik uzyskały osoby przed 75
rokiem życia.
Istotna różnica wystąpiła w chwycie szczypcowym na
korzyść osób przed 75 rokiem życia (rycina 4).

Dyskusja

2,2
2,0
1,8
1,6

testy funkcjonalne

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
y = 2,9227 - 0,0165*x;
r = -0,2285; p = 0,0095; r2 = 0,0522

0,0
-0,2
68

Analiza wykresu rozrzutu (rycina 4.) pokazuje, że
zmiany wieku w niewielkim (bardzo małym) stopniu
(5%) wyjaśniają zmiany sumarycznego wyniku testów
funkcjonalnych (współczynnik determinacji na poziomie 0,0522). Można zatem wnioskować, że na spadek
sprawności ręki mają wpływ inne czynniki niż wiek.
Co prawda ujemna wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona (r = -0,23) świadczy o zmniejszaniu
się wyniku testów funkcjonalnych wraz ze wzrostem
wieku, jednak zależność ta jest bardzo słaba. Wynik
testów funkcjonalnych u osób niecierpiących na schorzenia w obrębie rąk praktycznie nie zmienia się wraz
z wiekiem. Natomiast u osób ze schorzeniami rąk wynik
testów funkcjonalnych nieznacznie obniża się ze wzrostem wieku (spadek średnio o 0,02 na rok).
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92

wiek

Rycina
Ogólny wynik
testów funkcjonalnych a wiek
Źródło: 4.
opracowanie
własne.
respondentów
Figura 4. General results of functional tests vs. pa
tients’ age
Źródło/Source: opracowanie własne/own

W dostępnej literaturze brakuje szczegółowej analizy
funkcji ręki u osób w zaawansowanym wieku. Większość opracowań odnosi się ogólnie do sprawności funkcjonalnej osób starszych i skutków podejmowanej rehabilitacji.
Funkcjonowanie i jakość życia w obszarze czynności ręki i palców oraz bólu stawowego jest znacznie
obniżona. Polskie badania wskazują na niedostateczne
wspieranie leczenia farmakologicznego rehabilitacją [2].
Chorzy najczęściej skarżą się na ból, sztywność poranną
oraz słabą siłę mięśniową rąk [1].
Dowiedziono, iż nauka ergonomicznych zachowań
zmniejsza ograniczenia w pracy, obniża nasilenie dolegliwości bólowych, sztywności porannej, poprawia
ochronę stawów. Pozwala na osiągnięcie lepszych wyników w skali aktywności życia codziennego (ADL) [10].
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3
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Testy przeprowadzone przez Cytowicz-Karpiłowską
poddały obserwacji 32 osoby (13 kobiet i 19 mężczyzn
w wieku 47 – 81 lat). Program rehabilitacji składał się
ćwiczeń manualnych takich jak chwyty przedmiotów
i przemieszczanie ich w przestrzeni, manipulowanie
nimi, a także doskonalenie czynności dnia codziennego
i pisania. Usprawnianie było kontynuowane przez okres
6 miesięcy. Po jego zakończeniu u większości chorych
zmniejszyły się objawy drżenia, zaobserwowano także
zmniejszenie spowolnienia ruchowego. Poprawę czynności manualnych zanotowano aż u 25 badanych [5].
Wyniki badań własnych potwierdzają, iż osoby z chorobami ręki mają problemy funkcjonalne, a rehabilitacja
jak powyżej przynosi oczekiwane efekty.
Jachimowicz i Kostka uzyskali wyniki świadczące
o tym, że aktywność ruchowa wpływa pozytywnie na
sprawność funkcjonalną. Poprzez sprawność funkcjonalną rozumiemy zdolność do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego. Najlepsze wyniki
uzyskali słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku [7].
Wraz z wiekiem zmniejsza się zdolność do samoopieki. Rośnie potencjalna potrzeba zastosowania różnych
form opieki i podejmowania działań usprawniających.
Poziom aktywności i niezależności człowieka zależy
od jego sprawności psychicznej i fizycznej. W badaniach Strugały zaobserwowano różnicę w samodzielności badanych po wdrożeniu różnych form aktywizacji.
W zakresie kategorii: drobne czynności ręki, wykazano wzrost niezależności w ramach takich czynności jak
otwieranie i zamykanie okna, wkładanie wtyczki do
kontaktu, otwieranie i zamykanie słoika. Zaobserwowano także wzrost samodzielności w czynnościach związanych z ubieraniem i rozbieraniem (zdejmowanie koszuli,
rozpinanie guzików) [11].
Badania przeprowadzone wśród polskich stulatków za
pomocą skali ADL dały ciekawe wyniki. 24,4% badanych było sprawnych. Osoby, które wymagały częściowej pomocy stanowiły 31,8% ogółu. Całkowicie niesprawnych było 43,8% badanych. W analizowanej grupie 14 stulatków było zupełnie samodzielnych w zakresie podstawowych czynności życiowych [7]. Powyższe
doniesienia potwierdzają wyniki uzyskanych badań, na
podstawie których stwierdzono, iż wiek w małym stopniu wpływa na obniżenie sprawności rąk (hipoteza 3).
Najczęstszą przyczyną ograniczonej samodzielności
wśród seniorów są schorzenia neurologiczne (udar mózgu, choroba Parkinsona) i choroby narządu ruchu (choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie
stawów, osteoporoza, złamania kości) [9]. W przeprowadzonych badaniach wśród osób ze schorzeniami najwięcej chorowało na rzs i zmiany reumatoidalne (ponad
25% respondentów).
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3

Wnioski
1. Wykazano, że osoby, u których występują schorzenia
ręki mają mniejsze zdolności manualne.
2. W badanej grupie nie wykazano wpływu płci na ogólny wynik testów. Kobiety i mężczyźni uzyskali porównywalne wyniki testów funkcjonalnych i klinicznych.
3. Wyniki przeprowadzonej analizy pokazały, że osoby
po 75 roku życia mają mniejsze zdolności manualne ręki niż badani w wieku 70-75 lat. Wiek wpływa
w niewielkim stopniu na obniżenie sprawności ręki.

Podsumowanie
Wśród respondentów były osoby zarówno cierpiące na
schorzenia rąk, jak i zdrowe. Najwięcej osób cierpiało
na RZS i zmiany reumatoidalne. Najmniejszą sprawność
ręki miały osoby z niedowładem po przebytym udarze.
W wyniku prowadzonej analizy wykazano, że osoby
obciążone chorobami związanymi z rękami mają gorszą
sprawność manualną. Wniosek ten wydaje się oczywisty, jednak w obserwacji bezpośredniej zauważono, że
ręka ma duże możliwości kompensacyjne i nie zawsze
zdiagnozowane schorzenie ma widoczny wpływ na
funkcjonalność kończyny.
Ocena wpływu płci na sprawność ręki nie wykazała
powiązania płeć – sprawność manualna ręki.
W celu zbadania wpływu wieku na stan omawianego
narządu badanych podzielono na dwie porównywalne
liczebnością grupy – osoby w przedziale 70-75 lat i po
75 roku życia. Wyniki pokazały, że starsza wiekowo
grupa osiąga gorsze wyniki testów. Stwierdzono zatem,
że wiek wpływa na możliwości funkcjonalne ręki, ale
decydujący wpływ mają jednostki chorobowe, na które
dana osoba cierpi.
Podsumowując całościowo wyniki badań, oceniających motorykę precyzyjną dłoni można powiedzieć, iż
osoby starsze mają ręce wydolne funkcjonalnie. Wśród
badanych bardzo mało było osób, którym choroba całkowicie uniemożliwiła wykonanie testów. W mojej opinii wynika to z możliwości kompensacyjnych i adaptacyjnych tego narządu.
Źródła finansowania/Financial sources
Własne/Own
Konflikt interesów/Conflict of interest
Brak/None

MOTORYKA PRECYZYJNA RĘKI ORAZ MOŻLIWE ZABURZENIA U OSÓB PO 70 ROKU ŻYCIA

183

Piśmiennictwo
1.

Bączyk G, Gacek L. Evaluation of the functional status of patients with rheumatoid arthritis by use of the
Standardized Practical Equipment. Rheumatology 2011;49(1):40-6.
2. Bączyk G. Review paper: The review of investigations of quality of life of patients with rheumatoid arthritis.
Rheumatology 2008;46(6):372-9.
3. Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. Tom I, IV, V. W: Bochenek A, Reicher M (red.). Anatomia
ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie. Warszawa: PZWL 2014;13.
4. Boscheinen-Morrin J, Bruce Conoly W. Ręka – podstawy terapii. W: Boscheinen-Morrin J, Bruce Conoly
W(red.). Kraków: Wyd. Elipsa-Jaim 2003;1.
5. Cytowicz-Karpiłowska W, Zawistowska A, Karpiłowski B. Ocena postępowania usprawniającego osób
z choroba Parkinsona. Fizjoterap Pol. 2006; 6(2):133-7.
6. Heilshov-Hansen T, Mikkelsen S. Exposure-response relationships between movements and postures of the
wrist and carpal tunnel syndrome among male and female house painters: a retrospective cohort study. Occup
Environ Med. 2016;73(6):401-8.
7. Jachimowicz V, Kostka T. Aktywność ruchowa a sprawność funkcjonalna i lokomocyjna osób starszych.
Polish J Sport Med. 2009;25(4):256-64.
8. Kowaleski T, Szukalski P (red.). Pomyślne starzenie się w świetle nauk o zdrowiu. Łódź: Zakład Demografii
Uniwersytetu Łódzkiego 2008. Wyd. UŁ 2008;1;164-173.
9. Kryś-Noszczyk K., Makara-Studzińska M. Oblicza starości-przegląd piśmiennictwa. Polish J of Old Age
Psych. 2012;9(2):77-86.
10. Pacholec A, Księżopolska-Orłowska K, Jędryka-Góral A i wsp. Modern rehabilitation development in
inflammatory movement diseases. Rheumatology. 2013;51(4):298-303.
11. Strugała M, Talarska D. Ocena sprawności podstawowej osoby w wieku podeszłym z wykorzystaniem
katalogu czynności życia codziennego. Fam Med Primary Care Rev. 2006;8(2):232-5.
12. Wieczorowska-Tobis K. Fizjoterapia w geriatrii. W: Wieczorowska-Tobis K (red.). Zmiany narządowe
towarzyszące procesowi starzenia. Warszawa: Wyd. PZWL; 2011;1.

GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3

GERONTOLOGIA POLSKA 2017; 25; 184-190			

ARTYKUŁORYGINALNY/ORIGINALPAPER
Zgłoszono 10.01.2017, zaakceptowano 16.03.2017

Analiza aktywnoœci fizycznej osób po 60 roku życia
z dyskopatią lędźwiowego odcinka kręgosłupa
The analysis of physical activity of the over 60 with the
discopathy of the lumbar spine
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Streszczenie
Wstęp. Ocenia się, że około 80-100% dorosłej populacji doświadcza bólów kręgosłupa. Występują one u ok. 90% populacji po 40 roku życia i najczęściej dotyczą odcinka lędźwiowego kręgosłupa (ok.60-65% przypadków). Cel badań. Wpływ
aktywność fizyczna na osoby po 60 roku życia z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w Zamojskiej Klinice Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Badaniu poddano 60 osób z dyskopatią lędźwiową. Grupę badaną (30 osób) stanowiły osoby po 60 roku życia, natomiast
grupę kontrolną (30 osób) to osoby przed 60 rokiem życia. Użyto: ankiety własnej, Międzynarodowego Kwestionariusza
Aktywności Fizycznej- IPAQ, Kwestionariusza Niepełnosprawności Oswestry (ODI), Kwestionariusz Niepełnosprawności Roland-Morris i Wzrokowo-Analogowa Skala Bólu VAS. Wyniki. Ogólna suma aktywności fizycznej kwestionariusza
IPAQ (suma domen od 1 do 4) była istotnie większa w grupie kontrolnej (546,3 MET godz./tydz.) niż w grupie badanej
(254,94 MET godz./tydz.) (p < 0,001). Według Kwestionariusza Niepełnosprawności ODI istotnie statystycznie lepszy był
stan pacjentów w grupie kontrolnej, niż w grupie badanej (p = 0,005). Wnioski. 1. Osoby z bólami dolnego odcinka kręgosłupa po 60 roku życia są mniej aktywne fizycznie niż osoby do 60 roku życia. Natomiast czas spędzany w pozycji siedzącej
jest porównywalny dla obu grup badanych. 2. Według Kwestionariusza Oswestry niepełnosprawność osób z bólami dolnego odcinka kręgosłupa po 60 roku życia jest większa niż u osób do 60 roku życia. Zależności takiej nie wykryto w kwestionariuszu Roland-Morris. (Gerontol Pol 2017; 25; 184-190)
Słowa kluczowe: kręgosłup, dyskopatia, aktywność fizyczna, rehabilitacja

Abstract
Introduction. It is estimated that approximately 80-100% of the adult population experiences back pain. They occur in
approximately 90% of the population over 40 years old. Most often refer to the lumbar (ok.60-65%). Purpose of the study. The effect of physical activity on persons aged 60 years with lumbar spinal disc herniation. Material and methods.
The study was performed in Rehabilitation Center University of Management and Administration in Zamość. The study
involved 60 people. The study group (30 people) were people over the age of 60 after lumbar discectomy, while the control group (30 people) were persons before 60 years of age after lumbar discectomy. Questionnaire: own questionnaire, the International Physical Activities Questionnaire – IPAQ, Oswestry Disability Index – ODI, Roland-Morris Disability Questionnaire – RMDQ and Visual – Analogue Scale of Pain – VAS. Results. The total sum of physical activity
(sum of domains from 1 to 4) was significantly higher in the control group (546.3 MET h/week) than in the study group
(254.94 MET h/week) (P < 0.001). According to the Questionnaire Disability ODI significantly better it was the condition
of the patients in the control group than in the study group (p = 0.005). Conclusions. 1. People with low back pain after
the age of 60 are less physically active than people 60 years of age. In contrast, time spent in a sitting position is comparable for both treatment groups. 2. According to the Oswestry Disability Index, people with low back pain after the age of 60
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is higher than in patients 60 years of age. This dependency is not detected in the Roland-Morris Disability Questionnaire.
(Gerontol Pol 2017; 25; 184-190)
Key words: spine, discopathy, physical activity, rehabilitation

Wstęp
Zgodnie z założeniami opracowanej przez Główny
Urząd Statystyczny, prognozy demograficznej, obejmującej okres do 2050 r., w przyjętej perspektywie wystąpi znaczne zmniejszenie liczby dzieci i osób dorosłych,
zaś zwiększy się liczba i udział osób starszych. W ostatnim roku prognozowanego okresu, liczba osób w wieku 65 lat i więcej, będzie stanowiła w miastach 179,3%
zasobów z 2013 r. i 224,9% – na terenach wiejskich.
Zgodnie z założeniami prognozy – urodzony w 2050 r.
mężczyzna będzie miał przed sobą średnio 81,1 lat życia, a więc o 9 lat więcej niż w 2013 r., natomiast przeciętne trwanie życia kobiet wyniesie 87,5 lat, czyli o 6,4
lat dłużej niż obecnie. Liczba ludności w wieku 80 lat
i więcej z wielkości około 1,5 mln tys., wzrośnie w 2050
r. ponad dwukrotnie – do ponad 3,5 mln osób. Spośród
3,5 mln mieszańców Polski będących w 2013 r. w wieku
80 lat i więcej, w końcowym roku prognozy, ponad 59
tys. ukończy 100 lat [1,2].
Zespoły bólowe kręgosłupa, w tym dyskopatia, to
szybko narastająca choroba cywilizacyjna. Są one najczęstszą przyczyną wizyt pacjentów w gabinetach lekarskich i ośrodkach rehabilitacyjnych. Są drugim pod
względem częstości powodem niesprawności fizycznej
i absencji w pracy osób poniżej 45 roku życia. Ocenia
się, że około 80-100% dorosłej populacji doświadcza
bólów kręgosłupa. Występują one u ok. 90% populacji
po 40 roku życia. Najczęściej dotyczą odcinka lędźwiowego (ok.60-65%) [3].
Koszty, jakie ponosi całe państwo w wyniku leczenia,
absencji w pracy, rezygnacji z pracy na rzecz świadczeń
wypłacanych z tytułu niezdolności do pracy, czynią ten

problem nie tylko klinicznym, ale i społeczno-socjalnym. Pacjenci z tą jednostką chorobową generują 85%
kosztów leczenia rehabilitacyjnego. W 2003 roku nakłady finansowe na świadczenia z ubezpieczenia społecznego z tytułu niezdolności do pracy znacznie przewyższały
nakłady na świadczenia zdrowotne Narodowego Funduszu Zdrowia [4].
Dyskopatia podobnie jak neurologiczne choroby przewlekłe, w mniejszym lub w większym stopniu wpływa
na jakość życia, w zależności od częstotliwości nawrotów dolegliwości i ich nasilenia [5,6].
Wydaje się więc ważne, aby w podejściu do osób
z dyskopatią, której towarzyszy przewlekłe doświadczanie bólu rozpatrywać nie tylko aspekt fizycznego cierpienia, ale także uwarunkowania psychologiczne, które
współdeterminują sytuację chorego [7].

Materiał i metody badań
Badanie przeprowadzono w NZOZ Centrum Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Zamościu. Badaniu poddano 60 osób. Grupę badaną
stanowiły osoby po 60 roku życia z dyskopatią lędźwiową, natomiast grupa kontrolna to osoby przed 60 rokiem
życia z dyskopatią lędźwiową.
Uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu,
uchwała numer 1/I/2012 z dnia 29 maja 2012 roku.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uzyskano pisemną zgodę każdego pacjenta.
Charakterystyka grupy badanej: 70% grupy badanej stanowiły kobiety, 30% mężczyźni. Średni wiek wy-

Tabela I. Charakterystyka grupy badanej i kontrolnej
Table I. Characteristics of the study and the control group
Zmienna / Variable
Płeć /Sex

Kobiety / Women
Mężczyźni / Men

Średni wiek / Average age
Średni czas trwania dolegliwości bólowych /
The average duration of pain
Liczba chorób przewlekłych towarzyszących
dyskopatii / The number of chronic diseases
associated with discopathy

0
1
2
3
4

Grupa badana /
Study group
21(70%)
9(30%)
67,33 ± 5,55

Grupa kontrolna /
Control group
19(63%)
11(37%)
44,43 ± 11,8

< 0,001

13,53 ± 8,03

3,97 ± 3,74

< 0,001

1(3%)
3(10%)
19(63%)
5(17%)
2(7%)

13(43%)
12(40%)
4(13%)
1(3%)
0(0%)

< 0,001

p
= 0,58
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nosił 67,33 ± 5,55. Średni czas trwania dolegliwości bólowych wynosił 13,53 ± 8,03. 63% osób miało, oprócz
dyskopatii, dwie inne choroby przewlekłe współistniejące, 17% miało 3 choroby współistniejące a 7% cztery
choroby współistniejące.
Charakterystyka grupy kontrolnej: 63% grupy badanej stanowiły kobiety, 37% mężczyźni. Średni wiek
w grupie kontrolnej wynosił 44,43 ± 11,8. Średni czas
trwania dolegliwości bólowych wynosił 3,97 ± 3,74.
40% osób miało, oprócz dyskopatii, jedna chorobę przewlekłą współistniejącą, 13% dwie choroby współistniejące. 43% osób z grupy kontrolnej nie miały żadnej choroby przewlekłej oprócz dyskopatii.
Różnice między grupą badaną i kontrolną: Istotnie
statystycznie większy był średni czas trwania choroby
w grupie badanej (p < 0,001). W grupie badanej zaobserwowano istotnie statystycznie więcej chorób współtowarzyszących (p < 0,001) (Tabela I).
Kryterium włączenia do badań: osoby z rozpoznanymi
przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej dyskopatią lędźwiowego odcinka kręgosłupa, świadoma pisemna zgoda pacjenta na udział w badaniu.
Kryterium wyłączenia z badań: brak zgody pacjenta
na przeprowadzenie badania, nieunormowane nadciśnienie tętnicze (ciśnienie tętnicze powyżej 140 skurczowe
i powyżej 90 rozkurczowe, mimo zażywania leków,
wynikające z braku systematycznych kontroli u lekarza
specjalisty, brak leczenia ciśnienia podwyższonego wynikającego z niewiedzy pacjenta o takiej konieczności),
osoby leczone z powodu toczącego się procesu nowotworowego, które nie uzyskały zgody onkologa prowadzącego na zabiegi fizykalne, osoby z zaburzeniami
równowagi i zawrotami głowy niewiadomego pochodzenia, osoby z przeciwwskazanymi zabiega mi fizykalny mi np. z rozrusznikiem serca.
Użyto: ankiety własnej( wywiad osobowy, choroby
współistniejące, rodzaj oraz ilość aktywności fizycznej) Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności
Fizycznej- IPAQ [8], Kwestionariusza Niepełnosprawności Oswestry (ODI) [9], Kwestionariusza Niepełnosprawności Roland-Morris (RMDQ) [10] i Wzrokowo-Analogowa Skala Bólu (VAS) [11].
Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (wersja długa) składał się z 27 pytań dotyczących
czterech dziedzin życia: praca zawodowa, transport,
praca w domu i w ogrodzie, czas wolny oraz dodatkowo czasu spędzonego w pozycji siedzącej. Wszystkie
pytania odnoszą się do czynności wykonywanych w ciągu 7 ostatnich dni. Według punktacji dłuższej wersji
IPAQ (Guidelines for Data Processing and Analysisof
the International Phisical Activity Questionare-Long
Form IPAQ) wyznacznikiem aktywności fizycznej jest
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3

MET godzin/tydzień obliczany przez iloczyn czasu
czynności, liczby dni, podczas których ta czynność była
wykonywana i wartości działania (w zależności od intensywności wysiłku; mały = 3,3, umiarkowany = 4,0,
duży = 8,0).
Kwestionariusz Oswestry (Oswestry Disability Index
– ODI) pozwala na ocenę niepełnosprawności, która spowodowana jest dolegliwościami bólowymi kręgosłupa
lędźwiowo- krzyżowego. Kwestionariusz zawiera pytania
dotyczące: nasilenia bólu, samodzielności, podnoszenia
przedmiotów, chodzenia, siedzenia, stania, spania, życia
towarzyskiego, aktywności seksualnej oraz podróżowania. Odpowiedzi na pytania pozwalają sklasyfikować jak
bardzo ograniczone jest funkcjonowanie chorego podczas
wykonywania poszczególnych czynności. Odpowiedzi są
klasyfikowane w skali od 0 do 5. Zbiorczy wynik przedstawia się w skali punktowej 0-50 lub w skali procentowej 0-100% określający stopień niepełnosprawności u badanego chorego. Stopnie niepełnosprawności ODI: 0-20%
minimalna, 21-40% umiarkowana, 41-60% duża, 61-80%
okaleczony, 81-100% pacjent leżący.
Kwestionariusz Niepełnosprawności Roland– Morris’a (RMDQ) jest powszechnie stosowany do oceny
stopnia niepełnosprawności z powodu bólu kręgosłupa L -S. Kwestionariusz składa się z 24 zdań, na które
pacjent odpowiada „tak” lub „nie”. Wyniki całkowite
w zakresie od 0, co stanowi nie niepełnosprawność, do
24, co stanowi znaczną niepełnosprawność. Pacjentów
podzielono na cztery grupy niepełnosprawności w zależności od liczby uzyskanych punktów. Niski stopień niepełnosprawności: 4-10 punktów, średni: 11-17 punktów,
wysoki: 18-24 punkty. Liczba punktów od 0-3 świadczy
o braku niepełnosprawności.
11 stopniowa Skala Bólu VAS od 0 do 10 gdzie
0 oznacza brak bólu, a 10 ból nie do zniesienia, 5 ból
umiarkowany. Pacjent samodzielnie zaznacza liczbę,
która wizualizuje natężenie jego dolegliwości bólowych.
Do wykonania analizy statystycznej przeprowadzonych badań wykorzystano Arkusz Kalkulacyjny Excel
2013 firmy Microsoft. Współczynniki istotności statystycznej różnic średnich występujących w badaniach
otrzymane został przy użyciu testu t-Studenta. Przyjęto
współczynnik istotności statystycznej p < 0,05.

Wyniki
Analiza statystyczna wykazała istotnie większy wysiłek, związany z pracą w grupie kontrolnej (p < 0,001).
Wysiłek związany z pozostałymi aktywnościami takimi jak: przemieszczanie się (p = 0,19), prace domowe,
porządkowe i opieka nad rodziną (p = 0,36), rekreacja,
sport i aktywność w czasie wolnym (p = 0,2) nie róż-
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nił się istotnie. Czas przebywania w pozycji siedzącej
również nie różnił się istotnie w obu grupach badanych
(p = 0,76)
Ogólna suma aktywności fizycznej (suma domen od 1
do 4) była istotnie większa w grupie kontrolnej (546,3
MET godz./tydz.) niż w grupie badanej (254,94 MET
godz./tydz.) (p < 0,001) (Tabela II).

Według Kwestionariusza Niepełnosprawności ODI
istotnie statystycznie lepszy był stan pacjentów w grupie
kontrolnej niż w grupie badanej (p = 0,005). W świetle
Kwestionariusza Niepełnosprawności Roland-Morris
oraz wg skali VAS stan pacjentów nie różnił się istotnie
(RMDQ: p = 0,27; VAS: p = 0,64) (Tabela III).

Tabela II. Analiza statystyczna ankiety IPAQ (MET godz./tydz.)
Table II. Statistical analysis of questionnaire IPAQ (MET h/week)
Domena
/ Domain

Grupa badana /
Study group

IPAQ

Grupa kontrolna /
Control group

p

Śr.

SD

Śr.

SD

235,30

252,44

11,40

33,80

< 0,001

120,82

77,56

94,91

75,33

0,19

157,13

104,93

127,33

144,42

0,36

4

Wysiłek fizyczny związany z pracą / Physical activity
associated with the work
Wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem się /
Physical activity associated with the movement
Prace domowe, porządkowe i opieka nad rodziną /
Housework, cleaning and caring for the family
Rekreacja, sport i aktywność w czasie wolnym / Recreation, sport and activity in leisure time

33,04

38,83

21,29

31,37

0,2

5

Czas spędzony siedząc / Time spent sitting

37,12

16,40

38,53

19,47

0,76

546,30

380,46

254,93

207,15

< 0,001

1
2
3

Suma aktywności fizycznej
(Suma domen od 1 do 4) / Total exercise (The sum of the domains
1 to 4)

Tabela. III. Różnice w średnich poziomach niepełnosprawności osób z dyskopatią po 60 i przed 60 rokiem życia
wg ODI, Roland-Morris, VAS
Table. III. The differences in average levels of people with dyscopathy after 60 and before 60 by ODI, RolandMorris, VAS
Test (suma punktów) / Test
(total points)

Grupa badana / Study group

Grupa kontrolna / Control group

p

Śr.

SD

Śr.

SD

ODI

12,60

6,56

17,47

6,42

0,005

RMDQ

5,70

3,49

6,90

4,69

0,27

VAS

5,37

1,90

5,57

1,36

0,64

Tabela IV. Ukształtowanie aktywności fizycznej w zależności od stopnia niepełnosprawności wg ODI
Table IV. The configuration of physical activity depending on the degree of disability according to ODI
Aktywność fizyczna / Physical aktivity
ODI – stopnie niepełnosprawności /
degrees of disability

Grupa badana / Study group

Grupa kontrolna / Control group

p

Śr.

SD

Śr.

SD

minimalny / minimum

489,68

151,85

426,28

227,84

0,67

umiarkowany / moderate

245,84

143,11

576,03

442,77

0,01

duży / large

241,98

316,73

1055,98

419,21

0,19

61,7

ns

521,2

ns

ns

-

-

-

-

-

pacjent okaleczony / paralyzed patient
pacjent leżący / patient lying
p1

0,23

0,12

p2

0,67

0,27

p to istotność różnic średnich badanych z określonym stopniem niepełnosprawności w grupie badanej i kontrolnej,
p1 to istotność różnic średnich wartości aktywności fizycznej w poszczególnych grupach badanych z niepełnosprawnością minimalną a cięższą niepełnosprawnością,
p2 to istotność różnic średnich wartości aktywności fizycznej w poszczególnych grupach badanych z niepełnosprawnością minimalną i umiarkowaną
a cięższą niepełnosprawnością.
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Tabela V. Ukształtowanie aktywności fizycznej w zależności od stopnia niepełnosprawności wg RMDQ
Table V. The configuration of physical activity depending on the degree of disability by RMDQ
Aktywność fizyczna / Physical aktivity
RMDQ – stopnie niepełnosprawności
/ degrees of disability

Grupa badana / Study group

Grupa kontrolna / Control group

p

Śr.

SD

Śr.

SD

brak niepełnosprawności / without
disabilities

223,11

180,15

592,50

449,89

0,03

niski / low

298,63

228,14

446,45

272,05

0,09

średni / average

141,98

84,65

1140,85

299,18

0,12

wysoki / high

61,70

ns

-

-

-

p1

0,59

0,65

p2

0,02

0,18

p to istotność różnic średnich badanych z określonym stopniem niepełnosprawności w grupie badanej i kontrolnej,
p1 to istotność różnic średnich wartości aktywności fizycznej w poszczególnych grupach badanych z brakiem niepełnosprawności a występującą niepełnosprawnością,
p2 to istotność różnic średnich wartości aktywności fizycznej w poszczególnych grupach badanych z brakiem niepełnosprawności i niskim stopniem niepełnosprawności a cięższą niepełnosprawnością.

Analiza wykazała istotnie większą aktywność osób
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w grupie kontrolnej w porównaniu do osób z taką samą niepełnosprawnością w grupie badanej (p = 0,01) (Tabela IV).
Analiza wykazała istotnie większą aktywność fizyczną
badanych z brakiem niepełnosprawności w grupie kontrolnej niż w grupie badanej (p = 0,03). Analiza wykazała występowanie istotnie większej aktywności fizycznej
osób z brakiem niepełnosprawności i niskim stopniem
niepełnosprawności w grupie badanej w porównaniu do
osób ze średnim i wysokim stopniem niepełnosprawności w tej samej grupie badanej (p2 = 0,02) (Tabela V).

Dyskusja
Jak wynika z badań Zasadzkiej i wsp. regularna aktywność ruchowa u osób dorosłych oprócz poprawy
ogólnego samopoczucia i zdrowia, ma istotne znaczenie
w profilaktyce upadków i dla zachowania sprawności
w wieku podeszłym [12]. Pozytywne efekty regularnej
aktywności fizycznej obejmują zarówno psychiczne, fizyczne, jak i społeczne aspekty życia. Istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na to, że aktywność fizyczna może w pewien sposób zapobiegać lub opóźniać wystąpieniu demencji, czy depresji [13]. Celem wszystkich
działań podejmowanych w stosunku do osób starszych
powinno być utrzymanie ich jak najlepszej sprawności
funkcjonalnej, gdyż jednym z warunków udanego starzenia się jest zachowanie przez seniorów samodzielności i niezależności od pomocy innych osób [14]. Istotnymi barierami w upowszechnianiu aktywności fizycznej
wśród osób starszych są mała świadomość znaczenia akGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3

tywności fizycznej dla zdrowia oraz rzadkie uwzględnianie aktywności w zaleceniach lekarskich [15].
Badania niniejsze wykazały znacznie mniejszą aktywność fizyczną w grupie osób po 60 roku życia ze współistniejącą dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
Do podobnego wniosku doszli naukowcy w populacji
brazylijskiej [16], niemieckiej [17], i amerykańskiej
[18].
Według najnowszych badań, celowym jest się podjęcie działań zapobiegających niesprawności osób w wieku podeszłym, gdyż stan funkcjonalny jest niezwykle
ważnym elementem pomyślnego starzenia się i istotnym
czynnikiem decydującym o przeżywalności [19,20].
Wśród najważniejszych zadań polskiej i zagranicznej
[21] polityki wobec starzenia się dotyczącej ochrony
zdrowia wymienia się oprócz popularyzacji zasad promocji zdrowia i higieny życia także poprawę dostępności świadczeń rehabilitacyjnych i rozwój opieki geriatrycznej [21,22].
Wydaje się zasadne, aby podejmować efektywne działania promujące aktywność wśród osób w wieku 65 lat
i więcej [15] a regularna aktywność fizyczna powinna
być zaliczona do podstawowych elementów życia codziennego osób starszych [23]. Zwiększenie aktywności
osób w starszym wieku zapobiega samotności i izolacji
społecznej, a także umożliwia utrzymanie niezależności
do późnych lat [24]. Systematyczne ćwiczenia fizyczne zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób takich
jak: cukrzyca, osteoporoza, miażdżyca i nadciśnienie
tętnicze. U osób starszych ważne jest motywowanie do
treningu przez uświadomienie zalet, jakie przynosi regularny ruch [25].
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Wnioski
1. Aktywność fizyczna osób z dyskopatia lędźwiowego
odcinka kręgosłupa po 60 roku życia jest mniejsza niż
osób przed 60 rokiem życia. Natomiast czas spędzany
w pozycji siedzącej jest porównywalny dla obu grup.
2. Aktywność fizyczna osób z dyskopatia odcinka lędźwiowego przed 60 rokiem życia z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności jest większa w porównaniu do aktywności fizycznej osób z taką samą niepełnosprawnością w grupie powyżej 60 roku życia
(Według Kwestionariusza Oswestry).
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3. Według Kwestionariusza Oswestry niepełnosprawność osób z bólami dolnego odcinka kręgosłupa po
60 roku życia jest większa, niż u osób do 60 roku życia. Zależności takiej nie wykryto w kwestionariuszu
Roland-Morris.
4. Osoby po 60 roku życia z dyskopatią odcinka lędźwiowego mają więcej chorób towarzyszących dyskopatii niż osoby przed 60 rokiem życia.
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Teoria gerotranscendencji – jej potencjał i ograniczenia
The theory of gerotranscendence – its potential
and limitations
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Streszczenie
Teoria gerotranscendencji Larsa Tornstama jest psychospołeczną teorią starzenia, która dostarcza nowych pojęć do zrozumienia tego procesu. Koncentruje się na naturalnych zmianach zachodzących w świadomości osób starszych, związanych
ze zmianą metaperspektywy z materialistycznej i pragmatycznej w kierunku widzenia holistycznego i transcendentnego. Autor zakłada, że rozwój człowieka jest procesem trwającym do późnej starości i mogącym przynieść nową zoptymalizowaną
perspektywę widzenia siebie i świata. Celem tego artykułu jest przybliżenie teorii, charakterystyka opisanych przez jej autora wymiarów, a także prezentacja rezultatów badań pokazujących uwarunkowania procesu gerotranscendencji. Teoria
gerotranscendencji ma implikacje praktyczne, może stanowić podstawę organizacji opieki nad osobami starszymi, pomaga
tworzyć programy wsparcia dla osób starszych, a także profilaktykę związaną z ostatnim etapem rozwoju człowieka. Teoria
ta budzi kontrowersje i prowokuje wiele pytań co również omówione zostało w artykule. (Gerontol Pol 2017; 25; 191-196)
Słowa kluczowe: gerotranscendencja, starzenie się, osoby starsze

Abstract
The theory of gerotranscendence developed by Lars Tornstam provides new concepts to understand the process of aging.
The theory focuses on normal changes occurring in older adults’ consciousness that are related to changes in metaperspective from materialistic and pragmatic view towards cosmic and transcendent. According to Tornstam, human development is a life-long process that continues into old age and may result in developing a new, optimized perspective of viewing themselves and the world. The aim of this article is to introduce the theory itself, the features of dimensions described
by the author, as well as to demonstrate the scientific research indicating the conditions needed for the gerotranscendence
to occur. The theory of gerotranscendence has many practical implications: it may be the base for organizing care for the
elderly, it facilitates a development of support programs for older adults. This theory remains controversial and generates
a lot of questions, which are discussed in this article. (Gerontol Pol 2017; 25; 191-196)
Key words: gerotranscendence, aging, older adults

Wstęp
Teoria gerotranscedencji Larsa Tornstama koncentruje
się na doświadczeniach osób starszych i procesie starzenia się [1,2]. Powstała na gruncie socjologii w oparciu
o badania empiryczne, choć nie jest typową teorią socjologiczną, ponieważ odnosi się do indywidualnego procesu starzenia, a nie starzenia się grup, czy pokoleń [3].
Opisywana jest nie tylko przez socjologów, ale również
psychologów, pedagogów i badaczy innych nauk. Wątpliwości, które budzi wiążą się między innymi z tym, na
ile jest teorią pozytywnego starzenia się, na ile nadal jest

teorią wycofania się, a także na ile wiąże się z koncepcją Erika H. Eriksona i jego integralnością Ego [4-10].
Badacze dyskutują czy jest nowym ujęciem procesu starzenia się, czy raczej efektem dominującej współcześnie
postmodernistycznej perspektywy [11]. Na ile też jest
czymś innym niż to, co proponuje w dziewiątej fazie
Joan M. Erikson [12]. Celem tego artykułu jest prezentacja teorii gerotranscendencji, badań prowadzonych w jej
ramach, a także wynikających z niej implikacji teoretycznych i praktycznych wraz z kontrowersjami wokół
tej teorii.
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Teoria gerotranscednencji
Teoria gerotranscendecji swoje korzenie wywodzi
z koncepcji Carla G. Junga i Erika H. Eriksona, a opiera
się na analizach danych jakościowych i ilościowych [5],
które Tornstam uzyskał z badań prowadzonych w latach
80. i 90. Jej punktem wyjścia jest meta-teoretyczne przeformułowanie teorii wycofania Elanie Cumminig i Williama E. Henry’ego. Rezygnowanie z dotychczasowego
stylu życia, Tornstam rozumie jako pozytywny krok
w stronę naturalnego rozwoju [1]. Autor badał proces
starzenia się w jakościowym podejściu fenomenologicznym [13]. Donald J. Eble wskazuje na filozoficzne
korzenie teorii sięgające do tradycji wschodniego mistycyzmu [3]. Podobnie jak w teorii indywiduacji Junga,
gerotranscendencja jest uważana za końcowy etap naturalnej progresji w kierunku dojrzewania i mądrości [2].
W procesie rozwoju człowieka zawarty jest potencjał
do dojrzewania w nowej perspektywie i nowym zrozumieniu życia. Stąd przedrostek Gero zaczerpnięty z gerontologii, odnoszący się do osób starszych i przyrostek
transcendencja, czyli przekraczanie granic dotychczasowego życia, ogólnie wzrost [5,13]. Teoria odnosi się do
duchowości i poszukiwania sensu w okresie późnej dorosłości [3].
W trakcie prowadzonych wywiadów Tornstam zaobserwował, że osoby starsze często spostrzegają swoje
życie w kontekście pozytywnego rozwoju, związanego
z redefinicją siebie, relacji interpersonalnych, a także
z nowym rozumieniem pytań egzystencjalnych [4,14].
Są to najczęściej osoby mniej skupione na sobie self-occupied, angażujące się w różne aktywności, a także działalność społeczną. Osoby te mówią o zmianie w zakresie
spostrzegania czasu, przestrzeni, a także życia i śmierci.
Są bardziej nastawione na przeżywanie wewnętrznego
świata, bardziej skoncentrowane na centralnych relacjach, a także czujące więź z wcześniejszymi pokoleniami. Tornstam myślenie o starości opiera na zasobach
jednostki, wiodących wartościach i założeniu, że proces
gerotranscendencji jest naturalny, a w jego realizacji
przeszkodą mogą okazać się niektóre normy kulturowe
i ideologie społeczne [13].
Każdy człowiek ma potencjał związany z rozwojem
w gerotranscendencji. Gerotranscendencja implikuje
zmiany metaperspektywy, z materialistycznego i racjonalnego spojrzenia na świat, na bardziej holistyczną
i transcendentną. Zmianie takiej towarzyszy zazwyczaj
wzrost satysfakcji z życia [2,4,5,14]. Tornstam gerotranscendencję, opisuje w sposób metaforyczny wykorzystując np. metaforę Bergmana wspinaczki górskiej albo metaforę rzeki [2,5]. Stanisława Steuden definiuje proces
wychodząc od pojęcia transcendencji (autotranscendenGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3

cji) [7]. Jest to specyficznie ludzka zdolność skupiająca
się na przekraczaniu własnych ograniczeń odnoszących
się do różnych obszarów własnego funkcjonowania,
a także poszerzaniu własnego Ja poprzez szereg zmian
zachodzących w rozumieniu i spostrzeganiu siebie, modyfikowaniu własnej aktywności, zmianie w angażowaniu się na rzecz innych ludzi, a także syntezowaniu
dotychczasowych doświadczeń i pogłębianiu rozumienia
sensu życia oraz relacji osoba – świat. „W tym kontekście gerotranscendencję można rozumieć jako zdolność
(siłę), która stanowi o sposobie przekraczania swoich
ograniczeń i jest zorientowana na dalszy rozwój w okresie starzenia się i starości” [7]. Jest to wychodzenie poza
granice siebie, ale także poza dotychczasowe rozumienie
zjawisk. Tornstam skoncentrował się bardziej na opisie
cech gerotranscendencji i jej podstawowych wymiarów:
kosmicznego, związanego z Ja oraz z relacjami społecznymi jednostki [2,4,5,14].
Wymiar kosmiczny to zmiana dotycząca bardziej holistycznego widzenia swojego miejsca w świecie i praw
rządzących wszechświatem. Zmienia się spojrzenie na
czas i przestrzeń. Doświadczenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości może stać się jednością. Okres
dzieciństwa ulega rekonfiguracji [5]. Ludzie doświadczają połączenia z wcześniejszymi generacjami, czują
się częścią strumienia pokoleń i częścią całości. Zmienia się spojrzenie na życie i śmierć. Ludzie potrafią doświadczać jednocześnie radości z życia i nie odczuwać
lęku przed śmiercią. W procesie zmiany perspektywy
pojawia się akceptacja tajemnicy życia, rozum i intelekt
mają swoje granice. Zmiany obejmują również emocje.
Radość pojawia się w wyniku wielkich wydarzeń, ale
także przy subtelnych doznaniach, jest związana z kontemplacją wszechświata. Wymiar kosmiczny obejmuje
redefinicję czasu, połączenie z wcześniejszymi pokoleniami, zmniejszenie lęku przed śmiercią, tajemnicę życia
oraz transcendentalne źródła szczęścia [13].
Wymiar Ja wiąże się z redefinicją i zmianą spojrzenia
na siebie. Zaczyna dominować „widzenie siebie z zewnątrz”. Często w tym procesie dochodzi do konfrontacji siebie self-confrontation, czyli odkrywania ukrytych aspektów siebie, związanych, jak określał to Jung,
z własnym cieniem [15]. Jednostka staje się świadoma,
że nie jest centrum wszechświata i że nie ma ponadczasowego Ja. Ulega zmianie stosunek do własnego ciała,
które przestaje tak koncentrować uwagę. Tornstam określa to body-transcendence, mija koncentracja na urodzie,
a w zamian pojawia się raczej akceptacja własnego ciała i zmian, które w nim zachodzą [4,5,14]. Ja jest przekraczane również w odniesieniu do potrzeb, ważniejsze
stają się potrzeby innych self-transcendente. Nadmierny
egocentryzm, egoizm zmienia się w kierunku altruizmu.

TEORIA GEROTRANSCENDENCJI – JEJ POTENCJAŁ I OGRANICZENIA

Proces dochodzenia do integralności jest ważnym elementem wymiaru Ja [13].
Wymiar społecznych i osobistych relacji odnosi się
do redefinicji siebie w relacjach z ludźmi oraz zmiany podejścia do relacji. U osób starszych pojawia się
większa selektywność kontaktów na rzecz tych ważniejszych dla jednostki. Pociągające jest doświadczanie własnej samotności i przebywanie w wewnętrznym
świecie. W tym wymiarze pojawia się dystans i możliwość przekraczania dotąd pełnionych ról, co zbliża do
Ja autentycznego [4,5,14]. Można zrezygnować z masek
społecznych [13]. Pojawia się potrzeba zmiany dotychczasowego stylu życia, przekraczania konwencji i zasad,
które wcześniej ograniczały. Osoby będące w procesie
gerotranscendencji przestają obawiać się utraty prestiżu
i pozycji. Pojawia się poczucie, że jest się na tyle starym i mądrym, że można odważyć się robić „głupie rzeczy”. Tornastam określa to jako wyzwoloną niewinność.
Zmienia się też podejście do tego, co w życiu niezbędne,
pieniądze nie są już ograniczeniem [16]. Dominuje asceza, umiar. Kształtuje się mądrość transcendentna, wiążąca się z dystansem do dobra i zła, a także z większą
otwartością i tolerancją na świat [5].

Badania dotyczące teorii gerotranscendencji
Teorii gerotranscendencji ma charakter empiryczny,
powstała na podstawie badań jakościowych, analiza
ustrukturalizowanych wywiadów ze starszymi ludźmi,
a także ilościowych, badania ankietowe [5,14,17]. Badania ilościowe potwierdziły trójczynnikową strukturę
procesu gerotranscendencji: wymiar kosmiczny (holistyczny), koherencji oraz samotności. Badania przekrojowe, prowadzone w 2001 roku potwierdziły dane uzyskane w 1995, czyli wzór zmian rozwojowych w opisanych wymiarach [14]. Wymiary gerotranscendencji
zmieniają się wraz z wiekiem. Trzy rodzaje czynników
wpływają lub wyjaśniają stopień gerotranscendencji, są
to: wiek, czynniki społeczne takie jak płeć, stan cywilny,
zawód – wykształcenie oraz kryzysy życiowe np. choroba. W wymiarze kosmicznym obserwuje się wzrost
gerotranscendencji u obu płci od 20 r.ż. (wyższy u kobiet), aż do 65 r.ż., kiedy dochodzi do wyrównania między płciami. Około 75 r.ż. poziom ten zaczyna spadać
u mężczyzn, a u kobiet nadal rośnie. Okazało się, że we
wczesnej i średniej dorosłości doświadczenie kryzysów
życiowych wiąże się z rozwojem kosmicznej gerotranscendencji, ale w późnej dorosłości już nie. Mężczyźni
95+, którzy doświadczyli w ciągu ostatnich dwóch lat
kryzysów życiowych prezentują nawet umiarkowanie
obniżony poziom gerotranscendencji. Z kosmiczną gerotranscendencją wiąże się również wyższe wykształcenie,
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większa aktywność, a także większe zadowolenie z życia [14]. W wymiarze obserwuje się spadek spójności.
Maksimum dla obu płci przypada na 65-74 lat. Czynniki
pozytywnie skorelowane z koherencją, to oprócz wieku
i płci, również stan cywilny, większe dochody i wyższe
wykształcenie, ujemnie doświadczenie kryzysów życiowych [14]. Potrzeba samotności wrasta u obu płci od 20
r. ż. do 35-44 r.ż. Od tego okresu pozostaje względnie
stabilna, aż do 75-85 r.ż., kiedy to pojawiają się rozbieżne tendencje u kobiet i mężczyzn. Z samotnością negatywnie koreluje satysfakcja z życia, bycie samotnym,
chorym, a także mniejsza aktywność [14].
Teoria gerotranscendencji zaowocowała szeregiem
badań. W wielu wypadkach potwierdzają one uzyskane przez autora teorii efekty, a także wskazują na duży
potencjał praktyczny teorii [18-21]. Niektóre sugerują
potrzebę dalszych analiz [22]. Wykorzystanie japońskiej
wersji skali gerotranscendencji potwierdziło trójczynnikową strukturę tego procesu [23]. Stwierdzono związek negatywnych wydarzeń życiowych ze wzrostem
kosmicznej gerotranscendencji, a brak takich wydarzeń
ze spadkiem kosmicznej gerotranscendencji [18]. Badanie modelu strukturalnego czynników bio-psycho-społeczno-duchowych pokazało, że istnieje związek
między wsparciem społecznym, zadowoleniem z życia
i poczuciem sensu życia z gerotranscendencją [19]. Potwierdzono zależność między wiekiem i wzrostem gerotranscendencji, choć nie potwierdzono związku między satysfakcją z życia a wzrostem gerotranscendencji
[24]. Badania w perspektywie 10 lat, przekrojowo prowadzone co 3 lata, na grupie starszych mieszkańców
Amsterdamu, pokazały, że istnieją trzy profile rozwoju
garotranscendencji: stabilnie wysoka, wysoka, ale ze
spadkiem i stabilnie niska. Wysoki poziom gerotranscendencj wiązał się, w tej grupie badanej, z wiekiem,
modlitwą, katolicyzmem, niskim dążeniem do mistrzostwa, wysokimi zdolnościami poznawczymi oraz poczuciem humoru. Badacze stwierdzili również, że w przeciągu 10 lat nie zaobserwowano zmian w rozwoju kosmicznej gerotranscendencji, ale najstarsi badani mieli
jej najwyższy poziom [25]. Teoria gerotranscendencji
łączona jest ze wzrostem potrauamatycznym, który opiera się na dążeniu ku samotranscendencji i emancypacji
wiedzy [26]. Przede wszystkim jednak ma implikacje
dla praktyki, procesu adaptacji do starości oraz opieki
nad osobami starszymi. I tak na przykład badania jakościowe pokazują, że można wykorzystywać tę teorię
jako rodzaj interwencji w gerontologii. W prowadzonych badaniach uczestnikom prezentowano film o teorii
gerotranscendencji oraz prowokowano ich do analizy
procesu własnego starzenia. Okazało się, że zwiększało
to refleksyjność wobec własnego starzenia, a badane koGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3
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biety rozpoznawały doświadczenie zmian opisywanych
w tej teorii [20]. Badania pokazały również, że tak jak
doświadczenia kryzysów życiowych i żalu oraz czynników kulturowych mogą ułatwiać bądź utrudniać proces gerotranscendencji. Tak samo opieka i atmosfera tej
opieki, sprzyja lub nie, rozwojowi w kierunku gerotranscendencji [23]. Teoria pozwala na sformułowanie standardów opieki nad osobami starszymi wspomagających
proces starzenia się [27]. Wykorzystano tę teorię do
analizy tego, co wspomaga proces godnego umierania
[28]. Badanie kliniczne przeprowadzone na grupie eksperymentalnej i kontrolnej, gdzie w grupie eksperymentalnej, przez 8 tygodni po godzinie, prowadzono grupę
wsparcia opartą o teorii gerotranscendencji pokazały, że
u osób starszych przebywających w instytucjach opieki,
wzmocnione zostało zadowolenie z życia, a objawy depresji zmalały [29]. Ciekawe badania dotyczyły również
sprawdzania efektów programu edukacyjnego na temat
procesu gerotranscendencji dla opiekunów. Uczestnictwo w nim spowodowało „uznanie” gerotranscendencji
jako możliwej zmiany w starości i spowodowało zmiany
w behawioralnych interwencjach opiekunów [30].

Kontrowersje wokół teorii
gerotranscendencji
Teoria gerotranscendencji, z jednej strony rzuca nowe
światło na proces starzenia, z drugiej prowokuje do wielu pytań. Przez niektórych autorów uważana jest za rodzaj teorii wycofania, co wiąże się z dystansem do doczesności, świata, samego siebie i relacji [9]. W procesie
gerotranscendencji jest to wybór wynikający ze zmiany
perspektywy i oznaka dojrzałości. Mogą się jednak pojawiać pytania na ile gerotranscendencja jest uwarunkowana kulturowo, historycznie, a także na ile, wpływa
na nią indywidualne doświadczenia. Krytyki teorii gerotranscendencji dokonała m.in. Kristen Thorsen, odwołując się do gerontologii kulturowej oraz perspektywy
postmodernistycznej [11]. Autorka próbuje pokazać nieścisłości w założeniach teorii i zwraca uwagę na to, że
proces gerotranscendencji może wiązać się z dominującą współcześnie perspektywą postmodernizmu. Zmiana
perspektywy materialistycznej na holistyczną może być
uwarunkowana bardziej sytuacją życiową w starości,
niż faktycznie sugerowanym procesem transcendencji.
Transcendencja wg Thorsen może być wyrazem przynależności do aktualnego czasu, wyrazem ponowoczesności, czyli zmienności, relatywizmu i dystansu do siebie
i świata, która dotyka nie tylko osoby starsze, ale również młodych [11]. Nieścisłość pojawia się także w stopniowalności procesu gerotranscendencji, przy jednoczesnym nagłym jej przyroście w okresie późnej dorosłości.
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3

Thorsen wskazuje na więcej sprzeczności. Z jednej strony Ja staje się bardziej otwarte i tolerancyjne, człowiek
przekracza granice siebie, a jednocześnie ogranicza kontakty międzyludzkie. W procesie starzenia istotna wydaje się reakcja afektywna na zmiany dotyczące ciała, co
jest związane z płcią. W teorii gerotranscendencji Tornstam nie uwzględnią różnic międzypłciowych w transcendencji ciała. Thorsen poddaje w wątpliwość traktowanie gerotranscendencji jako naturalnego pozytywnego wzorca starzenia się [11]. Wskazuje na konieczność
rozpatrywania starzenia się w odniesieniu do kulturowych i indywidualnych doświadczeń. Ebel wskazuje na
niewygodne dla społeczności naukowej korzenie gerotranscendencji związane ze wschodnim mistycyzmem,
który kontrastuje z zachodnią tradycją filozoficzną [3].
Problem stanowi również opisowy, metaforyczny język
teorii, utrudniający prowadzenie badań w tym zakresie.
Trudność w przyjęciu nowej teorii stanowią jej często niejasne wartości, co wymusza zmianę w myśleniu,
a przez gerontologów nie jest łatwe do przyjęcia. Część
badaczy zarzuca teorii słabą zdolność empirycznej weryfikacji oraz brak jednolitych rezultatów badań [31]. Próby określenia mocnych i słabych stron teorii dokonały
Fahreen Rajani i Hena Jawaid [13]. Uznały, że atutem
teorii jest odniesienie do rzeczywistych doświadczeń
osób starszych. Zaakcentowały praktyczne implikacje
wynikające z teorii gerotranscendencji, która zapewnia
osobom będącym w okresie późnej dorosłości nową perspektywę rozwojową oraz możliwość zmian związanych
z ich sytuacją życiową. Pozwala sformułować wytyczne postępowania z osobami starszymi, a także pozwala
opiekunom na lepsze zrozumienie tego, co przeżywają
ich podopieczni. Do słabych stron autorki zaliczyły brak
definicji gerotranscendencji, ograniczenie tego procesu
do starości, wyjaśnienie odnoszące się do perspektywy
indywidualnej bez uwzględnienia szerokich czynników
społecznych.

Podsumowanie
Teoria gerotranscendencji jest teorią starzenia się, która w okresie późnej dorosłości widzi naturalny potencjał
rozwojowy. Osobom starszym daje to nadzieję na progres w kierunku dojrzewania i mądrości, ale również
na wolność wyboru w indywidualnej drodze życia. Jest
teorią, która ma przełożenie na: rozwój wiedzy w zakresie starzenia się, indywidualne zrozumienie zmian,
w tym okresie życia oraz profilaktykę i wsparcie społeczne. Teoria tworzy szeroką perspektywę badawczą.
To, co stanowi jej ograniczenie, to kwestia narzędzi
badawczych, ciągle nie wystarczająco rzetelnych i trafnych. Wynika to z opisowego języka teorii, co ogranicza
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możliwość jej operacjonalizacji. Jednak oprócz analiz
ilościowych, teoria gerotranscendencji tworzy przestrzeń
dla badań jakościowych, pozwalających na zrozumienie zmian o charakterze podmiotowym. Potencjał teorii
gerotranscendencji tkwi również w jej znaczących implikacjach praktycznych. Na jej bazie można określać
konkretne sposoby wsparcia indywidualnego, a także
instytucjonalnego wspomagające proces starzenia się.
Może ona stanowić podstawę programów profilaktycznych skierowanych bezpośrednio do osób starszych,
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a także do osób będących w okresie średniej dorosłości,
ale również do opiekunów, którzy często mogą czuć się
przytłoczeni opieką nad osobami starszymi.
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Zastosowanie wyobrażania ruchowego w rehabilitacji
osób po udarze mózgu
Application of motor imagery in rehabilitation
of patients with a stroke
Jagna Sobierajewicz
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie
Wyobrażanie ruchowe jest jednym ze sposobów oddziaływania wspomagającego procesy uczenia się umiejętności motorycznych, które cieszy się coraz większą popularnością wśród osób zajmujących się fizjoterapią, rehabilitacją neuropsychologiczną, psychologią poznawczą czy sportem. Chociaż wyobrażanie motoryczne jest mniej skuteczne niż fizyczne
wykonywanie ruchu, coraz częściej wykorzystywane jest jako komplementarna technika uczenia się motorycznego u osób,
u których doszło do uszkodzenia kory mózgowej. Symulacja ruchowa umożliwia poprawę funkcji motorycznych zwłaszcza
w sytuacji, kiedy fizyczne wykonywanie ruchu jest niemożliwe, trudne lub bolesne. Celem artykułu jest scharakteryzowanie
tej metody jako terapii wspomagającej oraz wskazanie jej zastosowań w rehabilitacji neuropsychologicznej osób po udarze mózgu. (Gerontol Pol 2017; 25; 197-201)
Słowa kluczowe: wyobrażanie ruchowe, rehabilitacja neuropsychologiczna, udar

Abstract
Motor imagery is one of the ways of a therapeutic interaction supporting processes of motor learning. It becomes increasingly popular among people involved in physiotherapy, neuropsychological rehabilitation, cognitive psychology and
sport. Although motor imagery is less effective than the physical execution of a movement, it is more and more used as
a complementary learning technique in the case of a cerebral cortex impairment. Motor imagery enables to practice motor
function mainly in the case of exercises which are impossible to perform, difficult or painful. This article is aimed at characterizing this method as an adjunctive therapy, indicating its application in neuropsychological rehabilitation of patients
after a stroke. (Gerontol Pol 2017; 25; 297-201)
Key words: motor imagery, neuropsychological rehabilitation, stroke

Wprowadzenie
W ciągu ostatnich 20 lat, ilość badań dotyczących wyobrażania ruchowego znacząco wzrosła. Wyobrażanie ruchowe cieszy się coraz większą popularnością ze względu
na swoje zastosowanie w takich dziedzinach, jak: psychologia, fizjoterapia, rehabilitacja neuropsychologiczna,
sport czy taniec. Tak szerokie zastosowanie wyobrażania
ruchowego wynika z faktu, że należy ono do tej samej
kategorii procesów poznawczych co planowanie i przygotowywanie ruchu, obserwowanie ruchu czy fizyczne
wykonywanie go [1]. Celem artykułu jest scharakteryzowanie tej metody oraz wskazanie jej zastosowanie w re-

habilitacji neuropsychologicznej osób po udarze mózgu.
W tym celu najpierw zdefiniowano pojęcie wyobrażania
ruchowego, a następnie przedstawiono właściwości terapii neuropsychologicznej z zastosowaniem wyobrażania
ruchowego – kiedy należy rozpocząć trening mentalny,
którzy pacjenci powinni korzystać z treningu mentalnego,
jakie ograniczenia niesie ze sobą trening mentalny.

Wyobrażanie ruchowe
Wyobrażanie mentalne może dotyczyć wszystkich naszych zmysłów, tj. smaku, węchu, wzroku, słuchu i do-
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tyku [2]. Natomiast wyobrażanie ruchowe (inaczej nazywane również wyobrażaniem motorycznym lub symulacją ruchową) związane jest z wyobrażaniem sobie ruchu.
Innymi słowy, chodzi o wywołanie „poczucia ruchu”.
Definicja wyobrażania ruchowego odnosi się do aktywności poznawczej, podczas której dochodzi do mentalnej symulacji ruchu, bez jego fizycznego wykonania (tj.
braku napięcia mięśniowego) [1,3]. Należy szczególnie odróżnić wyobrażanie motoryczne od wyobrażania
wzrokowego [4,5]. Różnica ta wynika z faktu, że podczas wyobrażania motorycznego aktywowane są obszary mózgu odpowiedzialne za wykonanie ruchu, tj. kora
przedruchowa, pierwszorzędowa kora ruchowa, dodatkowe pole ruchowe, czy kora przedczołowa. Natomiast
w przypadku wyobrażania wzrokowego dochodzi do
aktywacji obszarów kory potylicznej, które są związane
z procesami przetwarzania wzrokowego. W konsekwencji, wyobrażanie wzrokowe związane jest z wygenerowaniem reprezentacji wzrokowych, podczas gdy w przypadku wyobrażania ruchowego dochodzi do mentalnej
symulacji ruchowej – przykład wyobrażania wzrokowego: „Spróbuj wyobrazić sobie siebie sięgającego po kubek (widzisz swoją postać jak sięga po kubek”, przykład
wyobrażania motorycznego: „Spróbuj wyobrazić sobie,
że sięgasz po kubek” (zaczynasz wyobrażać sobie ruch
swoich kończyn podczas sięgania po kubek).
Należy również podkreślić, że wyobrażanie ruchowe
nie jest tożsame z hamowaniem ruchu [6], ponieważ
podczas hamowania ruchu dochodzi do wstrzymania się
od jakiejkolwiek aktywności motorycznej. Natomiast
podczas wyobrażania ruchowego, dochodzi do symulacji wykonania danej czynności, jednak bez fizycznego
napinania mięśni zaangażowanych w ten ruch. Mimo
tego, że osoba fizycznie nie wykonuje żadnych ruchów,
jej obszary mózgowe związane z wykonywaniem ruchu
aktywują się.
Co więcej, ruch może być wyobrażany z dwóch perspektyw: z perspektywy trzecioosobowej (obserwując
wykonywanie ruchu przez inną osobę) lub z perspektywy pierwszoosobowej (wyobrażając sobie wykonywanie
ruchu przez siebie samego). Podczas wyobrażania ruchowego można sobie wyobrazić równocześnie dźwięk,
dotyk czy fakturę dotykanych przedmiotów [7]. Zatem,
w obrębie wyobrażania sobie jednej modalności (np.
ruchu) można wyobrazić sobie również inne aspekty
działania – ma to ogromne znaczenie podczas wdrażania
treningu mentalnego, czyli zastosowania wyobrażania
ruchowego podczas ćwiczenia lub uczenia się umiejętności motorycznych.
Zarówno dane behawioralne, jak i dane uzyskane z badań wykorzystujących techniki neuroobrazowania pokazują wspólne cechy wyobrażania ruchowego z fizyczGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3

nym wykonywaniem ruchu [6,8]. Obszary mózgu, które
są odpowiedzialne za wykonywanie ruchu tj. pierwszorzędowa kora ruchowa, kora przedruchowa, dodatkowe
pole ruchowe, czy kora ciemieniowa, aktywują się w podobny sposób (ale nie identyczny) podczas wyobrażania
sobie ruchu [9-11]. Na przykład, udział pierwszorzędowej kory motorycznej w wyobrażanie sobie ruchu jest
wciąż uznawany za kontrowersyjny, ponieważ jest ona
odpowiedzialna przede wszystkim za wykonywanie ruchów dowolnych ciała [12]. Kasses i wsp. sugerują, że
dodatkowe pole ruchowe pełni istotną rolę podczas wyobrażania ruchowego, wysyłając informacje do pierwszorzędowej kory ruchowej o wstrzymaniu wykonania
fizycznego ruchu [13]. Jednakże wiele badań wykazało aktywność tego obszaru podczas wyobrażania sobie
ruchu [14,15], co sugeruje, że rola pierwszorzędowej
kory ruchowej nie ogranicza się tylko do wykonywania
ruchu, ale też innych procesów poznawczych, np. obserwowania go czy wyobrażania [16]. Oprócz podobnych mechanizmów mózgowych między wykonaniem
i wyobrażaniem ruchu udowodniono, że oba te procesy
wymagają podobnego czasu trwania oraz powodują podobne reakcje psychofizjologiczne, m.in. częstotliwość
oddychania w obu przypadkach wzrasta proporcjonalnie
do wysiłku potrzebnego do wykonania/wyobrażania danej czynności [17,18].

Udar
Udar mózgu stanowi nagłe częściowe lub całkowite
zakłócenie naczyniowej pracy mózgu, które trwa dłużej
niż 24 godziny [19]. Wyróżnia się dwa rodzaje udaru:
niedokrwienny i krwotoczny (inaczej nazywany też wylewem), oraz przejściowe napady niedokrwienne, których objawy ustępują w ciągu 24 godzin. Liczba osób
dotkniętych udarem rośnie każdego roku, co niewątpliwie jest zawiązane ze starzeniem się społeczeństw na całym świecie. Przyjmuje się, że około 500 000 osób rocznie będzie miało pierwszy lub kolejny udar [20].
Obraz kliniczny osoby po udarze zależy przede
wszystkich od objętości oraz lokalizacji uszkodzenia
tkanki mózgowej. Dlatego tak ważna jest diagnostyka
w pierwszej dobie po udarze w celu ustalenia dalszego
postępowania i rehabilitacji chorego. Symptomy, jakie
mogą pojawić się na skutek udaru, to: afazja, agrafia,
aleksja, niedowład połowiczy, dyzartria, zaniedbywanie stronne, zaburzenia wzrokowo-przestrzenne, deficyty poznawcze, depresja [21]. Bardzo często pojawia
się również nieprawidłowe napięcie mięśniowe – w zależności od strony uszkodzenia tkanki mózgowej. Niedowład kończyny górnej jest jednym z najczęściej występującym efektem udaru oraz główną niepełnospraw-
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nością pozostającą po udarze [20]. Dlatego programy
rehabilitacyjne skierowane są głównie na maksymalne
przywrócenie utraconych funkcji motorycznych przy
uwzględnieniu potrzeb i możliwości pacjenta. Podczas
fazy podostrej udaru (mniej niż rok od wystąpienia udaru) terapia skierowana jest na uczenie się i wykonywanie
zadań dnia codziennego. Ernst zwraca uwagę, że jest to
najlepszy czas na poprawę funkcji motorycznych, i to
w tym czasie trening motoryczny (zarówno fizyczny, jak
i mentalny) powinien być najbardziej intensywny [22].
Oprócz tradycyjnej fizjoterapii, coraz częściej specjaliści
sięgają po trening mentalny, który stanowi komplementarną technikę do treningu fizycznego, ponieważ pozwala on zmaksymalizować ilość powtórzeń i ćwiczeń motorycznych [23].

Trening mentalny
Celem terapii osoby po udarze jest przede wszystkim
ułatwienie powrotu do samodzielnego funkcjonowania,
czy nawet aktywności zawodowej. Zatem, rehabilitacja (zarówno neuropsychologiczna, jak i ruchowa) kierowana jest w celu odbudowy zaburzonych funkcji lub
nauki kompensowania deficytów w celu adaptacji ich do
codziennego życia. To, w jaki sposób wyobrażanie ruchowe może być wykorzystane w terapii zależy przede
wszystkim od stanu psychofizycznego pacjenta1. Podkreśla się korzystny wpływ wyobrażania ruchowego
w sytuacji, kiedy ćwiczenia są bardzo trudne, bolesne
lub po prostu niemożliwe do wykonania [24]. Zatem,
pacjenci mogą ćwiczyć mentalnie ruch, aby zapobiec
zmianom, które mogą wynikać z całkowitego braku aktywności motorycznej. Nawet jeżeli pacjent jest zdolny
poruszać kończyną, ale robi to niezgrabnie, zaleca się
połączenie treningu fizycznego (korzystając z ćwiczeń
wykorzystywanych w fizjoterapii) z treningiem mentalnym. Badania pokazują, że wykorzystanie tych dwóch
rodzajów treningu może dawać lepsze rezultaty niż stosowanie tych technik samodzielnie [25].
Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu treningu
mentalnego, terapeuta powinien upewnić się, że chory
rozumie instrukcje słowne i nie ma poważnych trudności
w koncentracji uwagi czy zapamiętywaniu. Są to aspekty zachowania, które mogą ograniczać trening mentalny
i powodować, że może on się stać bezużyteczny i niezrozumiały dla chorego. Pacjent, który otrzyma czytelną
instrukcję, w jaki sposób należy „ćwiczyć” mentalnie,
może swobodnie wdrożyć taki trening w domu. Co wię-
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cej, pacjent staje się w większym stopniu odpowiedzialny za leczenie, co niewątpliwie może wpływać na jego
motywację w procesie leczenia [26]. Wynika to z faktu,
że chory niejako sam może decydować kiedy i jak długo
może, i chce ćwiczyć (oczywiście po konsultacji z lekarzem lub terapeutą). Jest to zgodne z założeniami, w których kładzie się nacisk na autonomię i niezależność pacjenta w procesie leczenia.
Badania pokazują, że wyobrażanie ruchowe poprawia szybkość i precyzję ruchu [27,28], siłę mięśniową
[29,30] oraz przyspiesza regenerację funkcji motorycznych [31,32]. Nie bez przyczyny wyobrażanie ruchowe
wykorzystywane jest przez profesjonalnych sportowców
i amatorów. Wyniki badań wskazują, że osoby w wieku
podeszłym również czerpią korzyści z treningu mentalnego. Na przykład, Fansler i wsp. wykazali większą poprawę w utrzymywaniu równowagi (zadanie polegało na
staniu na jednej nodze) u kobiet, które łączyły trening
fizyczny z treningiem mentalnym w porównaniu z grupą kobiet, która trenowała tylko fizycznie [26]. Badania,
które koncentrowały się na rehabilitacji osób po udarze
mózgu, wykazały, że trening mentalny dodany do treningu fizycznego wpływa korzystnie na funkcje ruchowe. Page i wsp. wykazali, że dodanie ćwiczeń mentalnych do fizycznego treningu podczas wykonywania
zadań takich jak: sięganie i chwytanie kubka lub innego
obiektu, przewracanie stron książki, właściwe użycie
ołówka lub długopisu, ma korzystny wpływ na funkcje
motoryczne ćwiczonej ręki [33]. Co więcej, badania Liu
i wsp. pokazały, że wykorzystanie treningu mentalnego
wspomaga również wykonywanie takich czynności, jak
prace domowe, gotowanie czy robienie zakupów [34].
Zatem, dodanie treningu mentalnego do tradycyjnych
metod terapii ma korzystny wpływ na przywracanie
funkcji motorycznych osób po udarze [35,36].
Biorąc pod uwagę fakt, że wyobrażanie ruchowe i fizyczne wykonywanie ruchu angażują podobne wzorce
aktywacji mózgu, zmiany patologiczne w ich obrębie
powodują deficyty w obu tych procesach. Na przykład,
pacjenci, u których doszło do uszkodzenia obszarów ciemieniowych mogą mieć osłabioną zdolność wyobrażania ruchowego, ponieważ mają trudność w przewidywaniu czasu wykonania mentalnie danego ruchu [37,38].
Należy także podkreślić, że nie tylko uszkodzenia korowe mogą prowadzić do deficytów ruchowych (wykonywanych fizycznie lub mentalnie), ale również zaburzenia
połączeń neuronalnych w obrębie obszarów motorycznych mózgu [11].

1
Należy podkreślić, że wyobrażanie ruchowe może odnosić się
do każdej części ciała. I jest ono skuteczną metodą uczenia się motorycznego zarówno u osób, u których doszło do uszkodzenia kory mózgowej,
jak i u osób zdrowych, którzy chcą poprawić swoje umiejętności motoryczne.
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Podsumowanie
Wyobrażanie ruchowe stanowi nieinwazyjną, komplementarną strategię uczenia się motorycznego dla fizycznego wykonywania ruchu. Trening mentalny umożliwia
poprawę funkcji motorycznych po udarze, dzięki zmaksymalizowaniu ilości powtórzeń oraz swojej dostępności. Podczas symulacji ruchowej aktywują się obszary
mózgu, które również są aktywne podczas fizycznego
wykonania ruchu. W konsekwencji, symulacja ruchowa
może przyczynić się do zmian naprawczych mózgu po-

przez wzmacnianie i tworzenie się połączeń w obrębie
korowych okolic ruchowych odpowiedzialnych również
za fizyczne wykonanie ruchu [36]. Tym niemniej, należy mieć na uwadze fakt, że wyobrażanie ruchowe nie
jest tożsame z fizycznym ruchem.
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Analiza metod diagnozy i terapii w pracy logopedy
z chorym na Alzheimera. Opis przypadku
An analysis of a diagnosis and therapy in a speech
therapist’s work with an Alzheimer’s patient.
A case study
Joanna Rosińczuk, Magdalena Kazimierska-Zając
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Streszczenie
Wstęp. Choroba Alzheimera jest chorobą postępującą, neurodegeneracyjną, prowadzącą do otępienia. Ma zindywidualizowany i zróżnicowany przebieg, w którym nasilają się zaburzenia pamięci i innych procesów poznawczych. Program terapii logopedycznej łączy usprawnianie kompetencji językowych i funkcji poznawczych. Musi być spersonalizowany i opracowany w oparciu o uzyskaną diagnozę zaburzeń językowych. Celem działań terapeutycznych jest utrzymanie jak najdłużej posiadanych kompetencji językowych i umysłowych pacjenta. Opis przypadku. W pracy przedstawiono przypadek
pacjenta, u którego stwierdzono umiarkowane stadium choroby Alzheimera, poddanego terapii logopedycznej. Omówienie. Po okresie 6 miesięcy nastąpiła poprawa na płaszczyźnie emocjonalnej. W zakresie funkcjonowania poznawczego nie
stwierdzono poprawy, co jednak w przypadku choroby otępiennej, postępującej świadczy o pozytywnym wpływie terapii.
Wnioski. Pacjenci z chorobą Alzheimera powinni korzystać z kompleksowej opieki i spersonalizowanej terapii neurologopedycznej. Kluczowe jest utrzymanie sprawności chorego, co warunkuje poprawę jakości życia pacjenta i jego opiekunów.
(Gerontol Pol 2017; 25; 202-207)
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, terapia logopedyczna, diagnoza logopedyczna, zaburzenia komunikacji
Abstract
Introduction. Alzheimer’s disease is a progressive neurodegenerative disease, which leads to dementia. It has an individualized and diverse course which aggravates memory problems and impedes cognitive processes. Our logaoedic therapy
programme combines improving language proficiency and cognitive functions. It must be personalized and developed on
the basis of the diagnosis of language disorders. The aim of the treatment is to maintain, as long as possible, patient’s’
linguistic and mental competencies. A case report. The paper presents the case of a patient diagnosed with a moderate
stage of Alzheimer’s disease, who has undergone logaoedic therapy. Discussion. After a period of 6 months, there was an
improvement in the emotional ground. There was no improvement in terms of cognitive functioning, which nevertheless
constitutes some evidence there are positive therapy effects of the progressive dementia. Conclusions. Patients with Alzheimer’s disease should benefit from a comprehensive care and personalized neurologopedic treatment. The key is to maintain a patient’s fitness, which determines the quality of life of patients and their caregivers. (Gerontol Pol 2017; 25; 202-207)
Keywords: Alzheimer’s disease, logaoedic therapy, logaoedic diagnosis, communication disturbances

Wstęp
Choroba Alzheimera (AD, Alzheimer’s Disease) jest
schorzeniem neurodegeneracyjnym o postępującym
przebiegu, które charakteryzuje się nieodwracalną degradacją psychiczną prowadzącą do otępienia. Cechuje
ją zindywidualizowany i zróżnicowany przebieg, w którym nasilają się zaburzenia pamięci i innych procesów
poznawczych [1].

AD może występować zarówno w postaci rodzinnej
jak i sporadycznej. W postaci rodzinnej (5-10% wszystkich zachorowań) dochodzi do dziedziczenia zmutowanych genów prowadzących do zaburzeń przemiany
białkowej w komórce. Z analiz wynika, że anomalie genetyczne warunkujące tę postać choroby dotykają chromosomów 1, 14, 19 i 21 [2]. Znacznie większa grupa
chorujących na AD, to przypadki postaci sporadycznej,
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ANALIZA METOD DIAGNOZY I TERAPII W PRACY LOGOPEDY Z CHORYM NA ALZHEIMERA.

gdzie genetyka nie jest czynnikiem kluczowym, a etiologia AD pozostaje stale nieznana [3].
AD rozwija się podstępnie i we wczesnej fazie bezobjawowo. Szacuje się, że okres jej utajonego trwania liczy
od kilku do kilkunastu lat. To czas niemy pod względem
klinicznym. Trudno bowiem ocenić co należy do typowego, fizjologicznego starzenia się, a co powinno niepokoić i być odczytane jako marker choroby. Objawy stają
się dostrzegalne, gdy w mózgu są już rozległe uszkodzenia tkanki [4].
Zaburzenia mowy w chorobie Alzheimera rozwijają
się na przestrzeni kilku lat i prowadzą do ostatecznego
zniesienia możliwości komunikowania się – mutyzmu.
AD tworzy specyficzny katalog zaburzeń językowych
„afazjopodobnych”, które współwystępują z deficytami
pamięci, intelektu i osobowości tworząc obraz globalnej
demencji [5]. Tym, co jest wspólne dla otępienia alzheimerowskiego jak i afazji, to uprzednie istnienie systemu
językowego i sprawności komunikacyjnych w okresie
przed wystąpieniem choroby [6]. W przypadku afazji
możemy jednak mówić, w przeciwieństwie do AD o rokowaniach pomyślnych, nastawionych na całkowite lub
częściowe wycofanie się zaburzeń językowych [7].
AD prowadzi do całkowitej utraty zdolności porozumiewania się. Katalog zaburzeń językowych w AD
jest obszerny i obejmuje: anomię/dysnomię, obniżony
poziom gotowości słownej, zjawisko „mam to na końcu języka”, długie pauzy na początku zdań i na granicy
między zdaniami, nadmierne używanie zaimków i wyrażeń o znaczeniu ogólnym, tworzące wypowiedzi określane mianem „mowy pustej”, liczne perseweracje, stereotypie, wtrącenia, zmyślenia, parafazje semantyczne,
głoskowe, zaburzenia nominacyjne, obniżenie fluencji
słownej, upośledzenie kompetencji dialogowych i monologowych, stopniowe zniesienie zdolności czytania
i pisania, całkowita utrata zdolności mówienia – mutyzm
[8].
Ponieważ z wiekiem wzrasta ryzyko występowania
patologicznych zmian w organizmie człowieka, a liczba osób 60+ stale się zwiększa [9], można zakładać, że
osób cierpiących na choroby otępienne z otępieniem alzheimerowskim na czele, będzie coraz więcej [10].

Opis przypadku
72 letni mężczyzna od 2011 roku objęty opieką psychiatryczną ze względu na problemy lękowe, depresję
i nasilające się zaburzenia pamięci, dwa lata później
otrzymał rozpoznanie otępienia w AD. Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Deklaracji Helsinskiej
(DoH, Declaration of Helsinki) i zasadami prawidłowego prowadzenia badań klinicznych (GCP, Good Clini-

203

cal Practice), a pacjent wyraził świadomą i dobrowolną
zgodę na udział w badaniu.
Mężczyzna został poddany diagnozie logopedycznej.
Przeprowadzono wywiad rodzinny, analizę dokumentacji medycznej, obserwację zachowań językowych i komunikacyjnych oraz analizę wytworów działania pacjenta (rysunki i zapisy wykonywane przez pacjenta). Przed
przystąpieniem do szczegółowej diagnozy kompetencji
językowych i komunikacyjnych dokonano wstępnej
oceny różnych aspektów funkcjonowania poznawczego
(orientacji w realności, koncentracji, zapamiętywania,
przypominania, powtarzania, rozumienia, liczenia oraz
rysowania) wykorzystując Krótką Skalą Oceny Stanu
Umysłowego (MMSE, Mini-Mental State Examination)
i Test Rysowania Zegara (CDT, Clock Drawing Test).
Wynik MMSE wykazał poziom otępienia o średnim
stopniu zaawansowania (17 pkt). Rok wcześniej pacjent
uzyskał 24 pkt. Spadek ten świadczy o osłabieniu funkcji poznawczych na przestrzeni 12 miesięcy. Na podstawie testu CDT stwierdzono typowe nieprawidłowości
charakterystyczne dla osób z otępieniem alzheimerowskim: błędy wzrokowo – przestrzenne związane z nieprawidłowym rozmieszczeniem godzin czy brakiem
wskazówek minutowych.
Właściwe badanie logopedyczne skoncentrowano na
ocenie sprawności mowy dialogowej, monologowej,
umiejętności nazywania, powtarzania, rozumienia, reprodukowania zautomatyzowanych ciągów słownych,
czytania i pisania. Obserwując zachowania komunikacyjne zwracano uwagę na cechy parajęzykowe jak
płynność wypowiedzi, tempo i natężenie głosu. Ocenie
poddane zostały również funkcje: gryzienia, żucia i połykania, a także czynności samoobsługowe, reakcje
emocjonalne, uwaga, sposoby inicjowania kontaktów
społecznych oraz zakres codziennej aktywności. Przeprowadzając diagnozę posłużono się „Zestawem prób do
badania procesów poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu” W. Łuckiego [11] oraz „Protokołem
badania osób z uszkodzeniami mózgu i afazją” (wybrane
zadania) [12].
Próby logopedyczne wykazały zaburzenia nominacyjne (anomię) w zakresie wyrazów nazywających:
rzeczowników i czasowników, trudności z aktualizacją
wyrazu (peryfazy), dominację kategorii nadrzędnych
nad podrzędnymi np. „noga” zamiast „stopa”. Zachowane było odtwarzanie zautomatyzowanych ciągów słownych np. dni tygodnia, miesięcy, liczenie do 20, powtórzenia krótkich struktur jak samogłoski, sylaby, wyrazy
czterosylabowe. Przy próbie powtarzania neologizmów
wystąpiły substytucje i perseweracje. Pacjent nie wykonał także poprawnie zadania polegającego na powtórzeniu struktur dłuższych: zdań złożonych, zbudowanych
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z więcej niż czterech słów, czy zapamiętania nazw czterech widzianych wcześniej obiektów.
Nie zaobserwowano zaburzeń praksji oralnej i symbolicznej. Gnozja wzrokowa zachowana, a w przypadku
trudności z nominacją obiekty zostały poprawnie sklasyfikowane za pomocą mowy opisowej. Identyfikacja znaków graficznych, liter i liczb przebiegła prawidłowo.
Wiedza autobiograficzna pozostała zachowana fragmentarycznie. Trudności ujawniły się zarówno w obszarze pamięci epizodycznej (zdarzenia) jak i pamięci
semantycznej (fakty). Orientację allopsychiczną można
określić jako niepełną z dezorientacją kierunków i czasu. Obniżenie fluencji słownej i sprawności leksykalnej
wpłynęło na gorszą jakość wypowiedzi. W wypowiedziach narracyjnych i dialogowych dominował ograniczony kod językowy charakteryzujący się krótkimi
zdaniami o ubogiej konstrukcji. Obecność pauz w wypowiedziach wynikała z niemożności przywołania z zasobów pamięci konkretnego słowa i przekładała się na
niepłynność mowy, obecne były także parafazje, przy
czym pozostałe elementy prozodyczne wypowiedzi tj.
głośność, rytm, akcent były zachowane. Konwersacja
na poziomie wymiany sformułowań grzecznościowych
pozostała bardzo dobrze zachowana i stosownie do sytuacji wykorzystywana. Badany nie inicjował jednak
żadnej rozmowy. Widoczne było wyraźne wycofanie się
z kontaktów społecznych i aktywności dnia codziennego. Świadomość trudności z wyrażaniem tego, co myśli
dodatkowo wpływała na stan wycofania.
Zdolność czytania została zachowana, ale rozumienie
skomplikowanych lub dłuższych teksów było już zaburzone. W tekście pisanym można było dostrzec niewłaściwe stosowanie małych i wielkich liter oraz ich opuszczanie (elizje). W pisaniu ze słuchu i w przepisywaniu
tekstu brak było konsekwencji w stosowaniu interpunkcji. Poprawnie wypadło zadanie wymagające korekty
błędów w przedstawionych wyrazach. Badany poprawnie różnicował słuchowo głoski i sylaby opozycyjne
oraz paronimy. Również proste działania matematyczne
wykonane zostały prawidłowo. Zadania złożone chory
rozwiązał niepoprawnie lub nie podjął próby ich wykonania. Wskazywanie figur geometrycznych i rysowanie
według polecenia było prawidłowe, a rysunki wykonane
przez badanego zawierały liczne detale z zachowaniem
proporcji.
Na wszystkich etapach badania pacjent był bardzo zaangażowany, w pełnym kontakcie, z zachowanym rozumieniem prostych poleceń. Rozumienie metafor i przysłów okazało się dość poważnym wyzwaniem. Większość z nich nie została poprawnie zinterpretowana, co
świadczy o zaburzeniu języka figuratywnego i myślenia
abstrakcyjnego. Nonsensy przedstawione za pomocą iluGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3

stracji odczytane zostały właściwie. Natomiast stwierdzono nieprawidłowości w prawidłowym rozumieniu
konstrukcji gramatycznych np. „proszę położyć ołówek
pod kartkę”.
Nie stwierdzono dysfunkcji w zakresie gryzienia, żucia i połykania. Badany samodzielnie spożywał posiłki, samodzielnie poruszał się po mieszkaniu. Wsparcie
bliskich jest niezbędne poza domem, a także w czasie
przygotowania posiłków, czy przy wykonywaniu prostych prac porządkowych, ponieważ mężczyzna zapomina, czym się zajmuje i w jakim celu wykonuje daną
czynność.

Program terapii logopedycznej
Program terapii łączył usprawnianie kompetencji językowych przy jednoczesnym usprawnianiu funkcji
poznawczych. Zajęcia prowadzono indywidulanie prze
okres 6 miesięcy. Plan pracy przygotowano z ukierunkowaniem na aktualny stan psychofizyczny pacjenta,
z dostosowaniem metod do aktywności i zaangażowania badanego [6]. Terapia logopedyczna obejmowała:
usprawnianie pamięci, uwagi, myślenia, rozumienia i liczenia, stymulację aktywności dialogowej i narracyjnej
w sytuacjach życiowych oraz doświadczenie udanej komunikacji, usprawnianie orientacji przestrzennej i czasu,
umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania (umiejętności grafomotorycznych). Działania terapeutyczne
nastawione były na aktywizację komunikacyjną oraz na
utrzymanie jak najdłużej posiadanych kompetencji językowych i umysłowych.
Stosowano terapię reminiscencyjną. Wprowadzono
„zeszyt pamięci”, w którym umieszczono fotografie bliskich, dane biograficzne, i inne ważne dla chorego informacje, aby aktywizować chorego i zachęcać go do rozmowy. Ćwiczenia językowe prowadzono w połączeniu
z usprawnianiem elementarnych i złożonych procesów
poznawczych: ćwiczenie językowe i pamięci (tworzenie
kalendarza ważnych dat, drzewa genealogicznego, opisywanie wydarzeń utrwalonych na zdjęciach, uzupełnianie słów piosenki i wspólne śpiewanie, nazywanie i opisywanie cech przedmiotów rzeczywistych i na ilustracjach, nazywanie zawodów, elementów domu, pomieszczeń, zapamiętywanie sylab, ilustracji, liczb), ćwiczenia
językowe i myślenia (zadania na myślenie kreatywne
typu: co zrobić, gdy się poplami ubranie, wykreślanie
słowa niepasującego do zbioru, czy przedmiotu niepasującego do grupy, wskazywanie produktów, których nie
można kupić w podanych miejscach, określanie podanych zdań jako fałszywe, lub prawdziwe, wyszukiwanie
przeciwieństw i wyrazów bliskoznacznych, wyszukiwanie cech wspólnych przedmiotów, uzupełnianie powie-
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dzeń i przysłów, tworzenie listy zakupów), ćwiczenia
językowe i orientacji (sprawdzanie godziny, daty, oglądanie serwisów informacyjnych i omawianie ich treści,
układanie przedmiotów w określony sposób (rozumienie przyimków), określanie stosunków przestrzennych).
Ćwiczenia funkcji językowych polegały na poprawianiu
błędnych zapisów, układaniu zdań z rozsypanki słownej, podawaniu jak największej ilości słów z określonej
kategorii, podawaniu słów rozpoczynających się na
określoną głoskę, układaniu słów z podanych liter.
Ćwiczenia usprawniające umiejętność czytania ze zrozumieniem powstawały w oparciu o teksty rzeczywiste
(czytanie i omawianie artykułów prasowych, rachunków, zaleceń lekarskich, ulotek leków). Kompetencje
dialogowe i społeczne ćwiczono poprzez wspólne wyjścia do sklepu czy podejmowanie rozmów proponowanych przez chorego.
W procesie porozumiewania się, w trakcie terapii wykorzystano poniższe zasady [7]:
1. Zachowywano normalny stylu komunikacji poprzez
naturalną wymianę ról bez akcentowania problemów
językowych i komunikacyjnych chorego.
2. Czas i uwaga skoncentrowana była na pacjencie
i jego wypowiedziach.
3. Terapeuta aktywnie słuchał pacjenta. Wykazywał
uważność na każdą wypowiedź z jednoczesnym okazywaniem zrozumienia, podtrzymywaniem dialogu.
4. Przekaz adresowany do mężczyzny był konkretny.
Stosowano krótkie zdania, składające się z podmiotu
i orzeczenia. Terapeuta unikał zaimków, zastępując je
rzeczownikami i nazwami własnymi.
5. Terapeuta podpowiadał zapomniane słowo, zadawał
pytania pomocnicze w momencie problemu z wyrażeniem myśli czy intencji.
6. Zadaniem logopedy było również podtrzymanie tematu rozmowy, poprzez odwołanie się do słów i zdań
kluczowych tematu.
7. W trakcie konwersacji terapeuta stosował wzmocnienia np. „ach tak”, „to świetnie” podtrzymując w ten
sposób uwagę, zachęcał badanego do dalszej rozmowy.
8. Stosowano pytania zamknięte, ułatwiające otrzymanie szybkiej i konkretnej odpowiedzi np. zamiast
„Co będziesz jadł na śniadanie?” zadawano pytanie:
„Zjesz owsiankę?”.
W trakcie terapii logopedycznej wykorzystywano
również stymulację sensoryczną. W tym celu używano
świec zapachowych oraz obiektów rzeczywistych o różnej teksturze, smaku i zapachu.
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Omówienie
Zaproponowana terapia logopedyczna trwała sześć
miesięcy i można ją potraktować jako początek
zaplanowanej rehabilitacji funkcji kognitywnych.
Terapia pacjenta ukierunkowana była na stymulację
w obszarze językowym, komunikacyjnym i poznawczym. Nie jest możliwe selektywne traktowanie zaburzeń językowych, gdyż są one częścią spowolnienia
procesów umysłowych w otępieniu. Porozumiewanie się z chorym to nie tylko kwestia zaburzeń mowy,
ale także skutek nieprawidłowego przebiegu innych
funkcji poznawczych, a także zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania [6]. Ćwiczenia umysłu
spowalniają rozwijające się procesy chorobowe, a tym
samym wpływają pozytywnie na utrzymanie sprawności
psychofizycznej [7].
Prowadzona terapia odpowiadała potrzebom kontaktów społecznych i korzystnie wpływała na samopoczucie pacjenta, który w opisywanym czasie nie przejawiał
stanów depresyjnych, lęku czy wycofania. Zajęcia wpłynęły pozytywnie na samoocenę i pewność siebie, dały
możliwość przeżycia osobistego sukcesu z dobrze wykonanych zadań.
W treningu zachowań językowych i komunikacyjnych
pomocnym narzędziem okazał się „zeszyt pamięci” pozwalający na odwoływanie się do określonego obszaru
wiedzy i aktywizowanie go przez fotografie bliskich,
dane biograficzne, dane dotyczące czynności dnia codziennego. Korzystanie z zeszytu ułatwiało podtrzymanie tematu rozmowy i mobilizowało do aktywności
komunikacyjnej pacjenta. Rozmowa na tematy emocjonalnie ważne dla pacjenta, poprawiała fluencję słowną,
pobudzała wyszukiwanie w pamięci bardziej urozmaiconego słownictwa, co usprawniało wypowiedź i wzbogacało jej treść o dodatkowe informacje.
Mimo tego iż w zakresie funkcjonowania poznawczego po sześciu miesiącach terapii nie stwierdzono zmian,
brak pogorszenia w przypadku choroby otępiennej, postępującej świadczyć może o pozytywnym wpływie terapii.
Aby zwiększyć zakres treningu należałoby włączyć
wyżej wymienione ćwiczenia do planu codziennego
usprawniania chorego w formie terapii pośredniej, realizowanej przez bliskich w warunkach domowych.
Celem oddziaływań jest wówczas nie tylko utrzymanie
w jak najlepszej kondycji kompetencji językowych i poznawczych, ale też stworzenie przestrzeni dialogu, bycia
w relacji z bliskimi, poczucia bezpieczeństwa i uwagi.
Opiekunowie powinni wiedzieć o możliwości terapii logopedycznej. Niestety, potrzeby opiekunów osób
z AD, związane z uzyskiwaniem wyczerpujących inforGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3
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macji na temat postępowania z chorym oraz pomocy ze
strony opieki zdrowotnej i społecznej nad pacjentem, nie
są spełniane w stopniu satysfakcjonującym [13].
Terapeuci mowy, oprócz pracy z pacjentem, powinni przekazywać rodzinom zasady dotyczące sposobu
komunikowania się z chorym. Czasem zmiana długości
zdań, konstrukcji gramatycznych, rodzaju stawianych
pytań [14] czy włączenie komunikatów niewerbalnych
jak odpowiedni ton, modulacja i siła głosu [3] pozytywnie wpływają na jakość i efektywność komunikacji,
a także na atmosferę dialogu.
Ze względu na nieodwracalny i postępujący charakter
choroby, brak lekarstwa, które skutecznie przeciwdziałałoby następstwom uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, wczesne rozpoznanie i wielospecjalistyczna
opieka dają szansę na spowolnienie tempa narastających
zmian neurodegeneracyjnych. Wpływają przez to na wydłużenie w miarę normalnej jakości życia osób chorujących [15].
Praca z pacjentami z AD stanowi bardzo duże wyzwanie, terapeuci próbują różnych sposobów polepszenia stanu emocjonalnego chorych (redukcji lęku i obniżonego nastroju) a przez to usprawnienia komunikacji.
Obecnie opisano już pozytywny wpływ dogoterapii
[16] czy muzykoterapii, która to metoda bez ograniczeń
może być stosowana w gabinetach logopedycznych [17,
18].

Wnioski
Chorzy z AD powinni korzystać z opieki i terapii neurologopedycznej, mającej na celu stymulację języka,
w powiązaniu z usprawnianiem innych funkcji: jak na
przykład pamięci, myślenia, orientacji w czasie i przestrzeni. Ponieważ większość logopedów posiada wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne, w programie terapii zaburzenia mowy nie powinny być pojmowane selektywnie.
Ponieważ zaburzenia językowe mają charakter postępujący, celem terapii jest już utrzymanie sprawności
funkcji poznawczych, a nie tylko ich poprawa, jak ma to
miejsce w przypadku terapii afazji.
Oprócz utrzymania sprawności językowej równie
ważnym celem terapii powinno być zapobieganie wyobcowaniu, izolacji społecznej, a także tworzenie choremu
możliwości zachowań językowych, które poprawiają nastrój, wpływają na poprawę samooceny.
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Krwawienie do mięœnia prostego brzucha u 88-letniej
chorej leczonej warfaryną
An 88-year-old patient with rectus sheath hematoma
during warfarin treatment
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Streszczenie
Przedstawiono przypadek 88-letniej chorej, u której doszło do krwawienia do mięśnia prostego brzucha w trakcie terapii
warfaryną. Znalezienie optymalnego leczenia antykoagulacyjnego u pacjentów w podeszłym wieku nadal stanowi poważne
wyzwanie, z uwagi na wysokie ryzyko zatorowo-zakrzepowe, jak i jednoczasowe wysokie ryzyko krwawień. Prezentowany
przypadek przedstawia typową dla pacjentów geriatrycznych wielochorobowość oraz towarzyszące jej problemy diagnostyczne i lecznicze. (Gerontol Pol 2017; 25; 208-211)
Słowa kluczowe: warfaryna, leczenie antykoagulacyjne, krwiak mięśnia prostego brzucha

Abstract
Authors presented a case report of an 88-year old female patient with rectus sheath hematoma during warfarin treatment.
Management of anticoagulation in elderly patients represents a particularly challenging issue. Indeed, these patients’ population is at high thromboembolic risk, but also at high hemorrhagic risk. This case demonstrates that multidisease and
diagnostic and clinical difficulties are typical in geriatric population. (Gerontol Pol 2017; 25; 208-211)
Key words: warfarin, anticoagulation treatment, rectus sheath hematoma

Wstęp
We współczesnej medycynie leczenie przeciwzakrzepowe jest jedną z najczęściej stosowanych form farmakoterapii [1]. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj migotanie przedsionków, które należy do najczęstszych
arytmii i może dotyczyć nawet 1-2% populacji, a wśród
pacjentów geriatrycznych około 80. roku życia odsetek
ten wynosi aż 9%, a w grupie powyżej 85 lat liczba ta
wzrasta do 17,8% [2,3].
Wśród wielu niebezpiecznych powikłań migotania
przedsionków na pierwszy plan wysuwa się udar mózgu,
ze swoimi skutkami medycznymi, społecznymi i ekonomicznymi. Z tej perspektywy niezmiernie ważne jest
poszukiwanie bezpiecznych i skutecznych metod zapobiegania tym incydentom. Jeszcze kilka lat temu lekami
z wyboru były dobrze przebadane i znane od ponad 70

lat doustne antykoagulanty z grupy antagonistów witaminy K (VKA). Jednakże stosowanie tych leków wiąże
się z występowaniem wielu problemów. Nawet jedna
trzecia, a wśród pacjentów z migotaniem przedsionków
z wysokim ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych
aż połowa pacjentów, przerywa zaleconą farmakoterapię [3]. Kolejny aspekt to przestrzeganie diety, czyli
unikanie produktów żywnościowych z nadmierną ilością witaminy K oraz utrzymanie międzynarodowego
wskaźnika znormalizowanego (INR) w zakresie terapeutycznym, co udaje się zwykle w 50-70%. Zbyt niskie wartości INR < 2 zwiększają ryzyko udaru, a zbyt
wysokie > 3 dwukrotnie podnoszą ryzyko krwawienia,
ponadto skomplikowanie dawkowanie utrudnia dostosowanie się pacjenta do zaleceń terapeutycznych, czyli
adherence. Ostatnie lata obfitują w badania dotyczące
nowych doustnych antykoagulantów, które ze względu
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na mniejszą ilość interakcji, brak konieczności ciągłego
monitorowania parametrów krzepnięcia oraz modyfikacji diety, a przede wszystkim komfortowe dawkowanie,
stanowią obiecującą alternatywę dla VKA [3]. Rozpoczynając farmakoterapię, czy to antagonistami witaminy
K, czy też nowymi lekami przeciwzakrzepowymi, obok
oczywistych korzyści, trzeba mieć świadomość, że żadne z leków przeciwkrzepliwych nie są pozbawione wad.
Do powikłań wynikających z leczenia antykoagulantami
zalicza się groźne dla życia i zdrowia krwawienia śródczaszkowe oraz inne krwawienia ze strony układu pokarmowego, moczowo-płciowego oraz tkanek, mogące
wymagać interwencji chirurgicznych i hospitalizacji [4].
Ryzyko pojawienia się krwawień u pacjentów leczonych
przewlekle doustnym antykoagulantem jest realne i mieści się w przedziale 0,1% do 6,5% w ciągu roku, a powiązane z tym ryzyko zgonu wynosi 0,1-1% rocznie [5].

Opis przypadku
Chora osiemdziesięcioośmioletnia z przewlekłą niewydolnością serca w wywiadzie, została przyjęta do
Kliniki Geriatrii z powodu kolejnego zaostrzenia tej choroby. Przy przyjęciu chora była przytomna, stan ogólny
opisywano jako średni, RR 150/90, CSNM około 80/
min, 16 oddechów/min., poruszała się samodzielnie,
choć z trudnością, bez widocznych obrzęków obwodowych, z osłuchowo stwierdzanymi trzeszczeniami
u podstawy płuc. Zgłaszała duszność spoczynkową od
około 5 dni ograniczającą wykonywanie podstawowych
czynności życia codziennego, kaszel z odpluwaniem
wydzieliny, bez domieszki krwi, negowała bóle o charakterze stenokardialnym. W rtg przeglądowym potwierdzono cechy zastoju w krążeniu małym.
W wywiadzie u chorej ponadto opisywano: napadowe
migotanie przedsionków, umiarkowaną niedomykalność
zastawki dwudzielnej, ciężką niedomykalność zastawki
trójdzielnej, nadciśnienie tętnicze, przewlekłą chorobę
nerek, wole guzowate tarczycy, niedokrwistość normocytarną oraz nadpłytkowość, splenomegalię, kamicę pęcherzyka żółciowego, zmiany zwyrodnieniowe i skoliozę odcinka piersiowego kręgosłupa.
Z dokumentacji szpitalnej wiadomo również, że chora
10 miesięcy wcześniej była hospitalizowana w Klinice
Kardiologii z powodu obrzęku płuc oraz ostrej niewydolności oddechowej. Następnie z powodu objawowej
bradykardii, około 45/min., prawdopodobnie polekowej
oraz niedokrwistości ze stężeniem Hgb 9,0 g/dl była hospitalizowana w Klinice Nefrologii i Nadciśnienia tętniczego. Wypisana do domu w stanie ogólnym dość dobrym, stabilnym.
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Podczas obecnej hospitalizacji stosowano leczenie
objawowe zaostrzenia niewydolności serca oraz leczenie przewlekłe chorób towarzyszących. Z powodu napadowego migotania przedsionków w wywiadzie chora
przyjmowała przewlekle Warfin w dawce modyfikowanej wg INR.
W pierwszej dobie hospitalizacji uzyskano wyraźne
zmniejszenie nasilenia opisywanych przy przyjęciu dolegliwości. Ustąpiła duszność spoczynkowa, chora poruszała się bez większych dolegliwości w obrębie swojego
pokoju, samopoczucie opisywała jako dość dobre.
W drugiej dobie hospitalizacji w godzinach okołopołudniowych chora zgłosiła nagły ból brzucha zlokalizowany w prawym podbrzuszu, niepromieniujący. Stan
ogólny chorej był dość dobry, ból nie uniemożliwiał
samodzielnego poruszania się, palpacyjnie brzuch był
miękki, nieco wzdęty, objawy otrzewnowe nieobecne,
perystaltyka słyszalna, ale leniwa, bez towarzyszących
nudności, wymiotów, bez gorączki. W rtg przeglądowym jamy brzusznej, opisywano liczne poziomy płynów w nieposzerzonych pętlach jelitowych, bez objawów perforacji. W USG oraz TK jamy brzusznej wykluczono inne podejrzewane patologie, nie wykazano
płynu w jamie otrzewnej. W badaniach laboratoryjnych
również nie wykazano nieprawidłowości tłumaczących
obserwowane objawy. Konsultujący chorą chirurg zdecydował o braku wskazań do pilnej interwencji zabiegowej. Po kilku godzinach ból ustąpił i chora zaczęła poruszać się swobodnie, nie zgłaszała dolegliwości przez
kolejne dwie doby.
W piątej dobie w godzinach wieczornych, chora ponownie zgłosiła nagły ból brzucha o podobnym charakterze jak poprzednio, podobnie zlokalizowanym.
W badaniu palpacyjnym brzuch był bolesny na całej powierzchni, ale najbardziej w prawym podbrzuszu. Uwagę zwrócił wyczuwalny opór patologiczny (nieobecny
wcześniej podczas badania przedmiotowego) o średnicy
ok. 15cm, bez objawów otrzewnowych, z leniwą perystaltyką, ale słyszalną w każdym kwadrancie, w badaniu
per rectum bez cech świeżego krwawienia. Wykonano
szereg badań obrazowych (rtg przeglądowe, USG oraz
TK jamy brzusznej). Uwagę zwracał wolny płyn w jamie otrzewnej (nieopisywany poprzednio) oraz zbiornik
płynowy mogący odpowiadać krwiakowi w pochewce
mięśnia prostego brzucha, z niewielkimi przestrzeniami
świeżo wynaczynionej krwi o wymiarach 134x44x143
mm.
W poszukiwaniu źródła krwawienia wykonano angio-KT jamy brzusznej i miednicy. Opisano dużą ilość
płynu w jamie brzusznej i miednicy. Po stronie prawej
w obrębie mięśnia prostego i skośnego wewnętrznego
brzucha, poniżej poziomu pępka opisano krwiaka. PoGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3
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dając kontrast w obrębie tych mięśni uwidoczniono
drobne naczynia, a w dalszej fazie wynaczyniony kontrast. Obraz odpowiadał wysnutemu, na podstawie dotychczasowych badań, podejrzeniu krwawienia domięśniowego.
Stan chorej stopniowo pogarszał się. W badaniach laboratoryjnych obserwowano cechy krwawienia zagrażającego życiu. Stężenie hemoglobiny spadło z 9,2 do
5,0g/dl. W trakcie oczekiwania na zabieg operacyjny,
stosowano intensywne leczenie objawowe, przetaczanie KKCz, FFP, płynoterapię i.v., witaminę K i.v. Mimo
wdrożonej terapii nastąpiło zatrzymanie oddechu, chorą
zaintubowaną i przekazano do Kliniki Chirurgii.
Według opisu zabiegu po otwarciu pochewki mięśnia
prostego brzucha ewakuowano olbrzymi krwiak z destrukcją mięśnia w podbrzuszu. Krwiak przebił się przez
otrzewną do jamy brzusznej. Z jamy brzusznej ewakuowano około 1500ml płynnej krwi, po obfitym wypłukaniu jamy otrzewnej nie stwierdzono innego źródła krwawienia z jamy otrzewnej.
Po zabiegu chora w stanie ogólnym ciężkim pozostawała w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Pomimo działań mających na celu stabilizację stanu
ogólnego chorej, jej stan stale pogarszał się. W pierwszej dobie pooperacyjnej wykonano relaparotomię. Ewakuowano ponownie powstałego krwiaka pochewki mięśnia prostego brzucha oraz jamy otrzewnej, zaopatrzono
dalsze krwawienie z mięśnia prostego po stronie prawej,
założono drenaż. W kolejnej dobie podczas laparotomii zwiadowczej stwierdzono rozległe niedokrwienie
trzewi, z nieodwracalnymi zmianami martwiczymi, bez
możliwości wyleczenia chorej. Wkrótce po tym doszło
do nagłego zatrzymania krążenia chorej w mechanizmie
asystolii.

Dyskusja
Przedstawiony przypadek opisuje sytuację, która należałoby zakwalifikować do rzadko spotykanych w praktyce klinicznej. Pacjentka trafia do oddziału geriatrycznego z pozornie niebudzącego większego niepokoju
powodu, jakim jest kolejne w życiu zaostrzenie niewydolności serca z zaznaczonymi zmianami osłuchowymi
w postaci trzeszczeń przypodstawnych obustronnych,
a także potwierdzonym radiologicznie zastojem w krążeniu małym. Większego niepokoju nie budzi również
stopień kontroli leczenia antykoagulacyjnego warfaryna – w trakcie hospitalizacji wartości INR wahają się
w granicach 4,51-2,12. Pomimo przekroczenia zakresu terapeutycznego podobne wartości zdarzają się powszechnie w trakcie leczenia i nie są zwykle powodem
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do pilnej hospitalizacji chorego, o ile nie towarzyszą im
cechy krwawienia.
U opisywanej pacjentki dolegliwości pojawiły się
w drugiej dobie hospitalizacji (INR 3,29). Chora była
leczona warfaryną przewlekle i w trakcie terapii wielokrotnie uzyskiwała wyższe wartości wskaźnika INR, bez
istotnych implikacji klinicznych.
Samo rozpoznanie krwiaka w mięśniu prostym brzucha, jako głównej przyczyny dolegliwości bólowych
brzucha, stanowi istotny casus w praktyce klinicznej,
z uwagi na niewielką częstość jego występowania. Producent leku w Charakterystyce Produktu Leczniczego
(Warfin 3 mg) deklaruje, że ogólny odsetek krwawień
w czasie leczenia wynosi około 8% na rok dla wszystkich krwawień, składających się z mniej ciężkich krwawień (6% rocznie), ciężkich krwawień (1% rocznie)
oraz krwawień śmiertelnych (0,25% rocznie), przy czym
w grupie ciężkich krwawień wymieniane są w pierwszej
kolejności krwawienia wewnątrzczaszkowe [6].
Incydenty spontanicznych krwawień do mięśnia prostego brzucha zdarzają się częściej w grupie chorych
w podeszłym wieku leczonych doustnymi antykoagulantami i/lub lekami przeciwpłytkowymi [7]..Krwawienie do mięśnia prostego brzucha może często imitować
inne, powszechnie występujące schorzenia jamy brzusznej i opóźniać postawienie prawidłowej diagnozy oraz
włączenie odpowiedniego leczenia. W przypadku bólów
brzucha o braku uchwytnej przyczyny, u chorego leczonego antykoagulacyjnie rozsądne wydaje się rozważenie
krwawienie do mięśnia prostego brzucha, jako potencjalnej przyczyny dolegliwości, nawet jeśli wykluczono
uraz jamy brzusznej lub wcześniejsze naderwanie mięśnia. Postępowanie takie może uchronić chorego przed
wykonywaniem niepotrzebnych badań diagnostycznych,
a także zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z rozwojem choroby w czasie.
Przypadek ten potwierdza również fakt, jak istotna
jest decyzja o włączeniu leczenia antykoagulacyjnego
w praktyce geriatrycznej, z uwzględnieniem spodziewanych korzyści, ale również możliwych powikłań takiego
leczenia, które nie zawsze przebiegają w sposób typowy
i spodziewany.
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Streszczenie
Kwas acetylosalicylowy jest obecny w praktyce klinicznej już od ponad stu dziesięciu lat, jednakże nadal odgrywa kluczową rolę w leczeniu oraz prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Jest on najczęściej stosowaną molekułą o działaniu
przeciwpłytkowym w celu redukcji ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych oraz śmiertelności. Wykorzystywany jest szczególnie często w prewencji wtórnej po przebytym zawale serca, rewaskularyzacji wieńcowej, u pacjentów
ze stabilną chorobą wieńcową, po przebytym udarze niedokrwiennym lub przejściowym epizodzie niedokrwiennym mózgu
ze względu na długoletnie doświadczenie kliniczne oraz najlepsze rezultaty stosowania wykazane w wielu badaniach oraz
niską cenę, czyli jego powszechną dostępność dla pacjenta. Rozważając stosowanie ASA w prewencji pierwotnej należy
wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki ryzyka oraz stosunek korzyści do potencjalnego ryzyka krwawienia. (Gerontol Pol
2017; 25; 212-215)
Słowa kluczowe: zawał serca, udar mózgu, prewencja pierwotna, prewencja wtórna, leki przeciwpłytkowe – kwas acetylosalicylowy, pacjent geriatryczny.

Abstract
Acetylsalicylic acid has been present in clinical practice for more than one hundred and ten years, but still plays a key role
in the treatment and prevention of cardiovascular disease. It is the most commonly used antiplatelet molecule to reduce the
risk of cardiovascular events and mortality. It is used especially in secondary prevention after myocardial infarction, coronary revascularization, in patients with stable coronary artery disease, after ischemic stroke or transient ischemic stroke,
due to long-term clinical experience and best results in many studies and low cost, which means its widespread availability
to the patient. Additional risk factors and benefit/potential risk of bleeding should be considered when considering ASA in
primary prevention. (Gerontol Pol 2017; 25; 212-215)
Key words: myocardial infarction, stroke, primary prevention, secondary prevention, antiplatelet agents – acetylsalicylic
acid, geriatric patient.

Wprowadzenie
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonu
na całym świecie. Liczba zgonów stale rośnie w związku ze wzrostem liczby ludności, starzeniem się populacji, a także zmianami w epidemiologii [1]. Płytki krwi
odgrywają ważną rolę w patogenezie formowania skrze-

pu oraz rozwoju miażdżycy naczyń krwionośnych, dlatego farmakoterapia przeciwpłytkowa stanowi jedną
z głównych metod prewencji i leczenia choroby niedokrwiennej serca, a najczęściej stosowanym lekiem przeciwpłytkowym zmniejszającym ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych oraz śmiertelność jest kwas acetylosalicylowy (ASA) [2]. Kwas acetylosalicylowy, zsyn-

Adres do korespondencji:  Katarzyna Mądra-Gackowska; Katedra i Klinika Geriatrii CM UMK; ul. Marie-Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
 (+48 52) 585 49 00 ;  madrakatarzyna@wp.pl
Ó Akademia Medycyny

MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE WYKORZYSTANIA KWASU ACETYLOSALICYLOWEGO...

tetyzowany przez Felixa Hoffmanna i wprowadzony
do obrotu w 1899 roku przez firmę Bayer, jest jednym
z najstarszych i wciąż obecnych w praktyce klinicznej
leków. Wzmianki o stosowaniu salicylanów zostały wyryte na glinianych sumeryjskich tabliczkach, natomiast
ekstrakty z kory i liści wierzby zawierające tę substancję
wykorzystywano już za czasów Hipokratesa [3,4]. Kwas
acetylosalicylowy, obecny w medycynie już od ponad
stu dziesięciu lat, należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, dlatego początkowo stosowano
go ze względu na działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Dopiero w latach 70. po
opublikowaniu pierwszego randomizowanego badania
oceniającego wpływ ASA na wystąpienie incydentów
sercowo-naczyniowych, zaczęto stosować tę molekułę
w kardiologii jako lek przeciwpłytkowy, który obecnie
jest określany jako fundament farmakoterapii kardiologicznej [4,5]. Farmakoterapia przeciwpłytkowa kwasem
acetylosalicylowym w prewencji wtórnej udaru mózgu
jest najbardziej udokumentowaną oraz najczęściej stosowaną formą leczenia [6]. Kwas acetylosalicylowy jest
najbardziej przebadanym lekiem w długoterminowej
prewencji po zawale serca, udarze mózgu czy chorobie
tętnic obwodowych. W metaanalizie 16 badań obejmujących 17 000 osób, Antithrombotic Trialists’ Collaboration, ryzyko udaru mózgu wynosiło 2,08% na rok
versus 2,59% w grupie kontrolnej (p = 0,002), a zdarzeń
wieńcowych — 4,3% na rok versus 5,3% (p = 0,0001).
Nastąpiło zmniejszenie śmiertelności ogólnej o 10%,
z istotną ilością krwawień, niemniej jednak korzyści wynikające ze stosowania ASA przewyższały ryzyko krwawienia [7]. Z kolei metaanaliza 145 badań przeciwpłytkowych obejmujących ponad 55 tysięcy ludzi opublikowana w roku 1994 wykazała, że stosowanie dawki 273
mg ASA obniżyło ryzyko zawału serca o 137 przypadków na 10’000 pacjentów oraz udaru niedokrwiennego
mózgu o 39 przypadków również na 10’000 osób, gdzie
ryzyko udaru krwotocznego wzrosło jedynie o 12 przypadków na 10’000 pacjentów. Również szwedzkie badanie SALT wykazało podobną skuteczność dawki 75 mg
ze znacznie ograniczonymi skutkami ubocznymi [6,8].

Wytyczne leczenia kwasem
acetylosalicylowym
Kwas acetylosalicylowy ma ugruntowaną rolę w prewencji wtórnej, gdzie stosowany jest zwykle w małych
dawkach 75-150 mg na dobę. Wyższe dawki ASA nie
wnoszą dodatkowego efektu protekcyjnego, zwiększając wyłącznie ryzyko działań niepożądanych [9]. ASA
powinien być stosowany w prewencji wtórnej u osób
po przebytym zawale serca, po rewaskularyzacji wień-
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cowej, u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, po
przebytym udarze niedokrwiennym lub przejściowym
epizodzie niedokrwiennym mózgu. Należy jednak pamiętać, że istnieją szczególne grupy chorych z współistniejącym migotaniem przedsionków i chorobą wieńcową, u których oprócz leczenia przeciwpłytkowego
należy podawać doustny antykoagulant. W tej grupie
obserwuje się także zwiększone ryzyko krwawień, dlatego wytyczne mówią, że jeżeli od incydentu wieńcowego lub rewaskularyzacji minęło więcej niż 12 miesięcy,
a pacjent jest stabilny wieńcowo, można jego leczenie prowadzić wyłącznie doustnym antykoagulantem,
z wyłączeniem pacjentów z nawracającymi epizodami
wieńcowymi. W przypadku prewencji pierwotnej rola
kwasu acetylosalicylowego nie jest już tak jednoznaczna. Zastosowanie profilaktyki przeciwpłytkowej można
rozważyć u pacjentów z cukrzycą z 10- letnim ryzykiem sercowo naczyniowym wynoszącym co najmniej
10%, u kobiet z cukrzycą przy braku przeciwwskazań,
u kobiet z grupy wysokiego ryzyka lub powyżej 65 roku
życia, gdy korzyści z zapobiegania udarowi mózgu lub
zawałowi serca przewyższają potencjalne ryzyko krwawienia. Nie jest zalecane stosowanie ASA u mężczyzn
poniżej 50. roku życia oraz kobiet poniżej 60. roku życia z 10-letnim ryzykiem sercowo-naczyniowym poniżej
5% [9].

Mechanizm działania i farmakodynamika
Kwas acetylosalicylowy jest nieselektywnym inhibitorem enzymu cyklooksygenazy działającym na obie izoformy enzymu (COX-1 oraz COX-2), jednakże o wiele
większym powinowactwie do COX-1, co jest podstawą
działania przeciwpłytkowego. ASA nieodwracalnie modyfikuje COX-1 poprzez acetylację seryny w pozycji
529, tworząc w centrum aktywnym zawadę przestrzenną, co uniemożliwia wiązanie kwasu arachidonowego.
Cyklooksygenaza typu 1 przekształca kwas arachidonowy w prostanoidy, m.in. w tromboksan A2, który jest
czołowym aktywatorem płytek krwi [5,6,10]. Nieodwracalne zablokowanie cykooksygenazy w płytce krwi, czyli elemencie morfotycznym pozbawionym jądra komórkowego skutkuje pozbawieniem aktywności COX-1 do
końca życia płytki, czyli na około 10 dni, zanim dojrzeje
kolejna pula trombocytów. Dlatego działanie antyagregacyjne utrzymuje się, pomimo krótkiego okresu półtrwania leku. Do zahamowania konstytutywnej cyklooksygenazy wystarczające są dawki 75-150 mg ASA na
dobę, a zahamowanie COX-2 wymagałoby co najmniej
dziesięciokrotnie większych dawek w krótszych odstępach czasowych, które nie są stosowane ze względu na
działanie toksyczne [4].
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Wchłanianie kwasu acetylosalicylowego zachodzi
w żołądku i górnym odcinku jelita cienkiego, jednakże
po rozgryzieniu tabletki następuje już w jamie ustnej,
co prowadzi do szybszego osiągnięcia efektu przeciwpłytkowego, na przykład w świeżym zawale serca. Po
podaniu formy niepowlekanej maksymalne stężenie
w osoczu jest osiągane po 30-40 minutach po przyjęciu, a w przypadku formulacji dojelitowych w ciągu 3-4
godzin. Już w trakcie pasażu przez śluzówkę przewodu
pokarmowego dochodzi do częściowego oderwania się
reszty acetylowej. Jako metabolit powstaje więc także
kwas salicylowy. W wyniku dalszej hydrolizy w wątrobie powstają glukuroniany estrowe i eterowe oraz kwas
salicylurowy. ASA oraz jego metabolity w znacznej
mierze jest wydalany przez nerki. Biodostępność wynosi
około 40-50%. Okres półtrwania we krwi wynosi około 15 minut, natomiast okres półtrwania powstającego
kwasu salicylowego po małych dawkach ASA wynosi
2-3 godziny. Okres półtrwania wzrasta wraz z przyjętą
dawką, w przypadku dawki toksycznej może wynosić
nawet 15-20 godzin [4,11].

Zastosowanie kwasu acetylosalicylowego
w prewencji pierwotnej i wtórnej u osób
w podeszłym wieku
Wraz z wiekiem rośnie zarówno ilość incydentów sercowo-naczyniowych jak i ryzyko krwawienia z górnego
odcinku przewodu pokarmowego, które budzi niepokój
szczególnie u osób w podeszłym wieku. Dlatego ocena korzyści i ryzyka jest niezwykle istotna u pacjentów
powyżej 65. roku życia bez jawnej choroby sercowo-naczyniowej lub naczyniowo-mózgowej w wywiadzie. Liczba badań klinicznych dotyczących prewencji pierwotnej jest mocno ograniczona, niektóre z nich
jeszcze trwają [9].W badaniu Antithrombotic Trialists’
wykazano redukcję ryzyka wystąpienia poważnych
zdarzeń naczyniowych bez wpływu na śmiertelność
z 0,57% do 0,51% na rok, z jednoczesnym wzrostem
krwawień z przewodu pokarmowego oraz pozaczaszkowych o 0,03% rocznie. Redukcja ryzyka wydaje się
dość znikoma, jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że
wyjściowe prawdopodobieństwo incydentu w tej grupie
jest niewielkie. W niedawno opublikowanym badaniu
z Japonii, w którym randomizacji poddano pacjentów
w wieku 60-85 lat z nadciśnieniem tętniczym, dyslipidemią lub cukrzycą, którzy otrzymywali dziennie 100
mg kwasu acetylosalicylowego lub placebo, częstość
występowania 5-letniego zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych nie wykazywała istotnych różnic między
grupami [7]. W dniu 14.06.2017 r. australijski National
Institute on Aging (NIA) ogłosił zakończenie interwenGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 3

cyjnej fazy badania ASPREE, która planowana była do
grudnia 2017 roku. W badaniu uczestniczyli pacjenci
powyżej 70 roku życia otrzymujący 100 mg kwasu acetylosalicylowego na dobę lub placebo. Badanie miało na
celu ustalenie czy codzienne przyjmowanie małej dawki
ASA wpłynie na przedłużenie życia wolnego od niepełnosprawności i demencji u zdrowych osób w podeszłym
wieku, jednakże podjęto decyzję o przerwaniu badania
z uwagi na małe prawdopodobieństwo uzyskania dodatkowych korzyści, nawet gdyby pacjenci uczestniczyli
w badaniu do końca 2017 roku [7]. Wskazania do stosowania ASA są takie same w grupie osób starszych jak
młodszych kategoriach wiekowych i obejmują: prewencję wtórną chorób sercowo naczyniowych, gdzie rola
ASA jest bezdyskusyjna i potwierdzona w wytycznych
wielu towarzystw naukowych. Natomiast stosowanie
ASA w prewencji pierwotnej jest cały czas przedmiotem dyskusji i badań. Wolff i współpracownicy dokonali przeglądu systematycznego dostępnej literatury
i przedstawili zalecenia dotyczące stosowania ASA
w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych.
W publikacji podkreślono szczególną rolę czynników
ryzyka takich jak: wiek, płeć, nikotynizm czy też choroby współistniejące (zaburzenia lipidowe, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze), a także oceniono ryzyko krwawień.
Uzyskano dowody wskazujące na zmniejszenie ryzyka
zawału serca u płci męskiej oraz pierwszego udaru mózgu u płci żeńskiej, szczególnie u pacjentów obarczonych czynnikami ryzyka, stąd wynikające zalecenia dla
rozważenia profilaktycznego stosowania ASA u mężczyzn w wieku 45-79 lat oraz u kobiet w wieku 55-79
lat przy uwzględnieniu potencjalnego ryzyka i korzyści
ze stosowania ASA. W przypadku pacjentów po 80.
roku życia nie przedstawiono wystarczających dowodów
przemawiających za zastosowaniem ASA w prewencji
pierwotnej [5,9]. Wielu pacjentów oraz lekarzy obawia
się stosowania ASA z uwagi na działania niepożądane.
Wysokie dawki kwasu acetylosalicylowego rzędu 325
mg na dobę wiążą się ze znacznie podwyższonym ryzykiem krwawienia z przewodu pokarmowego, dlatego
ochronę przed zawałem serca oraz udarem niedokrwiennym mózgu zapewnia zwykle stosowana dawka 75 mg
raz na dobę, wobec której najlepiej udowodniono profil
bezpieczeństwa i korzyści, dlatego powinna być stosowana u większości pacjentów w codziennej praktyce klinicznej. [4]. Ponadto przyjmowanie tabelki dojelitowej
75 mg ASA raz na dobę zwiększa compliance, co jest
szczególnie istotne w grupie pacjentów geriatrycznych.
Jednakże, nawet małe dawki (75-150 mg) stosowane
u osób bez rozpoznanej choroby wrzodowej powodują
podwojenie ryzyka krwawień w porównaniu do pacjentów nieleczonych ASA [12]. Duży wpływ na poprawie-

MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE WYKORZYSTANIA KWASU ACETYLOSALICYLOWEGO...

nie profilu bezpieczeństwa terapii przeciwpłytkowej ma
łączne zastosowanie inhibitora pompy protonowej, a nawet, chociaż w mniejszym stopniu blokera receptora H2
[5]. W świetle przytoczonych faktów zadaniem lekarza
jest wnikliwa analiza i podjęcie decyzji terapeutycznej,
a w przypadku zaordynowania ASA, uświadomienie
pacjenta, że przewidywanie korzyści leczenia przeciwpłytkowego w prewencji pierwotnej lub wtórnej przeważają potencjalne ryzyko krwawienia. Należy pamiętać
o ogromnej skuteczności klinicznej kwasu acetylosalicylowego oraz o tym, że wszyscy pacjenci z chorobą wień-
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cową do końca życia powinni przyjmować ASA w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz w ramach
zapobiegania zgonowi z przyczyn sercowych przy braku
przeciwwskazań do jego stosowania.
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Regulamin ogłaszania prac w kwartalniku Gerontologia Polska
Gerontologia Polska jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, w którym są publikowane recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z zakresu biologii starzenia się, gerontologii
klinicznej i społecznej, a także problemów interdyscyplinarnych, prace kazuistyczne (opisy przypadków), listy, recenzje książek oraz komentarze redakcyjne.
Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: gerontologia@akademiamedycyny.pl
1. Do druku przyjmowane są prace w języku polskim lub angielskim. Zaakceptowane do druku prace w j. angielskim ukazują się w pierwszej kolejności.
2. Prace o charakterze doświadczalnym muszą być w zgodzie z wymogami Konferencji Helsińskiej. Autorzy muszą uzyskać pisemną zgodę osób badanych, po wcześniejszym poinformowaniu ich o przebiegu badań i o ewentualnych szkodliwościach z nich wynikających. Prace, których przedmiotem jest człowiek, mogą być wykonywane i publikowane
tylko za zgodą Komisji Bioetycznej i nie mogą ujawniać ich danych osobowych bez załączenia ich pisemnej zgody.
3. Nadesłanie pracy do druku jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że praca nie została zgłoszona do innego czasopisma.
4. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi niżej redakcja odsyła
Autorom bez oceny merytorycznej. Artykuły przygotowane zgodnie z wymogami poniżej zostają zarejestrowane
i przekazane do oceny niezależnym recenzentom. Akceptacja pracy do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów.
5. Data złożenia pracy w Redakcji, jak również data jej przyjęcia do druku, są umieszczone na początku drukowanej
pracy.
6. Prace są recenzowane poufnie i anonimowo (podwójna ślepa recenzja) przez niezależnych Recenzentów z grona
ekspertów w danej dziedzinie.
7. Redakcja zapoznaje Autorów z tekstem recenzji, bez ujawnienia nazwisk recenzentów.
8. Recenzent może uznać pracę za:
– nadającą się do druku bez dokonania poprawek,
– nadającą się do druku po dokonaniu poprawek według wskazówek Recenzenta, bez konieczności ponownej
recenzji,
– nadającą się do druku po dokonaniu poprawek według wskazówek Recenzenta i po ponownej recenzji pracy,
– nie nadającą się do druku.
9. Prace wymagające korekty zostaną niezwłocznie przesłane Autorom wraz z uwagami Recenzenta i Redakcji.
10. W przypadku zakwalifikowania pracy do druku Autorzy zostaną o tym fakcie poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.
11. Korekty, w formie elektronicznej należy zwrócić w terminie do 7 od daty wysłania z Redakcji. W wyjątkowych
wypadkach Redakcja może przedłużyć termin zwrotu korekty po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z jej
przedstawicielem.
12. Prace niezakwalifikowane do druku zostaną przez Redakcję zniszczone.
13. Redakcja Naukowa zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych poprawek i skrótów bez porozumienia
z Autorami.
14. Prace zgłaszane do druku należy przesłać w formie elektronicznej (e-mail).
15. Objętość prac oryginalnych nie może przekraczać 10 stron, 12 stron dla poglądowych i 8 stron dla prac kazuistycznych. Na jednej stronie nie można umieścić więcej niż 1800 znaków wraz ze spacjami.
16. Wersja elektroniczna pracy powinna być dostarczona e-mailem. Materiał ilustracyjny należy przygotować w formacie TIFF dla materiałów zdjęciowych i skanowanych, a dla grafiki wektorowej w programach Corel Draw do
wersji X7 lub Adobe Ilustrator do wersji CC(2014), dla wykresów i diagramów MS Excel lub Word.
17. Tekst oraz materiał ilustracyjny powinny być zapisane w oddzielnych plikach np. nazwa-tekst.doc, nazwa-tabela.doc.
18. Obowiązkowy układ pracy:
Strona tytułowa:
o tytuł artykułu w języku polskim i angielskim,
o imiona i nazwiska Autorów,
o pełna nazwa instytucji,
o słowa kluczowe w języku polskim/angielskim (do 6 słów),
o pełny adres korespondencyjny jednego z Autorów,
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o streszczenie pracy w języku polskim (200-250 słów w przypadku prac oryginalnych oraz 100-150 w przypadku prac poglądowych i opisów przypadków klinicznych; struktura jak w tekście głównym),
o streszczenie pracy w języku angielskim (200-250 słów w przypadku prac oryginalnych oraz 100-150 w przypadku prac poglądowych oraz opisów przypadków klinicznych; struktura jak w tekście głównym),
o należy wyszczególnić wszystkie źródła finansowania wykonanej pracy naukowej.
Układ tekstu głównego (w przyjętym układzie dla prac oryginalnych):
o wstęp,
o cel pracy,
o materiał i metody,
o wyniki,
o omówienie,
o wnioski,
o podziękowania,
o spis piśmiennictwa.
19. Ryciny, tabele, wykresy i fotografie do włączenia w tekst należy nadsyłać oddzielnie, poza tekstem, w którym
muszą być zacytowane. Wszystkie powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością występowania w pracy
i opisane w języku polskim i angielskim (tabele - numeracja cyframi rzymskimi; ryciny, wykresy i fotografie –
numeracja cyframi arabskimi).
20. Spis piśmiennictwa powinien ograniczyć się do niezbędnych pozycji cytowanych w pracy, w przypadku prac oryginalnych do 20, a poglądowych do 40 pozycji. Piśmiennictwo należy przytoczyć w kolejności cytowań w tekście.
21. Każdą publikację podaje się w tekście za pomocą cyfry arabskiej w nawiasie kwadratowym.
22. Cytowanie w spisie piśmiennictwa powinno mieć następujący układ:
 dla czasopisma: nazwiska autorów z inicjałami imion, oddzielone przecinkami, zakończone kropką (jeśli liczba autorów cytowanej pracy przekracza trzy osoby, to pozostałych należy zaznaczyć skrótem: „i wsp.” lub „et
al.”), tytuł artykułu, kropka, nazwa czasopisma przytoczona w skrócie wg Index Medicum, kropka, spacja,
rok, średnik, tom, dwukropek, pierwsza i ostatnia strona – (np.: 1. Jakobsson U, Hallberg IR. Loneliness, fear
and quality of life among elderly in Sweden: a tender perspective. Aging Clin Exp Res. 2005;17(6):494-501.
 dla tytułu rozdziału z książki: nazwiska autorów z inicjałami imion, oddzielone przecinkami, zakończone
kropką, tytuł rozdziału, kropka, W: nazwiska redaktorów (red.), kropka, tytuł książki, kropka, miejscowość,
dwukropek, spacja, wydawca, średnik, spacja, rok wydania, kropka – w przypadku wybranych stron – spacja,
ss., spacja, pierwsza i ostatnia strona, kropka – np.: Wojszel ZB, Bień B. Wielkie problemy geriatryczne – rola
zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem. W: Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M (red.). Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007. ss. 97-114.
Dopuszcza się również cytowania ze źródeł elektronicznych.
23. Praca powinna być zredagowana możliwie krótko, bez zarzutu pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią.
24. Należy używać międzynarodowych (zgodnie z zasadami polszczyzny) nazw leków. Dopuszcza się podawanie
nazw handlowych w nawiasach.
25. Skróty powinny być wyjaśnione w tekście w miejscu, w którym się pojawiają po raz pierwszy.
26. Wraz z pracą należy złożyć Deklarację Konfliktu Interesów oraz List Przewodni z oświadczeniem Autorów,
że praca nie została i nie zostanie złożona do druku w innym czasopiśmie oraz że nie zachodzą zjawiska: „guest
authorship” i „ghostwriting”.
27. Pierwszy autor/autor do korespondencji otrzymują bezpłatnie 1 egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem.
28. Nie przewiduje się honorariów autorskich
29. Prawa autorskie: Maszynopis zakwalifikowany do druku w kwartalniku staje się własnością czasopisma Gerontologia Polska. Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym
prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych-CD i innych oraz w Internecie). Bez zgody wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń.
30. Redakcja Gerontologii Polskiej posiada własną stronę internetową, na której są zamieszczane pełne wersje drukowanych prac, jak również istotne wiadomości.
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Submission Manuscript Guidelines
The Polish Gerontology is the official journal for the Polish Society of Gerontology. The quarterly publishes peer-reviewed reports, original research papers on the biology of ageing, clinical and social gerontology, as well as articles on interdisciplinary issues relating to various aspects of the ageing process.
Please submit your papers electronically at: gerontologia@akademiamedycyny.pl

Instructions for authors
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
ethical standards formulated in the Helsinki Declaration. Informed consent for the research must be obtained
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.
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