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Wykorzystuj¹c analizê prze¿ycia stwierdzono istotnie wy¿sze ryzyko zgonu
wród mê¿czyzn, którzy w mniejszym zakresie realizowali normy /lub zalecenia
¿ywieniowe/ na wêglowodany ogó³em, b³onnik pokarmowy, witaminy B1, B6, PP
oraz potas, fosfor, magnez, cynk i mied, a tak¿e na t³uszcz ogó³em, nasycone
i jednonienasycone kwasy t³uszczowe.
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WSTÊP
W Polsce, podobnie jak w wiêkszoci krajów europejskich, obserwuje siê wzrost populacji osób w wieku podesz³ym, przy czym wed³ug prognoz demograficznych zjawisko to
w najbli¿szych latach bêdzie przybieraæ na sile.
Prawid³owe ¿ywienie sprzyja zachowaniu dobrej kondycji zdrowotnej, zapobiega wystêpowaniu chorób dietozale¿nych, opónia procesy starzenia siê organizmu, a tym samym
sprzyja d³ugowiecznoci [5]. Wed³ug Norm ¿ywienia dla ludnoci w Polsce [16] osoby
po 60 roku ¿ycia w stosunku do mê¿czyzn i kobiet w rednim wieku powinny zwiêkszyæ
spo¿ycie sk³adników od¿ywczych (bia³ek, wiêkszoci witamin i sk³adników mineralnych)
przy jednoczesnym obni¿eniu wartoci energetycznej racji pokarmowych. Poci¹ga to za
sob¹ szereg trudnoci w zbilansowaniu diety przez osoby starsze, sprzyja wystêpowaniu
zaburzeñ zdrowotnych wywo³anych nieprawid³owym sposobem ¿ywienia, a porednio wywiera wp³yw na jakoæ oraz d³ugoæ ¿ycia osób starszych.
W zwi¹zku z powy¿szym celowym wydaje siê przeanalizowanie zale¿noci miêdzy prze¿ywalnoci¹ a stopniem realizacji norm i zaleceñ ¿ywieniowych na energiê i wybrane sk³adniki pokarmowe u starszych mê¿czyzn.
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MATERIA£ I METODY
Badan¹ populacjê stanowi³o 146 mê¿czyzn wylosowanych w biurze PESEL urodzonych w latach
1919-1924 zamieszka³ych w Warszawie i okolicach. Dane o spo¿yciu produktów i potraw zebrano
metod¹ 3-dniowego bie¿¹cego notowania wiosn¹ 1999 roku, natomiast ogólne informacje o respondentach metod¹ wywiadu kwestionariuszowego. W 4,5-letnim okresie objêtym badaniem, tj. od wiosny 1999 roku do grudnia 2003 roku, zmar³o 43 mê¿czyzn (29,5%).
Dane z 3-dniowego bie¿¹cego notowania przeliczono na produkty rynkowe, z jakich zosta³y przygotowane, nastêpnie uzyskane wyniki wprowadzono do programu komputerowego ¯ywienie [11],
w którym dane o zawartoci sk³adników od¿ywczych w produktach pochodzi³y z tabel sk³adu
i wartoci od¿ywczych produktów spo¿ywczych [9]. Nastêpnie porównano wartoæ energetyczn¹
diet i iloæ spo¿ytych sk³adników pokarmowych z normami na poziomie bezpiecznego spo¿ycia,
b¹d z zaleceniami [16]. Ze wzglêdu na brak norm lub jednoznacznie zdefiniowanych zaleceñ ¿ywieniowych na b³onnik pokarmowy, sacharozê, nasycone, jednonienasycone i wielonienasycone kwasy
t³uszczowe w analizie uwzglêdniono spo¿ycie tych sk³adników pokarmowych w gramach na dobê.
Z tego wzglêdu, i¿ stwierdzono wystêpowanie wielu istotnych korelacji miêdzy stopniem realizacji norm i zaleceñ ¿ywieniowych na energiê i sk³adniki pokarmowe, przeprowadzono redukcjê liczby zmiennych przy u¿yciu analizy czynnikowej metod¹ g³ównych sk³adowych [2]. Pozwoli³a ona na
wyodrêbnienie sporód 26 zmiennych ¿ywieniowych piêciu czynników g³ównych (tabela I), skorelowanych z nastêpuj¹cymi zmiennymi:
l czynnik 1  ze stopniem realizacji norm /lub zaleceñ/ na wêglowodany ogó³em, b³onnik pokarmowy, witaminê B1, B6, PP oraz potas, fosfor, magnez, cynk i mied;
l czynnik 2  ze stopniem realizacji zaleceñ na t³uszcz ogó³em, spo¿yciem nasyconych i jednonienasyconych kwasów t³uszczowych;
l czynnik 3  z realizacj¹ normy na poziomie bezpiecznym na wapñ;
l czynnik 4  ze spo¿yciem sacharozy;
l czynnik 5  ze spo¿yciem wielonienasyconych kwasów t³uszczowych i z realizacj¹ normy na
poziomie bezpiecznym na witaminê E.
Do poszczególnych czynników w³¹czono zmienne, których ³adunki czynnikowe by³y wy¿sze b¹d
równe 0,70  tabela I. Wyodrêbnione czynniki w 88,8% wyjania³y zmiennoæ spo¿ycia poszczególnych sk³adników pokarmowych z dietami w badanej grupie mê¿czyzn, przy czym czynnik1 wyjania³ zmiennoæ w 52,2%, czynnik 2 w 15,0%, czynnik 3-8,0%, czynnik 4-7,4%, za czynnik
5-6,3%.
Nastêpnie oddzielnie dla ka¿dego czynnika respondentów podzielono na 2 grupy:
l mê¿czyzn, z wartoci¹ czynnika wiêksz¹ od zera, którzy w wy¿szym stopniu realizowali normy
/lub zalecenia/ ¿ywieniowe oraz
l mê¿czyzn, z wartoci¹ czynnika mniejsz¹ od zera, realizuj¹cych normy /lub zalecenia/ w ni¿szym stopniu.
Dla utworzonych grup wykrelono krzywe prze¿ycia metod¹ Kaplana-Meiera, a ich przebieg
porównano za pomoc¹ testu F-Coxa. Dla ka¿dego z wyodrêbnionych czynników obliczono ryzyko
wzglêdne (Hazard Ratio  HR) bêd¹ce ilorazem wspó³czynników umieralnoci u osób w ni¿szym
stopniu realizuj¹cych normy (zalecenia) ¿ywieniowe do wspó³czynników umieralnoci u osób z wy¿sz¹
realizacj¹ norm (zaleceñ). Za grupê osób nara¿onych uznano mê¿czyzn, których racje pokarmowe
w mniejszym stopniu realizowa³y normy (zalecenia) ¿ywieniowe. Dla ujednolicenia wnioskowania,
równie¿ dla czynnika 2 oraz czynnika 4 przyjêto te same kryteria, mimo ¿e ze wzglêdów zdrowotnych nie jest korzystne spo¿ycie zbyt du¿ych iloci t³uszczu ogó³em, nasyconych kwasów t³uszczowych oraz sacharozy.
W celu wyodrêbnienia grup zmiennych ¿ywieniowych (czynników), które wykazuj¹ zwi¹zek
z prze¿ywalnoci¹ badanych mê¿czyzn, wykonano modele proporcjonalnego hazardu Coxa. Analizê statystyczn¹ przeprowadzono przy u¿yciu programu komputerowego Statistica v. 6.0 PL.
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Wartoci ³adunków czynnikowych dla wyodrêbnionych czynników g³ównych i zmiennych ¿ywieniowych w³¹czonych do analizy czynnikowej
Values of the factor loadings of main factors and nutritional variables including to the
factorial analysis
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 procent zapotrzebowania dla grupy
3)  spo¿ycie w g/d
4)  spo¿ycie w mg/d
5)  procent normy na poziomie zalecanym
6)  procent minimalnej normy spo¿ycia
7)  procent zalecanego poziomu bezpiecznego, za 100% przyjêto spo¿ycie na poziomie 2,0 mg/d [16]
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WYNIKI
Badani mê¿czyni w chwili przeprowadzania wywiadu o spo¿yciu mieli 75-80 lat (rednio 77,3 ± 1,7 lat). Ponad 43% badanych mieszka³o na wsi, 35% w Markach k/Warszawy,
natomiast oko³o 22% w Warszawie. Blisko 80% respondentów deklarowa³o, i¿ cierpi na
choroby przewlek³e, 28% ocenia³o swój stan zdrowia jako z³y b¹d bardzo z³y, a swoj¹
aktywnoæ fizyczn¹ jako bardzo ma³¹ b¹d ma³¹. Oko³o 19% mê¿czyzn w chwili przeprowadzania wywiadu pali³o papierosy, za 33% w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych badanie stosowa³o witaminy i/lub sk³adniki mineralne w postaci suplementów.
Znaczna grupa mê¿czyzn spo¿ywa³a bardzo ma³e iloci sk³adników pokarmowych.
W zale¿noci od czynnika g³ównego do grup osób z niskim spo¿yciem (z wartociami czynnika ni¿szymi od zera) w³¹czono od 74 mê¿czyzn dla czynnika 1 do 92 osób dla czynnika
5  tabela II. Respondenci, którym dla czynnika 1 przypisano wartoci mniejsze od zera,
spo¿ywali bardzo ma³e iloci wêglowodanów ogó³em, witamin B1, B6, PP, potasu, magnezu, cynku i miedzi, co niew¹tpliwie mog³o prowadziæ do wyst¹pienia niedoborów wymienionych sk³adników od¿ywczych u tej czêci badanych. Na bardzo niskim poziomie kszta³towa³o siê rednie spo¿ycie wapnia wród mê¿czyzn zaklasyfikowanych do osób nara¿onych na niskie spo¿ycie tego sk³adnika (czynnik 3  stopieñ realizacji normy na poziomie
bezpiecznym  35,1 ± 15,1%).
Racje pokarmowe badanych mê¿czyzn zaklasyfikowanych do grupy osób nienara¿onych
(o wartociach czynników powy¿ej zera  wy¿szy stopieñ realizacji norm) zawiera³y istotnie wiêksze iloci wszystkich sk³adników ni¿ racje mê¿czyzn zaklasyfikowanych do grupy
osób nara¿onych (wartoci czynników wy¿sze od zera)  tabela II. Mê¿czyni ci spo¿ywali
odpowiednie iloci b³onnika pokarmowego, witaminy B1, B6, PP, potasu, magnezu, cynku
oraz wapnia, natomiast rednie spo¿ycie t³uszczów ogó³em, sacharozy, a tak¿e redni stopieñ realizacji normy na witaminê E oraz fosfor w tej grupie by³ zbyt du¿y.
Krzywe prze¿ycia Kaplana-Meiera wykrelone oddzielnie dla ka¿dego czynnika g³ównego w zale¿noci od jego poziomu przedstawiono na rycinie 1.
Na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych wykazano, i¿ mê¿czyni, którzy
spo¿ywali mniejsze iloci wêglowodanów ogó³em, b³onnika pokarmowego, witamin B1, B6,
PP oraz potasu, magnezu, fosforu, cynku i miedzi (zmienne skorelowane z czynnikiem 1)
charakteryzowali siê istotnie wy¿sz¹ umieralnoci¹ ni¿ badani, którzy spo¿ywali wiêksze
iloci wymienionych sk³adników pokarmowych (HR = 1,77; 95% CI: 0,95  3,28; p = 0,031).
Podobny znamienny wp³yw wykazano dla czynnika 2 skorelowanego ze stopniem realizacji zaleceñ na t³uszcz ogó³em oraz spo¿yciem nasyconych i jednonienasyconych kwasów
t³uszczowych (HR = 1,84; 95% CI: 0,96-3,54; p = 0,026). Natomiast dla czynnika 3 skorelowanego ze stopniem realizacji normy na wapñ (HR = 1,47; 95% CI: 0,79-2,73; p = 0,103)
oraz dla czynnika 5 zwi¹zanego ze stopniem realizacji normy na witaminê E i spo¿yciem
wielonienasyconych kwasów t³uszczowych (HR = 1,79; 95% CI: 0,90-3,55; p = 0,064)
wykazano wystêpowanie tendencji do wy¿szego ryzyka zgonu ogó³em w grupie mê¿czyzn
spo¿ywaj¹cych mniejsze iloci wymienionych sk³adników od¿ywczych w stosunku do mê¿czyzn spo¿ywaj¹cych wiêksze ich iloci. Nie stwierdzono za istotnych zale¿noci miêdzy
poziomem spo¿ycia sacharozy (czynnik 4) a ryzykiem zgonu w badanej grupie mê¿czyzn.
Po w³¹czeniu wszystkich piêciu czynników do modelu proporcjonalnego hazardu Coxa
wykazano istotny zwi¹zek miêdzy umieralnoci¹ a wartoci¹ czynnika 1 (HR = 1,86; 95%
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Ta b e l a I I . Spo¿ycie sk³adników pokarmowych skorelowanych z wyodrêbnionymi czynnikami
g³ównymi uzyskanymi dla charakterystyki sposobu ¿ywienia badanej grupy mê¿czyzn
Intake of nutrients included into main factors in factorial analysis of nutrient intake of
elderly men
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1)  procent normy na poziomie bezpiecznym
2)  spo¿ycie w g/d
3) _ procent minimalnej normy spo¿ycia
4) _ procent zalecanego poziomu bezpiecznego, za 100% przyjêto spo¿ycie na poziomie 2,0 mg/d
5)  procent normy na poziomie zalecanym [16]

CI: 1,00-3,47; p = 0,050) oraz czynnika 2 (HR = 1,99; 95% CI: 1,04-3,86; p = 0,039),
a tak¿e tendencjê dla czynnika 3 (HR = 1,69; 95% CI: 0,90-3,16; p = 0,103)  tabela III.
Otrzymane wyniki wskazuj¹, i¿ istotnie wy¿szym ryzykiem zgonu charakteryzowali siê
mê¿czyni, którzy spo¿ywali mniejsze iloci wêglowodanów ogó³em oraz b³onnika pokar-
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czynnik 1  realizacja norm /lub zaleceñ/ na wêglowodany ogó³em, b³onnik pokarmowy, witaminê B1,
B6, PP oraz potas, fosfor, magnez, cynk i mied;
czynnik 2  realizacja zaleceñ na t³uszcz ogó³em, spo¿ycie nasyconych kwasów t³uszczowych i jednonienasyconych kwasów t³uszczowych;
czynnik 3  realizacja normy na wapñ;
czynnik 4  spo¿ycie sacharozy;
czynnik 5  spo¿ycie wielonienasyconych kwasów t³uszczowych, realizacja normy na poziomie bezpiecznym na witaminê E
Ryc. 1.
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Krzywe prze¿ycia Kaplana-Meiera dla mê¿czyzn w zale¿noci od stopnia realizacji norm
lub zaleceñ ¿ywieniowych.
Kaplan-Meiers survival curves for men in relation to energy and nutrient intake as percent
of Polish RDA.
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Ta b e l a I I I . Ryzyko wzglêdne zgonu (HR) mê¿czyzn w zale¿noci od wartoci czynników g³ównych
Hazard ratio (HR) of mens death according to main factors levels
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 (Hazard Ratio)  ryzyko wzglêdne zgonu
HR
CI (Confidence Interval)  przedzia³ ufnoci

mowego, w mniejszym zakresie realizowali normy /zalecenia/ ¿ywieniowe na witaminy B 1,
B6, PP, potas, fosfor, magnez, cynk i mied (zmienne czynnika 1), a tak¿e zalecenia ¿ywieniowe na t³uszcz ogó³em, nasycone i jednonienasycone kwasy t³uszczowe (zmienne czynnika 2) ni¿ badani, którzy spo¿ywali wymienione sk³adniki pokarmowe w wiêkszych ilociach. Natomiast czynniki 4 i 5 zosta³y usuniête z modelu, gdy¿ nie wykazano istotnego ich
zwi¹zku z umieralnoci¹ w badanej grupie mê¿czyzn.
DYSKUSJA
Wraz z rozwojem populacyjnych badañ epidemiologicznych na przestrzeni lat piêædziesi¹tych dynamicznie rozwinê³y siê metody statystyczne pozwalaj¹ce na ocenê prze¿ywalnoci w zale¿noci od ró¿nych czynników ryzyka. Estymacja krzywych prze¿ycia metod¹
Kaplana-Meiera dla grup o ró¿nym poziomie analizowanych czynników i ocena istotnoci
ró¿nic miêdzy nimi, zapocz¹tkowa³y analizy statystyczne, umo¿liwiaj¹ce wyodrêbnianie
czynników istotnie wp³ywaj¹cych na ryzyko zgonu [12].
Mimo wielu badañ z tego zakresu brak jest prac, dotycz¹cych zale¿noci miêdzy prze¿ywalnoci¹ a sposobem ¿ywienia osób starszych w Polsce. Ze wstêpnych analiz statystycznych przeprowadzonych w Zak³adzie Podstaw ¯ywienia SGGW w Warszawie wynika, i¿
wystêpuje szereg zale¿noci miêdzy stopniem realizacji norm i zaleceñ ¿ywieniowych na
wybrane sk³adniki pokarmowe a prze¿ywalnoci¹ 75-80-letnich mê¿czyzn [3]. Jednak¿e
wskazuj¹ one równie¿ na potrzebê poszukiwania do celów tego typu analiz zintegrowanych
wskaników jakoci diety, których prób¹ jest przeprowadzona analiza.
Sposób ¿ywienia grupy mê¿czyzn objêty badaniem w niniejszej pracy, przeanalizowany
wczeniej przez Wierzbick¹ i wsp. [15], wykazywa³ wiele nieprawid³owoci. rednio racje
pokarmowe badanych dostarcza³y nadmiernych iloci t³uszczu, cholesterolu oraz fosforu,
natomiast spo¿ycie witamin B2, PP, C, a tak¿e wapnia, magnezu, miedzi by³o niewystarczaj¹ce, tj. u ponad 55% badanych nie przekracza³o 2/3 norm /zaleceñ/ ¿ywieniowych. Zastosowany w niniejszej pracy podzia³ respondentów w zale¿noci od wartoci wyodrêbnionych czynników g³ównych, wskazuje na bardzo niskie spo¿ycie wymienionych sk³adników
od¿ywczych u znacznej czêci badanych (tabela II). Tak niskie spo¿ycie niezbêdnych sk³adników od¿ywczych, jeli jest ono zwyczajowe, mo¿e prowadziæ do niedoborów ¿ywieniowych, a w konsekwencji wywieraæ wp³yw na zdrowie i ¿ycie osób starszych, co zosta³o
potwierdzone w niniejszej pracy.
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Wykazano, i¿ istotnie wy¿szym ryzykiem zgonu charakteryzowali siê mê¿czyni, którzy
spo¿ywali mniejsze iloci wêglowodanów ogó³em oraz b³onnika pokarmowego, w mniejszym zakresie realizowali normy /zalecenia/ ¿ywieniowe na witaminy B1, B6, PP, potas,
fosfor, magnez, cynk i mied, a tak¿e zalecenia ¿ywieniowe na t³uszcz ogó³em, nasycone i
jednonienasycone kwasy t³uszczowe w stosunku do badanych, którzy spo¿ywali wymienione sk³adniki pokarmowe w wiêkszych ilociach. Wy¿sze ryzyko zgonu w grupie mê¿czyzn,
którzy w mniejszym stopniu realizowali zalecenia dotycz¹ce spo¿ycia t³uszczu jest dosyæ
trudne do wyt³umaczenia. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ diety tych osób zawiera³y jednoczenie
zbyt ma³e iloci sk³adników od¿ywczych niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania
organizmu, takich jak: witaminy i sk³adniki mineralne. Wyodrêbniony czynnik 2 by³ dodatnio skorelowany zarówno z realizacj¹ zaleceñ na t³uszcz ogó³em, ze spo¿yciem nasyconych
oraz jednonienasyconych kwasów t³uszczowych. W badanych dietach stwierdzono dodatnie korelacje miêdzy omawianymi sk³adnikami, w tym tak¿e dodatni¹ korelacjê miêdzy
stopniem realizacji zaleceñ na t³uszcz ogó³em i spo¿yciem jednonienasyconych kwasów
t³uszczowych.
Czynnik 4 oraz czynnik 5 zosta³y usuniête z modelu proporcjonalnego hazardu Coxa
poniewa¿ otrzymane dla nich wyniki nie by³y istotne. Nale¿y podkreliæ, ¿e mê¿czyni dla
których wartoæ czynnika 4 by³a wiêksza od zera spo¿ywali rednio 70 ± 29 g sacharozy na
dobê, co stanowi³o 15,4 ± 6,2% wartoci energetycznej ca³odziennych racji pokarmowych
i znacznie przekracza³o zalecane wartoci (nie wiêcej ni¿ 10% energii) [16].
Brak jest analogicznych prac przeprowadzonych na innych populacjach osób starszych
w Polsce. Natomiast pojedyncze prace z pimiennictwa zagranicznego nie obejmuj¹ pe³nej
analizy wp³ywu spo¿ycia wszystkich sk³adników pokarmowych na umieralnoæ.
W badaniu Farchi i wsp. [4] wykazano, i¿ istotnie ni¿szym ryzykiem zgonu ogó³em
charakteryzowali siê doroli mê¿czyni pochodz¹cy z ró¿nych rejonów W³och, których
po¿ywienie dostarcza³o powy¿ej 2000 kcal w stosunku do osób spo¿ywaj¹cych mniejsze
iloci energii (HR = 0,66; 95% CI = 0,55-0,80). Podobne wyniki uzyskali Alderman i wsp.
[1] stwierdzaj¹c, i¿ ryzyko zgonu 25-75-letnich mieszkañców Stanów Zjednoczonych, których racje pokarmowe charakteryzowa³y siê wy¿sz¹ wartoci¹ energetyczn¹, by³o ni¿sze
w stosunku do osób dostarczaj¹cych z diet¹ mniejszych iloci energii.
Trichopoulou i wsp. [13] oraz Farchi i wsp. [4] wykazali, i¿ wraz ze wzrostem spo¿ycia
nasyconych kwasów t³uszczowych zwiêksza³o siê ryzyko zgonu badanych, czego nie potwierdzi³y wyniki niniejszej pracy. Badania Trichopoulou i wsp. [13] wykaza³y tendencjê
do wzrostu ryzyka zgonu wraz ze wzrostem procentowego udzia³u energii z nasyconych
kwasów t³uszczowych (HR = 1,12; 95% CI = 0,99-1,27). Farchi i wsp. [4] stwierdzili, i¿
u mê¿czyzn, u których procent energii z nasyconych kwasów t³uszczowych mieci³ siê
w wartociach uznawanych za prawid³owe wystêpowa³a tendencja do ni¿szej umieralnoci
(HR = 0,84; 95% CI = 0,70-1,02) w stosunku do badanych, którzy spo¿ywali wiêksze iloci
tego sk³adnika.
Do oceny wp³ywu jakoci spo¿ytej diety na umieralnoæ autorzy wielu badañ wykorzystali wskaniki jakoci diety: GMDS (Greek Mediterranean Diet Score) [8, 13, 14], HDI
(Healthy Diet Indicator) [6] i DDS (Diet Diversity Score) [7]. W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych dowiedziono, i¿ stosowaniu lepszej pod wzglêdem jakoci ¿ywieniowej diety towarzyszy³o zmniejszone ryzyko zgonu w grupach badanych osób [6-8, 10,
13, 14]. Przy u¿yciu wskanika GMDS wykazano, i¿ stosowanie diety ródziemnomorskiej

Nr 4

Prze¿ywalnoæ mê¿czyzn a spo¿ycie sk³adników pokarmowych

369

przez Greków w wieku 20-86 lat, wp³ywa³o istotnie na spadek umieralnoci z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia (HR = 0,67; 95% CI = 0,47-0,94) oraz chorób nowotworowych (HR =
0,76; 95% CI = 0,59 - 0,98) [13].
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e analiza prze¿ycia mo¿e
byæ u¿ytecznym narzêdziem statystycznym wykorzystanym do oceny ryzyka zwi¹zanego
z nieprawid³owym sposobem ¿ywienia osób starszych. Celowym wydaje siê znalezienie
wskanika jakoci diety, który pozwoli³by na zintegrowan¹ ocenê sposobu ¿ywienia populacji polskiej, a zarazem na podstawie jego wartoci mo¿na by³oby wnioskowaæ o wp³ywie
diety na stan zdrowia populacji osób starszych.
WNIOSKI
1. Istotnie wy¿szym ryzykiem zgonu charakteryzowali siê mê¿czyni, którzy spo¿ywali
mniejsze iloci wêglowodanów ogó³em oraz b³onnika pokarmowego, w mniejszym zakresie realizowali normy /zalecenia/ ¿ywieniowe na witaminy B1, B6, PP, potas, fosfor, magnez, cynk i mied, a tak¿e zalecenia ¿ywieniowe na t³uszcz ogó³em, nasycone kwasy t³uszczowe i jednonienasycone kwasy t³uszczowe w stosunku do badanych, którzy spo¿ywali
wymienione sk³adniki pokarmowe w wiêkszych ilociach.
2. Otrzymanych dla poszczególnych sk³adników pokarmowych wyników nie nale¿y rozpatrywaæ oddzielnie. Wy¿sze ryzyko zgonu w grupie mê¿czyzn o ni¿szym stopniu realizacji zaleceñ na t³uszcz nie wynika z faktu, i¿ badani spo¿ywali zbyt ma³o t³uszczu, lecz
raczej, i¿ ich diety zawiera³y jednoczenie zbyt ma³e iloci sk³adników od¿ywczych niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania organizmu, takich jak: witaminy i sk³adniki
mineralne.
3. Otrzymane wyniki wskazuj¹ na potrzebê poszukiwania zintegrowanych wskaników
jakoci diety, które pozwoli³by na ocenê sposobu ¿ywienia populacji polskiej, a zarazem na
podstawie ich wartoci mo¿na by³oby wnioskowaæ o wp³ywie diety na stan zdrowia osób
starszych.
J . K a ³ u ¿ a , J . D o ³ o w a , W. R o s z k o w s k i , A . B r z o z o w s k a
SURVIVAL AND HABITUAL NUTRIENT INTAKE AMONG ELDERLY MEN
Summary
The aim of this paper was to determinate whether the intake of energy and nutrients was associated with all-cause mortality in the elderly men of the Warsaw region. Data on the intake of energy
and nutrients were collected using a 3-day record method, in spring 1999. The mortality follow-up
period lasted until December 31, 2003. During this period 43 men (29.5 % subjects) died. The allcause mortality was higher among subgroup of elderly men with lower intake of carbohydrates,
dietary fiber, vitamin B1, vitamin B6, vitamin PP, potassium, phosphorus, magnesium, zinc, copper
and among subgroup of men with lower intake of total fat, saturated and monounsaturated fatty
acids.
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