
8. Streszczenie 

Osteoporoza to choroba, która staje się coraz większym problemem zdrowotnym, 

społecznym i ekonomicznym zarówno w Polsce jak i na  świecie. Na utratę gęstości 

mineralnej kości wpływa bardzo wiele czynników, zarówno zależnych jak i niezależnych od 

trybu życia. Wciąż za mało zwraca się uwagę na prewencję rozwoju osteoporozy i 

niefarmakologiczne metody spowolnienia utraty gęstości mineralnej kości w postaci 

prawidłowej diety i regularnej aktywności fizycznej. Na rozwój osteoporozy narażone są 

zwłaszcza kobiety w okresie okołomenopauzalnym. Dlatego w ich diecie należy zwrócić 

szczególną uwagę na odpowiednią podaż białka oraz takich składników mineralnych i 

witamin jak między innymi: wapń, magnez, fosfor oraz witaminę D. Udział tych składników 

determinowany jest często rodzajem stosowanej diety. Szczególnie wpływ stosowania diety 

wegetariańskiej na gęstość mineralną kości u kobiet w okresie około i po menopauzalnym nie 

został udokumentowany w żadnych polskich badaniach klinicznych.  

Celem głównym niniejszej pracy jest analiza wybranych czynników ryzyka rozwoju 

zaburzeń gęstości mineralnej kości wśród kobiet w okresie przed i po menopauzalnym. 

Celami szczegółowymi są: 

- ocena gęstości mineralnej szyjki kości biodrowej oraz kręgosłupa u kobiet przed i po 

menopauzie, 

-  ocena gęstości mineralnej szyjki kości biodrowej oraz kręgosłupa u kobiet przed i po 

menopauzie w zależności od stosowanej diety (tradycyjnej lub wegetariańskiej), 

- analiza wpływu parametrów antropometrycznych u kobiet przed i po menopauzie na gęstość 

mineralną kości, 

- analiza wpływu sposobu żywienia, zawartości poszczególnych składników odżywczych i 

składników mineralnych w zależności od stosowanej diety (tradycyjnej lub wegetariańskiej) 

na gęstość mineralną kości, 

- ocena występowania innych czynników ryzyka osteoporozy (zarówno zależnych jak i 

niezależnych od stylu życia) oraz ich wpływ na gęstość mineralną kości u kobiet przed i po 

menopauzie ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej, 

- analiza korelacji stężenia witaminy D3 w surowicy krwi z ocenianymi parametrami gęstości 

mineralnej kości. 

W pracy badaniem objęto 133 kobiety po 45 roku życia, gdzie 28% (n= 37) stanowiły 

te przed menopauzą oraz 72% (n=96) po menopauzie. Pacjentki poddane zostały badaniu 



densytometrycznemu gęstości mineralnej kości metodą DEXA, analizie składu ciała metodą 

BIA oraz wykonały badanie stężenia witaminy D3 w surowicy krwi. W celu określenia 

wpływu diety na stan układu kostnego u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, spośród 

badanych kobiet wyodrębniono 81 osób stosujących wegetariański model żywienia, natomiast 

52 kobiety stosowały dietę tradycyjną. Badane wypełniły kwestionariusz ankiety dotyczący 

stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na występowanie 

utraty masy kostnej według FRAX (WHO 2008 rok) oraz 3 dniowy dzienniczek spożycia 

metodą bieżącego notowania. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie z zastosowaniem 

testu Shapiro-Wilka, testu t-Studenta oraz U Mana Whitney’a. Zależności między badanymi 

cechami sprawdzano wykorzystując współczynnik rang Spermana. Za wyniki istotne przyjęto 

te, gdzie p<0,05. 

Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje istotna statystycznie różnica gęstości 

mineralnej kości u kobiet przed i po menopauzie. Czynnikami niekorzystnie wpływającymi 

na gęstość mineralną kości u badanych kobiet była niska zawartość tkanki tłuszczowej i BMI, 

a w przypadku kobiet przed menopauzą również niska podaż wraz z dietą białka ogółem. 

Wyższy procentowy udział tkanki tłuszczowej w organizmie korelował dodatnio z gęstością 

mineralną szyjki kości biodrowej i kręgosłupa u kobiet po menopauzie (p<0,001). Natomiast 

wyższe BMI korelowało dodatnio z gęstością mineralną szyjki kości biodrowej u kobiet przed 

(p=0,013) i po menopauzie, a kręgosłupa jedynie u badanych po menopauzie (p<0,001). 

 We wszystkich badanych grupach kobiet wykazano również niedostateczne stężenie 

witaminy D3 w surowicy krwi na skutek niskiej jej podaży z dietą oraz niewystarczającej 

suplementacji. Stężenie witaminy D3 nie korelowało istotnie z gęstością mineralną kości u 

kobiet po menopauzie, ale u kobiet przed menopauzą  stwierdzono dodatnie korelacje, które 

były bliskie istotności statystycznej (p=0,078).  

Osteopenia w szyjce kości biodrowej występowała u 38% (n=31) kobiet na diecie 

wegetariańskiej i 35% (n=18) badanych na diecie tradycyjnej. Osteoporozę w szyjce kości 

biodrowej wykazano jedynie u 4% (n=3) kobiet na diecie wegetariańskiej i 2% (n=1) kobiet 

na diecie tradycyjnej. Różnice pomiędzy grupami nie były istotne statystycznie.  

W badaniu gęstości kości kręgosłupa, aż 37% (n=29) kobiet na diecie wegetariańskiej 

i 27% (n=14) na diecie tradycyjnej posiadało osteopenię. Zmiany osteoporotyczne w 

kręgosłupie występowały u 14% (n=11) wegetarianek i 8% (n=4) kobiet na diecie tradycyjnej. 



Nie wykazano istotnie statystycznych różnic pomiędzy kobietami na diecie wegetariańskiej i 

tradycyjnej 

Analizując rodzaj stosowanej diety wegetariańskiej i tradycyjnej u kobiet przed 

menopauzą wykazano, że istotne statystycznie różnice dotyczyły: rodzaju spożywanego 

białka (roślinnego i zwierzęcego), podaży cholesterolu i wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych, karotenu, witaminy E, B1, PP, B6 oraz sodu. Natomiast u kobiet po menopauzie 

różnice w podaży dotyczyły: rodzaju spożywanego białka (roślinnego i zwierzęcego), podaży 

białka ogółem, cholesterolu, nasyconych kwasów tłuszczowych, wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych, karotenu, retinolu, witaminy A, E, B2, B12, PP, D, kwasu foliowego, sodu oraz 

magnezu. Zarówno kobiety przed jak i po menopauzie spożywały zbyt dużo nasyconych 

kwasów tłuszczowych (szczególnie na diecie tradycyjnej), sodu oraz fosforu. Badane kobiety 

charakteryzowały się niedostateczną podażą wapnia, witaminy D, kwasu foliowego oraz w 

przypadku kobiet na diecie wegetariańskiej witaminy B12. Nie wpłynęło to jednak na równice 

w gęstości mineralnej kości u kobiet spożywających dietę wegetariańską czy tradycyjną.  

Nie wykazano różnic istotnych statystycznie przy ocenie pozostałych ocenianych 

czynników ryzyka BMD (aktywności fizycznej, stosowanych używkach tj. kawa, alkohol, 

papierosy) u kobiet przed i po menopauzie. 

Uzyskane wyniki wskazują na konieczność edukacji żywieniowej i zdrowotnej 

zmierzającej do poprawy jakości żywienia i ograniczenia występowania pozostałych 

czynników ryzyka rozwoju zaburzeń gęstości mineralnej kości wśród kobiet w okresie 

okołomenopauzalnym.  

 


