
STRESZCZENIE 

 

Wstęp: Zespół słabości jest uznanym czynnikiem ryzyka wystąpienia niesprawności 

fizycznej i psychicznej pacjentów w wieku podeszłym, hospitalizacji, instytucjonalizacji i 

zwiększonej śmiertelności. Zalecenia towarzystw naukowych dotyczące postępowania w 

niektórych schorzeniach uwzględniają modyfikacje terapii w zależności od jego 

współwystępowania. Dostępne są nieliczne dane na temat częstości występowania 

zespołu słabości w populacji polskiej, a szczególnie wśród pacjentów hospitalizowanych w 

oddziałach geriatrycznych. Ocenę epidemiologiczną tego zjawiska utrudnia różnorodność 

dostępnych skal i kryteriów diagnostycznych, nie do końca ponadto wiadomo, które z nich 

można i powinno się stosować w codziennej praktyce klinicznej wśród osób w wieku 

podeszłym. 

Celem pracy była ocena: 1. Częstości występowania zespołu słabości u pacjentów 

w starszym wieku hospitalizowanych w  oddziale geriatrii zależnie od przyjętych kryteriów 

diagnostycznych tego zespołu. 2. Możliwości zastosowania określonych skal 

diagnostycznych zespołu słabości wśród pacjentów hospitalizowanych. 3. Zgodności 

między zastosowanymi skalami diagnostycznymi zespołu słabości. 4. Współwystępowania 

zespołu słabości z niesprawnością i wielochorobowością. 5. Uwarunkowań zespołu 

słabości  u pacjentów hospitalizowanych w oddziale geriatrii, z uwzględnieniem danych 

demograficznych, danych na temat sprawności funkcjonalnej, stanu odżywienia, chorób 

przewlekłych i stanu psychicznego, uzyskanych w trakcie całościowej oceny geriatrycznej - 

zależnie od kryteriów przyjętych do jego rozpoznania. 

Materiał i metody: Do badania włączono pacjentów kolejno przyjmowanych do 

Oddziału Geriatrii ZOZ MSWiA w Białymstoku pomiędzy 01.09.2014 a 30.04.2015. W 

oparciu o szczegółowe badanie w ramach całościowej oceny geriatrycznej zebrano dane 

na temat ich sprawności funkcjonalnej, stanu psychicznego, stanu odżywienia oraz chorób 

współistniejących. Do rozpoznania zespołu słabości użyto czterech skal diagnostycznych: 

kryteriów wg Fried, 7-stopniowej skali klinicznej Clinical Frailty Scale (CFS), 40-

czynnikowego Frailty Index (FI) oraz FRAIL Scale. Zgodność skal określono przy pomocy 

statystyki kappa Cohena. Do określenia czynników niezależnie związanych z zespołem 

słabości posłużono się analizą wielokrotnej regresji logistycznej. 



Wyniki: W okresie objętym badaniem w Oddziale Geriatrii hospitalizowano po raz 

pierwszy 416 pacjentów (średnia wieku 81,2±6,91 lat, 77,4% kobiet). 70% badanych 

odznaczało się niesprawnością w podstawowych, a 80,1% - w instrumentalnych 

czynnościach dnia codziennego, przeciętnie można było u nich rozpoznać 5 schorzeń 

przewlekłych. Niedożywienie bądź jego ryzyko ocenione na podstawie skróconej wersji 

skali MNA występowało u 49,3% chorych, a na podstawie wskaźnika BMI – u 18,6%. W 

zależności od zastosowanej skali diagnostycznej częstość występowania zespołu słabości 

wśród badanej grupy pacjentów wynosiła od 26,8% przy zastosowaniu FRAIL Scale, 52,3% 

przy użyciu Clinical Frailty Scale, 58,1% w oparciu o kryteria Fried aż do 62,9% w oparciu o 

Frailty Index. Stopień wykonalności różnił się dla poszczególnych skal diagnostycznych. 

Oceny za pomocą Clinical Frailty Scale można było dokonać u 100% badanej populacji, za 

pomocą Frailty Index u 95,2% a w przypadku FRAIL Scale - u 89,7%. Najtrudniejszą do 

zastosowania w praktyce okazała się być skala Fried, można ją było określić jedynie u 

79,8% populacji badanej. Największą zgodność w klasyfikowaniu w 3 kategoriach (robust, 

prefrail, frail) wykazały skale CFS i Fried, dające 70,2% zgodnych ocen (współczynnik 

kappa Cohena 0,49). Zadowalającą zgodnością cechowały się także skale FI i Fried  (68,9 % 

zgodnych ocen) oraz FI i CFS (68,7 %), a najmniejszą zgodność stwierdzono pomiędzy 

FRAIL Scale i FI z 44,8% zgodnych wyników ( współczynnik kappa 0,2). Zespół słabości w 

dużej mierze współistniał z niesprawnością i wielochorobowością – frailty bez ich 

obecności stwierdzano jedynie u 0,3-5,4% pacjentów. W analizie regresji 

wieloczynnikowej, niezależnie od skali diagnostycznej użytej do rozpoznania zespołu 

słabości, zmiennymi niezależnie związanymi z występowaniem frailty pozostały wiek, 

wykładniki stanu odżywienia pacjentów (wynik w skali MNA, poziom albumin, obwód 

ramienia), sprawności fizycznej (wynik testu Wstań i Idź) i funkcjonalnej (ocena w skalach 

P-ADL, I-ADL, problemy ze wzrokiem, zamieszkiwanie z rodziną). Dla niektórych skal 

wykazano dodatkowo związek ze stanem psychicznym i stanem cywilnym badanych.  

Wnioski: Pacjenci oddziału geriatrycznego odznaczają się wysoką częstością 

występowania zespołu słabości, która różni się, zależnie od przyjętych kryteriów 

diagnostycznych tego zespołu. Największą częstość występowania stwierdzono stosując 

Frailty Index, a najniższą – stosując skalę FRAIL. Możliwość zastosowania w codziennej 

praktyce klinicznej wybranych skal diagnostycznych uzupełnianych w oparciu o dane 



zgromadzone podczas całościowej oceny geriatrycznej różniła się między skalami. 

Najtrudniejszą do zastosowania okazała się skala Fried (najwięcej braków danych 

dotyczyło w tym przypadku pomiaru prędkości chodu), natomiast możliwa do określenia u 

wszystkich chorych – Clinical Frailty Scale. Pomimo wspomnianych trudności 

diagnostycznych, stopień wykonalności wszystkich ocenianych skal był wysoki. 

Poszczególne skale diagnostyczne zespołu słabości wykazywały zadowalającą zgodność - 

największą w przypadku skali Fried i Clinical Frailty Scale, a najmniejszą  dla skali FRAIL z 

pozostałymi skalami. Zespołu słabości nie należy utożsamiać z niesprawnością i 

wielochorobowością, jednak wśród pacjentów geriatrycznych zjawiska te w dużej mierze 

współwystępują. Czynnikami niezależnie związanymi z zespołem słabości (bez względu na 

użyte kryteria diagnostyczne frailty) są parametry złego stanu odżywienia, sarkopenii, 

niektóre parametry oceny sprawności fizycznej oraz niesprawność w czynnościach dnia 

codziennego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

Introduction: Frailty syndrome is a proven risk factor for physical and mental 

disability, hospitalization, institutionalization and death in older patients. Scientific 

societies guidelines on treatment of some diseases recommend the modification of 

therapy depending on its co-occurrence. However, there are few data on the prevalence 

of frailty syndrome in the polish population, especially among patients hospitalized in 

geriatric wards. Epidemiological evaluation of this phenomenon is hampered by the 

variety of scales available and its diagnostic criteria, and it is not entirely clear which of 

them can and should be used in everyday clinical practice in older people. 

The aim of the study was to assess: 1. Prevalence of the frailty syndrome in older 

patients hospitalized in the geriatric ward depending on the diagnostic criteria used,               

2. Feasibility of particular diagnostic scales of frailty syndrome in hospitalized patients. 3. 

Compatibility between the used diagnostic scales of the frailty syndrome 4. Association 

between the frailty syndrome, disability and multimorbidity. 5. Factors independently 

associated with frailty syndrome in patients hospitalized in the geriatric ward, including 

demographic data, chronic diseases, functional, mental and nutritional status obtained 

during the comprehensive geriatric assessment (CGA), depending on the criteria used for 

diagnosis of frailty status. 

Material and methods: Patients admitted to the Department of Geriatrics of 

Hospital of the Ministry of the Interior and Administration in Białystok between 

01/09/2014 and 30/04/2015 were included to the study. Based on the comprehensive 

geriatric assessment, data on their functional, mental, nutritional status and 

comorbidities were collected. Four diagnostic scales were used to identify the frailty 

syndrome: Fried criteria, 7-point Clinical Fraile Scale (CFS), 40-item Frailty Index (FI) and 

FRAIL Scale. The compatibility of the scales was determined using Cohen's Kappa 

statistics. Multivariable logistic regression analysis was used to determine the factors 

independently related to frailty syndrome. 

Results: 416 patients (mean age 81.2 ± 6.91 years, 77.4% women) were admitted 

for the first time to  the Department of Geriatrics in the period of the study. 70% of 



respondents showed disability in basic activities, and 80.1% - in instrumental activities of 

daily living and had approximately 5 chronic diseases diagnosed. Malnutrition or risk of 

malnutrition evaluated on the basis of a shortened form of the MNA scale occurred in 

49.3% of patients, and evaluated on the basis of the BMI - in 18.6%. Depending on the 

scale used for diagnostics, the prevalence of frailty syndrome among the study population 

varied from 26.8% ( FRAIL Scale), 52.3% (Clinical Frailty Scale), 58.1% (Fried criteria) up to 

62.9% (Frailty Index). The degree of feasibility varied for particular diagnostic scales. 

Clinical Frailty Scale could be performed in 100% of the studied population, Frailty Index 

in 95.2% and FRAIL Scale in 89.7%. The most difficult to use in everyday clinical practice 

was the Fried scale, possible merely in 79.8% of the patients. The highest level of 

agreement in classification in three categories (robust, prefrail, frail) was found between 

CFS and Fried scale, with 70.2% of consistent ratings (Cohen Kappa 0.49). The FI and Fried 

scales (68.9% of compliant assignments) and FI and CFS (68.7%) were also well-

compatible. The lowest agreement was found between FRAIL Scale and FI with 44.8% of 

consistent results (Cohen Kappa 0.2). The frailty syndrome coexisted to a large degree 

with disability and multimorbidity - frailty alone was found only in 0.3-5.4% of cases. In 

multivariable regression analysis variables independently associated with frailty status 

were: age, indicators of nutritional status (MNA-SF score, albumin level, arm 

circumference), physical fitness (Timed Up and Go Test score) and functional disability (P-

ADL, I-ADL score, vision problems, living with family), regardless of the diagnostic scale 

used for identification of the frailty syndrome. For some scales an additional relationship 

with the mental state and marital status of the subjects was shown. 

Conclusions: Patients of the geriatric ward are characterized by a high prevalence 

of frailty syndrome, which differs depending on the criteria used for diagnostics. The 

highest frequency was found when the Frailty Index was used, and the lowest – in the 

case of the FRAIL scale. The feasibility of chosen diagnostic scales evaluated on the basis 

of data collected during comprehensive geriatric evaluation in everyday clinical practice 

differed between the scales. The most difficult to use turned out to be the Fried scale (the 

majority of missing data concerned the measurement of gait speed), while Clinical Frailty 

Scale was possible to determine in all patients. Despite the aforementioned difficulties, 

the feasibility of all scales evaluated in research was high. The individual diagnostic scales 



of the frailty syndrome showed satisfactory agreement - the highest between the Fried 

criteria and the Clinical Frailty Scale, and the lowest between  the FRAIL scale and the 

remaining ones. Frailty syndrome should not be identified with disability and 

multimorbidity, however, these phenomena co-exist to a large extent among geriatric 

patients. The factors independently related to the frailty syndrome (irrespective of the 

frailty diagnostic criteria used) are the parameters of poor nutritional status, sarcopenia, 

several parameters of physical fitness and disability in daily living activities



 


