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 | AbstrAct

The aim of the study was to assess state of the skin in 

women over 45 years of age, depending on their eating 

habits. Nine functional parameters of the skin were stu-

died: structure, level of oiling, exfoliation, pore size and 

blood vessels, intensification of discoloration, wrinkles 

width and hydration zone T and U in the central part of 

the forehead and cheek.

The study was conducted at the turn of 2015 and 2016 

years in Walbrzych region among female students of the 

University of the Third Age, in day-care and senior homes. 

The study involved 90 healthy women aged 45 to 94.

It has been found that women who drink too little flu-

ids have wider wrinkles, stronger discoloration of the 

skin and slightly larger pores. Everyday coffee drinking 

increases size of pores and wrinkles, and frequent con-

sumption of spirits reduces the sebum of the skin. Abu-

se of sugar can aggravate skin texture and can reduce 

its exfoliation and overuse of salt increases wrinkles, 

capillaries, pores and size of discoloration. Everyday 

fats consumption increases the tendency for occurren-

ce of capillaries. Everyday fruits consumption reduces 

wrinkles and everyday vegetables consumption slows 

the exfoliation. Diet generally rated as bad, aggravated 

four parameters of the skin: pores, wrinkles, discolora-

tion and hydration of U-zone.

Key words: skin condition, feeding habits, diet quality, 

food products, liquids

 | streszczenie

Celem pracy była ocena stanu skóry kobiet po 45. 
roku życia w zależności od ich zwyczajów żywienio-
wych. Uwzględniono dziewięć parametrów czyn-
nościowych skóry: strukturę, poziom natłuszczenia, 
złuszczanie, wielkość porów i naczynek, nasilenie 
przebarwień, szerokość zmarszczek oraz nawilże-
nie strefy T i U części środkowej czoła oraz policzka.

Badania przeprowadzono na przełomie 2015 
i 2016 roku w rejonie Wałbrzycha wśród studentek 
Uniwersytetu III Wieku oraz w domach dziennego 
pobytu i Domach Seniora. W badaniu wzięło udział 
90 zdrowych kobiet w wieku od 45 do 94 lat. 

Stwierdzono, że kobiety pijące zbyt mało płynów 
mają szersze zmarszczki, więcej przebarwień skóry 
i nieco większe pory. Codzienne picie kawy zwiększa 
wielkość porów i zmarszczek, a częste spożywanie 
mocniejszych alkoholi zmniejsza natłuszczenie skóry. 
Nadużywanie cukrów może pogarszać strukturę skóry 
i zmniejszać złuszczanie, a nadużywanie soli powiększa 
zmarszczki, naczynka, pory i wielkości przebarwień. 
Codzienne spożywanie tłuszczów zwiększa skłonność 
do pojawiania się naczynek. Codzienne spożywanie 
owoców wpływa na zmniejszenie zmarszczek, a jedze-
nie warzyw spowalnia złuszczanie. Dieta ogólnie oce-
niona jako zła pogarsza cztery parametry skóry: pory, 
zmarszczki, przebarwienia i nawilżenie strefy U. 
słowa kluczowe: stan skóry, zwyczaje żywieniowe, 
jakość diety, produkty spożywcze, płyny

 » 628

 | Wstęp

Stan odżywienia organizmu i jakość diety w istotny 
sposób wpływają na wiele procesów metabolicznych, 
w tym na zdolność naprawy uszkodzeń DNA i liczbę 
powstających wolnych rodników tlenowych. Bardzo 
ważna dla zdrowia, a także tempa starzenia się jest 
zatem zbilansowana, niskokaloryczna dieta, zawie-
rająca przeciwutleniacze i pierwiastki niezbędne do 
obrony antyoksydacyjnej [1]. Pełnowartościowa die-
ta powinna zawierać w odpowiednich proporcjach 
białko, węglowodany i tłuszcze oraz mikroelementy, 
witaminy oraz substancje balastowe i wodę.

Jednym z przejawów starzenia się jest utrata wody, 
której zawartość u osób starszych spada nawet do 
55%. Skutki są szczególnie widoczne w obrębie tkanki 
łącznej, która w znacznym stopniu odpowiada za stan 
skóry i jej elastyczność. Istnieje szereg mechanizmów 
fizjologicznych zapewniających właściwe nawilżenie 
skóry [2]. Jednym z nich jest znajdujący się w otoczeniu 
korneocytów naturalny czynnik nawilżający NMF 
(Natural Moisturising Factor), umożliwiający wiązanie 
wody. Także sama struktura anatomiczna, keratyna 
i tłuszcze warstwy rogowej spowalniają utratę wody. 
Lipidy zapobiegają przeznaskórkowej utracie wody 
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TEWL (Trans Epidermal Water Loss), a ich brak zwiększa prawdo-
podobieństwo występowania suchej skóry. Ich wydzielanie uza-
leżnione jest od wieku i płci, lecz także od rodzaju diety [3]. 

Jakość skóry jest też zależna od obecności w pożywieniu kon-
kretnych, określonych substancji chemicznych. Jedną z waż-
niejszych jest β-karoten – prowitamina 
witaminy A. Jak wszystkie karotenoidy, 
wykazuje właściwości antyoksydacyjne 
i fotoprotekcyjne, szczególnie w połą-
czeniu z witaminą E  [4]. Nawet kofeina, 
dawniej uważana za niezdrową używkę, 
zawarta w kawie czy herbacie, posiada 
właściwości antyoksydacyjne i przeciw-
nowotworowe, ale również odwadniające 
[5]. Dlatego przed spożyciem kawy zaleca 
się wypić szklankę wody.

 | cel prAcy, MAteriAł i Metody

Celem pracy była ocena stanu skóry ko-
biet po 45. roku życia w zależności od 
ich zwyczajów żywieniowych: częstości 
spożywania tłuszczów, warzyw i owo-
ców, cukru, soli, kawy i mocniejszych 
alkoholi oraz ilości wypijanych płynów. 

Pomiary parametrów skóry wykonano 
przy pomocy profesjonalnego urządzenia 
Skinanalyzer Nati3 firmy Beauty of Scien-
ce. Co najmniej 30 minut przed wykona-
niem pomiarów wykonano demakijaż 
z zastosowaniem płynu micelarnego.

Uwzględniono 9 parametrów czynno-
ściowych skóry: strukturę, poziom na-
tłuszczenia, złuszczanie, wielkość porów 
i naczynek, nasilenie przebarwień, szero-
kość zmarszczek oraz nawilżenie strefy T 
i U części środkowej czoła oraz policzka.

Badaniem objęto 90 zdrowych kobiet w wieku od 45 do 94 lat. 
Szczegóły metodyki badań i wartości referencyjne badanych 
parametrów skóry opisano we wcześniejszej pracy [6]. 

Wybrane elementy diety oceniono na podstawie ankiety, 
w której badane deklarowały częstość określonych zachowań 

Tabela 1 Ocena punktowa analizowanych zachowań żywieniowych 

Produkt Częstość spożywania

co
dz

ie
nn

ie

ki
lk

a 
ra

zy
w

 ty
go

dn
iu

ki
lk

a 
ra

zy
 

w
 m

ie
si

ąc
u

sp
or

ad
yc

zn
ie

lu
b 

w
ca

le

kawa 1 2 3 4

mocne alkohole 1 2 3 4

cukier 1 2 3 4

sól 1 2 3 4

tłuszcze 1 2 3 4

owoce 4 3 2 1

warzywa 4 3 2 1

płyny
(szklanki/dziennie)

2-3 4-5 6-7 8-10

1 2 3 4

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2 Zróżnicowanie parametrów skóry w zależności od jakości diety

Parametry skóry Płyny Istotność różnicy
Dużo Mało
X 1 s1 X 2 s2 t p

Pory (mm) 0,14 0,02 0,15 0,02 1,707 ns

Zmarszczki (mm) 0,08 0,02 0,09 0,02 2,284 0,025

Przebarwienia (%) 18,92 7,63 26,13 13,55 3,109 0,003

Parametry skóry Kawa Istotność różnicy
Rzadko Codziennie
X 1 s1 X 2 s2 t p

Pory (mm) 0,14 0,02 0,15 0,02 2,596 0,011

Zmarszczki (mm) 0,07 0,02 0,09 0,02 2,924 0,004

Parametry skóry Mocniejsze alkohole Istotność różnicy
Rzadko/wcale Kilka razy/m-c
X 1 s1 X 2 s2 t p

Natłuszczenie (%) 71,52 12,77 64,34 14,10 2,356 0,021

Parametry skóry Cukier Istotność różnicy
Rzadko Codziennie
X 1 s1 X 2 s2 t p

Struktura 9,21 1,38 9,88 1,86 1,912 ns

Złuszczanie (%) 40,81 9,89 36,79 10,99 1,809 ns

Parametry skóry Sól Istotność różnicy
Rzadko Codziennie
X 1 s1 X 2 s2 t p

Pory (mm) 0,14 0,02 0,15 0,02 1,949 ns

Zmarszczki (mm) 0,08 0,02 0,09 0,02 2,069 0,041

Naczynka (mm2) 0,06 0,02 0,07 0,02 2,014 0,047

Przebarwienia (%) 20,49 9,51 24,64 13,16 1,708 ns

Parametry skóry Tłuszcze Istotność różnicy
Rzadko Codziennie
X 1 s1 X 2 s2 t p

Naczynka (mm2) 0,06 0,02 0,07 0,02 2,293 0,024

Parametry skóry Owoce Istotność różnicy
Codziennie Rzadziej 
X 1 s1 X 2 s2 t p

Zmarszczki (mm) 0,08 0,02 0,09 0,02 1,798 ns

Parametry skóry Warzywa Istotność różnicy
Codziennie Rzadziej 
X 1 s1 X 2 s2 t p

Złuszczanie (%) 35,65 10,60 41,15 10,24 2,481 0,015

Parametry skóry Jakość diety (suma punktów) Istotność różnicy
Dobra Zła 
X 1 s1 X 2 s2 t p

Pory (mm) 0,14 0,02 0,15 0,02 2,384 0,019

Zmarszczki (mm) 0,07 0,02 0,09 0,01 3,947 <0,001

Przebarwienia (%) 19,86 8,22 24,69 12,58 2,088 0,040

Nawilżenie strefy U (%) 30,86 13,46 26,19 10,08 1,814 ns

Źródło: Opracowanie własne 
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żywieniowych. Ze względu na wymogi statystyczne (minimal-
na liczebność) badane kobiety podzielono na dwie grupy pod 
względem każdego analizowanego czynnika: 
•	pijące mało płynów, do 5 szklanek dziennie (N = 45) i dużo 

płynów, powyżej 6 szklanek (N = 45);
•	pijące kawę codziennie (N = 62) i rzadziej (N = 28);
•	pijące mocne alkohole kilka razy w miesiącu (N = 27) i niepi-

jące lub pijące sporadycznie (N = 61);
•	spożywające cukier codziennie (N = 44) i rzadziej (N = 45);
•	spożywające sól codziennie (N = 42) i rzadziej (N = 46);
•	spożywające tłuszcze codziennie (N = 53) i rzadziej (N = 37);
•	spożywające owoce codziennie (N = 58) i rzadziej (N = 32);
•	spożywające warzywa codziennie (N = 38) i rzadziej (N = 52).

Dodatkowo, częstość każdego z zachowań żywieniowych punk-
towano w skali 1-4, przyznając 1 pkt za zachowanie uznawane 
za niezdrowe lub 4 pkt za zachowanie prozdrowotne (tab. 1). Dla 
każdej badanej obliczono sumę punktów, która informuje ogól-
nie o jakości stosowanej diety. Teoretycznie możliwa do „zdoby-
cia” liczba punktów wynosi od 8 (bardzo zła) do 32 (bardzo dobra 
dieta). W rzeczywistości rozpiętość wynosiła 14-32, co pozwoliło 
(na podstawie mediany) wyodrębnić 2 kategorie jakości diety: zła, 
do 19 pkt (N = 43) i dobra, 20 i więcej (N = 42).

Uzyskane średnie arytmetyczne badanych parametrów skóry 
w każdej z dwóch kategorii porównano za pomocą testu t-Studen-
ta. Dla określenia siły i kierunku związków badanych parametrów 
skóry i sumarycznej oceny punktowej jakości diety obliczono współ-
czynnik korelacji r-Pearsona. Oceny istotności wszystkich staty-
styk dokonano przy ryzyku błędu nie większym niż 5% (p≤0,05). 
W tabeli 2 i 3 podano jedynie wartości średnich różniących się na 
poziomie istotnym statystycznie, lecz także nieistotnych, ale bli-
skich istotności (ns), ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że przy 
większej liczebności materiału różnice byłyby istotne.

 | AnAlizA WyniKóW

Ogół badanych kobiet ma skórę o nieprawidłowej strukturze, tłustą, 
nadmiernie złuszczającą się, o porach normalnej wielkości i średniej 
wielkości zmarszczkach, bez widocznych naczynek i przebarwień 
naskórkowych oraz nieprawidłowym, zbyt niskim nawilżeniu [6].

Kobiety pijące zbyt mało płynów (do 5 szklanek dziennie) 
mają istotnie szersze zmarszczki oraz więcej przebarwień 
skóry. Mają też nieco większe pory (tab. 2 i 3). Codzienne picie 
kawy skutkuje zwiększeniem wielkości porów i poszerzeniem 
zmarszczek, a spożywanie mocniejszych alkoholi kilka razy 
w miesiącu istotnie zmniejsza pożądaną wartość natłuszczenia 
skóry. Nadużywanie cukrów wydaje się pogarszać strukturę 
skóry, lecz zmniejszać złuszczanie, jednak nie są to związki 
istotne statystycznie. Z kolei zbyt częste (codzienne) uży-
wanie soli zdecydowanie powiększa zmarszczki i naczynka, 
a w mniejszym stopniu powoduje zwiększanie porów i wiel-
kości przebarwień. Codzienne spożywanie tłuszczów zwiększa 
skłonność do pojawiania się naczynek. Nieregularne spożywa-
nie owoców wpływa na zwiększanie zmarszczek, a nieregular-
ne jedzenie warzyw przyspiesza złuszczanie.

Dieta ogólnie oceniona jako zła pogarsza 4 parametry skóry: 
pory, zmarszczki (w największym stopniu), przebarwienia i na-
wilżenie strefy U. Dobrym potwierdzeniem tego rezultatu są 
wartości współczynnika korelacji pomiędzy tymi parametrami 
skóry a liczbą punktów określających jakość diety (tab. 4).

 | dysKusjA

Sposób odżywiania w oczywisty sposób wpływa na funkcjono-
wanie skóry, regulując wiele jej funkcji, w tym nawodnienie oraz 
procesy starzenia głównie poprzez działanie fotoprotekcyjne [7] 
i/lub antyoksydacyjne [1, 8]. Wyniki badań własnych częściowo 
potwierdzają rezultaty uzyskane przez innych autorów.

Bardzo niejednoznacznie jest oceniany przez różnych autorów 
wpływ picia kawy na jakość skóry. Zarówno w kawie, jak i w her-
bacie występuje tanina, która blokuje pory komórkowe, ogranicza-
jąc przenikanie do ich wnętrza ważnych składników odżywczych 
z pożywienia. Jednym z ujemnych skutków nadmiernego picia 
kawy jest utrata zdolności skutecznego zatrzymywania wody 
przez skórę, chociaż na ogół nie obserwuje się wyraźnego jej 
wpływu na powstawanie zmarszczek [9, 10]. Badania własne 
sugerują jednak, że kobiety pijące dużo kawy mają większe pory 

Tabela 3 Wartości parametrów skóry w zależności od jakości diety.  
Znak „+” lub „–” oznacza odpowiednio korzystny lub niekorzystny wpływ;  
w nawiasie podano wartości zbliżone do istotności

Parametry skóry
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Struktura (+)

Natłuszczenie (%)  – 

Złuszczanie (%) (–) +

Pory (mm) (+) + (+) +

Zmarszczki (mm) + + + (+) +

Naczynka (mm2) + +

Przebarwienia (%) + (+) +

Nawilżenie strefy T (%)

Nawilżenie strefy U (%) (+)

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4 Wartości współczynnika korelacji Pearsona (r) i poziom istotności (p) związków parame-
trów skóry i liczby punktów określających jakość diety

Parametry skóry r p

Struktura –0,14 ns

Natłuszczenie (%) +0,03 ns

Złuszczanie (%) +0,01 ns

Pory (mm) –0,28 0,010

Zmarszczki (mm) –0,36 0,001

Naczynka (mm2) –0,16 ns

Przebarwienia (%) –0,22 0,040

Nawilżenie strefy T (%) +0,09 ns

Nawilżenie strefy U (%) +0,23 0,037

Źródło: Opracowanie własne
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i zmarszczki. Z drugiej strony kawa jest doskonałym źródłem poli-

fenoli, które wykazują silne działanie przeciwutleniające. Sugeru-

je się, że działają one fotoprotekcyjnie oraz ułatwiają regenerację 

uszkodzeń skóry wywołanych nadmierną ekspozycją na promie-

niowanie UV, a także wpływają na zmniejszenie przebarwień [11]. 

Szacuje się, że za 40-50% symptomów starzenia skóry, głów-

nie utratę jędrności, powstawanie zmarszczek i przebarwień 

odpowiadają cukry [9]. W procesie glikacji tworzą się cząstecz-

ki AGE (Advanced Glycation End-Products), które niszczą białka, 

a w szczególności kolagen i elastynę, co powoduje zmiany struk-

turalne w skórze, jej zwiotczenie i 

Z kolei nadmierne spożywanie cukrów, a także soli powoduje 

zatrzymywanie nadmiernej ilości wody w organizmie [9].

Nadmierne spożywanie tłuszczów nasyconych zwiększa 

prawdopodobieństwo powstawania zmarszczek [5]. Jednak pro-

blemem żywieniowym występującym powszechnie w krajach 

wysoko rozwiniętych jest niedobór wielonienasyconych kwa-

sów tłuszczowych omega-6, a zwłaszcza omega-3. Regulują one 

dojrzewanie i różnicowanie komórek warstwy rogowej, chroniąc 

przed fotostarzeniem skóry. Ponadto zmniejszają podatność skó-

ry na oparzenia słoneczne, a także przyspieszają gojenie ran [13].

Bardzo wiele korzystnie wpływających na jakość skóry składni-

ków zawierają warzywa i owoce. Mogą być spożywane różne ich 

części i w różnej postaci. Oprócz licznych makro- i mikroelementów 

zawierają wiele substancji czynnych, w tym antyoksydantów oraz 

bardzo istotny dla zdrowia błonnik [14]. Wśród cennych antyok-

sydantów zawartych w produktach roślinnych można wymienić 

apigeninę, kwas ferulowy, resweratrol oraz luteinę i likopen. 

Warzywa i owoce są stosunkowo dobrze zbadane pod kątem 

ich wpływu na zdrowie i funkcjonowanie skóry, natomiast jest 

niewiele prac dotyczących innych składników diety. Wydaje 

się więc, że kontynuowanie tego typu badań jest zasadne. 
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