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Szanowni Państwo, 

W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej prezentujemy 
Państwu kolejną, piątą z kolei publikację, wchodzącą w skład cyklu „BIBLIO-
TEKA NESTORA” – serii poradników popularyzujących kwestie i problemy, 
łączące się z procesem starzenia się organizmu.

Niniejsza publikacja, pt. „Zdrowe odżywianie w wieku późnej 
dorosłości. Poradnik seniora” przynosi szereg istotnych informacji 
związanych z problematyką żywienia w wieku senioralnym, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kwestii znaczenia odpowiedniej diety dla 
zdrowia człowieka oraz zasad zdrowego żywienia w wieku senioralnym. 
Ważną jej część stanowią także wiadomości odnoszące się do kwestii 
żywienia i diety w kontekście chorób przewlekłych oraz żywienia osób 
niesamodzielnych.

Podobnie jak poprzednie publikacje w serii „BIBLIOTEKA NESTORA”, 
również ta skierowana jest do szerokiego spektrum odbiorców – przede 
wszystkim samych seniorów i ich rodzin, ale również do kadr służb spo-
łecznych, m.in. pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek środowi-
skowych, opiekunów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, czyli 
wszystkich profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z seniorami. 

Wierzymy, że całokształt działań przez nas podejmowanych przy-
czyni się do tego, by osoby starsze – mieszkańcy Dolnego Śląska, miały 
szansę na godne, aktywne i wartościowe życie także w okresie starości.

Piotr Klag
Dyrektor DOPS,

Zespół Redakcyjny
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Wstęp
Dane epidemiologiczne i demograficzne wskazują na stały wzrost 

liczby osób po 65 roku życia w całej populacji większości krajów świa-
ta. W 1990 roku w Polsce żyło 12,9% ludzi w wieku emerytalnym, nato-
miast w 2010 roku liczba ta wzrosła do 14,5% (1,2). Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym wzrosła z około 5 660 000 w 2000 roku do 6 321 000 
w 2009 roku. Szczególny wzrost liczby osób po 65 roku życia będzie 
miał miejsce w latach 2010–2020, kiedy to przybędzie około 2 mln 
osób w tym wieku (3), co wymaga zmiany polityki społecznej państwa 
i organizacji opieki dla osób starych. 

Starzenie się społeczeństwa i wzrost długości życia to konsekwencja 
postępujących zmian społeczno-ekonomicznych, technologicznych, 
informatycznych, wzrostu stopy życiowej, a także niewątpliwego po-
stępu medycyny w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób 
przewlekłych. Dzięki temu postępowi czas życia człowieka w XX wie-
ku wzrósł o prawie 100%. W 1900 roku w USA mężczyzna żył średnio 
48 lat, a kobieta 51 lat. W 1996 roku wartości te wynosiły odpowiednio 
72 i 79 lat (2,4). Odnotowuje się równocześnie wzrost liczby populacji 
osób powyżej 90 roku życia.

Problemem charakterystycznym dla naszych czasów jest zjawisko 
defamilizacji opieki nad osobą starszą, co powoduje, że osoby te czę-
sto żyją samotnie lub opieka ta jest w wielu przypadkach (niedołęstwo, 
choroba przewlekła) przerzucana na państwo/ instytucje publiczne (5). 
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Problem ten narzuca zmiany sposobu postępowania wobec osób star-
szych i konieczność modyfikacji istniejących schematów w tym zakre-
sie. Podstawowym celem jest dążenie do osiągnięcia jak najdłuższej 
sprawności fizycznej i umysłowej ludzi starszych (6). 

Starzenie jest to prawidłowy, fizjologiczny, nieodwracalny proces 
zachodzący w rozwoju człowieka i niekoniecznie wiąże się z chorobą. 
Bierze ono początek w momencie narodzin i nasila się wraz z upływem 
czasu. Starość, jako końcowy okres starzenia, nieuchronnie kończy się 
śmiercią. 

Naukowe spojrzenie na proces starzenia i starość stanowi podsta-
wę zainteresowania stosunkowo nowych dziedzin nauki, jakimi są ge-
rontologia i geriatria. Geriatria jest dziedziną medycyny, która zajmu-
je się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem chorób związanych 
z procesem starzenia. 

Zgodnie z podziałem zaproponowanym przez Światową Organiza-
cję Zdrowia (WHO) wyróżnia się:

1. Starość wczesną, czyli wiek podeszły obejmujący 60–74 rok 
życia.

2. Starość późną, 75–89 rok życia.
3. Starość bardzo późną, długowieczność, powyżej 90 roku 

życia (7).
Oceniając osobę w wieku podeszłym bierze się najczęściej pod 

uwagę wiek kalendarzowy oraz wiek biologiczny. Wiek kalendarzo-
wy, czyli fakt, ile konkretna osoba ma lat, nie stanowi najlepszego 
kryterium oceny nasilenia procesów starzenia. Naturalne zmiany fi-
zjologiczne związane ze starzeniem mogą być opóźnione, ograniczo-
ne lub przyspieszone przez wiele czynników wewnętrznych lub ze-
wnętrznych. W konsekwencji to te czynniki warunkują tzw. wiek bio-
logiczny, czyli ogólną fizyczną, psychiczną i socjalną kondycję orga-
nizmu. Podstawowym czynnikiem wewnętrznym, na który nie ma się 
wpływu, są uwarunkowania genetyczne. Długowieczność jest często 
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cechą dziedziczną, o ile w przebiegu życia organizm nie napotka na 
istotne czynniki zewnętrzne ujemnie wpływające na jego długość. 

Czynnikami, które mają istotny wpływ na proces starzenia są:

1. Wykształcenie, aktywność umysłowa (prozdrowotny styl 
życia zależy od poziomu edukacji) (6).

2. Aktywność fizyczna.
3. Żywienie (otyłość i niedożywienie).
4. Narażenie na czynniki szkodliwe np. nałogi i uzależnienia.
5. Inne czynniki środowiskowe: klimat, zanieczyszczenia 

wody, powietrza.
Tak więc starzenie jako proces fizjologiczny może być modyfikowany 

przez wiele czynników, wśród których istotne znaczenie ma właściwe od-
żywianie. Żywienie jest podstawowym czynnikiem wpływającym na stan 
zdrowia, w wielu chorobach stanowi element profilaktyczny i leczniczy. 
Zaburzenia wynikające z nieprawidłowego odżywiania są przyczyną 
chorób zależnych od diety (miażdżyca, cukrzyca, otyłość) lub nasila-
ją objawy chorób już istniejących (8).

Następstwem niewłaściwego odżywiania jest upośledzenie funkcji 
fizycznych, psychicznych i socjalnych. Długi okres złego odżywiania pro-
wadzi do niedożywienia ilościowego związanego z niedostateczną iloś-
cią dostarczanych kalorii, lub jakościowego polegającego na zachwianej 
proporcji dostarczanych w pożywieniu składników pokarmowych (np. 
za dużo tłuszczu, za mało białka). Jedną z najbardziej rozpowszechnionych 
w naszych czasach form niedożywienia jakościowego jest otyłość, wyni-
kająca z nadmiaru dostarczanej energii w stosunku do jej wydatkowania. 

W tym miejscu należy podkreślić znaczenie propagowania prawid-
łowych nawyków żywieniowych już od najwcześniejszych lat życia, 
a nawet od okresu płodowego, co powinno być szczególnie wpajane 
kobietom w ciąży. Złe nawyki żywieniowe, takie jak: 

1. nieregularne odżywianie, 
2. niejedzenie śniadania,



12

Zdrowe odżywianie w wieku późnej dorosłości. Poradnik seniora 

3. jedzenie na noc, przed snem,
4. zbyt obfite objętościowo i kalorycznie posiłki, 
5. nadmiar cukrów prostych (słodycze, słodzenie napojów),
6. nadużywanie soli,
7. nadmiar tłuszczów nasyconych (smalec, słonina, boczek),
8. niedobór warzyw, owoców i ryb,

mają określone konsekwencje zdrowotne, gdyż są bezpośrednią przy-
czyną otyłości, miażdżycy, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, 
próchnicy, stłuszczeniowej choroby wątroby często prowadzącej do 
marskości narządu oraz szeregu dolegliwości ze strony przewodu po-
karmowego, takich jak zgaga, zaparcia stolca, wzdęcia brzucha. 

U osób w wieku podeszłym niedożywienie jest ściśle zwią-
zane ze wzrostem ryzyka śmierci i powikłań przebiegu choroby, 
z wydłużeniem okresu powrotu do zdrowia, dłuższym pobytem 
w szpitalu. Niedożywienie białkowo-kaloryczne występuje u około  
10–38% osób starszych niewymagających hospitalizacji, u 5–12% 
osób starszych niewychodzących z domu, u 26–65% starszych pa-
cjentów przebywających w szpitalu i aż u 5–85% osób w wieku po-
deszłym przebywających w placówkach opiekuńczo-leczniczych. 
W wielu szpitalach i jednostkach pomocy społecznej obserwuje się 
zjawisko niedostatecznego pokrywania potrzeb energetycznych 
osób chorych i starszych. Niepotrzebne głodówki, np. przed i po 
zabiegach operacyjnych, przed badaniami, stale pokutujący sche-
mat, że kilka dni głodówki nikomu nie zaszkodziło, u osób starszych 
mogą nieść nieodwracalne konsekwencje. Z powodu niedożywie-
nia pojawiają się zaburzenia odporności, redukcja siły mięśniowej, 
również mięśni oddechowych, zaburzona zostaje termoregulacja, 
dzięki której organizm utrzymuje stałą temperaturę ciała. Wszystkie 
te funkcje ulegają zaburzeniu w przebiegu fizjologicznego procesu 
starzenia. Niedożywienie więc znacząco je nasila (9).
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Zmiany w organizmie  
związane z procesem starzenia.  
Zmiany w zakresie układu 
pokarmowego

Starzenie można podzielić na pierwotne – fizjologiczne i wtórne 
– patologiczne, przyspieszone. Starzenie fizjologiczne nie jest cho-
robą, ale nieuchronnym, stale postępującym procesem. Komórki or-
ganizmu ludzkiego, pełniąc skomplikowane funkcje, stają się coraz 
bardziej zróżnicowane i tracą zdolność podziału. Następstwem tego 
procesu jest zwyrodnienie i śmierć komórki. Proces ten najszybciej 
obejmuje komórki nerwowe (zlokalizowane w centralnym i obwodo-
wym układzie nerwowym, CUN, OUN) i komórki gruczołów wydzie-
lania wewnętrznego (odpowiedzialne za wydzielanie hormonów, np. 
związanych z procesem rozrodczym) (10). Starzenie przyspieszone 
jest wywołane ujemnym wpływem czynników środowiskowych (na-
łogi, niewłaściwe odżywianie, zanieczyszczenia środowiska, promie-
niowanie jonizujące). Czynniki te powodują zaburzenia w procesie 
rozwoju i funkcji komórek poprzez trwałe uszkodzenie materiału ge-
netycznego (dziedziczenie) lub w sposób bezpośredni, powodując 
negatywne efekty u konkretnej osoby (niedożywienie, choroby prze-
wlekłe).
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Opisując osobę starszą można zastosować różne punkty odniesie-
nia, takie jak: 

1. Samopoczucie własne, zależne od warunków socjalnych, eko-
nomicznych, aktywności społecznej, zdrowia psychicznego.

2. Wygląd zewnętrzny (modyfikowany przez współczesną medy-
cynę plastyczną).

3. Wiek biologiczny (mierzony przy użyciu konkretnych wskaźników, 
np. pomiary ciśnienia tętniczego, akcji serca w trakcie i po wysiłku).

4. Wiek sprawnościowy.
5. Wiek kalendarzowy, czyli astronomiczny (10).

Kolejność zmian zachodzących w procesie starzenia jest trudna 
do uchwycenia. Dotyczą one w różnym stopniu wszystkich narządów.  
Dochodzi do postępującego ograniczenia rezerw poszczególnych na-
rządów, układów i organizmu w całości. Starzenie zależy od czynni-
ków genetycznych, środowiskowych, metabolicznych i chorobowych.  
Interakcja między tymi czynnikami zaczyna się już w wieku płodowym. 
Istnieją jednak doniesienia mówiące, że wdrożenie zasad zdrowego 
stylu życia nawet w wieku podeszłym wpływa pozytywnie na funk-
cjonowanie organizmu (6).

Układ sercowo-naczyniowy
Z powodu rozwoju zmian miażdżycowych, polegających na odkła-

daniu się w ścianie serca i naczyń krwionośnych cholesterolu (i jego 
estrów) oraz innych tłuszczów, dochodzi do utraty elastyczności na-
czyń tętniczych oraz mięśnia sercowego. Konsekwencją tego procesu 
jest spadek aktywności bodźcotwórczej serca (odpowiedzialnej za re-
gularny rytm serca), zwapnienie i usztywnienie zastawek serca, zwę-
żenie ujść w zakresie serca i ich niedomykalność. Zmieniony mięsień 
sercowy nie jest w stanie odpowiednio przyspieszyć w odpowiedzi na 
wysiłek. Przy dużym wysiłku może pojawić się duszność i ból wieńco-
wy. Zapobiec temu można uprawiając regularny wysiłek fizyczny oraz 
utrzymując prawidłową masę ciała.
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Z wiekiem postępują zmiany w naczyniach krwionośnych: tętni-
czych i żylnych. Usztywnione i pogrubiałe ściany tętnic powodują nad-
ciśnienie tętnicze oraz skłonność do hipotonii ortostatycznej, czyli na-
głego spadku ciśnienia tętniczego w trakcie zmiany pozycji z leżącej na 
stojącą. Sytuacja taka często prowadzi do upadku w momencie wstawa-
nia osoby starszej z łóżka, urazów i złamań. Nadciśnienie tętnicze z kolei 
często prowadzi do udaru mózgu i niepełnosprawności. W profilakty-
ce nadciśnienia tętniczego duże znaczenie ma czynnik żywienio-
wy, a mianowicie stosowanie diety z ograniczeniem sodu. Zalecana 
ilość soli w diecie to 5 g na dobę, co oznacza 1 małą łyżeczkę. W Polsce 
zwraca uwagę nadużywanie soli, przekraczające 3 razy zalecaną 
normę. Bardzo częstym jest widok dosalania potraw przez konsumen-
tów w restauracjach, nawet bez uprzedniego ich spróbowania. 

Badania dokumentują, że zmniejszenie spożycia sodu  
o 75–100 mmol/dobę powoduje spadek wartości ciśnienia tętni-
czego (RR) o 9 mm Hg, co również może spowodować zmniejszenie 
dawek leków obniżających ciśnienie tętnicze. Warto przypomnieć, 
że najwięcej soli zawierają gotowe produkty spożywcze takie jak 
chleb, wędlina, przyprawy. Należy o tym pamiętać przystępując do 
dosalania potraw. Prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi jest również 
utrzymywane poprzez dbałość o właściwą masę ciała. Spadek masy 
ciała o 4,5 kg powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego, lepsze dzia-
łanie leków i możliwość redukcji dawki leków.

Miażdżyca naczyń tętniczych może istotnie zaburzyć proces od-
żywiania człowieka powodując niedokrwienie narządów biorących 
udział w trawieniu i wchłanianiu pokarmów. Niedokrwienie narządów 
przewodu pokarmowego powoduje objawy tzw. anginy brzusznej, 
czyli bólu w obrębie jamy brzusznej związanego ze spożyciem posił-
ku. Osoby dotknięte tym problemem unikają więc jedzenia, co szybko 
prowadzi do niedożywienia. Jedynym sposobem pozwalającym na 
profilaktykę miażdżycy jest stosowanie odpowiedniej diety już 
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od najwcześniejszych lat życia. Podstawowe zasady tej diety to ogra-
niczenie tłuszczów nasyconych (są to głównie tłuszcze zwierzęce) oraz 
węglowodanów prostych (słodycze), a preferowanie warzyw, owo-
ców i ryb. Nieodłącznym elementem takiej diety jest regularny wysi-
łek fizyczny. Wydaje się, że wprowadzenie diety przeciwmiażdżycowej 
w okresie, kiedy zmiany są już zaawansowane, nie ma dużego znacze-
nia, gdyż nie jest możliwe wycofanie się zmian. Jednak wiadomo, że 
dieta ta może zapobiec nasilaniu się miażdżycy. 

Układ oddechowy
Zaburzenia związane z prawidłową funkcją układu oddechowego 

są związane z osłabieniem siły mięśni oddechowych w starszym wieku 
oraz spadku sprężystości tkanki płucnej. Prowadzi to do spadku utleno-
wania krwi tętniczej, które w każdym roku życia spada o 0,3%. Mniejsza 
jest więc tolerancja wysiłku przez organizm. Prawidłowa funkcja ukła-
du oddechowego w sposób pośredni ma również wpływ na żywienie. 
Niewydolny układ oddechowy powoduje istotne problemy z prawid-
łowym przyjmowaniem posiłków. Właściwa rehabilitacja oddechowa 
i fizyczna, a także propagowanie zdrowego stylu życia (np. niepalenia 
papierosów) mogą częściowo ten problem zmniejszyć.

Układ ruchu
W procesie starzenia dochodzi do istotnych zmian w zakresie 

układu ruchu: w mięśniach, kościach oraz stawach. W obrębie mięśni 
ma miejsce spadek masy i siły mięśniowej, co jest zależne od człowie-
ka i jego trybu życia (regularnie wykonywany wysiłek fizyczny opóź-
nia ten proces) oraz zanik włókien szybko kurczliwych i brak pobu-
dzenia ze strony układu nerwowego. Jednocześnie słabsze ukrwienie 
mięśni prowokuje mniejszą wydajność energetyczną. W kościach do-
chodzi do utraty równowagi między osteoklastami a osteoblastami 
(przewaga niszczenia nad odbudową), spadku zawartości minerałów, 
głównie wapnia, co jest przyczyną kruchości i podatności na złama-
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nia. Spadek zawartości kolagenu i elastyny w ścięgnach i więzadłach 
oraz cienka chrząstka stawowa i zmniejszenie ilości mazi stawowej 
jest przyczyną spadku ruchomości stawów i większej podatności na 
urazy.

Układ nerwowy
Proces starzenia, w sposób nieodwracalny, powoduje zmiany w za-

kresie centralnego (CUN) i obwodowego układu nerwowego (OUN). 
Zmniejsza się wielkość i ciężar mózgu o 5–10% z powodu zaniku pra-
wie połowy neuronów pnia mózgu (co wywołuje problemy ze snem) 
i zmniejszenia liczby komórek nerwowych do 30%, co powoduje kło-
poty z przyswajaniem nowych informacji. Spadek liczby komórek Pur-
kiniego w móżdżku powoduje upośledzenie funkcji motorycznych 
i związaną z tym zmianę sposobu poruszania się. Z powodu spadku 
przepływu krwi, spadku wchłaniania glukozy i tlenu ma miejsce istot-
na utrata neuronów kory mózgowej.

Układ wydalniczy
W przebiegu fizjologicznego procesu starzenia zmniejszeniu ulega 

również objętość nerek, co prowadzi do ograniczenia zdolności filtra-
cji. Przesączanie kłębkowe, mierzące zdolność filtracji nerek, spada na-
wet do 60% w porównaniu z osobami młodymi (2). Zaburzeniu ulegają 
również istotne procesy metaboliczne zachodzące w nerkach, np. me-
tabolizm witaminy D.

Starzeniu towarzyszy także wiele innych procesów fizjologicznych, 
które znajdują odzwierciedlenie w takich zaburzeniach jak:

•	 zmiany w zakresie skóry (zmarszczki, siwienie, utrata włosów),
•	 osłabienie wzroku,
•	 osłabienie słuchu,
•	 dłuższy czas reakcji organizmu na bodźce zewnętrzne,
•	 osłabienie procesów naprawczych,
•	 zaburzenia funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego.
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Układ pokarmowy
Przewód pokarmowy jest to narząd, w którym ma miejsce pobiera-

nie, rozdrabnianie, trawienie i wchłanianie składników pokarmowych. 
Przyjmowanie pokarmu, nazywane popularnie jedzeniem, jest proce-
sem skomplikowanym, wymagającym uczestnictwa wielu organów 
oraz właściwego udziału w tym procesie wszystkich wymienionych po-
wyżej czynności. Zaburzenie którejkolwiek z tych funkcji może wpły-
nąć na stan odżywienia człowieka. 

Układ pokarmowy w procesie starzenia ulega wielu zmianom 
wstecznym. Do istotnych zaburzeń dochodzi w jamie ustnej. Pojawia 
się paradontoza, próchnica i braki w uzębieniu. Upośledzeniu ulega 
więc rozdrabnianie i żucie pokarmów, co ma związek z obniżeniem 
produkcji śliny i zawartej w niej amylazy, która zapoczątkowuje pro-
ces trawienia węglowodanów. Właściwe żucie i gryzienie pokarmu jest 
pierwszym, niezbędnym etapem trawienia pokarmów. Osoby starsze 
często skarżą się na małą ilość śliny, co jest dla nich bardzo dokuczliwe. 
Warto zwrócić uwagę, że proces produkcji śliny jest często zaburzany 
również przez stosowane leki. 

Zaburzeniu ulegają również zmysły czucia, smaku i węchu, co może 
powodować unikanie jedzenia wartościowych produktów pokarmo-
wych lub spożywanie pokarmów zepsutych, źle przyprawionych, nie-
świeżych. Sytuacja taka może być przyczyną zaburzeń odżywiania 
lub istotnych tzw. zatruć pokarmowych (objawiających się gorączką, 
biegunką, odwodnieniem), a także zwykłej niechęci do jedzenia z po-
wodu braku przyjemności w spożywaniu pokarmu. Osłabieniu ulega 
również funkcja receptorów zlokalizowanych w centralnym układzie 
nerwowym, odpowiedzialnych za apetyt i uczucie głodu.

W przebiegu starzenia zaburzeniu ulega czynność motoryczna 
przewodu pokarmowego, która jest odpowiedzialna za przesuwanie 
składników pokarmowych do dalszych części układu pokarmowego. 
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Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego są efektem:

• zaniku gruczołów produkujących substancje pobudzające 
motorykę (tzw. enterohormony),

• zaniku błony mięśniowej ściany przewodu pokarmowego,
• zaburzeń w funkcjonowaniu obwodowego układu nerwowego. 

Spowolnienie motoryki przewodu pokarmowego i ruchów perystal-
tycznych są przyczyną zaburzeń opróżniania żołądkowego (nieprzyjemne 
poczucie długiego zalegania pokarmu w żołądku) i zaparć stolca. Problemy 
te ulegają nasileniu w przebiegu wielu chorób ogólnoustrojowych, a tak-
że pod wpływem zażywanych leków np. często stosowanych przez osoby 
starsze niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Schorzeniem, 
w którym często mamy do czynienia z zaburzeniami motoryki przewo-
du pokarmowego, jest cukrzyca typu II, na którą choruje dwa razy więcej 
osób w wieku podeszłym niż ma to miejsce w populacji ludzi młodych.

Zanik błony śluzowej żołądka powoduje zmniejszenie wydzielania 
soku żołądkowego i zawartego w nim kwasu solnego. Nasila to prob-
lemy z trawieniem pokarmów, a także może być przyczyną większego 
namnażania bakterii w jelitach (czynniki sprzyjające: uchyłki, zwężenia, 
zabiegi operacyjne). Zwiększone namnażanie bakterii w jelitach powo-
duje zaburzenia wchłaniania (niedożywienie), a także szereg dolegliwo-
ści takich jak biegunka, wzdęcie (9,11). 

W procesie trawienia i wchłaniania u ludzi starszych duże znacze-
nia ma zmniejszenie lub zanik wydzielania enzymów rąbka szczotecz-
kowego jelita cienkiego. Najczęściej występuje hipolaktazemia, czyli 
niedobór laktazy, enzymu niezbędnego do trawienia laktozy (cukier 
mlekowy). Z powodu hipolaktazemii, po wypiciu nawet niewielkiej ilo-
ści mleka, dochodzi do wzdęć, nadprodukcji gazów, biegunki. Prob-
lem ten powoduje ograniczenie lub wykluczenie spożycia produktów 
mlecznych (co może być przyczyną niedoboru wapnia) (11). 

Najważniejszym narządem odgrywającym rolę w prawidłowym 
trawieniu pokarmów jest trzustka. Osłabienie jej funkcji powoduje 
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zmniejszenie produkcji enzymów trawiennych. Znacznemu ogranicze-
niu ulega trawienie białek, w mniejszym stopniu tłuszczów i węglowo-
danów. Jest to przyczyną nietolerancji przez osoby starsze pewnych 
pokarmów, szczególnie bogatobiałkowych. Niewydolność trzustki 
związana z wiekiem jest także powodem zaburzeń wewnątrzwydziel-
niczych i częstego występowania cukrzycy w wieku podeszłym. 

Narządem, w którym odbywają się najważniejsze procesy meta-
boliczne organizmu, jest wątroba. W wątrobie ma miejsce produkcja 
wielu czynników, bez których prawidłowa funkcja organizmu człowie-
ka nie byłaby możliwa. To dotyczy np. krzepnięcia krwi, rozkładu leków 
do składników wywierających działanie lecznicze, metabolizmu białek, 
witamin, neutralizacji toksyn (alkoholu, trucizn, szkodliwych leków). 
Z wiekiem dochodzi do stopniowej utraty około 20% masy narządu 
oraz spadku jej prawidłowych funkcji. 

W procesie starzenia zmiany dotyczą pracy wszystkich narządów 
wewnętrznych, co powoduje zwolnienie procesów przemiany mate-
rii i, w związku z tym, zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. 
Największy wpływ na zwolnienie przemiany materii mają zmiany zwią-
zane ze:

• spadkiem masy mięśniowej i przyrostem tkanki tłuszczowej 
(spadek siły mięśniowej i sprawności fizycznej),

• zmniejszeniem gęstości kości (osteoporoza),
• ubytkiem wody (wewnątrzkomórkowej),
• zaburzeniem termoregulacji,
• spadkiem przewodnictwa bodźców nerwowych (10–15%),
• zmniejszeniem pojemności oddechowej płuc (20–30%) (1; 9). 

Zmiany w zakresie funkcji narządów nie u wszystkich osób są jedna-
kowe, u niektórych są one czasem niezauważalne. Dowodzi to, że za-
lecany styl życia (w tym również odżywianie) u osób w wieku senio-
ralnym jest problemem złożonym i należy go wielokrotnie traktować 
indywidualnie.
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Choroby związane z wiekiem
Choroby te często wynikają ze stylu życia preferowanego w XX 

i XXI wieku. W tym aspekcie istotną rolę odgrywa żywienie, w którym 
największym błędem naszych czasów jest nadużywanie spożycia żyw-
ności wysoko przetworzonej (dania gotowe do odgrzania), środki kon-
serwujące, nadmiar tłuszczu, cukrów prostych, soli kuchennej w poży-
wieniu, spożywanie posiłków zbyt wysoko kalorycznych i zbyt obfitych. 
Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na styl życia jest przewlekły 
stres, skłonność do frustracji, mała aktywność fizyczna i używki.

Uwzględniając występowanie w okresie starości, wyróżnia się trzy gru-
py chorób (12):

1. choroby występujące w każdym wieku, których przebieg 
w wieku podeszłym jest cięższy, obarczony powikłaniami, ze 
śmiercią włącznie np. zapalenie płuc, biegunka w przebiegu 
zatrucia pokarmowego, grypa,

2. choroby występujące głównie w wieku starczym: miażdżyca, 
choroby nowotworowe,

3. choroby związane z wiekiem starczym: rozedma płuc, złama-
nie szyjki kości udowej. 

Podstawowym problemem zdrowotnym, występującym szczegól-
nie w wieku podeszłym, jest miażdżyca. Jest ona niewątpliwie choro-
bą zależną od nieprawidłowej diety. Jednak dietę przeciwmiażdżycową 
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należałoby stosować już od najwcześniejszych lat życia. Jest to dieta 
o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych, w której główne 
znaczenie ma modyfikacja dotycząca spożycia różnego rodzaju tłusz-
czu. Miażdżyca stanowi podstawę wielu przewlekłych chorób, z których 
część powoduje niepełnosprawność. Choroby te to między innymi:

1. Choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna serca (częściej cho-
rują mężczyźni, ale po 80 roku życia ryzyko jest jednakowe).

2. Zawał serca, który u osób starszych przebiega często z powi-
kłaniami, wymaga dłuższych hospitalizacji.

3. Udar mózgu, prowadzący często do licznych powikłań. Są to: 
zaburzenia mowy, zanik pamięci, śpiączka, niedowłady i pora-
żenia, niepełnosprawność. 

4. Zaburzenia ukrwienia innych narządów: nerek (niewydolność 
nerek), przewodu pokarmowego (angina brzuszna), kończyn 
dolnych (amputacje prowadzące do niepełnosprawności).

5. Zaburzenia neurologiczne wynikające z niedokrwienia cen-
tralnego układu nerwowego (depresje, psychozy, demencja).

6. Nadciśnienie tętnicze. 

Istotnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi miażdżycy jest pa-
lenie papierosów. Nikotyna jest bezpośrednim czynnikiem uszkadza-
jącym wewnętrzną ścianę tętnicy, co stanowi podłoże do odkładania 
się blaszek miażdżycowych. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest unikanie 
wysiłku fizycznego. Jest to również znak naszych czasów, które cha-
rakteryzuje nadużywanie samochodów, wind i siedzący tryb życia, naj-
częściej przed telewizorem.

Choroby nowotworowe to grupa schorzeń, których częstość 
wzrasta z wiekiem. Przyczyną są, wynikające z wieku, zaburzenia od-
porności, a także długotrwałe narażenie na czynniki karcinogenne 
(środowiskowe, żywieniowe, infekcyjne). Jedynym znanym sposobem, 
aby uniknąć zachorowania, jest profilaktyka pierwotna oraz wtórna. 
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W profilaktyce pierwotnej istotną rolę odgrywa odżywianie, które na-
leży stosować przez całe życie. Czynniki żywieniowe są przyczyną aż 
35% nowotworów, a kolejne 30% nowotworów jest spowodowa-
ne paleniem tytoniu. 

Z tego powodu Światowa Organizacja do Walki z Rakiem (World 
Cancer Research Found) w celu profilaktyki nowotworowej zaleca od-
powiednie zachowania żywieniowe. 

Są to:

• 400–800 g warzyw i owoców na dobę przez cały rok.
• 600–800 g produktów zbożowych (gruboziarniste kasze, 

ciemne pieczywo).
• Ograniczenie spożycia czerwonego mięsa do 80 g/dobę.
• Zwiększenie spożycia ryb.
• Ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych na rzecz 

tłuszczów roślinnych.
• Okazjonalne spożywanie potraw pieczonych, wędzonych 

i grillowanych. 
• Unikanie pokarmów źle przechowywanych.
• Ograniczenie ilości soli kuchennej do 6 g/dobę.
• Ograniczenie picia alkoholu. 

Profilaktyka wtórna to poddawanie się zalecanym badaniom diag-
nostycznym, np. kolonoskopii jako profilaktyce raka jelita grubego, 
regularnym badaniom ginekologicznym przez kobiety, oznaczaniu 
poziomu antygenu swoistego dla prostaty (PSA) jako profilaktyce raka 
prostaty lub regularne wizyty u urologa przez mężczyzn, okresowe 
badania radiologiczne płuc. W wieku starszym badania profilaktyczne 
wykonywane są rzadko. Wynika to z wielu czynników. Wiele progra-
mów profilaktycznych jest zaprogramowanych dla osób do 65 roku ży-
cia. Zdarza się, że lekarz, a także sam zainteresowany uważa, że w tym 
wieku nie na sensu wykonywania żadnych skomplikowanych badań. 
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Częstą jest nadal sytuacja, że starsza kobieta ostatni raz była u gine-
kologa po urodzeniu ostatniego dziecka (czyli kilkadziesiąt lat temu). 
Sytuacja ta, w obliczu wzrostu liczby osób w wieku podeszłym oraz 
wzrostu długości życia, powinna ulec zmianie. 

Choroby neurologiczne i psychiczne to grupa chorób, które czę-
sto występują w wieku podeszłym. Na szczególną uwagę zasługuje 
otępienie pojawiające się w przebiegu miażdżycy tętnic mózgowych 
lub z powodu zmian zwyrodnieniowych w zakresie centralnego ukła-
du nerwowego. W przewlekłych zespołach otępiennych zaburzone są 
funkcje poznawcze (pamięć, myślenie, rozumienie, orientacja itd.), na-
tomiast świadomość zostaje zachowana. 

Najczęstszą przyczyną otępienia po 65 roku życia jest choro-
ba Alzheimera, natomiast po 85 roku życia najczęściej do otępie-
nia dochodzi na tle miażdżycowym. Istnieją doniesienia mówią-
ce o wpływie czynnika żywieniowego na występowanie choroby  
Alzheimera (13). Badania epidemiologiczne sugerują, że całkowite 
zwiększone spożycie tłuszczu i zmniejszony poziom kwasów ome-
ga.3 (które znajdują się w głównie w rybach) mogą być związane ze 
zwiększonym ryzykiem demencji w chorobie Alzheimera. Kwasom 
omega. 3 przypisuje się wiele korzystnych działań, np. przeciwno-
wotworowe, a także spowalniające starzenie komórek. Uważa się 
również, że przestrzeganie diety śródziemnomorskiej (ryby, owoce 
morza, świeże owoce i warzywa) obniża ryzyko zachorowania na 
chorobę Alzheimera, a także ma korzystny wpływ na jej przebieg. 
Nie są to doniesienia dobrze udokumentowane naukowo, ale po-
nieważ dieta śródziemnomorska jest dietą przeciwmiażdżycową, 
stosowanie jej może przynieść jedynie wielokierunkowe korzyści. 
Ważna jest również obserwacja, oparta na badaniach epidemio-
logicznych wskazujących, że otyłość i cukrzyca są związane z po-
nad czterokrotnym wzrostem ryzyka zachorowania na chorobę  
Alzheimera (14). Wpływ żywienia na funkcjonowanie centralnego 
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układu nerwowego jest przedmiotem wielu badań. W Stanach Zjed-
noczonych na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego 
wykazano korzystny wpływ diety śródziemnomorskiej na funkcje 
poznawcze organizmu. Inne aktualne badania dowodzą podob-
nych korzyści wynikających ze spożycia ryb i kwasów tłuszczowych 
omega.3.

Różne postacie depresji to zaburzenia dotykające około 15% po-
pulacji po 65 roku życia. Polskie badania epidemiologiczne przepro-
wadzone przez Błędowskiego mówią, że około 30% badanych osób 
w wieku podeszłym ma stałe objawy depresji, która nie jest zdiagno-
zowana ani leczona (15). Depresja jest efektem współistnienia wielu 
czynników: biologicznych, społecznych, psychologicznych. Osoby 
w wieku podeszłym, ze względu na choroby przewlekłe, problemy 
zporuszaniem się, uzależnienie od otoczenia, są bardziej podatne na 
zaburzenia nastroju. Depresja może być także pierwszym objawem 
istotnej choroby organicznej np. choroby nowotworowej. Należy 
podkreślić występowanie tzw. depresji jatrogennej wywołanej przyj-
mowaniem leków, często uznawanych za bezpieczne i powszechnie 
stosowanych przez seniorów. Są to leki zażywane z powodów kardio-
logicznych, z powodu problemów ze snem lub leki przeciwbólowe.

Schorzeniem często występującym w wieku podeszłym jest choro-
ba Parkinsona. Jest to schorzenie neurologiczne cechujące się sztyw-
nością mięśni, drżeniem, trudnością z rozpoczęciem ruchu i utrzy-
maniem postawy. Częstość zachorowania na tę chorobę rośnie wraz 
z wiekiem i nasila się po 70 roku życia. Osoby, u których rozpoznano 
parkinsonizm, mają problemy z odżywianiem się, gdyż nie mogą sa-
modzielnie przygotować i spożyć posiłku. Jeżeli są to osoby samotne 
można spodziewać się u nich cech niedożywienia.

Choroby neurologiczne i psychiczne to grupy chorób, które wy-
magają szczególnych zaleceń dietetycznych lub terapii żywieniowej. 
Należy pamiętać, że osoby z tymi problemami często nie mogą sa-
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modzielnie przyrządzić i spożyć posiłku, zdarza się, że o nim zapomi-
nają, mają osłabiony lub nadmierny apetyt. Wszystkie te zaburzenia 
wymagają pomocy otoczenia lub wręcz są powodem umieszczania 
tych osób w zakładach opieki długoterminowej. U pacjentów po 
udarach lub w związku z innymi przyczynami neurologicznymi spo-
tyka się również zaburzenia połykania, wymagające stałej dożołąd-
kowej przetoki odżywczej i żywienia dożołądkowego, które wymaga 
szczególnego nadzoru osoby opiekującej się. W Polsce ten sposób 
odżywiania pacjentów jest nadal rzadko stosowany, co wynika mię-
dzy innymi z takich czynników jak niewiedza lekarzy czy opór rodzi-
ny i pacjenta. 

Cukrzyca jest chorobą, która u osób wieku senioralnym wystę-
puje dwa razy częściej niż wśród osób młodszych. Około połowa 
osób po 65 roku życia choruje na cukrzycę typu II lub ma upośle-
dzoną tolerancję węglowodanów. Przyczyną cukrzycy typu II (cha-
rakterystycznej dla osób dorosłych) jest otyłość i związana z nią isu-
linooporność, czyli brak prawidłowej reakcji organizmu na działanie 
insuliny. Zjawisko to jest związane z procesem starzenia i wynika 
ze zmniejszenia masy mięśni, zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej 
(trzewnej), zmniejszenia aktywności fizycznej, występowania cho-
rób przewlekłych i przyjmowania leków. U osób starszych obserwu-
je się, związany z wiekiem, wzrost poziomu cukru we krwi (glike-
mii) po posiłku, zwiększający się z każdą dekadą życia o kilkanaście  
mg/dl (miligramów na decylitr).

Cukrzyca jest typowym przykładem choroby zależnej od diety. 
W jej leczeniu prawidłowe odżywianie jest podstawą postępowania 
terapeutycznego. Dieta i regularny, indywidualnie dostosowany, wy-
siłek fizyczny (np. spacer, jazda na rowerze, Nordic Walking, pływanie 
– 150 minut tygodniowo) pozwala na ograniczenie o 50% przejścia 
nieprawidłowej tolerancji glukozy w jawną cukrzycę, a także całkowitą 
lub częściową rezygnację z leków przeciw cukrzycowych. 
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Aktualnie zasady żywienia w cukrzycy nie odbiegają od zasad pra-
widłowego żywienia obowiązujących wszystkich, a są one następujące:

• Zgodność z założeniami diety zdrowego człowieka.
• Regularność przyjmowania posiłków.
• Zbliżona łączna kaloryczność posiłków każdego dnia.
• Zmniejszenie kaloryczności posiłków u osób z nadwagą lub 

otyłością. Dążenie do uzyskania prawidłowej masy ciała. 
• Skład diety zabezpieczający przed wystąpieniem czynników 

ryzyka miażdżycy.

Dietę oczywiście należy zindywidualizować w zależności od:
• Stanu metabolicznego chorego (poziom cukru we krwi, he-

moglobina glikozylowana, profil tłuszczów we krwi). Poziom 
hemoglobiny glikozylowanej, oznaczanej w każdym laborato-
rium, jest uważany za jeden z lepszych wskaźników prawidło-
wego leczenia cukrzycy.

• Nawyków żywieniowych uwzględniających preferencje po-
karmowe, np. wegetarianizm.

• Stylu życia.
• Możliwości finansowych.
• Wydolności nerek (modyfikacja spożycia białka i soli).
• Obecności nadciśnienia tętniczego (ograniczenie spożycia soli).

Dzięki diecie stosowanej w cukrzycy do dietetyki zostały wprowa-
dzone takie pojęcia jak indeks glikemiczny (IG), ładunek glikemiczny 
(ŁG) i wymiennik węglowodanowy (WW). Pojęcia te są aktualnie pod-
stawą każdego zdrowego żywienia, a w szczególności zaleceń diete-
tycznych dla osób w trakcie odchudzania.

Indeks glikemiczny – służy do oceny wpływu węglowodanów na 
poziom glikemii we krwi. Różne składniki pokarmowe prezentują róż-
ne tempo trawienia i wchłaniania w przewodzie pokarmowym. Indeks 
glikemiczny równy 100 ma czysta glukoza, gdyż wchłania się szybko 
w sposób bierny bez wstępnego trawienia. Zaleca się produkty wę-
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glowodanowe o niskim indeksie glikemicznym, do których zaliczamy: 
pieczywo pełnoziarniste, ciemne makarony, kasze gryczaną, ryż, su-
rowe warzywa, nasiona roślin strączkowych, jabłka, grejpfruty, mleko 
i niskotłuszczowe produkty mleczne.

Ładunek glikemiczny – bierze pod uwagę szybkość wchłaniania 
oraz ilość węglowodanów zawartych w produkcie. 

Ładunek.glikemiczny.=.Indeks.glikemiczny.x.ilość.węglowodanów.w.gra-
mach.na.100.g.produktu.

Przykłady: 

Arbuz ma wysoki indeks glikemiczny (72), ale przeciętna porcja arbu-
za zawiera zaledwie 4 gramy cukrów, czyli ma niski ładunek glikemiczny 
i jego zjedzenie nie ma dużego wpływu na poziom cukru we krwi. 

Banan ma niski indeks glikemiczny, ale jego porcja porównywalna 
do porcji arbuza zawiera 24 g węglowodanów. Ładunek glikemiczny 
banana jest więc wysoki i będzie miał on istotny wpływ na poziom cu-
kru we krwi.

1 wymiennik węglowodanowy (WW) – taka ilość produktu żyw-
nościowego, w jakiej zawarte jest 10 g węglowodanów. Pozwala to na 
bezpieczne i proste zastępowanie jednego produktu spożywczego 
drugim.

Dla ułatwienia dostępne są tabele wymienników węglowoda-
nowych, dzięki którym wiadomo, jaka ilość produktu stanowi 1 wy-
miennik węglowodanowy i jaką ilością innego produktu można go 
zastąpić. 

Przykładowo: osoba z prawidłową masą ciała i z przeciętnym wysił-
kiem fizycznym powinna spożyć 25 wymienników węglowodanowych 
w ciągu doby. 

Mogą to być (1 WW):

•	 1 szklanka mleka.
•	 360 g serka homogenizowanego.
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•	 Trochę więcej niż 1 gałka lodów.
•	 67 g kotleta schabowego, czyli mniej więcej pół kotleta.
•	 Cienka kromka chleba pełnoziarnistego.
•	 Łyżka mąki.
•	 Jeden mały ziemniak.

Wyliczenia te są bardzo ważne, gdyż podstawą każdej diety, rów-
nież u osób zdrowych, są węglowodany, które powinny zaspokajać 
50–60% zapotrzebowania energetycznego. U osób chorujących na 
cukrzycę jest to około 50%. 

Pomimo, że cukrzyca jest w wieku podeszłym chorobą bardzo czę-
stą, to jednak jej konsekwencje, takie jak:

• udary, niedowłady, 
• zaburzenia widzenia, ślepota,
• owrzodzenia (stopa cukrzycowa) i martwica kończyn dolnych 

często wymagająca amputacji, 
• niewydolność nerek (niewydolność nerek w przebiegu cukrzy-

cy jest najczęstszą przyczyną dializoterapii),
• zaburzenia psychiczne, wywołane wahaniami glikemii i w efek-

cie znacznego stopnia niepełnosprawność
nie są znane wielu pacjentom i chyba również lekarzom, gdyż nie 
przywiązują oni wystarczającej wagi do podstawowych zasad lecze-
nia tej choroby (niezwracanie uwagi na przestrzeganie diety, na oty-
łość, niedocenianie zalet leczenia insuliną). Podobnie zachowują się 
pacjenci – zapominają o chorobie, nie przestrzegają diety (uważają, 
że dieta ta polega jedynie na unikaniu spożycia słodyczy), nie dbają 
o zachowanie prawidłowej masy ciała oraz uważają, że jeśli stosuje się 
jedynie tabletki przeciwcukrzycowe, to postać choroby jest łagodna.

Insulina została odkryta w 1922 roku. Jej odkrycie jest jednym 
z ważniejszych osiągnięć medycyny i przyniosło nieocenione korzyści 
dla osób chorujących na cukrzycę. Badania nad insuliną zostały dwu-
krotnie nagradzane Nagrodą Nobla. W 1969 roku zsyntetyzowano ją 
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w laboratorium, co spowodowało, że mogła być produkowana sztucz-
nie i w sposób powszechny podawana pacjentom. 

Insulina kontroluje wiele procesów metabolicznych organizmu, ale 
głównie reguluje gospodarkę węglowodanową i działanie hormonów. 
U osób chorujących na cukrzycę jest podawana w celu leczenia tej choro-
by. Wiele osób, zwłaszcza starszych, broni się przed włączeniem insuliny, 
uznając, że jest to ostateczność. Nie są świadomi, również nie informu-
je ich o tym lekarz, że insulina, nawet w cukrzycy typu II z powikłaniami 
(ocznymi, nerkowymi, naczyniowymi), jest zbawieniem, w wielu sytua-
cjach zatrzymującym postęp choroby.

W większości przypadków w parze z cukrzycą występuje otyłość, 
uważana za epidemię XXI wieku. Jej następstwem są choroby układu 
sercowo-naczyniowego i choroby metaboliczne (cukrzyca), które są 
bezpośrednią przyczyną przedwczesnych zgonów. W wieku pode-
szłym pojawia się tendencja do zmniejszenia masy mięśniowej i przy-
rostu masy tłuszczowej, głównie na brzuchu. 

Nadmiar tkanki tłuszczowej w tzw. otyłości brzusznej jest uznanym 
czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia, cukrzycy, nadciśnienia tęt-
niczego, sprzyja insulinooporności i zaburzeniom gospodarki tłusz-
czowej. Zaburzenia te to cechy tzw. zespołu metabolicznego. Lecze-
nie otyłości u osób starszych jest problemem złożonym i powinno 
odbywać się pod nadzorem lekarza i dyplomowanego dietetyka. 
Należy wziąć pod uwagę poważniejsze konsekwencje odchudzania w 
przypadku obecności chorób przewlekłych oraz istotnych ograniczeń 
kalorycznych. W tych sytuacjach u osób w wieku podeszłym przy pod-
jęciu decyzji o odchudzaniu należy rozważyć stosunek korzyści do po-
dejmowanego ryzyka. 

Podstawową przyczyną otyłości jest dodatni bilans energetyczny 
(jemy za dużo w stosunku do tego, co zużywamy) oraz niska aktyw-
ność fizyczna. Jedynym skutecznym sposobem zwalczania otyłości 
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jest zbilansowana dieta. W związku z tym należy przestrzegać następu-
jących zasad:

•	 Obniżenie masy ciała powinno się odbywać wg indywidual-
nie dopasowanych (np. do wieku lub choroby) zaleceń diete-
tycznych, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych dla or-
ganizmu składników pokarmowych w odpowiednio zmniej-
szonej ilości.

•	 Żywienie powinno być zbilansowane pod względem zawar-
tości białka (10–20% energii), tłuszczów (10–30% energii), wę-
glowodanów (50–60% energii).

•	 Należy dążyć do długoterminowego, powolnego obniżenia 
masy ciała o 0,5–1 kg/tydzień.

•	 Podstawą diety są mniejsze porcje, regularnie spożywane, nie-
podjadanie, jedzenie śniadań, ograniczenie jedzenia wieczo-
rem przed snem, mniejsze spożycie tłuszczu ok. 25%, pełne 
pokrycie zapotrzebowania na nienasycone kwasy tłuszczowe  
o 7–15 g/dzień. 

Należy podkreślić, że modne diety odchudzające nie nadają się 
do stosowania u osób starszych. Ich podstawową wadą jest jedno-
rodność (dieta białkowa Duncana, dieta Kwaśniewskiego oparta na 
tłuszczu) i zbyt szybki efekt odchudzający (szybki efekt jojo, czy-
li powrót do pierwotnej wagi sprzed odchudzania, a często nawet 
większej). Obie wymienione powyżej diety są przykładem diet jed-
noskładnikowych. W pierwszym przypadku jest to białko, w drugim 
tłuszcze. Stosowanie takich diet jest sprzeczne z zasadami zdrowego 
żywienia i należy ich unikać. 

U osób starszych ważny jest też brak istotnej motywacji do odchu-
dzania („jestem już stary i jest mi to niepotrzebne”), jak również powol-
ny efekt odchudzający, który zniechęca. Dodatkowo brak odpowiedniej 
wiedzy sprzyja częstemu występowaniu takich sytuacji. 
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Poza przestrzeganiem odpowiedniej, prowadzonej pod nadzo-
rem lekarza lub dietetyka, diety niskokalorycznej ważne jest upra-
wianie regularnego, codziennego wysiłku fizycznego (około 20 mi-
nut dziennie) (16).

Wysiłek fizyczny nie jest przeciwwskazany u osób starszych, na-
wet gdy chorują na choroby przewlekłe. Uważa się, że wysiłek fizycz-
ny jest jednym z podstawowych czynników warunkujących zdrowie 
w każdym wieku. Brak aktywności ruchowej powoduje spowolnienie 
metabolizmu i w konsekwencji otyłość (6). 

Zalecanie aktywności fizycznej u ludzi starszych jest związane 
z przezwyciężaniem stereotypów zachowań i obiektywnych trudności 
wynikających z samego procesu starzenia. Po 65 roku życia, a u kobiet 
już po 50 roku życia, obserwuje się gwałtowne zmniejszenie siły i masy 
mięśni. Po 70 roku życia mięśnie stanowią 27% masy ciała, podczas gdy 
w 30 roku życia jest to 45%. W procesie starzenia dochodzi do zmniej-
szenia siły o około 1% na rok w wyniku postępującego zaniku mięśni 
i zmian w zakresie nerwów obwodowych. Natomiast regularnie pro-
wadzony trening fizyczny, indywidualnie dostosowany do możliwości 
osoby, zwiększa wydolność fizyczną o 6–7 lat i może doprowadzić do 
wzrostu siły mięśni u osoby starszej o 25–100% (17). Większa aktyw-
ność fizyczna osób starszych, oczywiście, wymusza u nich większe za-
potrzebowanie energetyczne, czyli dietę bogatszą pod względem ja-
kościowym i ilościowym w wartościowe składniki pokarmowe. 

Dolegliwością charakterystyczną dla wieku starszego i nasilającą 
się z biegiem lat są zaparcia stolca. Celowo użyto tu określenia do-
legliwość, gdyż zaparcia same w sobie nie są chorobą, ale jedynie ob-
jawem dotyczącym wielu chorób (cukrzyca, niedoczynność tarczycy, 
choroba uchyłkowa jelita grubego), następstwem stosowania leków 
(leki przeciwdepresyjne, leki stosowane w chorobie Parkinsona) lub 
zaburzeniem czynności motorycznej przewodu pokarmowego wyni-
kającym z wieku lub z wieloletniego nawyku. 
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Zaparcie jest problemem bardzo źle tolerowanym przez osoby 
starsze. Najistotniejszym elementem leczenia zaparć jest modyfika-
cja diety i wzmożona aktywność fizyczna. Oba te elementy u osób 
starszych są trudne do zrealizowania. W większości przypadków, o ile 
wykluczone jest tło organiczne zaparcia (np. choroba nowotworowa, 
zwężenie), jest to dolegliwość utrzymująca się nawet od kilkudziesię-
ciu lat i przez ten czas stale wspomagana drażniącymi preparatami 
przeczyszczającymi. Sprawność motoryczna jelita jest więc całkowi-
cie zaburzona. 

Zalecanie u osób starszych diety bogatobłonnikowej nie jest za-
wsze korzystne, gdyż dieta ta zmienia działanie enzymów trawien-
nych, których wydzielanie w wieku podeszłym jest i tak zmniejszone. 
Osoby, u których zaparcia są bardzo dokuczliwe, to najczęściej osoby 
o ograniczonej sprawności (leżące), np. z powodu chorób neurologicz-
nych, które stosują wiele leków nasilających ten problem. Leczenie za-
parć to działanie indywidualne w stosunku do każdego pacjenta i musi 
obejmować możliwe do wprowadzenia zalecenia dietetyczne (dieta 
bogatobłonnikowa, dostarczanie odpowiedniej ilości wody) a także 
najczęściej musi obejmować interwencję farmakologiczną lub mecha-
niczną (lewatywy).

Wśród chorób układu ruchu najczęściej spotykane i postępujące 
z wiekiem są zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające dotyczące ko-
ści i stawów. Zmiany te są nasilane przez nadwagę i otyłość oraz czę-
sto znacznie upośledzają samodzielność i sprawność osób starszych. 
Objawem tych dolegliwości są najczęściej bóle np. kręgosłupa lub sta-
wów (biodrowych, kolanowych), które powodują nadużywanie leków 
przeciwbólowych (niesteroidowych leków przeciwzapalnych). Leki te, 
niezależnie od drogi podania (doustnie, domięśniowo, w czopkach) 
mogą, szczególnie u osób starszych, spowodować groźne dla życia po-
wikłania – owrzodzenia w zakresie przewodu pokarmowego, krwawie-
nia, a nawet śmierć.
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Osoby po 65 roku życia są w większym stopniu niż osoby młod-
sze narażone na osteoporozę i patologiczne złamania kości. Wynika to 
z niedoboru wapnia i witaminy D3. Zbadano, że niedobór witaminy D3 
dotyczy prawie 60% osób po 65 roku życia przebywających w szpitalu, 
a u 22% tych osób uznano, że jest to niedobór ciężki. Niedobór wita-
miny D3 i wapnia u osób starszych ma wiele przyczyn. Są to między 
innymi:

• niedobory pokarmowe,
• zaburzenia wchłaniania jelitowego,
• spadek produkcji witaminy D3 przez organizm,
• zaburzenia hormonalne,
• choroby przewlekłe wieku podeszłego (choroby układu 

ruchu, choroby układu sercowo-naczyniowego, zakażenia, 
nowotwory) (18,19).

Ważne jest, aby dieta zaspokajała na odpowiednim poziomie za-
potrzebowanie na wapń i witaminę D3. Czasami wskazana jest suple-
mentacja (uzupełnianie niedoborów preparatami wapniowo-witami-
nowymi) tych składników pokarmowych. Należy pamiętać przy tym, 
że preparaty wapnia mogą nasilać zaparcia. 

Osteoporoza jest chorobą, która dotyczy głównie osób szczupłych 
i dlatego należy się jej szczególnie obawiać u osób niedożywionych 
(z niedowagą). Odpowiednia dieta, gwarantująca właściwą podaż 
wapnia i witaminy D3, ma więc istotne znaczenie w profilaktyce osteo-
porozy. 
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dotyczące żywienia człowieka

Celem odżywiania człowieka jest zaspokojenie potrzeb energetycz-
nych związanych z podtrzymywaniem podstawowych funkcji życiowych 
wynikających z procesów podstawowej przemiany materii, termoge-
nezy, aktywności fizycznej. Energia jest niezbędna do utrzymania pod-
stawowych funkcji narządów wewnętrznych, ciepłoty ciała, aktywnego 
transportu składników przez błony biologiczne (np. wchłaniania jelito-
wego), biosyntezy składników do budowy i odnowy organizmu. 

Indywidualne zapotrzebowanie człowieka na energię jest to taka 
ilość energii dostarczona w pożywieniu na dobę, która osobom zdro-
wym i prawidłowo odżywiającym się pozwala na wykonanie wszyst-
kich czynności ekonomicznie niezbędnych i społecznie uzasadnionych, 
a także zapewnia utrzymanie prawidłowej masy ciała przy aktywności 
fizycznej pozostającej na poziomie niezbędnym dla osiągnięcia i za-
chowania dobrego stanu zdrowia. Określając zapotrzebowanie na 
energię uwzględnia się takie czynniki jak wiek, płeć, wzrost, masę ciała 
i aktywność fizyczną.

Z zapotrzebowaniem na energię wiążą się następujące pojęcia:

1. Podstawowa przemiana materii (PPM, BMR) – jest to najniższy 
poziom przemian energetycznych, dostarczający energii do za-
chowania podstawowych funkcji życiowych.
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 Podstawowa przemiana materii jest największa w 2 pierwszych 
latach życia, maleje z wiekiem, obniżając się o 2% na każde 
10 lat życia (okresowo wzrasta w czasie dojrzewania, w czasie 
miesiączki, w II połowie ciąży, w czasie karmienia). Na podsta-
wową przemianę materii wpływa stan zdrowia, odżywienie, 
funkcja gruczołów wydzielania wewnętrznego, czynniki gene-
tyczne.

2. Ponadpodstawowa przemiana materii = praca + codzien-
ne czynności + przyswajanie pokarmów.

3. Całkowita przemiana materii = podstawowa przemiana 
materii + ponadpodstawowa przemiana materii. 

Aby wyliczyć całkowite zapotrzebowanie człowieka na energię, na-
leży wziąć pod uwagę współczynnik aktywności fizycznej, który wyno-
si odpowiednio: 

• 1,5 – mała aktywność fizyczna 
• 1,7 – umiarkowana aktywność fizyczna
• 2,0 – duża aktywność fizyczna. 

Dla celów praktycznych, w celu obliczenia zapotrzebowania organi-
zmu na energię, używa się wzoru: 

Całkowita. przemiana. materii. (CPM). =. Podstawowa. przemiana. materii.
(PPM).x.Współczynnik.aktywności.fizycznej.

Jednostką, na podstawie której wylicza się zapotrzebowanie energe-
tyczne, jest kaloria, chociaż bardziej przydatne w praktyce jest jej zwie-
lokrotnienie, czyli kilokaloria. 

1.kcal.=.1000.cal

Nowszą jednostką energii jest dżul (J). Nie znalazł on jednak praktycz-
nego zastosowania w nauce o żywieniu.

1.Kcal.=.4,18.J
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Podstawowym kanonem racjonalnego odżywiania jest bilansowa-
nie zapotrzebowania energetycznego organizmu z energią zawartą 
w pożywieniu, czyli mówiąc prosto – zjadamy tyle kalorii, ile jest nam 
potrzebne do zaspokojenia potrzeb organizmu. Stanowi to podstawę 
do planowania żywienia. Ważnym jest pojęcie stanu odżywienia, któ-
ry jest jednoznaczny ze stanem zdrowia wynikającym ze spożycia je-
dzenia, wchłaniania, wykorzystania składników odżywczych, działania 
czynników patologicznych. Współczesny model żywieniowy to dąże-
nie do utrzymania prawidłowej masy ciała lub trwałej jej redukcji. 

Średnie zapotrzebowanie energetyczne dorosłego człowieka to 
25–35 kcal/kg/dobę i należy je przeliczać na należną masę ciała, czyli 
na taką wagę, jaką powinno się posiadać. 

Rozkład energii z podstawowych składników pokarmowych, nieza-
leżnie od rodzaju diety, powinien kształtować się następująco:

• Węglowodany – 55–60% energii
• Tłuszcze – 25–30% energii 
• Białka – 15% energii
• Sole mineralne, mikro i makroelementy, błonnik, woda. 

Najbardziej kalorycznym składnikiem pokarmowym są tłuszcze.  
Ze spalenia 1 g tłuszczu uzyskuje się 9 kcal. Natomiast 1 g białka i 1 g węglo-
wodanu daje po 4 kcal energii uzyskanej w procesach metabolicznych.

Komitet Żywienia Człowieka PAN, Instytut Żywności i Żywienia oraz 
Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych zaleca następujące zasady 
zdrowego żywienia:

• Regularne spożywanie 3–5 na posiłków na dobę, konieczne 
jedzenie śniadania.

• Różnorodność żywności: pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
• Warzywa, owoce, produkty zbożowe codziennie.
• 2–3 razy dziennie mleko i przetwory mleczne.
• Mięso i jego przetwory 2–3 razy w tygodniu.
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• Zwiększenie spożywania ryb i roślin strączkowych.
• Ograniczenie spożycia tłuszczu (preferowane oleje, oliwa 

z oliwek).
• Ograniczenie spożycia soli kuchennej.
• Umiar w jedzeniu cukru i słodyczy.
• Propagowanie aktywnego trybu życia. 

Graficznym modelem zdrowych zaleceń żywieniowych jest pirami-
da zdrowego żywienia. 

Rys. 1. Piramida zdrowego żywienia wg Instytutu Żywności i Żywienia
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Zgodnie z zaleceniami podstawowymi produktami pokarmo-
wymi, stanowiącymi główne źródło energii, są produkty zbożowe 
(podstawa piramidy żywienia). Dostarczają one węglowodanów zło-
żonych, błonnika pokarmowego, białka roślinnego, witamin z grupy 
B i witaminę E oraz składniki mineralne, takie jak: żelazo, miedź, mag-
nez, cynk, potas i fosfor. Zalecane są głównie produkty z tzw. niskiego 
stopnia przemiału (np. pieczywo razowe, niełuskany ryż, gruboziar-
niste kasze – gryczana, jęczmienna, pęczak, ciemne makarony), ale 
należy zwrócić uwagę na indywidualną tolerancję tych składników, 
gdyż u ludzi starszych mogą one być ciężkostrawne. 

Drugim ważnym elementem piramidy są warzywa i owoce.  
Są one źródłem witamin (witaminy C, beta-karotenu, kwasu foliowe-
go), składników mineralnych (wapń, potas, magnez, sód), błonnika 
i wody. Większość warzyw i owoców cechuje niska zawartość kalorii. 
Niestety, w praktyce okazuje się, że znaczna liczba osób starszych nie 
toleruje warzyw i owoców. Może to wynikać z ich ciężkostrawności 
(błonnik, czynniki wzdymające), smaku (kwaśny, słodki) lub konsy-
stencji (twardy, trudny do rozgryzienia). Osoby starsze preferują wa-
rzywa i owoce w formie gotowanej lub pieczonej, co, niestety, może 
również nasilać dolegliwości, np. wzdęcia. Czasem te ograniczenia 
wynikają z nieuzasadnionych zaleceń lekarza. Jedzenie różnych 
produktów ma być oparte na ich tolerancji indywidualnej. 

Zgodnie z zaleceniami mleko i jego przetwory powinny być skład-
nikiem codziennej diety. Produkty te są źródłem wapnia, bardzo war-
tościowego białka, witamin B, A i D, soli mineralnych (magnez, potas, 
cynk). Mleko zawiera jednak szkodliwe nasycone kwasy tłuszczowe. 

Produkty mięsne należy jeść z umiarem. Są one źródłem białka, 
witamin z grupy B oraz żelaza. Białko zawarte w mięsie należy za-
stępować białkiem z roślin strączkowych oraz ryb. Zarówno mięso, 
jak i rośliny strączkowe mogą nasilać, szczególnie u osób starszych, 
uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, co często powoduje unika-
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nie tych składników pokarmowych. Znakomitą alternatywą są więc 
ryby bogate w jod, fluor oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
omega.3. 

Jajka, podobnie jak mięso, zawierają wszystkie niezbędne skład-
niki pokarmowe. Rekomenduje się jednak nienadużywanie ich ze 
względu na dużą zawartość cholesterolu w żółtku. 

Zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia obejmują również ogra-
niczanie tłuszczu, zwłaszcza zwierzęcego, ograniczenie cukru i słody-
czy, które są źródłem tzw. pustych kalorii, oraz ograniczenie spożycia 
soli. Klamrą scalającą wszystkie zalecenia dietetyczne jest aktywność 
fizyczna i odpowiednie spożycie płynów, wśród których najlepsza 
jest woda mineralna niegazowana.
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Zasady żywienia u osób  
po 65 roku życia

Po przekroczeniu 65 roku życia zmniejsza się zapotrzebowanie 
kaloryczne i powinno ono wynosić od 1800 do 2000 kcal/dobę. Nato-
miast proporcje poszczególnych składników pokarmowych powinny 
być zachowane, a szczególnie należy zwrócić uwagę na dostarczanie 
odpowiedniej ilości białka. Zmniejszenie rezerw ustrojowych i spo-
wolnienie metabolizmu białek sprawia, że norma białka u osób star-
szych jest wyższa w porównaniu niż u osób młodych i wynosi 1,0 g 
na kg masy ciała na dobę. W trakcie ostrej choroby, np. zapalenia płuc 
lub zaostrzenia choroby przewlekłej, zalecana ilość białka powinna być 
większa, gdyż zbyt mała ilość białka może wpływać negatywnie na po-
wodzenie leczenia choroby (wpływ na rozprowadzenie leku w orga-
nizmie, wpływ na odporność). Wśród osób starszych niedostateczna 
podaż białka w diecie jest powszechna (unikanie mleka i jego przetwo-
rów, unikanie mięsa, przyczyny ekonomiczne). 

Podstawowym składnikiem energetycznym w diecie osób po 65 roku 
życia są węglowodany. Spożycie węglowodanów, zwłaszcza tzw. cukrów 
prostych, powinno być u osób starszych kontrolowane ze względu na 
dużą częstość występowania cukrzycy w tym wieku. Najlepszą postacią 
są węglowodany złożone, podlegające dłuższemu procesowi trawienia 
i wchłaniania. Węglowodany te są zawarte w takich produktach jak: pie-
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czywo pełnoziarniste, gruboziarniste kasze, makarony, warzywa. Produkty 
te są również dobrym źródłem błonnika, których dobowa ilość powinna 
wynosić 20–40 g (minimum 20 g). W odniesieniu do obecności błonnika 
w diecie jego zawartość oraz ilość produktów pełnoziarnistych powinna 
być wyliczana indywidualnie, ponieważ u pewnych osób i w pewnych 
chorobach przewlekłych produkty te mogą być zbyt ciężkostrawne. 

Ważnym składnikiem diety są tłuszcze. Pełnią one ważną funkcję 
w organizmie jako źródło energii, ale również jako element procesów 
metabolicznych. Tłuszcze np. są jednym z podstawowych składników 
hormonów. Odpowiednie pod względem jakościowym i ilościowym 
spożycie tłuszczu wpływa pozytywnie na profil lipidów w organizmie, 
zapobiega zakrzepom, redukuje występowanie zmian miażdżycowych 
oraz możliwość zachorowania na raka. Należy unikać w diecie tzw. 
tłuszczów nasyconych, które znajdują się głównie w mięsie (wieprzo-
wina) na rzecz tzw. tłuszczów nienasyconych, zawartych w roślinach 
i rybach (oleje roślinne, tran). Tłuszcze nienasycone, które dzieli się na 
jedno i wielonienasycone, odgrywają korzystną rolę w profilaktyce 
miażdżycy, stanowią skład ważnych tkanek, takich jak komórki nerwo-
we, siatkówka oka, są odpowiedzialne za odporność organizmu. Szcze-
gólnie ważne w diecie są niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe 
omega.6 i omega.3. 

Niestety, tłuszcze to podstawowy składnik diety osób starszych, 
znacznie przekraczający zalecane normy. Jedną z przyczyn takiego stanu 
rzeczy jest fakt, że na nadmiarze tłuszczu, zwłaszcza nasyconego, oparta 
jest tradycyjna kuchnia polska, której zasady są wciąż stosowane, szcze-
gólnie wśród osób starszych. Bo nie ma nic smaczniejszego niż pierogi 
z kapustą obficie okraszone słoninką. Innymi przyczynami jest dostęp-
ność, cena oraz długi proces wchłaniania i trawienia tłuszczu, dający dłu-
gotrwałe uczucie sytości. Ustalając zasady żywienia w wieku podeszłym 
należy zwrócić uwagę na odpowiednią ilość poszczególnych rodzajów 
tłuszczu w diecie, a tak naprawdę na jego źródło (rośliny, ryby). 
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Udział tłuszczu w pokryciu dziennego zapotrzebowania organizmu 
na energię powinien wynosić od 25 do 30%, w tym: 

•	 Kwasy tłuszczowe nasycone – poniżej 7% energii (tłuszcz 
zwierzęcy o stałej konsystencji). 

•	 Wielonienasycone kwasy tłuszczowe – 6–10% energii, w tym 
omega.6 – 5–8%, omega.3 – 1–2% (oleje roślinne, margaryny 
do smarowania pieczywa, ryby morskie).

•	 Jednonienasycone kwasy tłuszczowe – od 10–15% nawet do 
20% energii (olej rzepakowy, oliwa z oliwek).

•	 Kwasy tłuszczowe trans. – poniżej 1% energii. Tłuszcze te to 
efekt utwardzania tłuszczów nienasyconych. Znajdują się w: 
margarynach twardych, produktach cukierniczych, daniach 
typu fast food, pokarmach smażonych.

•	 NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe) – 1–3% 
energii. Nie mogą one być syntezowane w organizmie i muszą 
być dostarczane w pożywieniu (olej słonecznikowy, lniany). 

Woda stanowi 60% masy ciała dorosłego, nieotyłego zdrowego 
człowieka. Woda jest więc niezbędnym składnikiem pokarmowym 
przyjmowanym po to, aby wyrównywać jej straty wynikające z poce-
nia, oddychania, oddawania moczu i stolca. Woda nie dostarcza kalorii, 
ale spełnia szereg ważnych funkcji w organizmie:

1. stanowi środowisko dla wszystkich funkcji życiowych organi-
zmu (treść jelitowa, wody płodowe, proces wydalania),

2. jest elementem lub produktem końcowym wielu reakcji meta-
bolicznych,

3. odpowiada za prawidłowy przebieg procesu trawienia (np. za-
pobiega zaparciom),

4. jest rozpuszczalnikiem, np. dla witamin,
5. jest odpowiedzialna za termoregulację (pocenie się),
6. zabezpiecza i zwilża różne narządy (gałkę oczną, mózg, po-

wierzchnie stawowe, płód). 
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Źródłem wody w diecie są napoje oraz warzywa i owoce. Zapotrze-
bowanie na wodę jest zależne od wieku, temperatury otoczenia, wil-
gotności powietrza i aktywności fizycznej. Minimalna ilość wody, która 
powinna być spożyta, to około 1000 ml na dobę. Aby uniknąć niebez-
piecznego dla zdrowia odwodnienia, należy pić 1 ml płynu na 1 kcal 
posiłku lub 30 ml/kg masy ciała na dobę. Co oznacza, że osoba ważąca 
75 kg powinna wypić 2250 ml płynu dziennie. 

Jest to szczególnie ważne u osób starszych, u których bardzo szybko 
może dojść do odwodnienia organizmu. Podaż wody u osób starszych 
powinna być modyfikowana aktualną wydolnością nerek i krążenia. 
Należy też zwracać szczególną uwagę na stany gorączkowe, wymioty, 
biegunkę oraz cukrzycę. Niedobór płynów w diecie może powodować 
lub nasilać zaparcia. 

Spadek zapotrzebowania kalorycznego następuje stopniowo wraz 
z upływem lat życia człowieka. Przyjmując, że w wieku 30 lat zapotrze-
bowanie kaloryczne wynosi 100%, to w wieku 40 lat spada do 97%, 
a następnie kolejno: 

•  50 lat – 94%, 
•  60 lat – 87%, 
•  70 lat – 79%, 
•  powyżej 70 lat – 69%. 

Zapotrzebowanie na kalorie u osób starszych zależy od aktywności 
fizycznej, ale również od właściwości osobniczych. 

W ustalaniu zasad żywienia ludzi starszych należy brać pod uwagę:

•	 wiek biologiczny,
•	 aktywność fizyczną,
•	 stopień samodzielności,
•	 możliwości finansowe,
•	 zmiany fizjologiczne organizmu w procesie starzenia,
•	 przewlekłe choroby współistniejące.
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Osoby w wieku podeszłym różnią się wiekiem biologicznym, stop-
niem aktywności fizycznej, stanem zdrowia, statusem ekonomicznym. 
Trudno jest więc opracować uniwersalne zasady żywienia w tym okre-
sie życia. Często zalecenia te należy dostosowywać do indywidualnych 
potrzeb i upodobań. 

Najważniejszymi elementami, które należy brać pod uwagę ustala-
jąc zasady prawidłowego żywienia w tym okresie, są:

• leczenie nadwagi i otyłości,
• walka z niedożywieniem,
• dostarczanie odpowiednich ilości ważnych składników pokar-

mowych (pierwiastki śladowe i witaminy),
• modyfikacja diety w zależności od chorób przewlekłych (np. 

cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby nerek),
• modyfikacja sposobu przygotowania posiłków (potrawy go-

towane, miksowane, diety przemysłowe – specjalne preparaty 
żywnościowe stosowane w celach leczniczych),

• modyfikacja sposobu podawania posiłków (żywienie przez 
przetokę, żywienie pozajelitowe, karmienie).

Osoba starsza nie potrzebuje tak dużych ilości energii jak oso-
by w wieku dojrzewania lub osoby aktywne zawodowo, ale ma ta-
kie samo, a nawet większe zapotrzebowanie na składniki mineralne. 
Głównym powodem tego stanu jest zaburzone wchłanianie jelitowe 
tych składników pokarmowych. Zawartość wapnia, fosforu i magnezu, 
w przeliczeniu na 1000 kcal całodziennej racji pokarmowej, powinna 
być u osób starszych o 20% większa niż u młodzieży i u osób dorosłych 
pracujących umiarkowanie ciężko. U kobiet w okresie pomenopauzal-
nym, z powodu braku estrogenów, przyswajalność wapnia zmniejsza 
się o 10% (18). Niedobory wapnia, fosforu i witaminy D3 u osób star-
szych są podstawową przyczyną wzrostu częstości występowania os-
teoporozy w tym wieku. 
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W wieku podeszłym rośnie również zapotrzebowanie na witami-
ny (z wyjątkiem witaminy PP i B1). Zapotrzebowanie na witaminę C 
i A rośnie o 25%, witaminy z grupy B o 50%, a na witaminę E o 100%. 
Z wiekiem organizm traci zdolność syntezowania witaminy E w jelicie 
grubym. Witamina E usprawnia odporność organizmu, opóźnia zabu-
rzenia zmysłu węchu i smaku. Niski poziom kwasu foliowego jest przy-
czyną zaburzeń neurologicznych i depresji u ludzi starszych, a niedo-
bór witaminy C opóźnia gojenie ran i odleżyn. 

Witaminy nie są źródłem energii, nie są także składnikami struk-
tur komórkowych, jednak odgrywają bardzo ważną rolę w procesach 
metabolicznych (biochemicznych) organizmu. Zarówno ich niedobór, 
jak i nadmiar może być szkodliwy. Organizm człowieka potrafi wypro-
dukować niektóre witaminy (witamina D3, witamina A, witamina PP), 
ale większość musi być dostarczana w formie pożywienia. Ważną rolą 
witamin w organizmie jest rola przeciwutleniaczy (antyoksydantów), 
które mogą mieć znaczenie w procesie zapobiegania nowotworom.

Rola wybranych witamin w organizmie. Skutki nadmiaru 
i niedoboru

Poniżej zamieszczono główne informacje na temat znaczenia pod-
stawowych witamin dla prawidłowego funkcjonowania organizmu czło-
wieka, z uwzględnieniem ich funkcji, skutków związanych z ich niedo-
borem lub nadmiarem oraz występowania w źródłach pokarmowych. 

Witamina A: prawidłowa funkcja komórek nabłonkowych i błon 
śluzowych, składnik purpury wzrokowej (widzenie nocą), prawidłowy 
wzrost, rozwój i rozmnażanie, wpływ na odporność. Niedobór: kurza 
ślepota, suchość skóry i błon śluzowych. Nadmiar: utrata apetytu, utra-
ta włosów, suchość skóry, łamliwość paznokci. Źródła pokarmowe: 
wątroba drobiowa, tran, marchew, dynia, szpinak, kapusta włoska.

Witamina D: prawidłowa gospodarka wapniowo-fosforanowa, 
mineralizacja kości i zębów. Niedobór: osteoporoza, zaburzenie pracy 
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mięśni i nerwów. Nadmiar: odkładanie się wapnia w mięśniach, kamie-
nie nerkowe. Źródła pokarmowe: tran, śledzie, łosoś, sardynki, mleko.

Witamina K: regulacja procesu krzepnięcia krwi. Niedobór: 
skłonność do krwawień. Nadmiar: nie jest znany. Źródła pokarmowe: 
kapusta włoska, szpinak, warzywa liściaste, brokuły.

Witaminy z grupy B: prawidłowa funkcja komórek w organi-
zmie. Niedobór: zapalenia nerwów, zapalenia języka, zaburzenia psy-
chiczne, niedokrwistość, utrata apetytu. Nadmiar: w większości przy-
padków nadmiar witamin w grupy B nie jest toksyczny. Źródła pokar-
mowe: ryż, wieprzowina, wątroba wołowa, produkty zbożowe, grzyby, 
niektóre owoce.

Witamina C: prawidłowy rozwój zębów, kości, chrząstek, tkan-
ki łącznej i naczyń krwionośnych, przeciwutleniacz usuwający wolne 
rodniki tlenowe uszkadzające komórki i mające wpływ na rozwój no-
wotworów. Niedobór: szkorbut – krwawienia z dziąseł, wypadanie zę-
bów, zaburzenia stawowe. Nadmiar nie występuje. Źródła pokarmo-
we: warzywa i owoce.

Podobną rolę, jak witaminy, pełnią w organizmie składniki mineral-
ne, czyli te pierwiastki, które zostają po spaleniu tkanek w postaci po-
piołu. Są to niezbędne składniki odżywcze, które muszą być dostarczo-
ne z pożywieniem. Składniki mineralne wchodzą w skład: kości, zębów 
(wapń, magnez, fosfor), skóry, włosów i paznokci (siarka), mięśni, ner-
wów (fosfor, potas, siarka, chlorki), odpowiadają za ciśnienie tętnicze 
krwi (sód, potas), krzepnięcie (wapń), pobudliwość nerwową (wapń, 
magnez, sód), skurcz i rozkurcz mięśni (wapń, magnez, potas, sód, fo-
sfor i chlorki). 

Najlepszym sposobem uzupełniania niedoborów pierwiastków śla-
dowych i witamin jest ich odpowiednia zawartość w codziennej die-
cie, poprzez dostarczanie odpowiedniej ilości np. warzyw i owoców. 
W pewnych sytuacjach należy zastosować sztuczną suplementację, ale 
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nie należy tej formy nadużywać i stosować ją tylko w uzasadnionych 
przypadkach. Należy również unikać stosowania preparatów wielowita-
minowych. Zjawisko stosowania przez osoby starsze różnych prepara-
tów wielowitaminowych i innych suplementów diety jest powszechne. 
W praktyce może się okazać, że osoba starsza stosuje kilka takich pre-
paratów naraz. Należy to zwalczać i starać się, aby składniki te zawierała 
codzienna dieta. Cennym źródłem wapnia, oprócz mleka i jego prze-
tworów, są: warzywa, produkty zbożowe, makarony, sardynki, śledzie, 
rośliny strączkowe. Źródłem pokarmowym witaminy D są ryby, żółtka 
jaj, podroby i tłuszcze zwierzęce. W wielu sytuacjach jednak witamina D 
wymaga suplementacji. 

Niedokrwistość, objawiająca się niskimi wartościami morfologii 
krwi, jest dość powszechna w wieku podeszłym. Jej występowanie jest 
zależne od rasy, stanu zdrowia i miejsca zamieszkania. Związek niedo-
krwistości z żywieniem potwierdza fakt, że jest ona częściej spotyka-
na u osób przebywających w szpitalach i zakładach opiekuńczo-lecz-
niczych (20). Obniżenie poziomu hemoglobiny we krwi nie jest cechą 
procesu starzenia. U osób starszych najczęściej występuje niedokrwi-
stość w przebiegu chorób przewlekłych (nerek, zakażeń i zapaleń, no-
wotworów) lub jest to niedokrwistość z niedoboru żelaza (Fe). W cho-
robach przewlekłych zapasy żelaza w organizmie są prawidłowe lub 
nawet wyższe, jednak sam poziom żelaza w surowicy jest niski. W tych 
sytuacjach nie jest wskazane podawanie preparatów żelaza, chociaż 
postępowanie takie wśród lekarzy jest częste (20). W takich sytuacjach 
należy dążyć do rozpoznania przyczyny niedokrwistości. U osób star-
szych spotyka się także niedokrwistość z powodu niedoboru witaminy 
B12. Najczęstszą przyczyną niedoboru tej witaminy w wieku podeszłym 
jest zaburzone wchłanianie (zaburzony proces oddzielenia od białek 
pokarmowych) i niedostateczna obecność tej witaminy w diecie (21).
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Szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na energię 
i składniki odżywcze osób starszych w zależności od płci prezentuje 
poniższa tabela (6): 

Zapotrzebowanie na energię/ 
składniki odżywcze Kobiety Mężczyźni

Energia (kcal) 1850 2000

Białko (g) 65–70 65–70

Tłuszcze (% g) 25/51 25/56

NNKT (% g) > 4/8 > 4/9

Węglowodany ogółem (g) 330 365

Cukry proste (%) < 10 < 10

Błonnik pokarmowy (g) 30–40 30-–40

Witamina A (µg) 800 700

Witamina E (mg) 10 10

Witamina D (µg) 10 10

Witamina C (mg) 70 70

Witamina B1 (mg) 1,4 1,5

Witamina B2 (mg) 2,0 2,2

Witamina B6 (mg) 2,2 2,4

Witamina B12 (µg) 2,5 2,5

Foliany (µg) 320 340

Wapń (mg) 1100 900

Fosfor (mg) 800 700

Żelazo (mg) 13 15

Potas (mg) 3500 3500

Sód (mg) 575 575

Magnez (mg) 300 370
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Żywienie w wybranych 
chorobach związanych 
z wiekiem

Wybrane sytuacje kliniczne wymagają szczególnego podejścia do 
właściwego żywienia u osób starszych. Są to sytuacje związane z nie-
prawidłowym odżywianiem i jego wpływem na zdrowie, z chorobami 
dietopochodnymi oraz innymi chorobami ostrymi lub przewlekłymi, 
a także stosowanymi, często w nadmiarze, lekami.

Szczególną uwagę należy zwrócić na niedożywienie oraz otyłość. 
Oba problemy są efektem nieprawidłowego bilansu energetycznego. 
Odpowiednia ilość energii zależna od wieku, płci, stanu fizjologicznego 
i innych wymienianych wcześniej czynników warunkuje zdrowie i aktyw-
ność ruchową. Wszelkie odstępstwa od tej zasady są przyczyną nadwagi 
i otyłości lub niedożywienia. Spadek masy ciała o 30% powoduje spa-
dek podstawowej przemiany materii (PPM) o 15%. Efektem są poważne 
zaburzenia metaboliczne (kwasica metaboliczna), które w konsekwencji 
mogą doprowadzić nawet do śmierci.

Postępujące niedożywienie wpływa na aktywność osób starszych, 
jest przyczyną wielu chorób (np. choroby wynikające z braku odporno-
ści), opóźnia proces zdrowienia. Jedną z podstawowych przyczyn niedo-
żywienia jest brak łaknienia, z którym często spotykamy się w chorobach 
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neurologicznych, takich jak stany po udarach mózgu, chorobie Alzhei-
mera, chorobie Parkinsona. Na osłabienie apetytu wpływa utrudnione 
gryzienie, zaburzone połykanie, utrata węchu i smaku, a także stoso-
wanie leków. Należy również pamiętać, że wpływ na apetyt mają także 
używki: papierosy i alkohol (1, 22).

Osoby starsze mogą mieć istotne problemy z przygotowaniem 
posiłku oraz zjedzeniem go. Czasem może się okazać, że nie wystar-
czy pomoc w postaci przyniesienia gotowego posiłku. Z powodu 
niepełnosprawności, np. zmian kostno-stawowych w przebiegu reu-
matoidalnego zapalenia stawów (rzs), osoba starsza nie jest w stanie 
przełożyć jedzenia na talerz. W szpitalach, z różnych przyczyn, ale też 
z powodu bezmyślności, stawia się posiłek przy łóżku starszej osoby, 
a następnie w całości zabiera, nie myśląc o tym, że czasem trzeba po 
prostu chorą, starszą osobę nakarmić. Bardzo ważnym elementem 
jest też rodzaj posiłku i jego konsystencja. Warto pamiętać przy tym, 
że nie każda starsza osoba ma problemy z właściwym wchłanianiem 
i trawieniem pokarmów.

Zasady odżywiania w sytuacji niedożywienia 
Podstawowymi przyczynami niedożywienia są: 

•	 Brak prawidłowej podaży białka i energii.
•	 Nadmierne straty białka i energii (stany ostre, takie jak 

choroby gorączkowe, urazy, zakażenia). 
•	 Głodzenie spowodowane zmniejszeniem lub zaprzestaniem 

spożywania pokarmów (nieracjonalne odchudzanie się).

Niedożywienie najczęściej występuje w: 

•	 Chorobach nowotworowych.
•	 Chorobach neurologicznych.
•	 Przewlekłych chorobach wątroby, nerek, płuc.
•	 U osób starszych. 
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Wydaje się, że problem niedożywienia, nawet w naszym dobrze 
rozwijającym się kraju, będzie narastał, głównie ze względu na niedo-
cenianie znaczenia tego problemu, a w szczególności z powodu nie-
znajomości metod rozpoznawczych, nieuwzględniania leczenia żywie-
niowego jako elementu terapii, nieumiejętnego stosowania leczenia 
żywieniowego oraz małej wiedzy o możliwości zakładania przetok od-
żywczych. 

O niedożywieniu należy pamiętać, jeżeli mamy do czynienia 
z osobami:

•	 ze znaczną niedowagą lub nadwagą, 
•	 z dużym ubytkiem masy ciała w ciągu ostatniego czasu (nawet 

jeżeli ta osoba ma nadal nadwagę lub jest otyła), 
•	 z chorobami gorączkowymi, zakaźnymi i po urazach, 
•	 z biegunką,
•	 po resekcji części przewodu pokarmowego,
•	 po radioterapii,
•	 stosującymi leki obniżające łaknienie (antybiotyki, cytostatyki),
•	 starszymi i ubogimi,
•	 uzależnionymi od alkoholu lub narkotyków. 

Należy pamiętać, że wiele tych elementów może występować łącznie 
i wtedy problem niedożywienia ulegnie zwielokrotnieniu. Osoba, u której 
stwierdzono cechy niedożywienia, musi mieć zastosowane odpowied-
nie zalecenia dietetyczne. Procedura ta musi odbywać się pod nadzorem 
lekarza. Należy dokładnie ocenić możliwości leczenia żywieniowego, 
a w szczególności drogę podania składników pokarmowych. Jest mało 
prawdopodobne, że osoba w znacznym stopniu niedożywiona nadrobi 
straty w sposób tradycyjny, czyli drogą doustną. W takiej sytuacji należy 
wspomóc się żywieniem dojelitowym (przez sondę) lub dożylnym. Jed-
nak żadna z tych nowoczesnych form żywienia nie zastąpi żywienia do-
ustnego, więc jeżeli pacjent może przyjmować posiłki i sprawnie połyka, 
żywienie do i pozajelitowe należy traktować jako dożywianie. 
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Żywienie u osoby niedożywionej musi być wnikliwie kontrolowa-
ne odpowiednimi wskaźnikami laboratoryjnymi. Przede wszystkim 
należy przestrzegać podstawowej zasady, że osoba przewlekle 
niedożywiona nie może od razu przyjąć pełnego zapotrzebowa-
nia kalorycznego wyliczonego w stosunku do wagi należnej. Posił-
ki pełnowartościowe należy wprowadzać stopniowo przez wiele 
dni, gdyż zbyt szybkie uzupełnianie diety może doprowadzić do 
śmierci pacjenta. Sytuacje takie były obserwowane w okresie powo-
jennym i często dotyczyły osób głodzonych w obozach koncentracyj-
nych, które umierały z powodu nadmiaru jedzenia spożytego po uzy-
skaniu wolności. 

Generalnie dieta osoby starszej, a zwłaszcza cierpiącej na przewle-
kłe choroby, powinna być oparta na bazie tzw. diety lekkostrawnej.

Strawność posiłku określona jest przez stopień, w jakim dany 
produkt odżywczy może zostać rozłożony na takie części, które mogą 
zostać wchłonięte, aby dostać się do krwi. Jest to podatność składni-
ków pokarmowych na działanie enzymów trawiennych. Ujmując rzecz 
prościej, strawność można ocenić na podstawie czasu, w jakim skład-
nik jedzenia przebywa w żołądku. Im dłużej tam się znajduje, tym jest 
ciężej strawny. Kleik ryżowy, suchary, rozgotowane jabłko przebywają 
w żołądku kilkanaście minut, rośliny strączkowe czy smażone mięso 
– kilka godzin. 

Na strawność pokarmu mają wpływ:

1. Rodzaj i ilość zawartych w nim składników odżywczych.
2. Obecność niestrawionych substancji balastowych (skórki, 

łupinki).
3. Sposób obróbki technologicznej i przygotowania do spo-

życia.
4. Stan uzębienia.
5. Motoryczna i wydzielnicza sprawność układu pokarmowego.
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Strawność można zwiększyć przez:

1. Rozdrabnianie.
2. Usuwanie części niestrawnych( łusek, pestek, skórek).
3. Poddawanie obróbce hydrotermicznej (gotowanie, duszenie).
4. Nadawanie atrakcyjnego wyglądu, smaku i zapachu.
5. Zapewnienie spokoju i estetycznych warunków konsumpcji.

Przez rozdrabnianie należy rozumieć nie tylko odpowiednie przy-
gotowanie posiłku (mielenie, miksowanie), ale również dbałość o odpo-
wiedniej gryzienie, a to pociąga za sobą dbałość o uzębienie, uzupeł-
nianie braków (właściwe protezy). Z doświadczenia wiadomo, że jest to 
wśród starszych osób problem bardzo poważny i do końca nie rozwiąza-
ny, ponieważ nie przywiązuje się do niego odpowiedniej wagi. 

Strawność obniżają:

1. Nadmiar tłuszczu.
2. Produkty zawierające inhibitory proteaz, czyli substan-

cje blokujące działanie enzymów rozkładających białka 
(groch, fasola, ziemniaki).

3. Długotrwałe smażenie.
4. Jedzenie w pośpiechu.
5. Objadanie się.

Dieta łatwostrawna znajduje zastosowanie w chorobach przebie-
gających z gorączką, w zaostrzeniach chorób przewodu pokarmo-
wego, w wyrównanych chorobach układu moczowego, a szczególnie 
w wieku podeszłym. Jej celem jest nieobciążanie przewodu pokarmo-
wego, unikanie pokarmów długo zalegających w żołądku, wzdymają-
cych, ostro przyprawionych, konserwowanych, marynat. 

Dlatego też z diety należy wyeliminować:

•	 pokarmy tłuste (wędliny, sery, mięsa) i tłuszcz (smalec, słonina, 
łój, margaryna, majonez), smażone, pieczone tradycyjnie,

•	 mocną kawę, herbatę, napoje gazowane, alkohol,
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•	 warzywa kapustne, cebulę, czosnek, gruszki, czereśnie,
•	 frytki, pizze, tłuste ciasta, chałwę i orzechy,
•	 unikać świeżego pieczywa. 

Zasadą diety lekkostrawnej jest też zmniejszenie ilości błonnika. 
Posiłki powinny być rozłożone na 4–5 porcji w ciągu dnia, właściwie 
rozdrobnione w zależności od wymagań osoby, dla której są przezna-
czone (osoby bezzębne). Należy też uwzględnić indywidualną toleran-
cję i preferencje żywieniowe oraz dbać o to, aby posiłek był odpowied-
nio zbilansowany pod kątem odżywczym, witaminowym i mineralnym. 
Zalecane są odpowiednie techniki kulinarne, takie jak:

1. Gotowanie na wodzie.
2. Gotowanie na parze.
3. Duszenie.
4. Obsmażanie na patelni beztłuszczowej.
5. Pieczenie w folii, na ruszcie lub w opiekaczu elektrycznym. 

Na bazie diety lekkostrawnej można komponować różne warianty 
diety w zależności od potrzeb, np. dieta lekkostrawna z kontrolowaną 
zawartością tłuszczu (choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółcio-
wych, choroby wątroby, w tym również z powodu zaburzeń gospodar-
ki tłuszczowej, trzustki, zapalne choroby jelit) lub dieta lekkostrawna 
z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie żołądkowe 
(choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroba refluksowa). 

W diecie lekkostrawnej dozwolone są następujące produkty spo-
żywcze i potrawy:

1. Mąka pszenna i ziemniaczana.
2. Makarony: nitki, lane kluski.
3. Kasze: manna, kukurydziana, ryż, kasze przecierane.
4. Zupy: na wywarach warzywnych lub z chudego mięsa, zapra-

wiane świeżą śmietaną lub jogurtem, zupy owocowe.
5. Pieczywo: pszenne, jasne, dobrze wypieczone, czerstwe, su-

charki, biszkopty.
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6. Przetwory mleczne: chude mleko, jogurty, kefiry, świeży twaróg, 
sery homogenizowane, śmietana o niskiej zawartości tłuszczu.

7. Tłuszcze: masło, olej słonecznikowy, sojowy, oliwa z oliwek.
8. Jaja na miękko.
9. Mięso: cielęce, chude wieprzowe, drobiowe (kurczak, indyk) 

– gotowane, pieczone w folii.
10. Ryby: chude (dorsz, sandacz, karmazyn, szczupak, karp) – go-

towane, faszerowane, w galarecie.
11. Niewielka ilość chudych wędlin.
12. Warzywa (z wyjątkiem kapusty) i owoce, głównie w formie go-

towanej lub pieczone, kompoty, galaretki, kisiele (owoce i wa-
rzywa świeże i mrożone).

13. Przyprawy: cynamon, bazylia, liść laurowy, sok z cytryny.
14. Napoje: słaba herbata, kawa zbożowa, soki owocowe i wa-

rzywne, napary z rumianku, mięty, kwiatu lipy. 

Produkty i potrawy zabronione:

1. Mąka żytnia i z niskiego przemiału.
2. Pieczywo świeże, żytnie, razowe. 
3. Pyzy, kopytka, paszteciki, potrawy z kasz smażone lub za-

piekane.
4. Zupy na tłustych wywarach lub z grzybów, zaprawiane za-

smażką lub tłustą śmietaną.
5. Ostre przyprawy: ocet, pieprz, imbir, papryka, curry, musz-

tarda.
6. Sery: żółte, topione, dojrzewające.
7. Jaja na twardo.
8. Mięsa: tłuste, smażone, pieczone, gęś, kaczka, baranina, 

dziczyzna.
9. Ryby: smażone, solone, wędzone, konserwy.

10. Wędliny i wyroby wędliniarskie, pasztety, konserwy mięs-
ne, smalec, słonina, boczek, margaryny twarde.
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11. Placki ziemniaczane, frytki, ziemniaki odsmażane.
12. Warzywa: fasola, kapusta, ogórki, kalafiory, brukselka, 

groch, czosnek, cebula, grzyby.
13. Owoce: kwaśne i niedojrzałe, śliwki, porzeczki, figi, agrest, tru-

skawki.
14. Czekolada i inne tłuste słodycze, tłuste ciasta i torty, bita 

śmietana, lody, kremy.
15. Napoje: alkohole, napoje gazowane, kakao, kawa, mocna 

herbata.

Zasady odżywiania a problem otyłości 
Z punktu widzenia zdrowia i chorób zależnych od diety bardzo 

ważnym jest problem otyłości w wieku podeszłym. Prawidłowo 
tkanka tłuszczowa powinna zajmować 15% rzeczywistej masy ciała 
dorosłych mężczyzn i odpowiednio 20% masy ciała kobiet. Warto-
ści te zależą w dużej mierze od czynników konstytucyjnych, wieku, 
płci, warunków środowiska. Umownie można stwierdzić, że otyłość 
pojawia się wtedy, gdy podane odsetki określające udział masy 
tłuszczu w ogólnej masie ciała wzrastają o 50%. 

Otyłość rozpoznajemy też wtedy, gdy wzrostowi ilości tłuszczu 
towarzyszy ubytek masy mięśniowej i wody. W tej sytuacji masa ciała 
może być bliska należnej. Osoba, u której mamy do czynienia z taką 
sytuacją, także jej otoczenie, a nawet lekarz mogą uważać, że prob-
lem otyłości jej nie dotyczy, choć nie będzie to zgodne ze stanem 
faktycznym. W rozpoznawaniu otyłości duże znaczenie ma więc 
określenie masy tkanki tłuszczowej i jej rozmieszczenie, a nie 
ogólna masa ciała. 

Do oceny masy i rozmieszczenia tkanki tłuszczowej służą specja-
listyczne metody badań, np. tomografia komputerowa lub rezonans 
magnetyczny. Prostą metodą oceny tkanki tłuszczowej jest pomiar 
obwodu brzucha i bioder oraz wyliczanie wskaźnika WHR według 
wzoru: 
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WHR.=.obwód.talii.(cm)/obwód.bioder.(cm)..

Wartości wskaźnika WHR ocenia się w zależności od rozmieszcze-
nia tłuszczu: 

dla mężczyzn: 
WHR.>.1.–.typ.androidalny.otyłości.(otyłość.typu.jabłko–brzuszna),.

WHR.<.1.–.typ.ginoidalny.(typu.gruszka.–.pośladkowo-udowa).

dla kobiet, odpowiednio: 
WHR.>.0,8.–.otyłość.typu.jabłko,.

WHR.<.0,8.–.otyłość.typu.gruszka..

Rozwijająca się otyłość pociąga za sobą wiele schorzeń oraz stano-
wi ryzyko wcześniejszej śmierci. 

Z otyłością związane są takie schorzenia jak:

•	 cukrzyca typu II dorosłych,
•	 niedokrwienne choroby serca,
•	 wylewy krwi do mózgu,
•	 miażdżyca naczyń włosowatych,
•	 choroby pęcherzyka żółciowego,
•	 zaburzenia rozrodcze i miesiączkowania,
•	 zwyrodnienia stawów, dna moczanowa,
•	 zaburzenia hormonalne,
•	 nadciśnienie tętnicze,
•	 choroba wieńcowa,
•	 otłuszczenie serca,
•	 udar mózgu,
•	 żylaki kończyn dolnych,
•	 stłuszczenie wątroby,
•	 upośledzenie czynności płuc,
•	 kamica dróg żółciowych,
•	 upośledzenie tolerancji glukozy,
•	 hipercholesterolemia,
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•	 hipertrójglicerydemia,
•	 hiperurykemia,
•	 przepukliny pachwinowe i roztworu przełykowego prze-

pony,
•	 zwiększone ryzyko zachorowania na raka.

Powyższa lista nie jest pełna, a chorobom tym można zapobiec redu-
kując nawet nieznacznie masę ciała. Udowodniono następujące korzy-
ści płynące ze zmniejszenia masy ciała o 10 kg: 

•	 zmniejszenie o 10 mm Hg ciśnienia skurczowego,
•	 zmniejszenie o 20 mm Hg ciśnienia rozkurczowego,
•	 zmniejszenie o 50% stężenia glukozy na czczo,
•	 zmniejszenie:
v o 10% stężenia cholesterolu całkowitego,
v o 15% stężenia cholesterolu LDL,
v o 30% stężenia triglicerydów,

•	 zwiększenie o 8% stężenia cholesterolu HDL,
•	 redukcję bezdechów sennych,
•	 ogólnie zmniejszenie śmiertelności całkowitej. 

Według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) osoby otyłe w po-
równaniu z osobami szczupłymi narażone są na wyższe ryzyko zacho-
rowania na następujące choroby:

•	 3 razy częściej – cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia 
gospodarki tłuszczowej (choroba stłuszczeniowa wątroby), ka-
mica żółciowa, insulinooporność, zespół bezdechu sennego,

•	 2–3 razy częściej – choroba niedokrwienna serca, choroba 
zwyrodnieniowa stawów, zaburzenia metabolizmu kwasu mo-
czowego (dna moczanowa czyli podagra),

•	 1–2 razy częściej – nowotwory (piersi, endometrium, okrężni-
cy), zaburzenia hormonalne, upośledzenie płodności, niepra-
widłowości płodu, bóle krzyża. 
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Głównym czynnikiem sprzyjającym otyłości jest nadmiar spożywa-
nej energii w stosunku do wydatkowanej. Niezależnie jednak od czyn-
ników wpływających na otyłość, wagę zawsze można zredukować po-
przez zmniejszenie kaloryczności posiłków. Kolejnym bardzo istotnym 
czynnikiem jest brak aktywności fizycznej. Wykazano, że sam jej brak 
może spowodować rozwój otyłości. 

Tak więc do leczenia otyłości zawsze są niezbędne dwa ele-
menty: prawidłowa dieta i aktywność fizyczna.

U osób starszych, poza otyłością wynikającą z nadmiaru kalorii 
(nadmiar tłuszczu, złe nawyki żywieniowe), znaczenie ma także otyłość 
wynikająca z zaburzeń emocjonalnych (brak umiejętności radzenia so-
bie ze stresem, reakcja na zagrożenia w sytuacjach życiowych) oraz 
otyłość polekowa. Leki sprzyjające tyciu są bardzo często przewlekle 
stosowane przez osoby starsze. Wśród nich najczęstsze to: 

•	 Neuroleptyki (chloropromazyna, haliperidol).
•	 Leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, imipramina, doksepi-

na, sole litu).
•	 Leki przeciwpadaczkowe.
•	 Steroidy, glikosteroidy, progestageny. 
•	 Antagoniści serotoniny.
•	 Leki przeciwcukrzycowe (insulina, pochodne sulfonylomocz-

nika).
•	 Leki beta-adrenolityczne i inne leki obniżające ciśnienie tętnicze.

Otyłość pociąga za sobą szereg problemów natury psychospołecznej 
takich jak:

1. Obniżenie jakości życia.
2. Depresja.
3. Izolacja społeczna.
4. Problemy ze znalezieniem i ze zmianą pracy.
5. Wczesne renty z powodu chorób związanych z otyłością.
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6. Brak środków finansowych, np. na środki lokomocji, ubra-
nia, odpowiednie jedzenie.

7. Brak akceptacji własnego wyglądu. 

Prostą metodą służącą do rozpoznania otyłości i przewlekłych niedo-
borów energii jest wyliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Wskaźnik ten wylicza się w odniesieniu do takich parametrów jak wzrost 
oraz masa ciała. Jest to iloraz masy ciała wyrażonej w kilogramach (kg) 
i wzrostu wyrażonego w metrach (m) podniesiony do drugiej potęgi. 
BMI jest wyliczane w kg/m2. 

Przykład: osoba ważąca 75 kg, której wzrost wynosi 170 cm ma 
BMI 25,95, czyli osoba ta ma lekką nadwagę (sposób wyliczenia BMI: 
75÷1,72 = 75÷2,89=25,95).

Wartość BMI:
•	 poniżej 16 – III stopień przewlekłego niedoboru energii,
•	 16 – 16,� – II stopień przewlekłego niedoboru energii,
•	 17 – 18,4 – I stopień przewlekłego niedoboru energii,
•	 18,5 – 24,� – zakres normy,
•	 25 – 2�,� – nadwaga (otyłość I stopnia),
•	 30 – 34,� – otyłość II stopnia (umiarkowana),
•	 35 – 40 – otyłość znacznego stopnia,
•	 powyżej 40 – otyłość bardzo znacznego stopnia.

Nie jest to, niestety, doskonały wskaźnik oceniający stan odżywie-
nia. W pewnych stanach chorobowych, np. przebiegających z obrzęka-
mi, nie może on w ogóle być brany pod uwagę, a osoba umięśniona, 
np. kulturysta, na podstawie wyliczeń wskaźnika BMI zostanie ocenio-
na jako otyła. Obrzęki wynikające głównie z zatrzymania wody w or-
ganizmie często dotyczą osób starszych chorujących na niewydolność 
krążenia, przewlekłe choroby nerek lub niewydolność naczyń żylnych. 
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Ważniejsze są tzw. typy otyłości, mówiące o rozmieszczeniu tkanki 
tłuszczowej. Wyróżniamy dwa typy otyłości i każda z nich jest związana 
z innym ryzykiem występowania chorób przewlekłych: 

•	 Typ brzuszny: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca.
•	 Typ pośladkowo – udowy: nowotwory hormonalnie zależne, 

nowotwory przewodu pokarmowego. 

Inną prostą metodą oceny otyłości lub nadwagi jest pomiar obwodu 
brzucha. Jego wymiar, przekraczający normy, wskazuje na otyłość brzusz-
ną. U mężczyzn poziomem granicznym jest wartość �0 cm, a u kobiet 
85 cm (WHO, 1999). Przypadki otyłości o mniejszym wskaźniku zaliczane 
są do otyłości udowo – pośladkowej, z którą związane jest niższe ryzyko 
wystąpienia zaburzeń metabolicznych.

Stosowane są również bardziej skomplikowane metody oceny sta-
nu odżywienia, wymagające specjalistycznej aparatury lub możliwości 
wykonania badań laboratoryjnych, w związku z tym w życiu codzien-
nym nie są one stosowane.

Naturalnym sposobem obniżania masy ciała jest zastosowanie die-
ty o zmniejszonej zawartości energii w stosunku do zapotrzebowania, 
w połączeniu z odpowiednim treningiem (ujemny bilans energetycz-
ny). Oznacza to, że organizm w pożywieniu otrzymuje mniej energii niż 
wydatkuje w ciągu dnia, dzięki czemu zużywa zapasy energii zgroma-
dzone w tkance tłuszczowej. Nie można przeprowadzić skutecznego 
odchudzania bez indywidualnie dostosowanego wysiłku fizycznego. 

W celu uzyskania widocznych wyników odchudzania ujemny bi-
lans energetyczny stosować należy przez okres co najmniej 2–3 tygo-
dni, a w tym czasie spadek masy ciała powinien wynosić około 1 kg na 
tydzień.

Podstawowe zasady odchudzania (to dla przypomnienia):

1. Obniżenie masy ciała oparte na realizacji indywidualnie 
dopasowanych zaleceń dietetycznych. 
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2. Właściwa (należna) zawartość białka (10–20% energii), tłusz-
czów (10–30% energii), węglowodanów (50–60% energii).

3. Powolne obniżanie masy ciała – 0,5–1 kg na tydzień.
4. Mniejsze porcje, regularnie spożywane, niedojadanie, jedzenie 

śniadań, ograniczenie jedzenia wieczorem, mniejsze spożycie 
tłuszczu. 

Zasady te dotyczą wszystkich, również i osoby po 65 roku życia. 
W przypadku współistnienia poważnych chorób przewlekłych od-
chudzanie powinno być prowadzone pod kontrolą lekarza i wy-
kwalifikowanego dietetyka. Oprócz stosowania zaleceń dietetycz-
nych, oczywiście, niezbędna jest odpowiednia aktywność fizyczna. 
Rodzaj i ilość przeprowadzanych ćwiczeń fizycznych również po-
winny być skonsultowane z lekarzem. W przypadku osób starszych 
w grę wchodzą spacery, pływanie, gimnastyka, jazda na rowerze. Nale-
ży także ograniczać okresy bezczynności i propagować takie czynno-
ści jak praca w ogrodzie, spacery z psem, ograniczenie jazdy samocho-
dem, w miarę możliwości korzystanie ze schodów.

Bardzo popularną formą ruchu jest Nordic Walking, czyli spa-
cer z „kijkami narciarskimi”. Sport ten ma trzy poziomy aktywności: 
zdrowotny, fitness i sportowy. W czasie uprawiania Nordic Walking 
do wysiłku zaangażowane są prawie wszystkie mięśnie ciała, które 
pracują inaczej niż podczas zwykłego spaceru, a osoba trenująca 
traci więcej kalorii niż przy zwykłym chodzeniu. Można więc sport 
ten zastosować jako element odchudzania. Kije do Nordic Walking 
są specjalnie zbudowane. Ich zaletą jest to, że odciążają stawy. Jest 
to więc sport przeznaczony dla osób starszych, który poprawia stan 
zdrowia, ukrwienie i dotlenienie organizmu. Dobrze byłoby jednak 
zaczynać ćwiczenia pod nadzorem instruktora, gdyż ważna jest 
odpowiednia postawa w czasie chodzenia oraz właściwa technika 
chodzenia.
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U ludzi starszych nie zaleca się stosowania żadnych modnych diet 
odchudzających. Są to najczęściej diety jednoskładnikowe (białkowe, 
tłuszczowe), a osiągany szybki efekt odchudzający wpływa nieko-
rzystnie na zdrowie i często skutkuje szybkim przyborem masy ciała, 
większym niż przed okresem odchudzania. Nie zaleca się także sto-
sowania suplementów diety, które stosowane z innymi lekami mogą 
całkowicie zmieniać ich działanie. Starsi pacjenci często stosują su-
plementy diety: preparaty wielowitaminowe, kwasy omega.3, probio-
tyki. Warto przypomnieć i podkreślić, że wszystkie te składniki można 
uzupełnić stosując prawidłową, dobrze zbilansowaną dietę. 

Podstawową dietą, która stanowi podstawę odchudzania, jest die-
ta niskokaloryczna. Dieta ta powinna zapewnić:

1. Redukcję masy ciała. 
2. Stopniowe ograniczane energii.
3. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
4. Utrzymanie dobrego samopoczucia.
5. Ograniczenie uczucia głodu.

Dieta ta musi być zrównoważona pod względem zawartości skład-
ników odżywczych, czyli zawierać odpowiednie ilości białka, węglo-
wodanów i tłuszczów. Zakłada ona, że źródłem energii dla osoby od-
chudzającej się jest też nagromadzona tkanka tłuszczowa. Spalenie 
1 g tkanki tłuszczowej daje 7 kcal energii, a więc spalenie 1 kg daje 
7000 kcal energii. Aby zredukować 1 kg masy ciała w ciągu tygodnia 
trzeba więc zmniejszyć podaż kalorii o 1000 dziennie. Zapotrzebo-
wanie energetyczne oblicza się indywidualnie dla każdej osoby, bio-
rąc pod uwagę jej aktywność fizyczną, wiek, płeć, oraz podstawową 
przemianę materii (PPM). Dieta niskokaloryczna to dieta dostarczają-
ca 1000 – 1500 kcal na dobę. Największe ograniczenia dotyczą tłusz-
czu, którego zawartość w diecie nie powinna przekraczać 25% (tłusz-
cze roślinne). Głównym składnikiem pożywienia powinny być węglo-
wodany złożone np. produkty zbożowe z grubego przemiału. Są one 
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mniej kaloryczne, zawierają błonnik, są źródłem witamin z grupy B 
i soli mineralnych, a także zwiększają objętość posiłku i dają poczucie 
sytości. Z diety tej powinny być usunięte cukry łatwo przyswajalne: 
cukier, miód, dżemy, słodycze, ciastka, desery. Ważne miejsce w tej 
diecie odgrywają warzywa, które w większości są niskokaloryczne, 
zawierają witaminy, błonnik, sole mineralne. Potrawy nie powinny 
być mocno przyprawiane i dosalane, gdyż wpływa to na wzrost ape-
tytu, nie należy także podjadać między posiłkami, natomiast trzeba 
pić dostateczną ilość wody. Dieta zakłada spożywanie 4–5 posiłków 
na dobę.

U osób po 65 roku życia, szczególnie chorujących na choroby prze-
wlekłe, wprowadzenie diety niskokalorycznej musi być skonsulto-
wane i prowadzone pod nadzorem lekarza i dietetyka. Szczegóło-
wej analizie podlega wówczas kaloryczność diety, odpowiedni dobór 
składników pokarmowych (witaminy, sole mineralne), ilość wypijanych 
płynów (nadciśnienie, obrzęki), a także choroby przewlekłe w których 
zalecenia dietetyczne stanowią podstawę leczenia (cukrzyca, nadciś-
nienie tętnicze, choroby nerek). Ważne elementy tej diety to różno-
rodność posiłków, regularne ich przyjmowanie, dostępność produk-
tów i ich cena, a także sposób jedzenia (na siedząco, bez pośpiechu, 
w odpowiedniej atmosferze). Spełnienie tych wszystkich warunków 
jest bardzo trudne i może stanowić istotną przyczynę braku satysfak-
cjonujących efektów, zwłaszcza u osób starszych.
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Odżywianie w chorobach sercowo-naczyniowych

Kontrolowana zawartość tłuszczów w diecie.

Spożycie tłuszczów nie powinno przekraczać 30% całkowitej liczby 
dostarczanych kalorii, a ilość cholesterolu dostarczonego w diecie nie 
powinna przekraczać 100mg/1000 kcal na dobę.

Produkty bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe (zalecane):

•	 Omega. 3 – tłuste ryby (łosoś, tuńczyk, makrela, pstrąg, 
sardynka), olej rzepakowy, orzechy włoskie, siemię lniane, 
olej lniany.

•	 Kwasy jednonienasycone – oliwa z oliwek, oliwki, olej 
rzepakowy, awokado, orzechy ziemne i włoskie, migdały, 
pistacje.

•	 Omega.6 – olej kukurydziany i sojowy.

Produkty bogate w cholesterol (odradzane): 

•	 żółtko jaja, podroby (wątróbka, serca), masło, mięso kacz-
ki, majonez, sery typu brie, tłuste ryby (np. węgorz wędzo-
ny), niektóre owoce morza (np. krewetki). 
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Kontrolowanie spożycia sodu.

Osoby chorujące na choroby sercowo-naczyniowe nie powinny spo-
żywać więcej sodu niż 1g/1000 kcal na dobę i nie przekraczać wartości 
3 g. Sód jest podstawowym składnikiem soli kuchennej (NaCl). Obecność 
sodu w diecie musi być skorelowana ze stosowanymi lekami moczopędny-
mi. Należy unikać dosalania oraz spożywania produktów bogatych w sól.  
Zamiast soli zaleca się stosowanie chlorku potasu (KCl). Dla poprawy 
smaku potraw można używać naturalnych ziół i przypraw. Trzeba także 
pamiętać, że drastyczne ograniczenie soli w diecie może spowodować 
spadek apetytu lub wręcz jadłowstręt i grozi nasileniem niedożywienia.

Produkty żywnościowe o dużej zawartości sodu: 

•	 konserwy, przetwory mięsne i rybne, wędzone, mrożone, gar-
mażeryjne, wędliny, koncentraty spożywcze, konserwy wa-
rzywne, kiszonki, zupy w proszku, sery (poza serami twarogo-
wymi), jaja kurze, nabiał, przyprawy (np. maggi), płatki kukury-
dziane, chleb. 

Produkty żywnościowe o dużej zawartości potasu: 

•	 owoce cytrusowe, pomidory, banany, ziemniaki, zielone 
warzywa liściaste, np. szpinak. Dzienne zapotrzebowanie 
pokrywają: 4 pomarańcze lub 3 banany (23). 

Ograniczenie lub wykluczenie spożycia alkoholu. 

U osób starszych nadużywanie alkoholu nie jest rzadkie. Poza jaw-
nym problemem alkoholowym, wiele osób pije w domu regularnie 
niewielkie ilości alkoholu nie doceniając wagi problemu, a może być to 
również forma uzależnienia. 

Dostarczanie takiej ilości energii na dobę, która pozwala utrzymać 
prawidłową masę ciała. U osób z nadwagą i otyłością ilość energii 
powinna być odpowiednio mniejsza.

Dobowe zapotrzebowanie energetyczne powinno być zależne  
od aktywności osoby starszej. Osoba leżąca powinna spożywać 20 kcal 
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na kg masy ciała na dobę, czyli osoba leżąca, która waży 70 kg powinna 
zjadać posiłki o łącznej ilości 1400 kilokalorii. Decydując się na odchu-
dzanie należy pamiętać, że u osób z chorobami układu sercowo-naczy-
niowego nie są zalecane diety bardzo niskokaloryczne.

Posiłki powinny być urozmaicone.

Jest to istotny problem u osób starszych, a zwłaszcza samotnych 
(szczególnie mężczyzn). Ze złożonych powodów (np. ekonomicznych, 
niepełnosprawności) osoby te odżywiają się bardzo monotonnie.

Posiłki powinny być małe objętościowo, ale częstsze – około 6 posił-
ków na dobę.

Zbyt obfity posiłek powoduje obciążenie serca i nasilenie duszności.

Kontrolowanie podaży płynów w zależności od indywidualnych 
potrzeb i możliwości osoby starszej. Nie należy ich obligatoryjnie 
ograniczać. 

Zapotrzebowanie na wodę zależy od aktywności fizycznej, tempe-
ratury i wilgotności otoczenia, wydalania, masy ciała, ilości dostarczo-
nego pożywienia, stosowanych leków oraz od wydolności układu ser-
cowo-naczyniowego i nerek. Uważa się, że spożycie wody nie powinno 
być mniejsze niż 1500 ml/dobę. 

Osobom starszym i niepełnosprawnym zapotrzebowanie na wodę 
należy wyliczać dokładniej – 100 ml/kg na pierwsze 10 kg masy ciała, 
50 ml/kg na następnie 10 kg masy ciała oraz 15 ml/kg na pozostałe 
kilogramy masy ciała (24). Tak więc osoba o wadze 70 kg powinna pić 
2250 ml płynów na dobę (10x100 ml +10x50 ml+50x15 ml = 2250 ml) 
Nieco inne zapotrzebowanie może dotyczyć osób otyłych. 

Odpowiednia ilość warzyw i owoców w codziennym jadłospisie.

Wiele opracowań z zakresu dietetyki dokumentuje nadal niedosta-
teczne spożycie dzienne warzyw i owoców, głównie w okresie zimo-
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wym. Jest to szczególnie wyraźne u osób w wieku podeszłym. Niskie 
spożycie warzyw i owoców wśród osób starszych wynika z tradycji 
i nawyków żywieniowych, braków w uzębieniu oraz przeciętnie dość 
dużej ciężkostrawności tych produktów. Starsze osoby po zjedzeniu 
surowych warzyw i owoców często zgłaszają złe samopoczucie w po-
staci nudności, nasilenia wzdęć i nadprodukcji gazów. Problemy te po-
winny być skonsultowane z dietetykiem w celu wyboru najlepszych 
dla pacjenta produktów. 

Uważa się, o czym często zapominamy, że mrożone warzywa 
i owoce mają taką samą wartość odżywczą jak surowe. Są one łatwo 
dostępne cały rok i są stosunkowo tanie. Warzywa i owoce można 
także spożywać jako produkty suszone. Są one niezastąpionym źród-
łem witamin, soli mineralnych oraz błonnika pokarmowego. 

Witaminy i sole mineralne, które są ważnym elementem diety osób 
z chorobami układu sercowo-naczyniowego, znajdują się również 
w innych składnikach pokarmowych.

Źródła podstawowych witamin i soli mineralnych w produktach spo-
żywczych:

1. Witamina C – czarna porzeczka, natka pietruszki, papryka, tru-
skawki, brukselka, kalafior, chrzan, owoce cytrusowe. 

2. Witamina B1 – produkty zbożowe z grubego przemiału, droż-
dże, orzechy, nasiona strączkowe, ryby, warzywa i owoce.

3. Witamina B2 – mleko, sery, produkty zbożowe, jaja, warzywa 
i owoce.

4. Witamina B6 – drożdże, produkty zbożowe, nasiona strączko-
we, mleko, mięso, warzywa i owoce.

5. Witamina PP – wątroba, produkty zbożowe, śledzie, mleko, 
jaja, warzywa i owoce.

6. Witamina B12 – wątroba, nerki, śledzie, jaja, mleko.
7. Kwas foliowy – zielone warzywa.
8. Witamina A – tran, wątroba, żółtko jaj, masło, śmietana, mleko, 
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tłuste sery. Prowitamina (karoten) – warzywa żółtopomarań-
czowe i zielone: marchew, dynia, szpinak, jarmuż, sałata, fasol-
ka szparagowa, groszek, szczypiorek, koperek.

9. Witamina D – wątroba, żółtka jaj, śmietana, mleko, ryby.
10. Witamina E – warzywa liściaste, oleje roślinne.
11. Witamina K – zielone warzywa. 

Źródła podstawowych pierwiastków śladowych w produktach spo-
żywczych: 

1. Wapń: mleko, sery, jaja, konserwy rybne (ze szkieletami), 
woda.

2. Fosfor: powszechny we wszystkich produktach spożywczych 
pochodzenia roślinnego.

3. Magnez: rośliny strączkowe, produkty z grubego przemiału, 
zielone warzywa, kakao.

4. Żelazo: żółtka jaj, wątroba, płuca, nerki, mięso, potrawy z krwią 
(kaszanka, salceson, czernina), ciemne pieczywo, grube kasze, 
nasiona roślin strączkowych, warzywa i owoce.

5. Potas: produkty roślinne i zwierzęce.
6. Sód: wędliny, konserwy, chleb, sól kuchenna.
7. Miedź: wątroba, warzywa i owoce.
8. Fluor: herbata, ryby morskie, rośliny kapustne.
9. Jod: w glebie, wodzie i powietrzu oraz produktach żywnoś-

ciowych wyhodowanych na terenach bogatych w jod. Jodem 
wzbogacana jest sól kuchenna. 

10. Chrom: drożdże, ziarna, wątroba, kiełki pszenne.
11. Cynk: otręby, zarodki, kiełki, grzyby, ryby morskie (25).

Mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego rzadziej niż mieszkańcy 
innych części Europy chorują na choroby układu sercowo-naczynio-
wego i żyją dłużej. Uważa się, że jest to zasługa diety śródziemnomor-
skiej, która powinna być stosowana również i w Polsce, chociażby ze 



72

Zdrowe odżywianie w wieku późnej dorosłości. Poradnik seniora 

względu na ocieplenie klimatu. Dieta ta oparta jest na produktach 
zdrowych dla serca (23). 

Najważniejsze cechy diety śródziemnomorskiej to:

1. Duże spożycie produktów pochodzenia roślinnego. 
2. Umiarkowane spożycie produktów mlecznych.
3. Małe spożycie czerwonego mięsa.
4. Spożywanie produktów nisko przetworzonych.
5. Oliwa z oliwek jako podstawowe źródło tłuszczu.
6. Jajka nie więcej niż trzy tygodniowo.
7. Wino w ilościach małych lub umiarkowanych do posiłku.
8. Desery oparte na świeżych owocach, orzechach i miodzie 

spożywane w dni świąteczne.

Wariantem diety śródziemnomorskiej, korzystnej dla osób z cho-
robami sercowo-naczyniowym, jest semiwegetarianizm Ziemlań-
skiego. W diecie tej, jak sugeruje nazwa, eliminuje się wieprzowinę, 
wołowinę, baraninę i koninę. Zaleca się spożywanie jedynie mięsa 
drobiowego 1–3 razy w tygodniu w porcjach nie większych niż 10 dag, 
ryb 2–3 razy w tygodniu w porcjach po 10 dag oraz 1 jajko 4–5 razy 
w tygodniu. Codziennie należy pić mleko lub jogurt o zmniejszonej 
zawartości tłuszczu i jeść chudy biały ser. Podstawą diety są rośliny 
i ich przetwory (kasze, makarony, ciemne pieczywo). Dieta zakłada 
codzienne spożycie ½ do ¾ kg warzyw i owoców, można też wypić 
lampkę czerwonego wina (23). Czerwone wino zawiera polifenole, 
które chronią tętnice przed miażdżycą, saponiny obniżające poziom 
cholesterolu oraz wykazuje działanie przeciwzakrzepowe. Działa-
nie to, oczywiście, jest korzystne, jeżeli wino spożywa się z umiarem 
(1 lampka dziennie). 

W oparciu o wyniki wielu badań naukowych w 2006 roku została 
opracowana dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 
rekomendowana dla osób z nadciśnieniem tętniczym. Podstawą tej 
diety jest duże spożycie warzyw i owoców, a zmniejszenie zawarto-
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ści tłuszczu, mięsa i słodyczy. Zastosowanie tej diety doprowadziło 
u wszystkich osób do istotnego spadku ciśnienia tętniczego, a także 
masy ciała. Podaż energii w diecie DASH może być dostosowana do 
istniejących potrzeb (1600, 2000, 2600, 3000 kcal na dobę). Stosując 
założenia tej diety należy zwracać uwagę na chorych z przewlekłymi 
chorobami nerek. 

Zalecenia żywieniowe u osób z przewlekłymi chorobami 
nerek

Podstawową zasadą, której należy przestrzegać we wszystkich 
chorobach nerek, jest dbałość o utrzymanie prawidłowego bilansu 
wodnego (utrata wody powinna być uzupełniona przez odpowiednie 
jej spożycie) i właściwy poziom elektrolitów (potas, sód). Zasada ta do-
tyczy wszystkich chorób nerek, natomiast w poszczególnych jednost-
kach chorobowych zalecenia dietetyczne są zróżnicowane. Zalecenia 
dietetyczne mają znaczenie w następujących chorobach nerek:

1. Zespół nerczycowy. 
2. Ostra i przewlekła niewydolność nerek.
3. Mocznica.
4. Dializoterapia. 

Różnice żywieniowe w chorobach nerek obejmują zarówno zmiany 
jakościowe (zróżnicowana podaż białka, sodu, potasu), jak i ilościowe 
(kaloryczność). Największe znaczenie w chorobach nerek przypisuje 
się ilości białka w diecie. Wszystkie choroby nerek cechujące się pra-
widłową ich funkcją nie wymagają ograniczenia lub zwiększenia białka 
w diecie, czyli należy stosować 1,0 g białka na kg masy ciała na dobę. 
Im bardziej zaburzona jest funkcja nerek mierzona przesączaniem kłę-
buszkowym (GRF), tym bardziej należy ograniczać białko w diecie. 

Przesączanie kłębuszkowe jest wskaźnikiem oznaczanym w labo-
ratoryjnych badaniach rutynowych i ma szczególne znaczenie u osób 
starszych, u których, jak pamiętamy, funkcja nerek ulega upośledzeniu. 
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Wartość GRF poniżej 25 ml/minutę wiąże się z koniecznością zmniej-
szenia ilości białka do 0,6 g na kg masy ciała na dobę. Sytuacja ta wy-
maga także uzupełnienia niezbędnych aminokwasów. 

Chorobą, która wymaga dodatkowego podania białka, jest zespół 
nerczycowy, w którym dochodzi do utraty białka wraz z moczem. Pod 
nadzorem lekarza i dietetyka należy wówczas wyrównywać niedobory 
białka w zależności od ilości utraconego w moczu białka. Zwiększoną 
ilość białka w diecie powinni mieć też chorzy dializowani (1,2–1,3 g  
na kg masy ciała na dobę).

W chorobach nerek należy skutecznie dążyć do uzyskania właści-
wej dla danej osoby masy ciała i wszystkie zalecenia żywieniowe (ener-
gia, ilość białka, potas i sód) odnosić do tej tzw. masy należnej, czyli 
takiej, jaką powinno się mieć.

Inne ważne zalecenia żywieniowe w chorobach nerek to:

1. Odpowiednia podaż witamin.
 Obowiązuje uzupełnienie witamin C, B1 i B6 u osób dializowa-

nych, a ograniczenie podawania witaminy A, która jest w nad-
miarze (unikanie preparatów wielowitaminowych). Konieczne 
jest uzupełnianie witaminy D. Inne niedobory witaminowe po-
winny być uzupełniane tylko w przypadkach udokumentowa-
nych badaniami.

2. Odpowiednia podaż elektrolitów – potasu, sodu.
3. Ograniczenie ilości tłuszczu w diecie (zespół nerczycowy).
4. Odpowiednia ilość energii. W przypadku ograniczenia białka 

w diecie należy zalecić dietę wysokokaloryczną, a czasem uzu-
pełnić ją o bogato energetyczne dodatki. 

5. Wspomaganie żywienia żywieniem pozajelitowym (dializo-
terapia).

6. Modyfikacja diety w zależności od chorób towarzyszących (nad-
ciśnienie, cukrzyca).
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Dieta w chorobach nerek musi być dietą łatwostrawną, a jej szcze-
gółowe zalecenia wymagają konsultacji z lekarzem i dietetykiem.

Żywienie w przewlekłych chorobach neurologicznych
 Osoby starsze chorujące na choroby neurologiczne to często 

osoby niedożywione z powodu zaburzeń połykania, żucia, niepełno-
sprawności, zaburzeń wchłaniania jelitowego lub osoby z nadwagą 
i otyłością wynikającą najczęściej z braku aktywności fizycznej. I, o ile 
w chorobach układu sercowo-naczyniowego profilaktyka i leczenie 
żywieniowe jest przynajmniej ogólnie znane, to niewielu ludzi wie, że 
osoby chore na przewlekłe, często postępujące choroby neurologicz-
ne, wymagają szczególnych zaleceń dietetycznych. 

Podstawowym elementem dotyczącym żywienia w tych choro-
bach jest przewidywanie i rozpoznawanie zaburzeń odżywiania i za-
planowanie odpowiedniego postępowania dietetycznego. W tych 
czynnościach dużą rolę odgrywa rodzina chorego lub jego najbliższe 
otoczenie, ze względu na fakt, iż osoby te są najczęściej pensjona-
riuszami zakładów opiekuńczo-leczniczych. Największe znaczenie 
w tej sytuacji ma ustalenie drogi podania żywienia, gdyż często, ze 
względu na zaburzenia połykania, odżywianie drogą doustną nie jest 
możliwe. 

Zapotrzebowanie energetyczne jest zależne od stopnia aktywności 
osoby chorej, masy ciała oraz chorób towarzyszących. W otyłości obo-
wiązuje mniejsza ilość dostarczanej energii (20–25 kcal/kg na dobę). 
Pacjenci z prawidłową masą ciała wymagają energii na poziomie  
25–30 kcal/kg na dobę, natomiast pacjenci niedożywieni lub ze 
zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym, np. z drgawkami  
(np. w chorobie Parkinsona) mogą wymagać większej ilości energii 
– 35–40 kcal/kg na dobę. Większej ilości kalorii na dobę wymagają tak-
że osoby poddawane zabiegom fizjoterapeutycznym. Należy bardzo 
dbać, aby pacjenci nie byli przekarmiani. Zapotrzebowanie na białko 
u osób ze schorzeniami neurologicznymi może być zwiększone ze 
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względu na wzmożony proces jego zużycia (do 1,5 g na kg masy ciała 
na dobę). 

W przebiegu chorób neurologicznych często dochodzi do sytuacji, 
które mają istotny wpływ na żywienie pacjenta. Są to: 

•	 utrata apetytu, niechęć do jedzenia,
•	 zaburzone połykanie,
•	 zaburzone żucie (zły stan uzębienia lub złe protezy),
•	 zaburzenia odczuwania głodu i pragnienia,
•	 niemożność odkrztuszania (ryzyko zachłystowego zapalenia 

płuc),
•	 brak porozumienia z pacjentem,
•	 stosowane leki. 

Bardzo ważna jest odpowiednia konsystencja stosowanych pokar-
mów. W zależności od sytuacji mamy do czynienia z różnymi zalecenia-
mi. I tak :

•	 Dobre żucie i połykanie: miękki chleb, miękkie owoce, pokarm 
dobrze ugotowany, zwykłe płyny. 

•	 Upośledzone żucie, prawidłowe połykanie: pokarmy zmikso-
wane i przetarte, chłodne lub średnio gorące płyny. 

•	 Żucie niemożliwe, połykanie prawidłowe: pokarmy gęste, 
zmiksowane, przetarte, zagęszczone płyny.

•	 Żucie niemożliwe, dławienie przy połykaniu: pokarmy gęste, 
zmiksowane wszystkie o tej samej konsystencji, płyny zagęsz-
czane, niezbyt gorące i niezbyt zimne.

•	 Żucie niemożliwe, dławienie się przy połykaniu płynów: po-
karmy gęste, zmiksowane o stałej konsystencji, płyny zagęsz-
czone.

•	 Żucie i połykanie niemożliwe: żywienie przez zgłębnik.
•	 Czas trwania zaburzeń więcej niż 4 tygodnie – założenie prze-

toki odżywczej dożołądkowej lub dojelitowej (PEG lub PEJ). 
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Bardzo istotnym elementem jest monitorowanie czynności po-
łykania. 

Poza konsystencją, pacjent z chorobą neurologiczną powinien 
mieć zapewnioną odpowiednią temperaturę i smak posiłku. Warto pa-
miętać, że: 

•	 zimne napoje i posiłki wzmagają odczucie smaku i sprzyjają po-
łykaniu; chłodne napoje należy podawać w czasie posiłków,

•	 receptory połykowe dobrze reagują na pokarmy kwaśne, np. 
soki owocowe, lemoniada cytrynowa,

•	 słodycze, poprzez nadmierną stymulację ślinianek, mogą po-
wodować problemy z połykaniem,

•	 duże porcje mogą nasilać problemy z połykaniem, więc lepiej 
podawać częściej mniejsze porcje pokarmu. 

Zasady żywienia osób niepełnosprawnych
1. Dieta lekkostrawna, w indywidualnych sytuacjach dieta o zmie-

nionej konsystencji, np. kleiki, pokarmy przecierane.
2. Dieta urozmaicona pod względem składu przyrządzanych po-

siłków, o odpowiednim wyglądzie i odpowiednio przyprawio-
na, najlepiej naturalnymi przyprawami (ziołowymi). 

3. Kaloryczność diety dostosowana do indywidualnego stanu pa-
cjenta oraz rodzaju choroby przewlekłej (oparta na zaleceniach 
lekarza lub dietetyka).

4. Odpowiednia ilość płynów. W razie potrzeby uzupełnianie diety 
jej suplementami.

5. Właściwa ocena drogi podania pożywienia (doustna, przez sondę 
lub dożylna). Ocena możliwości połykania, gryzienia lub żucia.

6. Ocena możliwości samodzielnego przyrządzania i spożywania 
posiłków (karmienie przez osobę z otoczenia).

7. Preferencje żywieniowe osoby niepełnosprawnej, uszanowanie 
jej zdania (np. brak akceptacji żywienia przez sondę lub brak 
zgody na założenie stałej przetoki odżywczej).
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8. Edukacja żywieniowa rodziny i opiekunów. 
9. Żywienia dojelitowe i pozajelitowe w warunkach domowych 

tylko w sytuacjach, gdy osoba niepełnosprawna ma odpowied-
nią opiekę.

10.  Porada dietetyka.

Żywienie w wybranych chorobach przewodu pokarmo-
wego u osób starszych

Zalecenia podstawowe są niezależne od wieku, a określone mody-
fikacje są zależne od procesu starzenia organizmu.

1. Choroby wątroby.

W przewlekłych chorobach wątroby największym problemem jest 
niedożywienie białkowo-kaloryczne. Przyczyny niedożywienia w cho-
robach wątroby to: 

1. Przyjmowanie mniejszej ilości pokarmu z powodu zaburzenia 
smaku (niedobór witaminy A i cynku), szybkiego poczucia syto-
ści, zalecanych ograniczeń dietetycznych, osłabienia, zaburzeń 
ze strony centralnego układu nerwowego. 

2. Zaburzenia wchłaniania spowodowane np. niedoborem kwa-
sów żółciowych, przerostem flory bakteryjnej, lekami. 

3. Podwyższony wydatek energetyczny u 50% osób chorych.
4. Obniżona tolerancja węglowodanów lub jawna cukrzyca.

Zalecenia żywieniowe są zależne od stanu pacjenta, stopnia wy-
dolności narządu, rodzaju choroby (ostra lub przewlekła), jej przyczyn 
i mają na celu poprawę stanu odżywienia pacjenta, co bezpośrednio 
przekłada się na jakość i długość jego życia. W tzw. wyrównanych cho-
robach wątroby, kiedy narząd jest wydolny, nie ma podstaw do żad-
nych istotnych ograniczeń dietetycznych. Nie ma też podstaw do ogra-
niczania podaży białka. W okresie niewyrównania, czyli dekompensacji 
funkcji narządu, zalecenia co do ilości białka oraz ilości kalorii muszą 
być wykonywane pod nadzorem lekarza, w oparciu o wyniki badań la-
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boratoryjnych. Niezależnie od przyczyny choroby wątroby obowiązuje 
bezwzględny zakaz picia alkoholu.

2. Kamica żółciowa (pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych).

Czynnik żywieniowy w tych chorobach ma istotne znaczenie.  
Do przyczyn kamicy żółciowej należą: 

1. Przekarmianie.
2. Spożywanie dużej ilości tłuszczu.
3. Otyłość.
4. Gwałtowny spadek masy ciała np. przy odchudzaniu.
5. Nawyki żywieniowe. 

Kolka żółciowa, czyli nagły atak bólu w przebiegu kamicy żółcio-
wej, ma ścisły związek z błędem dietetycznym, czyli spożywaniem 
żółtek jaj, śmietany, kremów, tłustego mięsa, pokarmów pieczonych, 
smażonych, słodyczy, potraw w oleju. W tych przypadkach zaleca się 
krótkotrwałą głodówkę (do 48 godzin), a następnie stopniowe rozsze-
rzanie diety w oparciu o produkty lekkostrawne. Jedynym sposobem 
unikania ataku kolki żółciowej jest wystrzeganie się pokarmów, które 
mogą ją sprowokować. Aby nie dopuścić do ataku kolki należy więc:

1. Unikać pokarmów obkurczających pęcherzyk żółciowy, wy-
mienionych powyżej.

2. Ograniczyć tłuszcze, przewaga węglowodanów w diecie.
3. Spożywać pokarmy duszone, gotowane, pieczone w folii.
4. Unikać nadmiernej ilości cukru, czekolady, miodu, błonnika. 

3. Przewlekłe zapalenie trzustki.

Jest to choroba, w której mają miejsce: zmniejszona ilość czynnej 
tkanki narządu, utrudnienie odpływu soku trzustkowego, zmniejszo-
na produkcja enzymów trawiennych. Występuje silny ból związany 
z posiłkiem, biegunka tłuszczowa, często niedożywienie. Powikła-
niem choroby jest cukrzyca. 
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Zalecenia dietetyczne są ściśle związane z uzupełnianiem nie-
doborów enzymatycznych i uzależnione od stopnia wydolności na-
rządu. Najistotniejsze jest ograniczenie spożycia tłuszczu. Zalecenie 
to nie powinno być jednak rutynowe, a dostarczanie tłuszczu po-
winno być regulowane obecnością biegunki tłuszczowej, będącej 
wynikiem zaburzeń wchłaniania tłuszczu, który jest wydalany ze 
stolcem. Stosując ograniczenia tłuszczów należy dbać o dodatkowe 
stosowanie witamin w nich rozpuszczalnych (ADEK). Dieta w prze-
wlekłym zapaleniu trzustki powinna być wysokokaloryczna, co jest 
trudne do zrealizowania, ponieważ w tej chorobie jedzenie nasila 
dolegliwości i pacjenci często celowo go unikają.

W praktyce lekarskiej często spotykamy się z określeniami pacjen-
tów w postaci stwierdzenia „mam chorą wątrobę” lub „chorą trzustkę” 
lub „boli mnie wątroba”. Takie określenie nic nie mówi i nie może być 
podstawą do zastosowania szczególnej diety. Choroby te muszą być 
rozpoznane na podstawie ustalonych kryteriów i odpowiednio udoku-
mentowane, co może być podstawą do ich leczenia (lekami, dietą). 

4. Inne dolegliwości przewodu pokarmowego. 

Zaparcia, biegunka i wzdęcia brzucha to częste objawy wielu cho-
rób przewodu pokarmowego i nie tylko. Należy dążyć do ustalenia 
przyczyny tych dolegliwości i odpowiednio je leczyć.

W przypadku zaparć dieta powinna być bogatobłonnikowa. Błon-
nik odgrywa bardzo ważną rolę dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Pomaga w zwalczaniu otyłości, wpływa na normalizację 
cukru i lipidów w surowicy krwi, zapobiega zaparciom, odgrywa rolę 
w profilaktyce raka jelita grubego, bierze udział w utrzymaniu prawid-
łowej flory jelitowej i produkcji witamin.

Należy jednak pamiętać, że dieta bogatobłonnikowa u osób star-
szych może być źle tolerowana i w związku z tym ilość błonnika należy 
indywidualnie dostosować. Produkty bogatobłonnikowe należy wpro-
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wadzać do jadłospisu stopniowo. Najłatwiej jest zastąpić pieczywo jas-
ne pieczywem razowym, a oczyszczone kasze i ryż – grubymi kaszami, 
tj. pęczakiem, kaszą gryczaną i płatkami owsianymi. Bogate w błonnik 
są warzywa: marchew, kapusta kwaszona, buraki, szpinak, sałata, po-
midory i ziemniaki. Warzywa strączkowe, choć bogate w błonnik, są 
jednak ciężkostrawne i u starszych osób mogą powodować wzdęcia. 
Czasem zamiast błonnika pokarmowego stosuje się błonnik w postaci 
suplementów. Nie należy przyjmować preparatów błonnika równo-
cześnie z lekami lub suplementami żywieniowymi (np. z witaminami 
czy składnikami mineralnymi), ponieważ można w ten sposób zaburzyć 
ich wchłanianie. Nie powinno się spożywać błonnika bez jednoczesne-
go podawania odpowiedniej ilości płynów – może to nasilić zaparcia. 
Konieczne jest wypijanie około 2 l napojów dziennie. Długotrwałe sto-
sowanie diety wysokobłonnikowej może doprowadzić do zubożenia 
organizmu w takie składniki mineralne jak cynk, żelazo oraz wapń, co 
u osób starszych ma bardzo duże znaczenie. 

Zaparciom sprzyja: nieregularne żywienie, dieta ubogobłonniko-
wa, niedostateczna ilość wypijanych płynów, nadużywanie leków, sto-
sowanie środków przeczyszczających np. w celu odchudzania się. 

Najczęstsze przyczyny zaparcia u osób starszych to: 

•	 Leki na receptę: opiaty (stosowane z powodu bólu), trójcyklicz-
ne leki przeciwdepresyjne, antagoniści wapnia (stosowane 
w chorobach serca), leki psychotropowe, leki moczopędne. 

•	 Leki bez recepty: leki alkalizujące (osłaniające żołądek), wapń 
(stosowany w osteoporozie), żelazo (stosowane w niedokrwi-
stości), niesteroidowe leki przeciwzapalne (stosowane w róż-
nego rodzaju bólach). 

•	 Przeszkoda mechaniczna: nowotwory, zrosty, wypadanie od-
bytnicy.

•	 Choroby metaboliczne: cukrzyca, niedoczynność tarczycy, za-
burzenia elektrolitowe.
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•	 Choroby neurologiczne: choroba Parkinsona.
•	 Inne: depresja, unieruchomienie, choroby serca. 

Zalecenia dietetyczne są zależne od rodzaju zaparć: 

1. Zaparcie atoniczne częstsze u osób starszych z chorobami 
przewlekłymi: dieta bogatoresztkowa, bogatobłonnikowa, 
otręby pszenne, zwiększona ilość płynów.

2. Zaparcie spastyczne: dieta lekkostrawna, błonnik w postaci 
ugotowanej, zwiększona podaż tłuszczu, odpowiednia ilość pły-
nów, ograniczenie białka zwierzęcego. Grube kasze, pieczywo 
razowe, warzywa i owoce wzdymające mogą nasilać problem.

Do produktów pokarmowych, które przyspieszają perystaltykę jelit 
i mogą być pomocne w zwalczaniu zaparcia, zaliczamy: 

1. Produkty bogatobłonnikowe.
2. Produkty wywołujące fermentację (miód, syropy owocowe, 

dżemy, śliwki suszone).
3. Fermentujące przetwory mleczne (kefir, maślanka, jogurt).
4. Napoje gazowane.
5. Dania zimne, pikantne.
6. Tłuszcze.
7. Kawa. 

Problemem również często spotykanym w wieku podeszłym jest bie-
gunka, która jest spowodowana zwiększeniem zawartości wody w stolcu, 
zwiększeniem objętości stolca lub zwiększeniem częstości wypróżnień. 
Jest to oddawanie płynnego, półpłynnego lub papkowatego stolca częś-
ciej niż trzy razy na dobę. Biegunka może być organiczna, czyli spowo-
dowana przez chorobę: zapalną, nowotworową, uchyłkową oraz czynnoś-
ciowa, spowodowana przyspieszoną pracą przewodu pokarmowego. 

Najczęstsze przyczyny biegunki to:

1. Alkohol, kofeina, sorbitol ( substancja słodząca np. w gumach 
do żucia).
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2. Nietolerancja laktozy (częsta u ludzi starszych).
3. Zioła (herbatki ziołowe o różnym składzie, uważane powszech-

nie, zwłaszcza przez osoby starsze, za zdrowe).
4. Alergie pokarmowe (problem bardzo rzadki u ludzi starszych, 

często nadużywane rozpoznanie).
5. Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego, usunięcie 

pęcherzyka żółciowego.
Zalecenia dietetyczne w przypadku biegunki są indywidualne, 

zależne od przyczyny. Poprawę mogą przynieść produkty spożywcze 
zwalniające pracę przewodu pokarmowego takie jak: 

1. Napoje garbnikowe (np. czarna herbata).
2. Czerwone wino.
3. Napoje gorące.
4. Mąka ziemniaczana, kisiel, ryż, żelatyna.
5. Warzywa i owoce bogate w tzw. błonnik rozpuszczalny, np. 

rośliny strączkowe.
6. Pektyny (błonnik rozpuszczalny).
7. Suche pożywienie. 

30% populacji po 60 roku życia ma uchyłki w zakresie jelita gru-
bego. Są to drobne przepukliny błony śluzowej przez błonę mięśnio-
wą okrężnicy. Najczęściej są one zlokalizowane w esicy, czyli w lewym 
podbrzuszu. Uchyłki należą do problemów cywilizacyjnych i są ściśle 
związane z dietą ubogą w błonnik pokarmowy. W chorobie uchyłko-
wej najważniejszym zaleceniem jest dbałość o regularne wypróżnienia 
(objawem mogą być zaparcia lub biegunki), stosowanie diety boga-
tobłonnikowej, opartej na indywidualnej tolerancji oraz odpowiednia 
ilość wypijanych płynów. 
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Żywienie a leki
Duży wpływ na stan odżywienia, szczególnie u osób starszych, 

mają stosowane, często w nadmiarze, leki. Badania sugerują, że ponad 
70% osób starszych zażywa leki. Specyfiki te mogą wpływać nieko-
rzystnie na łaknienie, mogą zaburzać odczucie smaku, ale, co najważ-
niejsze, leki, na skutek współdziałania ze składnikami pokarmowymi, 
mogą zmniejszać ich wchłanianie. 

Przykłady:

1. Inhibitory pompy protonowej (np. Losec, Controloc) obniżają 
wchłanianie witaminy B12. 

2. Leki moczopędne obniżają wchłanianie witaminy B6 i kwasu 
foliowego.

3. Niektóre antybiotyki (tetracykliny) obniżają wchłanianie wap-
nia, żelaza i magnezu lub mogą powodować zwiększone ich 
wydalanie.

4. Leki moczopędne zwiększają wydalanie potasu, wapnia 
i magnezu.

5. Salicylany (np. aspiryna) zwiększają wydalanie witaminy C.
6. Salicylany i niesteroidowe leki przeciwzapalne zwiększają wy-

dalanie żelaza (26). 

Duża grupa leków stosowanych w chorobach przewlekłych może 
powodować niedobór witamin i składników mineralnych, zwłaszcza 
u osób starszych. 
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Interakcja leków i składników pokarmowych może być też przy-
czyną niewłaściwego działania leków. Większość leków powinna być 
popijana wodą, aby uniknąć wzajemnego wpływu pomiędzy lekiem 
a substancjami zawartymi w napojach. 

Drugim ważnym aspektem jest zależność czasowa pomiędzy 
przyjmowanym lekiem a posiłkiem. Problem ten powinien być skon-
sultowany z lekarzem, gdyż niewłaściwe przyjmowanie leków może 
być przyczyną braku poprawy stanu zdrowia lub wystąpienia poważ-
nych powikłań (zaburzenie wchłaniania leku z powodu adsorbowa-
nia przez składniki posiłków lub napojów). Leki, których wchłanianie 
może być zaburzone przez składniki pokarmowe, powinny być zaży-
wane na pusty żołądek. Posiłek może też spowolnić wchłanianie leku 
i brak efektów terapeutycznych. W celu zmniejszenia dolegliwości ze 
strony przewodu pokarmowego po zażyciu leku, lepiej jest zażywać 
je w trakcie jedzenia, ale sposób ten musi być zgodny z zaleceniami 
producenta leku (26).
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Suplementy diety
Suplement diety to skoncentrowane źródło: witamin, składników 

mineralnych i innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub 
fizjologiczny. Celem suplementacji jest uzupełnianie normalnej, pra-
widłowo zróżnicowanej diety. Suplement nie jest produktem posia-
dającym właściwości lecznicze. Są to najczęściej witaminy i składniki 
mineralne, które naturalnie występują w żywności i spożywane są 
jako jej część. Decyzja o stosowaniu produktów wzbogacanych 
lub suplementów diety powinna być podejmowana świadomie 
i odpowiedzialnie, najlepiej po konsultacji z lekarzem, gdyż ist-
nieje ryzyko przedawkowania i zmiany działania leków lub skład-
ników pokarmowych. 

Ze względu na częste niedobory witamin i składników mineral-
nych u osób starszych suplementacja może mieć korzystny wpływ na 
funkcjonowanie organizmu. Na przykład suplementacja diety szpi-
talnej zmniejsza ryzyko powikłań pooperacyjnych, skraca czas poby-
tu w szpitalu i okres zdrowienia. Udokumentowany, korzystny wpływ 
suplementy diety mają :

1. Na serce i układ krążenia: antyutleniacze, składniki mineral-
ne, ekstrakty roślinne.

2. Na gospodarkę tłuszczową: błonnik, prebiotyki, wieloniena-
sycone niezbędne kwasy tłuszczowe (WNKT), ekstrakty ro-
ślinne.
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3. Na przewód pokarmowy: pre i probiotyki, ekstrakty roślinne 
regulujące trawienie, pewne substancje ułatwiające odchu-
dzanie się, np. CLA, L-karnityna, błonnik.

4. Na odporność organizmu: beta-glukany, witaminy i składniki 
mineralne.

5. Na kości i zęby: białko, wapń, magnez, witaminy B6 i D3. 

Jednak suplementacja budzi również szereg kontrowersji, które 
przede wszystkim są związane z:

1. Stosowaniem jej przez osoby, które tego nie potrzebują.
2. Wielokrotnym przekraczaniem zalecanych norm.
3. Brakiem standaryzacji np. surowców zielarskich.
4. Samoleczeniem, objawami ubocznymi, interakcjami z lekami.
5. Brakiem podstaw naukowych popartych badaniami klinicz-

nymi.

Powszechnie uważane za bezpieczne suplementy na bazie ziół 
mogą powodować zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, 
zaburzenia wchłaniania leków i substancji pokarmowych, nadwrażli-
wość skóry na promienie słoneczne, zmienioną czynność płytek krwi 
i nasilenie skazy krwotocznej, alergizację. 

Ze względu na znane niedobory pokarmowe u osób po 65 roku 
życia takie jak:

•	 wzrost zapotrzebowania na składniki mineralne i witaminy 
(wyjątek PP i B1),

•	 większe o 20% zapotrzebowanie na wapń, fosfor, magnez
•	 spadek przyswajania (np. wapnia o 10%),
•	 wzrost zapotrzebowania na witaminę C i A o 25%, na witaminy 

z grupy B o 50%, a na witaminę E o 100%,
•	 utratę zdolności syntetyzowania witaminy E w jelicie grubym,

suplementacja tymi składnikami jest potrzebna i korzystna, ale po-
winna być przeprowadzona z umiarem i pod nadzorem lekarza i die-
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tetyka. Praktyka dowodzi, że niemal każda osoba starsza stosuje wie-
le różnych, czasem o nieznanym działaniu, suplementów diety i ziół 
o nieznanym składzie, które otrzymała w prezencie, najczęściej z za-
granicy. Niestety, tego typu praktyki jest bardzo trudno wykorzenić, 
a mogą one nieść ze sobą realne zagrożenie zdrowia osób przyjmują-
cych te specyfiki (27, 28, 29).
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Podsumowanie
1. Prawidłowe odżywianie jest jednym z podstawowych czynni-

ków wpływających na stan zdrowia każdego człowieka.

2. Niedożywienie i otyłość prowadzi do wielu chorób cywiliza-
cyjnych, obniża odporność, przedłuża okres zdrowienia i czas pobytu 
w szpitalu.

3. Zapotrzebowanie kaloryczne osób starszych jest mniejsze, ale 
proporcje poszczególnych składników pokarmowych powinny być 
zachowane.

4. Zapotrzebowanie kaloryczne powinno uwzględnić aktywność 
fizyczną i wiek biologiczny osoby starszej. 

5. U osób starszych występuje większe zapotrzebowanie na wita-
miny i składniki mineralne.

6. Nie ma przeciwwskazań do uprawiania aktywności fizycznej 
przez osoby starsze. Jest to nieodłączny element każdej diety.

7. Zalecenia żywieniowe osób w wieku podeszłym muszą być 
modyfikowane w zależności od chorób przewlekłych i stosowanych 
leków. 

8. Większość zasad zdrowego żywienia osób w wieku podeszłym 
nie odbiega od zasad obowiązujących u osób młodszych.

9. Prawidłowe żywienie osób w wieku podeszłym to problem na-
dal niedoceniany zarówno przez zainteresowanych, najbliższe oto-
czenie jak i personel medyczny.



�2



�3

Literatura:
 1.  Roszkowski W., Żywienie.osób.starszych, (w:) Żywienie.człowieka.zdrowego.

i.chorego. (red.) Hasik J., Gawęcki J., t II, 86–100, PWN, Warszawa 2007.

 2.  Grabowska E., Sporadyk M., Zasady. żywienia. osób. w. starszym. wieku, 14,  

57–62, Gerotol. Pol. 2006.

. 3.. .Mały.Rocznik.Statystyczny.Polski.2010, 112–124, Zakład Wydawnictw Staty-

stycznych, Warszawa 2010.

 4.  Takahashi P.Y., Okhravi H.R., Medycyna. zapobiegawcza. w.populacji. osób.

w.podeszłym.wieku,15,70–89, Medycyna po Dyplomie 2006.

. 5.. .Raport.Polska.2030..Wyzwania.rozwojowe. Ministerstwo Rozwoju Regional-

nego 2009.

 6.  Pniewska J., Jaracz K., Górnak., Suwalska A., Czynniki. protekcyjne. funk-

cji. poznawczych. w. procesie. starzenia. się. –. przegląd. piśmiennictwa6, 3–4: 

166–171, Neuropsychatria i Neuropsychologia 2011.

 7.  Nowicka A., Wybrane.problemy.osób.starszych, Oficyna Wydawnicza Impuls, 

Kraków 2006.

 8.  Tokarz A., Stawarska A., Karczewska M., Ocena.jakościowa.sposobu.żywie-

nia. ludzi. starszych. zrzeszonych. w. wybranych. warszawskich. stowarzysze-

niach.społecznych, 4, 359–364, Cz I. Brom.Chem. Toksykol. 2007.

 9.  Stanga Z., Allison S.D.,Vanderwonde M., Żywienie.osób.w.wieku.podeszłym.

w.Podstawy.żywienia.klinicznego, 365-386,  red. Sobotka. PZWL, Warszawa 

2007. 

 10.  Grodzicki T., Geriatria.z.elementami.gerontologii.ogólnej..Podręcznik.dla.leka-

rzy.i.studentów. Via Medica, Gdańsk 2006.



�4

Zdrowe odżywianie w wieku późnej dorosłości. Poradnik seniora 

 11.  Derc K., Grzymisławski M., Żywienie.osób.w.wieku.podeszłym, 14 (2): 57–62, 

Post. Żywienia Klin. 2006.

 12.  Krzyżowski J., Psychogeriaria. Medyk Warszawa 2004.

 13.  Scarmeas N., Luchsinger J.A., Mayeux R., Stern Y., Mediterranean.diet.and..

Alzheimer.disease.mortality. Neurology 11, 69:1084–1093, 2007.

 14.  Pasinetti G.M., Eberstein J.A., Metabolic.syndrome.and.the.role.of.dietary.life-

styles.in.Alzheimer’s.disease, 106:1503–14 J Neurochem 2008. 

 15.  Błędowski P., Gospodarstwa.domowe.i.sytuacja.mieszkaniowa.ludzi.starych. 

(w:) Polska.starość, B. Synak (red.), s. 115–139, Wyd. UG, Gdańsk 2002. 

 16.  Bechtold M., Palmer J., Valtos J., Zespół.metaboliczny.u.osób.w.podeszłym.

wieku, 15 (8): 90–103, Medycyna po Dyplomie 2006.

 17.  Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W., Aktywność.fizyczna.jako.element.

prewencji. chorób. sercowo-naczyniowych. u. osób. w. podeszłym. wieku, 127, 

48-53, Pol.Merk.Lek., 2007.

 18.  Przedlacki J., Postępowanie. farmakologiczne. i. żywieniowe. w. osteoporozie.

u. kobiet. i. mężczyzn. w. starszym. wieku, 4, 164–168, Standardy Medyczne, 

2007.

 19.  Sutra Del Galy A., Bertrand M., et all, Vitamin.D.insufficiency.and.acute.care.in.

geriatric.patients, 57, 1721–1723, J. Am. Geriatr. Soc., 2009.

 20.  McCornick L., Stott D.J., Niedokrwistość.u.osób.starszych, 17, 42–46, Medycy-

na po Dyplomie 2008.

 21.  Samson G., Weight.loss.and.malnutrition.in.the.elderly, 30, 7, 507–510, Aust. 

Fam. Physician, 2009.

 22.  Pertkiewicz M., Niedożywienie.i.jego.następstwa, 3 (2): 4–8, Post. Żywienia 

Klin. 2008.

 23.  Jakimowicz-Klejn B., Dieta.antymiażdżycowa, Wydawnictwo Astrum. Wroc-

ław 2006.

 24.  Jarosz M., Żywienie.osób.w.wieku.podeszłym, PZWL. Warszawa 2008.



�5

Zdrowe odżywianie w wieku późnej dorosłości. Poradnik seniora 

 25.  Wieczorek-Chełmińska Z., Zasady. żywienia. i. dietetyka. stosowana, PZWL 

Warszawa 1992.

 26.  Jarosz M., Dzieniszewski J., Interakcje.pomiędzy.lekami.a.żywnością, Warsza-

wa 2000.

 27.  Poniewierka E., Wpływ.starzenia.się.organizmu.na.żywienie.człowieka. (w:) 

Żywienie.w.chorobach.przewodu.pokarmowego, (red.) Poniewierka E., Cor-

netis Wrocław 2010.

 28.  Poniewierka E., Problemy.żywieniowe.u.osób.w.wieku.starszym (w:) Choroby.

otępienne, (red.) Leszek J., Continuo Wrocław 2011.

 29.  Hasik J., Gawęcki J., Żywienie.człowieka.zdrowego.i.chorego, PWN Warszawa 

2007.




