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Streszczenie 

Prawidłowa dieta osób starszych powinna uwzględniać proces starzenia  

i wywołane nim zmiany w organizmie wpływające na trawienie i wchłanianie 

spożywanych pokarmów oraz występujące procesy chorobowe. Ze względu  

na wielochorobowość i konieczność brania pod uwagę wielu różnych, nie zawsze 

zbieżnych rekomendacji, konstruowanie diet dla chorych starszych wymaga od 

specjalistów właściwego przygotowania. Potrzebna jest indywidualizacja zaleceń, 

co jest jedną z podstawowych zasad postępowania z każdym chorym w geriatrii. 

Słowa kluczowe: dieta. osoby starsze, zwyczajne starzenie 

 

Abstract 

The diet recommended for elderly individuals should include both aging 

process (organ changes affected food digestion and absorption) and diseases. It 

is sometime very tricky to include all food restrictions related to comorbidities 

in diet of elderly individual. Knowledge of geriatrics and gerontology is needed 

for such an approach. Thus an individualization is an important feature of 

geriatric medicine. 
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Wprowadzenie 

Intensywne starzenie społe-

czeństw wymaga od każdego pro-

fesjonalisty pracującego z osoba-mi 

starszymi posiadania podstawowej 

wiedzy z zakresu geriatrii i geronto-

logii. Dzięki jej posiadaniu możliwe 

jest zrozumienie zmian w organizmie 

wynikających z upływu czasu i ich 

konsekwencji oraz podjęcie działań 

zwiększających szanse osiągnięcia 

takiego przebiegu procesu starzenia,  

 

 

w wyniku którego ryzyko niespraw-

ności jest stosunkowo niewielkie.  

Wiedza ta powinna być wykorzystana 

podczas organizowania opieki nad 

osobami starszymi. 

W zasadach postępowania z oso-

bami starszymi w sektorze ochrony 

zdrowia zwracać się powinno 

szczególną uwagę na niefarmako-

logiczne metody leczenia, wśród 

których dietoprofilaktyka i dieto-

terapia mają ważne znaczenie. 
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Niestety w codziennej praktyce 

zarówno same osoby starsze, jak  

i ich opiekunowie nie doceniają 

znaczenia diety w optymalizacji 

procesu starzenia i leczenia chorób 

związanych z wiekiem. Co więcej 

zalecenia odnośnie zmian w diecie nie 

są traktowane z należytą powagą 

również przez profesjonalistów 

zaangażowanych w opiekę nad oso-

bami starszymi czy też tych, którzy 

tą opiekę organizują. Wszystkim 

wydaje się, że znaczenie w leczeniu 

ma przede wszystkim farmako-

terapia, pomimo działań ubocznych  

i licznych związanych z jej stoso-

waniem interakcji. 

Rozpatrując optymalną dietę osób 

starszych konieczne jest zdanie 

sobie sprawy, że istnieją dwa rodzaje 

rekomendacji, których elementy mu-

szą być brane pod uwagę w zależno-

ści od indywidualnej sytuacji anali-

zowanej osoby starszej: 

 Dieta w normalnym starzeniu 

 Dieta w patologicznym sta-

rzeniu. 

 

Dieta w normalnym starzeniu 

Starzenie normalne (zwyczajne) 

to takie, w którym w organizmie 

obserwuje się jedynie występowanie 

zmian wynikających z upływu czasu. 

Jest to starzenie zachodzące w nie-

obecności chorób [1]. Pogorszenie 

funkcji narządów jest więc w tym 

przypadku stosunkowo niewielkie  

i choć w warunkach stresu (rozumia-

nego jako dowolny działający czynnik 

potencjalnie patogenny) utrzymanie 

homeostazy jest utrudnione, to wy-

raźnie podkreślić należy, że w warun-

kach podstawowych równo-waga 

wewnątrzustrojowa jest zachowana. 

Proces starzenia narządowego 

rozpoczyna się ok. 30 roku życia  

i powoli postępuje. Dotyczy 

wszystkich narządów. Obserwowane 

zmiany wprawdzie nie wywołują 

chorób, ale ułatwiają ich występo-

wanie. Zbliżają bowiem narządy do 

granicy prawidłowego funkcjono-

wania, której przekroczenie wiąże 

się z wystąpieniem choroby. Oznacza 

to np., że w procesie starzenia 

zmniejsza się wydzielanie śliny; 

niemniej kserostomia (wydzielanie 

poniżej 0,1ml śliny/min) nigdy nie 

wynika tylko z procesu starzenia.  

Z badań nad biologią starzenia 

wiadomo, że zmniejszenie wydzielania 

śliny występujące u każdej nawet 

zdrowej osoby wraz z upływem czasu. 

Stąd u osób starszych każdy 

dodatkowy negatywnie wpływający na 

wydzielanie śliny czynnik łatwiej 

doprowadza do patologii (choroby, 

którą w tym przypadku jest 

kserostomia; warto pamiętać, że 

kserostomia u osób starszych może 

wynikać np. z odwodnienia). 

Zmianami, które mają szczególne 

znaczenie dla diety w starości jest 

ograniczenie zdolności do utrzymania 

homeostazy wodnej. Wynika ono  

z jednej strony ze zmniejszenia 

zawartości wody w ustroju i stąd 

większego zagrożenia odwodnieniem, 

a z drugiej – ze zmian w mechaniz-

mach regulujących gospodarkę wodną 

(zmniejszenie wrażliwości ośrodka 

pragnienia na bodźce, gorsza reakcja 
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nerki w postaci zwiększonego zatrzy-

mywania wody w ustroju w sytuacji 

ujemnego bilansu wodnego). Z tego 

wszystkiego wynika jedna z najważ-

niejszych rekomendacji dietety-

cznych w normalnym starzeniu doty-

cząca spożycia 2l płynów na dobę  

(w przypadku osób ze schorzeniami, 

rekomendacja dotyczy tylko tych,  

u których brak przeciwwskazań do 

takiego postępowania, czyli nie 

dotyczy np. chorych z niewydolnością 

serca). 

Druga rekomendacja ważna z pun-

ktu widzenia diety w normalnym 

starzeniu dotyczy suplementacji 

witaminy D3. Wynika to ze zmian  

w skórze wynikających z upływu 

czasu i zmniejszonego wytwarzania 

tej witaminy (niezależnie od 

zmniejszonej ekspozycji na światło 

słoneczne wynikającej z trybu  

życia), zmniejszonego jej wchłaniania  

z przewodu pokarmowego i gorszej 

funkcji nerek, narządu ważnego  

z punktu widzenia aktywacji witaminy 

D3. Zalecana jest suplementacja  

u wszystkich osób po 65 roku życia 

mieszkających powyżej 33 równoleż-

nika. Poziom tej suplemantacji  

to 10µg (400 IU) dla EAR (ang. 

Estimated Average Requirement)  
i dla RDA (ang. Recomended Dietary 
Allowances) – 20µg (800 IU) [2]. 

Jednak wobec istnienia przewlekłych 

niedoborów wiele osób może wymagać 

większych dawek. Rzeczywiście, jak 

wykazano, czasem potrzeba co 

najmniej 1500 IU dla utrzymania 

minimalnego poziomu (tj. 30ng/ml) 

25-hydroksycholekalcyferolu (25-

OH-D3), przy pomocy stężeń którego 

ocenia się zabezpieczenie organizmu 

w witaminę D3. 

Witamina D3 jest jedyną, co do 

której polecana jest suplementacja 

wszystkim osobom starszym. W nor-

malnym starzeniu, u osób na pełno-

wartościowej diecie nie ma podstaw 

do suplementacji żadnych innych 

mikro- czy makroelementów. Jest  

to ważne ponieważ osoby starsze 

przewlekle pobierające suplementy 

w rzeczywistości mają zwiększone 

ryzyko wywołania ich nadmiaru  

w organizmie, co w konsekwencji 

wiąże się z ryzykiem niesprawności. 

Trzecia rekomendacja dietety-

czna dotyczy optymalnego spożycia 

białka w normalnym starzeniu. 

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami 

grupy badaczy PROT-AGE dla 

utrzymania masy mięśniowej, a więc  

i sprawności spożycie to powinno być 

na poziomie 1,0-1,2 g/kg masy ciała  

(a więc większe niż w młodszych 

grupach osób dorosłych) [3]. Zagad-

nienie to wymaga komentarza  

i dyskusji, które przekraczają ramy 

tego artykułu. 

Prawidłowa dieta w normalnym 

procesie starzenia ma szczególne 

znacznie, gdyż zmniejsza ryzyko 

wystąpienia chorób. Zwrócić należy 

uwagę, że wiedza na temat tego co 

należy jeść i w jakich ilościach jest 

uznawana za podstawowy czynnik 

potencjalnie mający znaczenie w mo-

dyfikacji procesu starzenia. Niestety 

jednak rekomendacje dietetyczne 

dla osób starszych najczęściej nie  

są wprowadzane w życie. Prowadzi  
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to m.in. do powszechnie występu-

jących niedoborów witaminy D3  

w najstarszych grupach wiekowych, 

co wobec plejotropowego efektu 

działania tej witaminy zwiększa  

nie tylko ryzyko osteoporozy  

i sarkopenii, ale również np. depresji. 

W ostatnim czasie wiele dyskusji 

wzbudza też rola niedoborów 

witaminy D3 w możliwym wywoływaniu 

i nasilaniu zaburzeń funkcji poznaw-

czych [4]. Innym częstym problemem 

występującym u osób starszych 

wynikającym z błędów dietetycznych 

jest niedoborów witaminy B12. 

Przewlekły jej niedobór, poza anemią  

i zaburzeniami czucia głębokiego, 

zwiększa np. ryzyko występowania 

zaburzeń funkcji poznawczych [5].  

Z drugiej strony jak wykazano 

nieuzasadniona suplementacja wita-

min np. witaminy E budzi zastrzeże-

nia co do bezpieczeństwa jej stoso-

wania u osób starszych [6]. 

Pomimo przedstawionych faktów 

osoby starsze rzadko zdają sobie 

sprawę z możliwości drzemiących  

w dietoprofilaktyce i stąd nie  

stosują nawet podstawowych zaleceń 

dotyczących optymalnej diety. Zmia-

na takiego stanu rzeczy wymaga 

podjęcia szeroko zakrojonych działań 

edukacyjnych pozwalających zrozu-

mieć wszystkim, nie tylko osobom 

starszym, znaczenie prawidłowej 

diety dla sprawnego codziennego 

funkcjonowania. W tym kontekście 

warto zdać sobie sprawę, że poko-

lenie będące obecnie na przedpolu 

starości (osoby w wieku 50-60 lat) 

jest pokoleniem znacznie bardziej 

świadomym i należy się spodziewać 

prezentowania przez jego przedsta-

wicieli bardziej otwartych postaw 

wobec rekomendowanych zmian [7]. 

Co jednak wymaga podkreślenia, nie  

bez znaczenia dla wprowadzania 

modyfikacji dietetycznych jest syt-

uacja finansowa. Niestety, jak wyka-

zano w wykonanym w latach 2007-

2011 na reprezentacyjnej grupie 

Polaków projekcie PolSenior osoby  

z przedpola starości znacznie częś-

ciej niż osoby starsze podawały, że 

brakowało im pieniędzy na zakup 

żywności pozwalającej im odżywiać 

się zgodnie z zaleceniami lekarza [8]. 

Jest to rzeczywiście zjawisko 

bardzo niepokojące, choć nie można 

wykluczyć, że przynajmniej częścio-

wo wynika to z przekonania lekarzy  

o nieskuteczności interwencji diete-

tycznych u osób starszych i stąd nie 

zalecania ich. W tej sytuacji osoby 

starsze nie mogą zgłaszać problemów 

z finansowaniem takich interwencji. 

Przekonanie o nieskuteczności 

modyfikacji dietetycznych u osób 

starszych w związku z utrwalonym 

przez lata modelem żywienia jest 

dość powszechne. Wynika jednak, 

przynajmniej częściowo, z przeno-

szenia danych o niskiej podatności  

na zalecenia dotyczące stosowania 

leków przez osoby starsze (ang. 

nonco-mpliance oznacza brak podat-

ności) na wszelkie inne zalecenia. 

Tymczasem wiek nie jest najważ-

niejszym czynnikiem determinują-

cym niepodatność na zalecenia 

dotyczące farmakoterapii. W rze-

czywistości wielu autorów uważa, że 
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wiek nie ma tu znaczenia wcale. 

Wiadomo bowiem, że niepodatność 

narasta wraz z liczbą stosowanych 

leków i przy skomplikowanych sche-

matach leczenia (np. konieczności 

brania leków kilka razy dziennie),  

a to właśnie te cechy charakteryzują 

farmakoterapię osób starszych. 

W ostatnim czasie pojawia się 

coraz więcej danych pokazujących, 

że wyjaśnienie osobom starszym 

dlaczego modyfikacje diety są dla 

nich ważne w wielu przypadkach 

pozwala osiągnąć akceptację propo-

nowanych zmian. W badaniach na 

grupie 1410 Finów w wieku 57-78 lat 

zakwalifikowanych do czteroletniego 

program interwencyjnego obejmują-

cego zwiększenie aktywności 

fizycznej i zmianę diety uczestnicy, 

którzy lepiej rozumieli cel i znacze-

nie badania uzyskiwali lepsze efekty 

już po 12 miesiącach interwencji. 

Podkreśla to znaczenie przekazywa-

nych informacji, ich spójności oraz 

przejrzystości [9]. Ponownie więc 

powraca wątek koniecznej edukacji. 

Metodyka edukacji osób starszych, 

ich zachęcanie i motywowanie do 

zmiany trybu życia, w tym diety są 

przedmiotem wielu badań [10]. 

 

Dieta w patologicznym starzeniu 

Starzenie patologiczne to takie, 

które jest przyspieszane przez 

występujące procesy chorobowe. 

Obserwowane zmiany narządowe są 

więc sumą tych wynikających z nor-

malnego starzenia i tych wynikają-

cych z chorób. 

Istnieje wiele chorób, których 

ryzyko narasta z wiekiem. Wśród 

czynników ryzyka występowania wielu 

z nich wymieniana jest nieprawidłowa 

dieta. Są to np. cukrzyca typu  

II, nadciśnienie czy osteoporoza.  

W przypadku ich rozpoznania, poza 

farmakoterapią, powinno być reko-

mendowane - w ramach terapii 

niefarmakologicznej - postępowanie 

dietetyczne. 

Stosunek osób starszych do 

modyfikacji diety w przypadku 

występowania chorób, podobnie do 

tych związanych z dietoprofilaktyką, 

jest różny i w znacznej mierze 

zależy od motywacji. Niemniej jed-

nak należy pamiętać, że czynnikiem 

modyfikującym zalecenia dietetyczne 

jest przewidywana długość życia.  

U osób z perspektywą na długie życie 

warto zainwestować w edukacje  

i zmianę nieprawidłowych nawyków 

żywieniowych - ponieważ efekty 

odległe w czasie mają szansę na 

ujawnienie się. U osób z krótką 

przewidywaną długością życia wynika-

jącą np. ze skomplikowanej wielo-

chorobowości, cele leczenia zarówno 

farmakologicznego, jak i niefarma-

kologicznego są mniej radykalne. 

Pamiętać przy tym należy, że u osób 

starszych zawsze najważniejszym 

celem leczenia jest dobra sprawność 

funkcjonalna (czyli samodzielność  

i niezależność) i najlepsza możliwa 

jakość życia. Chory musi więc przede 

wszystkim rozumieć i akceptować 

zmianę diety. W przeciwnym razie 

wprowadzone zmiany (uzgodnione np. 

z rodziną, która wierzy, że są dobre 
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dla chorego) pogarszają jakość życia  

i mogą być przyczyną np. depresji. 

Niemniej temat dietoterapii jest 

coraz częściej poruszany przez 

chorych starszych. Duże znaczenie 

przypisuje się leczeniu dietety-

cznemu np. u chorych z łagodnymi 

zaburzeniami poznawczymi (MCI - 

ang. mild cognitive impairment). MCI 

może być traktowane jako stan 

przejściowy pomiędzy pogorszeniem 

funkcji poznawczych wynikającym ze 

starzenia i otępieniem. Uważa się 

wręcz, że zaburzenia poznawcze 

występujące u chorych z MCI  

nie są wystarczająco nasilone do 

rozpoznania otępienia, ale progres 

MCI może prowadzić do otępienia. 

Jednak są również chorzy, u których 

zaburzenia poznawcze przez wiele lat 

nie postępują, a nawet pojedynczy 

chorzy, u których obserwuje  

się poprawę. Identyfikacja osób 

różniących się prognozą jest trudna  

i choć trwają intensywne badania,  

w obecnej chwili nie ma parametru, 

który jednoznacznie pomógłby w róż-

nicowaniu. Co więcej nie są znane 

farmakologiczne metody leczenia 

MCI. Właśnie dlatego podejście 

niefarmakologiczne jest w centrum 

zainteresowań [11]. Obejmują one 

m.in. postępowanie dietetyczne [12]. 

Szczegółowo zalecenia te zostaną 

przedstawione i przedyskutowane  

w jednym z następnych numerów 

czasopisma Postępy Dietetyki  
w Geriatrii i Gerontologii. 

 

 

 

Podsumowanie 

W diecie osób starszych należy 

uwzględnić z jednej strony zmiany 

wywołane w organizmie procesem 

starzenia, a z drugiej - obecne 

procesy chorobowe. Ze względu na 

wielochorobowość może to być 

trudnym wyzwaniem. Dietetyk musi 

też być przygotowany do poradzenia 

sobie z koniecznością rozwiązania 

problemów wynikających z wzajemnie 

wykluczających się rekomendacji  

np. wynikające z procesu starzenia 

spożywanie 2 litrów płynów dziennie 

oraz ograniczenie spożycia płynów  

u starszego chorego z niewydolnością 

serca czy też suplementacja diety  

w wapń i witaminę D3 u chorego  

na osteoporozę oraz ograniczenia 

podaży wapnia w związku ze zdiagno-

zowaną kamicą nerkową wapniową.  

Powyższe przykłady wskazują dobit-

nie na konieczność indywidualizacji 

rekomendacji, co jest jedną z pod-

stawowych zasad postępowania  

z chorymi geriatrycznymi (czyli taki-

mi, którzy w związku z wielochoro-

bowością i wielolekowością ryzyko za-

łamania homeostazy w wyniku nawet 

niewielkiego stresu jest znaczne; 

pamiętać przy tym warto, że stresem 

takim dla organizmu może być nie-

właściwa dieta). 
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