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Streszczenie 
Nieodpowiednia podaż płynów to jeden z głównych problemów obserwowanych wśród osób starszych. Na zaburzoną 
gospodarkę wodno-elektrolitową wpływa wiele czynników takich jak: złe nawyki żywieniowe czy stosowanie leków 
moczopędnych lub przeczyszczających. Dodatkowo obecność nieswoistych objawów odwodnienia utrudnia lekarzom 
rozpoznanie i zastosowanie odpowiedniego leczenia dehydratacji. Wprowadzanie edukacji zarówno osób starszych, jak  
i ich opiekunów, w zakresie odpowiedniego nawodnienia organizmu może przyczynić się do zmniejszenia odsetka osób 
odwodnionych. 
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Abstract 
Inadequate fluid supply is one of the main problems seen among older people. Irritable water-electrolyte management 
is affected by many factors such as poor eating habits or the use of diuretics or laxatives. In addition, the presence  
of non-specific dehydration symptoms makes it difficult for physicians to diagnose and treat the dehydration 
treatment. Introducing the education of both the elderly and their caregivers with adequate hydration can help reduce 
the proportion of people dehydrated. 
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Wprowadzenie 

Woda jest składnikiem każdego żywego organizmu,  
a także substancją niezbędną do życia. Pełni ona wiele 
ważnych funkcji w organizmie m.in.: stanowi środowisko 
dla większości procesów metabolicznych zachodzących  
w organizmie, bierze udział w wewnątrzkomórkowym 
transporcie składników odżywczych. Człowiek jest  
w stanie wytworzyć niewielkie ilości wody (około 300 
ml/dobę), głównie jako efekt procesów metabolicznych 
zachodzących w organizmie, jednak by pokryć 
zapotrzebowanie organizmu na wodę niezbędne jest jej 
adekwatne dostarczanie wraz z płynami oraz 
pożywieniem. Nieodpowiednia podaż płynów może 
doprowadzić do zachwiania homeostazy organizmu. 
Grupą szczególnie narażoną na występowanie 
odwodnienia są osoby starsze. Według badań Mentes'a 
oraz Benett'a  [1,2] laboratoryjne cechy przewlekłego 
odwodnienia [zależne od rodzaju zdiagnozowanego 
odwodnienia np. w przypadku odwodnienia 
hipotonicznego są to m.in.: wzrost stężenia hematokrytu, 
spadek stężenia sodu (<130 mmol/l], wzrost stężenia 
mocznika;  z kolei w przypadku odwodnienia 
hipertonicznego zwykle nie jest zaobserwowany wzrost 
stężenia hematokrytu i mocznika, natomiast występuje 
wzrost stężenia sodu)  stwierdzono u 48% pacjentów 
będących powyżej 75. roku życia zgłaszających się na 

szpitalny oddział ratunkowy. Objawy odwodnienia (m.in.: 
suchość skóry i błon śluzowych, zmniejszenie 
elastyczności skóry, osłabienie, senność, obniżenie 
ciśnienia krwi, spadek ilości wydalanego moczu i zmiana 
koloru moczu)  obecne były u 23% hospitalizowanych 
[1,2]. Problem niedostatecznego nawodnienia może 
dotyczyć nawet 31% podopiecznych domów opieki [3].  
 
Definicja odwodnienia i jego rodzaje 

Odwodnienie to niedobór wody w organizmie, 
wynikający z niedostatecznej podaży lub nadmiernej 
utraty płynów. U osób zdrowych z reguły jest wynikiem 
nieodpowiedniej podaży wody, zaś w przypadku zaburzeń 
chorobowych może być spowodowane niedostatecznym 
spożyciem, zaburzeniem wchłaniania bądź nadmiernym 
wydalaniem wody [4,5]. Wyróżnia się trzy główne typy 
odwodnienia (Tabela 1) [6,7,5]. 
 
Charakterystyka osób starszych jako grupy zwiększonego 
ryzyka występowania odwodnienia 

U osób starszych najczęściej spotykanym rodzajem 
odwodnienia jest odwodnienie hipertoniczne, 
spowodowane nieodpowiednią podażą płynów, głównie 
w wyniku upośledzonego odczucia pragnienia [8,9]. 
Badania prowadzone przy użyciu pozytonowej tomografii 
emisyjnej wykazały, iż u osób w wieku podeszłym 
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dochodzi do stopniowego spadku aktywności obszaru 
mózgu odpowiedzialnego za zaspokojenie pragnienia 
(przednia kora środkowego zakrętu obręczy). Oprócz tego 
zauważono, iż wraz z wiekiem spada wrażliwość nerwów 
obwodowych zlokalizowanych m.in. w gardle, przełyku, 
które odpowiedzialne są za przekaz informacji do mózgu 
na temat objętości przyjętych płynów oraz wpływają one 
na wytwarzanie wazopresyny przez podwzgórze [10]. 
Innymi przyczynami odwodnienia hipertonicznego u osób 
starszych są: nadmierna utrata wody przez przewód 
pokarmowy, skórę, płuca oraz nerki, które są kluczowymi 
narządami w utrzymaniu prawidłowej homeostazy [8,9]. 

Osoby w wieku podeszłym narażone są także na 
występowania odwodnienia hipo- oraz izoosmotycznego. 
Główną przyczyną utraty elektrolitów jest 
nieodpowiednio dostosowana do osoby farmakoterapia 
lekami moczopędnymi. Podaż leków sodopędnych bez 
prowadzonej kontroli stanu nawodnienia oraz 
postępująca wraz z wiekiem niewydolność nerek może 
prowadzić do wystąpienia odwodnienia hipotonicznego 
[11,12]. Należy także zwrócić uwagę na stosowanie przez 
osoby starsze leków przeczyszczających bez konsultacji 
lekarskiej. Nieodpowiednie zażywanie środków 
osmotycznych prowadzić może do odwodnienia  
i zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej [13]. Kolejną 
grupą leków wpływających na bilans wodny organizmu są 
preparaty zmniejszające uczucie pragnienia m.in. leki 
antycholinergiczne, sole litu, leki stosowane w chorobie 
Parkinsona. Osoby starsze często zapominają  
o konieczności uzupełniania płynów, zdarza się, że są one 
zdane także na opiekę osób trzecich, niemających 
odpowiedniej wiedzy w zakresie dopajania osób 
starszych. W chorobie Alzheimera dodatkowym 
czynnikiem wpływającym na występowanie odwodnienia 
jest obniżone stężenie wazopresyny: hormonu 
regulującego zawartość wody w organizmie  
i zapobiegającego nadmiernej jej utracie wraz z moczem. 
U osób cierpiących na chorobę Parkinsona występująca 
często dysfagia także może przyczynić się do 
zmniejszonego przyjmowania płynów oraz pokarmów 
[8,14,15]. Innymi schorzeniami sprzyjającymi 
występowaniu odwodnienia u osób w podeszłym wieku 
są apatia oraz depresja. Samotność oraz izolacja od 
społeczeństwa mogą przyczynić się do zmniejszonej 
podaży płynów i tym samym do nieodpowiedniego 
sposobu żywienia. Spadek spożycia płynów wiąże się 
także z ograniczoną sprawnością ruchową bądź 
całkowitym unieruchomieniem osób starszych. Osoby w 
podeszłym wieku mogą świadomie zrezygnować z 
odpowiedniego spożycia płynów ze względu na 
towarzyszące choroby mogące utrudniać korzystanie z 
toalety [11,15,16].  

W wyniku procesu starzenia się organizmu dochodzi 
do wielu zmian czynnościowych i metabolicznych, które 
oddziałują na zapotrzebowanie na wodę, energię oraz 
składniki odżywcze. Do nich należą m.in.: 
 

 nieprawidłowo wykształcone nawyki 
żywieniowe, 

 zaburzenia trawienia i wchłaniania składników 
odżywczych, 

 zmiany w odczuwaniu łaknienia oraz pragnienia, 

 spożywanie posiłków w samotności, 

 zmniejszona zdolność przełykania oraz ubytki  
w uzębieniu, 

 zaburzenia funkcji poznawczych, 

 obecność współistniejących chorób, 

 stosowane leki. 
Współwystępowanie kilku czynników ryzyka zwiększa 
prawdopodobieństwo wystąpienia odwodnienia u osób  
w podeszłym wieku [17,18]. 
 
Doniesienia na temat spożycia płynów przez osoby 
starsze 

U osób po 65. roku życia w wyniku postępującego 
procesu starzenia się organizmu dochodzi do wielu zmian 
metabolicznych i czynnościowych, które wykazują wpływ 
na zapotrzebowanie na płyny oraz uczucie pragnienia. 

Badania przeprowadzone przez Manz'a [19] i 
Brocker'a [20] wykazały zależność między długotrwałą 
niską podażą wody a niektórymi chorobami przewlekłymi 
jak np. kamicą nerkową, zaparciami, udarem, chorobami 
uzębienia, a także zaburzeniami funkcji poznawczych 
[19,20]. 

Według badań SENECA oraz SENECA II  
w populacji osób starszych obserwuje się liczne błędy 
związane z przyjmowaniem wody [21-22]. Do niektórych  
z nich należą: zbyt rzadkie spożycie produktów takich jak: 
soki owocowe, soki warzywne oraz woda niegazowana,  
a zbyt duże spożycie napojów słodzonych, a także kawy  
i herbaty. 

Wyniki uzyskane w badaniu PolSenior wykazały, iż 
ponad 11% ankietowanych przyjmowało poniżej 1000 ml 
płynów na dzień. Zbyt niską podaż płynów częściej 
obserwowano w grupie kobiet. Wraz z wiekiem wzrastał 
także odsetek osób przyjmujących niedostateczne ilości 
płynów (z 8,8% w grupie osób w wieku 55–59 lat do 
26,5% w grupie 90-latków) [23]. U respondentów 
zaobserwowano także zwiększone spożycie herbat przy 
nieodpowiedniej podaży wody niegazowanej, a także 
mleka i produktów mlecznych (ze względu na większą 
częstość występowania nietolerancji laktozy) oraz soków 
[23]. 
 
Zalecenia dotyczące spożycia płynów przez osoby starsze 

Zapotrzebowanie na wodę zależne jest od wielu 
czynników takich jak: skład diety, temperatura otoczenia, 
aktywność fizyczna. Zapotrzebowanie na płyny wzrasta 
przy wysokiej temperaturze otoczenia oraz niskiej 
wilgotności, a także przy zwiększonej aktywności 
fizycznej. Zapotrzebowanie na płyny zależne jest także od 
rodzaju spożywanych posiłków - dla przykładu dieta 
bogata w białko zwiększa diurezę, obecność produktów 
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bogatych w błonnik pokarmowy zwiększa 
zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Średnie 
zapotrzebowanie na wodę wynosi 30-35 ml/kg masy ciała, 
a spożycie wody nie powinno być mniejsze niż  
1500 ml/dobę lub 1-1,5 ml/1 kcal. U osób starszych o 
zmniejszonej sprawności zapotrzebowanie na wodę 
należy określić dokładniej i wynosi ono 100 ml wody na 
pierwsze 10 kg masy ciała, 50 ml na kolejne 10 kg masy 
ciała oraz 15-20 ml na pozostałą ilość kilogramów masy 
ciała [3,24]. Dzięki temu można określić podaż wody u 
osób, u których występuje niska wartość energetyczna 
diety oraz u osób z niską masą ciała, zaś u osób starszych 
otyłych powyższa metoda obliczania podaży płynów może 
być niedokładna. Według aktualnych Norm Instytutu 
Żywienia Człowieka z 2012 roku zapotrzebowanie na 
wodę na poziomie wystarczającego spożycia (AI) wynosi 
dla mężczyzn 2500 ml/dobę, a u kobiet 2000 ml/dobę. 
Określone wartości norm obejmują zarówno spożycie 
czystej wody, jak i wszystkich innych napojów 
zawierających wodę [24,25].  
 
Skutki niedoboru wody 

Organizm człowieka nie jest w stanie magazynować 
wody, dlatego musi być ona stale dostarczana  
w odpowiednich ilościach. Nieodpowiednie spożycie 
płynów prowadzi do odwodnienia. U osób starszych 
występuje zwiększone ryzyko odwodnienia organizmu: 
wynika to ze zmniejszonego odczuwania pragnienia, 
zmniejszonego spożycia płynów, obniżonej sprawności 
wchłaniania wody. Wraz z wiekiem maleje także grubość 
skóry i następują większe straty związane z wydzielaniem 
przez nią wody. Do innych czynników wpływających na 
odwodnienie u osób starszych należą: niewydolność 
nerek, splątanie, unieruchomienie, depresja. Stan 
odwodnienia u osób starszych występuje częściej, niż jest 
rozpoznawalny, dlatego może prowadzić do poważnych 
powikłań zdrowotnych, do których zalicza się m.in.: 
zaburzenia mowy i funkcji poznawczych, zaburzenia 
wydalania moczu, hipotonię ortostatyczną, zaparcia, 
zmiany masy ciała, upośledzenie wydzielania śliny, 
zaburzenia w działaniu leków spowodowane ich 
zmienionym metabolizmem i wydalaniem. U osób 
starszych niedobór wody zmniejsza elastyczność skóry, 
zwiększa również ryzyko wystąpienia odleżyn. Ze względu 
na wielochorobowość osób starszych odwodnienie może  
zwiększać ryzyko hospitalizacji i rehospitalizacji, co może 
wpływać na generowanie kosztów opieki zdrowotnej 
[26,27].  
 
Zapobieganie odwodnieniu 

Osoby starsze to grupa osób podatna na 
występowanie odwodnienia. By zapobiec dehydratacji 
należy: 

 zapewnić stały dostęp do płynów, a osoby  
z zaburzeniami funkcji poznawczych powinny być 
pojone przez osoby trzecie, 

 informować o konieczności wypijania 
odpowiedniej ilości płynów, nawet przy braku 
odczuwania pragnienia, 

 zachęcać do wypijania odpowiednich ilości wody 
w małych porcjach, by uzupełnić ubytki wody 
ustrojowej, 

 unikać napojów gazowanych (zawarty  
w napojach dwutlenek węgla uwalniany jest  
w żołądku i rozciąga jego ściany, powodując 
pobudzenie zakończeń nerwowych w ścianie 
żołądka, skąd bodźce trafiają do ośrodkowego 
układu nerwowego, hamując uczucie 
pragnienia), 

 zachęcać osoby starsze do spożywania innych 
produktów spożywczych bogatych w wodę  
np. owoce i warzywa, 

 unikać napojów, które działają odwaniająco  
np. kawa i herbata, 

 stosować nawadnianie dożylne u osób, które nie 
są w stanie przyjmować płynów drogą doustną, 

 sprawować opiekę na osobami stosującymi leki 
diuretyczne, dobierać dawki odpowiednio do 
wieku i stanu klinicznego [9,11]. 

 
Podsumowanie: 

Odpowiednie nawodnienie organizmu jest 
niezbędnym elementem jego prawidłowego 
funkcjonowania, a niedostateczna podaż płynów wpływa 
na proces homeostazy. Osoby starsze to grupa osób 
szczególnie narażona na występowanie odwodnienia w 
wyniku działania wielu czynników związanych z procesem 
starzenia się, dlatego należy wprowadzić odpowiednie 
działania edukacyjne, które w połączeniu z praktycznymi 
wskazówkami mogą przyczynić się do zmniejszonej 
częstości występowania odwodnienia u osób starszych  
i tym samym do zmniejszonej ilości hospitalizacji wśród 
osób starszych.   
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PRACA POGLĄDOWA 

 

Tabela 1: Rodzaje i przyczyny oraz objaw odwodnień [5,6,7] 

ODWODNIENIE 

T 
Y
P 

Izotoniczne 
związane z przestrzenią wodną 

pozakomórkową, zarówno 
śródnaczyniową jak i 

pozanaczyniową 
 

Hipertoniczne 
Spadek zawartości wody w 

przestrzeni śród- oraz 
pozakomórkowej 
prowadzący do 

hipernatremii oraz wzrostu 
ciśnienia osmotycznego 

Hipotoniczne 
czyli zespół niedoboru sodu 

 

P
R 
Z 
Y
C 
Z 
Y
N
Y 

nadmierna utrata płynów 
ustrojowych przez przewód 

pokarmowy, 
krwotok, 

wzmożone wydalanie sodu 
przez nerki, 

utrata przez skórę 
(oparzenia) 

niedostateczna podaż 
wody, 

utrata wody przez skórę,  
płuca, nerki, 

czynniki jatrogenne 
(nadmierna podaż 

osmotycznie czynnych 
substancji) 

 

nadmierna utrata jonów 
(głównie jonów sodu) w 
stosunku do wody, co 

prowadzi do odwodnienia 
pozakomórkowego i 

przewodnienia 
komórkowego, stany 

chorobowe wymieniane 
przy odwodnieniu 

izotonicznym np. nadmierna 
utrata sodu przez nerki 

O
B 
J 
A
W
Y 

spadek ciśnienia tętniczego 
krwi, 

skłonności do zaparć, 
zaburzenia świadomości, 

nudności, 
wymioty 

 

dominujące uczucie 
pragnienia, 
osłabienie, 

brak koncentracji, 
omamy, splątania, spadek 
diurezy a gęstość moczu 

pozostaje wysoka 

skłonności do zapaści, 
zawroty głowy, 

osoba odwodniona nie 
skarży się na pragnienie, 

natomiast może odczuwać 
metaliczny posmak w 

ustach 

 


