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Streszczenie 
Proces starzenia się jest związany z wieloma zmianami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie człowieka. U osób 
starszych obserwuje się obniżenie apetytu, pogorszenie odczuwania smaku i zapachu, upośledzenie trawienia  
i wchłaniania składników odżywczych, w tym także zaburzenia w gospodarce wodno-elektrolitowej. Powyższe 
czynniki wpływają na stan odżywienia organizmu i mogą stanowić przyczynę pojawienia się niedożywienia. 
 
Słowa kluczowe: osoby starsze, starzenie, niedożywienie, utrata masy ciała 
 

Abstract 
Aging is associated with a number of physiological changes occurring in the human body. Among the elderly mostly 
occurs the decreased appetite, impaired sense of taste and aroma, impaired digestion and absorption of nutrients  
as well as fluid and electrolyte imbalance. The above mentioned factors affect the nutritional status and could result 
in the malnutrition development. 
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Wprowadzenie 

Starzenie się społeczeństwa jest jednym  
z kluczowych wyzwań społecznych i gospodarczych na 
świecie, ponadto stanowi poważny problem zdrowia 
publicznego. Jest procesem nieuchronnym, długotrwa-
łym i zróżnicowanym, który zależy od wielu czynników, 
w tym: ekonomicznych, społecznych, biologicznych, 
psychologicznych i kulturowych. Wszystkie z nich mają 
wpływ na jakość życia osób starszych [1]. Sposób 
żywienia oraz styl życia są istotnymi elementami 
pozwalającymi zachować zdrowie wśród wszystkich grup 
wiekowych, jednakże ich zasadnicze znaczenie 
stwierdzono dla zdrowego starzenia się. Utrzymanie 
właściwego stanu odżywienia ma istotne implikacje dla 
zdrowia i dobrego samopoczucia oraz opóźnia  
i zmniejsza ryzyko rozwoju wielu chorób. Proces 
starzenia powoduje obniżenie zdolności organizmu  
do zachowania równowagi wewnątrzustrojowej, a także 
adaptacji do zmieniających się warunków środowi- 
 

 
skowych, co w konsekwencji może prowadzić do śmierci 
[2, 3]. Starzenie wiąże się z wyraźnymi zmianami  
w składzie ciała. Najbardziej zauważalne są obniżenie 
objętości płynu wewnątrzkomórkowego i beztłuszczowej 
masy ciała, przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości 
tłuszczu. Efekty tych zmian są skorelowane z fizjologi-
cznymi odpowiedziami: 

 zmniejszoną zdolnością komórek do magazyno-
wania wody, 

 spadkiem siły i masy mięśniowej, 

 zwiększoną otyłością brzuszną, 

 zmniejszoną masą kostną. 
Zmiany te predysponują osoby starsze do wystą-

pienia odwodnienia organizmu, obniżenia podstawowej 
przemiany materii, czy też zwiększenia częstotliwości 
upadków i urazów [4, 5]. Dlatego też ważnym staje się 
monitorowanie zachodzących zmian oraz zapobieganie 
ich rozwojowi i podejmowanie wszelkich środków 
mających na celu złagodzenie ich skutków. W poniższej 
części artykułu omówiono najważniejsze czynniki 
predykcyjne problemów żywieniowych u osób starszych. 
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Problemy żywieniowe osób starszych i ich przyczyny 

Wiele czynników fizjologicznych lub behawioralnych 
jest przyczyną rozwoju niedożywienia u pacjentów 
geriatrycznych. Z kolei postępujące niedożywienie 
prowadzi do wyniszczenia organizmu, co może 
skutkować nawet zgonem. Szacuje się, że częstość 
występowania niedożywienia u osób starszych 
mieszkających w gospodarstwach domowych wynosi  
5-10%, natomiast u osób w podeszłym wieku, 
pozostających pod zinstytucjonalizowaną opieką, jest 
ona istotnie wyższa (30-60%) [4]. W procesie starzenia 
następuje wiele zmian, które mogą wpływać m.in. na 
pobór pokarmu i być przyczyną powstawania poważnych 
niedoborów żywieniowych [4]. Najważniejsze zmiany 
dotyczą apetytu, smaku i zapachu, zdrowia jamy ustnej, 
współwystępowania chorób i stosowania leków, statusu 
społeczno-ekonomicznego i zdolności funkcjonowania, 
zmian w funkcjonowaniu układu trawiennego, dysfagii 
oraz odwodnienia. 
 
Apetyt 

Osłabione łaknienie lub jego całkowity brak jest 
jedną z głównych przyczyn niedożywienia. Brak apetytu 
może wynikać ze zmian stężeń hormonu cholecy-
stokininy (CCK). U osób starszych obserwuje się wzrost 
poziomu CCK, powodującego spowolnienie opróżniania 
żołądka, w wyniku czego pojawia się wczesne uczucie 
sytości. Dodatkowo, uważa się, że wraz z wiekiem 
następuje zmniejszenie pojemności żołądka. W konsek-
wencji, spożycie porcji żywności powoduje szybsze 
rozciągnięcie ściany żołądka, co skutkuje szybszym 
uczuciem sytości [6-8]. Wykazano, że u osób starszych 
występuje zmniejszona synteza tlenku azotu przez 
żołądek, co skutkuje redukcją zwiotczenia dna żołądka  
i przyspieszeniem przepływu spożytego pokarmu do dna 
żołądka (antrum) i w konsekwencji również szybszym 
uczuciem sytości [9]. Sugeruje się, że za obniżony apetyt 
może odpowiadać malejący wraz z wiekiem poziom 
greliny – hormonu wywołującego uczucie głodu [10]. 
Stwierdzono także, że za zwiększone przyjmowanie 
pokarmu odpowiadają m.in. opioidy, zaś ich antagoniści 
powodują zmniejszenie spożycia żywności. Zaobserwo-
wano, że z procesem starzenia wiąże się obniżenie ilości 
receptorów opioidowych oraz poziomu endogennych 
opioidów w mózgu, co wskazuje, że teoretycznie ludzie 
starsi mogą być mniej wrażliwi na ich działanie [10, 11]. 

 
Smak i zapach 

U osób starszych stwierdza się pogorszenie 
odczuwania smaku i zapachu, co przyczynia się do utraty 
apetytu poprzez obniżenie czerpania przyjemności  
z jedzenia. Szacuje się, że zaburzenia odczuwania smaku 
występują u ok. 50% osób w wieku 65-80 lat oraz u ok. 
 

75% osób w wieku powyżej 80 roku życia [12]. Smak jest 
również ważnym elementem odpowiedzi fazy głowowej, 
która przygotowuje organizm do trawienia spożywanego 
pokarmu. Sugeruje się, że przyczyną utraty smaku  
jest zmniejszenie liczby kubków smakowych oraz 
zmniejszenie aktywności receptorów błon komórkowych 
zaangażowanych w odczuwanie smaku. Utratę smaku  
i zapachu u osób starszych nasilają występujące choroby 
i stosowane leki [13]. Wyniki badań wykazały, że osoby 
w podeszłym wieku, u których zdiagnozowano co 
najmniej jeden stan chorobowy, i które przyjmowały 
średnio 3 różne leki, potrzebowały 11-krotnie większego 
stężenia soli i 3-krotnie większego stężenia cukru, aby 
wykryć określone smaki, w porównaniu z osobami 
młodszymi [14]. Zauważono, że upośledzenie odczuwa-
nia smaku prowadzi do osłabionego apetytu, niewłaści-
wych wyborów żywieniowych oraz niskiej podaży 
energii, skutkujących obniżoną odpornością, utratą masy 
ciała i zwiększoną zachorowalnością [4, 15-17]. 
Wśród leków, które mogą modulować odczuwanie 
smaku i zapachu wymienia się m.in.: 

 leki obniżające stężenie lipidów (fibraty, 
statyny), 

 leki przeciwhistaminowe, 

 antybiotyki, 

 leki hipotensyjne (inhibitory ACE, blokery kanału 
wapniowego), 

 środki przeciwzapalne, 

 leki przeciwdepresyjne, 

 leki przeciwastmatyczne. 
Jednakże mechanizm działania, poprzez który leki 

oddziałują na smak i zapach nie jest znany. Konkludując 
można stwierdzić, że poprawa atrakcyjności sensory-
cznej spożywanych potraw może stymulować wzrost 
spożycia żywności i przyczynić się do wzrostu masy  
ciała [18]. 
 
Zdrowie jamy ustnej 

Zdrowie jamy ustnej oraz stan uzębienia pogarszają 
się wraz z wiekiem, co znacząco wpływa na przyjmo-
wanie pokarmu. U osób pozbawionych zębów 
odnotowuje się większe trudności ze spożywaniem 
szerokiej gamy produktów spożywczych, problemy  
z żuciem oraz suchością w ustach [15]. Wyniki badań 
opublikowanych w National Diet and Nutrition Survey 
wykazały, że pacjenci bezzębni cechowali się niższym 
spożyciem energii a także wielu składników mineralnych 
(wapnia, żelaza), witamin (A, C, E, B) oraz błonnika  
i białka. Odnotowano również wyższą wartość wskaźnika 
BMI u osób charakteryzujących się lepszym stanem 
uzębienia [19]. 
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Współwystępowanie chorób i stosowanie leków 

Uważa się, że występowanie chorób wpływa  
na rozwój niedożywienia. Jednostki chorobowe, które 
mogą pogłębiać niedożywienie to m.in. [18]: 

 rozedma płuc, 

 cukrzyca, 

 nadczynność tarczycy, 

 choroba Parkinsona, 

 udar mózgu, 

 zakażenie dróg moczowych, 

 dna moczanowa, 

 reumatoidalne zapalenie stawów, 

 zaburzenia wchłaniania. 
Spośród wymienionych, choroba Parkinsona wydaje 

się być schorzeniem w znacznym stopniu utrudniającym 
przygotowywanie i spożywanie posiłków. Wynika to ze 
specyficznych objawów choroby, w tym [20, 21]: 

 wzmożenia napięcia mięśniowego, 

 trudności w połykaniu, 

 bradykinezji, 

 drżenia spoczynkowego. 
Należy również wspomnieć, że przy reumato-

idalnym zapaleniu stawów bardzo często pojawiają się 
problemy w podnoszeniu naczyń kuchennych, a także 
obserwuje się trudności w chwytaniu sztućców [22].  
U pacjentów po przebytym udarze stwierdza się 
trudności w spożywaniu pokarmów, wynikające m.in.  
z nieprawidłowego tempa jedzenia, niemożności 
posługiwania się sztućcami, czy też trudności w poły-
kaniu [23, 24]. 

Dodatkowo, niektóre leki stosowane w leczeniu 
różnych schorzeń, wchodzą w interakcje z żywnością, 
zmniejszając wchłanianie wielu makro- i mikroskła-
dników (tabela 1) [25]. Ponadto, wiele leków  
i suplementów może powodować nudności i wymioty,  
w tym: 

 antybiotyki, 

 leki cytotoksyczne, 

 lewodopa, 

 opiaty, 

 selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu 
serotoniny (SSRI), 

 kolchicyna, 

 metformina, 

 inhibitory pompy protonowej, 

 potas, 

 lit, 

 preparaty żelaza. 
Ortolani i wsp. stwierdzili natomiast, że za 

powstawanie suchości w ustach odpowiedzialne mogą 
być: kaptopryl, enalapryl, atropina, kodeina, diazepam, 
lewodopa, paroksetyna oraz flukosetyna [25]. 
 

Status społeczno-ekonomiczny i zdolność funkcjono-
wania 

Ważnym czynnikiem, który może wpłynąć na stan 
odżywienia jest status społeczno-ekonomiczny. Koszty 
ponoszone na utrzymanie mieszkania, czy też zakup 
niezbędnych leków przyczyniają się do zmniejszenia 
wydatków na kupno żywności. Stwierdzono również,  
że samotne życie wiąże się ze spadkiem apetytu  
i mniejszą podażą energii. Dodatkowo osoby starsze 
mieszkające same i pozostawione bez specjalistycznej 
opieki, nie posiadają zazwyczaj wystarczającej wiedzy 
dotyczącej właściwego bilansowania posiłków [16, 26]. 
Bardzo ważnym, często pomijanym czynnikiem utraty 
masy ciała jest depresja wynikająca m.in. z życia  
w samotności. Tym samym, szybkie zdiagnozowanie 
depresji może prowadzić do skutecznego leczenia  
i zapobiegania niedożywieniu [26]. Wyniki badań 
wskazują jednoznacznie, że pogorszenie się stanu 
fizycznego oraz funkcji poznawczych u osób starszych 
obniża ich zdolność do realizowania zakupów oraz 
przygotowywania posiłków [27]. 

 
Zmiany w funkcjonowaniu układu trawiennego 

Zmiany zachodzące w przewodzie pokarmowym 
wpływają na trawienie, wchłanianie, metabolizm oraz 
wydalanie spożytych składników pokarmowych. Starze-
nie się natomiast jest związane ze zmniejszoną 
wydolnością układu pokarmowego, ze względu na m.in. 
występujące zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, 
obniżoną perystaltykę jelit oraz zaburzenia motoryki 
przełyku [28-30]. Fizjologiczną konsekwencją zaniko-
wego zapalenia błony śluzowej żołądka są np. zmniejsze-
nie aktywności enzymów trawiennych, zmniejszenie 
wydzielania czynnika wewnętrznego Castle’a, wzrost 
bakterii w żołądku i jelicie cienkim oraz wzrost pH  
w odcinku proksymalnym jelita cienkiego. Wskazuje się, 
że zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka dotyczy 
ok. 20-50% osób starszych [31, 32]. W rezultacie, 
znaczna część osób w podeszłym wieku jest narażona na 
upośledzenie wchłaniania kwasu foliowego, witaminy 
B12, wapnia, żelaza, czy też beta-karotenu. W wyniku 
starzenia się może dojść również do obniżenia stężenia 
niektórych enzymów rąbka szczoteczkowego [31, 33-35]. 
Wykazano ponadto, że wraz z wiekiem następuje 
obniżenie aktywności laktazy, podczas gdy aktywność 
sacharazy czy maltazy pozostaje niezmieniona [36]. 

 
Dysfagia 

Zaobserwowano, że zaburzenia połykania 
występują znacząco częściej u osób w podeszłym wieku 
niż u młodych [37]. Problem ten dotyka aż 68% osób 
starszych, zamieszkujących domy opieki oraz 13-38% 
osób żyjących w gospodarstwach domowych [38]. 
Uważa się, że dysfagia u osób starszych, będąca 
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upośledzeniem sprawnego przebiegu aktu połykania, 
wynika przede wszystkim z naturalnego procesu 
starzenia się organizmu. Wśród mechanizmów,  
u podłoża których leżą zaburzenia połykania, wymienia 
się przede wszystkim ograniczenie elastyczności tkanki 
łącznej szyi, zmniejszenie wrażliwości receptorów 
czuciowych obecnych w jamie ustnej i gardle  
oraz zmniejszenie sprawności mięśni biorących udział  
w połykaniu. Co ważne, wykazano, że występowanie 
dysfagii skorelowane jest z większą zachorowalnością  
i śmiertelnością [38]. 
 
Odwodnienie 

Odwonienie jest bardzo ważnym problemem 
występującym u osób starszych. Związane z procesem 
starzenia, zmniejszenie zawartości wody w organizmie, 
jak również upośledzone funkcjonowanie narządów,  
w tym nerek i ośrodka pragnienia, stanowią czynniki 
predysponujące do rozwoju zaburzeń gospodarki 
wodno-elektrolitowej. Niespecyficzne objawy towarzy-
szące odwodnieniu, takie jak: bóle i zawroty głowy, 
nudności, zaparcia, bóle mięśniowe, zaburzenia 
widzenia, zaburzenia świadomości oraz przyspieszona 
akcja serca, są uznawane za naturalne konsekwencje 
procesu starzenia się lub są niewłaściwie interpretowane 
jako charakterystyczne dla przebiegu chorób towarzy-
szących pacjentom geriatrycznym. U osób starszych 
najczęściej obserwuje się występowanie odwodnienia 
hipertonicznego, wywołanego głównie niewystarczającą 
podażą płynów. Wśród przyczyn odwodnienia 
hipertonicznego zalicza się także nadmierne wydalanie 
wody z kałem, będące następstwem biegunek czy też 
utratę wody przez skórę i płuca, w wyniku występu-
jących stanów gorączkowych. U osób starszych, 
niejednokrotnie obserwuje się skłonności do zażywania 
leków moczopędnych i przeczyszczających, które z kolei 
mogą skutkować rozwojem odwodnienia hipotonicznego 
[39]. Również współistnienie chorób może wpływać  
na pojawienie się zaburzeń gospodarki wodno-elektroli-
towej. Dla przykładu, w chorobie Alzheimera zaobserwo-
wano obniżony poziom wazopresyny odpowiedzialnej  
za regulację zawartości wody w organizmie i zapobie-

ganie jej nadmiernej utracie z moczem. Należy także 
podkreślić, że często występujące u osób starszych 
ograniczenie sprawności ruchowej jest przyczyną 
niedostatecznej podaży płynów. Wynika to z faktu,  
że osoby w wieku podeszłym rezygnują często ze spoży-
wania napojów, gdyż wiąże się to z systematycznym 
oddawaniem moczu, które w przypadku np. choroby 
zwyrodnieniowej stawów może sprawiać ból. Warto 
również wspomnieć, że u osób starszych następują 
zaburzenia termoregulacji, co przy wysokich tempera-
turach prowadzi do szybkiego odwodnienia [40].  
 
Podsumowanie 

Wraz z postępującym procesem starzenia dochodzi 
do wielu zmian w organizmie człowieka, mających 
pośredni lub bezpośredni wpływ na stan odżywienia. 
Następuje obniżenie apetytu spowodowane zmianami 
poziomu hormonów oraz pogarszającym się odczuwa-
niem smaku i zapachu. Obserwuje się zaburzenia  
w gospodarce wodno-elektrolitowej, które prowadzą 
niejednokrotnie do wystąpienia odwodnienia. Zmiany  
w funkcjonowaniu układu pokarmowego powodują upo-
śledzone wchłanianie witamin i składników mineralnych, 
co w konsekwencji prowadzi do wielu niedoborów 
pokarmowych. Poważny problem stanowią współwystę-
pujące choroby oraz przyjmowane leki, które również 
mogą być przyczyną powstawania niedożywienia. 
Dlatego też, aby przeciwdziałać niedożywieniu u osób 
starszych, w opiekę powinni być włączeni nie tylko 
lekarze, lecz również dietetycy, psychologowie i praco-
wnicy pomocy społecznej. 
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Tabela I. Wpływ działania leków na wchłanianie wybranych składników z pożywienia [25] 
 

Rodzaj leku Efekt 

Inhibitory pompy protonowej Obniżone wchłanianie wapnia, żelaza, magnezu, witaminy B12 

Leki antyhiperlipidemiczne Obniżone wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A,D,E,K) 

Leki hipotensyjne Podwyższone stężenie potasu, zwiększone wydalanie sodu 

Środki przeczyszczające Obniżone wchłanianie witamin i składników mineralnych 

Lewodopa Obniżone wchłanianie aminokwasów 

Inhibitory monoaminooksydazy Hamowanie rozkładu aminokwasów 
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