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Streszczenie 
Zaburzenia odżywiania to przewlekłe i złożone choroby występujące na skutek nieprawidłowych zachowań 
żywieniowych. W powszechnej opinii zaburzenia odżywania dotyczą młodych kobiet i rzeczywiście to ta grupa jest 
najbardziej narażona na ich wystąpienie, jednak zaburzenia te coraz częściej dotyczą również osób starszych. Objawy 
zaburzeń odżywiania są podobne u osób młodszych i starszych, jednak przyczyny ich powstawania są różne w obu 
grupach. Bezpośrednią konsekwencją zaburzeń odżywiania jest utrata masy ciała oraz niedożywienie zarówno 
ilościowe, jak i jakościowe. Jedynie niespełna połowa chorych wraca do pełni zdrowia, u reszty obserwuje się kolejne 
nawroty choroby lub przedwczesną śmierć. Starzenie się organizmu nie jest przyczyną zaburzeń odżywiania, ale wiele 
zmian zachodzących wraz z wiekiem może predysponować osoby starsze do rozwoju anoreksji, bulimii lub innych 
zaburzeń odżywiania. 
 
Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia, niedożywienie, osoby starsze 3 
 
Abstract 
Eating disorders are chronic and complex diseases. They are developed as a result of incorrect eating habits. In general, 
it is believed that this problem is the most common among young women. Of course, it is true that this group has the 
biggest risk of developing eating disorders. Nevertheless, such diseases concern more and more of elderly people.  
The symptoms of these disorders are similar among either younger or older patients, however, for both of these group 
the causes are different. Weight loss and malnutrition (connected both with quality and quantity of patients’ diet) are  
a direct consequences of eating disorders. A full recovery is observed only among less than a half of patients. Rest  
of them experience one or more relapses of the disease and sometimes die prematurely. Ageing of the organism is not 
the cause of eating disorders. Nevertheless, many changes that are the part of this process may have an impact on 
developing anorexia nervosa, bulimia or other eating disorders. 
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Wprowadzenie 

Zaburzenia odżywiania są przewlekłymi oraz 
złożonymi chorobami występującymi na skutek 
nieprawidłowych zachowań żywieniowych, które w 
przypadku niepodjęcia leczenia mogą prowadzić do 
rozwoju kolejnych chorób a nawet śmierci [1]. U osób 
dorosłych wyróżnia się dwa główne rodzaje zaburzeń 
odżywiania: anoreksję (Anorexia nervosa) oraz bulimię 
(Bulimia nervosa). Rozpoznanie anoreksji umożliwiają 
dwie klasyfikacje chorób –DSM 5 (ang. Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) i ICD-10 (ang. 
International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems). W obu klasyfikacjach 
warunkiem konicznym dla rozpoznania anoreksji jest 
masa ciała równa lub mniejsza niż 85% należnej masy 
ciała. Dodatkowo w klasyfikacji ICD-10 zaleca się 
stosowanie wskaźnika BMI, którego wartość poniżej 17,5 
kg/m2 świadczy o tym zaburzeniu. Analizując obie 
klasyfikacje zauważyć można, że klasyfikacja ICD-10 
skupia się na utracie masy ciała przez kolejne epizody 

odchudzania lub oczyszczania, podczas gdy klasyfikacja 
DSM-5 skupia się na objawach psychologicznych lęku 
przed przytyciem lub staniem się otyłym [2]. Bulimia 
natomiast charakteryzowana jest na podstawie działań 
kompensacyjnych (po przyjęciu nadmiernej ilości 
pokarmu), do których należą: wymioty, stosowanie 
środków przeczyszczających, nadmierny wysiłek fizyczny 
czy stosowanie środków moczopędnych [3, 4]. W 
powszechnej opinii zaburzenia odżywania dotyczą 
młodych kobiet i rzeczywiście to ta grupa jest najbardziej 
narażona na ich występowanie, jednak zaburzenia te 
dotyczą również osób starszych [5-8]. I tak np. 
Mermelstein i wsp. [8] opisali przypadek 92- letniej 
kobiety ze zdiagnozowaną anoreksją, z kolei Parke i wsp. 
[7] przedstawili przypadek 72- letniego pacjenta  
z zaburzeniami odżywiania, czy też Morgan i wsp. [6] 
przypadek mężczyzny, u którego w wieku 62 lat 
rozpoznano bulimię z atypowymi objawami. Szczegółowy 
opis tych doniesień wykracza poza ramy niniejszego 
opracowania. 
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Występowanie zaburzeń odżywiania u osób powyżej 65 
roku życia jest szczególnie niebezpieczne za względu na 
ich powikłania, a także współistniejące choroby oraz 
związane z wiekiem fizjologiczne osłabienie organizmu 
[9]. Celowym wydaje się zatem zwrócenie uwagi na 
występujący problem, a w dalszej perspektywie podjęcie 
działań w celu poprawy jakości i długości życia osób 
starszych, u których występują zaburzenia odżywiania. 
Epidemiologia 
 Dokładne dane na temat częstości występowania 
zaburzeń odżywiania wśród osób starszych, oparte na 
wynikach badań populacyjnych, nie są znane. Jednakże  
w literaturze przedmiotu można znaleźć kilka analiz 
poświęconych temu zagadnieniu. W badaniu 
przeprowadzonym przez Donini i wsp. [10] wykazano, że 
częstość występowania anoreksji u badanych osób 
starszych wynosiła 21,2%. Analizą objęto 526 osób, w tym 
319 kobiet (średnia wieku 78,4 ± 8 lat) i 208 mężczyzn 
(średnia wieku 77,3 ± 8lat). Grupa badana obejmowała 
osoby starsze z domów opieki (n=96), oddziałów 
szpitalnych (n=213) oraz zamieszkujących we własnych 
domach (n=216). Diagnozę anoreksji stawiano, gdy  
u badanych osób starszych zaobserwowano zmniejszenie 
spożycia pokarmów na przestrzeni 4 dni o 50% lub więcej 
w porównaniu do porcji zwyczajowych, które określone 
były na podstawie krajowych norm spożycia. W cytowanej 
analizie odnotowano, że anoreksja częściej występowała 
u pensjonariuszy domów opieki (34,1% kobiet oraz 27,2% 
mężczyzn) oraz oddziałów szpitalnych (33,3% kobiet oraz 
26,7% mężczyzn) w porównaniu do osób starszych 
żyjących we własnych domach (3,3% kobiet i 11,3% 
mężczyzn) [10]. 

Zagadnieniem zaburzeń odżywiania w starości 
zainteresowali się również Manghwet- Matzek i wsp. [11]. 
Przebadali oni 475 kobiet w przedziale wiekowym od 60-
70 lat (średnia wieku: 63,8 ± 2,7 lat) wśród których 
zaburzenia odżywiania, diagnozowane przy użyciu 
Zmodyfikowanego Ustrukturyzowanego Wywiadu 
Klinicznego (ang. SCDI-4, Structured Clinical Interview for 

DSM-IV) odnotowano u 3,8% z nich. Co ciekawe 
pojedyncze symptomy zaburzeń odżywiania (najczęściej: 
stosowanie środków przeczyszczających lub leków 
moczopędnych, objadanie się, wymioty) rozpoznano u 
wyższego odsetka badanych tj. u 4,4% spośród całej 
analizowanej grupy [11].  

W innym badaniu z literatury przedmiotu, które 
zostało przeprowadzone przez Galladę [12] wykazano, że 
typowe cechy zaburzeń odżywiania prezentowało 1,8% 
badanych. Analizie poddano 9014 kobiet powyżej 50 roku 
życia (z których to 3978 badanych stanowiły kobiety  
w wieku 65 lat i więcej), wśród których 17,8% 
przyznawało się do nadmiernej koncentracji lub lęku 
przed przytyciem [12].  
Fizjologiczne przyczyny zaburzeń odżywiania u osób 
starszych 

Objawy zaburzeń odżywiania są podobne u osób 
młodych i starszych, jednak przyczyny ich powstawania są 

różne w obu grupach [13]. Wraz z wiekiem w organizmie 
człowieka zachodzi wiele zmian, z których część  
w znacznym stopniu może sprzyjać występowaniu 
zaburzeń odżywiania [10]. Wyróżnić tu można zjawisko 
mniejszego odczuwania głodu przy jednoczesnym 
szybszym odczuwaniu sytości. W obu tych mechanizmach 
istotną rolę odgrywają hormony regulujące pracę 
przewodu pokarmowego. Najistotniejsze zmiany dotyczą 
czynności takich hormonów jak: 

• cholecystokina - (CCK, ang. cholecystokinin) „hormon 
sytości”, koordynuje wytwarzanie enzymów 
trawiennych, hamując przy tym opóźnianie 
opróżniania żołądka oraz dając uczucie sytości. Wraz 
z wiekiem jej stężenie we krwi rośnie przyczyniając 
się do mniejszego spożycia pokarmów przez osoby 
starsze.  

• glukagonopodobny peptyd 1 - (GLP-1, ang. 
Glucagonlike peptide-1) wydzielany przez wyściółkę 
jelit, wpływa na opóźnianie opróżniania żołądka oraz 
uczucie sytości. Stymuluje wydzielanie insuliny  
i jednocześnie hamuje wydzielanie glukagonu. Wpływ 
starzenia się organizmu na wyższe stężenia GLP-1 w 
osoczu osób starszych nie został jednoznacznie 
określony. 

• grelina - (ang. ghrelin) wydzielana głównie  
w żołądku, hormon ten wpływa na apetyt  
i zwiększony pobór pokarmu. Jej niższe stężenia 
obserwowane są w trakcie głodzenia oraz u osób 
stosujących dietę niskobiałkową. Wraz z wiekiem jej 
stężenie w osoczu jest niższe, nie jest jednak poznany 
mechanizm do tego prowadzący. 

• peptyd YY - (PYY, ang. peptide YY) wydzielany w 
dystalnej części jelita cienkiego w odpowiedzi na 
spożycie pokarmów będących źródłem tłuszczu i 
węglowodanów. Daje uczucie sytości, przyczyniając 
się do spożywania mniejszych posiłków oraz 
dłuższych przerw między nimi. Stężenie PYY jest 
przypuszczalnie wyższe u osób starszych w okresie 
późniejszym po posiłku [9, 10, 14]. 

Kolejne zmiany dotyczą pogorszenia odczuwania smaku  
i zapachu, co może przekładać się na mniejsze spożycie 
żywności w grupie osób starszych. W procesie starzenia 
dochodzi bowiem do spadku liczby i aktywności kubków 
smakowych na języku i błonie śluzowej jamy ustnej,  
a także do niekorzystnych zmian w strukturze błony 
śluzowej w jamie nosowej [9,14]. U osób starszych 
opóźnieniu ulega również opróżnianie żołądka, co jest 
ściśle związane ze zmniejszoną relaksacją jego dna,  
w konsekwencji czego szybciej odczuwa się sytość  
po spożyciu posiłku nawet niewielkiej objętości [10,14]. 
Do zaburzeń fizjologicznych związanych ze starzejącym się 
przewodem pokarmowym zalicza się także spadek 
zdolności żucia (jako efekt braków w uzębieniu czy 
zwiększonego z wiekiem ryzyka suchości w jamie ustnej), 
który ogranicza spożycie produktów będących źródłem 
białka (np. czerwone mięso) czy błonnika pokarmowego 
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(np. ciemne pieczywo) ze względu na ich twardą 
strukturę. Należy wspomnieć również o zaburzonej 
motoryce przełyku, zmniejszonym wydzielaniu 
żołądkowym czy też spłaszczeniu nabłonków jelitowych 
(mniejsza powierzchnia wchłaniania składników 
pokarmowych) [9,10, 15]. 
Patologiczne przyczyny zaburzeń odżywiania u osób 
starszych 
 Patologiczne przyczyny zaburzeń odżywiania 
wiążą się z wieloma chorobami wieku starszego. Wyróżnić 
tu należy nowotwory (i towarzyszącą im farmakoterapię), 
przewleką obturacyjną chorobę płuc (która przyczynia się 
do utrudnienia w oddychaniu podczas posiłku), dławicę 
brzuszną (wywołującą silny ból po spożyciu posiłku) oraz 
udar niedokrwienny mózgu (powodujący niejednokrotnie 
zaburzenia połykania). Również zaparcia towarzyszące 
niemal 50% osób starszych, powodują uczucie pełności  
a w rezultacie zniechęcają do przyjmowania kolejnych 
posiłków [9,10,14]. Nie bez znaczenia jest również 
przewlekły stan zapalny toczący się w organizmie wielu 
osób starszych, jest on bowiem związany z uwalnianiem 
cytokin będących ważnym czynnikiem anoreksygenicznym 
[9, 10, 14]. Należy zauważyć, że u osób  
starszych niejednokrotnie obserwuje się zjawisko 
wielochorobowości, a według Sharkey [16] występowanie 
trzech lub więcej jednostek chorobowych jednocześnie 
zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania w tej 
grupie wiekowej [16]. Choroby wieku starszego wiążą się 
ściśle z przyjmowaniem leków, które wpływać mogą na 
występowanie zaparć, biegunek, suchości w jamie ustnej, 
zaburzenia odczuwania smaku a w konsekwencji 
przekładać się na rozwój jadłowstrętu u osób starszych 
[10, 14]. Z punktu widzenia dietetyka istotnym czynnikiem 
rozwoju zaburzeń odżywiania są również restrykcje 
żywieniowe, które to każe się przestrzegać pacjentom 
starszym ze względu na występujące choroby  
(m.in. ograniczenie podaży cukru, ograniczenie podaży 
tłuszczu) [14]. Zaburzenia odżywiania związane z 
patologicznymi przyczynami są najczęściej diagnozowane  
u pensjonariuszy domów opieki lub starszych pacjentów 
oddziałów szpitalnych [10]. 
Środowiskowe i psychologiczne przyczyny zaburzeń 
odżywiania u osób starszych 
 Poza zmianami fizjologicznymi i patologicznymi, 
w życiu osób starszych dochodzi do wielu zmian 
środowiskowych, które równie silnie sprzyjają ryzyku 
rozwoju zaburzeń odżywiania. Środowiskowe przyczyny 
zaburzeń odżywiania to przede wszystkim samotność, 
gdyż osoby starsze często nie chcą gotować wyłącznie dla 
siebie. Samotność w starości może wynikać z wyboru 
(kawaler, panna), ale najczęściej wiąże się z utratą 
życiowego partnera. Także niski status materialny 
(wynikający najczęściej z niskich rent i emerytur) bardzo 
często nie pozwala osobom starszym na zakup żywności 
odpowiedniej jakości. Również izolacja społeczna oraz 
brak pomocy ze strony osób trzecich, a także przemoc ze 

strony opiekunów przekładać się mogą na mniejsze 
spożycie w grupie osób starszych [13-15, 17].  
 Do psychologicznych przyczyn zaburzeń 
odżywiania zalicza się zaburzony obraz własnego ciała  
i porównywanie go do osób młodszych. Wskazuje się, że 
problem ten dotyczy głównie kobiet, dla których obrazem 
kobiecości są młode, szczupłe kobiety.  Innym, równie 
istotnym aspektem psychologicznym, na który zwraca się 
uwagę, jest próba przejęcia kontroli nad własnym ciałem. 
Niektóre osoby starsze tracąc kontrolę nad wieloma 
aspektami życia, wobec zmian związanych z upływem 
czasu, na które często nie mają wpływu, mogą dążyć do 
zachowania kontroli choćby nad przyjmowanymi 
posiłkami. Ponadto podkreśla się, że zaburzenia 
odżywiania mogą stanowić sposób na przejęcie kontroli 
nad otoczeniem poprzez zwrócenie na siebie uwagi [13]. 
W kontekście psychologicznych zaburzeń odżywiania  
u osób starszych należy również wymienić depresję oraz 
demencję, które najczęściej wywołują obojętność czy też 
niechęć względem przyjmowanych posiłków [14]. 
Konsekwencje zaburzeń odżywiania u osób starszych 
 Bezpośrednią konsekwencją zaburzeń 
odżywiania jest utrata masy ciała oraz niedożywienie 
zarówno ilościowe, jak i jakościowe [18]. Skutkami 
niedożywienia są z kolei takie zaburzenia jak: arytmia 
serca lub jego niewydolność, przewlekłe choroby płuc 
oraz niewydolność oddechowa, niewydolność nerek, 
zaburzenia gospodarki węglowodanowej, osteoporoza, 
przewlekłe zapalenie wątroby, zapalenie trzustki czy 
zaparcia [19] a także sarkopenia oraz zespół słabości [20]. 
Wskazuje się również, że zaburzenia odżywiania  
w znacznym stopniu przyczyniają się do wzrostu 
chorobowości oraz śmiertelności wśród osób starszych 
[19]. Warto zwrócić uwagę, że większość  
z przedstawionych konsekwencji zaburzeń jest 
potencjalnie odwracalna wraz ze wzrostem masy ciała 
[18]. 
 W literaturze przedmiotu wskazuje się, że jedynie 
niespełna połowa chorych z zaburzeniami odżywiania 
wraca do pełni zdrowia, u reszty obserwuje się kolejne 
nawroty lub przedwczesną śmierć. Czynnikami 
sprzyjającymi gorszemu rokowaniu są między innymi: 
gorsze funkcjonowanie społeczne, fizjologiczne zmiany 
związane z wiekiem oraz współistniejące choroby [18]. 
Podsumowanie 
 Choć zaburzenia odżywiania diagnozuje się 
najczęściej u młodych kobiet, występują one również  
u kobiet i mężczyzn w wieku starszym i ze względu na 
same zaburzenia, jak i niesione przez nie negatywne 
skutki zdrowotne, należy na nie zwrócić szczególną 
uwagę. Starzenie się organizmu nie jest przyczyną 
zaburzeń odżywiania w grupie osób starszych, ale wiele 
zmian zachodzących wraz z wiekiem może 
predysponować do rozwoju anoreksji, bulimii lub innych 
zaburzeń odżywiania. Ich leczenie każdorazowo powinno 
być zindywidualizowane i skupione zarówno na 
przywróceniu należnej masy ciała, w przypadku 
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występowania niedożywienia, jak i zapobieganiu ich 
nawrotom. Terapia osób chorych powinna obejmować 
psychoterapię oraz dietoterapię. Rolą psychologa jest 
przywrócenie właściwego obrazu własnego ciała, nauka 
radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pozbycie się 
lęku. Niejednokrotnie psychoterapia dotyczy nie tylko 
samej osoby chorej, ale również jej bliskich. Dietoterapia 
powinna być zapewniona osobom chorym na każdym 
etapie leczenia i być szczególnie nastawiona na naukę 
prawidłowych wzorców żywieniowych oraz przywrócenie 
należnej masy ciała. W kontekście omawianego 
problemu, należy próbować dążyć do tego, aby ocena 
stanu odżywienia pacjentów geriatrycznych była 
rutynowym działaniem w ocenie ich stanu zdrowia, 
niezależnie od towarzyszących im jednostek 

chorobowych, a zdiagnozowanie objawu utraty masy ciała 
powinno zawsze inicjować podjęcie działań leczniczych. 
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