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Streszczenie 

Wstęp. Otyłość jest znaczącym czynnikiem ryzyka wielu chorób. Powoduje upośledzenie sprawności psychofizycznej 

i ogranicza samodzielność starszych osób, przyczyniając się do znaczącego obniżenia jakości ich życia oraz 

zwiększając ryzyko przedwczesnej śmierci. W związku ze zmianami demograficznymi w kierunku wzrostu 

liczebności populacji osób w wieku starszym, rutyną stanie się kontakt pracowników ochrony zdrowia z pacjentami 

cierpiącymi na otyłość i jej następstwa w okresie starości. Należy więc podkreślać i uzmysławiać im istotność 

prowadzenia działań profilaktycznych: propagowania prawidłowego odżywiania oraz zachowania aktywności 

fizycznej u osób starszych. 

Cel. Celem artykułu jest (1) przedstawienie zwartej, ujednoliconej definicji, etiologii, diagnostyki i leczenia otyłości 

wraz z jej implikacjami, jak również (2) określenie standardów postępowania dietetycznego w populacji osób po 60 

roku życia. 

Materiały i metody. Posługując się słowami kluczowymi: starość, nadwaga, otyłość, wskaźnik masy ciała, żywienie, 

przeszukano elektroniczne polskie oraz zagraniczne pełnotekstowe bazy bibliograficzne: Polska Bibliografia 

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2014%3B4%2816%29%3A144-154
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Lekarska, EBSCO host Web, Wiley Online Library, Springer Link, Science Direct oraz Medline oraz 

przeanalizowano 19 publikacji. 

Wnioski. Obecność nadwagi i otyłości jest bardzo częstym zjawiskiem wśród osób starszych. Zmiany w fizjologii, 

aktywności i występowanie chorób towarzyszących przyczynia się do rozwoju nadmiernej masy ciała w populacji 

osób po 60 roku życia. Otyłość i nadwaga bezpośrednio przyczyniają się do obniżenia jakości życia i skrócenia jego 

długości (głównie w wyniku powikłań). Jednocześnie prawidłowa kaloryczność diety, dostarczanie niezbędnych 

składników odżywczych, zachowanie aktywności fizycznej to czynniki wpływające na zapobieganie rozwoju nadwagi 

i otyłości.  

Introduction. Obesity is known risk factor for developing many life-threatening diseases. By psychophysical  activity 

impairment and decrease in self-sufficiency, it leads to reduction in one’s quality of life perception and  increases risk 

of premature death. Due to demographical changes with the tendency to ageing  in population, frequent contact with 

overweight elderly people with obesity complicated diseases will become something common in everyday medical 

practice. Thus nutritional guidelines and physical activity popularization among seniors should become medical staff’s 

priority. 

Aim. the aim of the study was (1) to give complex, unified definition of obesity and its implications, etiology, 

diagnostics and treatment as well as (2) to denominate dietary standards for population over 60 years old. 

Materials and Methods. Using the key words: eldery, overweight, obesity, body mass index, nutrition, searched 

Polish and foreign electronic full-text bibliographic databases: Polish Medical Bibliography, EBSCO host Web, Wiley 

Online Library, Springer Link, Science Direct and Medline and analyzed 19 publications. 

Conclusions. Overweight and obesity seems to be very common among elderly people. Changes in physiology, 

activity and comorbidities contribute to excessive weight development in population of people over age of 60. 

Overweight and obesity directly contribute to lessening of one’s quality of life perception and life expectancy (mostly 

due to the complications). Simultaneously proper energy intake, providing the essential nutrients and maintenance of 

physical activity are the factors which  prevent of overweight and obesity development. 
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Wstęp 

Częstość występowania otyłości w Europie, w populacji osób dorosłych przybrała rozmiary epidemii. W 

amerykańskich badaniach NHANES, (National Health and Nutrition Examination Study) przeprowadzonych w latach 

1988-1994 otyłość (BMI ≥ 30) [2,3] stwierdzono u 22,2% osób w wieku ≥ 60 lat, w kolejnym badaniu NHANES w 

latach 2005-2006 już u 30,5% [19]. Można wnioskować, że w europejskiej populacji osób w wieku starszym zjawisko 

otyłości jest w podobny sposób nasilone.. Nadwaga i otyłość znacząco obniża jakość życia. Zadaniem pracowników 

ochrony zdrowia jest profilaktyka nadmiernej masy ciała u osób w okresie starości, gdyż jest ona powikłana ryzykiem 

przedwczesnej śmierci. 

Otyłość – definicja, epidemiologia 

Otyłość jest chorobą przewlekłą, charakteryzującą się nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w 

organizmie (u mężczyzn powyżej 15%, u kobiet powyżej 25% masy ciała) [3]. Zależnie od dystrybucji tkanki 

tłuszczowej wyróżnia się dwa typy otyłości: brzuszną (wisceralną, androidalną) oraz  pośladkowo-udową (gynoidalną) 

[1]. 

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization - WHO), w roku 2015 na 

świecie będzie 1,5 miliarda ludzi otyłych i z nadwagą [1]. Według raportów GUS nadwagę lub otyłość ma ponad 

połowa dorosłych Polaków, z czego większy odsetek stanowią mężczyźni, dodatkowo na przestrzeni lat można 

zaobserwować niepokojący trend wzrostowy (Rycina 1) [7]. Obecnie Polska zajmuje 7 (na 18) miejsce w rankingu 

częstości występowania zbyt dużej masy ciała u osób dorosłych w Europie. 

 

 

Rycina 1. Rozpowszechnienie nadwagi i otyłości w dorosłej populacji mieszkańców Polski w roku 1996, 2009 

i 2011 [%] (dane GUS).  

W 2010 r. w Polsce liczba osób po 65 roku życia wynosiła prawie 14% populacji. Szacuje się, że w 2035 r. 

liczba ta wzrośnie do 23% ogółu ludności, w tym nastąpi 2,5-krotny wzrost liczby dziewięćdziesięciolatków [8].  

Powszechność występowania zjawiska otyłości ciągle wzrasta w związku z faktem, że coraz więcej osób w 

wieku średnim, wchodzi w okres starości już z istniejącą nadwagą lub otyłością. Otyłość w wieku podeszłym wiąże 

się natomiast ze zwiększonym ryzykiem śmierci oraz obniżeniem jakości życia [11].  
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Mierniki stanu odżywienia 

Istnieje wiele różnych wskaźników do oceny stanu odżywienia. Zostały one zebrane i przedstawione w Tabeli 

I, a najpowszechniej stosowane bądź najbardziej zdaniem autorów odpowiednie zostały opisane poniżej. 

Tabela I. Wskaźniki określające stan odżywienia osoby badanej. 

l.p. Metoda 

1. BMI (Body Mass Index) 

2. WHR (Waist-Hip Ratio) 

3. DXA (Dual energy X-ray Absorptiometry) 

4. BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) 

5. FFM/FFMI (Fat Free Mass/Fat Free Mass Index) 

6. 

wskaźniki biochemiczne (albumina, transferyna, całkowita liczba limfocytów, stężenie cholesterolu, 

markery niedokrwistości) 

7. NRI (Nutritional Risk Index) 

8. PINI (Prognostic Inflammatory and Nutritional Index) 

9. NRS (Nutritional Risk Screening) 

10. SNAQ (Simplified Nutrition Assessment Questionnaire) 

11. SCREEN II (Seniors in the Community: Risk Evaluation for Eating and Nutrition) 

12. MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) 

13. MST (Malnutrition Screening Tool) 

14. MNA (Mini Nutritional Assessment) 

 

BMI 

Waga jest najprostszym antropometrycznym wskaźnikiem masy ciała jednakże jej pomiar nie pozwala na 

określenie ilości tkanki tłuszczowej. Najpowszechniej stosowanym w codziennej pracy lekarskiej i badaniach 

populacyjnych do rozpoznania i oceny stopnia otyłości wskaźnikiem, jest wskaźnik masy ciała BMI (body mass 

index), zwany także wskaźnikiem Queteleta. Obliczamy go dzieląc masę ciała (kg) przez wzrost do kwadratu (m2). 

Według Światowej Organizacji Zdrowia u osób dorosłych otyłość rozpoznajemy przy wartości BMI ≥ 30,0 kg/m2 

[2,3]. 

WHR 

 

Kolejnym wskaźnikiem antropometrycznym wykorzystywanym w praktyce jest wskaźnik WHR (waist-hip 

ratio). Jest to prosty miernik tzw. otyłości brzusznej (wisceralnej), czyli nadmiernego nagromadzenia tłuszczu w 

okolicy brzusznej. Określając WHR mierzymy najwęższe miejsce w talii i najszersze miejsce w biodrach, a następnie 

dzielimy obwód talii przez obwód bioder. Otrzymany wynik u kobiet nie powinien przekroczyć 0,8, natomiast u 

mężczyzn 0,9.[2,3,4] 

 

DXA 

 

Badanie DXA uznawane jest za metodę referencyjną, służącą do oceny ilości tkanki tłuszczowej w 

organizmie. Absorpcjometria promieniowania rentgenowskiego o podwójnej energii wykorzystuje zjawisko osłabienia 

wiązki promieniowania jonizującego, przechodzącej przez różne tkanki organizmu. Różnica w pochłanianiu dwóch 

energii (43 i 110 keV) przez tkankę miękką i kostną, oprócz badania gęstości mineralnej kości umożliwia także ocenę 

zawartości tkanki tłuszczowej, a więc jest metodą precyzyjnej analizy składu ciała [5]. 

 

BIA 

 

Metoda bioimpedancji elektrycznej (BIA) polega na pomiarze oporu elektrycznego (impedancji), na który 

składa się rezystancja i reaktancja tkanek miękkich, przez które jest przepuszczany prąd elektryczny o niskim 
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natężeniu. Wyniki tych pomiarów są dostępne natychmiast i powtarzalne z < 1% ryzykiem błędu. Technika j ta jest 

coraz szerzej stosowaną nieinwazyjną metodą pomiaru składu ciała wykorzystywaną szeroko w badaniach nad 

zaburzeniami odżywiania, do prognozowania ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych, czy w 

medycynie sportowej [6]. 

 

FFM/FFMI 

 

U osób starszych szczególnie istotnym parametrem jest zawartość beztłuszczowej masy ciała (FFM – fat free 

mass), która służy do wyznaczenia indeksu beztłuszczowej masy ciała (FFMI – fat free mass index kg/m2), będącym 

dobrym wskaźnikiem do przewidywania sarkopenii u ludzi starszych, czyli syndromu charakteryzującego się utratą 

masy, siły              i wydajności mięśni. Sarkopenia, pomimo oczywistych skojarzeń z niedoborem masy ciała, może 

dotyczyć także osób starszych z prawidłową masą ciała oraz chorujących na otyłość[9]. 

 

MNA 

 

Najczęściej wykorzystywanym kwestionariuszem do oceny stanu odżywienia osób starszych jest MNA (Mini 

Nutritional Assessment). Składa się z badania przesiewowego (6 pytań) i/lub oceny pacjenta (12 pytań). Badanie 

przesiewowe zawiera pytania dotyczące spożywania posiłków, utraty masy ciała, zaburzeń neurologicznych, 

przebytego stresu w ostatnich 3 miesiącach oraz pomiar BMI lub obwodu łydki. Ocena pacjentka dotyczy m.in. 

częstości spożycia poszczególnych grup pokarmów, ilości przyjmowanych leków, miejsca zamieszkania, 

subiektywnego postrzegania własnego 

zdrowia oraz stanu odżywienia [9]. 

 

Odmienności metabolizmu organizmu u osób w wieku starszym 

 

Ogólną charakterystykę zmian w organizmie osób starszych przedstawia Rysunek 1. U osób w starszym wieku 

znacznie zmniejsza się aktywność fizyczna. Wraz z procesem starzenia się, zmienia się praca narządów 

wewnętrznych. Zachodzące w procesie starzenia się organizmu zmiany w przewodzie pokarmowym utrudniają 

praktyczną realizację potrzeb metabolicznych. Konsekwencją tego jest zmniejszenie przemiany materii w porównaniu 

z osobami w średnim wieku. Zmienia się także skład ciała. Wzrost masy tkanki tłuszczowej w starzeniu wynika ze 

spadku całkowitego wydatku energetycznego (CWE). Podczas starzenia maleją wszystkie komponenty CWE: 

• podstawowa przemiana materii (PPM, ok. 70%): spadek z wiekiem 2–3% na dekadę, 

• termiczne działanie pokarmu (ok. 10% CWE): około 20% niższe u starszych osób, 

• aktywność fizyczna (ok. 20% CWE): jej spadek odpowiada za ok. 1/2 spadku CWE w starzeniu [9] 

Wszystkie te procesy prowadzą do modyfikacji dobowego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. 

Częstym zjawiskiem są choroby jamy ustnej i zębów. Braki w uzębieniu ograniczają żucie i rozdrabnianie pokarmów, 

są także przyczyną znacznego ograniczenia spożycia niektórych produktów. W wyniku zaniku kubków smakowych 

może dochodzić do utraty łaknienia, co sprzyja postępującemu niedożywieniu. Nieprawidłowe odczuwanie smaku i 

zapachu potraw jest przyczyną niekorzystnego nadmiernego spożycia przypraw, w tym soli kuchennej i cukru, co 

może sprzyjać rozwojowi nadciśnienia i otyłości. Dodatkowymi zjawiskami mogącymi wpływać na zaburzenie 

prawidłowych nawyków żywieniowych są samotność, depresja, zaburzenia funkcji układu nerwowego, zależność od 

osób trzecich[1,3,12,13]. 

 

Przyczyny otyłości 

Otyłość jest chorobą przewlekłą z silną tendencją do rodzinnego występowania, którą wzmacniają takie czynniki 

środowiskowe, jak brak aktywności fizycznej w zestawieniu z dietą wysokokaloryczną oraz tania żywność złej 

jakości. Obserwowany obecnie wzrost częstości występowania otyłości jest zbyt gwałtowny, aby można go było 
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przypisywać wyłącznie czynnikom genetycznym. Udział czynników dziedzicznych szacuje się na 20-70%, a sposób 

dziedziczenia otyłości jest wielogenowy. Obecnie znanych jest ponad 600 obszarów w obrębie genomu ludzkiego 

skorelowanych z fenotypami otyłości u ludzi. Wyniki badań epidemiologicznych sugerują, że dzieci niedożywione w 

okresie płodowym mają większą tendencję do tycia w późniejszym okresie życia poprzez lepszą przyswajalność 

pokarmu oraz wzmożone łaknienie w okresie pourodzeniowym. Do pozostałych czynników wpływających na stan 

odżywienia, szczególnie wśród populacji osób starszych, należą: 

– zmiany patofizjologiczne zachodzące w organizmie, 

– czynniki społeczno-ekonomiczne, 

– czynniki psychologiczne, 

– choroby przewlekłe i stosowana farmakoterapia, 

– niska aktywność fizyczna, 

– hospitalizacja w ostatnim roku, 

– niewiedza żywieniowa i nieprawidłowe nawyki żywieniowe 

Występowanie otyłości warunkują, poza niepoddającymi się wpływowi, czynnikami genetycznymi, zaburzenia 

czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego, niewłaściwy skład diety, częstość i obfitość spożywanych posiłków, 

zażywanie niektórych leków lub uszkodzenie podwzgórza mózgu. Często otyłość jest uwarunkowana 

psychospołeczne i ekonomiczne. Warunki socjo-ekonomiczne mogą wymuszać nieprawidłowy model odżywiania 

wynikający z ograniczeń finansowych lub braku pełnej sprawności fizycznej umożliwiającej samodzielne 

przygotowywanie posiłków. Wśród czynników wpływających na wybór pokarmu przez osoby w podeszłym wieku 

należy wymienić reakcje warunkowe, wynikające z upodobań dietetycznych i awersji do niektórych pokarmów. Mogą 

się one zmieniać pod wpływem prozdrowotnych porad żywieniowych lub mody na określony sposób odżywiania się. 

Należy pamiętać, że niektóre zachowania żywieniowe związane z doborem produktów, sposobem przygotowywania 

potraw czy samym zwyczajem ich spożywania wykształciły i utrwaliły się w okresie młodości. Nie bez znaczenia są 

także okresy poszczenia wynikającego z zaleceń religijnych, prowadzące do ograniczenia liczby posiłków, 

okresowego wykluczania niektórych pokarmów lub do całkowitej głodówki. W świadomości społecznej funkcjonują 

także różnorodne diety poprawiające funkcję narządów, wśród których można spotkać zalecenia okresowego 

ograniczania lub zaniechania jedzenia w ogóle, z przypisywaniem tym zaleceniom rewitalizującego wpływu na 

organizm. Świadoma rezygnacja z niektórych produktów czy potraw może być u osób w podeszłym wieku 

następstwem przykrych doświadczeń, na przykład zatrucia pokarmowego, niedostatku w okresie wojny i okupacji. Do 

chorób układu wewnątrzwydzielniczego wpływającego na zaburzenia uczucia głodu i sytości zaliczamy między 

innymi hiperinsulinizm spowodowany guzami wysp trzustkowych lub wstrzyknięciem dużych dawek insuliny 

(wywołany przez niego spadek stężenia glukozy we krwi powoduje wzrost łaknienia i podaży pokarmu), nadczynność 

kory nadnerczy, nadczynność jajników oraz zwiększone wydzielanie somatostatyny. Zastój mięśniowy wynikający z 

braku aktywności fizycznej prowadzi do zbijania się kropelek tłuszczu w adipocytach, a w taki sposób zbita tkanka 

tłuszczowa trudniej podlega rozpadowi. Z ograniczeniem wysiłku fizycznego oraz długotrwałym unieruchomieniem 

wiąże się także mniejsze zużycie energii. Otyłość polekowa. jest następstwem leczenia m.in. glikokortykosteroidami, 

przedawkowania insuliny w cukrzycy, długotrwałego stosowania cyproheptadyny, pochodnych fenotiazyny, 

estrogenów, progesteronu, środków uspokajających oraz amitryptyliny [3,9,12,14]. 

Powikłania i leczenie otyłości 

Do głównych powikłań otyłości należą: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, niewydolność oddechowa, zmiany 

zwyrodnieniowe, dna moczanowa, stłuszczenie wątroby, kamica żółciowa, zapalenie trzustki, cukrzyca typu 2, 

hiperinsulinemia, insulinooporność, depresja, nerwice. Zarówno profilaktyka, jak i leczenie otyłości ma obecnie 

charakter objawowy ze względu na fakt, że otyłość jest u znacznej części pacjentów schorzeniem wielogenowym, 

modyfikowanym przez wpływy środowiskowe. Wybór terapii do leczenia objawowego, z kolei, utrudnia 

niejednoznaczność klasyfikacji patofizjologicznej [14].  
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Otyłość u osób starszych jest w niektórych aspektach czynnikiem protekcyjnym. U otyłych osób starszych 

występuje mniejsze ryzyko złamania kości biodrowej i kości udowej. Towarzyszący otyłości wzrost gęstości 

mineralnej kości przypisywany jest odpowiedzi tkanki kostnej na większe obciążenia mechaniczne. Obserwuje się 

także spadek częstości osteoporozy oraz wolniejsze tempo utraty gęstości mineralnej kości po menopauzie, 

prawdopodobnie na skutek zwiększonej konwersji prekursorów żeńskich hormonów płciowych do estrogenów w 

tkance tłuszczowej[9]. 

Negatywne aspekty związane z odchudzaniem, takie jak utrata masy mięśniowej i zmniejszenie gęstości 

mineralnej kości, sprawiają, że opinie na temat celowej utraty masy ciała u otyłych osób starszych nie są 

jednoznaczne.  Jeżeli utrata masy ciała jest wskazana zaleca się zmniejszenie spożycia kalorii o 500 kcal/dzień, 

zwiększenie podaży pełnowartościowego białka, terapię behawioralną, suplementację witaminą D oraz wapniem, a 

także umiarkowaną aktywność fizyczną. Nie zaleca się natomiast farmakologicznego 

leczenia otyłości u ludzi starszych [3,9,11].
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Zasady żywienia osób w wieku starszym 

Zmiany w trybie życia i fizjologii organizmu seniora wymagają w okresie starości modyfikacji 

dotychczasowego sposobu odżywiania pod względem ilościowym jak i jakościowym. U osób starszych następuje 

zmniejszenie podstawowej przemiany materii, a wtórnie także zapotrzebowania energetycznego o około 13-20%. 

Wzór Harrisa – Benedicta pozwala obliczyć podstawowe zapotrzebowanie energetyczne (PZE) dla osób starszych. 

PZE ( w kcal)= 655+(9,6x masa ciała w kilogramach)+(1,8 x wzrost w centymetrach)-(4,7 x wiek w latach)  

Dla mężczyzn wzór ulega następującej modyfikacji: 

PZE ( w kcal)= 660+(13,7x masa ciała w kilogramach)+(5 x wzrost w centymetrach)-(6,8 x wiek w latach) 

Otrzymaną wartość należy zwiększyć o 30%u osób prowadzących nieaktywny tryb życia, o 50% u osób 

wykonujących średniociężkie wysiłki i 2 – krotnie u osób wykonujących ciężką pracę fizyczną bądź aktywnie 

uprawiających sport.  U osób starszych, prowadzących na ogół, mało aktywny tryb życia, szacunkowe dobowe 

zapotrzebowanie kaloryczne wynosi dla kobiet około 1700 kcal a dla mężczyzn około 2000 kcal [13]. 

Dla osób w wieku starszym zaleca się spożywanie:  

1. 6 porcji produktów zbożowych dziennie: pieczywo (najlepiej z pełnego przemiału), kasze, ryż, makarony, 

płatki zbożowe, mąki. Są źródłem węglowodanów złożonych, które powinny pokrywać 50-60% 

dziennego zapotrzebowania na energię. Są także źródłem błonnika, który reguluje pracę jelit i zapobiega 

zaparciom.  

2. 3 porcje warzyw i 2 porcje owoców – najlepiej surowe lub krótko gotowane. Są źródłem witamin, 

składników mineralnych i błonnika. Mleko i produkty mleczne – maślanka, kefir, jogurt, chude sery –

dostarczają białka, ale także są bogatym źródłem wapnia.  

3. 3 porcje produktów mlecznych dziennie. Z wiekiem zmniejsza się w organizmie ilość laktazy, stąd po 

wypiciu mleka mogą pojawić się dolegliwości pod postacią wzdęcia oraz bólów brzucha. Fermentowane 

napoje mleczne nie wywołują wyżej wymienionych dolegliwości, ponadto korzystnie wpływają na 

mikroflorę jelita grubego. Zapotrzebowanie na wapń w starszym wieku wyraźnie wzrasta. Dietetycy 

zalecają zwiększenie spożycie tego składnika już po 50 roku życia. Wynika to ze zmniejszenia 

wchłaniania i przyswajalności wapnia oraz z faktu, że jego niedobór powoduje ubytek masy kostnej, 

postępujący w miarę starzenia się organizmu.  

4. 2 porcje dziennie produktów mięsnych i ryb będących źródłem białka oraz tłuszczu. Zalecane są chude 

wędliny i mięso (drób, wołowina, cielęcina) oraz ryby morskie (np. dorsz, łosoś, tuńczyk, śledź). Ryby 

morskie zawierają korzystne dla zdrowia wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3, a także 

witaminę D. Zapotrzebowanie na witaminę D wzrasta już w wieku 51-65 lat, a jeszcze większe jest u osób 

powyżej 65. roku życia. Głównym źródłem tłuszczu w diecie osób starszych powinny być: oleje roślinne, 

miękkie wysokogatunkowe margaryny, mieszanki masła z olejem, ryby morskie, orzechy[3,12,15].  

Odpowiednia podaż witamin ma bardzo istotne znaczenie w starszym wieku. Witaminy A, E i C są 

antyoksydantami, które chronią organizm przed powstawaniem nadmiernych ilości wolnych rodników, 

uszkadzających komórki. Niedobory tych witamin zwiększają ryzyko wielu chorób, m.in.: chorób układu krążenia, 

nowotworów, zaćmy, chorób degeneracyjnych mózgu. Najczęściej występujące u osób starszych niedobory witamin 

dotyczą witaminy D (maleje zdolność wytwarzania tej witaminy w skórze po nasłonecznieniu), kwasu foliowego oraz 

witamin z grupy B – B1, B2, B6, B12[16,18]. 
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Tabela II. Zapotrzebowanie osób starszych na wybrane witaminy w zależności od płci i ich główne źródła w żywności

. 

Źródło za: [3,12,13,16,17]. 

 

Składniki mineralne Mężczyźni Kobiety Główne źródła w żywności 

Wapń (mg)** 1300 1300 
mleko i jego przetwory (mleko, 

jogurty, sery twarogowe), wędliny, 

mąka, makaron, pieczywo, ryż, 

wzbogacane soki owocowe 

Magnez (mg)* 420 320 
produkty zbożowe (kasza gryczana, 

ryż brązowy, otręby pszenne, 

pełnoziarniste pieczywo), rośliny 

strączkowe, mleko i jego przetwory, 

kakao 

Żelazo (mg)* 10 10 produkty zbożowe, mięso, soja, 

groch, fasola biała, ryby, ziemniaki 

Cynk (mg)* 11 8 fasola, produkty zbożowe (mąka i 

pieczywo graham), mięso, ryby, jaja 

Jod (mg)* 150 150 
ryby, mleko, mięso, sól jodowana 

Potas (mg)** 4700 4700 
groch, warzywa (pomidor, pietruszka 

natka, papryka, buraki, brukselka, 

brokuły), orzechy, nasiona 

słonecznika, owoce, mięso, wędliny, 

ryby, pieczywo, 

Sód (mg)** 
1300 (66-75 lat) 1200 

(>75 lat) 

1300 (66-75 lat) 1200 

(>75 lat) 

konserwy mięsne i rybne, wędliny, 

żółte sery, solone paluszki, krakersy i 

orzechy, przyprawy i kostki rosołowe 

zawierające glutaminian sodu 

 

*poziom zalecanego spożycia (RDA), tj. pokrywający zapotrzebowanie 97,5% populacji  

**poziom wystarczającego spożycia (AI), tj. pokrywający zapotrzebowanie praktycznie całej populacji 

Średnie zapotrzebowanie na wodę dla zdrowych i aktywnych osób starszych wynosi 30-35 ml/kg masy ciała 

lub 1-1,5 ml na każdą spożytą kalorię (nie mniej niż 1500 ml/dzień). W przypadku osób starszych, niezdolnych do 

samodzielnego funkcjonowania ze względu na stopień niepełnosprawności, zapotrzebowanie na wodę wynosi 100 

ml/kg na pierwsze 10 kg masy ciała, 50 ml/kg na kolejne 10 kg oraz 15 ml/kg na pozostałą ilość kilogramów. Normy 

żywienia przyjmują, że mężczyźni powinni spożywać 3700 ml wody dziennie, natomiast kobiety – 2700 ml. Ilość ta 

obejmuje zarówno wodę dostarczoną w postaci napojów, jak i tą zawartą w pożywieniu spożytym w ciągu dnia. Do 

zaspokojenia pragnienia najlepiej używać wody niegazowanej o temperaturze około 15°C. Osoby starsze są bardziej 

narażone na odwodnienie organizmu, m.in. z powodu odczuwania mniejszego pragnienia a przez to mniejszego 
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spożycia wody, obniżonej sprawności nerek, występujących chorób czy przyjmowania leków działających 

diuretycznie [16,18]. 

Podsumowanie 

Obecnie otyłość jest poważnym problemem społecznym. Skutki zdrowotne epidemii otyłości wynikają nie 

tylko z tej choroby, ale także z następstw chorób, w przebiegu których otyłość jest udowodnionym czynnikiem 

ryzyka. U osób starszych patologie te są szczególnie uwidocznione. Poprzez działania profilaktyczne polegające na 

propagowaniu właściwego odżywiania i zachowaniu aktywności fizycznej, pracownicy ochrony zdrowia, mogą 

przyczynić się do zmniejszenia wymiaru następstw nadmiernej masy ciała.  
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