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Streszczenie 

Celem pracy było zwrócenie szczególnej uwagi na częstość występowania oraz złożone przyczyny i konsekwencje zaburzeń odży-
wiania prowadzące do niedoborów jednego lub kilku składników odżywczych, a także do stanów ryzyka niedożywienia i do pełno-
objawowego niedożywienia. Skrajnie ciężkie stany niedożywienia, które są wynikiem przewlekłego głodu i towarzyszącego mu 
niedoboru energii i białek – to marasmus i kwashiorkor. Występują głównie w społeczeństwach biednych, gdzie obserwuje się niedo-
statek żywności, a szczególnie produktów dostarczających pełnowartościowego białka. W krajach europejskich ocenia się, że 3% 
społeczeństwa niezależnie od wieku, to ludzie z ryzykiem niedożywienia lub z niedożywieniem. W Polsce, wg FAO szacuje się, że 
odsetek niedożywionych wynosi 0,8%. W społeczeństwach rozwiniętych ryzyko niedożywienia i niedożywienie najczęściej stwier-
dza się wśród osób starszych mieszkających w instytucjach opiekuńczo-leczniczych. 

SŁOWA KLUCZOWE: stan odżywienia, niedożywienie wśród ludzi starszych, niedożywienie i choroby, ocena stanu odżywienia. 

Summary 

The aim of his work is to put special attention to the frequency of occurrence as well as complex reasons and consequences of nutri-
tion disorders leading to deficiencies of one or a few nutritional ingredients, and also to the states of malnutrition and to a fully symp-
tomatic malnutrition. Extreme, severe states of malnutrition which are a result of chronic hunger and accompanying energy and 
protein deficiency are exemplified by diseases like marasmus and kwashiorkor. They occur mainly in poor societies, where food 
deficiency can be observed, especially when it comes to products providing high proteins. It is estimated that in European countries, 
about 3% of the society, irrespective of age, are people with the risk of malnutrition or being malnutritioned. It is estimated that in 
Poland, according to FAO, the percentage of malnutritioned is 0.8%. In developed countries the risk of malnutrition and malnutrition 
as such are most often found among elderly people living in care and health – treatment centers. 

KEY WORDS: nutrition status, malnutrition in elderly, malnutrition and diseases, nutritional assessment. 
 
 

Wstęp 
Według definicji przyjętej przez Światową Organizację 

Zdrowia – „zdrowie to stan pełnego dobrostanu fizycznego, 
psychicznego i społecznego – a nie tylko brak choroby czy 
niepełnosprawności”. W takim rozumieniu stan zdrowia 
człowieka zależy od wielu czynników oddziałujących na 
organizm przez całe życie i kształtujących optymalne sa-
mopoczucie fizyczne, psychiczne, a nawet społeczne. Za-
chowanie zdrowia w istotny sposób zależy m.in. od tego jak 
się człowiek odżywia, czyli także od stanu odżywienia 
organizmu.  

W nauce o żywieniu człowieka stan odżywienia defi-
niuje się jako: stan zdrowia wynikający ze zwyczajowego 
spożycia żywności, przebiegu procesów trawienia, wchła-
niania i wykorzystania składników odżywczych oraz od-
działywania na te procesy czynników patologicznych [1].  

Dla utrzymania optymalnego stanu zdrowia konieczne 
jest dostarczanie odpowiednich, dostosowanych do indywi-
dualnego zapotrzebowania i zgodnych z zasadami profilak-

tyki schorzeń żywieniowozależnych, ilości energii i wszyst-
kich niezbędnych składników odżywczych. Przy braku 
problemów z trawieniem pokarmów, wchłanianiem i wyko-
rzystaniem składników odżywczych można przyjąć, że stan 
odżywienia organizmu jest prawidłowy. Zaburzenia stanu 
odżywienia pojawiają się natomiast przy nadmiarze lub 
niedoborze energii oraz jednego lub kilku składników po-
karmowych. Takie stany są konsekwencją błędów w odży-
wianiu lub  choroby. 

Zaburzenia  stanu odżywiania w zależności od ich 
nasilenia dzieli się, w oparciu o wskaźnik masy ciała 
(BMI), na kilka stopni. Wyróżnia się: stany nadmiaru 
czyli przeżywienia: nadwaga, otyłość I, II i III stopnia. 
Przyczyną ich jest nadmierna podaż energii i niska ak-
tywność fizyczna. Stany niedoborów czyli niedożywie-
nia: I, II i III stopnia spowodowane są głównie przewle-
kłym niedoborem energii i białka [2]. 

Celem pracy jest zwrócenie szczególnej uwagi na 
częstość występowania oraz złożone przyczyny i konse-
kwencje zaburzeń odżywiania prowadzące do niedobo-
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rów jednego lub kilku składników odżywczych, a także 
do stanów ryzyka niedożywienia i do pełnoobjawowego 
niedożywienia. 

Niedożywienie a stan zdrowia 
Niedożywienie to stan wynikający z niedoborów ener-

gii, białek oraz innych makro- i mikroskładników odżyw-
czych, który prowadzi do ujawnienia się możliwych do 
oznaczenia lub zmierzenia klinicznych skutków, które są 
konsekwencją zachodzących zmian w tkankach i funkcjach 
organizmu. Należy podkreślić, że niedobór mikroskładni-
ków odżywczych może wystąpić także przy nadmiernej lub 
zbilansowanej podaży białka i energii [3].  

Pełnoobjawowe niedożywienie II i III stopnia jest 
poprzedzone stanem definiowanym jako „ryzyko niedo-
żywienia”, w którym nie ujawniają się jeszcze objawy 
kliniczne lub objawy te nie są swoiste. Niedobory po-
karmowe u niektórych ludzi początkowo mają przebieg 
utajony i z tego powodu przez długi czas mogą być nie 
rozpoznane i nie podejmuje się przez to ich leczenia [4]. 

Pierwotne konsekwencje niedoborów pokarmowych to 
m.in.: obniżenie masy ciała, postępujące osłabienie siły 
mięśniowej, obniżenie aktywności życiowej, osłabienie od- 
porności i postępujące niekorzystne zmiany czynnościowe 
w narządach. Wraz z pogłębiającym się niedożywieniem, 
stopniowo dochodzi do nasilenia ukrwienia tkanek, co 
wymusza zwiększone zapotrzebowanie na składniki od-
żywcze, a przy ich braku – dochodzi w narządach do jaw-
nych zmian makroskopowych o różnym nasileniu. Do 
wtórnych następstw niedożywienia należą m.in.: wysoka 
podatność na infekcje, bardzo trudne gojenie się zranień, 
podatność na choroby, które w skrajnych stanach kończą się 
śmiercią [5].  

Struktura i funkcjonowanie narządów w stanie nie-
dożywienia ulega poważnym zmianom. Układ mięśnio-
wy traci masę i siłę odpowiedzi po stymulacji. Pomiar 
mimowolnego skurczu mięśni przez ich bezpośrednią 
stymulację kciukiem lub uścisk ręki jest przydatną in-
formacją o ich stanie. Ubytek masy mięśnia sercowego 
powoduje spadek pojemności wyrzutowej serca, może 
wywołać bradykardię i obwodową niewydolność krąże-
nia. Przepływ nerkowy i filtracja kłębuszkowa jest osła-
biona. Zmniejszona możliwość wydalania sodu i wody 
z organizmu zwiększa ilość zalegającego płynu pozako-
mórkowego i prowadzi do tworzenia się obrzęków gło-
dowych. Zmniejsza się masa mięśni przepony, maksy-
malnej dowolnej wentylacji i siły mięśni oddechowych. 
W przewodzie pokarmowym zmienia się radykalnie 
flora bakteryjna, obniża się wydzielanie kwasu solnego, 
soku trzustkowego i żółci, co istotnie nasila zaburzenia 
trawienia i wchłaniania składników pokarmowych.  

W niedożywieniu charakterystyczna jest duża wrażli-
wość na zimno, głównie na skutek obkurczania się naczyń. 
Ciepłota ciała może się obniżyć o 1–2 °C, co pogarsza stan 
ogólny. Osłabiona jest w takim stanie odporność komór-
kowa na skutek zaburzenia czynności limfocytów T i ukła-
du dopełniacza, fagocytozy, zaburzenia metabolizmu cyto-
kin, interleukiny 1. Może nastąpić zanik grasicy i zmniej- 

szenie wytwarzania limfocytów, a także osłabienie ich 
proliferacji. Osłabia to istotnie wewnątrzkomórkowe nisz-
czenie bakterii i powoduje nasiloną wrażliwość na zakaże-
nia różnego typu [4].  

Skrajnie ciężkie stany niedożywienia, które są wyni-
kiem przewlekłego głodu i towarzyszącego mu niedobo-
ru energii i białek – to choroby marasmus i kwashiorkor. 
Występują głównie w społeczeństwach biednych, gdzie 
jest niedostatek żywności, a szczególnie produktów dos- 
tarczających pełnowartościowego białka. 

W klinicznej klasyfikacji niedożywienia wyróżnia 
się: niedożywienie typu marasmus, niedożywienie typu 
kwashiorkor i niedożywienie typu mieszanego. W nie-
dożywieniu typu marasmus charakterystyczny jest zna-
czący ubytek masy ciała na skutek zaniku tkanki tłusz-
czowej i masy mięśniowej, następują niekorzystne 
zmiany w układzie immunologicznym, natomiast nie 
dochodzi do zmian stężenia białka i albumin w surowicy 
krwi. Niedożywienie typu kwashiorkor charakteryzuje 
się istotnym spadkiem stężenia białek i albumin w suro-
wicy krwi i osłabieniem odporności komórkowej. Cha-
rakterystyczne są obrzęki i zaburzenia gospodarki elek-
trolitowej. Ludzie z tym typem niedożywienia nie mają 
znaczących cech zewnętrznych tego stanu, nie dochodzi 
do zmniejszenia masy mięśni i częściowo zachowane są 
rezerwy tłuszczu. Niedożywienie typu mieszanego cha-
rakterystyczne jest przy nasilonym wyniszczeniu i cha-
rakteryzuje się istotnym obniżeniem masy ciała, odpor-
ności komórkowej, obniżeniem stężenia białek, albumin 
i prealbumin w surowicy i poważnymi zaburzeniami 
elektrolitowymi [5]. 

Prostym wskaźnikiem stanu odżywienia są wartości 
wysokości i masy ciała oraz obliczony na ich podstawie 
wskaźnik masy ciała – BMI. Niepokojącym sygnałem, że 
pogarsza się stan odżywienia jest niezamierzona utrata 
10% i więcej masy ciała w ciągu 3 miesięcy przed pomia-
rem. Klasyfikacja stanu odżywienia przyjęta przez WHO 
w 2003 r., wskazuje na niedożywienie, jeśli wskaźnik 
masy ciała jest równy lub niższy niż 18,4 kg/m2. Z innych 
pomiarów antropometrycznych w ocenie stanu odżywie-
nia wykorzystywane są: obwód tali i bioder, obwód nie 
dominującego ramienia, grubość 4 fałdów skórno-
tłuszczowych: nad mięśniem dwugłowym, nad mięśniem 
trójgłowym, pod dolnym kątem łopatki i nad talerzem 
biodrowym. Uzyskane parametry umożliwiają ocenę 
składu ciała, masy mięśniowej i rozmieszczenia tkanki 
tłuszczowej. W ocenie stanu odżywienia, a szczególnie w 
celu stwierdzenia typu niedożywienia zastosowanie mają 
testy biochemiczne, takie jak: oznaczenie w surowicy 
krwi stężenia prealbumin, białka wiążącego retinol, cał-
kowitej liczby limfocytów, wskaźników gospodarki lipi-
dowej oraz wskaźników wysycenia organizmu witamina-
mi i składnikami mineralnymi [5, 6]. 

Głód jest jedną z podstawowych przyczyn niedoży-
wienia i niedoborów składników odżywczych w krajach 
biednych, gospodarczo słabo rozwiniętych i dotyczy tam 
dużych grup społecznych lub całych populacji. Ludzie 
głodują jednak także w krajach rozwiniętych i rozwijają-
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cych się. Niedożywienie w tych krajach nie dotyczy na ogół 
całych społeczeństw, a raczej pojedynczych osób, rodzin 
lub niedużych grup. Jest ono najczęściej spowodowane 
brakiem środków na żywność z powodu: braku pracy, nie-
radzenia sobie z problemami życiowymi i wyobcowania 
społecznego, silnego uzależnienia od nałogów (palenia 
papierosów, picia alkoholu, przyjmowania narkotyków), 
braku rodziny, braku motywacji do życia, a także – niepeł-
nosprawności nasilającej się z wiekiem [7].  

Z danych FAO/WHO wynika, że na świecie liczba osób 
niedożywionych wynosi około 14%, z tym, że w krajach 
tzw. rozwijających się odsetek ludzi w takim stanie mieści 
się w granicach 17–20%, natomiast tylko w Afryce udział 
ludzi niedożywionych sięga 33% mieszkańców tego konty-
nentu.  

W krajach europejskich ocenia się, że średnio ok. 3% 
społeczeństwa, niezależnie od wieku, to ludzie z ryzykiem 
niedożywienia lub z niedożywieniem. Najgorsza sytuacja 
pod tym względem jest w Albanii, Rumunii i krajach byłej 
Jugosławii. W Polsce WHO szacuje, że odsetek niedoży-
wionych wynosi 0,8% [7]. 

W społeczeństwach rozwiniętych ryzyko niedożywienia 
i niedożywienie najczęściej stwierdza się wśród osób star-
szych mieszkających w instytucjach opiekuńczo-leczni-
czych. Według danych zebranych przez Pirlich i Lochs [8] 
częstość występowania stanów niedożywienia wśród star-
szych osób przebywających w szpitalach wynosi 30–65%, 
wśród osób mieszkających w domach opieki – 25–60%,  
a wśród osób starszych mieszkających w domach rodzin-
nych stan ten diagnozuje się wśród 2–32%. 

W Polsce badania stanu odżywienia ludzi starszych są 
nieliczne. Zainicjowane były w latach 1988/90 uczestnic-
twem naszego kraju w międzynarodowym programie SE-
NECA. Przebadano grupę 42 osób, w wieku 70 lat, miesz-
kańców okolic Warszawy. Stwierdzono, że średnia racja 
pokarmowa badanych w porównaniu z całodzienną dietą 
ludzi starszych z krajów europejskich dostarczała  istotnie 
więcej energii, białka i cholesterolu, a za mało witaminy C  
i wapnia. W oparciu o średnią masę ciała badanych nie 
wykazano niedożywienia w tej grupie, natomiast u około 
60% badanych stwierdzono otyłość i nadwagę. Ponadto  
u około 5% badanych wykazano niskie stężenie hemoglo-
biny wskazujące na niedokrwistość [9].  

Sytuacja żywieniowa ludzi jest zmienna i w dużym 
stopniu zależy od sytuacji ekonomicznej kraju. Wyniki  
opublikowane w 2008 r. z badań prowadzonych, także 
wśród starszych mieszkańców Warszawy wykazały, że 
średnia podaż energii w posiłkach realizuje obecnie 
zalecenia tylko w granicach 64–72% [10].  

W Zakładzie Żywienia Człowieka Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu przeprowadzono w ostat-
nich trzech latach badania stanu odżywienia ponad 1000 
ludzi po 60. roku życia mieszkających samodzielnie na 
terenie Dolnego Śląska i stwierdzono, że ryzyko niedo-
żywienia występowało wśród 6,3% badanych, natomiast 
nie stwierdzono osób z pełnoobjawowym niedożywie-
niem [11]. 

Niedożywienie wśród chorych 
Oprócz niedostatecznego spożycia żywności wynika-

jącego z przyczyn społeczno-ekonomicznych niemniej 
ważną przyczyną ujawnienia się niedożywienia są: cho-
roby przewlekłe, a także co jest paradoksem – metody 
leczenia. W literaturze medycznej takie niedożywienie 
określane jest jako – chorobozależne lub szpitalne.  

Statystyki medyczne wykazują, że na świecie częstość 
występowania niedożywienia i ryzyka niedożywienia 
wśród chorych w szpitalach w niektórych schorzeniach 
sięga 30–50%, a w domach opieki dochodzi nawet do 70%. 
Z tego u 30% chorych zły stan odżywienia pojawia się  
w trakcie hospitalizacji, a u 70% chorych niedożywionych 
trafiających do szpitala – stan ten istotnie pogłębia się  
w czasie pobytu w szpitalu [12]. W latach 1999–2000  
w naszym kraju przeprowadzono wieloośrodkowe badania 
stanu odżywienia ponad 3000 pacjentów w szpitalach. 
Stwierdzono u ponad 10% chorych masę ciała wskazującą 
na niedożywienie, a u  20% stężenie albumin poniżej nor-
my fizjologicznej. Podczas pobytu w szpitalu trwającego 
około 10 dni odsetek chorych z niedożywieniem wzrósł do 
11,2%, a z niskim stężeniem albumin do 28,6 %. Wraz  
z przedłużaniem się czasu pobytu w szpitalu u większości 
chorych obniżała się masa ciała, obwód ramienia, liczba 
limfocytów i stężenie hemoglobiny we krwi [13].  

Przebieg choroby może prowadzić do zaburzeń stanu 
odżywienia ze względu na towarzyszące wielu schorze-
niom: zaburzenia smaku, nudności, wymioty, trudności  
z połykaniem, trudności z jedzeniem ze względu na osła-
bienie lub niepełnosprawność i brak zainteresowania perso-
nelu szpitala tymi problemami. Niedożywienie pogłębiają 
problemy z trawieniem i wchłanianiem (niedokwaśność, 
brak żółci, niedobór enzymów trawiennych), wzrost zapo-
trzebowania na składniki odżywcze oraz nasilony ich kata-
bolizm [14, 15].  

Do grupy ryzyka zagrożonych niedożywieniem nale-
żą także chorzy, u których podstawą żywienia jest rygo-
rystyczna, źle zbilansowana dieta ubogoenergetyczna lub 
diety eliminacyjne stosowane bez kontroli specjalisty np. 
w leczeniu fenyloketonurii, nietolerancji glutenu lub  
w złożonych alergiach [4]. 

Stan odżywienia, oprócz choroby, mogą zmieniać 
przewlekle przyjmowane przez pacjentów leki doustne. 
Każdy lek oprócz skutków terapeutycznych wywołuje 
szereg objawów niekorzystnych. Wiele z powszechnie 
ordynowanych leków powoduje: niechęć do jedzenia, 
zaburzenia smaku, nudności, wymioty, zmianę perystal-
tyki jelit powodującą wzdęcia, uczucie pełności, biegun-
ki, zaparcia. Po przyjmowaniu wielu leków występują 
także: podrażnienia i ubytki w błonie śluzowej przewodu 
pokarmowego, czasem nawet powodujące niebezpieczne 
krwotoki. Wykorzystanie składników odżywczych może 
być osłabione także na skutek interakcji pomiędzy leka-
mi a składnikami pożywienia i tworzenia się nowych 
połączeń o różnym charakterze, z których składniki te 
nie są uwalniane w przewodzie pokarmowym. Leki 
mogą w ten sposób zaburzać: wchłanianie, dystrybucję, 
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metabolizm lub wydalanie składników pokarmowych  
i prowadzić do ich niedoborów [16]. 

Stany niedoborów pojedynczych składników odżyw-
czych, a szczególnie niedożywienie zagrażające zdrowiu  
i życiu muszą być leczone. Jedynym lekiem jest – podanie 
choremu pożywienia – o takim składzie i w takich ilo-
ściach, które stopniowo doprowadzą do poprawy stanu 
odżywienia. W stanach niedoborów pojedynczych składni-
ków odżywczych, oprócz właściwej, dobrze zaplanowanej 
diety bogatobiałkowej i bogatoenergetycznej, zastosowanie 
mają preparaty farmaceutyczne, a także suplementy diety 
lub środki spożywcze specjalnego medycznego przezna-
czenia wskazane przez lekarza. 

W stanach niedożywienia, wyniszczenia, zastosowa-
ne musi być indywidualnie zaprogramowane przez spe-
cjalistów leczenie żywieniowe z wykorzystaniem diet do 
żywienia dojelitowego lub pozajelitowego. W odżywia-
niu pozajelitowym ludzi wykorzystywane są obecnie 
najczęściej diety elementarne, które zawierają zgodną  
z zapotrzebowaniem chorego ilość aminokwasów, kwa-
sów tłuszczowych, elektrolitów, witamin i wprowadzane 
są do organizmu z nowoczesnymi technikami. 

Postęp w dziedzinie leczenia żywieniowego w kra-
jach bogatych jest już bardzo znaczący i dawno tam już 
zapomniano o pierwszych próbach przetaczania dożyl-
nego  mieszaniny wina i piwa, jakie w r. 1656, w celach 
odżywczych, przeprowadził angielski lekarz Christopher 
Wren  w celu dożywiania chorych psów [17]. 
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