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Starzenie się a żywienie.

 Starzenie się organizmu jest zjawiskiem nieodwracalnym, a jego
przebieg może być modyfikowany przez wiele czynników
wpływających na organizm przez cały okres życia.

 Istotne znaczenie mają między innymi nałogi i nieprawidłowe
odżywianie się.

 Istnieje ścisła zależność między rodzajem pożywienia a rozwojem
organizmu, odpornością na choroby oraz długością życia człowieka.
Ze względu na systematyczny wzrost liczebności populacji osób w
podeszłym wieku żywienie tej grupy ludzi jest znaczącym, ale również
złożonym problemem w nauce o żywieniu człowieka.



Starzenie się a żywienie.

 Wśród czynników wpływających na wybór pokarmu przez osoby w 

podeszłym wieku należy wymienić cenę, łatwość zakupy pożywienia 

(samodzielność), reakcje warunkowe, wynikające z upodobań 

dietetycznych i awersji do niektórych pokarmów.

 U osób w starszym wieku znacznie zmniejsza się aktywność fizyczna. 

Stwierdza się redukcję liczby i wielkości włókien mięśniowych 

powodującą spadek siły masy mięśniowej. W wyniku przebytych chorób i 

procesów starzenia zmienia się praca narządów wewnętrznych. 



Starzenie się a żywienie.

 Konsekwencją starzenia się jest zmniejszenie przemiany materii w porównaniu z

osobami w średnim wieku.

 Przewodzenie bodźców nerwowych u osób starszych zmniejsza się średnio o 10–15%.

 Często upośledzona lub ograniczona jest czynność nerek, których masa zmniejsza

się o około 25–30%.

 Przesączanie kłębkowe może się zmniejszyć nawet do 60% w porównaniu z osobami

młodymi.

 Spada reninowa aktywność osocza o około 30–50%, czemu towarzyszy obniżenie

stężenia aldosteronu.

 Następuje także obniżenie zdolności konwersji witaminy D3 do jej postaci

aktywnych metabolicznie.



Starzenie się a żywienie.

 Równolegle ze starzeniem się zmniejsza się pojemność oddechowa płuc
do 70–80% wartości stwierdzanych u osób młodszych.

 Zmienia się także skład ciała, wzrasta zawartość tłuszczu ustrojowego z
około 20% do 36% (w wieku 70 lat) i zmniejsza się zawartość masy
mięśniowej.

 Zawartość składników mineralnych organizmu zmniejsza się z około 6%
do 4%, co powoduje demineralizację układu kostnego.

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



Starzenie się a żywienie.

 Niejednorodność grupy osób w podeszłym wieku oraz różne problemy

zdrowotne powodują trudności w opracowywaniu uniwersalnych

zaleceń dotyczących dietetyki tego okresu życia.

 Trudno stworzyć model żywienia akceptowany przez tę grupę ludzi, który

jednocześnie byłby optymalny pod względem ekonomicznym, smakowym

i zwyczajowym oraz pozwalałby zrealizować wszystkie zalecenia

racjonalnego żywienia.



Białka

 Białka są to wielocząsteczkowe związki organiczne zbudowane z 

pojedynczych aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi, 

stanowią podstawowy budulec ludzkiego organizmu. Aminokwasy 

dzielimy, w zależności od roli, jaką odgrywają w żywieniu człowieka na 

trzy grupy:

a)Aminokwasy niezbędne (egzogenne);

b)Względnie /warunkowo niezbędne (względnie egzogenne)

c)Nie niezbędne (endogenne)



Białka

 Aminokwasy niezbędne (egzogenne) to takie, których 

organizm człowieka nie jest w stanie wyprodukować, a 

więc muszą one być dostarczone w odpowiedniej ilości z 

pożywieniem.



Białka

 Aminokwasy warunkowo niezbędne (względnie egzogenne) są wytwarzane w

organizmie, jednak nie zawsze w odpowiedniej ilości. Dotyczy to intensywnego

wzrostu i rozwoju, jak również sytuacji patologicznej, jaką jest choroba. Do tej grupy

zaliczane są:

-histydyna (niezbędna w większej ilości w okresie wzrostu i rozwoju, jak również w 

stanach patologicznych)

-arginina

-seryna (nieodzowna w większej ilości w stanach patologicznych)

-cysteina

-tyrozyna



Białka
 Aminokwasy endogenne (nie niezbędne) –są przez organizm produkowane w 

wystarczającej ilości, by zaspokoić jego potrzeby.

Podział aminokwasów można dokonać również w zależności od ich źródła i wartości 

odżywczej. To z jakiego produktu spożywczego białko pochodzi , wpływa na stopień jego 
możliwego wykorzystania do syntezy białek własnych organizmu. Ten stopień jest 
wyznacznikiem wartości odżywczej oraz jakości białka. 

 Wpływają na to cztery grupy czynników, wśród których wyróżniamy:

• Rodzaj aminokwasów (egzogenne, endogenne);

• Proporcje aminokwasów egzogennych;

• Wartość energetyczna;

• Strawność produktów (zależna od struktury trzeciorzędowej białka i zastosowanej 

obróbki cieplnej).



Białka

 Aby białko pokarmowe miało wysoką jakość, niezbędne są odpowiednie 

proporcje między aminokwasami (które powinny być zbliżone do 

proporcji w białkach ustrojowych człowieka), jak również wysoka 

strawność białka, a dla przebiegu procesu jego syntezy konieczna jest 

także odpowiednia zawartość składników energetycznych.

 Optymalny skład aminokwasów występuje w białku jaja kurzego i 

mleka kobiecego, które są najlepiej wykorzystywane przez organizm, co 

wynika z podobieństwa składu aminokwasowego tych produktów do 

składu białek ustrojowych człowieka. 

 W/w białka zostały uznane za wzorcowe, obok białka mleka krowiego.



Białka

 Optymalna wartość energetyczna diety, pozwalająca na największą

syntezę białek ustrojowych, powinna się kształtować na poziomie 24

kcal pochodzących z tłuszczu lub węglowodanów w przeliczeniu na

1 g syntetyzowanego białka.

 Na tej podstawie ustalono zalecany udział energii z białka pozwalający

na maksymalne wykorzystanie białka pełnowartościowego, który dla

osób dorosłych wynosi 10-12%, a dla dzieci i młodzieży – 12-14%

wartości energetycznej diety.



Białka

 Przy nieprawidłowej proporcji białka do składników energetycznych

jego synteza nie przebiega w organizmie prawidłowo.

 Przy niedostatecznym spożyciu składników energetycznych dochodzić

może do sytuacji, w której jest białko wykorzystywane jest jako źródło

energii, natomiast przy jego niedostatecznym spożyciu procesy syntezy

białek ustrojowych są upośledzone.



Białka

 Dobrym źródłem aminokwasów egzogennych, dostarczającym ich w 

odpowiednich proporcjach do syntezy białek ustrojowych, są prawie 

wszystkie białka pochodzenia zwierzęcego (wyjątek stanowi żelatyna i 

fibryna-ubogie w tryptofan), a spośród produktów roślinnych- dość dobre 

źródło stanowią warzywa strączkowe (aczkolwiek ubogie w metioninę i 

cysteinę).

 Wspomniane produkty spożywcze charakteryzują się najwyższym 

wskaźnikiem aminokwasu ograniczającego, który dla jaj oraz mięsa 

wieprzowego i wołowego wynosi 100, dla mleka krowiego i serów 

żółtych -98, dla mleka kobiecego 85, a dla soi – 78.



Białka

 Wskaźnik aminokwasu ograniczającego świadczy o tym, że w 

przypadku w/w produktów zwierzęcych synteza własnych białek 

organizmu jest w najmniejszym stopniu ograniczona z powodu 

niedostatecznej ilości aminokwasów egzogennych (D. Włodarek, E. 

Lange, L. Kozłowska, D. Głąbska, Dietoterapia,2014r, Wydawnictwo 

PZWL, Warszawa). 



Metabolizm białka

 Ogólna ilość białka w organizmie człowieka dorosłego szacowana jest 

na 10-11kg, z czego ok. 3%, czyli mniej niż 300g każdej doby ulega 

rozpadowi i ponownej syntezie, co szacuje się jako 3g zsyntezowanego 

białka na kg m.c.

 Procesy syntezy białek intensywniej przebiegają u niemowląt i dzieci, 

kobiet w okresie ciąży i laktacji, jak również u osób które miały 

obniżoną beztłuszczową masę ciała (np. z powodu choroby), a mniej 

intensywnie –u ludzi starszych. 



Metabolizm białka
 Białka (aminokwasy) w organizmie człowieka pochodzą z trzech różnych 

źródeł:

a) Z białek spożywczych wraz z dietą

b) Aminokwasy nie niezbędne- syntezowane endogennie z przejściowych 

produktów przemiany materii

c) Aminokwasy pozyskiwane z rozpadu białek organizmu.

 Zawartość białka w produktach spożywczych jest skorelowana z zawartością 

azotu. Stąd oznacza się te białka metodą pośrednią, przez oznaczenie 

zawartości azotu. W celu wyliczenia udziału białka w produktach 

spożywczych stosuje się uśredniony przelicznik 16/100, co oznacza, że jego 

ilość jest 6,25 razy większa niż oznaczona zawartość azotu.



Metabolizm białka

 Przy dobowym spożyciu białka na poziomie 88g odpowiada to

przeciętnie 14g azotu dziennie. Przez jelito cienkie i jelito grube w ciągu

doby przepływa, odpowiednio, 29 i 20 g azotu, co odpowiada 181,

125g białka (oprócz białka z diety uwzględniono tu także to wydzielone

do światła przewodu pokarmowego.

 Białko jest trawione w żołądku przez pepsynę, a w jelicie cienkim- przez

trzustkowe enzymy proteolityczne.

 Produktem trawienia są głównie niewielkie peptydy, które zostają

wchłonięte przez nabłonek jelitowy i rozłożone do pojedynczych

aminokwasów. Są one transportowane do wątroby przez krążenie

wrotne i tam ok 75% z nich jest metabolizowane. Pozostałe 25%

przedostaje się do krążenia obwodowego i wraz z nim do innych

narządów.



Rola aminokwasów i białka w organizmie.

 Poza rolą budulcową, wiele aminokwasów spełnia takie istotne 

funkcje jak:

• Są neurotransmiterami i prekursorami neurotransmiterów lub innymi 

ważnymi metabolitami, w tym stanowią czynnik pobudzający 

wydzielanie hormonów, transport związków azotowych i ich wydalanie

 Przykładowe funkcje poszczególnych aminokwasów

(tabela materiały dla uczestników warsztatu)



Rola aminokwasów i białka w organizmie.

 Funkcje białka w organizmie człowieka można podzielić na kilka zasadniczych grup, 
m.in. takich jak:

• Wzrost i odbudowa;

• Regulacja procesów życiowych;

• Utrzymanie równowagi organizmu.

 Białko odpowiada za wzrost i rozwój przede wszystkim młodych organizmów, ale 
również za nieustanne procesy syntezy, które zachodzą niezależnie od wieku. Wśród 
nich wymienić należy m.in.

-gojenie ran,

-tworzenie blizn,

-regeneracja złuszczonego naskórka, nabłonka przewodu pokarmowego,

-ciągłe odnawianie zachodzące w procesach turnover.



Rola aminokwasów i białka w organizmie.

 Białka jako element układu enzymatycznego i hormonalnego uczestniczą w 

sterowaniu procesami syntezy i degradacji, regulacji gospodarki 

energetycznej (insulina), a także krzepnięcia krwi. Ponadto biorą udział w 

reakcjach obronnych organizmu – m.in. poprzez produkcję przeciwciał czy 

odporności komórkowej. 

 Przy udziale białek mających zdolność wiązania wody oraz właściwości 

buforowe zagwarantowane dla ludzkiego organizmu jest zachowanie 

równowagi wodnej i kwasowo-zasadowej.

 Ważną funkcją białek jest funkcja transportowa (transferryna przenosi 

żelazo, hemoglobina przenosi tlen). Białka biorą udział w procesach 

związanych z widzeniem (opsyna przenosi bodźce świetlne).



Źródła pokarmowe białka

 Produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso i jego przetwory) charakteryzują się większą 

zawartością białka niż produkty roślinne. Zawartość białka jest różna w zależności od 

rodzaju mięsa:

• Wieprzowina 15-21%,

• Wołowina 16-21%,

• Cielęcina 18-23%,

• Baranina 17-20%

• Drób 18-23%

• Ryby 16-19% 

• W mięsie poddanym obróbce cieplnej zawartość białka zwiększa się do 30%.


