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Starość z punktu widzenia fizjologii i psychologii 

Starzenie się to naturalny, długotrwały i nieodwracalny proces, który występuje u wszystkich żywych 

organizmów. Rozpoczyna się w wieku średnim i nasila wraz z upływem czasu. Starość jest końcowym 

etapem procesu starzenia się, który zawsze kończy się śmiercią.  

WHO wyróżnia: 

 wczesną starość (III wiek)- 60-74 lata 

 późną starość do 89 roku 

 długowieczność od 90 r.ż. 

Wiek kalendarzowy osób starszych nie jest równy wiekowi biologicznemu, stąd proces starzenia 

podzielono na trzy rodzaje:  

 zdrowy  

 zwykły  

 chorobowy 

W zdrowym starzeniu się zachodzą takie zmiany jak: 

 w budowie i funkcjonowaniu komórek, tkanej i narządów, gromadzenie się w nich niektórych 

substancji, np. gromadzenie lipofuscyny, „pigmentu starości. Ziarna lipofuscyny obecne są w 

komórkach nerek, serca, nadnerczy i tkanki nerwowej. Tzw. "plamy wątrobowe" na skórze są 

złogami lipofuscyny w komórkach skóry. 



 
 

 

 
Obraz komórki nerwowej człowieka z odcinka lędźwiowego rdzenia kręgowego w mikroskopie 

konfokalnym, barwienie błękitem metylenowym. Różowe kropki (małe strzałki) to ciałka 

Nissla, niebieskie i żółte to ziarna lipofuscyny (duże strzałki). Podziałka = 25 μm. 

 zmiany w składzie ciała- zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej, a zmniejszenie tkanki mięśniowej 

i kostnej, 

 zwiększa się skłonność do zachorowań po 65 r.ż., 

 wzrasta śmiertelność wraz z upływem lat. 

W zwykłym starzeniu się zmiany są bardziej nasilone, u jednych seniorów są bardziej widoczne u 

innych dyskretne. Osoba starsza ma jednak poczucie starzenia się, mogą występować u niej różne 

choroby. 

 

Chorobowemu starzeniu zawsze towarzyszą patologie związane: 

 ze zmianami w układzie nerwowym, krążeniowym, hormonalnym, zaburzenia zwieraczy,  

 z niekorzystnym działaniem leków. 

Konieczność korzystania z opieki innych osób jest większa z wiekiem , ale jej zakres i czas wystąpienia 

to kwestia indywidualna. 

Na czym polega starzenie się – co dzieje się z naszym ciałem? Zmiany fizyczne: 

 Zmienia się rytm snu i czuwania m.in. na wskutek wydzielania hormony melatoniny – 

pojawiają się dzienne drzemki, a skraca się długość snu w nocy, 

 Zwalnia się przemiana materii , co powoduje mniejsze zapotrzebowanie kaloryczne. Proces ten 

rozpoczyna się około 40 roku życia i z upływem lat pogłębia się. Po 60 r.ż senior może 

potrzebować nawet o 40% mniej kalorii w porównaniu z 20-latkiem. Powoduje to skłonność 

do odkładania się tkanki tłuszczowej, utrudnień w procesie odchudzania. Udowodniono, że 

zmniejszenie kaloryczności posiłków, przy zachowaniu ich pełnej wartości, opóźnia proces 

starzenia się i wydłuża życie, 

 Wraz z upływem czasu zmniejsza zmniejsz się ilość tkanki mięśniowej i kostnej, a zwiększa się 

tłuszczowej, 



 
 

 Zmniejszenie masy mięśni oraz ich siły pogarsza sprawność fizyczna , stąd podczas wysiłku 

fizycznego senior często robi przerwy, 

 Kości zmniejszają swoją masę o 1% oraz gęstość. Zmniejsza się także wzrost. Degeneracji 

ulegają chrząstki stawowe (zwłaszcza u osób otyłych), co zmniejsza zakres ruchu. 

 W komórkach osób starszych wolniej zachodzi proces produkcji białek, co wpływa na 

wolniejsze tempo odnowy komórek organizmu, np. po powstaniu rany. 

 U osób starszych zmniejsza się liczba komórek nerwowych (zarówno w mózgu jak i nerwów 

obwodowych), ponadto ulegają one uszkodzeniom. Pogarsza się przekazywanie informacji 

między komórkami nerwowymi. Dochodzi do spadku szybkości analizowanych informacji, 

które dostają się do naszego mózgowia. Pogarsza się uwaga, przekazywanie informacji z 

receptorów w skórze, mięśniach i w innych narządach ośrodkowego układu nerwowego, które 

informują o położeniu ciała, temperaturze, kształcie dotykanych powierzchni 

, np. stopom, palcami rąk. Pogarsza się koordynacja wzrokowo-ruchowa , seniorzy skarżą się 

na zawroty głowy, które mogą stać się przyczyną upadków, 

 Powieki wraz z wiekiem są bardziej zwiotczałe, a ubytek tkanki tłuszczowej oczodołu 

powoduje, że mamy wrażenie iż oczy są mniejsze. Może pojawić się objaw „mokrego suchego 

oka”- senior ma poczucie suchości oka, a jednocześnie łzawienia. Na wskutek zmian w nerwie 

wzrokowym, zwężenia źrenicy, zesztywnienia, czy zmętnienia soczewki obniża się ostrość 

wzroku, zdolność akomodacji, powstaje dalekowzroczność starcza- „widzenie jak za matową 

szybą”, niedostrzeganie przedmiotów położonych na brzegach pola widzenia (najlepsze 

widzenie na długości około łokcia), trudności w odróżnianiu podobnych kolorem czy kształtem 

przedmiotów. Pojawiają się problemy z odczytywaniem tekstu pisanego drobną czcionką i ze 

zmieszczeniem się w rubrykach. Ponadto może dokuczać olśnienie przy zbyt jasnym 

oświetleniu, a gorsze widzenie przy ciemnym. 

 Po 40 roku życia następuje ubytek słuchu około 1dB/rok. Początkowo dotyczy to tonów 

wysokich, potem również niskich, pojawia się szum w uszach. Osłabienie słuchu oraz 

zaburzenia rozumienia mowy nasilają się w hałasie, przy rozmowie z większą ilością osób, gdy 

senior nie może obserwować ust osoby mówiącej 

 Układ krążenia trudniej adoptuje się do zwiększonego wysiłku. Tętnice stają się mniej 

elastyczne i poszerzone. U niektórych seniorów mogą pojawić się spadki ciśnienia krwi po 

zmianie pozycji ciała lub po posiłku (po 1-3 godzin po jedzeniu). 

 Stopniowo zmniejsza się ruchomość klatki piersiowej, jest więcej zalegającego powietrza w 

drogach oddechowych. Zmiany te nie wywołują zmniejszenia ilości tlenu w organizmie ( z 

wyjątkiem takich stanów jak wysiłek, infekcje, inne choroby) 

 Skóra wiotczeje, pojawiają się na niej zmarszczki i plamy, staje się cieńsza i traci funkcje 

obronne (staje się bardziej przepuszczalna dla bakterii i toksyn), łatwiej dochodzi w niej do 

powstania nieprawidłowych komórek, rany powstają łatwo, a goją się znacznie dłużej. Siwieją 

włosy. Zmniejsza się wydzielanie łoju i potu- skóra staje się bardziej sucha. 

 Zmniejsza się wydolność perystaltyki jelit, kwasowość soku żołądkowego oraz upośledzenia 

funkcji wątroby i zmniejsza się aktywność enzymów trawiennych. To z kolei zwiększa skłonność 



 
 

do zaparć, biegunek, niestrawności,  problemów z trawieniem pokarmów oraz wchłanianiem 

składników pokarmowych, w tym witamin (B12) i minerałów (np. żelaza) 

 Osłabia się umocowanie zębów, które łatwiej ulegają urazom i wypadają. Zmniejsza się ilość 

wydzielanej śliny (pojawia się suchość w ustach), a błona śluzowa łatwiej ulega urazom i 

trudniej się goi, np. przy stosowaniu źle dobranej protezy. 

 Zmniejsza się wydzielanie wielu hormonów- np. płciowych (u kobiet estrogenów- menopauza, 

u mężczyzn testosteronu – andropauza), hormonu wzrostu, co wpływa na gorszą odbudowę 

uszkodzonych lub starych komórek organizmu, ograniczenie płodności u mężczyzn, 

osteoporozę, osłabienie naczyń. 

 Obniża się odporność – zwiększa się skłonność do infekcji, nowotworów 

 Seniorzy często mają zmniejszone uczucie łaknienia (chęci jedzenia), pragnienia (chęci picia). 

Nie odczuwają pragnienia/ łaknienia mimo niedoborów w organizmie. 

 Zmniejsza się wielkość nerek i ich zdolność do zagęszczania, rozwadniania i zakwaszania 

moczu. Zmiany te powodują, że w przypadku biegunki, wymiotów czy infekcji łatwiej dochodzi 

do odwodnienia i zakwaszenia. Pojawiać się mogą również objawy niedoboru sodu (dlatego 

nie należy ograniczać soli bez konsultacji z lekarzem) 

Psychologiczne aspekty starzenia się: 

 Osłabienie pamięci: bardziej zdarzeń świeżych (z ostatnich dni) niż długotrwałej (seniorzy lepiej 

pamiętają wydarzenia z młodości). Sprawność pamięci silnie zależy od jej ćwiczenia we 

wcześniejszych okresach życia.  

 Osłabienie selektywności (wybiórczości) i koncentracji uwagi. Szybkie męczenie się, 

popełnianie błędów, wydłużony czas reakcji (nie występuje w przypadku bardzo dobrze 

wyuczonych czynności), 

 Uczenie się zależy od uzdolnień, treningu w ciągu całego życia i ogólnego stanu zdrowia. 

Materiał przedstawiony do nauczenia się (np. instrukcja posługiwania się nowym sprzętem ) 

powinien być przedstawiany powoli, kilkakrotnie powtarzany, krótki i nieskomplikowany. 

 Dominuje myślenie postformalne (dopuszczenie więcej niż jednego prawidłowego 

rozwiązania, akceptacja sprzeczności i wieloznaczności, branie pod uwagę ograniczeń i realiów 

życia) – senior w danej sytuacji widzi więcej możliwości niż młoda osoba, łatwiej godzi się z 

ograniczeniami życia. 

  Obniża się inteligencja wrodzona, natomiast nabyta wzrasta lub utrzymuje się na stałym 

poziomie- ważny jest przy tym trening intelektualny, który może spowodować wzrost 

inteligencji. U osób aktywnych intelektualnie przez całe życie, po 70 r.ż odnotowuje się tylko 

nieznaczne zmniejszenie możliwości. Seniorzy posiadają mądrość –bogactwo doświadczeń 

życiowych, a także rozumieją świat przez pryzmat doświadczeń. Formułują, słuszne i 

praktyczne sądu w trudnych do rozwiązania kwestiach życiowych. 

 Zmniejsza się uczuciowość i reaktywność emocjonalna, sztywność wegetatywna (senior nie 

blednie, nie czerwieni się pod wpływem emocji). Silniejsze zaburzenia niż u młodszych na 

skutek złych informacji. 



 
 

 Osłabiona motywacja-senior wymaga silniejszych bodźców, trudniej go namówić na zmiany, 

np. w diecie. Zmniejsza się motywacja seksualna i potrzeba osiągnięć. Seniorzy są dumni z 

osiągnięć osób bliskich. 

 Zmniejsza się zdolność przystosowania się do nadchodzących zmian, występuje sztywność 

poglądów, stąd niechęć do nowości i zmian w życiu osobistym. 

 Zachowanie seniora silnie zależy od bilansu własnego życia. Świadomość zbliżania się śmierci 

nastraja osoby starsze refleksyjnie, zastanawiają się nad bilansem zysków i strat. Ocenie 

podlega nie tylko to co się wydarzyło w życiu ale też samoocena. Bilans ten jest subiektywny- 

często osoby, które przeżyły, np. obóz koncentracyjny , czy śmierć bliskich , uważają że ogólnie 

miały i nadal mają dobre życie. Negatywna ocena swojego życia wywołuje i pogłębia depresję, 

poczucie winy, a pozytywna poczucie równowagi, mądrości , wewnętrznego spokoju. 

 Na stan psychiczny osób w wieku podeszłym silnie wpływa tez ich stan fizyczny. Zmiany 

związane ze starzeniem się , zwłaszcza chorobowym, mogą powodować rozwijanie się 

niekorzystnych, zniechęcających otoczenie cech osobowościowych. Wtedy możemy u osoby 

starszej obserwować: agresje, zniecierpliwienie, drażliwość. Cechy te nasilają się wraz z 

pogłębianiem niepełnosprawności seniora. Bliscy mogą odbierać takie zachowanie jako 

zmianę charakteru, czasem trudną do zaakceptowania. Tymczasem jest to wynik poczucia 

utraty sprawności fizycznej, niezależności, a często również doświadczania szeregu 

dolegliwości bólowych.  

Powyższe zmiany związane ze starzeniem się można spowolnić lub ograniczyć, np. 

 Rytm snu i czuwania możemy uregulować , wstając codziennie o tej samej porze, kładąc się o 

tej samej porze i spożywając posiłek o jednej porze. Należy pamiętać, że bielizna osobista i 

pościel powinny być wyprodukowane z naturalnych materiałów. W sypialni powinna być mała 

ilość światła i cisza ( nie należy przed zaśnięciem oglądać telewizora). W sypialni powinno być 

świeże powietrze i temperatura 20 stopni C.   

 W ciągu dnia powinniśmy zachować aktywność fizyczną i towarzyską. 

 Senior nie powinien przysypiać 

 Zmianom układu nerwowego można częściowo zaradzić, wykorzystując plastyczność mózgu 

(wytwarzają się nowe połączenia między neuronami, kiedy ćwiczymy mózg)- trening pamięci, 

 Polecane są spacery (szybsze), ponieważ jak wynika z badań tego typu aktywność ruchowa 

wzmacnia funkcje wykonawcze mózgu, szczególnie u osób 65-75 lat. 

 Inne sporty polecane dla seniorów: pływanie, jazda na rowerze, ćwiczenia tai chi. 

 Dieta 

 Dobre relacje z rodzin, aktywność towarzyska poprawiają sprawność umysłową i fizyczną 

seniorów. 

 Nabywanie nowych umiejętności, hobby, nauka języka obcego, obsługi komputera – lepsza 

chęć do życia- zwiększenie plastyczności mózgu. 
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