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StreSzczenIe 
Woda jest substancją niezbędną do życia, bez której niemożliwe byłoby prawidłowe funkcjonowanie procesów zachodzących w organizmie. Niedostateczne 
jej spożycie w stosunku do zapotrzebowania przyczynia się do spadku wydolności fizycznej, negatywnie wpływa na funkcje poznawcze i nastrój. Z kolei od-
powiednie spożycie wody sprzyja utrzymaniu odpowiedniego, całkowitego spożycia energii w stosunku do zapotrzebowania, a także warunkuje prawidłowe 
tempo utleniania tłuszczów, co może być pomocne i szeroko wykorzystywane w redukcji masy ciała, a tym samym u osób z nadwagą i otyłością może korzystnie 
zmieniać proporcje tkanek w ciele zwiększając całkowitą zawartość wody w organizmie i zawartość beztłuszczowej tkanki mięśniowej oraz przyczyniać się 
do spadku tkanki tłuszczowej. Wyniki badań sugerują wyraźnie, iż zastąpienie wszystkich spożywanych w diecie słodkich napojów  wodą pitną, może być 
skutecznym sposobem na zmniejszenie całkowitego poboru energii w ciągu dnia, co może przyczyniać się do redukcji masy ciała, zmniejszenia obwodów ciała 
oraz zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie 

SłoWa kluczoWE: spożycie wody, nawodnienie, kontrola masy ciała

AbStrAct
Water is essential for life. There wouldn’t be the proper functioning of body processes without it. 
An inadequate water intake relative to recommendation contributes to the decline in physical capacity and adversely effects on cognitive function and mood. 
On the other hand, an adequate water intake helps maintain the balance between total energy intake and daily energy expenditure and determines the correct 
rate of fat oxidation. This might be useful and commonly used in weight reduction and thus might favorably affect on body composition in overweight and 
obese people by increasing the total body water and lean muscle mass and might contribute to a decrease in body fat.
Research results indicate clearly that drinking water instead of caloric beverages might be an effective way to reduce daily total energy consumption and in 
this way might may contribute to the reduction of weight, body circumferences and body fat.

kEy WordS: water intake, hydration, weight management
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WproWadzEniE
Woda jest najobficiej występującą cząsteczką w organizmie czło-

wieka – stanowi jego główny składnik. Posiada wiele właściwości, 
które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek. 
Jest doskonałym rozpuszczalnikiem, a także charakteryzuje się 
wysokim ciepłem właściwym, co sprawia, iż przyczynia się do 
zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu termoregulacji 
oraz utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elek-
trolitowej. Woda warunkuje prawidłowy przebieg wszystkich 
procesów zachodzących w organizmie człowieka [1, 2]. 

Woda to substancja, która jest niezbędna do życia i obok 
węglowodanów, białek, tłuszczów, składników mineralnych 
i witamin stanowi jeden z sześciu podstawowych składników 
pokarmowych [3, 4]. Niedostateczne spożycie wody w stosunku 

do zapotrzebowania staje się w niedługim czasie odczuwalne 
i widoczne, a także może stanowić zagrożenie dla zdrowia i ży-
cia człowieka. Przyczynia się do spadku wydolności fizycznej, 
negatywnie wpływa na funkcje poznawcze i nastrój. Znaczenie 
wody, zatem jest kluczowe w odniesieniu do zdrowia człowieka 
w kontekście prawidłowego funkcjonowania organizmu [2, 5, 
6, 7, 8,9]. 

zapotrzEboWaniE na Wodę 
Zawartość wody w organizmie człowieka dorosłego powinna 

być nieustannie utrzymywana na stałym poziomie. Oznacza to, 
że bilans wody powinien być zerowy. Dodatni bilans występuje 
tylko i wyłącznie u kobiet będących w ciąży oraz w okresie 
wzrostu człowieka [10].
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Woda dostarczana organizmowi pochodzi z dwóch głów-
nych źródeł: woda oksydacyjna powstająca na drodze przemian 
składników odżywczych oraz woda dostarczana organizmowi 
wraz z całodzienną dietą [10, 11, 12]. Głównym źródłem wody 
pochodzącej z diety są przede wszystkim napoje. Rodzaj i ilość 
spożywanych napojów zależą głównie od wieku, stanu fizjolo-
gicznego człowieka, jego aktywności fizycznej, składu diety, 
zwyczajów żywieniowych, kulturowych i upodobań kulinarnych 
oraz od warunków klimatycznych [3, 12]. Całkowita ilość wody 
w dostarczanym pożywieniu kształtuje się na poziomie 500-900 
ml na dobę [12]. Woda powstająca w organizmie człowieka 
w wyniku przemian metabolicznych dostarcza organizmowi 
dziennie około 200-300 ml. Wytwarzana jest na drodze rozkładu 
podstawowych składników odżywczych – białek, tłuszczów 
i węglowodanów. Produktami w tej reakcji są woda oraz dwu-
tlenek węgla (CO2).

Straty wody w organizmie człowieka mają charakter ciągły. 
Utrata wody następuje głównie przez nerki, a także pozaner-
kowo − najczęściej wraz z potem, ale także przez drogi odde-
chowe. Straty te różnią się w zależności od wieku, spożycia 
wody z dietą, poziomu aktywności fizycznej oraz od warunków 
klimatycznych [2].

Właściwy bilans wodny w organizmie uzyskuje się, gdy straty 
wody są rekompensowane przez spożycie wody z żywnością 
i napojami oraz poprzez metaboliczną produkcję wody, a utrzy-
manie zerowego bilansu wodnego zapewniają odpowiednie me-
chanizmy homeostatyczne, takie jak regulacja hormonalna oraz 
mechanizmy nerwowe (m.in. pobudzanie ośrodka pragnienia)  
i wiele innych czynników i mechanizmów [2].

W 2010 roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) opublikował opinię naukową dotyczącą wystarczającego 
spożycia wody (AI – Adequate Intake). Wystarczające spożycie 
wody zostało określone na podstawie obserwowalnego spożycia 
wody przez określone grupy ludności, określonej osmolarności 
moczu oraz pożądanych ilości wody na jednostkę zużywanej 
energii. Zawarte w normach ilości odnoszą się do przeciętnej 
osoby z danej grupy wiekowej, o umiarkowanym poziomie 
aktywności fizycznej, która przebywa w pomieszczeniu o umiar-
kowanej temperaturze. Wartości referencyjne obejmują wodę 
pitną, wodę pochodzącą z wszelkiego rodzaju napojów oraz 
wodę pochodzącą z żywności [2]. 

Zapotrzebowanie człowieka na wodę zależy przede wszystkim 
od cech indywidualnych i warunków środowiska, dlatego też 
wystarczające spożycie (AI) zostało zdefiniowane dla określonych 
grup wiekowych ludności [13, 14].

W Polsce normy zalecanego spożycia wody zostały opracowane 
przez Instytut Żywności i Żywienia  w Warszawie, w których 
również uwzględniono wodę pitną w postaci czystej, wodę po-
chodzącą z napojów, oraz wodę dostarczaną wraz z pokarmem. 
Aktualne zalecenia dotyczące wystarczającego spożycia wody 
dla różnych grup ludności w Polsce przedstawiono w tabeli I 
[15]. 

Prawidłowy stan nawodnienia u większości osób w danej 
grupie wiekowej można osiągnąć w zupełności przez odpo-
wiednie spożycie wody przy właściwym działaniu mechani-
zmów homeostazy. Należy jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, 
w których wystarczające spożycie wody powinno być określane 
w sposób bardzo indywidualny. Czynniki, które odgrywają 

istotną rolę w ustalaniu zapotrzebowania to przede wszystkim 
stany patologiczne, zwiększona aktywność fizyczna, niektóre 
warunki środowiskowe (w szczególności temperatura otoczenia 
i wilgotność) oraz czynniki dietetyczne (skład diety) [2]. 

korzyści praWidłoWEGo naWodniEnia 
Woda jest niewątpliwie ważnym składnikiem odżywczym, 

a zarazem jedynym, którego brak w ciągu kilku dni może okazać 
się śmiertelny dla człowieka. Z tego względu priorytetem staje 
się zapewnienie odpowiedniej podaży wody dla utrzymania pra-
widłowego stanu zdrowia i uniknięcia zagrożenia życia [16]. 

Powszechnie znane są najczęstsze skutki odwodnienia takie 
jak: gorsze samopoczucie, uczucie pragnienia, spadek koncentracji 
i zdolności do wykonywania pracy lub wysiłku fizycznego [1, 2, 
3, 4, 7, 10]. Jednym z pierwszych argumentów przemawiających 
na korzyść odpowiedniego spożycia wody jest zapewnienie 
prawidłowej czynności układu moczowego, a w szczególności 
funkcjonowania nerek [18]. Woda zwiększa filtrację kłębusz-
kową, a także usprawnia wydzielanie kanalikowe, co sprawia, 
iż proces detoksykacji polegający na usuwaniu zbędnych pro-
duktów przemiany materii z organizmu jest bardziej efektywny. 
Ponadto wykazano korzystny wpływ właściwej podaży wody 
w zmniejszeniu zachorowalności na raka pęcherza moczowego. 
W dziesięcioletnim badaniu, w którym wzięło udział około 

GRUPA
WIEK
(lata)

WODA
(ml/dobę)

Niemowlęta
0-0,5 100-190 ml/kg m.c.
0,5-1 800-1000

Dzieci
1-3 1250
4-6 1600
7-9 1750

Chłopcy
10-12 2100
13-15 2350
16-18 2500

Mężczyźni

19-30 2500
31-50 2500
51-65 2500
66-75 2500
>75 2500

Dziewczęta
10-12 1900
13-15 1950
16-18 2000

Kobiety

19-30 2000
31-50 2000
51-65 2000
66-75 2000
>75 2000

Ciąża
II i III trymest

- 2300

Laktacja - 2700

Tabela 1. Normy na wodę ustalone na poziomie wystarczającego spożycia (AI) [15].

Wpływ spożycia wody na masę ciała
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48 tysięcy osób stwierdzono, że częstość występowania raka 
pęcherza moczowego została znacząco ograniczona przez wy-
sokie spożycie płynów. Obliczono, iż ryzyko zachorowania na 
raka pęcherza moczowego zmniejsza się o 7% na każde 240 ml 
wypitego płynu [19]. Zaobserwowano również, że odpowiednie 
spożycie wody może zapobiegać powstawaniu kamieni nerko-
wych lub też zapobiec ich ponownemu powstawaniu u osób 
wcześniej cierpiących na tą przypadłość [2].

Odpowiednie spożycie wody zapewnia prawidłowe funk-
cjonowanie układu pokarmowego. W licznych badaniach [20, 
21, 22] wykazano obniżenie  zachorowalności na raka jelita 
grubego oraz częstości występowania polipów jelita grubego 
w związku ze zwiększeniem spożycia wody w diecie. W nie-
których przypadkach, korzystne efekty zauważalne były już 
w wyniku regularnego spożywania około pięciu szklanek wody 
dziennie [21, 22]. 

Chan i wsp. [23] analizowali z kolei związek między spo-
życiem wody a ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej 
serca. Do badania trwającego 6 lat przystąpiło 8280 mężczyzn 
i 12 017 kobiet o średniej wieku 25 lat. W wyniku dokładnych 
obserwacji stwierdzono, iż u kobiet, które wypijały co najmniej 
5 szklanek wody dziennie ryzyko zachorowalności na chorobę 
niedokrwienną serca spadło o 41% w porównaniu z kobietami, 
które piły 2 lub mniej szklanek wody dziennie. U mężczyzn 
ryzyko to zmniejszyło się o 54%. Na podstawie przeprowadzo-
nego badania można stwierdzić, iż spożycie powyżej 5 szklanek 
wody dziennie koreluje ze zmniejszoną zachorowalnością na 
choroby sercowo-naczyniowe. Ponadto spożycie napojów innych 
niż woda wiązało się ze zwiększeniem ryzyka zgonu z powodu 
choroby wieńcowej.

Okazuje się, że odpowiednie spożycie wody może mieć 
znaczenie w redukcji dolegliwości związanych z migreną. 
Dwunastotygodniowe spożywanie 1,5 litra wody na dobę, jako 
źródła nawodnienia skracało czas trwania napadów migrenowych 
o 21 godzin w porównaniu z grupą kontrolną otrzymującą jedną 
tabletkę placebo dziennie podczas obiadu (autorzy badania nie 
opisali składu podawanej tabletki) [24].

Często podawaną korzyścią płynącą z prawidłowej podaży 
wody jest jej wpływ na stan i kondycję skóry. Wykazano, że 
odpowiednie spożycie wody utrzymuje właściwe napięcie skóry 
anieprawidłowa podaż wody przyczynia się do powstawania 
tzw. suchej skóry [25]. Jedno z badań sugeruje, że spożycie 500 
ml wody zwiększa wskaźniki przepływu krwi w naczyniach 
kapilarnych skóry wpływając na jej ukrwienie, elastyczność 
i jędrność [26].

naWodniEniE a maSa ciała 
Picie dużych ilości wody jest uznawane za zdrowe i powszech-

nie polecane podczas diet odchudzających. Badania pokazują 
[16, 27, 28, 29, 30, 31], iż prosta interwencja dietetyczna zwią-
zana ze zwiększeniem spożycia wody do ilości zalecanych lub 
zastąpieniem wszelkich napojów wodą okazuje się skuteczną 
metodą zarówno w zapobieganiu nadwadze i otyłości, a także 
w redukcji masy ciała i zmniejszeniu procentowej zawartości 
tkanki tłuszczowej w ciele.

Woda jest napojem nie posiadającym wartości energetycznej. 
Spożycie jej zamiast innych płynów konsekwentnie prowadzi, 
więc do obniżenia spożycia energii. Zaobserwowano, iż ludzie, 

którzy zrezygnowali ze spożycia płynów innych niż woda pitna 
nie zwiększali energetyczności swojej diety, aby zrekompensować 
energię pochodzącą wcześniej z płynów posiadających wartość 
energetyczną [4]. 

Zauważono, że wprowadzenie do diety wody, jako zamiennika 
innych napojów zarówno słodzonych cukrem, jak i soków czy 
słodkich napojów mlecznych powoduje obniżenie całkowitego 
dobowego spożycia energii nawet o 10-13% [16]. Efekt taki nie 
jest obserwowany w przypadku innych napojów nieposiadających 
wartości energetycznej, słodzonych substancjami słodzącymi 
takimi, jak np. aspartam. Regularne spożywanie niekalorycznych 
słodkich napojów prowadzi do zwiększenia konsumpcji żyw-
ności szczególnie bogatej w węglowodany charakteryzującej się 
słodkim smakiem. Ponad to mimo braku zawartości glukozy w 
składzie płynu może przyczynić się do wzrostu stężenia insuliny 
w osoczu krwi [32].

Niektóre badania wykazują także, iż spożycie wody zamiast 
słodkich napojów prowadzi do zwiększenia lipolizy – procesu 
polegającego na hydrolizie triacylogliceroli zgromadzonych w 
kroplach lipidowych adipocytów do wolnych kwasów tłuszczo-
wych i glicerolu. Proces ten zachodzi efektywniej w organizmie, 
ponieważ woda w porównaniu z innymi napojami nie przy-
czynia się do wydzielania insuliny, ale ma wpływ na obniżenie 
jej stężenia. Najwyższy poziom β-oksydacji, czyli utleniania 
triacylogliceroli uzyskuje się, gdy stężenie insuliny w organizmie 
jest niskie, ponieważ insulina hamuje enzymy odpowiadające 
za szybkość lipolizy. Spowolniony zostaje transport wolnych 
kwasów tłuszczowych do mitochondriów, gdzie dochodzi do ich 
utlenienia. Woda pitna, w porównaniu z innymi napojami, nie 
zawiera żadnych makroelementów, w związku z tym nie przy-
czynia się do wydzielenia insuliny. Należy zauważyć, że nawet 
niewielki wzrost stężenia insuliny hamuje utlenianie kwasów 
tłuszczowych [27, 28]. Badania przeprowadzone przy udziale 
osób aktywnych fizycznie wykazały większe tempo utleniania 
tłuszczów w wyniku spożycia wody niż w wyniku spożycia 
płynów posiadających wartość energetyczną przed lub w czasie 
treningu o niskiej lub umiarkowanej intensywności [28, 29, 
30, 31]. W jednym z badań wykazano, iż utlenianie kwasów 
tłuszczowych po spożyciu wody było nawet o 40% większe 
w porównaniu z innymi napojami nie zawierającymi cukru 
oraz słodzonymi naturalnymi środkami słodzącymi o niższej 
zawartości sacharozy oraz sztucznymi środkami słodzącymi 
niedostarczającymi energii [28]. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost stężenia insu-
liny w osoczu stanowi wybór napojów spożywanych do posiłku. 
Proces lipolizy w organizmie jest obniżony po spożyciu żywności 
przez poposiłkowy wzrost stężenia insuliny. Spożycie 500 do 
600 kcal z węglowodanów może obniżyć utlenianie kwasów 
tłuszczowych na 6 godzin po posiłku. Wybór napojów w połą-
czeniu z posiłkiem może mieć duży wpływ na czas obniżonego 
utleniania tłuszczu. Wykazano, że picie wody z posiłkiem może 
przywrócić stężenie insuliny we krwi i stopnień utleniania tłusz-
czów do przedposiłkowych wartości około 2 godziny wcześniej 
niż spożycie kalorycznego napoju z tym samym posiłkiem. 
Niekaloryczne „dietetyczne”, słodzone substancjami słodzącymi 
napoje nie mogą przywrócić poposiłkowego utleniania tłuszczu 
jak woda, ponieważ słodki smak może stymulować wydzielanie 
insuliny niezależnie od spożycia energii [33, 34].

Klaudia Wiśniewska i wsp.
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Nie bez znaczenia pozostaje także edukacja interwencyj-
na dotycząca spożycia wody prowadzona u dzieci, młodzieży, 
a także obejmująca osoby dorosłe. Edukacja ta przyczyniła się 
do zmniejszenia masy ciała u dzieci oraz redukcji tkanki tłusz-
czowej u osób dorosłych będących na diecie [17]. Jedno z badań 
przeprowadzone w jednym roku szkolnym wśród 2950 dzieci 
z 32 niemieckich szkół podstawowych wykazało, że podniesienie 
świadomości dzieci dotyczącej spożycia wody może skutecz-
nie zapobiegać nadwadze i otyłości w tej grupie wiekowej. Po 
interwencji, spożycie wody w grupie badanej wzrosło średnio 
o 1,1 szklanki dziennie (1 szklanka – 200 ml), co przyczyni-
ło się do zmniejszenia ryzyka nadwagi o 31% w porównaniu 
z grupą kontrolną. Należy zaznaczyć, że zarówno dzieci z gru-
py kontrolnej, jak i grupy badanej przez cały okres trwania 
badania miały swobodny dostęp do wody z dystrybutorów 
umieszczonych na terenie szkół. Grupa kontrolna pozbawiona 
była jedynie interwencji w postaci kilku regularnych spotkań 
edukacyjnych dotyczących roli i znaczenia spożycia wody dla 
organizmu człowieka [35].

Ostatnie badania pokazały także, że spożycie wody jest zwią-
zane z odpowiednimi reakcjami fizjologicznymi, które mają 
wpływ na przemiany energetyczne zachodzące w organizmie 
człowieka [34, 36, 37, 38]. Istotną rolę w tym procesie odgrywa 
między innymi część współczulna autonomicznego układu 
nerwowego [37]. 

Badania Boschman i wsp. sugerują, iż wzrost tempa procesów 
metabolicznych po spożyciu określonej ilości wody wiąże się 
ze zwiększoną aktywacją części współczulnej autonomicznego 
układu nerwowego, a w szczególności ze zwiększoną stymulacją 
receptorów β-adrenergicznych. Aktywacja części współczulnej 
autonomicznego układu nerwowego zwiększa pobór glukozy 
przez komórki, wpływa na przyspieszenie tempa lipolizy oraz 
przyspiesza procesy metaboliczne zachodzące w organizmie 
przyczyniając się w ten sposób do utraty masy ciała [37].

Z kolei Dennis i wsp. wykazali, iż spożycie odpowiedniej 
ilości wody podczas stosowania diety niskoenergetycznej wiąże 
się z większą redukcją masy ciała. W badaniu wzięło udział 
48 osób dorosłych z nadwagą i otyłością (BMI 25-40 kg/m2), 
spośród których wyodrębniono grupę kontrolną i badawczą. 
Energetyczność diety kobiet kształtowała się na poziomie 1200 
kcal/dobę, mężczyźni spożywali natomiast 1500 kcal/dobę. 
W grupie badanej przeprowadzono edukację dotyczącą spoży-
cia wody i innych napojów, a także zobligowano badanych do 
spożycia 500 ml wody do każdego posiłku w ciągu dnia. Grupa 
kontrolna nie piła wody do posiłków i nie była objęta edukacją. 
Po upływie 12 tygodni zaobserwowano wyższy średnio o 2 kilo-
gramy spadek masy ciała u osób objętych edukacją w porównaniu 
z grupą kontrolną [39]. Natomiast Stookey i wsp. w swojej pracy 
wykazali, iż spożycie oprócz innych napojów dodatkowo wody 
powyżej 1 litra dziennie znacząco wpływa na spadek masy ciała. 
Badania były przeprowadzane u kobiet z nadwagą i otyłością bez 
chorób współtowarzyszących w okresie przed menopauzalnym 
w wieku 25-50 lat przez okres 12 miesięcy. Przez cały okres trwa-
nia badania ściśle monitorowano zmiany w strukturze spożycia 
napojów. Wykazano, iż zamiana wszystkich płynów na wodę 
pitną pozwoliła na uzyskanie dobowego deficytu kalorycznego 
sięgającego średnio 212 kcal. Nie odnotowano sytuacji, w której 
badani staraliby się rekompensować straty wynikające z wyklu-

czenia kalorycznych napojów zwiększeniem spożycia żywności. 
Zauważono, iż średnia utrata masy ciała w wyniku interwencji 
polegającej na spożyciu wody zamiast napojów kalorycznych 
skutkowała obniżeniem masy ciała u osób badanych średnio 
o 2 kg w czasie trwania badania [40].

Dennis i wsp. na podstawie przeprowadzonych badań 
stwierdzili, że spożycie odpowiedniej ilości wody może ułatwić 
długoterminową utratę masy ciała u osób dorosłych w śred-
nim i starszym wieku niezależnie od płci. Badali oni wpływ 
spożycia 500 ml wody przed każdym głównym posiłkiem 
u osób będących na diecie o obniżonej wartości energetycznej. 
Do badania trwającego 12 tygodni zakwalifikowano 41 osób 
z nadwagą i otyłością. Ochotników podzielono na dwie grupy. 
Grupa kontrolna obejmowała osoby na diecie niskoenerge-
tycznej bez dodatkowych wskazań dotyczących spożycia wody, 
natomiast druga grupa będąca również na diecie o obniżonej 
energetyczności spożywała przed głównymi posiłkami okre-
śloną ilość wody. Ponownie zauważono, iż utrata masy ciała 
była średnio o 2 kilogramy wyższa w grupie objętej interwen-
cją w porównaniu do grupy kontrolnej, co stanowiło 44%. 
Ponadto zaobserwowano większe obniżenie obwodów pasa 
i bioder oraz spadek zawartości tkanki tłuszczowej u osób 
spożywających zwiększoną ilość wody [17]. Chociaż dokładny 
mechanizm odpowiedzialny za zwiększoną utratę masy ciała 
związaną ze zwiększeniem spożycia wody nie jest dokładnie 
poznany, stwierdzono, iż spożycie wody przed posiłkiem lub 
w czasie posiłku zmniejsza odczucie głodu i powoduje wzrost 
sytości [39, 41, 42]. 

Natomiast Muckelbauer i wsp. przeprowadzili badania obej-
mujące 2950 dzieci z nadwagą i otyłością. Interwencja dotyczyła 
zwiększenia spożycia wody pitnej. Wyniki potwierdziły dotych-
czasowe sugestie dotyczące wpływu wody na redukcję masy 
ciała także u dzieci. Po interwencji ryzyko nadwagi i otyłości 
w badanej grupie zmniejszyło się o 31% [35]. 
podSumoWaniE

Wyniki badań sugerują, iż zastąpienie wszystkich płynów 
spożywanych z dietą zarówno tych nie zawierających cukru, 
jak kawa czy herbata oraz słodzonych naturalnymi środkami 
słodzącymi o niższej zawartości sacharozy oraz sztucznymi środ-
kami słodzącymi niedostarczającymi kalorii wodą pitną może 
być skutecznym sposobem na zmniejszenie całkowitego poboru 
energii w ciągu dnia, co może się przyczyniać do redukcji masy 
ciała, zmniejszenia obwodów ciała oraz zawartości tkanki tłusz-
czowej w organizmie. Efekt ten związany jest przede wszystkim 
z obniżeniem całkowitej kaloryczności diety nawet o 10-15%. Nie 
bez znaczenia pozostaje także wpływ wody na tempo utleniania 
kwasów tłuszczowych. Woda pitna w porównaniu z innymi 
napojami nie zawiera żadnych dodatkowych makroelementów, 
w związku z tym nie przyczynia się do wydzielania insuliny, 
która hamuje rozpad tkanki tłuszczowej i utlenianie tłuszczu, 
co może być pomocne i szeroko wykorzystywane w redukcji 
masy ciała, a tym samym może wpływać na zmiany w składzie 
ciała zwiększając całkowitą zawartość wody w organizmie i za-
wartość beztłuszczowej tkanki mięśniowej oraz przyczyniać się 
do spadku tkanki tłuszczowej.

Konieczne są dalsze badania, które mogłyby potwierdzić ko-
rzyści płynące z odpowiedniej podaży wody szczególnie w obliczu 
wzrastającej konsumpcji słodkich napojów. Jest to niezwykle 
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ważne w prewencji otyłości szczególnie u dzieci i młodzieży 
oraz niezbędne dla utrzymania prawidłowej masy ciała u osób 
dorosłych. Biorąc pod uwagę dezorientację opinii publicznej 
odnośnie konsumpcji napojów, rozbieżności w zaleceniach, 
konieczne jest usystematyzowanie wiedzy i edukacja społeczeń-
stwa dotycząca napojów posiadających wartość energetyczną, 
napojów bezkalorycznych słodzonych słodzikami oraz wody. 

Dane literaturowe wskazują na słuszność aktualnych zaleceń 
dotyczących spożycia wody oraz kształtowanie nawyku picia wody 
od okresu niemowlęctwa, jako zdrowego nawyku w prewencji 
nadwagi i otyłości oraz podczas stosowania diet redukujących 
masę ciała czy podczas aktywności fizycznej w celu poprawy 
wydolności organizmu. 
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Celem Grupy Ekspertów jest przedstawienie zaleceń doty-
czących spożycia wody i innych napojów przez osoby w wieku 
powyżej 65. roku życia oraz skutków ich niedostatecznego 
i nadmiernego spożycia.

WproWadzEniE
Odpowiednia podaż płynów w różnej postaci stanowi jeden 

z najważniejszych składników prawidłowego żywienia niezależnie 
od wieku. Warunkuje zachowanie zarówno zdrowia fizycznego, 
jak i psychicznego [1, 2, 3]. Zapotrzebowanie na płyny zależne 
jest jednak nie tylko od wieku, ale od całego szeregu czynników 
mających wpływ na procesy fizjologiczne, zachowanie prawi-
dłowego metabolizmu komórkowego, a tym samym prawidłowe 

funkcjonowanie narządów. Normy żywieniowe opracowane dla 
poszczególnych grup wiekowych uwzględniają zarówno potrzeby 
ilościowe (dzienne zapotrzebowanie na poszczególne składniki 
odżywcze – tłuszcze, białka i węglowodany, również witaminy 
i składniki mineralne), jak i jakościowe (wartość energetyczna 
składników pokarmowych, ich proporcje i przyswajalność) w od-
niesieniu do wieku, płci i masy ciała. Dodatkowymi czynnikami 
mogącymi mieć wpływ na zmieniające się zapotrzebowanie wod-
no-energetyczne są: poziom aktywności fizycznej i temperatura 
otaczającego środowiska [4, 5]. Modelowe racje pokarmowe 
uwzględniają również regularność i częstotliwość spożywania 
posiłków i poszczególnych grup spożywczych, a także stosowanie 
diet profilaktycznych i terapeutycznych [6, 7]. U osób w wieku 
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STRESZCZENIE
W przedstawionej pracy zdefi niowano rolę wody i jej zapotrzebowanie dla organizmu, omówiono aspekty gospodarki wodnej u osób w wieku podeszłym z 
uwzględnieniem cech charakterystycznych dla tej grupy wiekowej i chorób współistniejących. W oparciu o aktualne piśmiennictwo i opinie grupy ekspertów 
sformułowano zalecenia dotyczące spożycia wody z oceną skutków niedostatecznego i nadmiernego jej spożycia, metod oceny stanu nawodnienia, źródeł wody 
w codziennej diecie i rodzajów wody pitnej podkreślając wpływ właściwego nawodnienia organizmu na zdrowie i dobre samopoczucie.

SłoWa kluczoWE: woda, napoje, soki, osoby w wieku podeszłym 

ABSTRACT
The article encloses defi nition of water role and its body requirement, review of water balance and management in older persons regarding characteristic of 
this age group and concomitant disorders. Based on current literature and expert`s opinion the recommendations for water consumption were expressed with 
estimation of insuffi  cient apply and oversupply, evaluation of hydration state, domestic water sources in diet with accent on infl uence of proper hydration on 
comfort and good health.

kEy WordS: water, beverages, juices, elderly, older adults
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Celem Grupy Ekspertów jest przedstawienie zaleceń doty-
czących spożycia wody i innych napojów przez osoby w wieku 
powyżej 65. roku życia oraz skutków ich niedostatecznego 
i nadmiernego spożycia.

WproWadzEniE
Odpowiednia podaż płynów w różnej postaci stanowi jeden 

z najważniejszych składników prawidłowego żywienia niezależnie 
od wieku. Warunkuje zachowanie zarówno zdrowia fi zycznego, 
jak i psychicznego [1, 2, 3]. Zapotrzebowanie na płyny zależne 
jest jednak nie tylko od wieku, ale od całego szeregu czynników 
mających wpływ na procesy fi zjologiczne, zachowanie prawi-
dłowego metabolizmu komórkowego, a tym samym prawidłowe 

funkcjonowanie narządów. Normy żywieniowe opracowane dla 
poszczególnych grup wiekowych uwzględniają zarówno potrzeby 
ilościowe (dzienne zapotrzebowanie na poszczególne składniki 
odżywcze – tłuszcze, białka i węglowodany, również witaminy 
i składniki mineralne), jak i jakościowe (wartość energetyczna 
składników pokarmowych, ich proporcje i przyswajalność) w od-
niesieniu do wieku, płci i masy ciała. Dodatkowymi czynnikami 
mogącymi mieć wpływ na zmieniające się zapotrzebowanie wod-
no-energetyczne są: poziom aktywności fi zycznej i temperatu-
ra otaczającego środowiska [4, 5]. Modelowe racje pokarmowe 
uwzględniają również regularność i częstotliwość spożywania 
posiłków i poszczególnych grup spożywczych, a także stosowanie 
diet profi laktycznych i terapeutycznych [6, 7]. U osób w wieku 

Wiad Lek 2014, 65 (2), 124-132
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podeszłym należy jednak wziąć pod uwagę szereg dodatkowych 
okoliczności, które mają wpływ na zapotrzebowanie na wodę, 
składniki odżywcze i ładunek energetyczny. W grupie wiekowej 
powyżej 65. roku życia, odwodnienie znajduje się w grupie naj-
częściej rozpoznawanych zaburzeń niosących ze sobą poważne 
skutki kliniczne i ekonomiczne [8-20]. W miarę starzenia się 
organizmu dochodzi do wielu zmian fizjologicznych, które spra-
wiają, że ryzyko wystąpienia odwodnienia u osób starszych jest 
wyższe [3].

Przedstawiona opinia specjalistów dotyczy populacji ogólnej, 
natomiast osoby z rozpoznanymi schorzeniami powinny spożycie 
wody i innych napojów konsultować ze swoim lekarzem. 

Funkcja Wody i jEj zapotrzEboWaniE
Woda dostarczana jest zarówno w czystej postaci, jak i w napojach 

oraz produktach spożywczych. Właściwa jej podaż odpowiada za 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jest niezbędna do: 

− prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych,
− utrzymania homeostazy komórkowej,
− transportu − jako rozpuszczalnik i nośnik substancji 
odżywczych,
− udziału w prawidłowym przebiegu funkcji oddechowej 
i wydalniczej,
− termoregulacji,
− prawidłowego przebiegu procesów trawienia i wchłaniania 
[4, 21, 22, 23].

danE oGólnE
Zawartość wody w ustroju człowieka jest zróżnicowana i zmie-

nia się wraz z wiekiem. W ciele dorosłej osoby jest jej przeciętnie 
60-65%. U osób w wieku podeszłym znajduje się jej o około 
10-15% mniej, niż u dorosłego, zdrowego człowieka. W miarę 
starzenia się organizmu może dojść do utraty od 4 do 6 litrów 
całkowitej zawartości wody w organizmie [24, 25]. Mniej wody 
występuje również u osób otyłych. Wraz z wiekiem, całkowita 
zawartość wody w organizmie zmniejsza się z powodu spadku 
beztłuszczowej masy ciała i zwiększenia odsetka ubogiej w wodę 
tkanki tłuszczowej [20]. To powoduje, że nawet niewielka utrata 
płynów może wywołać objawy odwodnienia [26] (ryc. 1).

Całkowite spożycie wody = płyny (woda + napoje) + poży-
wienie + woda metaboliczna

Wzajemne proporcje, nie wynoszą dokładnie po 1/3, ale róż-
nią się bardzo w zależności od nawyków kulturowych, rodzaju 
aktywności społecznej, w tym pracy, a także warunków klima-
tycznych i wielu czynników socjologicznych i psychologicznych 
nie do końca jeszcze poznanych.

Niektórzy zalecają spożycie średnio 1000-1500 ml wody w ciągu 
doby [5, 27]. Zgodnie z rekomendacjami WHO (2003), ogólne 
spożycie wody w postaci płynów i pokarmów powinno wynosić 
u kobiet 2200 ml, a u mężczyzn 2900 ml na dobę.

Wyniki badań Manza i Wentza wskazują, że średnie zapotrze-
bowanie na wodę u kobiet wynosi 2064 ml/d, a u mężczyzn prawie 
2500 ml/d (woda z pożywienia = około 600 ml, woda metabo-
liczna ok. 300 ml, natomiast 1200 ml to woda która powinna być 
dostarczana z płynami [28, 29]. Według rekomendacji Instytutu 
Żywności i Żywienia zaktualizowanych w 2012 roku, dzienne 
spożycie wody u dorosłych kobiet powinno wynosić 2000 ml/d, 
a u mężczyzn 2500 ml/d [4]. Zgodnie z zaleceniami wydanymi 
w kwietniu 2010 r. przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA − European Food Safety Authority) spożycie 
płynów w codziennej diecie u dorosłych kobiet powinno wy-
nosić średnio 2000 ml, a u mężczyzn 2500 ml [30]. Institute 
of Medicine of the National Academies of Science w Stanach 
Zjednoczonych natomiast zaleca całkowite spożycie płynów (woda 
zawarta w napojach i pokarmach) u osób starszych na poziomie 
3,7 1 u mężczyzn oraz 2,5 l u kobiet [31]. 

Zapotrzebowanie na wodę zmienia się jednak zależnie od 
warunków klimatycznych, aktywności fizycznej, ogólnego sta-
nu zdrowia, wydolności układu krążenia, czynności nerek oraz 
chorób współistniejących. 

charaktEryStyka Grupy docEloWEj  
– oSoby po 65. roku życia

W procesie fizjologicznego starzenia się organizmu docho-
dzi do szeregu zmian metabolicznych i czynnościowych, które 
odpowiadają za kształtowanie zapotrzebowania na wodę, ener-
gię i składniki odżywcze. Ich działanie potęgowane jest również 
zmianami w sferze społecznej, socjalnej, trybu życia oraz możli-

Ryc. 1. Zapotrzebowanie na płyny u osób dorosłych o umiarkowanej temperaturze ciała wynosi 2-4% jego masy ciała [4, 21, 22] i u zdrowego w wieku podeszłym podaż taka 
powinna być utrzymana. 

Barbara Bień i wsp.
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Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez osoby w wieku podeszłym

wości adaptacji i kompensacji pojawiających się niedoborów czy 
niedomagań. Wśród nich wymienia się:

− wykształcone nieprawidłowe nawyki żywieniowe,
− zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego w zakresie 
trawienia i wchłaniania,
− obniżenie wrażliwości sensorycznej skutkujące zmniejsze-
niem łaknienia, osłabionym odczuwaniem pragnienia − za 
co odpowiadają prawdopodobnie zmiany czynnościowe 
osmo- i baroreceptorów, hormonalne, spadek stężenia do-
paminy, wzrost stężenia przedsionkowego peptydu natriu-
retycznego ANP) [32, 33, 34, 35], co warunkuje mniejsze 
spożycie płynów [20, 33],
− samotne spożywanie posiłków,
− ubytki w uzębieniu i obniżona zdolność przełykania,
− obniżona sprawność fizyczna często utrudniająca samo-
dzielne przygotowanie posiłków,
− zaburzenia funkcji poznawczych,
− współistniejące choroby – choroby przewlekłe (w Polsce 
dotyczy to około 80% populacji osób w wieku podeszłym) − 
co może być istotnym czynnikiem upośledzającym właściwe 
odżywianie (np. cukrzyca, nietrzymanie moczu, choroby 
metaboliczne) [36-40],
− obniżona wydolność nerek − mniejsza zdolność koncen-
tracji moczu, słabsza reakcja narządu na działanie hormonu 
antydiuretycznego (ADH), obniżona zdolność regulacji 
wydalania sodu, obniżenie nerkowego wydzielania reniny 
i spadek stężenia aldosteronu. W rezultacie u osób starszych 
występują związane z wiekiem zmiany fizjologiczne, które 
sprawiają, że organizm ma mniejszą zdolność zachowania 
homeostazy [32],
− przyjmowane leki (głównie środki moczopędne i prze-
czyszczające) [41],
− zabiegi medyczne, w tym procedury wymagające wstrzy-
mania się od przyjmowania pokarmów) [9, 36, 37, 38, 42, 
43].

Im więcej czynników ryzyka, tym większe prawdopodobień-
stwo odwodnienia [44]. 

U osób po 65. roku życia obniża się zapotrzebowanie ener-
getyczne i wynosi ono odpowiednio:

− dla kobiet 1700-2300 kcal,
− dla mężczyzn – 1900-2700 kcal

i zależy od wieku, masy ciała i aktywności fizycznej. 
Woda i napoje wraz ze swoimi składnikami stanowią ważny 

element w kształtowaniu bilansu energetycznego. Spożywanie 
posiłków i płynów o wyższej kaloryczności może prowadzić do 
rozwoju nadwagi i otyłości, co sprzyja zachorowalności na cukrzycę 

typu 2, choroby układu krążenia i nowotwory oraz skróceniu 
czasu życia [45]. Z kolei niedobory energetyczne, białka, witamin 
i składników mineralnych odpowiadają za rozwój niedożywienia 
i związanych z nim powikłań, a w rezultacie wzrost umieralności 
[46]. W wieku podeszłym nie zmniejsza się zapotrzebowanie na 
większość składników odżywczych (z wyjątkiem sodu i chloru 
oraz żelaza u kobiet), natomiast ulega zwiększeniu na niektóre 
z nich (np. witaminy B6, D) [4]. 

Ze względu na fakt, że u osób po 65. roku życia nie dochodzi 
do przyrostu tkanek – wszelkie zmiany masy ciała są zależne 
głównie od zawartości wody w organizmie. 

W licznych badaniach wykazano zależność między niską, 
długotrwałą podażą płynów a niektórymi chorobami przewlekły-
mi [47, 48] takimi jak: kamica moczowa, zwłóknienie pęcherza, 
zakażenia dróg moczowych, kamica nerkowa, zaostrzenie astmy, 
zaparcia, omdlenia i niewydolność krążenia, powikłania zakrze-
powo-zatorowe, jaskra, udar, choroby zębów, zaburzenia funkcji 
poznawczych. Związek ten dostrzega się również w przypadkach 
raka jelita grubego i pęcherza moczowego [47, 49]. W planowa-
niu bilansu wodnego w grupie osób w podeszłym wieku należy 
zachować szczególną staranność, ponieważ w niektórych często 
współistniejących jednostkach chorobowych (np. zastoinowa 
niewydolność krążenia, niewydolność nerek) również nadmiar 
płynów może wpływać niekorzystnie na stan zdrowia i stanowić 
czynnik ryzyka wystąpienia groźnych powikłań (np. obrzęku 
płuc).W tym przypadku istotne znaczenie ma również szybkość 
podawania płynów. 

Nie można zapominać, że populacja starszych pacjentów jest 
ogromnie zróżnicowana nawet w tych samych grupach wieko-
wych − od przypadków nieznacznie różniących się od wieku 
średniego pod względem ocenianych parametrów do przypad-
ków skrajnie zaburzonych wskutek różnych, nakładających się 
chorób i stosowanego leczenia. Z tego powodu, spożycie wody 
u chorych leczonych na poważne przewlekłe choroby powinno 
być zawsze konsultowane z lekarzem − woda to też lek. Spożycie 
wody powinno być uwzględniane jako element stosowanej farma-
koterapii, np. u osób z nadciśnieniem tętniczym przyjmującym 
leki moczopędne czy u chorych stosujących preparaty wpływające 
na przesunięcia elektrolitowe (np. walproiniany, karbamazepina, 
leki przeciwdepresyjne czy wymienione już leki odwadniające). 
Wyznaczenie odpowiedniej ilości spożywanej wody (uwzględniając 
zawartość soli i składników mineralnych stanowi łatwy, ale jakże 
ważny element leczenia.

doniESiEnia
Wyniki polskich badań oraz europejskich programów ba-

dawczych SENECA I i SENECA II w populacji osób w wieku 
podeszłym w zakresie dotyczącym spożywania wody wskazały 
na liczne nieprawidłowości [36, 46, 50, 51, 52]. Do najczęstszych 
z nich należą:
• nieregularność spożywania oraz opuszczanie głównych po-

siłków,
• zbyt rzadkie spożywanie takich produktów, jak: mleko, napoje 

mleczne, soki owocowe i warzywne oraz woda niegazowana,
• zbyt duża ilość i częstotliwość spożywania napojów słodzonych, 

kawy i herbaty [36].
W populacji osób w wieku podeszłym w większości krajów 

europejskich obserwowano również, zwłaszcza wśród kobiet, 

podaż wody 31 ml/kg m.c.; 91ml/100 kcal

objętość moczu 61 ml/100 kcal

ładunek osmolarny 34 mOsm/100 kcal

osmolalność moczu 615 mOsm/kg

rezerwa wolnej wody 16 ml/100 kcal

Tabela I. Metabolizm wody u osoby dorosłej [47]  − przykład.
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zbyt niskie całkowite spożycie wody [53] (projekt PolSenior), 
natomiast w populacji polskich stulatków (badanie PolStu 2001), 
spożycie płynów było zgodne z normami żywieniowymi [27]. 
Badania w domach opieki wykazały, że niewystarczająca po-
daż płynów w oparciu o wyniki testów osmolalności osocza czy 
pomiarów stężenia azotu mocznikowego dotyczyła od 30-92% 
osób [16, 54, 55].

Analiza diety polskich seniorów wykazała niższą gęstość 
odżywczą, czyli zawartość składników w przeliczeniu na 1000 
kcal [46, 52]. W innych badaniach wykazano, że głównymi 
przyczynami nieprawidłowego żywienia osób w wieku pode-
szłym są: niska świadomość żywieniowa i niewłaściwe nawyki, 
ukształtowane we wcześniejszych okresach życia [2], a także 
gorsza niż w okresie aktywności zawodowej sytuacja mate-
rialna, zmiana sytuacji życiowej (wdowieństwo i konieczność 
samotnego prowadzenia gospodarstwa domowego), pogorszenie 
stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zmiany funk-
cjonowania organizmu w przebiegu fizjologicznego procesu 
starzenia się [36, 56].

Brakuje jednak aktualnych badań osób w wieku podeszłym 
w populacji polskiej (obejmujących duże, reprezentatywne gru-
py), dotyczących spożywania płynów, zwłaszcza w określonych 
stanach chorobowych.

Dostępne wyniki badań ankietowych dotyczących zwyczajów 
żywieniowych, w tym jakościowego oraz ilościowego sposobu 
żywienia [57], wskazują na liczne nieprawidłowości takie, jak 
np. − nieregularność spożywania posiłków i pomijanie niektórych 
dań oraz spożywania ciepłych posiłków, a także zmniejszenie 
ilości spożywanych pokarmów na skutek utraty apetytu spowo-
dowanego problemami z żuciem (20%), połykaniem i trawieniem, 
wykształceniem niewłaściwych zwyczajów i nawyków żywie-
niowych (badanie PolSenior) [36, 37, 58], co znacznie utrudnia 
prawidłowe zbilansowanie diety [2]. 

U około połowy respondentów stwierdzono minimalne lub 
niewystarczające spożycie płynów i odsetek ten zwiększał się 
z wiekiem (średnio od 9% w wieku 65 lat do 26% w wieku 90 
lat). Na uwagę zasługuje również fakt częstszego spożycia her-
baty przy niedostatecznym spożyciu wody niegazowanej, mleka 
i napojów mlecznych oraz soków (uwaga na często występującą 
w wieku podeszłym nietolerancję glukozy). Podobne obserwacje 
umieszczono w wynikach badań SENECA i innych publikacjach 
[41, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65].

zalEcEnia dotyczącE Spożycia Wody
Zapotrzebowanie 

Ustalenie precyzyjnych norm na spożycie wody jest trudne 
i pracochłonne, ponieważ zależy od wielu czynników, takich jak: 
wiek, aktywność fizyczna, temperatura otoczenia, wilgotność 
powietrza, obecny stan metaboliczny organizmu, wydolność 
nerek i układu krążenia, zażywane leki, brak możliwości maga-
zynowania wody w większych ilościach. Średnie zapotrzebowanie 
na wodę wynosi 30-35 ml/kg masy ciała i z reguły spożycie wody 
nie powinno być niższe niż 1,5 litra/dzień.

W przypadku osób starszych, ze względu na częste współistnie-
nie innych czynników ryzyka, dzienne zapotrzebowanie na wodę 
wylicza się bardziej precyzyjnie. Zgodnie z zaleceniami wynosi 
ono 100 ml/kg na pierwsze 10 kg masy ciała, 50 ml/kg na kolejne 
10 kg oraz 15 ml/kg na pozostałe kilogramy masy ciała. 

Przykład: 
Osoba o masie 70 kg − dzienne zapotrzebowanie na wodę 

będzie wynosiło:
10 x 100 ml + 10 x 50 ml + 50 x 15 ml = 2250 ml. 
Zawartość wody w ustroju po spożyciu tej samej objętości róż-

nych napojów może być jednak inna. Na przykład dodatek cukru 
powoduje zmniejszenie ilości wody funkcjonalnej ze względu na 
wykorzystanie jej w procesie przekształcania glukozy w glikogen. 
Podobnie dodatek np. chlorku sodu do wody również wpływa 
na zmniejszenie ilości wody funkcjonalnej, co ma znaczenie 
przy prowadzeniu bilansu płynowego, a także spożywaniu soków 
i nektarów [66].

Skutki niedoboru wody
Pragnienie odczuwa się przy odwodnieniu wynoszącym około 

1% masy ciała. Ubytek wody wynoszący 2% masy ciała pogarsza 
ogólną wydolność psychofizyczną, a niedobór wynoszący 10-
15% może doprowadzić do zgonu [48, 49]. Do ubytku dochodzi 
wskutek utraty płynów, zmniejszonej ich podaży lub obu tych 
czynników [10].

W zależności od stopnia niedoboru wody i elektrolitów (soli 
mineralnych) wyróżnia się następujące rodzaje odwodnienia:

1. hipertoniczne − charakteryzujące się przewagą utraty wody 
i zwiększeniem stężenia elektrolitów (głównie sodu i po-
tasu); np. gorączka

2. izotoniczne − wywołane równomierną utratą wody i elek-
trolitów; np. biegunka

3. hipotoniczne − cechujące się przewagą utraty elektrolitów, 
np. nadużycie leków diuretycznych.

Objawy odwodnienia:
− suche i popękane usta,
− suchość skóry i błon śluzowych, zmniejszenie elastycz-
ności skóry,
− przyśpieszony oddech oraz szybsza czynność serca,
− osłabienie, senność,
− rozdrażnienie, zaburzenia nastroju,
− obniżenie ciśnienia krwi,
− spadek ilości wydalanego moczu i zmiana koloru mo-
czu,
− gorączka, zapadnięte oczy, zaburzenia widzenia,
− odczuwanie zamiennie ciepła i zimna, 
− zawroty głowy, omdlenia oraz nudności,
− zaparcia, skurcze, bóle mięśniowe, a także bóle głowy 
[28, 67, 68, 69].

U osób w podeszłym wieku ze względu na częste występo-
wanie współistniejących chorób odwodnienie może przyspieszać 
nagłą potrzebę hospitalizacji lub zwiększać ryzyko powtórnego 
przyjęcia do szpitala [10, 38, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73], co generuje 
ogromne koszty w systemie opieki zdrowotnej. 

Wysokie temperatury otoczenia sprzyjają odwodnieniu. 
Niezauważalne parowanie (bez produkcji potu) jest przyczyną 
utraty ok. 350 ml wody dziennie. Jeżeli utrzymanie prawidło-
wej temperatury ciała wymaga produkcji potu, to w zależności 
od aktywności fizycznej utrata wody wzrasta od 500 do 750 ml 
dziennie. Wilgotność powietrza odgrywa również istotną rolę. 
Suche powietrze zwiększa utratę wody przez drogi oddechowe. 
Powietrze wilgotne nasila natomiast produkcję potu ze względu 
na jego gorsze odparowywanie z powierzchni skóry przy wyższej 

Barbara Bień i wsp.
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wilgotności powietrza. W celu ograniczenia utraty wody organizm 
ludzki zmniejsza produkcję moczu. Zwiększa to ryzyko niewy-
dolności nerek, szczególnie u osób stosujących leki moczopędne. 
Przy wysokich temperaturach otoczenia należy również stale 
kontrolować ciśnienie tętnicze krwi. Zwiększone straty wody 
w czasie upałów mogą spotęgować działanie leków obniżających 
ciśnienie tętnicze krwi. Szczególnie ważna jest odpowiednia po-
daż płynów u osób z niewydolnością serca i nerek. Minimalne 
odwodnienie jest często niezbędne w prewencji obrzęków, ale 
wymaga stałego monitorowania funkcji nerek oraz poziomu 
elektrolitów w surowicy krwi.

Skutki nadmiErnEGo Spożycia Wody
Nadmiar wody może być szkodliwy. Nadmierne spożycie płynów 

o bardzo niskiej zawartości elektrolitów (np.woda destylowana, 
demineralizowana) powoduje zaburzenia gospodarki wodno-
elektrolitowej, co może skutkować dolegliwościami takimi, jak: 
osłabienie, nudności, wymioty, brak apetytu, niskie ciśnienie krwi, 
niski hematokryt, a nawet drgawki. Nadmierne spożycie płynów 
o wysokim stopniu mineralizacji (np. wody lecznicze, wysoko-
zmineralizowane, napoje dla sportowców) może przyczyniać się 
do odwodnienia organizmu poprzez odpływ wody z krwiobiegu 
do jelita w celu wyrównania stężeń. Niekorzystne skutki spożycia 
nadmiaru płynów występują jednak bardzo rzadko. Zagrożenie 
pojawia się przy jednorazowym spożyciu dużych ilości płynów 
w krótkim czasie. Nadmierne spożycie wody, przekraczające 
maksymalną szybkość wydalania nerek na poziomie 0,7-1,0 litra 
na godzinę, nie jest naturalne do osiągnięcia w normalnych oko-
licznościach i przy normalnych nawykach żywieniowych.

ocEna naWodniEnia
Ocena stanu nawodnienia nie jest łatwa, ponieważ w czasie co-

dziennej aktywności płynne przedziały stale zmieniają się. Najprostsze 
sposoby to zwykła codzienna obserwacja objawów, stanu klinicz-
nego, wyglądu i zachowania ocenianej osoby. Wśród istniejących 
technik oceny nawodnienia wykorzystuje się takie, jak: 
• ocena koloru moczu – choć na kolor moczu mają wpływ czyn-

niki dietetyczne i przyjmowane leki to można przyjąć ogólną 
zasadę, że im ciemniejszy mocz, tym większe zapotrzebowanie 
na wodę,

• pomiar objętości moczu − u zdrowego dorosłego wydalanie 
moczu przy właściwym nawodnieniu wynosi średnio 1-2 litrów 
na dobę. Wydalanie poniżej 30 ml lub powyżej 120 ml/godz. 
może świadczyć odpowiednio o odwodnieniu lub przewod-
nieniu organizmu [74],

• pomiary ciężaru właściwego moczu – uwzględniając prawidłowe 
wartości w przedziale 1,010 do 1,030 [75],

• wystąpienie uczucia pragnienia,
• pomiary masy ciała – prowadzone regularnie, uwzględniające 

spożyte płyny i pokarmy (w tym ich rodzaj), ilość wydalanego 
moczu, stolca, potu i wody w procesie oddychania,

• pomiary osmolalności moczu [76], osmolalności plazmy, 
• oznaczanie stężeń sodu w osoczu, azotu mocznikowego we krwi, 

klirensu kreatyniny, współczynnika wartości filtracji kłębuszkowej 
eGFR (głównie u młodszych), ciężaru właściwego śliny,

• wykonywanie bioelektrycznej spektroskopii impedancyjnej.
W większości przypadków a zwłaszcza u starszych osób w ocenie 

stanu nawodnienia organizmu zaleca się jednoczesną ocenę kilku 

parametrów. Badania laboratoryjne mają na celu potwierdzenie 
rozpoznania oraz ułatwienie obliczenia niedoboru wody i wyboru 
metody leczenia [32]. W dokonywaniu oceny chorego należy 
również pamiętać o zjawisku występującym u starszych osób 
z niedoborami białkowymi, u których w wyniku obniżenia stężenia 
albumin i ciśnienia onkotycznego dochodzi do przemieszczania 
się płynów do „trzeciej przestrzeni” (jam ciała) przy współistnie-
jących innych cechach odwodnienia organizmu (suchy język, 
zmniejszenie elastyczności skóry) nazywanym często zjawiskiem 
paradoksu geriatrycznego. W tych przypadkach wzrost podaży 
białek może być jedynym sposobem postępowania. 

Wskazówki dotyczące spożycia płynów dla osób w pode-
szłym wieku

1. Zwiększać świadomość osób starszych, ich rodzin oraz 
opiekunów w zakresie znaczenia prawidłowego nawodnie-
nia, a także czynników ryzyka odwodnienia i związanych 
z tym powikłań [9, 38, 77].

2. Zachęcać do spożywania płynów regularnie w ciągu dnia, 
w mniejszych objętościach, ale częściej, również między 
posiłkami i w ich trakcie [9, 55, 68, 78], wprowadzać nawyk 
regularnego picia [31].

3. Zapewnić dostępność płynów dla osób z utrudnionym po-
ruszaniem się (stosowanie niewielkich naczyń z końcówką 
ułatwiającą picie, aby woda była zawsze w zasięgu ręki).

4. Monitorować jakość przyjmowanych płynów [25, 32]. 
Czysta woda powinna stanowić większość porcji dzien-
nego spożycia.

5. Wybierać wodę kierując się jej smakiem (każda woda ma swój 
„naturalny” smak, który zależy od jej pochodzenia i składu), 
ponieważ to pomaga utrzymać jej odpowiednio wysokie 
spożycie, co warunkuje homeostazę wodno-elektrolitową.

6. Uwzględniać przy planowaniu podaży płynów indywidualne 
i środowiskowe czynniki ryzyka [25, 32, 79], zwłaszcza przyj-
mowane leki, temperaturę otoczenia, wydolność nerek.

7. Zapewnić spożywanie płynów nie tylko w odpowiedzi na 
uczucie pragnienia, ale zgodnie z prowadzonym bilansem 
płynowym.

8. Zadbać o zróżnicowanie diety pod względem dostarczanych 
płynów (woda, napoje, zupy, mleko, kisiel, owoce, warzywa, 
posiłki stałe) biorąc pod uwagę ich ładunek energetyczny, 
zawartości soli i substancji słodzących. 

9. Unikać spożywania napojów alkoholowych, ponieważ na-
silają ryzyko wystąpienia odwodnienia i mogą maskować 
jego objawy [25, 32].

10. Stosować regularnie najprostsze metody monitorowania 
stanu nawodnienia organizmu [80].

Źródła Wody W diEciE
Zważywszy że: 

• przy normalnej temperaturze i aktywności fizycznej dzienna 
podaż płynów powinna wynosić 2,5-2,9 l dla mężczyzn i 2-2,2 
l dla kobiet, 

• ok. 20-25% zapotrzebowania dostarczamy sobie wraz z po-
karmami stałymi, w szczególności poprzez warzywa i owoce 
bogate w wodę,

• w podaży płynów zwykła woda powinna stanowić przynajmniej 
60-80%, warto zwrócić uwagę na zawartość wody w wybranych 
produktach spożywczych umieszczonych w tabeli II.

Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez osoby w wieku podeszłym
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Woda przydatna do Spożycia 
Ponieważ uznano powszechnie, że czysta woda powinna stanowić 

ponad połowę wartości spożywanych płynów, a na rynku dostępna 
jest cała gama wód butelkowanych, warto zauważyć, że: 

− woda pitna dobrej jakości to woda naturalna, pierwotnie 
czysta, bez zanieczyszczeń chemicznych, organicznych i innych 
wynikających z działalności człowieka pozyskana ze złóż głę-
binowych lub poziomów wodonośnych o udokumentowanych 
zasobach, rozprowadzana w opakowaniach jednostkowych, bądź 
dostarczana z przebadanego źródła.

Wyróżniamy:
A. Wody lecznicze – nie nadają się do powszechnego spożycia 

i stosowane są według wskazań lekarskich (np. Jan, Zuber, 
Henryk, Słotwinka)

B. Wody stołowe − wzbogacane w niektóre składniki mineralne. 
Odbywa się to przez łączenie w odpowiednich proporcjach 
wód niskozmineralizowanych (źródlanych czy mineralnych) 
z naturalnymi wodami mineralnymi wysokozmineralizowanymi 
lub przez dodanie do wody źródlanej, niskozmineralizowanej 
niektórych składników mineralnych. Składniki te mają postać 
soli (chlorki wapnia i magnezu, siarczan magnezu) i dodaje 
się je tak, aby uzyskać stężenie tych składników zalecane dla 
niektórych osób w celu uzupełnienia ich niedoborów w or-
ganizmie i poprawy bilansu mineralnego, np. sportowcom 

lub osobom pracującym w trudnych warunkach termicznych 
(np. Woda Magnezowa z Ostromecka, Sądecka Woda Życia, 
Zamościanka). 

C. Wody źródlane – wody przeznaczone do spożycia bez szcze-
gólnych ograniczeń dotyczących ilości wypijanej wody, stanu 
zdrowia czy wieku. Kryteria oceny i kwalifikacji rodzajowej 
ograniczają w tych wodach zawartość składników, które powinny 
być limitowane w codziennej diecie (sód, chlorki, siarczany, 
fluorki) do poziomu dopuszczalnego dla wody przeznaczonej 
do stałego, codziennego spożycia. Te ograniczenia powodują, 
że wody źródlane są najczęściej wodami niskozmineralizo-
wanymi (200-500 mg/l) i mogą być stosowane do różnych 
celów, tj. do bezpośredniego picia w stanie surowym, ale także 
przygotowywania napojów i pokarmów (np. Żywiec Zdrój, 
Górska Natura, Staropolanka, Żywiecki Kryształ, Krynica 
Zdrój, Nestle Aquarel).

D. Naturalne wody mineralne − to wody o bardzo zróżnicowanym 
składzie mineralnym z równo pod względem stopnia mine-
ralizacji jak też zawartości charakterystycznych składników 
mineralnych. Ten rodzaj wód jest generalnie przeznaczony 
do picia w stanie surowym, najlepiej w krótkim czasie po 
otwarciu opakowania, aby zachować w maksymalnym stopniu 
naturalny skład mineralny i nie dopuścić do powstawania 
osadu i/lub namnażania się mikroflory. 

Rodzaj posiłku/napoju Średnia zawartość procentowa wody

Woda pitna (źródlana, mineralna, stołowa, oligoceńska) 100%

Herbata, kawa 98%

Mleko 88%

Napoje słodzone 87-94%

Soki owocowe 85%

Zupy 70-95%

Jogurty 75-85%

Makaron 75-85%

Ryba 60-80

Jajka, omlety 65-75%

Świeże owoce i warzywa 80-95%

Banan, ziemniak, kukurydza (zboże) 70% do 80%

Lody 60-65%

Sery 40-65%

Ryż gotowany 65-70%

Chleb, herbatniki 30-40%

Mięso 40-65%

Tabela II. Zawartość wody w wybranych produktach spożywczych.

UWAGA: Przy posiłkach stałych należy uwzględniać również technologię przygotowania posiłku. Spożywanie soków owocowych może doprowadzać do obniżenia stężenia marke-
rów stresu oksydacyjnego, ciśnienia tętniczego i powodować wzrost cholesterolu HDL. Jednak ich nadmierna podaż może nasilać rozwój otyłości, próchnicy zębów, wzrost stężenia 
trójglicerydów i biegunki czynnościowe. Zalecana ilość soku na dobę to 1 porcja (250 ml). Soki, szczególnie te o dużej zawartości antyoksydantów (np. grejpfrutowy), niegazowane 
napoje zawierające substancje syntetyczne, kawa czy herbata mogą modyfikować metabolizm leków na każdym etapie ich działania. Jedynym bezpiecznym rozpuszczalnikiem dla 
zdecydowanej większości przyjmowanych medykamentów jest woda, zapewniająca skuteczność terapii i minimalizująca ryzyko interakcji leków z żywnością. Napoje z dodatkiem 
cukru i substancji słodzących, mogą zwiększać ryzyko rozwoju chorób dietozależnych.

Barbara Bień i wsp.
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Ze względu na stopień mineralizacji wody mineralne dzie-
limy na:

1. wysokozmineralizowane – zawierające powyżej 1500 mg/l 
składników mineralnych (np. Muszynianka, Galicjanka, 
Piwniczanka, Staropolanka 2000, Zdroje Piwniczna, Krystynka, 
Anka, Muszyna Zdrój, Buskowianka),

2. średniozmineralizowane – zawierające od 500 do 1500 mg/l 
składników mineralnych (np. Ustronianka, Kinga Pienińska, 
Nałęczowianka, Cisowianka, Jurajska, Grodziska),

3. niskozmineralizowane – zawierające nie więcej aniżeli 
500 mg/l składników mineralnych (np. Kropla Beskidu, 
Dobrowianka, Arctic Plus)

4. bardzo niskozmineralizowane − zawierające nie więcej niż 50 
mg/l składników mineralnych (brak na rynku polskim).

Wiele spośród wód mineralnych, ze względu na swoje wła-
ściwości, jest przydatnych do celów dietetycznych (wody z niską 
zawartością sodu) lub do suplementacji organizmu niektórymi 
składnikami (wody z wysoką zawartością wapnia i/lub magnezu, 
a także jodu), względnie do regulacji niektórych funkcji fizjolo-
gicznych (wody z dużą zawartością wodorowęglanu sodowego 
lub siarczanu magnezu). Naturalne wody mineralne wysokozmi-
neralizowane nie nadają się jednak do picia dla wszystkich, nie 
powinny być również wypijane w dużej dawce dziennej. Wody 
mineralne średnio- i niskozmineralizowane w zasadzie są prze-
znaczone do picia na co dzień, przy czym te o niskiej minera-
lizacji można w zasadzie wykorzystywać (tak jak w przypadku 
wód źródlanych) również do przygotowywania innych napojów. 
Wody bardzo niskozmineralizowane, ze względu na bardzo małą 
zawartość składników mineralnych, byłyby raczej wskazane do 
przyrządzania posiłków, soków do picia i napojów, parzenia kawy, 
herbaty i ziół itp. niż do picia na surowo. 

W leczeniu uzdrowiskowym często stosuje się również kre-
noterapię, czyli kurację pitną mineralnymi wodami leczniczymi, 
które dzięki wysokiej zawartości składników mineralnych oraz 
odpowiedniej proporcji tzw. składników swoistych, silnie i ko-
rzystnie oddziałują na organizm.

Wybierając wodę butelkowaną można wybrać zarówno wodę 
niegazowaną, jak i gazowaną – w zależności od preferencji sma-
kowych. Picia wody gazowanej powinny jednak unikać osoby 
z problemami gastrycznymi, chorobami krtani czy cierpiące na 
przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP). Czysta woda 
gazowana jest korzystniejszym wyborem, niż inne gazowane 
napoje, gdyż nie zawiera ładunku energetycznego, cukrów pro-
stych czy innych substancji dodatkowych. W przypadku osób 
starszych z upośledzonym odczuwaniem pragnienia i niechęcią 
do picia należy pamiętać, że dwutlenek węgla drażniąc śluzówki 
przewodu pokarmowego i żołądka sprawia wrażenie szybszego 
ugaszenia pragnienia i może skutkować wypijaniem ilości mniej-
szej, niż organizm faktycznie potrzebuje. Dotyczy to zwłaszcza 
spożywania wód wysokonasyconych.

W aktach prawnych aktualizowanych w ostatnim czasie 
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. 
obowiązujące od 7 maja, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r., Ustawa z dnia 
8 stycznia 2010 r. o zmianie Ustawy o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia), doprecyzowano definicje opierając się na regulacjach 
obowiązujących w Unii Europejskiej [81, 82, 83]. W nowych 
przepisach omówiono szczegółowo wymagania mikrobiologiczne, 

dotyczące składu mineralnego oraz technologiczne z określeniem 
i wyodrębnieniem rodzajów wód mogących mieć znaczenie fi-
zjologiczne. Wybierając konkretny rodzaj wody w opakowaniu 
jednostkowym warto uważnie przeczytać etykietę, sprawdzić 
zawartość poszczególnych składników mineralnych tak, aby do-
pasować ją do indywidualnego zapotrzebowania [84].

Osoby starsze często korzystają z ujęć wody oligoceńskiej. 
Zbadana, wolna od zanieczyszczeń woda oligoceńska może być 
dobrym źródłem nawodnienia, aczkolwiek należy przechowywać 
ją we właściwy sposób (najlepiej w lodówce, zwłaszcza przy prze-
chowywaniu dłuższym niż 24 godz.). Jeśli przechowywana jest 
dłużej, przed wykorzystaniem warto ją przegotować. Należy dbać 
o stan pojemników, które służą do przechowywania wody (częste 
mycie), gdyż niezachowanie w tej kwestii staranności może pro-
wadzić do zanieczyszczenia wody, namnażania się w niej bakterii, 
jak również pojawienia się glonów i pleśni, co może negatywnie 
wpłynąć na zdrowie osoby pijącej taką wodę. Warto także spraw-
dzić skład fizykochemiczny wody w instytucji, która odpowiada 
za administrowanie danym ujęciem wody oligoceńskiej.

rola naWodniEnia W różnych  
SchorzEniach

Mózg jest organem bardzo wrażliwym na odwodnienie. Utrata 
wody w ilości równej 1% masy ciała prowadzi do pogorszenia 
pamięci i zaburzeń koncentracji. Jeżeli współistnieje ona z nie-
wystarczającym spożyciem witamin z grupy B czy wieloniena-
syconych kwasów tłuszczowych, może prowadzić do istotnego 
pogorszenia funkcji poznawczych.

Odpowiednia ilość wody jest niezbędna dla prawidłowej pracy 
serca i utrzymania odpowiedniego ciśnienia tętniczego. Niedobór 
wody może skutkować spadkiem ciśnienia tętniczego, zwiększając 
ryzyko niedokrwienia serca lub mózgu oraz zasłabnięć, w których 
przebiegu może dojść do poważnych urazów i złamań. Zagęszczenie 
krwi sprzyja zaburzeniom jej krzepnięcia, przez co częściej może 
zwiększać się ryzyko wystąpienia zakrzepicy czy zatorowości.

Nerki są organem odpowiedzialnym m.in. za równowagę 
wodno-elektrolitową organizmu. Ich zmniejszona wydolność 
postępująca wraz z wiekiem zaburza stan nawodnienia, prowadząc 
do powstania błędnego koła: nieprawidłowe nawodnienie nasila 
niewydolność nerek, niewydolność nerek nasila nieprawidłowe 
nawodnienie. Niedostateczna podaż wody w stosunku do strat 
związanych z oddychaniem, produkcją potu, moczu i stolca, ter-
moregulacją może być przyczyną poważnego odwonienia i ostrej 
niewydolności nerek. Z drugiej strony niewydolne nerki nie radzą 
sobie z kontrolą gospodarki wodnej organizmu, co może być 
przyczyną obrzęków. 

Kolejną chorobą związaną z odwodnieniem są zakażenia układu 
moczowego (ZUM) − jeden z głównych problemów zdrowotnych. 
Dotyczy on większości kobiet − szacuje się, że każda kobieta przy-
najmniej raz w życiu zachoruje na ZUM. Ryzyko ZUM wzrasta 
istotnie po rozpoczęciu współżycia płciowego oraz u starszych 
kobiet. Profilaktyka ww. zakażeń opiera się na właściwej podaży 
wody, zapewniającej przynajmniej 5-6 mikcji dziennie, bowiem 
dzięki stałemu przepływowi moczu przez drogi moczowe zmniejsza 
się ryzyko kolonizacji bakteryjnej. W profilaktyce ZUM zaleca 
się spożywanie szklanki wody do każdego posiłku.

Organizm człowieka wydala wodę także ze stolcem. 
Nieodpowiednia podaż wody powoduje jej maksymalne wchła-
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nianie ze stolca, przez co zwiększa się ryzyko zaparć. W świetle 
badań porównawczych odpowiednia podaż wody ma większe 
znaczenie w profilaktyce zaparć niż stosowanie diety bogato-
błonnikowej.

podSumoWaniE
Należy podkreślić, że właściwe nawodnienie organizmu wpływa 

na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Woda jest niezbędnym 
składnikiem warunkującym prawidłowy przebieg procesów fi-
zjologicznych. Ze względu na fakt, że zachowania żywieniowe 
polskich seniorów nie ulegają poprawie na przestrzeni ostatnich 
lat, w zakresie odpowiedniego spożywania płynów, a zwłaszcza 
wody, konieczne wydaje się podjęcie działań edukacyjnych na 
szeroką skalę. Wprowadzanie do codziennej praktyki zawartych 
w tym opracowaniu wskazówek pozwoli na urzeczywistnienie 
działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania przypadkom 
odwodnienia u osób starszych i ich negatywnym konsekwen-
cjom oraz właściwe kształtowanie zachowań prozdrowotnych, 
wśród których spożycie wody stanowi jeden z najważniejszych 
elementów. 
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