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Življenjska doba prebivalstva se podaljšuje. Pri podaljševanju življenjske dobe igrajo 

pomembno vlogo aktivnosti na področju preprečevanje bolezni, izboljšana zdravstvena 

oskrba, bolj učinkovita obravnava s starostjo povezanih bolezni srca, ožilja in kosti ter 

primerna prehranska oskrba.  

 

Običajni spremljevalci staranja so degenerativne spremembe v kostni masi, telesni sestavi, 

razporeditvi telesne maščobe, občutljivost na inzulin in nivo homocisteina. Kajenje, povišan 

indeks telesne mase (ITM), visok krvni tlak, povišan holesterol, neuravnotežena prehrana 

(premajhno uživanje beljakovin, zelenjave in sadja na eni starni in prekomeno uživanje 

ogljikovih hidratov na drugi strani) ter zmanjšana telesna aktivnost so zanesljivi napovedniki 

povečane obolevnosti in umrljivosti starostnikov. Obstaja ocena, da ima vsak starostnik vsaj 

eno bolezensko stanje, ki bi ga s primerno prehrano lahko omilili.  

 

Energijske potrebe med 50 in 70 letom starosti upadejo za 10%, po 70 letu starosti pa za 20-

25%. Hitrost prenosa živčevja se od 30. do 80. leta zmanjša za le 10-15%, gibljivost zglobov se 

zmanjša za 20-30%, pljučna kapaciteta pade za 40%, delovanje ledvic in jeter pa upade za 40-

50%. Do sedemdesetega leta povprečna ženska izgubi 30% kostne mase, moški pa 15%. Tako 

ženske kakor moški dosežejo največjo fizično moč med 20. in 30. letom, nato pa se do 70. leta 

mišična moč zmanjša za 30%. Z leti vezivna tkiva postanejo bolj toga, kar zmanjšuje gibljivost 

sklepov. Dodatno so pogoste nevšečnosti staranja; Izguba zob, oteženo požiranje, slabša 

absorpcija hranil, kakor tudi oslabljeno vonjanje in okušanje. Raziskave nedvomno kažejo, da 

je imunska odpornost večja, če posameznik starost pričaka malo pretežek.  

 

Izguba telesne teže pri starostnikih ni zaželena, saj je nadomeščanje izgubljene mišične mase 

pri starostnikih težko. Izguba mišične moči, hitra utrujenost, telesna neaktivnost, počasna ali 

neenakomerna hoja, pomanjkanje apetita, nenačrtovano hujšanje, oslabljeno zaznavanje so 

zanesljivi znaki staranja. Izguba mišične mase (sarkopenija) nastopi zaradi hormonskih 

sprememb povezanih s staranjem, zmanjšanim vnosom beljakovin in zmanjšani telesni 

aktivnosti. Beljakovinska nedohranjenost vodi v splošno mišično oslabelost, pešanje 

imunskega sistema (večja dovzetnost starostnikov za okužbe in vnetja), razvoj anemij, 

povzroča edemom, preležanin, ki se slabo celijo… Ena tretjina starostnikov poje premalo, 

polovica pa s prehrano ne doseže zadostnega pokritja po vitaminih in mineralih ob sočasno 

prenizkem vnosu beljakovin pogosto. 

 

S starostjo se spreminjajo tudi endokrine funkcije telesa, še posebno hipofiza, trebušna 

slinavka, ščitnica in nadledvična žleza. Približno 40% starostnikov med 65 in 75 let ima 



zmanjšano glukozno toleranco, ki vodi v diabetes tip 2. Slabša presnova glukoze, ki vodi v 

visoke vrednosti glukoze v krvi je posledica treh dejavnikov: 

- inzulinska rezistenca (zmanjšan učinek inzulina na periferno tkivo) 

- nezadostno izločanje inzulina trebušne slinavke (relativno pomanjkanje inzulina) 

- kombinacija rezistence in nezadostnega izločanja inzulina 

 

Poleg genetsko pogojenih dejavnikov, na nastanek diabetesa tip 2 vplivajo tudi naslednji 

dejavniki; neprimerna prehrana, premajhna fizična aktivnost in povišana telesna maščoba 

(predvsem visceralno-abdominalna). Z leti pešajo tudi pljučna funkcija, kardiovaskularna 

funkcija. 

 

Tabela 1: Težave povezane s staranjem in vpliv na prehranske potrebe 

 

S staranjem povezane spremembe Prehranske posledice 

Zmanjšana mišična masa Zmanjšane potrebe po energiji  

Povečane potrebe po beljakovinah 

Zmanjša aerobna zmogljivost Zmanjšane potrebe po energiji 

Zmanjšane glikogenske rezerve v mišicah Zmanjšane potrebe po energiji 

Zmanjšana kostna gostota Povečana potreba po kalciju in vitaminu D 

Zmanjšana imunska odpornost Povečana potreba po vit. B6 in vit. E ter Zn 

Zmanjšana produkcija želodčne kisline Povečana potreba po vit. B12, folni kislini, Ca, Fe in Zn 

Zmanjša sposobnost kože za sintezo Povečana potreba po vit. D  

Zmanjšana biorazpolžljivost kalcija Povečana potreba po kalciju in vit. D 

Zmanjšana jetrna absorbcija vitamina A Zmanjšana potreba po vit. A 

Zmanjšana absorbcija piridoksala Povečana potreba po vit. B6 

Povečan oxidative stress status Povečana potreba po karotenoidih ter vit. C in vit. E 

Povišan nivo homocisteina Povečana potreba po folatih in vit. B6 in vit. B12 

Zmanjšan občutek za žejo Povečana potreba po vnosu tekočine 

Zmanjšana ledvična funkcija Povečana potreba po vnosu tekočine 

 

Tabela 2: Priporočene količine živil v prehrani starostnika 

 ženske 70+ (1500 kcal/dan) moški 70+ (1800 kcal/dan) 

kruh 2 porciji 2 porciji 

testenine, riž, krompir 6 porcij 6 porcij 

zelenjava  3-4 porcij 3-4 porcij 

sadje 2-3 sadeže 2-3 sadeže 

mleko in mlečni izdelki 3 porcije 4 porcije 

meso in mesni izdelki 2-3 porciji 3-4 porcije 

 

Proces staranja je povezan z številnimi fiziološkimi spremembami, ki vplivajo na potrebe po 

hranilih in energiji ter na izbiro hrane. Izguba mišične mase zaradi neprimerne prehrane ali 

bolezni je nereverzibilna, tudi fizična aktivnost ima na povečanje mišične mase majhen vpliv.  

 


