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Streszczenie 

Podeszły wiek predysponuje do spadku masy i siły mięśniowej oraz 

pogorszenia sprawności fizycznej czego skutkiem może być zwiększone ryzyko 

upadków i urazów, gorsza mobilność, pogorszenie ogólnej sprawności fizycznej 

przejawiającej się w trudnościach z wykonywaniem czynności dnia codziennego, 

jak również zwiększone ryzyko instytucjonalizacji, chorobowości a nawet 

śmiertelności. Dlatego też aktualnie poszukiwane są środki terapeutyczne 

użyteczne w prewencji, jak i leczeniu związanego z wiekiem spadku masy i siły 

mięśniowej. Dobrą alternatywą wydaje się być suplementacja żywieniowa, w tym 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. 

Słowa kluczowe: kwasy omega-3, masa mięśniowa, siła mięśniowa, sprawność 

funkcjonalna, starzenie 

 

Abstract 

Old age causes to decrease of muscle mass and strength and deterioration  

of physical performance which might lead to increased risk of falls and injuries, 

worse mobility, decreased capacity for independent living as well as an increased 

risk of institutionalization, morbidity, and even mortality. Therapeutic agents 

that might be useful in the prevention and treatment of age-related decline 

in skeletal muscle mass and strength are being investigated. Nutritional 

supplements including omega-3 polyunsaturated fatty acids seems to be a good 

alternative. 

Keywords: omega-3 fatty acids, muscle mass, muscle strength, physical 

performance, aging` 
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Wprowadzenie 

Globalne starzenie się ludności 

wymusza na badaczach poświęcenie 

większej uwagi problemom zdro-

wotnym osób starszych - grupy, 

która jest najliczniejszym odbiorcą 

usług opiekuńczych i zdrowotnych. 

Aktualne prognozy demograficzne 

prezentują stały wzrost udziału osób 

w wieku podeszłym w strukturze 

polskiego społeczeństwa. Według 

danych Eurostatu w 2011 roku grupa 

ta stanowiła 13,6% całej populacji,  

a prognozy na 2030 rok mówią,  

że liczba ta wzrośnie aż do 23,8%, 

czyli niemalże się podwoi. W roku 

2060 odsetek osób starszych  

w Polsce będzie jeszcze wyższy – 

wyniesie aż 36,1% (czyli w stosunku 

do danych z 2011 roku liczba osób  

w podeszłym wieku będzie prawie  

3 razy większa) [1]. Co więcej, 

przewiduje się, iż tempo starzenia  

w Polsce będzie najszybsze spośród 

wszystkich państw Unii Europejskiej. 

Aktualnie w Europie odsetek osób  

w wieku 65 lat i więcej wynosi  

17,1 (czyli więcej niż w naszym 

kraju), a w roku 2060 będzie to już 

30,0% (czyli o ponad 6% mniej niż  

w Polsce) [2]. 
  

Wpływ starzenia na masę i siłę 

mięśniową  

Zmiany w składzie ciała to typowa 

cecha fizjologicznego starzenia się. 

Obserwuje się je w stosunku do 

tkanki tłuszczowej i tkanki mięśnio-

wej. Masa mięśniowa zmniejsza się 

już po 30. roku życia [3,4], a po 

przekroczeniu 50. roku życia redu-

kuje się w tempie średnio o 6% na 

każdą dekadę [5]. Zgodnie z tym po 

80 roku życia jest mniejsza o prawie 

1/5. Ubytek ten dotyczy wszystkich, 

także osób aktywnych fizycznie. 

Tempo obserwowanych zmian nasila 

się z wiekiem, a więc powyższe 

szacowania należy traktować jako 

stosunkowo optymistyczne. Wykaza-

no, iż masa mięśniowa maleje bar-

dziej u mężczyzn, którzy przeciętnie 

charakteryzują się jej wyższym 

poziomem w młodości. Dodatkowo 

udowodniono, iż u obu płci jej utrata 

jest większa w kończynach dolnych 

niż w kończynach górnych [6]. 

Różnicę tę częściowo tłumaczy się 

zmniejszeniem aktywności fizycznej 

w grupie osób starszych, która  

z zasady bardziej angażuje mięśnie 

dolnych partii ciała. Poza zmianami 

ilościowymi, w procesie starzenia  

w obrębie mięśni zaobserwowano 

również zmiany jakościowe. Utrata 

dotyczy przede wszystkim włókien 

szybko kurczących się, głównie 

podtypu II b o metabolizmie 

glikolitycznym [7]. Włókna te są 

podatne na zmęczenie, w związku  

z powyższym z wiekiem maleje 

zwłaszcza możliwość wykonania 

dużego wysiłku w krótkim czasie. 

Należy jednak pamiętać, że tempo 

narastania opisanych powyżej zmian, 

podobnie jak cały proces starzenia, 

charakteryzuje duża indywidualność  

i że może ono być modyfikowane 

przez styl życia. 

Jeszcze szybciej niż masa mięśni, 

zmniejsza się ich siła. Wykazano, że 

pomiędzy 50. i 60. rokiem życia 
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maleje ona w tempie 1,5% na rok  

(tj. 15% na dekadę), zaś po 60. roku 

życia nawet szybciej (średnio  

o 3% rocznie) [8, 9]. Przekłada się  

to na zwiększone ryzyko upadków  

i towarzyszących im urazów, gorszą 

mobilność, a także pogorszenie 

ogólnej sprawności fizycznej przeja-

wiające się w trudnościach z wykony-

waniem czynności dnia codziennego, 

co skutkuje pogorszeniem jakości 

życia [10]. Ponadto nadmierna utrata 

masy i siły mięśniowej (tj. sarko-

penia) zwiększa zależność od innych 

osób i może powodować zwiększone 

ryzyko instytucjonalizacji, oraz cho-

robowości i śmiertelności [11]. 

 

Przyczyny związanego z wiekiem 

zaniku masy i siły mięśniowej 

Związany z wiekiem zanik masy  

i siły mięśniowej ma charakter 

złożony i wieloprzyczynowy i nie 

można uzasadniać go tylko upływem 

czasu. Dominującą przyczyną są 

zawsze choroby, które pogłębiają 

zmiany związane z wiekiem. Do 

pozostałych warunków sprzyjających 

tym niekorzystnym zmianom (poza 

samym starzeniem) zalicza się  

[12, 13, 14]: związane ze starzeniem 

zmniejszenie syntezy hormonów 

anabolicznych tj. hormonu wzrostu, 

testosteronu czy estrogenów, zmiany 

neurodegeneracyjne prowadzące do 

utraty α-motoneuronów w rogach 

przednich rdzenia kręgowego czy  

też uszkodzenia oksydacyjne. Ponad-

to duże znaczenie odgrywa również 

kataboliczny efekt przewlekłego 

zapalenia, towarzyszący licznym cho-

robom rozwijającym się u osób  

w podeszłym wieku. Wiele badań 

przekrojowych wskazuje na związek 

pomiędzy spadkiem masy i siły mięś-

niowej, a obecnością markerów zapa-

lenia, z których najlepiej udoku-

mentowane znaczenie mają białko  

C-reaktywne (CRP), Inter-leukina-6 

(IL-6) oraz czynnik martwicy 

nowotworów (TNF-α) [15, 16, 17]. 

Bardzo ważnym czynnikiem, który 

może być modyfikowany jest styl ży-

cia osób starszych charakteryzujący 

się niską aktywnością fizyczną lub jej 

brakiem, co może wynikać z unie-

ruchomienia związanego z chorobą, 

jak również zły sposób żywienia, 

charakteryzujący się niedostateczną 

ilością kalorii, białka, witaminy D, co 

może sprzyjać niezamierzonej utra-

cie masy ciała i rozwojowi niedoży-

wienia. 

 

Prewencja i leczenie związanego 

z wiekiem zaniku masy i siły 

mięśniowej 

Obecnie poszukuje się środków 

terapeutycznych użytecznych w pre-

wencji i leczeniu związanego z wie-

kiem zaniku masy i siły mięśniowej. 

Najlepiej udokumentowane działanie 

przypisuje się regularnej aktywności 

fizycznej (głównie treningowi oporo-

wemu), jednak aktywizacja fizyczna 

osób starszych bywa często trudna,  

a czasami wręcz niemożliwa ze 

względu na zły stan zdrowia czy też 

obecność niesprawności. Dlatego też 

suplementy żywieniowe, które mogą 

pozytywnie wpływać na metabolizm 

starzejącej się tkanki mięśniowej 
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wydają się być dobrą alternatywą.  

W ostatnim dziesięcioleciu coraz 

więcej wyników badań wskazuje,  

że m.in. wielonienasycone kwasy 

omega-3 mogą pomóc w utrzymaniu 

masy i siły mięśniowej, jak również 

sprawności fizycznej u osób 

starszych.  

 

Wielonienasycone kwasy tłusz-

czowe omega-3 – krótka charakte-

rystyka i rekomendacje dotyczące 

spożycia 

Wielonienasycone kwasy omega-3, 

podobnie jak inne kwasy tłuszczowe, 

zbudowane są z łańcucha węglowo-

dorowego, z jednej strony zakoń-

czonego grupą metylową z drugiej 

zaś karboksylową. Jak wskazuje 

nazwa, posiadają one więcej niż jedno 

wiązanie nienasycone (podwójne),  

a pierwsze z nich znajduje się przy 

trzecim atomie węgla licząc od stro-

ny grupy metylowej. 

Do głównych przedstawicieli tej 

grupy należą: kwas α-linolenowy 

(ALA), kwas eikozapentaenowy (EPA) 

oraz kwas dekozapentaenowy (DHA). 

Wielonienasycone kwasy omega-3 nie 

są syntetyzowane przez organizm 

ludzki dlatego też muszą być dostar-

czane z zewnątrz wraz z poży-

wieniem lub w formie suplementów 

diety. Najbardziej aktywne biologi-

cznie są formy długołańcuchowe - 

EPA i DHA. W niewielkiej ilości 

organizm ludzki może wytwarzać je  

z ALA występującego w tłuszczach 

roślinnych m.in. oleju lnianym czy też 

rzepakowym, jednak ich podstawo-

wym źródłem dla człowieka są tłuste 

ryby morskie takie jak np.: łosoś, 

śledź czy makrela i owoce morza jak 

np.: krewetki, kraby czy homary [18]. 

Wyniki badania WOBASZ prze-

prowadzone na losowych reprezenta-

tywnych próbach kobiet i mężczyzn 

w wieku 20-74 lat wskazują, że 

spożycie ryb w populacji polskiej jest 

niewystarczające [19]. Codzienna 

dieta zdrowego dorosłego człowieka 

powinna zawierać nie mniej niż 0,5 g 

kwasów EPA i DHA. Za poziom 

optymalny dla polskiej populacji 

uznano podaż 1 g na dzień, zaś  

w grupach podwyższonego ryzyka 

chorób układu krążenia, reumato-

idalnych, nowotworowych i neurode-

generacyjnych poziom do 1,5 g dzien-

nie [20]. Górny poziom spożycia 

zaproponowany został przez Rządową 

Agencję ds. Leków i Żywności w USA 

(z ang. Food and Drug Admini-

stration), według której spożycie 

długołańcuchowych kwasów omega-3 

EPA i DHA, w postaci suplementów 

oleju rybiego lub wzbogaconej 

żywności, nie powinno przekraczać  

3 g na osobę na dzień [21]. Aby dla 

zdrowia człowieka uzyskać korzystne 

efekty biologiczne wynikające z wła-

ściwości wielonienasyconych kwasów 

omega-3, należy pamiętać iż zna-

czenie odgrywa właściwa proporcja 

między spożyciem kwasów omega-6 

(tłuszcze roślinne) a kwasów omega-

3, która w codziennej diecie powinna 

wynosić 4–5:1, natomiast w diecie 

Polaków wynosi ona 9:1 [22]. 

Wielonienasycone kwasy omega-3 

wykazują szereg korzystnych właści-

wości dla zachowania prawidłowych 
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funkcji organizmu m.in.: działanie 

przeciwzapalne, przeciwmiażdżyco-

we, przeciwzakrzepowe, antyaryt-

miczne, a także pozytywny wpływ  

na profil lipidowy [18,23]. Ze względu 

na szeroki zakres działania znajdują 

obecnie zastosowanie w profilaktyce 

chorób sercowo-naczyniowych, zes-

połu metabolicznego, jak i w wielu 

przewlekłych chorobach zapalnych 

m.in. reumatoidalnym zapaleniu sta-

wów, zapalnych choro-bach jelit  

[24]. Kwasy tłuszczowe omega-3,  

a w szczególności kwas DHA, posia-

dają również właściwości neuro-

protekcyjne. Dlatego też sugeruje 

się ich pozytywny wpływ na zacho-

wanie funkcji poznawczych u osób  

w wieku podeszłym i podkreśla 

korzystne działanie przeciwdepre-

syjne [23]. W literaturze przedmiotu 

pojawiają się również doniesienia na 

temat możliwości wykorzystania tych 

związków w celu zachowania prawi-

dłowych funkcji układu mięśniowego  

u osób w wieku podeszłym. Należy 

jednak zaznaczyć, że liczba badań  

z tego zakresu jest ograniczona. 

Poniżej przedstawiono wyniki badań 

oceniających zależność pomiędzy 

przyjętymi z żywności czy też z pre-

paratów doustnych kwasami omega-3 

a masą mięśniową, siłą mięśniową  

i sprawnością fizyczną u osób w wie-

ku podeszłym. 

 

 

 

 

 

 

Kwasy omega-3 z żywności i ich 

wpływ na masę, siłę mięśniową  

i sprawność fizyczną osób star-

szych – przegląd badań popula-

cyjnych 

Badanie The TwinsUK Study 

przeprowadzono na parach bliźniąt 

płci żeńskiej w wieku 18-79 lat 

(n=2689, średnia wieku – nie podano) 

zamieszkujących w Wielkiej Brytanii 

[25]. W wyselekcjonowanej kohorcie 

kobiet powyżej 50 roku życia  

z prawidłową masą mięśniową 

(n=1354, średnia wieku – nie podano) 

nie odnotowano zależności pomiędzy 

pobieranymi ze spożytej żywności 

kwasami omega-3 a beztłuszczową 

masą ciała (z ang. FFM – Fat Free 

Mass) i wskaźnikiem beztłuszczowej 

masy ciała FFMI (z ang. Fat-Free 

Mass Index). W omawianym badaniu 

spożycie kwasów omega-3 oceniono 

za pomocą półilościowego kwestio-

nariusza częstotliwości spożycia FFQ 

(z ang. Food Frequency Questionaire) 

obejmującego 131 produktów spożyw-

czych. Brak związku pomiędzy 

analizowanymi parametrami wyjaśnio-

no niewielkim średnim spożyciem 

tych związków w całej populacji 

badanej (n=2689), które wyniosło 

0,19 g na dzień. 

Zależność pomiędzy sposobem 

żywienia a siłą mięśniową, mierzoną 

za pomocą uścisku dłoni dynamo-

metrem ręcznym, wykazano w bada-

niu The Hertfordshire Cohort Study 

przeprowadzonym na grupie 2983 

osób (1569 mężczyzn i 1414 kobiet) 

pomiędzy 59 a 73 rokiem życia 

(średnia wieku dla mężczyzn - 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2015;1:45-55 

 
PRACA POGLĄDOWA          50 

65,7±2,9 lat a dla kobiet - 66,6±2,7 

lat), urodzonych oraz zamieszku-

jących w społeczeństwie hrabstwa 

Wielkiej Brytanii Hertfordshire.  

U wszystkich badanych sposób 

żywienia z ostatnich 3 miesięcy 

oceniono za pomocą kwestionariusza 

częstotliwości spożycia żywności, 

obejmującego 54 asortymentowe 

grupy produktów żywnościowych.  

W badaniu wykazano, że spośród 

analizowanych składników diety 

najistotniejszy wpływ na siłę uścisku 

dłoni miały kwasy omega-3, a spożyta 

na przestrzeni tygodnia każda 

dodatkowa porcja tych związków 

wiązała się z przyrostem siły uścisku 

dłoni o 0,43 kg u mężczyzn i o 0,48 

kg u kobiet [26]. 

Ocenę związku pomiędzy spoży-

tymi z żywności kwasami omega-3  

a sprawnością fizyczną u 247 

starszych Amerykanów po 60 roku 

życia (średnia wieku: 78,9±6,8 lat), 

zamieszkujących w środowisku domo-

wym, przeprowadzili Rousseau J.M  

i wsp. [27]. Do oceny sposobu żywie-

nia i oszacowania ilości przyjmowa-

nych z żywnością kwasów omega-3 

wykorzystany został dzienniczek ży-

wieniowy i program dietetyczny Food 

Processor (wersja 8.1, ESHA 

Research, Salem, OR). W badanej 

grupie średnie spożycie wszystkich 

kwasów omega-3 ustalone zostało  

na poziomie 1,27 g na dzień. 

Szczegółowa analiza wykazała więk-

szy odsetek osób z zespołem słabości 

i mniejszą siłą mięśniową oraz gorszą 

sprawnością kończyn dolnych w gru-

pie badanych, u których spożycie 

kwasów omega-3 kształtowało się 

poniżej 1,27 g na dzień. Fenotyp 

osoby z zespołem słabości (z ang. 

frailty) został zdefiniowany przez 

Lindę Fried i wsp. [28]. Charaktery-

zuje się on występowaniem co 

najmniej trzech spośród pięciu wy-

mienionych czynników: niezamierzona 

utrata masy ciała (co najmniej 5 kg 

lub 5% w ciągu roku), obniżona siła 

uścisku dłoni (odniesiona do wartości 

referencyjnych uwzględniających 

płeć i wskaźnik BMI), niski poziom 

aktywności fizycznej (według Minne-

sota Leisure Time Activity Questio-

naire), wolne tempo chodu (mierzone 

szybkością przejścia (15 stóp —  

ok. 4,6 m) z uwęględnie-niem płci  

i wzrostu badanej osoby), uczucie 

zmęczenia (według skali oceny 

depresji CES-D – z ang. Center for 

Epidemiologic Studies Depression 

Scale).  

Z kolei wyniki japońskiego 

badania the Tokyo Oldest Old 

Survey on Total Health (TOOTH) 

przeprowadzonego u 417 osób pomię-

dzy 86 a 89 rokiem życia (mediana: 

87,0 lat), zamieszkujących środowi-

sko domowe centralnego rejonu 

Tokyo, wykazały że mniejsze spoży-

cie kwasów omega-3 z żywności wiąże 

się z gorszą sprawnością fizyczną 

ocenioną za pomocą testu „Wstań  

i idź”, jednakże zależność tę odnoto-

wano tylko w grupie starszych 

mężczyzn (n=189) [29]. W omawia-

nym badaniu spożycie kwasów omega-

3 oceniono przez okres 1 miesiąca za 

pomocą kwestionariusza częstotli-

wości spożycia żywności, obejmują-
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cego 150 produktów spożywczych. 

Dodatkowo u wszystkich badanych 

oznaczono stężenie kwasów EPA  

i DHA w błonach komórkowych 

erytrocytów. Należy zaznaczyć, że 

przeprowadzona przez autorów oma-

wianego badania analiza porównawcza 

obu zastosowanych metod wykazała 

korelację pomiędzy nimi.  

Z kolei w badaniu populacji repre-

zentatywnej dla włoskiego regionu 

Chianti (InCHIANTI study) u 1273 

badanych w wieku 22-104 lat (śred-

nia wieku: 68,8±15,7 lat) zweryfi-

kowana została zależność pomiędzy 

stężeniem omega-3 w surowicy krwi  

a sprawnością fizyczną ocenioną 

testem The Summary Physical Per-

formance Battery [30]. Zastosowany 

test składa się z oceny trzech 

aktywności fizycznych: utrzymania 

równowagi w trzech pozycjach, szyb-

kości chodu na krótkim odcinku nor-

malnym tempem oraz pięciokrotnego 

wstania z krzesła bez pomocy 

kończyn górnych. W badaniu wykaza-

no, że osoby prezentujące lepszą 

sprawność fizyczną charakteryzo-

wały się wyższymi stężeniami kwasów 

omega-3 w surowicy krwi. Ponadto 

przeprowadzona po 3 latach ponowna 

ocena obu parametrów (tylko u 884 

osób, średnia wieku - nie podano) 

wykazała, że wyższe stężenia kwasów 

omega-3 w surowicy krwi wiążą się  

z niższym ryzykiem pogorszenia 

sprawności fizycznej w przyszłości. 

 

 

 

Kwasy omega-3 z preparatów 

doustnych i ich wpływ na masę, siłę 

mięśniową i sprawność fizyczną 

osób starszych – przegląd badań 

interwencyjnych 

Związana z wiekiem utrata masy 

mięśniowej wynika między innymi  

z  tzw. oporności anabolicznej 

definiowanej jako niedostateczna 

synteza białek mięśniowych w odpo-

wiedzi na bodźce anaboliczne jakimi 

są np.: aktywność fizyczna czy też 

podaż białek i aminokwasów. Wydaje 

się, że kwasy omega-3 mogą 

przyczyniać się do osłabienia tego 

zjawiska. 8-tygodniowa suplementa-

cja dużą dawką kwasów omega-3 

(1,86 g EPA i 1,5 g DHA- lek Lovaza) 

u 8 zdrowych osób starszych 

(średnia wieku: 71,0±1,0 lat), nie 

angażujących się w regularną aktyw-

ność fizyczną, powodowała wzrost 

syntezy białek mięśniowych w odpo-

wiedzi na infuzję aminokwasów oraz 

insuliny. Odpowiedź ta przynajmniej 

częściowo wynikała ze wzrostu akty-

wacji szlaku mTOR-p70s6k, który  

to uznaje się za kluczowy dla wzrostu 

komórek mięśniowych [31].  

Ten sam preparat (lek Lovaza: 

1,86 g EPA i 1,5 g DHA) 

wykorzystano w innym badaniu inter-

wencyjnym [32], które ukończyły  

44 zdrowe osoby starsze (średnia 

wieku: 68±5 lat). W porównaniu  

do grupy kontrolnej (n=15), w grupie 

przyjmującej kwasy omega-3 (n=29) 

po 6-miesięcznej suplementacji 

zaobserwowano istotne statystycznie 

zwiększenie objętości mięśni uda, jak 
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również poprawę siły mięśniowej 

kończyn górnych i dolnych.  

Z kolei Rodacki i wsp. [33] 

wykazali, że sama suplementacja 

kwasami omega-3 w ilości 2,1 g na 

dzień (1,2 g kwasu EPA i 0,9 g kwasu 

DHA) przez 60 dni u 15 zdrowych 

kobiet w wieku podeszłym (średnia 

wieku: 63,3±2,0 lat) była nieefekty-

wna w zakresie poprawy parametrów 

masy i siły mięśniowej. Jednakże 

kiedy suplementacji tej równolegle 

towarzyszył trening siłowy odnoto-

wano większy przyrost siły mięśnio-

wej, większą poprawę kurczliwości 

mięśni i ich reakcję na bodźce 

zewnętrzne w stosunku do kobiet 

wyłącznie ćwiczących lecz nie zaży-

wających suplementu (n=15, średnia 

wieku 64,9±1,0 lat). Uzyskaną popra-

wę autorzy wiązali z wpływem 

wyższego stężenia kwasów omega-3 

na kompozycję błon komórkowych  

i zmianę ich płynności. Ich zdaniem 

modyfikacje te mogły wpłynąć na 

właściwości błon komórkowych m.in. 

na wzrost uwalniania i wychwytu 

neuroprzekaźników, dzięki czemu 

sprawniej przebiegła transmisja 

sygnałów w synapsach nerwowo-

nerwowych i nerwowo-mięśniowych, 

co w rezultacie przyczyniło się do 

szybszego skurczu mięśnia.  

Także Cornish i Chilibeck [34] 

rozpatrywali wpływ suplementacji 

kwasami omega-3 na poprawę efek-

tów 12-tygodniowego treningu oporo-

wego u 51 zdrowych osób starszych  

(średnia wieku: 65.4±0.8 lat). W tym 

celu 25 uczestników badania przyj-

mowało każdego dnia 14 g kwasu  

α-linolenowego (ALA) i dodatkowo 

przez 3 dni w ciągu tygodnia 

(przynajmniej 1 dzień przerwy pomię-

dzy dniami treningowymi) przez 

okres 3 miesięcy odbywało trening 

oporowy. Pozostali badani (26 uczes-

tników) realizowali ten sam program 

treningowy, suplementując placebo 

tj. olej kukurydziany. Uzyskano 

wyniki potwierdzające korzystny 

wpływ treningu siłowego, który przy-

czynił się do wzrostu beztłuszczowej 

masy ciała i siły mięśniowej w obu 

grupach badanych, jednakże dodatek 

kwasu ALA do programu treningo-

wego wiązał się tylko z minimalną 

poprawą ocenianych parametrów. 

Z kolei Hutchins-Wiese i wsp. 

[35] nie zaobserwowali poprawy siły 

mięśniowej w badaniu interwen-

cyjnym przeprowadzonym na grupie 

85 kobiet (średnia wieku 75,0±6,0 

lat) z rozpoznanym zespołem słabości 

lub w jego ryzyku.  Wykorzystana  

w tej analizie dawka 1,2 g kwasów 

omega-3 na dzień (dokładnie  

0,72 g kwasu EPA i 0,48 g kwasu 

DHA) stosowane przez okres  

6 miesięcy wpłynęła jednak korzys-

tnie na poprawę sprawności fizycznej 

uczestniczek, którą oceniono testem 

szybkości chodu.  

Autorzy niniejszego opracowania 

również podjęli się oceny wpływu 12-

tygodniowej suplementacji kwasami 

omega-3 w dawce 1,3 g na dzień 

(dokładnie 0,66 g EPA + 0,44 g DHA + 

0,2 g innych kwasów omega-3)  

na parametry masy mięśniowej, siły 

mięśniowej i sprawności fizycznej  

u 50 osób starszych zamieszkują-
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cych środowisko domowe [25 z niską 

masą mięśniową, w tym 15 osób 

suplementujących kwasy omega-3 

(średnia wieku: 74,87 ± 8,99 lat)  

i 10 osób stanowiących grupę placebo 

(średnia wieku: 77,20 ± 6,81 lat) i 25 

w ryzyku niskiej masy mięśniowej,  

w tym 15 osób suplementujących 

kwasy omega-3 (średnia wieku: 75,07 

± 7,71 lat) i 10 osób stanowiących 

grupę placebo (średnia wieku 72.50  

± 7.74 lat)]. Uczestnicy projektu na 

czas trwania interwencji zobowiązani 

byli nie zmieniać swoich dotychczas-

owych nawyków żywieniowych i akty-

wności fizycznej. Po zakończeniu 

badania nie odnotowano istotnej 

statystycznie poprawy w zakresie 

analizowanych parametrów [36]. 

 

Podsumowanie  

Związek upływu czasu ze zmniej-

szeniem masy i siły mięśniowej nie 

budzi wątpliwości i może wiązać się  

z pogorszeniem sprawności fizycznej 

w późnych latach życia. Wyniki więk-

szości omówionych badań wskazują, 

że spożywanie wielonienasyconych 

kwasów omega-3 spowalnia niekorzy-

stne procesy związane ze starzeniem 

się układu mięśniowego. Ponieważ 

konsumpcja ryb morskich w populacji 

polskiej, również u jej najstarszych 

mieszkańców, jest niedostateczna, 

dobrą alternatywą, poza propagowa-

niem przyjmowania kwasów omega-3 

z żywności, wydaje się możliwość 

suplementacji tych związków w po-

staci preparatów doustnych. Potrze-

ba jednak jeszcze wielu badań, 

szczególnie interwencyjnych, które 

pozwolą ostatecznie zweryfikować 

zasadność stosowania suplementów 

kwasów omega-3 w profilaktyce  

i leczeniu sarkopenii. 
 

Dane do korespondencji: 

mgr Natasza Czepulis 

Katedra i Zakład Patofizjologii 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

Ul. Rokietnicka 8; 60-806 Poznań 

Tel.: (+48 61) 854 76 29 

e-mail: czepulis@ump.edu.pl 

 

Konflikt interesów / Conflict of interest 

Brak/None 

 

Piśmiennictwo: 
1. Eurostat 2011: Proportion of population aged 65 and over. http://epp.euros 

tat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00028. 

Data wejścia: 15.12.2015. 

2. Eurostat:Populationprojections.www.epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/inde

x.php/Population_projections. Data wejścia: 15.12.2015. 

3. Roubenoff R: Sarcopenia: effects on body composition and function. J Gerontol A Biol Sci 

Med Sci 2003;58(11):1012-1017 

4. Keller K, Engelhardt M: Strength and muscle mass loss with aging process. Age and 

strength loss. Muscles Ligaments Tendons J. 2014;24;3(4):346-350 

5. Janssen I: Evolution of sarcopenia research. Appl Physiol Nutr Metab. 2010;35(5):707-

712 

6. Janssen I, Heymsfield SB, Wang ZM, Ross R: Skeletal muscle mass and distribution in 

468 men and women aged 18-88 yr. J Appl Physiol 2000;89(1):81-88 

mailto:czepulis@ump.edu.pl
http://epp.euro/


POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2015;1:45-55 

 
PRACA POGLĄDOWA          54 

7. Tanaka H, Seals DR: Endurance exercise performance in masters athletes: age associated 

changes and underlying physiological mechanisms. J Physiol 2008;586 (1):55-63 

8. Manini TM, Clark BC: Dynapenia and Aging: an update. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 

2012;67(1): 28-40 

9. von Haehling S, Morley JE, Anker SD: An overwiew of sarcopenia: facts and numbers on 

prevalence and clinical impact. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2010;1(2): 129-133 

10. Janssen I, Heymsfield SB, Ross R: Low relative skeletal muscle mass (sarcopenia) in older 

persons is associated with functional impairment and physical disability. J. Amer. Geriatr. 

Soc. 2002;50:889–896 

11. Bauer JM, Sieber CC: Sarcopenia and frailty: a clinician’s point of view. Exp Gerontol 

2008;43(7): 674-678 

12. Rolland Y, Czerwinski S, Abellan Van Kan G, Morley JE, Cesari M, Onder G, Woo J, 

Baumgartner R, Pillard F, Boirie Y, Chumlea WM, Vellas B: Sarcopenia: its assessment, 

etiology, pathogenesis, consequences and future perspectives. J Nutr Health Aging. 

2008;12(7):433-450 

13. Walrand S, Guillet C, Salles J, Cano N, Boirie Y: Physiopatho-logical mechanism of 

sarcopenia. Clin Geriatr Med. 2011;27(3): 365-385 

14. Drey M: Sarcopenia - pathophysiology and clinical relevance. Wien Med Wochenschr. 

2011;161(17-18): 402-408 

15. Hamer M, Molloy GJ: Association of C-reactive protein and muscle strength in the English 

Longitudinal Study of Ageing. Age 2009;31(3):171-177 

16. Alemán H, Esparza J, Ramirez FA, Astiazaran H, Payette H: Longitudinal evidence on the 

association between interleukin-6 and C-reactive protein with the loss of total 

appendicular skeletal muscle in free-living older men and women. Age Ageing 2011;40 

(4):469-475 

17. Visser M, Pahor M, Taaffe DR, Goodpaster BH, Simonsick EM, Newman AB, Nevitt  

M, Harris TB: Relationship of interleukin-6 and tumor necrosis factor-alpha with muscle 

mass and muscle strength in elderly men and women: the Health ABC Study. J Gerontol  

A Biol Sci Med Sci 2002;57(5): 326-332 

18. Sicińska P, Pytel E, Kurowska J, Koter-Michalak M: Supplemen-tation with omega fatty 

acids in various diseases. Postepy Hig Med Dosw, 2015;69:838-852 

19. Synowska E, Waśkiewicz A, Głuszek J, Kwaśniewska M, Biela U, Kozakiewicz K, Zdrojewski 

T, Rywik S: Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki 

programu WOBASZ. Kardiologia Polska 2005;63:3(supl.4):1-7 

20. Naruszewicz M, Kozłowska-Wojciechowska M, Kornacewicz-Jach Z, Członkowska  

A, Januszewicz A, Steciwko A: Rekomendacje Grupy Ekspertów dotyczące spożycia  

i suplementacji diety kwasami omega-3 w populacji ludzi dorosłych. Family Med. Primary 

Care Rev 2007;9(1):175-176 

21. Food and Drug Administration (FDA): Letter Regarding Dietary Supplement Health  

Claim for Omega-3 Fatty Acids and Coronary Heart Disease. http://www.fda.gov/  

Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm072932.htm, Data wejścia: 

15.09.2015. 

22. Kolanowski W: Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczo-we omega-3 – znaczenie 

zdrowotne w obniżaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych. Bromat. Chem. Toksykol. 

2007;3:229-237 

23. Molfino A, Gioia G, Rossi Fanelli F, Muscaritoli M: The role for dietary omega-3 fatty 

acids supplementation in older adults. Nutrients. 2014;6(10):4058-4073 

24. Ruxton CH, Calder PC, Reed SC, Simpson MJ: The impact of long-chain n-3 

polyunsaturated fatty acids on human health. Nutr Res Rev. 2005;18(1):113-129 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2015;1:45-55 

 
PRACA POGLĄDOWA          55 

25. Welch AA, MacGregor AJ, Minihane AM: Dietary fat and fatty acid profile are 

associated with indices of skeletal muscle mass in women aged 18-79 years. J Nutr. 

2014;144(3):327-334 

26. Robinson SM, Jameson KA, Batelaan SF, Martin HJ, Syddall HE, Dennison EM, Cooper  

C, Sayer AA: Diet and its relationship with grip strength in community-dwelling older men 

and women: the Hertfordshire cohort study. J Am Geriatr Soc. 2008; 56(1):84-90 

27. Rousseau JH, Kleppinger A, Kenny AM: Self-reported dietary intake of omega-3 fatty 

acids and association with bone and lower extremity function. J Am Geriatr Soc. 

2009;57(10):1781-1788 

28. Fried LP, Tangen CM,Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, Seeman T, Tracy  

R, Kop WJ, Burke G, McBurnie MA; Cardiovascular Health Study Collaborative Research 

Group: Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 

2001;56(3): 146–157 

29. Takayama M, Arai Y, Sasaki S, Hashimoto M, Shimizu K, Abe Y, Hirose N: Association of 

marine-origin n-3 polyunsatu-rated fatty acids consumption and functional mobility in the 

community-dwelling oldest old. J Nutr Health Aging. 2013;17(1): 82-89 

30. Abbatecola AM, Cherubini A, Guralnik JM, Andres Lacueva C, Ruggiero C, Maggio  

M, Bandinelli S, Paolisso G, Ferrucci L: Plasma polyunsaturated fatty acids and age-

related physical performance decline. Rejuvenation Res. 2009; 12(1):25-32 

31. Smith GI, Atherton P, Reeds DN, Mohammed BS, Rankin D, Rennie MJ, Mittendorfer  

B: Dietary omega-3 fatty acid supplementation increases the rate of muscle protein 

synthesis in older adults: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2011;93(2):402-

412 

32. Smith GI, Julliand S, Reeds DN, Sinacore DR, Klein S, Mittendorfer B: Fish oil-derived 

n-3 PUFA therapy increases muscle mass and function in healthy older adults. Am J Clin 

Nutr. 2015;102(1):115-122 

33. Rodacki CL, Rodacki AL, Pereira G, Naliwaiko K, Coelho I, Pequito D, Fernandes LC: Fish-oil 

supplementation enhances the effects of strength training in elderly women. Am J Clin 

Nutr. 2012;95(2):428-436 

34. Cornish SM, Chilibeck PD: Alpha-linolenic acid supplementation and resistance training  

in older adults. Appl Physiol Nutr Metab. 2009;34(1):49-59 

35. Hutchins-Wiese HL, Kleppinger A, Annis K, Liva E, Lammi-Keefe CJ, Durham HA, Kenny 

AM: The impact of supplemental n-3 long chain polyunsaturated fatty acids and dietary 

antioxidants on physical performance in postmenopausal women. J Nutr Health Aging. 

2013;17(1):76-80 

36. Krzymińska-Siemaszko R, Czepulis N, Lewandowicz M, Zasadzka E, Suwalska A, Witowski 

J, Wieczorowska-Tobis K: The Effect of a 12-Week Omega-3 Supplementation on Body 

Composition, Muscle Strength and Physical Performance in Elderly Individuals with 

Decreased Muscle Mass. Int J Environ Res Public Health. 2015;12(9):10558-10574 
 


