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CHOROBY OTĘPIENNE A ŻYWIENIE – WITAMINY I KWASY 
TŁUSZCZOWE 
 
Dementia disorders and nutrition – vitamins and fatty acids 
 
 
mgr KAROLINA KULIK-KUPKA, prof. dr hab. n. med. BARBARA ZUBELEWICZ-SZKODZIŃSKA 
 
Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych 
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
 
 

Streszczenie 
Osoby starsze są jedną z grup szczególnie narażonych na ryzyko występowania niedoborów pokarmowych. Sytuacja 
ta związana jest m.in. ze zmianami biologicznymi, psychologicznymi oraz społecznymi występującymi w tym okresie 
życia. Współwystępowanie różnych schorzeń, trudności z poruszaniem się, wykonywaniem codziennych czynności 
oraz brak odpowiedniej wiedzy dotyczącej prawidłowego sposobu żywienia wpływają na pogłębianie się niedoborów 
pokarmowych. Coraz większa liczba badań dotyczy wpływu witamin na ryzyko wystąpienia oraz wyniki leczenia 
schorzeń, których częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem. Badania dowodzą, iż wpływ na zachorowanie oraz 
pogłębianie się zespołów otępiennych może wywierać m.in. odpowiednia podaż witamin i kwasów tłuszczowych. 
Dotyczy to jednak witamin dostarczanych naturalnie wraz z dietą, w odniesieniu do stosowania suplementacji wyniki 
przeprowadzonych analiz dostarczają niejednoznacznych wyników.  
Artykuł stanowi przegląd publikacji baz medycznych (Polskiej Bibliografii Lekarskiej oraz PubMed-NCBI) z lat 1999-
2016, które dotyczyły wpływu kwasów tłuszczowych oraz witamin na ryzyko rozwoju oraz wyniki leczenia zespołów 
otępiennych. 
 
Słowa kluczowe: osoby starsze, witaminy, choroby 

 

Abstract 
Elderly people are the group of people with high risk of nutritional deficiencies. Nutritional deficiencies are caused 
by comorbid diseases, problems with movement, performing of daily activity and lack of knowledge about proper 
nutrition and each of them may cause worse nutritional state. More and more researches are concerning about 
impact of vitamins on risk of development many diseases common for elderly people and also their potential uses  
in treatment. The studies are showing that impact on illness of dementia can exert e. g supply of vitamins and fatty 
acids. This applies only vitamins delivered from diet, but in case of using supplementation, presented studies do not 
show clear results in this field. The article is a review of medical databases publications (Polish Medical Bibliography 
and PubMed-NCBI) from the years 1999-2016, which involved the effect of fatty acids and vitamins on the risk  
of development and treatment dementia disorders. 
 
Keywords: elderly people, vitamins, diseases 

 
 
Wstęp 

Z roku na rok na świecie zwiększa się udział osób  
w starszym wieku w stosunku do ogólnej liczby ludności. 
W drugiej połowie XX wieku średnia długość życia 
zwiększyła się o ok. 10 lat a według prognoz 
demograficznych będzie następował jej dalszy wzrost 
zwłaszcza w odniesieniu do osób w okresie późnej  

 
starości [1-2]. Częstość występowania niektórych 
schorzeń takich jak np. zespoły otępienne wzrasta wraz 
wiekiem. Jak dowodzą badania sposób żywienia osób 
starszych cechuje występowanie błędów żywieniowych, 
co również może wpływać na pogorszenie stanu zdrowia 
[3-4]. 
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Otępienie jest zespołem klinicznym spowodo-
wanym schorzeniem mózgu, które zwykle ma charakter 
postępujący lub przewlekły. Tę grupę chorób cechuje 
występowanie zaburzeń wyższych funkcji korowych 
takich jak myślenie, pamięć, liczenie, orientacja, język, 
zdolność uczenia się, ocena, rozumienie [5]. Według 
klasyfikacji ICD-10, która kategoryzyje otępienie według 
kryterium neuropatologicznego, wyróżnia się [6]: 

 otępienie w chorobie Alzheimera, 

 otępienia naczyniowe, 

 otępienie w innych chorobach klasyfikowanych 
gdzie indziej, 

 otępienie bliżej nieokreślone. 
Według danych epidemiologicznych zespoły otępie-

nne dotyczą 3-11% osób po 65 roku życia natomiast  
u osób po 90 roku życia aż 40%. [6]. 

Artykuł stanowi przegląd publikacji baz medycznych 
(Polskiej Bibliografii Lekarskiej oraz PubMed-NCBI) z lat 
1999-2016, które dotyczyły wpływu kwasów tłuszczo-
wych oraz witamin na ryzyko rozwoju oraz wyniki 
leczenia schorzeń otępiennych. 
 
Kwasy tłuszczowe 

Rola tłuszczów będących jednym ze źródeł energii 
dla organizmu, źródłem witamin rozpuszczalnych  
w tłuszczach a także kwasów tłuszczowych stanowiących 
materiał budulcowy do syntezy związków biologicznie 
czynnych jest od dawna przedmiotem zainteresowań 
badaczy. Kwasy tłuszczowe wchodzące w skład 
tłuszczów mogą posiadać różną liczbę atomów węgla 
oraz mogą być połączone wiązaniami pojedynczymi  
i podwójnymi. Rodzaj wiązań występujących  
w cząsteczce kwasów tłuszczowych będzie decydował  
o przynależności danego kwasu tłuszczowego do 
konkretnej grupy: w kwasach tłuszczowych nasyconych 
występują wyłącznie wiązania pojedyncze, w kwasach 
tłuszczowych jednonienasyconych występuje jedno 
wiązanie podwójne, w kwasach tłuszczowych wielo-
nienasyconych występują dwa lub więcej wiązań 
podwójnych. Do kwasów tłuszczowych wieloniena-
syconych zaliczamy niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe z rodziny omega 3 i omega 6, które nie są 
syntetyzowane w organizmie ludzkim. Wpływ kwasów 
tłuszczowych na organizm człowieka jest zagadnieniem 
bardzo szerokim, dlatego też autorzy niniejszej publikacji 
skupią się jedynie na roli jaką pełnią kwasy tłuszczowej  
w profilaktyce i terapii schorzeń otępiennych [7-8]. 

Lipidy tworzą osłonki mielinowe oraz błony 
biologiczne i stanowią ok. 60% suchej masy ośrodko-
wego układu nerwowego. Głównym fosfolipidem 
wchodzącym wraz z białkami w skład struktur 
tworzących szkielet błon komórek nerwowych i recepto-
rów jest fosfatydylocholina (lecytyna). Wraz z pożywie-

niem dostarczane są do organizmu substraty do 
gromadzenia, syntezy oraz uwalniania neurotrans-
miterów (np. acetylocholiny). Niedostateczna podaż 
choliny w pożywieniu może skutkować zmianami  
w składzie kwasów tłuszczowych omega 3 i omega  
6 a w konsekwencji w składzie błon komórkowych oraz 
ich funkcjach. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
wpływają także na niektóre parametry błon biolo-
gicznych takie jak np. temperatura topnienia, płynność. 
Kwas dekozaheksaenowy (DHA) wydłuża czas życia 
neuronów, wpływa na poprawę krążenia w naczyniach 
mózgowych, a także chroni mózg przed odkładaniem  
się beta-amyloidu. [9-10]. 

Morris i wsp. prowadzili badania dotyczące wpływu 
spożycia tłuszczów na ryzyko zachorowania na chorobę 
Alzheimera (AD). Badaniem objętych zostało 815 osób  
w wieku ≥ 65 lat, które wypełniły arkusze częstości 
spożycia żywności i w chwili badania nie chorowały  
na AD. Okres obserwacji pacjentów trwał średnio 3,9 lat 
i w tym okresie u 131 osób rozwinęła się choroba 
Alzheimera. Stwierdzono, iż wysokie spożycie nasyco-
nych kwasów tłuszczowych oraz izomerów trans 
nienasyconych kwasów tłuszczowych wpływało na 
wzrost ryzyka zachorowania na AD, przeciwne działanie 
wykazywała natomiast duża zawartość niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) oraz 
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych w diecie. 
Pacjenci znajdujący się w 5 kwintylu spożycia kwasów 
tłuszczowych omega 6 (mediana 14,5g/d) mieli o 70% 
obniżone ryzyko choroby Alzheimera w porównaniu  
z pacjentami znajdującymi się w 1 kwintylu (mediana  
7,4 g/d) pod względem spożycia w/w kwasów 
tłuszczowych. Podobną pozytywną rolę odgrywało 
spożycie tłuszczów roślinnych oraz wysoki stosunek 
spożycia PUFA do tłuszczów nasyconych [11]. Należy 
jednak pamiętać, iż pomimo, że kwasy tłuszczowe 
omega 6 należą do niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych to ich duże spożycie może również 
powodować negatywne skutki zdrowotne. Dlatego 
bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniego stosunku 
spożycia kwasów omega 3 i omega 6. Baierle i wsp. 
badali natomiast zależność pomiędzy stężeniem poszcze-
gólnych kwasów tłuszczowych, stężeniem homocysteiny 
a zaburzeniami czynności poznawczych. Do grupy 
badanej włączonych zostało 45 osób które na podstawie 
skali MMSE (Mini Mental State) podzielone zostały  
na 2 grupy (grupę kontrolną liczącą 33 osoby oraz grupę 
osób z zaburzeniami czynności poznawczych, do której 
zakwalifikowano 12 osób). Na podstawie przeprowa-
dzonych analiz autorzy wyciągnęli wnioski, iż obniżony 
poziom kwasów omega-3 (przede wszystkim DHA)  
oraz zwiększony poziom kwasów palmitynowego i miry-
stynowego mogą mieć związek z występowaniem 
zaburzeń czynności poznawczych. Niski poziom kwasów 
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omega 3 wpływa na podwyższenie poziomu 
homocysteiny, może to prowadzić do wystąpienia 
choroby naczyń mającej związek z zaburzeniami 
czynności poznawczych [12]. Laitinen i wsp. badali także 
zależność pomiędzy spożyciem tłuszczu przez osoby  
w średnim wieku a zachorowalnością na chorobę 
Alzheimera i demencję spowodowaną innymi 
przyczynami. Pierwszy etap badania powadzono  
w latach 1972, 1977, 1982 oraz 1987. Spożycie kwasów 
tłuszczowych oceniano na podstawie wywiadu i kwestio-
nariusza. Drugi etap badania miał miejsce w 1998 roku 
(średni czas obserwacji wynosił 21 lat), a uczestniczyło  
w nim 1449 osób w wieku 65-80 lat. 117 osób z grupy 
badanej chorowało na demencję. Według autorów 
umiarkowane spożycie nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych (w badaniu osoby przydzielone do grupy 
spożywającej 0,5-0,8 g PUFA z produktów do smaro-
wania pieczywa) w średnim wieku może wykazywać 
ochronne działanie w przeciwieństwie do spożycia nasy-
conych kwasów tłuszczowych, które mogą zwiększać 
ryzyko zachorowania [13].  

Prowadzone były także obserwacje dotyczące 
wpływu suplementacji kwasami omega 3 na 
występowanie choroby Alzheimera. Freund-Levi i wsp. 
prowadzili badania wśród 174 (początkową grupę 
badaną stanowiło 110 kobiet i 94 mężczyzn, całe 
badanie ostatecznie ukończyły jednak 174 osoby) osób  
z łagodnym do umiarkowanym nasileniem choroby 
Alzheimera. Pacjenci otrzymywali 1,7 g DHA + 0,6g EPA 
(eicosapentaenoic acid, kwas eikozapentaenowy) lub 
placebo. Stan pacjentów oceniano przy użyciu 
specjalnych skal oceniających funkcje poznawcze (MMSE 
– Mini Mental State Examination, ADAS-cog – Alzheimer 
Disease Assessment Scale). Badania wykazały, iż 
podawanie kwasów tłuszczowych z rodziny omega  
3 u osób z łagodną do umiarkowanej postacią choroby 
Alzheimera nie wpływało na opóźnienie spadku funkcji 
poznawczych [14]. Pozytywnego wpływu suplementacji 
na schorzenia otępienne nie wykazano również  
w badaniu Van de Rest i wsp. Grupę badaną stanowiły 
302 osoby z otępieniem w wieku powyżej 65 lat. 
Pacjenci otrzymywali na dobę 1800 mg EPA+DHA lub 
400 mg EPA+DHA albo placebo (olej słonecznikowy –  
1 kapsułka zawierała 900 mg oleju i 2,7 mg tokoferolu). 
Badanie trwało 26 tygodni i nie zaobserwowano w nim 
wpływu żadnej ze stosowanej suplementacji na poprawę 
funkcji poznawczych [15]. Bruckhardt i wsp. przepro-
wadzili natomiast przegląd artykułów medycznych doty-
czących wpływu suplementacji na leczenie demencji. Do 
końcowej analizy autorzy zakwalifikowali 3 porówny-
walne, randomizowane badania kliniczne (632 pacjen-
tów z łagodną do umiarkowanej postacią AD, suple-
mentacja EPA+DHA 1750-2300 mg/d). Autorzy nie 
znaleźli przekonujących dowodów na skuteczność 

suplementów omega 3 w leczeniu łagodnej i umiarko-
wanej choroby Alzheimera [16]. 

 
Witaminy 

Niedobór witamin może być jednym z czynników 
mających wpływ na występowanie zespołów 
otępiennych. U podłoża tych zależności leży kilka 
mechanizmów m.in. antyoksydacyjne działanie części 
witamin (w osoczu pacjentów z chorobą Alzheimera 
wykazano niższy poziom dysmutazy ponadtlenkowej 
oraz wyższe stężenie nadtlenków lipidów), udział 
witaminy B6, B12 oraz folianów w powstawaniu 
katecholamin, indoloamin, a także fosfolipidów mieliny, 
które stanowią budulec osłonek neuronów. Tkanka 
nerwowa ze względu na duże zużycie tlenu, dużą 
zawartość w błonach komórkowych wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych (łatwo ulegają peroksydacji)  
a także zwiększoną gęstość mitochondrialną jest bardzo 
wrażliwa na działanie nadtlenków oraz wolnych rodni-
ków. Witaminy mają także wpływ na obniżenie stężenia 
homocysteiny, która oprócz udziału w powstawaniu 
miażdżycy naczyń może w utlenionej formie zapoczątko-
wywać zwyrodnienie komórek OUN. Enzymy zależne  
od witaminy B6 katalizują także przemiany serotoniny, 
dopaminy, histaminy, amin biogennych oraz amino-
kwasów [17-19].  

Cao i wsp. dokonali metaanalizy artykułów 
dotyczących wpływu diety na ryzyko powstawania 
demencji. Do analizy zakwalifikowane zostały 42 artykuły 
pomiędzy 1997 a 2014 rokiem. Według autorów wyższe 
spożycie witamin antyoksydacyjnych, witamin z grupy  
B oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych związane 
było z mniejszym ryzykiem demencji w przeciwieństwie 
do palenia tytoniu oraz oddziaływania aluminium  
(np. zawartość aluminium w wodzie pitnej), które to 
wpływały na wzrost owego ryzyka. Znaczenie miało 
także niskie stężenie witaminy D, które wiązane było  
z występowaniem zaburzeń czynności poznawczych [20]. 
Także Kim i wsp. prowadzili badania dotyczące 
zależności pomiędzy spożyciem witamin z grupy  
B a zaburzeniami czynności poznawczych. Do grupy 
badanej zakwalifikowanych zostało 321 mieszkańców 
Korei powyżej 60 roku życia (100 pacjentów z łagodnym 
upośledzeniem funkcji poznawczych, 100 z chorobą 
Alzheimera oraz 121 osób zdrowych). U wszystkich 
pacjentów wykonane zostały pomiary stężenia witaminy 
B12, kwasu foliowego oraz homocysteiny. Przed 
pobraniem krwi z każdym z pacjentów przeprowadzono 
także 24-godzinny wywiad żywieniowy. Na podstawie 
przeprowadzonych badań autorzy stwierdzili, iż związek 
pomiędzy spożyciem witamin z grupy B a wpływem  
na funkcje poznawcze był silniejszy u pacjentów  
z chorobą Alzheimera oraz łagodnym upośledzeniem 
funkcji poznawczych niż u osób zdrowych [21]. 
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Odmienne wyniki od Kim i wsp. uzyskali Bonetti i wsp., 
którzy prowadzili badania wśród 318 osób ≥65 roku  
życia (44 osoby bez zaburzeń czynności poznawczych, 
127 z zaburzeniami czynności poznawczych oraz 147  
z demencją). Pacjenci zostali podzieleni na 4 grupy  
w zależności od poziomu stężenia homocysteiny  
(w normie, powyżej normy) oraz stężenia witamin  
z grupy B (w normie, niedobór). Autorzy stwierdzili,  
iż hiperhomocysteinemia wiązała się z większymi 
zaburzeniami czynności poznawczych niezależnie od 
poziomu witamin z grupy B [22].  

Oceny wpływu stężenia witaminy D na funkcje 
poznawcze dokonali Matchar i wsp., którzy przepro-
wadzili badania wśród osób starszych mieszkających  
w Chinach. Ostatecznie do badań włączone zostały 1202 
osoby powyżej 60 roku życia. Oceny funkcji poznawczych 
dokonano za pomocą skali MMSE. Wyciągnięto wnioski, 
iż niższe stężenie witaminy D wiąże się z większym 
spadkiem czynności poznawczych [23]. Shen i Hong-Fang 
przeprowadzili natomiast analizę artykułów medycznych 
opublikowanych do lutego 2015 dotyczących wpływu 
stężenia witaminy D na chorobę Alzheimera. Do 
metaanalizy włączonych zostało 5 badań (opubliko-
wanych pomiędzy 2010 a 2015 rokiem), na postawie 
których autorzy wyciągnęli wnioski, iż niedobór 
witaminy D może być związany ze zwiększonym 
ryzykiem demencji i choroby Alzheimera. Podkreślono 
jednak, że niezbędne jest prowadzenie dalszych badań 
dotyczących tego zagadnienia [24].  

 Wpływ stosowanej suplementacji na ryzyko 
występowania zaburzeń otępiennych jest tematem 
dyskusyjnym gdyż istnieją sprzeczne wyniki badań 
dotyczące tego zagadnienia. Aisen i wsp. prowadzili 
badania na temat suplementacji wysokich dawek 
witamin z grupy B u pacjentów z chorobą Alzheimera.  
W badaniu wzięło udział 409 pacjentów w stadium 
choroby Alzheimera od łagodnego do umiarkowanego 
(według skali MMSE). Pacjenci przydzieleni zostali do  
2 grup (grupa 1 – 60% badanych otrzymujących 5mg/d 
kwasu foliowego, 25mg/dzień witaminy B6 oraz 1mg/d 
witaminy B12, grupa 2 – 40% badanych otrzymujących 
placebo). Terapia ta stosowana była przez okres 18 
miesięcy i ukończona została przez 309 pacjentów 
(grupa 1 – 202 uczestników, grupa 2 – 138). Stosowanie 
suplementacji nie wpłynęło na spowolnienie spadku 
zdolności poznawczych wśród badanych osób. Dodatko-
wo w grupie osób leczonych witaminami zaobserwo-
wano większą liczbę działań niepożądanych związanych  
z depresją [25]. Odmienne wyniki uzyskali Li i wsp., 
którzy oceniali wpływ witamin E, C oraz β-karotenu na 
funkcje poznawcze (oceniane za pomocą skali MMSE) 

oraz stężenie amyloidu β (Ap, jego podwyższony poziom 
może powodować zaburzenia pamięci oraz uczenia  
się) oraz estradiolu (E2, obniżony poziom związany jest  
z zaburzeniami funkcji poznawczych oraz demencją)  
u starszych osób. Do badań zakwalifikowanych zostało 
300 osób (128 mężczyzn i 172 kobiety) pomiędzy  
60-75 rokiem życia. Zostali oni podzieleni na 5 grup  
(po 60 osób): grupa A otrzymywała: 200 mg/d witaminy 
E, 300 mg/d witaminy C oraz 16,7 mg/d β-karotenu; 
grupa B: 200 mg/d witaminy E, 300 mg/d witaminy  
C oraz 8,4 mg/d β-karotenu; grupa C: 200 mg/d 
witaminy E, 300 mg/d witaminy C oraz 5,6 mg/d  
β-karotenu; grupa D: 200 mg/d witaminy E, 300 mg/d 
witaminy C oraz 0 mg/d β-karotenu; grupa E: 5 mg/d 
witaminy E. Badanie trwało 16 tygodni. Stwierdzono,  
iż podawanie w połączeniu witamin E, C, oraz β-karotenu 
może wpływać na poprawę funkcji poznawczych,  
oraz zmniejszać poziom Ap i podwyższać poziom  
E2 w osoczu badanych osób [26]. Tak sprzeczne wnioski 
mogą wynikać z odmiennego rodzaju oraz dawek suple-
mentacji stosowanej u pacjentów.  

 
Podsumowanie 

Starość jest okresem życia, który cechuje się 
występowaniem wieloaspektowych zmian dotyczących 
sfery biologicznej, psychicznej oraz społecznej. 
Poszukiwane są coraz to nowsze metody a także 
rozwiązania, które mogłyby okazać się pomocne  
w zapobieganiu a także leczeniu schorzeń najczęściej 
występujących u osób w starszym wieku. Szczególną 
uwagę należy przywiązywać do prawidłowo skompono-
wanej diety osób w wieku starszym, gdyż to ona pozwoli 
pokryć zapotrzebowanie organizmu na wszystkie 
niezbędne składniki w tym witaminy i kwasy tłuszczowe. 
Badania dotyczące wpływu suplementacji na schorzenia 
otępienne przyniosły zróżnicowane efekty, dlatego nie 
powinna być ona wprowadzana rutynowo. Najpierw 
powinno się próbować pokryć zapotrzebowanie za 
pomocą odpowiedniego sposobu żywienia.  
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Streszczenie 
Choroba Alzheimera jest postępującą, nieuleczalną chorobą neurodegeneracyjną. Charakteryzuje się stopniowym 
zanikiem pamięci, w konsekwencji prowadząc do zgonu chorego. Szacuje się, że do 2030 liczba chorych w Polsce 
wzrośnie o ok. 3 miliony, w stosunku do roku 2005. Głównymi czynnikami ryzyka niemodyfikowalnymi są: wiek, 
przebyty uraz głowy, obciążająca historia rodzinna i predyspozycje genetyczne. Do modyfikowalnych czynników 
ryzyka należą: nadciśnienie, cukrzyca typu II, miażdżyca, nadmierna masa ciała, nieprawidłowe żywienie, spożywanie 
alkoholu. W pracy wymieniono strategie żywieniowe, które mają na celu prewencję pierwotną i wtórną choroby 
Alzheimera, w tym wzbogacenie diety o roślinne polifenole, kwasy n-3, witaminy z grupy B i kwas foliowy, 
średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe i witaminy antyoksydacyjne. Przedstawiono również modele żywieniowe, 
których implementacja przynosi korzystne efekty prewencyjne, tj. dietę Śródziemnonorska, dietę MIND oraz dietę 
redukcyjną.  
 
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, polifenole, omega-3, dieta śródziemnomorska, dieta MIND, dieta redukcyjna, 
osoby starsze 
 

Abstract 
Alzheimer's disease is a chronic incurable neurodegenerative disease. It is characterized by short – term memory loss 
which can eventually lead to death. It is estimated that by 2030 around 3 million more people will have Alzheimer's, 
with regard to the year 2005. Non – modifiable risk factors include age, head injury, family history and genetic 
factors. Modifiable risk factors are hypertension, type II diabetes, arteriosclerosis, excessive body weight, unhealthy 
diet, alcohol. This work indicates nutrition strategies which help in primary and secondary prevention of Alzheimer’s 
disease, including diet enriched in herbal polyphenols, omega-3 acids, B vitamins and folic acid, medium chain fatty 
acids and antioxidant vitamins. The work presents also nutritional models which are related to beneficial preventive 
effects, i.e. Mediterranean diet, MIND diet and calorie restricted diet.  

 
Keywords: Alzheimer disease, polyphenols, omega-3, Mediterranean diet, mind diet, calorie restricted diet, elderly 
people 

 
 
Wprowadzenie 

Choroba Alzheimera jest najczęstszą neurodege-
neracyjną demencją, która skutkuje upośledzeniem 
funkcji kognitywnych i poznawczych, w konsekwencji 
prowadząc do zgonu. Osoba chora jest wyłączona  
z życia społecznego, a także wymaga stałej opieki  
oraz interdyscyplinarnego podejścia do leczenia. Szacuje 
się, że w Stanach Zjednoczonych co 68 sekund 
diagnozowana jest nowa osoba [1]. W Polsce w 2005  

 
liczba chorych wyniosła 5,9 mln, natomiast szacuje się, 
że do 2030 będzie ich ponad 9 milionów [2]. Z powodu 
przewidywanego wzrostu osób w wieku podeszłym 
spodziewać się można także większej liczby chorych  
na demencję typu alzheimerowskiego, dlatego odpowie-
dnia prewencja skierowana na modyfikowalne czynniki 
ryzyka, wczesna diagnostyka i skuteczna strategia 
żywieniowa mogą okazać się pomocne w zapobieganiu 
lub poprawie jakości życia chorego.  
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Patogeneza i objawy choroby Alzheimera 

Neuropatologiczną cechą choroby Alzheimera jest 
występowanie złogów zewnątrzkomórkowego amyloidu 
i zwyrodnienia neurofibrylarnego, co jest związane  
z ubytkiem na poziome synaptycznym i neuronalnym  
[3]. Beta-amyloid gromadzi się w ważnych obszarach 
odpowiedzialnych za kontrolę funkcji pamięciowych  
i poznawczych, co uruchamia wiele zmian w mózgu 
prowadzących do rozwoju choroby Alzheimera  
[4]. Skutkiem opisanych zmian jest spadek substancji 
przekaźnikowych, takich jak acetylocholina, która  
ma największe znaczenie dla układu pamięci  
[2]. Postępującemu zwyrodnieniu i obumieraniu 
neuronów towarzyszy wydzielanie czynników zapalnych, 
do których należą reaktywne formy tlenu oraz cytokiny. 
Uszkodzeniu ulega bariera krew-mózg, co prowadzi  
do degeneracji struktury mózgu [5]. Wyróżniamy 
chorobę Alzheimera o wczesnym i późnym początku. 
Objawy otępienia w chorobie Alzheimera o wczesnym 
początku rozpoczynają się przed 65 rokiem życia  
[1]. Przez pierwsze 5-12 lat choroba rozwija się 
bezobjawowo, stopniowo prowadząc do upośledzenia  
i zaburzenia funkcji poznawczych i utraty pamięci. 
Charakterystycznymi objawami choroby są postępujący 
zanik pamięci, dezorientacja przestrzenna oraz 
spowolnienie funkcji poznawczych. [5]. Innymi objawami 
choroby są zaburzenia językowe, zaburzenia koncentra-
cji i uwagi, urojenia, omamy, zaburzenia zachowania, 
depresja, niepokój i zaburzenia snu [2]. W ostatnim 
stadium, chory traci kontakt z otoczeniem, zapomina 
podstawowych czynności życia codziennego i wymaga 
stałej opieki [5]. Obecne terapie łagodzą symptomy,  
ale nie wpływają na progresję choroby. W ostatnich 
latach omawiane są możliwe strategie prewencyjne  
i pomimo braku jednoznacznych wskazań, dietetycy  
i lekarze dyskutują o strategiach służących możliwemu 
zmniejszeniu ryzyka zachorowania na choroby neuro-
degeneracyjne. 
 
Czynniki ryzyka  

Chociaż etiologia rozwoju choroby nie jest do końca 
znana, to możemy wyróżnić czynniki ryzyka predyspo-
nujące do rozwoju choroby. Wymienia się modyfi-
kowalne i niemodyfikowalne czynniki (Tabela 1).  
 
Niemodyfikowalne czynniki ryzyka 
 
Wiek i płeć 

Wiek jest najważniejszym czynnikiem ryzyka  
w rozwoju choroby Alzheimera. Po 65 roku życia ryzyko 
zachorowania na chorobę Alzheimera wzrasta dwukro-
tnie co 5 lat, a po 85 roku życia prawdopodobieństwo 
wystąpienia demencji wynosi 50%. Nie potwierdzono 
natomiast związku między płcią, a większym ryzykiem 

zachorowania, jednakże ze względu na wzrost długości 
życia i liniową zależność choroby od wieku, 2/3 chorych 
stanowią kobiety [1]. 
 
Urazy głowy 

Istnieją przekonujące doniesienia wskazujące  
na istnienie związku między przebytym urazem głowy,  
a większym prawdopodobieństwem wystąpienia demen-
cji. Zależność ta musi być jednak potwierdzona dalszymi 
badaniami [6]. 
 
Czynniki genetyczne i historia rodzinna 

Czynniki genetyczne odgrywają ważną rolę  
w chorobie Alzheimera, włączając zarówno wczesną, jak 
i późną postać choroby, chociaż silniejszy efekt 
predyspozycji genetycznych jest zauważalny w postaci 
wczesnej. Szacuje się, że ok. 70% ryzyka choroby 
Alzheimera może być związane z czynnikami genety-
cznymi [3]. Do genetycznych czynników ryzyka 
wystąpienia choroby zalicza się m.in.: mutacje genów 
presenilin, polimorfizm apolipoproteiny E (ApoE), enzy-
matyczne zmiany aktywności a-antychymotrypsyny, 
butyrylocholinoesterazy K czy też kompleksu dehydro-
genazy ketoglutarowej [5]. Przyjmuje się, że dziedzicz-
ność późnej postaci choroby wynosi od 58 do 79%. 
Historia rodzinna jest zatem jednym z najsilniejszych 
czynników ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera, 
nawet w przypadku braku mutacji genetycznych [1].  
 
Modyfikowalne czynniki ryzyka 
 
Nadciśnienie tętnicze krwi 

Zidentyfikowano wiele czynników ryzyka, które  
są kojarzone ze zwiększoną podatnością na rozwój 
choroby. Jednym z nich jest nadciśnienie tętnicze 
występujące u osób w średnim wieku. W przepro-
wadzonych badaniach wykazano zależność między 
występowaniem nadciśnienia tętniczego, a obecnością 
choroby Alzheimera [11]. Nadciśnienie jest diagnozo-
wane u blisko 50% osób po 70 roku życia. W wielu 
przypadkach zdiagnozowanie nadciśnienia poprzedza 
wystąpienie demencji typu alzheimerowskiego i naczy-
niowego średnio o 20 lat [8]. Ponadto, w badaniach 
przeprowadzonych przez Gentile i wsp. na modelu 
zwierzęcym wykazano, że nadciśnienie tętnicze zwiększa 
przepuszczalność bariery krew-mózg, prowadząc do 
zwiększonego odkładania złogów amyloidowych [9].  

 
Cukrzyca typu II 

Występowanie cukrzycy typu II jest niezmiennie 
łączone m.in. z pogorszeniem się funkcji kognitywnych, 
łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, demencją 
naczyniową i chorobą Alzheimera [1]. Nieprawidłowości 

11 

PRACA POGLĄDOWA 

 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2016;3:10-17 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
w metabolizmie insuliny wpływają również na zakłócenia 
w degradacji beta-amyloidu [10].  

 
Miażdżyca 

Zmniejszony przepływ krwi do mózgu 
spowodowany zwężeniem tętnic prowadzi do zaburzeń 
poznawczych. Miażdżyca związana jest z uszkodzeniami 
ścian naczyń krwionośnych, w konsekwencji prowadząc 
do dysfunkcji bariery krew-mózg, hipoperfuzji, niedo-
krwienia mózgowego, co może zapoczątkować proces 
upośledzenia poznawczego [11]. 

 
Nieprawidłowa masa ciała 

W badaniach przeprowadzonych przez Whitmera  
i wsp. wykazano, że osoby otyłe (BMI ≥30) cechowały  
się o 35% wyższym ryzykiem wystąpienia demencji  
w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała  
(BMI 18,6-24,9). Autorzy wywnioskowali, że otyłość  
w średnim wieku zwiększa ryzyko demencji niezależnie 
od innych czynników [12]. Co ciekawe, u osób w wieku 
podeszłym, otyłość jest czynnikiem zmniejszającym 
ryzyko choroby [13]. Wykazano, że chroniczne niedoży-
wienie może prowadzić do dysfunkcji poznawczej.  
5-15% pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera  
jest niedożywionych [14]. Długotrwałe badanie osób  
po 65 roku życia wykazało, że przyspieszona utrata masy 
ciała może poprzedzać diagnozę choroby Alzheimera 
[15]. 
 
Nieprawidłowy sposób żywienia 

Sposób żywienia wiąże się z chorobą Alzheimera. 
Dieta może być czynnikiem zarówno prewencyjnym, jak  
i predysponującym do rozwoju choroby. Przykładowo, 
przestrzeganie diety śródziemnomorskiej, żywność  
o niskim indeksie glikemicznym, czy podaż kwasów 
omega-3 mogą obniżyć ryzyko choroby Alzheimera 
[13,14]. Jednakże nieprawidłowe żywienie jest 
niezależnym czynnikiem ryzyka. Zachodnia dieta bazuje 
na nasyconych kwasach tłuszczowych, co w połączeniu  
z siedzącym trybem życia przyczynia się do występo-
wania otyłości, hipercholesterolemii i wysokiego 
ciśnienia tętniczego krwi, powodując miażdżycę, 
chorobę niedokrwienną serca i cukrzycę, czyli główne 
czynniki ryzyka choroby Alzheimera [11]. Wśród 
produktów zwiększających prawdopodobieństwo 
zachorowania wymienia się: produkty zwierzęce, 
słodycze i wysokotłuszczowy nabiał. Wysoki poziom 
spożycia wymienionych produktów może być związany 
ze wzmożonym stresem oksydacyjnym, koncentracją 
homocysteiny i podwyższonym poziomem cholesterolu 
[16]. Ponadto dieta bogata w cukry proste predysponuje 
do rozwoju choroby Alzheimera [17]. Również spożycie 
alkoholu jest jednym z czynników ryzyka. W badaniach 
przeprowadzonych na modelu zwierzęcym wykazano,  

że spożycie etanolu może doprowadzić do oksyda-
cyjnego uszkodzenia mózgu [10]. Paradoksalnie, 
umiarkowane spożycie czerwonego wina może 
zmniejszyć ryzyko chorób naczyniowo-mózgowych  
u starszych dorosłych. Badanie Goldberga i wsp. 
wykazało, że konsumpcja czerwonego wina związana 
jest z poprawą funkcji układu sercowo-naczyniowego 
oraz funkcji kognitywnych [18].  
 
Składniki żywieniowe w dietoprofilaktyce choroby 
Alzheimera 

Określenie działania prewencyjnego poszczególnych 
składników pokarmowych jest problematyczne ze 
względu na trudność w wyizolowaniu komponentów 
diety z zastosowanego modelu żywieniowego oraz brak 
wiedzy z zakresu możliwych interakcji poszczególnych 
składników obecnych w żywności. Jednakże możemy 
przypuszczać, że włączenie pewnych produktów do diety 
lub zastosowanie ściśle określonego modelu żywienio-
wego może wiązać się z niższym ryzykiem zachorowania 
na choroby układu krążenia, a to z kolei może wpływać 
na zmniejszone ryzyko występowania demencji typu 
alzheimerowskiego. Co więcej, wybrane składniki diety 
lub wzorce żywieniowe, działając na poziomie 
neuronalnym mogą bezpośrednio ograniczać ryzyko 
zachorowania na chorobę Alzheimera. 

 
Roślinne polifenole 

Według badań przeprowadzonych przez Hugela, 
stres oksydacyjny odgrywa dużą rolę w etiologii chorób 
przewlekłych, a także może bezpośrednio inicjować 
neurodegenerację. Polifenole natomiast wykazują 
działanie profilaktyczne i terapeutyczne wobec stresu 
oksydacyjnego [19]. Co istotne, większość ziół  
i substancji roślinnych bogatych w polifenole charaktery-
zuje się bezpieczeństwem stosowania i dostępnością 
przy jednoczesnej antyamyloidowej aktywności. 
Polifenole występujące w roślinach takie jak kwas 
taninowy, kwercetyna, kurkumina, kamferol, katechina  
i epikatechina cechują się hamowaniem formacji  
beta-amyloidu. Ponadto polifenole mogą wiązać się  
z beta-amyloidem osłabiając jego stabilność [20]. 
Galusan epigallokatechiny, główny składnik zielonej 
herbaty, znacząco osłabia agregację beta-amyloidu  
i powoduje przebudowę dużych włókien beta-amyloidu 
na mniejsze, nietoksyczne skupiska. Badanie przeprowa-
dzone przez Zhanga dowodzi, że galusan epigallo-
katechiny zmniejsza produkcję beta-amyloidu zarówno 
w modelu neuronalnym, jak i zwierzęcym [21]. 
Kurkumina uważana jest naturalny środek neuropro-
tekcyjny [20]. Charakteryzuje się ona działaniem 
przeciwzapalnym, neutralizuje działanie wolnych 
rodników oraz zapobiega peroksydacji lipidów. 
Kurkumina powoduje neurogenezę u dorosłych, poprzez 
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aktywację szlaku sygnalizacyjnego Wnt, dlatego też 
może być wykorzystywana w terapii choroby Alzheimera 
[22]. W doświadczeniu wykonanym na modelu 
zwierzęcym stwierdzono, że kurkumina zmniejsza ogólną 
zawartość złogów amyloidowych [23]. 

 
Kwasy tłuszczowe n-3  

Kwasy tłuszczowe omega-3, takie jak kwas 
eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy 
(DHA) tworzą kompleksy z neuronalnymi fosfolipidami. 
Kwasy te muszą być dostarczane wraz z dietą, gdyż 
organizm ludzki ich nie syntetyzuje. Obecność kwasów 
EPA i DHA zwiększa płynność błon komórkowych  
i poprawia neuroprzekaźnictwo poprzez wypieranie 
kwasów tłuszczowych omega-6 i cholesterolu z błony 
komórkowej [11]. W badaniach przeprowadzonych na 
modelu zwierzęcym zaobserwowano, że niska zawartość 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w mózgu  
(w tym kwasów omega-3) starych myszy była przyczyną 
zaburzeń funkcji błon neurologicznych, co w konsek-
wencji prowadziło do utraty pamięci, pogorszenia 
zdolności uczenia się i zaburzeń widzenia. Co ciekawe, 
zmiany te uległy cofnięciu na skutek suplementacji diety 
badanych myszy olejami z ryb oraz DHA [24]. W badaniu 
przeprowadzonym przez Söderberga i wsp. wykazano,  
że w mózgach pacjentów cierpiących na chorobę 
Alzheimera znajduje się niższe stężenie kwasu DHA  
w istocie szarej płata czołowego i hipokampa niż  
w mózgach osób zdrowych [25]. Ponadto Lim i wsp. 
stwierdzili, że dieta wzbogacona w kwas dokoza-
heksaenowy (DHA) powoduje znaczące obniżenie 
zawartości beta-amyloidu [25]. Sugeruje się, że DHA 
może działać protekcyjnie przeciwko odkładaniu się 
złogów beta-amyloidu w mózgu [26]. Zaobserwowano 
także, że wyższe stężenie DHA we krwi przyczynia się do 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia łagodnej postaci 
choroby Alzheimera [27]. Z kolei regularne spożywanie 
tłuszczu rybiego, będącego źródłem kwasów omega-3, 
również przyczynia się do zmniejszenia częstotliwości 
choroby Alzheimera [28]. W innym badaniu zaobserwo-
wano, że wśród uczestników spożywających ryby lub 
owoce morza przynajmniej raz w tygodniu, występowało 
statystycznie niższe ryzyko zdiagnozowania demencji  
i choroby Alzheimera, niż u osób, których dieta 
pozbawiona była tych produktów [29]. Ponadto  
w badaniu wykonanym przez Morrisa odnotowano,  
że osoby, które spożywały ryby przynajmniej raz  
w tygodniu, cechowały się niższym o 60% ryzykiem 
zachorowania na chorobę Alzheimera niż osoby, które je 
spożywały bardzo rzadko [30].  

 
Witaminy z grupy B i kwas foliowy 

Homocysteina jest niezależnym czynnikiem  
ryzyka rozwoju chorób układu krążenia. Ponadto jej 

podwyższone stężenie we krwi wpływa na ujawnianie  
się zaburzeń psychicznych i funkcji poznawczych. 
Wysokie stężenie homocysteiny prowadzi również  
do uszkodzenia naczyń krwionośnych oraz wpływa  
na szybkość odkładania się patologicznego beta-
amyloidu, co zwiększa ryzyko rozwoju otępienia 
alzheimerowskiego. Zaobserwowano, że istnieje związek 
między hiperhomocysteinemią, a chorobą Alzheimera 
[31]. Wykazano, że stężenie homocysteiny powyżej  
14 µmol/l było istotnie skorelowane z dwukrotnie 
większym ryzykiem zachorowania na chorobę 
Alzheimera, a każdy wzrost o 5 µmol/l zwiększał 
dodatkowo to ryzyko o 40% [32]. W metabolizmie 
homocysteiny, niepodważalną rolę odgrywają witaminy 
z grupy B [31]. Kwas foliowy oraz witamina B12  
są niezbędnymi związkami w konwersji homocysteiny do 
metioniny, a witamina B6 jest wykorzystywana przez 
organizm do przemiany homocyteiny w cysteinę [33]. 
Obniżone stężenie witaminy B12 i/lub kwasu foliowego 
może skutkować zwiększonym poziomem homocysteiny 
we krwi. Badanie wykonane przez Wang i wsp. wykazało, 
że niski poziom kwasu foliowego i witaminy B12  
jest skorelowany ze zwiększonym ryzykiem rozwoju 
choroby Alzheimera. Co więcej, niska zawartość kwasu 
foliowego w surowicy jest związana z atrofią kory 
mózgowej [34]. W pracy przeglądowej Salerno-
Kennediego i wsp. stwierdzono, że spożywanie kwasu 
foliowego, witaminy B6 i B12 może być istotnym 
elementem prewencyjnym choroby Alzheimera [35].  
Z kolei w badaniu wykonanym przez Crystal i wsp. nie 
stwierdzono zwiększonego ryzyka rozwoju choroby 
Alzheimera przy niskim stężeniu witaminy B12 we krwi 
[36]. Źródłem witamin z grupy B są produkty zbożowe, 
drożdże, mięso, ryby, jaja, a także brokuły, szpinak  
i brukselka. Natomiast kwas foliowy jest obecny  
w produktach takich jak: szpinak, brokuły, kalafior, 
nasiona roślin strączkowych, fasola, soczewica i soja 
[31]. 

 
Witaminy przeciwutleniające 

Jak już wcześniej wspomniano, w etiologii chorób 
przewlekłych dużą rolę odgrywa stan zapalny i stres 
oksydacyjny. Z wiekiem zwiększa się podatność komórek 
na procesy oksydacyjne, co stwarza ryzyko dla rozwoju 
choroby Alzheimera [37]. Witaminy przeciwutleniające, 
do których należą witaminy A, C i E pełnią ważną rolę  
w neutralizacji wolnych rodników, a ich niska podaż  
w diecie jest związana z powstawaniem procesów 
zapalnych, szczególnie w tkance nerwowej, co ma 
znaczenie w rozwoju choroby Alzheimera. Witaminy 
antyoksydacyjne obniżają poziom utlenionych lipidów 
błon komórkowych, zapobiegają karbonylacji białek, 
ograniczają destrukcję kwasów nukleinowych i wpływają 
na kinazę aktywowaną stresem [28]. Zauważono,  
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że w osoczu osób cierpiących na chorobę Alzheimera 
występuje niska koncentracja witamin antyoksyda-
cyjnych [33]. Badania przeprowadzone przez Schmit  
i wsp., a także Perkins i wsp. dowiodły, że istnieje 
zależność między wysokim stężeniem witaminy  
E w surowicy krwi, a funkcjami poznawczymi [38, 39]. 
Jednakże badanie Perrig i wsp. nie potwierdziło 
przytaczanego związku. Ci sami autorzy potwierdzili  
taki związek dla witaminy C i karotenoidów [40].  
Badanie przeprowadzone przez Morris i wsp. dostarczyło 
wniosków sugerujących, ze podwyższona podaż 
witaminy E pochodzącej z pożywienia jest związana  
z niższym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera.  
Efektu takiego nie potwierdzono jednak dla witaminy  
E podawanej w formie suplementów [41]. W przepro-
wadzonych badaniach in vitro oraz in vivo wykazano,  
że witamina C zmniejsza tworzenie się beta-amyloidu 
[42, 43].  

 
Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe 

Glukoza jest głównym substratem metabolicznym 
mózgu, jednakże alternatywne źródło energii mogą 
stanowić ciała ketonowe powstające z średnio-
łańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCT). Uważa  
się, że u pacjentów z chorobą Alzheimera rozwija  
się specyficzna insulinooporność mózgowa prowadząca 
do neuronalnej dysfunkcji i zgonu pacjenta. Mając  
na uwadze ten fakt, zaproponowano ketogeniczne 
suplementy jako możliwą strategię leczenia choroby 
Alzheimera. Badania wykonane przez Regera i wsp. 
dowiodły, że pacjenci z osłabioną pamięcią, którym 
doustnie podawano MCT, wykazywali znaczną jej 
poprawę [44]. Stwierdzono również, że wyższa 
koncentracja ciał ketonowych w osoczu była ściśle 
skorelowana z lepszymi rezultatami uzyskanymi w teście 
pamięciowym. Co ciekawe, taki efekt zaobserwowano 
wyłącznie u pacjentów, u których nie stwierdzono 
polimorfizmu genu ApoE4 [44].  

 
Wzorce żywieniowe, a choroba Alzheimera 
 
Dieta śródziemnomorska  

Sugeruje się, że dieta śródziemnomorska może 
zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. 
Dieta ta wpływa korzystnie na układ sercowo- 
naczyniowy, a także może prowadzić do redukcji 
czynników ryzyka choroby Alzheimera, takich jak: 
otyłość, cukrzyca typu II, czy też dyslipidemia. Ponadto, 
dieta środziemnomorska jest bogata w wiele związków 
polifenolowych, neutralizujących niekorzystne działanie 
wolnych rodników. Charakterystycznym elementem 
diety śródziemnomorskiej jest wysoka podaż warzyw, 
owoców, pełnoziarnistych zbóż, oliwy z oliwek, niska 
podaż tłuszczów zwierzęcych i umiarkowane spożycie 

czerwonego wina [28]. Jednakże Solfrizzi i wsp. 
stwierdzili, że nie istnieją wystarczające dowody, 
jednoznacznie wskazujące na lecznicze właściwości diety 
śródziemnomorskiej w chorobie Alzheimera [45]. Pomi-
mo braku jednoznacznych dowodów, dieta śródziemno-
morska uważana jest za jeden z korzystniejszych, 
zalecanych modeli żywieniowych, stosowanych  
w obniżaniu ryzyka chorób układu krążenia, otyłości, 
cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.  

 
Dieta redukcyjna  

W badaniach przeprowadzonych na modelu 
zwierzęcym stwiedzono, że ograniczenie spożycia energii 
zapobiega neurodegeneracji na poziomie neuronalnym 
[37]. Dieta redukcyjna wykazuje ponadto korzystny 
wpływ na degenerację neuronów w hipokampie  
i warstwach korowych mózgu [37]. Badania ekspery-
mentalne dowiodły, że ograniczone spożycie energii, 
której źródłem są przede wszystkim węglowodany, może 
zapobiegać chorobie Alzheimera [46]. Z kolei Mattson 
dostrzegł, że dieta redukcyjna chroni neurony przed 
stresem oksydacyjnym, zmniejszając liczbę neuroto-
ksycznych związków w mózgu [47]. Co więcej 
dowiedziono, że ograniczenie kaloryczności diety może 
zapobiegać lub opóźniać rozwój choroby Alzheimera 
[10]. Zaobserwowano także, że dieta redukcyjna  
może zapobiegać utracie neuronów w demencji  
typu alzheimerowskiego [48]. Korzyści wynikające  
z zastosowanych restrykcji kalorycznych mogą być 
związane z indukcją neurogenezy i zwiększeniem 
synaptycznej plastyczności, co chroni mózg przed 
skutkami procesu starzenia [28]. Jednakże ze względu na 
powszechnie występujący problem niedożywienia oraz 
problemy z pamięcią i kontrolowaniem posiłków  
u pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera, 
strategia redukcji kaloryczności diety jest ryzykowna 
oraz trudna do stosowania.  

 
Dieta MIND 

Dieta MIND (the Mediterranean – DASH 
Intervention for Neurodegenerative Delay) jest 
połączeniem diety śródziemnomorskiej i diety DASH 
(Dietary Approaches to Stop Hypertension). W diecie 
MIND modyfikacja polega na zwiększeniu spożycia 
pokarmów, które mają istotne znaczenie protekcyjne  
dla tkanki mózgowej [13]. Podstawą diety MIND  
są produkty roślinne (w tym zboża z pełnego przemiału, 
nasiona roślin strączkowych), tłuszcze pochodzenia 
roślinnego, ryby, drób. W diecie MIND zaleca się także 
zwiększenie podaży zielonych warzyw liściastych oraz 
jagód [13]. Udowodniono, że zielone warzywa liściaste, 
które są źródłem polifenoli, luteiny, folianów, witaminy  
E i beta karotenu, zapobiegają pogarszaniu się funkcji 
poznawczych [49]. W badaniu przeprowadzonym na 
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modelu zwierzęcym dowiedziono natomiast, że jagody 
charakteryzują się działaniem neuroprotekcyjnym [50]. 
Ponadto wykazano, że dieta MIND może opóźnić  
rozwój choroby Alzheimera [51]. Dieta MIND wydaje  
się być obiecująca ale konieczne są dalsze badania 
potwierdzające jej skuteczność.  
 
Podsumowanie 

Choroba Alzheimera jest postępującą i nieuleczalną 
chorobą neurodegeneracyjną, która może prowadzić  
do zgonu pacjenta. Najważniejszymi czynnikami ryzyka 
są wiek, choroby układu krążenia, predyspozycje 
genetyczne i nieprawidłowe zachowania żywieniowe.  

Z powodu starzejącego się społeczeństwa, liczba 
chorych na Alzheimera będzie wzrastać, stając się 
znaczącym problemem opieki zdrowotnej. Z tego 
względu uwaga specjalistów powinna być skierowana 
przede wszystkim na zapobieganie tej chorobie. 
Dietetycy mogą odegrać znaczącą rolę w prewencji 
choroby Alzheimera. Obecne terapie farmakologiczne 
mają ograniczenia, dlatego specjaliści powinni rozważyć 
zastosowanie każdej interwencji, która mogłaby wpłynąć 
na wystąpienie lub przebieg choroby.  

Mimo braku wyraźnych rekomendacji dotyczących 
zapobiegania chorobie Alzheimera, prewencja 
żywieniowa i modyfikacja stylu życia powinna być 
zaleceniem rutynowym u osób obciążonych dodatnim 
wywiadem rodzinnym. Uważa się, że do składników 
zapobiegających chorobie Alzheimera należą m.in.: 
roślinne polifenole, kwasy tłuszczowe n-3, witaminy  
z grupy B, kwas foliowy, średniołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe oraz witaminy antyoksydacyjne. Ponadto, 
wzorce żywieniowe, których zastosowanie może wykazy-
wać pozytywne działanie w zapobieganiu choroby 
Alzheimera to przede wszystkim dieta MIND, dieta 
śródziemnomorska oraz w niektórych przypadkach dieta 
redukcyjna. 
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Tabela I. Czynniki ryzyka predysponujące do rozwoju choroby [1, 3, 5] 
 

Czynniki modyfikowalne Czynniki niemodyfikowalne 

Nadciśnienie 
Cukrzyca typu II 

Miażdżyca 
Nieprawidłowa masa ciała 

Nieprawidłowy sposób żywienia 
Spożywanie alkoholu 

Wiek 
Historia rodzinna 

Czynniki genetyczne 
Urazy głowy 
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Streszczenie 
Proces starzenia się jest związany z wieloma zmianami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie człowieka. U osób 
starszych obserwuje się obniżenie apetytu, pogorszenie odczuwania smaku i zapachu, upośledzenie trawienia  
i wchłaniania składników odżywczych, w tym także zaburzenia w gospodarce wodno-elektrolitowej. Powyższe 
czynniki wpływają na stan odżywienia organizmu i mogą stanowić przyczynę pojawienia się niedożywienia. 
 
Słowa kluczowe: osoby starsze, starzenie, niedożywienie, utrata masy ciała 
 

Abstract 
Aging is associated with a number of physiological changes occurring in the human body. Among the elderly mostly 
occurs the decreased appetite, impaired sense of taste and aroma, impaired digestion and absorption of nutrients  
as well as fluid and electrolyte imbalance. The above mentioned factors affect the nutritional status and could result 
in the malnutrition development. 
 
Keywords: elderly, ageing, malnutrition, weight loss 

 
 
Wprowadzenie 

Starzenie się społeczeństwa jest jednym  
z kluczowych wyzwań społecznych i gospodarczych na 
świecie, ponadto stanowi poważny problem zdrowia 
publicznego. Jest procesem nieuchronnym, długotrwa-
łym i zróżnicowanym, który zależy od wielu czynników, 
w tym: ekonomicznych, społecznych, biologicznych, 
psychologicznych i kulturowych. Wszystkie z nich mają 
wpływ na jakość życia osób starszych [1]. Sposób 
żywienia oraz styl życia są istotnymi elementami 
pozwalającymi zachować zdrowie wśród wszystkich grup 
wiekowych, jednakże ich zasadnicze znaczenie 
stwierdzono dla zdrowego starzenia się. Utrzymanie 
właściwego stanu odżywienia ma istotne implikacje dla 
zdrowia i dobrego samopoczucia oraz opóźnia  
i zmniejsza ryzyko rozwoju wielu chorób. Proces 
starzenia powoduje obniżenie zdolności organizmu  
do zachowania równowagi wewnątrzustrojowej, a także 
adaptacji do zmieniających się warunków środowi- 
 

 
skowych, co w konsekwencji może prowadzić do śmierci 
[2, 3]. Starzenie wiąże się z wyraźnymi zmianami  
w składzie ciała. Najbardziej zauważalne są obniżenie 
objętości płynu wewnątrzkomórkowego i beztłuszczowej 
masy ciała, przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości 
tłuszczu. Efekty tych zmian są skorelowane z fizjologi-
cznymi odpowiedziami: 

 zmniejszoną zdolnością komórek do magazyno-
wania wody, 

 spadkiem siły i masy mięśniowej, 

 zwiększoną otyłością brzuszną, 

 zmniejszoną masą kostną. 
Zmiany te predysponują osoby starsze do wystą-

pienia odwodnienia organizmu, obniżenia podstawowej 
przemiany materii, czy też zwiększenia częstotliwości 
upadków i urazów [4, 5]. Dlatego też ważnym staje się 
monitorowanie zachodzących zmian oraz zapobieganie 
ich rozwojowi i podejmowanie wszelkich środków 
mających na celu złagodzenie ich skutków. W poniższej 
części artykułu omówiono najważniejsze czynniki 
predykcyjne problemów żywieniowych u osób starszych. 
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Problemy żywieniowe osób starszych i ich przyczyny 

Wiele czynników fizjologicznych lub behawioralnych 
jest przyczyną rozwoju niedożywienia u pacjentów 
geriatrycznych. Z kolei postępujące niedożywienie 
prowadzi do wyniszczenia organizmu, co może 
skutkować nawet zgonem. Szacuje się, że częstość 
występowania niedożywienia u osób starszych 
mieszkających w gospodarstwach domowych wynosi  
5-10%, natomiast u osób w podeszłym wieku, 
pozostających pod zinstytucjonalizowaną opieką, jest 
ona istotnie wyższa (30-60%) [4]. W procesie starzenia 
następuje wiele zmian, które mogą wpływać m.in. na 
pobór pokarmu i być przyczyną powstawania poważnych 
niedoborów żywieniowych [4]. Najważniejsze zmiany 
dotyczą apetytu, smaku i zapachu, zdrowia jamy ustnej, 
współwystępowania chorób i stosowania leków, statusu 
społeczno-ekonomicznego i zdolności funkcjonowania, 
zmian w funkcjonowaniu układu trawiennego, dysfagii 
oraz odwodnienia. 
 
Apetyt 

Osłabione łaknienie lub jego całkowity brak jest 
jedną z głównych przyczyn niedożywienia. Brak apetytu 
może wynikać ze zmian stężeń hormonu cholecy-
stokininy (CCK). U osób starszych obserwuje się wzrost 
poziomu CCK, powodującego spowolnienie opróżniania 
żołądka, w wyniku czego pojawia się wczesne uczucie 
sytości. Dodatkowo, uważa się, że wraz z wiekiem 
następuje zmniejszenie pojemności żołądka. W konsek-
wencji, spożycie porcji żywności powoduje szybsze 
rozciągnięcie ściany żołądka, co skutkuje szybszym 
uczuciem sytości [6-8]. Wykazano, że u osób starszych 
występuje zmniejszona synteza tlenku azotu przez 
żołądek, co skutkuje redukcją zwiotczenia dna żołądka  
i przyspieszeniem przepływu spożytego pokarmu do dna 
żołądka (antrum) i w konsekwencji również szybszym 
uczuciem sytości [9]. Sugeruje się, że za obniżony apetyt 
może odpowiadać malejący wraz z wiekiem poziom 
greliny – hormonu wywołującego uczucie głodu [10]. 
Stwierdzono także, że za zwiększone przyjmowanie 
pokarmu odpowiadają m.in. opioidy, zaś ich antagoniści 
powodują zmniejszenie spożycia żywności. Zaobserwo-
wano, że z procesem starzenia wiąże się obniżenie ilości 
receptorów opioidowych oraz poziomu endogennych 
opioidów w mózgu, co wskazuje, że teoretycznie ludzie 
starsi mogą być mniej wrażliwi na ich działanie [10, 11]. 

 
Smak i zapach 

U osób starszych stwierdza się pogorszenie 
odczuwania smaku i zapachu, co przyczynia się do utraty 
apetytu poprzez obniżenie czerpania przyjemności  
z jedzenia. Szacuje się, że zaburzenia odczuwania smaku 
występują u ok. 50% osób w wieku 65-80 lat oraz u ok. 
 

75% osób w wieku powyżej 80 roku życia [12]. Smak jest 
również ważnym elementem odpowiedzi fazy głowowej, 
która przygotowuje organizm do trawienia spożywanego 
pokarmu. Sugeruje się, że przyczyną utraty smaku  
jest zmniejszenie liczby kubków smakowych oraz 
zmniejszenie aktywności receptorów błon komórkowych 
zaangażowanych w odczuwanie smaku. Utratę smaku  
i zapachu u osób starszych nasilają występujące choroby 
i stosowane leki [13]. Wyniki badań wykazały, że osoby 
w podeszłym wieku, u których zdiagnozowano co 
najmniej jeden stan chorobowy, i które przyjmowały 
średnio 3 różne leki, potrzebowały 11-krotnie większego 
stężenia soli i 3-krotnie większego stężenia cukru, aby 
wykryć określone smaki, w porównaniu z osobami 
młodszymi [14]. Zauważono, że upośledzenie odczuwa-
nia smaku prowadzi do osłabionego apetytu, niewłaści-
wych wyborów żywieniowych oraz niskiej podaży 
energii, skutkujących obniżoną odpornością, utratą masy 
ciała i zwiększoną zachorowalnością [4, 15-17]. 
Wśród leków, które mogą modulować odczuwanie 
smaku i zapachu wymienia się m.in.: 

 leki obniżające stężenie lipidów (fibraty, 
statyny), 

 leki przeciwhistaminowe, 

 antybiotyki, 

 leki hipotensyjne (inhibitory ACE, blokery kanału 
wapniowego), 

 środki przeciwzapalne, 

 leki przeciwdepresyjne, 

 leki przeciwastmatyczne. 
Jednakże mechanizm działania, poprzez który leki 

oddziałują na smak i zapach nie jest znany. Konkludując 
można stwierdzić, że poprawa atrakcyjności sensory-
cznej spożywanych potraw może stymulować wzrost 
spożycia żywności i przyczynić się do wzrostu masy  
ciała [18]. 
 
Zdrowie jamy ustnej 

Zdrowie jamy ustnej oraz stan uzębienia pogarszają 
się wraz z wiekiem, co znacząco wpływa na przyjmo-
wanie pokarmu. U osób pozbawionych zębów 
odnotowuje się większe trudności ze spożywaniem 
szerokiej gamy produktów spożywczych, problemy  
z żuciem oraz suchością w ustach [15]. Wyniki badań 
opublikowanych w National Diet and Nutrition Survey 
wykazały, że pacjenci bezzębni cechowali się niższym 
spożyciem energii a także wielu składników mineralnych 
(wapnia, żelaza), witamin (A, C, E, B) oraz błonnika  
i białka. Odnotowano również wyższą wartość wskaźnika 
BMI u osób charakteryzujących się lepszym stanem 
uzębienia [19]. 
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Współwystępowanie chorób i stosowanie leków 

Uważa się, że występowanie chorób wpływa  
na rozwój niedożywienia. Jednostki chorobowe, które 
mogą pogłębiać niedożywienie to m.in. [18]: 

 rozedma płuc, 

 cukrzyca, 

 nadczynność tarczycy, 

 choroba Parkinsona, 

 udar mózgu, 

 zakażenie dróg moczowych, 

 dna moczanowa, 

 reumatoidalne zapalenie stawów, 

 zaburzenia wchłaniania. 
Spośród wymienionych, choroba Parkinsona wydaje 

się być schorzeniem w znacznym stopniu utrudniającym 
przygotowywanie i spożywanie posiłków. Wynika to ze 
specyficznych objawów choroby, w tym [20, 21]: 

 wzmożenia napięcia mięśniowego, 

 trudności w połykaniu, 

 bradykinezji, 

 drżenia spoczynkowego. 
Należy również wspomnieć, że przy reumato-

idalnym zapaleniu stawów bardzo często pojawiają się 
problemy w podnoszeniu naczyń kuchennych, a także 
obserwuje się trudności w chwytaniu sztućców [22].  
U pacjentów po przebytym udarze stwierdza się 
trudności w spożywaniu pokarmów, wynikające m.in.  
z nieprawidłowego tempa jedzenia, niemożności 
posługiwania się sztućcami, czy też trudności w poły-
kaniu [23, 24]. 

Dodatkowo, niektóre leki stosowane w leczeniu 
różnych schorzeń, wchodzą w interakcje z żywnością, 
zmniejszając wchłanianie wielu makro- i mikroskła-
dników (tabela 1) [25]. Ponadto, wiele leków  
i suplementów może powodować nudności i wymioty,  
w tym: 

 antybiotyki, 

 leki cytotoksyczne, 

 lewodopa, 

 opiaty, 

 selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu 
serotoniny (SSRI), 

 kolchicyna, 

 metformina, 

 inhibitory pompy protonowej, 

 potas, 

 lit, 

 preparaty żelaza. 
Ortolani i wsp. stwierdzili natomiast, że za 

powstawanie suchości w ustach odpowiedzialne mogą 
być: kaptopryl, enalapryl, atropina, kodeina, diazepam, 
lewodopa, paroksetyna oraz flukosetyna [25]. 
 

Status społeczno-ekonomiczny i zdolność funkcjono-
wania 

Ważnym czynnikiem, który może wpłynąć na stan 
odżywienia jest status społeczno-ekonomiczny. Koszty 
ponoszone na utrzymanie mieszkania, czy też zakup 
niezbędnych leków przyczyniają się do zmniejszenia 
wydatków na kupno żywności. Stwierdzono również,  
że samotne życie wiąże się ze spadkiem apetytu  
i mniejszą podażą energii. Dodatkowo osoby starsze 
mieszkające same i pozostawione bez specjalistycznej 
opieki, nie posiadają zazwyczaj wystarczającej wiedzy 
dotyczącej właściwego bilansowania posiłków [16, 26]. 
Bardzo ważnym, często pomijanym czynnikiem utraty 
masy ciała jest depresja wynikająca m.in. z życia  
w samotności. Tym samym, szybkie zdiagnozowanie 
depresji może prowadzić do skutecznego leczenia  
i zapobiegania niedożywieniu [26]. Wyniki badań 
wskazują jednoznacznie, że pogorszenie się stanu 
fizycznego oraz funkcji poznawczych u osób starszych 
obniża ich zdolność do realizowania zakupów oraz 
przygotowywania posiłków [27]. 

 
Zmiany w funkcjonowaniu układu trawiennego 

Zmiany zachodzące w przewodzie pokarmowym 
wpływają na trawienie, wchłanianie, metabolizm oraz 
wydalanie spożytych składników pokarmowych. Starze-
nie się natomiast jest związane ze zmniejszoną 
wydolnością układu pokarmowego, ze względu na m.in. 
występujące zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, 
obniżoną perystaltykę jelit oraz zaburzenia motoryki 
przełyku [28-30]. Fizjologiczną konsekwencją zaniko-
wego zapalenia błony śluzowej żołądka są np. zmniejsze-
nie aktywności enzymów trawiennych, zmniejszenie 
wydzielania czynnika wewnętrznego Castle’a, wzrost 
bakterii w żołądku i jelicie cienkim oraz wzrost pH  
w odcinku proksymalnym jelita cienkiego. Wskazuje się, 
że zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka dotyczy 
ok. 20-50% osób starszych [31, 32]. W rezultacie, 
znaczna część osób w podeszłym wieku jest narażona na 
upośledzenie wchłaniania kwasu foliowego, witaminy 
B12, wapnia, żelaza, czy też beta-karotenu. W wyniku 
starzenia się może dojść również do obniżenia stężenia 
niektórych enzymów rąbka szczoteczkowego [31, 33-35]. 
Wykazano ponadto, że wraz z wiekiem następuje 
obniżenie aktywności laktazy, podczas gdy aktywność 
sacharazy czy maltazy pozostaje niezmieniona [36]. 

 
Dysfagia 

Zaobserwowano, że zaburzenia połykania 
występują znacząco częściej u osób w podeszłym wieku 
niż u młodych [37]. Problem ten dotyka aż 68% osób 
starszych, zamieszkujących domy opieki oraz 13-38% 
osób żyjących w gospodarstwach domowych [38]. 
Uważa się, że dysfagia u osób starszych, będąca 
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upośledzeniem sprawnego przebiegu aktu połykania, 
wynika przede wszystkim z naturalnego procesu 
starzenia się organizmu. Wśród mechanizmów,  
u podłoża których leżą zaburzenia połykania, wymienia 
się przede wszystkim ograniczenie elastyczności tkanki 
łącznej szyi, zmniejszenie wrażliwości receptorów 
czuciowych obecnych w jamie ustnej i gardle  
oraz zmniejszenie sprawności mięśni biorących udział  
w połykaniu. Co ważne, wykazano, że występowanie 
dysfagii skorelowane jest z większą zachorowalnością  
i śmiertelnością [38]. 
 
Odwodnienie 

Odwonienie jest bardzo ważnym problemem 
występującym u osób starszych. Związane z procesem 
starzenia, zmniejszenie zawartości wody w organizmie, 
jak również upośledzone funkcjonowanie narządów,  
w tym nerek i ośrodka pragnienia, stanowią czynniki 
predysponujące do rozwoju zaburzeń gospodarki 
wodno-elektrolitowej. Niespecyficzne objawy towarzy-
szące odwodnieniu, takie jak: bóle i zawroty głowy, 
nudności, zaparcia, bóle mięśniowe, zaburzenia 
widzenia, zaburzenia świadomości oraz przyspieszona 
akcja serca, są uznawane za naturalne konsekwencje 
procesu starzenia się lub są niewłaściwie interpretowane 
jako charakterystyczne dla przebiegu chorób towarzy-
szących pacjentom geriatrycznym. U osób starszych 
najczęściej obserwuje się występowanie odwodnienia 
hipertonicznego, wywołanego głównie niewystarczającą 
podażą płynów. Wśród przyczyn odwodnienia 
hipertonicznego zalicza się także nadmierne wydalanie 
wody z kałem, będące następstwem biegunek czy też 
utratę wody przez skórę i płuca, w wyniku występu-
jących stanów gorączkowych. U osób starszych, 
niejednokrotnie obserwuje się skłonności do zażywania 
leków moczopędnych i przeczyszczających, które z kolei 
mogą skutkować rozwojem odwodnienia hipotonicznego 
[39]. Również współistnienie chorób może wpływać  
na pojawienie się zaburzeń gospodarki wodno-elektroli-
towej. Dla przykładu, w chorobie Alzheimera zaobserwo-
wano obniżony poziom wazopresyny odpowiedzialnej  
za regulację zawartości wody w organizmie i zapobie-

ganie jej nadmiernej utracie z moczem. Należy także 
podkreślić, że często występujące u osób starszych 
ograniczenie sprawności ruchowej jest przyczyną 
niedostatecznej podaży płynów. Wynika to z faktu,  
że osoby w wieku podeszłym rezygnują często ze spoży-
wania napojów, gdyż wiąże się to z systematycznym 
oddawaniem moczu, które w przypadku np. choroby 
zwyrodnieniowej stawów może sprawiać ból. Warto 
również wspomnieć, że u osób starszych następują 
zaburzenia termoregulacji, co przy wysokich tempera-
turach prowadzi do szybkiego odwodnienia [40].  
 
Podsumowanie 

Wraz z postępującym procesem starzenia dochodzi 
do wielu zmian w organizmie człowieka, mających 
pośredni lub bezpośredni wpływ na stan odżywienia. 
Następuje obniżenie apetytu spowodowane zmianami 
poziomu hormonów oraz pogarszającym się odczuwa-
niem smaku i zapachu. Obserwuje się zaburzenia  
w gospodarce wodno-elektrolitowej, które prowadzą 
niejednokrotnie do wystąpienia odwodnienia. Zmiany  
w funkcjonowaniu układu pokarmowego powodują upo-
śledzone wchłanianie witamin i składników mineralnych, 
co w konsekwencji prowadzi do wielu niedoborów 
pokarmowych. Poważny problem stanowią współwystę-
pujące choroby oraz przyjmowane leki, które również 
mogą być przyczyną powstawania niedożywienia. 
Dlatego też, aby przeciwdziałać niedożywieniu u osób 
starszych, w opiekę powinni być włączeni nie tylko 
lekarze, lecz również dietetycy, psychologowie i praco-
wnicy pomocy społecznej. 
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Tabela I. Wpływ działania leków na wchłanianie wybranych składników z pożywienia [25] 
 

Rodzaj leku Efekt 

Inhibitory pompy protonowej Obniżone wchłanianie wapnia, żelaza, magnezu, witaminy B12 

Leki antyhiperlipidemiczne Obniżone wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A,D,E,K) 

Leki hipotensyjne Podwyższone stężenie potasu, zwiększone wydalanie sodu 

Środki przeczyszczające Obniżone wchłanianie witamin i składników mineralnych 

Lewodopa Obniżone wchłanianie aminokwasów 

Inhibitory monoaminooksydazy Hamowanie rozkładu aminokwasów 
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KURKUMINA – KORZYŚCI ZDROWOTNE W ŻYWIENIU OSÓB 
STARSZYCH 
 
Curcumin – health benefits in the nutrition of older people 
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Streszczenie 
Kurkumina jest naturalnym związkiem polifenolowym wyizolowanym z kłącza ostryżu długiego Curcuma longa. 
Stosowana jest przede wszystkim jako przyprawa oraz barwnik. Od wieków była wykorzystywana w medycynie 
chińskiej jako lekarstwo na liczne dolegliwości. Biodostepność kurkuminy jest niska, głównie ze względu na słabe 
wchłanianie z przewodu pokarmowego oraz szybki jejmetabolizm, może być natomiast zwiększona poprzez dodatek 
piperyny. Kurkumina i jej metabolity wykazują szeroki zakres działania biologicznego, m.in. antyoksydacyjnego  
i przeciwzapalnego. W badaniach na organizmach modelowych potwierdzono wpływ kurkuminy na proces starzenia 
sięzwiązany głównie z neutralizacją wolnych rodników, co wpływa na wydłużenie średniej długości życia. Ponadto 
warto podkreślić, że starzenie się organizmu sprzyja występowaniu chorób, takich jak cukrzyca typu 2, choroby 
układu krążenia, demencja i choroba Alzheimera. Badania kliniczne z udziałem ludzi wykazują, że kurkumina może 
pozytywnie wpływać na przebieg cukrzycy typu 2 i powiązane z nią zaburzenia metaboliczne. Liczne badania in vitro  
i in vivo sugerują, że kurkumina może mieć także działanie neuroprotekcyjne. W populacji osób starszych liczba 
zachorowań na choroby układu krążenia jest wielokrotnie większa niż w młodszych populacjach. Suplementacja 
kurkuminą,poprzez poprawę parametrów stanu zapalanego i profilu lipidowego, może zmniejszać ryzyko wystąpienia 
chorób układu sercowo-naczyniowego. Przytoczony przegląd literatury pozwala na stwierdzenie, że wielo-
kierunkowe działanie kurkuminy może mieć korzystny wpływ na wskaźniki zdrowia u osób starszych. Konieczne 
wydaje się jednak kontynuowanie badań w tym zakresie. 
 
Słowa kluczowe: kurkumina, starzenie, żywienie 

 
Abstract 
Curcumin is a natural polyphenol derived from the rhizome of Curcuma longa and is widely used as a condiment and 
a dye. For many centuries, it has been used in Chinese medicine as a remedy for various diseases. Although the 
curcumin bioavailability is actually very low, it can be increased to some degree by co-ingestion with an alkaloid- 
piperine. Bioactive properties of curcumin include antioxidant and anti-inflammatory activities. Research in model 
organisms has demonstrated that curcumin can influence aging and increase lifespan, mainly due to free radicals 
scavenging. It is well established that prevalence of certain types of diseases, such as type 2 diabetes, cardiovascular 
diseases, dementia and Alzheimer's disease, is much higher among elderly population. Clinical studies have shown 
that curcumin supplementation can be beneficial in terms of preventing and treating type 2 diabetes. Moreover,  
a number of in vitro and in vivo studies have indicated the neuroprotective properties of curcumin. In addition, due 
to its anti-inflammatory action and the ability to improve lipid profile, curcumin can lower the risk of cardiovascular 
diseases. Regarding all aforementioned issues, curcumin supplementation appears to be especially advantageous  
in nutrition of older people. However, further research in this area would be of benefit. 
 
Keywords: curcumin, aging, nutrition 
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Wprowadzenie 

Kurkumina została odkryta w XIXw. przez Vogel’a  
i Pelletier’a, którzy wyizolowali ją z kłączy azjatyckiej 
byliny ostryżu długiego Curcuma longa[1]. Ostryż długi 
pochodzi z rodziny imbirowatych i na szeroką skalę 
uprawiany jest w Chinach oraz Indiach [2]. Sproszko-
wane kłącze kurkumy znane jest przede wszystkim jako 
przyprawa kuchni orientalnej oraz barwnik, dzięki 
charakterystycznej żółtej barwie. W przemyśle 
spożywczym kurkuma oznaczana jest jako E100. Zawiera 
głównie skrobię (około 70%), ale także mikroskładniki, 
takie jak: wapń, witaminy z grupy B, witaminę C, a także 
olejki eteryczne [2]. Do najważniejszych wyizolowanych 
związków chemicznych – kurkuminoid zaliczamy: 
kurkuminę, demetoksykurkuminę, bisdemetoksykurku-
minę oraz cyklokurkuminę [3]. Lecz to właśnie 
kurkuminie naukowcy poświęcili najwięcej uwagi, jako 
najważniejszej frakcji, odpowiedzialnej za aktywność 
biologiczną kurkumy [4]. Kurkumina ma działanie 
plejotropowe. Najczęściej opisywane jest jej działanie 
przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne i przeciwza-
palne. Obecnie w internetowej bazie danych PubMed 
znajduje się ponad 9400 prac naukowych jej 
poświęconych.  

Kurkumina jest difeluroilometanem o żółtopoma-
rańczowej barwie. Nie rozpuszcza się w wodzie, za to 
jest rozpuszczalna w etanolu, metanolu, acetonie  
i innych rozpuszczalnikach organicznych [5]. Posiada 
temperaturę topnienia 183 °C oraz masę cząsteczkową 
368,37g∙mol-1. Jest odporna na ogrzewanie do 120°C. 
Żółty odcień zachowuje przy pH 2,5-7, natomiast  
w środowisku zasadowym nabiera czerwonego 
zabarwienia [6]. Potwierdzono jej niską toksyczność oraz 
bezpieczeństwo farmakologiczne [5]. Komitet Ekspertów 
FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA) ustalił ADI 
dla kurkuminy na poziomie 0-3 mg∙kgm.c

-1
. (max. 250-320 

mg∙kgm.c
-1) [2]. 

 
Biodostępność 

Wolanin [7]oraz Maliszewska [8] wspominają  
o niskiej biodostępności kurkuminy ze względu  
na hydrofobowy charakter jej cząsteczki. Niestety  
jest ona słabo wchłaniana z przewodu pokarmowego  
a także szybko metabolizowana w wątrobie przez UDP-
glukuronylotransferazy, sulfotransferazy, dehydrogenazę 
alkoholową i enzym P450, które szybko ją dezaktywują 
[9]. Najwyższe stężenie kurkuminy obserwuje się 1-2 
godziny po spożyciu. Basnet i wsp. [10] w celu 
poprawienia rozpuszczalności zastosowali kompleksy  
z jonami metali Cu2+, Zn2+, Mg2+, Se2+. Natomiast Anand  
i wsp. [11] wspominają o zwiększeniu przyswajalności 
przez dodatek nanocząsteczek, liposomów, fosfolipidów 
lub wykorzystanie analogów strukturalnych kurkuminy. 
Shoba i wsp. [12] udowodnili, iż piperyna-alkaloid 

występujący m.in. w czarnym pieprzu korzystnie wpływa 
na biodostępność kurkuminy. U ludzi zdrowych 
zaobserwowano, iż po podaniu 2 g kurkuminy poziom 
we krwi był bardzo niski, albo niewykrywalny. Natomiast 
podanie 2 g kurkuminy z 20 mg piperyny powodowało 
znaczący wzrost stężenia kurkuminy w osoczu  
po upływie 0,25 do 1 godziny. Biodostępność  
w tym wypadku wzrosła o 2000%. Jednocześnie nie 
odnotowano toksycznych skutków. Takie korzystne 
połączenie kurkuminy i piperyny jest wykorzystywane  
w przyprawie curry, gdzie dodaje się czarny pieprz  
w celu zwiększenia bioprzyswajalności.  

 
Kurkumina a procesy starzenia się 

Starzenie się jest złożonym procesem biologicznym, 
charakteryzującym się stopniową utratą integralności 
fizjologicznej, która prowadzi do uszkodzenia prawie 
wszystkich funkcji fizjologicznych oraz zwiększonej 
podatności na śmierć [13, 14]. Nadprodukcja reakty-
wnych form tlenu i azotu w ludzkim organizmie może 
powodować zaburzenia homeostazy oraz prowadzić  
do oksydatywnego uszkodzenia biomolekuł, takich jak 
lipidy, białka i DNA. Uszkodzenia te są odpowiedzialne za 
patogenezę wielu chorób cywilizacyjnych oraz starzenie 
się [15]. Starzenie się jest procesem nieuniknionym, 
który zachodzi pod wpływem czynników genetycznych, 
środowiskowych oraz stylu życia [13]. 

Wiele badań wskazuje, iż niektóre związki 
fitochemiczne zawarte w pożywieniu, jak na przykład 
kurkumina, neutralizują wolne rodniki przez co mogą 
opóźniać starzenie się komórek [13]. Działanie kurku-
miny polega na zapobieganiu peroksydacji lipidów błony 
komórkowej, a także ochronie przed oksydacyjnym 
uszkodzeniem DNA i białek [16]. Badania przeprowa-
dzane na organizmach modelowych wykazały, iż kurku-
mina i jej metabolit tetrahydrokurkumina mogą 
wydłużyć średnią długość życia w przypadku trzech 
organizmów modelowych: nicieni, muszek owocowych 
oraz mysz [17].  

Liao i wsp. [18] badali wpływ kurkuminy na długość 
życia i starzenie się C. elegans. Istotnie, w badaniu  
tym zaobserwowano zwiększoną żywotność i obniżenie 
wewnątrzkomórkowych reaktywnych form tlenu w po-
wiązaniu ze spożyciem kurkuminy. Natomiast zawartość 
lipofuscyny, czyli wewnątrzkomórkowego markera 
starzenia się, uległa redukcji odpowiednio o 39 i 47% 
odpowiednio w 4 i 8 dniu badania, a średnia długość 
życia nicieni hodowanych na pożywkach zawierających 
20 mM kurkuminy wzrosła o 39,3%.  

Suckow i Suckow[19] wykazali także, że średnia 
długość życia much Drosophila hodowanych na 
pożywkach niezawierających kurkuminy wynosiła 64 dni, 
podczas gdy średnia długość życia much hodowanych  
na pożywkach z dodatkiem 1,0 mg kurkuminy wynosiła 
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80 dni. Z kolei Lee i wsp. [20] przeprowadzili badanie  
z udziałem dwóch różnych szczepów much Drosophila 
Canton-S w Korei oraz Drosophila Ives w Stanach 
Zjednoczonych. W Korei zaobserwowano, iż dodatek 100 
mM kurkuminy do pożywki zwiększa długość życia samic 
Drosophila Canton-S o 19%, bez podobnego efektu 
wśród samców. Natomiast w Stanach Zjednoczonych 
zauważono, iż dodatek 250 mM w pożywce spowodował 
zwiększenie żywotności samców Drosophila Ives o 16%, 
nie uzyskując takiego efektu wśród samic. W badaniach 
Shen i wsp. [21]długość życia Drosophila zależała od 
ilości kurkuminy zawartej w pożywce. Długość życia 
samic przy zawartości kurkuminy 0,5 mg∙g-1 i 1,0 mg∙g-1 

pożywki wzrosła odpowiednio o 15,5 i 12,7%  
w porównaniu do grupy kontrolnej. U samców przy 
zawartości kurkuminy 0,5 mg∙g-1 i 1,0 mg∙g-1 pożywki 
średnia długość życia została zwiększona o odpowiednio 
6,2 i 25,8% w porównaniu do grupy kontrolnej.  

W badaniach Kitani i wsp.[22] zaobserwowano 
również, że im wcześciej podane zostaną związki 
kurkuminy, tym lepsze można uzyskać efekty. Samce 
które były karmione dietą zawierającą 0,2% 
tetrahydrokurkuminy w wieku 13 miesięcy wykazywały 
znacznie większą długość życia niż myszy z grupy 
kontrolnej (odpowiednio 882 ± 154,6 dni i 797,6 ± 151,2 
dni). Natomiast u myszy, które zaczęły otrzymywać 
tetrahydrokurkuminę w wieku 19 miesięcy nie 
stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w przypadku 
średniej długości życia.  

Podsumowując, powyższe badania sugerują, że 
zarówno kurkumina jak i jej główny metabolit- 
tetrahydrokurkumina mogą wpływać na długość życia 
oraz ingerować w procesy starzenia się organizmu. 
Istnieje więc konieczność przeprowadzenia kontrolo-
wanych badań klinicznych z udziałem ludzi w celu oceny 
wpływu kurkuminy na procesy starzenia się, ustalenia 
optymalnych dawek, drogi podania oraz potencjalnych 
interakcji z lekami. 
 
Kurkumina a cukrzyca 

Według Światowej Organizacji Zdrowia około 311 
milionów ludzi choruje na cukrzycę typu 2, a liczba  
ta wciąż rośnie. Cukrzyca typu 2 jest chorobą 
nieuleczalną, a główną formą jej terapii pozostaje 
wieloletnia kontrola choroby poprzez odpowiednią 
dietę, zastosowanie leków przeciwcukrzycowych  
i podawanie insuliny. Jednym z alternatywnych 
sposobów prewencji oraz kontroli cukrzycy może być 
wykorzystanie związków pochodzenia roślinnego, w tym 
kurkuminy. Do tej pory przeprowadzono wiele badań 
dotyczących wpływu kurkuminy na przebieg cukrzycy  
i powiązane z nią zaburzenia metaboliczne. Wśród  
jej korzystnych działań wymienia się: właściwości 
przeciwzapalne, zdolność opóźniania wystąpienia 

cukrzycy typu 2, wpływ na funkcje komórek β trzustki 
oraz poprawę w zakresie insulinooporności tkanek  
[23, 24].  

Chuengsamarn i wsp. [23] w badaniach z udziałem 
240 osób ze stwierdzonym stanem przedcukrzycowym 
oceniali skuteczność suplementacji ekstraktem 
kurkuminy przez okres dziewięciu miesięcy w prewencji 
cukrzycy typu 2. Osoby badane przyjmowały sześć 
kapsułek dziennie zawierających 250 mg kurkuminy.  
Po dziewięciu miesiącach interwencji u 16,4% badanych 
z grupy placebo rozpoznano cukrzycę typu 2, natomiast 
w grupie otrzymującej suplement kurkuminy nie 
rozpoznano ani jednego nowego przypadku. Ponadto,  
w grupie badanej zaobserwowano poprawę działania 
komórek beta trzustki, zmniejszony poziom peptydu  
C oraz zwiększone stężenie adiponektyny [23].  

W badaniach Usharani i wsp. [25]oceniano wpływ 
kurkuminy na funkcje śródbłonka, stres oksydacyjny oraz 
markery stanu zapalnego u pacjentów z cukrzycą typu  
2. Badaniem objęto 72 osoby, z czego 67 ukończyło 
badania. Przez okres 8 tygodni grupa badawcza 
otrzymywała 2 kapsułki dziennie zawierające po 150 mg 
kurkuminy. Po ukończeniu interwencji zaobserwowano, 
iż suplementacja kurkuminą wywarła korzystny wpływ 
na funkcje śródbłonka oraz spowodowała obniżenie 
stresu oksydacyjnego oraz poziomu cytokin proza-
palnych u pacjentów z cukrzycą typu 2 [25]. 

W pracy Na i wsp. [26] z udziałem 50 pacjentów  
z cukrzycą typu 2, o BMI≥24,0, wykazano, że 
suplementacja 300 mg kurkuminy dziennie przez trzy 
miesiące wiązała się z obniżeniem poziomu glukozy  
we krwi na czczo, poziomu HbA1c oraz redukcją 
insulinooporności. Zaobserwowano również znaczne 
obniżenie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych, 
triglicerydów oraz zwiększenie aktywności lipazy 
lipoproteinowej [26]. Natomiast rok później ci sami 
badacze zaobserwowali istotny statystycznie spadek 
poziomu glukozy we krwi u pacjentów z rozpoznaną 
cukrzycą typu 2 po trzymiesięcznej suplementacji 
kurkuminą w tej samej dawce (300 mg) podawanej  
w dwóch porcjach dziennie [27]. Uzyskane do tej pory 
wyniki wpływu suplementacji kurkuminą na przebieg 
cukrzycy typu 2 są obiecujące. Jednak niezbędne  
są dalsze badania w tym zakresie, żeby jednoznacznie 
określić korzyści płynące ze spożycia kurkuminy  
w prewencji i leczeniu tej choroby. 
 
Kurkumina a choroba Alzheimera 

Według współczesnych szacunków 35,6 milionów 
ludzi na świecie cierpi z powodu demencji. W związku  
z postępującym starzeniem się populacji oczekuje się,  
że do roku 2050 liczba ta wzrośnie do 115 milionów  
[28]. Choroba Alzheimera należy do grupy chorób 
neurodegeneracyjnych i prowadzi do postępującej 
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utraty pamięci i funkcji poznawczych. W obrazie mózgu 
osoby chorej obecne są blaszki amyloidowe oraz  
splątki neurofibrylarne[29]. Charakterystyczny jest także 
przewlekły stan zapalny oraz utrata neuronów i synaps 
prowadząca do dystrofii mózgu [30]. Głównym 
składnikiem splątków neurofibrylarnych jest białko tau, 
które ulega hiperfosforylacji. Hipersosforylowane białko 
tau razem z β-amyloidem (peptyd Aβ), głównym 
składnikiem blaszek amyloidowych, nasila neurode-
generację [31]. Peptydy Aβ z łatwością się ze sobą łączą 
w oligomery, włókienka, a następnie większe blaszki. 
Najłatwiej wykryć blaszki i duże włókienka, jednak to 
małe oligomery Aβ są najbardziej neurotoksyczne [32].  

Badania in vitro sugerują, że kurkumina ma 
zdolność wiązania peptydów Aβ i może zapobiegać ich 
agregacji. Wykazano, że hamuje ona tworzenie  
i wydłużanie się nowych włókienek oraz obniża 
stabilność tych już obecnych [33]. Późniejsze badania 
wykazały także, że kurkumina może hamować tworzenie 
się toksycznych małych oligomerów Aβ [34]. Powstało 
kilka teorii mających na celu wyjaśnienie mechanizmu 
powyższych działań kurkuminy. Jedną z nich jest 
zdolność kurkuminy do wiązania jonów metali [35]. Jony 
miedzi oraz cynku znajdują się w dużych ilościach na 
synapsach. Zaburzenia ich homeostazy mogą prowadzić 
do przyłączania się tych metali do peptydów Aβ, co 
nasila tworzenie się blaszek amyloidowych. Natomiast 
zdolność kurkuminy do tworzenia kompleksów z jonami 
miedzi i cynku może hamować ten proces [36]. Inne 
teorie skupiają się na zależnościach między budową 
strukturalną kurkuminy a jej zdolnością do wiązania 
peptydów Aβ i hamowania ich agregacji [34]. Co więcej, 
dalsze badania na liniach komórkowych wykazały, że 
kurkumina ma zdolność obniżania toksycznego działania 
β-amyloidu i ochrony przed uszkodzeniami DNA [37]. 
Neuroprotekcyjne działanie kurkuminy można przypisać 
jej aktywności przeciwzapalnej [38] oraz zdolności do 
aktywacji szlaku Wnt/β-katenina [39].  

Badania in vivo potwierdziły, że kurkumina wpływa 
na odkładanie się Aβ i tworzenie płytek amyloidowych. 
W pracy Lim i wsp. [40] wykazano, że sześciomiesięczna 
kuracja niskimi dawkami (160 ppm) kurkuminy 
spowodowała spadek rozpuszczalnego i nierozpu-
szczalnego β-amyloidu oraz obciążenia blaszkami 
amyloidowymi o 43-50%. Nieco nowsze badania 
przeprowadzone przez Belviranlı i wsp. [41] na modelu 
zwierzęcym wykazały, że 12-dniowa suplementacja 
kurkuminą w dawce 300 mg∙kg-1 wpłynęła na poprawę 
funkcji poznawczych poprzez obniżenie proliferacji 
lipidów w mózgu. Badania in vivo wskazują także,  
że kurkumina może pobudzać neurogenezę [42], działać 
ochronnie na barierę krew-mózg [43] oraz wykazuje 
wpływ na aktywność acetylocholinoesterazy [44].  
Należy zaznaczyć, że inhibitory acetylocho-linoesterazy 

są stosowane jako leki pierwszego rzutu  
w farmakoterapii choroby Alzheimera. Natomiast 
ochronne działanie jednej z pochodnych kurkuminy, 
CNB-001, polega na regulacji aktywności proteasomów  
i lizosomów, których zadaniem jest usuwanie 
nieodwracalnie zmodyfikowanych białek, w tym  
β-amyloidu [45].  

Pomimo wielu korzyści płynących ze spożycia 
kurkuminy obserwowanych zarówno w badaniach  
in vitro, jak i in vivo, badania kliniczne z udziałem ludzi 
chorych na Alzheimera są wciąż stosunkowo nieliczne,  
a wyniki nie wykazały wpływu na zdolności poznawcze 
[46, 47]. Aczkolwiek mogło to wynikać z niskiej 
biodostępności kurkuminy. Sugeruje się także, że 
najlepszy efekt można osiągnąć suplementując 
kurkuminę w celu zapobiegania chorobie Alzheimera 
oraz hamowania jej rozwoju na wczesnych etapach. 
Randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne 
przeprowadzone przez Cox i wsp. [48] w grupie osób  
w wieku 60-85 lat wykazało, że jednorazowe podanie 
kurkuminy wpłynęło na poprawę koncentracji uwagi  
i pamięci operacyjnej, natomiast miesięczna 
suplementacja poprawiła samopoczucie, jak również 
pamięć operacyjną w porównaniu z placebo. Warto 
także zwrócić uwagę na fakt, że kurkumina znajduje 
zastosowanie jako fluorochrom w diagnostyce choroby 
Alzheimera, dzięki swoim właściwościom fluorescen-
cyjnym [49, 50]. 

Dostępne badania nie pozwalają jednak na 
jednoznaczną ocenę skuteczności suplementacji 
kurkuminą w odniesieniu do zapobiegania oraz leczenia 
choroby Alzheimera. Pomimo licznych przesłanek 
pochodzących z badań in vitro i in vivo o wielo-
kierunkowym działaniu kurkuminy, badania kliniczne  
z udziałem ludzi cały czas są nieliczne. Ponadto sugeruje 
się, że niska biodostępność kurkuminy może wpływać  
na brak uzyskiwanych rezultatów.  
 
Zastosowanie kurkuminy w celu zapobiegania 
chorobom układu sercowo-naczyniowego 

Choroby układu krążenia stanowią grupę zaburzeń 
obejmujących przede wszystkim serce i naczynia 
krwionośne. Do czynników ryzyka chorób układu 
sercowo-naczyniowego zalicza się nieprawidłowy styl 
życia, a w tym nieodpowiedni sposób odżywiania, brak 
aktywności fizycznej, palenie papierosów i nadużywanie 
alkoholu. Liczba nowych zachorowań na choroby układu 
sercowo-naczyniowego jest dziesięć razy wyższa  
w populacji osób starszych (w wieku 85-94 lata) niż  
u osób młodszych (45-54 lata) [51]. Starzenie się 
organizmu sprzyja występowaniu dodatkowych 
czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich 
jak nadciśnienie tętnicze [52]. Natomiast trzeba 
podkreślić, że choroby te nadal stanowią główną 
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przyczynę zgonów w krajach rozwiniętych, a w skali 
światowej odpowiadają za 30% zgonów ogółem [53]. 
Dlatego tak ważne są próby modyfikowania ryzyka 
chorób układu krążenia poprzez nieinwazyjne metody, 
do których zalicza się sposób żywienia. 

Jedną z najważniejszych przyczyn udarów mózgu  
i zawałów serca jest miażdżyca. Proces powstawania 
blaszki miażdżycowej jest bardzo skomplikowany i często 
związany jest z utlenianiem lipiprotein oraz procesami 
oksydacyjnymi, a utlenione cząsteczki LDL (ox-LDL) 
zostały zidentyfikowane jako istotny czynnik aterogenny 
[54]. Wśród proponowanych mechanizmów wpływu ox-
LDL na rozwój miażdżycy wymienia się: zwiększony 
wychwyt tych cząsteczek przez makrofagi, co prowadzi 
do powstania komórek piankowatych, cytotoksyczne 
działanie ox-LDL i wływ na nasilanie agregacji 
trombocytów [55]. W związku z powyższym, obniżenie 
stężenia LDL w surowicy oraz zahamowanie procesów 
jego utleniania może przynieść potencjalne korzyści  
w aspekcie zapobiegania miażdżycy i chorobom układu 
sercowo-naczyniowego.  

W badaniach Soni i wsp. [56]oceniano wpływ 
suplementacji kurkuminą na stężenie cholesterolu.  
W tym celu dziesięciorgu ochotnikom podawano 500 mg 
kurkuminy przez siedem dni. Wyniki wykazały, że poziom 
cholesterolu HDL wzrósł o 29%, a poziom cholesterolu 
całkowitego spadł o 12%. Na podstawie tych wyników 
wywnioskowano, że kurkumina może mieć wpływ  
na profil lipidowy, redukując ryzyko rozwoju chorób 
układu krążenia. Kolejne badania potwierdziły uzyskane 
wcześniej wyniki. W badaniu Ramirez i wsp. [57] po  
28 dniach suplementacji kurkuminy w dawce  
10 mg podawanej dwa razy dziennie, u badanych 
zaobserwowano obniżenie poziomu cholesterolu LDL 
oraz wzrost stężenia frakcji HDL. Trzeba dodatkowo 
podkreślić, że uczstnikami tego badania były osoby  
z wcześniej zdiagnozowaną miażdżycą. Ponadto zaobser-
wowano, że kurkumina może działać kardioprotekcyjnie 
również poprzez hamowanie agregacji płytek krwi  
i wpływ na metabolizm eikozanoidów [58]. Natomiast  
u chorych na chorobę wieńcową pomimo, że suple-
mentacja kurkuminą wpłynęła korzystenie na profil 
lipidowy (spadek VLDL, LDL i trójglicerygów), nie 
wykazano zmian w zakresie markerów stanu zapalnego 
[59]. 

Zależności między chorobami układu krążenia  
a stanem zapalnym są szeroko opisywane w literaturze 
[60, 61]. Jak wskazują badania, suplementacja kurku-
miną ma wpływ na wiele wykładników stanu zapalnego, 

między innymi na TNF-α, p38 MAPK, JAK2/ STAT3, dzięki 
czemu może zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób 
sercowo-naczyniowych [62, 63]. Ponadto redukuje ona 
stres oksydacyjny poprzez zwiększenie ekspresji 
śródbłonkowej syntazy tlenku azotu (eNOs), obniżenie 
p47phox oksydazy NADPH oraz obniżenie produkcji 
nadtlenków [64]. W pracy Abo-Salem i wsp. 
[65]zaobserwowano również wpływ kurkuminy na 
zwiększenie stężenia enzymów antyoksydacyjnych, 
takich jak katalazy, dysmutaza ponadtlenkowa,  
S-transferaza glutationu i glutation. Co więcej, 
kurkumina może pełnić rolę kardioprotekcyjną  
w modelu uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego, 
ze względu aktywację sirtuliny 1 (SIRT1), co zmniejsza 
uszkodzenia mitochondrialne [66]. 
 
Podsumowanie 

Dostępna literatura pozawala na zidentyfikowanie 
licznych potencjalnych korzyści ze spożycia kurkuminy 
przez osoby w podeszłym wieku. Badania przepro-
wadzone na modelu zwierzęcym wskazują, że suple-
mentacja kurkuminą oraz jej pochodnymi może 
wydłużać życie oraz spowalniać procesy starzenia się 
komórek. Ponadto, kurkumina może także wspomagać 
prewnecję i leczenie cukrzycy typu 2, co zostało 
wykazane w licznych badaniach klinicznych. Potencjał 
neuroprotekcyjny kurkuminy, choć obszernie opisany na 
przykładachbadań in vitro i in vivo, nie został jeszcze 
potwierdzony w badaniach z udziałem ludzi. 
Zaproponowano również wiele mechanizmów, poprzez 
które kurkumina może obniżać ryzyko chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Konieczne wydaje się jednak 
kontynuowanie badań wpływu spożycia kurkuminy  
na wyżej opisane aspekty, gdyż obecnie dostępna 
literatura ogranicza się często do badań na modelu 
komórkowym lub zwierzęcym. Niemniej jednak,  
na podstawie przytoczonych badań kurkumina wydaje 
się być składnikiem bezpiecznym, który warto 
uwzględnić przy planowaniu żywienia osób starszych. 
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Streszczenie 
Otyłość nazywana jest stanem zwiększenia zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, co zwiększa ryzyko chorób  
i przedwczesnej umieralności. Tkanka tłuszczowa jest m.in. miejscem produkcji i sekrecji bioaktywnych białek 
zwanych adipocytokinami, uczestniczącymi w wielu procesach biologicznych. Znamy powszechnie dwa typu otyłości. 
Pierwszy – nazywany jest otyłością z prawidłowym profilem metabolicznym, drugi określa się mianem otyłości  
z wysokim czynnikiem zaburzeń metabolicznych. Obecnie obserwujemy stały wzrost odsetka osób otyłych, a problem 
ten dotyczy również osób starszych. W literaturze pojawia się coraz więcej badań oceniających zależności pomiędzy 
fenotypem otyłości a ryzykiem zdrowotnym wśród osób starszych. 
 
Słowa kluczowe: osoby starsze, otyłość, fenotypy otyłości 
 

Abstract 
Obesity is defined as an unhealthy excess of body fat, which increases the risk of medical illness and premature mor-
tality. Adipose tissue is sources of production and secretion of bioactive proteins called adipocytokines which plays 
role in many biological processes. We know two phenotypes of obesity. First is named obesity with normal metabolic 
profile, second is called obesity with high risk of metabolic disorders. The prevalence of obesity is rising progressively 
among all group, also in elderly people. In the current literature appear newly studies evaluation the relationship 
between the phenotype of obesity and health risks among the elderly. 
 
Keywords: elderly, obesity, obesity phenotypes 

 
 
Wprowadzenie 

Zaburzenia odżywiania są jednym z głównych 
problemów zdrowia publicznego. Zarówno zmiany 
związane z wiekiem jak też zmiany chorobowe mogą 
prowadzić do niedoborów żywieniowych i wyniszczenia 
organizmu. Z drugiej strony nadmierna podaż energii, 
ograniczenie aktywności fizycznej oraz zmiany 
hormonalnych są głównymi czynnikami otyłości. 
Występowanie nadwagi lub otyłości jak również stanu 
wyniszczenia organizmu są wskaźnikiem rokującym 
powikłania zdrowotne [1].  

Otyłość według Światowej Organizacji Zdrowia 
definiowana jest jako choroba przewlekła bez tendencji  

 
 
do samoistnego ustępowania, w której zespół objawów 
uzależniony jest od czynników zewnętrznych takich  
jak nieprawidłowe żywienie, stres, brak aktywności 
fizycznej i czynników wewnętrznych: metabolicznych, 
genetycznych i degeneracyjnych. Otyłość jest jednym  
z najczęstszych zaburzeń odżywiania w krajach rozwi-
niętych, objawiającym się nadmiernym, patologicznym 
nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w organizmie 
człowieka. Przyczyną otyłości w większości przypadków 
jest dodatni bilans energetyczny, czyli podaż energii 
przekraczającej zapotrzebowanie organizmu. Nadmierna 
ilość tkanki tłuszczowej nagromadzona w organizmie 
może prowadzić do wielu dysfunkcji, zwiększonego 
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ryzyka zachorowalności i śmiertelności. Wiadomo 
bowiem, że otyłość wiąże się z przewlekłym stanem 
zapalnym w organizmie co wynika z aktywności 
biologicznej tkanki tłuszczowej. Jeszcze do niedawna 
uważano, że tkanka tłuszczowa jest jedynie miejscem 
magazynowania energii. Obecnie wiadomo, że jest to 
organ aktywny biologicznie, wykazujący czynność auto-, 
para- oraz endokrynną. Tkanka tłuszczowa jest m.in. 
miejscem produkcji i sekrecji bioaktywnych białek 
zwanych adipocytokinami, uczestniczącymi w wielu 
procesach biologicznych. Produkty tkanki tłuszczowej 
pełnią istotną rolę w homeostazie organizmu, regulują 
przyjmowanie pożywienia, uczestniczą w metabolizmie 
lipidów i glukozy czy aktywności insuliny [2,3,4]. Tkanka 
tłuszczowa jest składnikiem koniecznym do prawidło-
wego funkcjonowania organizmu ludzkiego. W wielu 
przeprowadzonych badaniach potwierdzono różnice 
dotyczące roli jaką odgrywają różne jej typy  
w metabolicznej homeostazie ogólnoustrojowej. Coraz 
częściej podkreśla się znaczenie nie tyle ogólnej 
zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie ale jej 
postaci narządowej i trzewnej [5]. 
 
Otyłość u osób w wieku podeszłym 

Obserwowane w ostatnich dekadach starzenie się 
populacji jak również gwałtowny wzrost odsetka osób  
z otyłością spowoduje, że zdrowie publiczne stanie przed 
wyzwaniem sprostania konsekwencjom wynikającym ze 
wzrostu odsetka osób starszych z nadmierna masą ciała 
[6]. Osoby starsze stanowią najszybciej wzrastający 
odsetek populacyjny na całym świecie. Starzenie  
się społeczeństw oraz wydłużanie czasu trwania życia 
przyczyni się w konsekwencji do wzrostu liczby nieza-
kaźnych chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia 
tętniczego, cukrzycy typu 2, chorób zapalnych kości  
i stawów, zaćmy oraz występowania niektórych rodzajów 
nowotworów [7]. Otyłość jest jedną z głównych przyczyn 
prowadzących do rozwoju i nasilenia przewlekłych 
niezakaźnych schorzeń. U osób starszych otyłość 
prowadzi do rozwoju chorób przewlekłych, osłabienia 
funkcjonowania narządów oraz przedwczesnej umie-
ralności. Przede wszystkim jednak w tej grupie wiekowej 
otyłość może zaostrzać spadek aktywności ruchowej 
prowadząc obniżenia jakości życia [6,7,8]. Proces 
starzenia się związany jest ze wzrostem otyłości 
brzusznej, której towarzyszy nagromadzenie tkanki 
tłuszczowej w okolicy jamy brzusznej, uznawanej  
za główny czynnik insulinooporności i zespołu 
metabolicznego [9,10]. U otyłych osób starszych wzrasta 
ryzyko chorób sercowo-naczyniowych (nadciśnienia 
tętniczego, zaburzeń gospodarki lipidowej, miażdżycy), 
jak również chorób związanych z układem oddechowym, 
układem kostno-stawowym (zwyrodnienia stawów),  
a także przewodem pokarmowym [6,10,11].  

Należy jednak spojrzeć na zagadnienie otyłości 
wśród osób starszych również z innej perspektywy. 
Prowadzone badania wskazują, że osoby starsze z niskimi 
wartościami wskaźnika BMI mają wyższe ryzyko 
zachorowalności i śmiertelności niż osoby z odpowiednio 
wyższymi wartościami wskaźnika BMI. W niektórych 
badaniach zauważono, że otyłość w podeszłym wieku 
jest czynnikiem protekcyjnym w kierunku złamań biodra  
i kości udowej. U otyłych starszych kobiet dochodzi  
do wolniejszej utraty zmineralizowanej masy kostnej 
następującej po menopauzie [6,11]. 

Wciąż jednak trwają dyskusje nad ustaleniem 
właściwych punktów odcięcia dla wskaźnika BMI u osób 
starszych, jednak zagadnienie to wykracza poza ramy 
tego opracowania [12].  

Proces starzenia się wiąże się z ważnymi zmianami 
w składzie ciała oraz w jego metabolizmie. Pomiędzy  
20. a 70. rokiem życia dochodzi do postępującego 
zmniejszania się beztłuszczowej masy ciała, głównie 
masy mięśniowej (o około 40%) przy jednoczesnym 
wzroście zawartości tkanki tłuszczowej. Po przekroczeniu 
70. roku życia zmniejsza się zarówno beztłuszczowa masa 
ciała jak i masa tkanki tłuszczowej. Wraz ze zmianą 
składu ciała u osób starszych dochodzi również do 
zmiany dystrybucji tkanki tłuszczowej. Nagromadzenie 
wisceralnej tkanki tłuszczowej jest wyraźniej 
obserwowane w grupie kobiet starszych. Zlokalizowanie 
tkanki tłuszczowej w obszarze wisceralnym jest głównym 
czynnikiem upośledzonej tolerancji glukozy w grupie 
osób starszych [12,13]. Zarówno otyłość jak i sam proces 
starzenia charakteryzują się przewlekłym stanem 
zapalnym. Centralna i trzewna tkanka tłuszczowa,  
w przeciwieństwie do podskórnej tkanki tłuszczowej,  
jest głównym miejscem produkcji adipokin prozapalnych, 
co prowadzi do nasilenia stanu zapalnego w organizmie. 
Występujący stan zapalny w konsekwencji może prowa-
dzić do zmniejszania się zawartości beztłuszczowej masy 
ciała, upośledzenia funkcji układu immunologicznego, 
upośledzania funkcji poznawczych, przyspieszonego 
rozwoju miażdżycy czy rozwoju oporności na insulinę 
[12,13]. Produkty tkanki tłuszczowej, takie jak TNF-α czy 
IL-6 mogą wywierać kataboliczny wpływ na masę 
mięśniową, pełniąc rolę w rozwoju sarkopenii. 
Sarkopenia charakteryzuje się stałą, mimowolną utratą 
masy mięśniowej u osób starszych, prowadzącą  
do zmniejszenia wydolności fizycznej, kruchości  
i niepełnosprawności [12,13]. 
 
Epidemiologia otyłości wśród osób w podeszłym wieku 

Częstość występowania otyłości wzrasta stopniowo 
we wszystkich grupach wiekowych. Problem ten dotyczy 
równie populacji osób starszych [12,13]. W Stanach 
Zjednoczonych częstość występowania otyłości wśród 
osób w wieku 60 lat i więcej systematycznie wzrasta  
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z 23,6% w 1990 roku, do 32,0% w 2000 roku i 37,4%  
w 2010 roku. Należy również podkreślić, że częstość 
występowania otyłości w młodszej grupie wiekowej  
(65-74 lat) jest znacząco wyższa niż w starszej (75-84 lat)  
i najstarszej (powyżej 85 lat) – odpowiednio 20,3% vs 
16,6% vs 9,9% [12]. W Europie około 17,8% osób 
powyżej 65 roku życia jest otyłych, przy czym widoczne 
jest dość znaczne zróżnicowanie występowania otyłości 
w różnych krajach jak i w grupach wiekowych osób 
starszych. Przykładowo we Francji 17,9% osób w wieku 
65 lat i więcej jest otyłych (podobny odsetek w grupie 
kobiet i mężczyzn). Otyłość III stopnia rozpoznano u 1,1% 
omawianej grupy. Jednocześnie częstość występowania 
otyłości zmniejsza się wraz z wiekiem, tj. z 19,5%  
w grupie wiekowej 65-69 lat do 13,2% wśród osób 
powyżej 80 roku życia. W Hiszpanii otyłość rozpoznano 
wśród 35% osób w wieku 65 i więcej (30,6% mężczyzn, 
38,3% kobiet). Otyłość III stopnia rozpoznano u 1,2% 
osób [12,13,14]. 

  
Fenotypy otyłości 

Tkanka tłuszczowa rozmieszczona jest w całym 
organizmie, a obszary jej największej dystrybucji  
to brzuszno-trzewny, brzuszno-podskórny i pośladkowo-
udowy. W poszczególnych lokalizacjach tkanka tłuszczo-
wa różni się strukturą, funkcją, aktywnością metabo-
liczną i endokrynną, ekspresją genów oraz odmiennym 
wpływem na funkcjonowanie poszczególnych narządów 
[15]. Nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej  
w organizmie prowadzi do rozwoju otyłości, natomiast 
jej zlokalizowanie w okolicy brzusznej może stać się 
przyczyną insulinooporności, upośledzonej tolerancji 
glukozy, a to z kolei może prowadzić do rozwoju cukrzycy 
typu 2, dyslipidemii, podwyższonych wartości ciśnienia 
tętniczego, aktywacji procesów prozakrzepowych oraz 
prozapalnych będących czynnikami ryzyka rozwoju 
miażdżycy [16]. 

Powszechnie znane są dwa fenotypy otyłości: 
otyłość z prawidłowym profilem metabolicznym i otyłość 
z wysokim czynnikiem ryzyka zaburzeń metabolicznych. 
Charakteryzują się wysokim wskaźnikiem BMI oraz 
wysoką zawartością procentowej tkanki tłuszczowej. 
Ostatnio mówi się o występowaniu trzeciego fenotypu 
otyłości trudnego do rozpoznania, charakteryzującego 
się niskim wskaźnikiem BMI oraz metabolicznym 
czynnikiem ryzyka. Ten fenotyp otyłości dotyczy młodych 
osób w przedziale wiekowym 20-40 lat [17].  
Miejsce na Tabelę I. 
 
Fenotypy otyłości u osób w podeszłym wieku a ryzyko 
zdrowotne 

Występowanie otyłości u młodych osób jest 
uznanym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczynio- 
 

wych. U osób starszych podkreśla się, że obok otyłości, 
inne ważne czynniki mogą zwiększać ryzyko rozwoju tej 
grupy schorzeń. Obecnie wiadomo, że występowanie 
zespołu metabolicznego różni się wśród osób  
z podobnymi wartościami wskaźnika BMI, dlatego  
też ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych 
jest różne w różnych przedziałach wskaźnika masy ciała. 
W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się grupie osób 
otyłych, określanych "metabolicznie zdrowi otyli" (MHO 
– matabolically healthy obese). U tych osób pomimo 
podwyższonej wskaźnika BMI obserwuje się prawidłowy 
profil metaboliczny oraz brak występowania zespołu 
metabolicznego. Jednak wpływ tego fenotypu otyłości  
na ryzyko zdrowotne pozostaje kontrowersyjne. Wyniki 
badań prowadzonych w tym zakresie są sprzeczne.  
W grupie osób w wieku 35-55 lat (17 letnie badanie 
obserwacyjne), występowanie fenotypu MHO, wiązało 
się ze wzrostem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych 
[18]. Wśród kobiet powyżej 45 roku życia w 10 letnim 
badaniu obserwacyjnym, występowanie otyłości bez 
zespołu metabolicznego nie wiązało się ze wzrostem 
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych [18]. Wyniki 
uzyskane z przytaczanych badań dotyczą populacji osób 
dorosłych, dlatego też formułowane w nich wnioski 
mogą nie mieć przełożenia na populację osób starszych, 
co może wiązać się ze zmianami zależności pomiędzy 
masą ciała, składem ciała, zachowaniami zdrowotnymi  
w populacji osób starszych. Występowanie fenotypu 
MHO u osób starszych może mieć odmienny efekt 
zdrowotny niż w młodszych populacjach [18].  

W przytaczanej powyżej pracy, Dhana i wsp. [18]  
et al. podjął się próby sprawdzenia zależności pomiędzy 
fenotypem MHO a występowaniem ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych u osób starszych. Grupę badaną 
stanowiło 5314 osób o średniej wieku 68 lat. Włączoną 
do badania populację podzielono na 6 podgrup: 
występowanie zespołu metabolicznego (n=2276)  
w grupie osób z prawidłową masą ciała, nadwagą  
i otyłością oraz brak występowania zespołu metaboli-
cznego (n=3038) w analogicznych podgrupach. Spośród 
wszystkich uczestników 57,2% nie miało zespołu 
metabolicznego, a 19,7% osób było otyłych. Fenotyp 
MHO rozpoznano u 4,9% ogółu badanych (n=260) oraz 
24,8% spośród osób otyłych. Częstość występowania 
tego fenotypu otyłości była wyższa w grupie kobiet.  
Na podstawie przeprowadzonych analiz, autorzy badania 
wysunęli trzy główne wnioski: 

1) Ryzyko wystąpienia chorób sercowo-
naczyniowych w grupie osób otyłych bez zespołu 
metabolicznego (fenotyp metabolicznie zdrowi 
otyli) w porównaniu do grupy osób z prawidłową 
masą ciała bez zespołu metabolicznego nie było 
znacząco wyższe.  
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2) Ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczy-
niowych było zwiększone u osób z rozpoznanym 
zespołem metabolicznym bez względu na masę 
ciała (norma, nadwaga, otyłość). 

3) 71,3% zależności pomiędzy wskaźnikiem BMI  
a chorobami sercowo-naczyniowymi tłumaczone 
było występowaniem zespołu metabolicznego.  

Podsumowując, występowanie otyłości bez zespołu 
metabolicznego nie zwiększa ryzyka wystąpienia chorób 
sercowo-naczyniowych w grupie osób starszych. 
Jednakże występowanie zespołu metabolicznego zwię-
ksza ryzyko tych chorób układu krążenia bez względu  
na wartość wskaźnika BMI.  

Roberson i wsp. [19] w populacji 208 osób w wieku 
80 lat i więcej (średnia wieku 84±4 lat) ocenili wpływ 
występowania fenotypu MHO na ryzyko wystąpienia 
subklinicznych chorób sercowo-naczyniowych oraz stanu 
zapalnego. Fenotyp MHO rozpoznano w grupie 13,5% 
badanych – 9,0% mężczyzn oraz 14,6% kobiet. Populację 
badaną podzielono na 4 grupy: grupa osób zdrowych 
metabolicznie z prawidłowa masą ciała (n=21), grupa 
osób zdrowych metabolicznie z nadwagą lub otyłością 
(n=28), grupa osób niezdrowych metabolicznie z prawi-
dłową masą ciała (n=43), grupa osób niezdrowych 
metabolicznie z nadwagą lub otyłością (n=116). Nie 
wykazano istotnych różnic pomiędzy analizowanymi 
grupami w zakresie mierników chorób sercowo-
naczyniowych oraz stanu zapalnego. Autorzy 
podkreślają, że fenotyp "metabolicznie zdrowi otyli" 
występuje wśród osób w zaawansowanym wieku (80 lat  
i więcej) jednak ocena ryzyka metabolicznego na tej 
podstawie może nie być dokładna w omawianej grupie 
wiekowej. Powyższe wynika z faktu, że osoby starsze 
należą do grupy populacyjnej szczególnego ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych. Większość osób w wieku 
80 lat i więcej ma conajmniej jeden czynnik ryzyka 
metabolicznego, co może znacznie utrudniać proces 
kwalifikacji poszczególnych jednostek do różnych grup 
kategorii ryzyka. 

W kolejnym badaniu koreański zespół badawczy 
[20] ocenił związek pomiędzy fenotypami otyłości  
a częstością występowania nadciśnienia tętniczego  
w grupie 2352 osób w wieku 40-69 lat. W momencie 
włączania do badania wszyscy uczestnicy mieli 
prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi. Populację 
badaną podzielono na 6 grup: osoby zdrowe 
metabolicznie z prawidłową masą ciała (n=535), osoby 
zdrowe metabolicznie z nadwagą (n=283), osoby zdrowe 
metabolicznie z otyłością (n=135), osoby niezdrowe 
metabolicznie z prawidłową masą ciała (n=382), osoby 
niezdrowe metabolicznie z nadwagą (n=407) oraz osoby 
niezdrowe metabolicznie z otyłością (n=610). Wystą-
pienie nadciśnienia tętniczego badano podczas dwu-
letnich badań zdrowotnych przez okres 8 lat. Fenotyp 

MHO rozpoznano u 5,7% ogółu badanych oraz w grupie 
18,1% osób otyłych. Częstość występowania nadciśnienia 
tętniczego w okresie 8 lat była wyższa w grupie osób 
otyłych bez względu na występowanie komponentów 
zespołu metabolicznego. Ryzyko wystąpienia nadciśnie-
nia tętniczego było najwyższe w grupie otyłych 
niezdrowych metabolicznie a następnie w grupie osób  
z fenotypem MHO. Po uwzględnieniu wieku, płci, 
aktywności fizycznej, palenia tytoniu, spożywania 
alkoholu oraz wywiadu rodzinnego w kierunku wystę-
powania nadciśnienia, zwiększone ryzyko wystąpienia 
nadciśnienia tętniczego występowało w grupie osób 
zdrowych metabolicznie otyłych (HR – współczynnik 
ryzyka: 2,20), osób niezdrowych metabolicznie  
z nadwagą (HR: 1,47), osób niezdrowych metabolicznie 
otyłych (HR: 2,45) w porównaniu do grupy osób 
zdrowych metabolicznie z prawidłowa masą ciała. 
Autorzy badania wnioskują, że chociaż w literaturze 
pojawiają się prace wskazujące na występowanie 
fenotypu otyłości z korzystnym profilem metabolicznym 
to w przypadku ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego 
nie można mówić o zdrowym fenotypie otyłości.  
Osoby otyłe, zdrowe metabolicznie są narażone  
na zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia 
tętniczego w porównywalnym stopniu do osób zdrowych 
metabolicznie z prawidłowa masą ciała. W związku  
z powyższym rozpoznanie fenotypu MHO nie może 
warunkować łagodniejszego podejścia terapeutycznego 
do tej grupy osób w codziennej praktyce klinicznej.  

Kolejny zespół badawczy [21] dokonał oceny 
wpływu wskaźnika BMI i obecności zespołu 
metabolicznego na ryzyko występowania chorób 
sercowo-naczyniowych oraz zgonu w populacji osób 
starszych w Teheranie. W badaniu uczestniczyło 1199 
osób w wieku 65 lat i więcej (średnia wieku 70,03±4,6 
lat). Analogicznie jak w poprzednio cytowanych 
badaniach, grupę badaną podzielono na 6 podgrup: 
grupa osób z zespołem metabolicznym (prawidłowa 
masa ciała, nadwaga, otyłość) oraz grupa osób bez 
zespołu metabolicznego (prawidłowa masa ciała, 
nadwaga, otyłość). Zespół metaboliczny występował  
u 32,68% osób z prawidłową masą ciała, 66,23% osób  
z nadwagą oraz 86,16% osób z otyłością. W trakcie 
trwania badania zaobserwowano 271 zdarzeń sercowo-
naczyniowych oraz 239 przypadków zgonu (106  
z powodu chorób sercowo-naczyniowych). Wieloczynni-
kowy, skorygowany współczynnik ryzyka dla zdarzeń 
sercowo-naczyniowych dla grupy osób bez zespołu 
metabolicznego z prawidłową masą ciała oraz otyłością 
wynosił odpowiednio 1,21 (95% CI 0,77-1,91) i 1,46 (95% 
CI 0,64-3,34) a dla grupy z zespołem metabolicznym  
z prawidłową masą ciała, nadwagą i otyłością 
odpowiednio 2,07 (95% CI 1,23-3,28), 1,72 (95% CI 1,13-
2,62), 1,53 (95% CI 0,95-2,45). Autorzy sugerują,  
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że wśród populacji osób starszych, ocena występowania 
zespołu metabolicznego jest niezbędna do analizy  
ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych i śmiertel-
ności z tego powodu. Autorzy podkreślają, że tylko grupa 
osób z prawidłową masą ciała i rozpoznanym zespołem 
metabolicznym charakteryzowała się znaczącym ryzy-
kiem śmiertelności z wszystkich przyczyn [21].  
 
Podsumowanie 

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się 
zagadnienie fenotypów otyłości oraz ich wpływu na 
ryzyko występowania określonych schorzeń. W populacji 
osób starszych zagadnienie to jest również poruszane, 
ale przeprowadzone dotychczas badania dostarczają 
niejednoznacznych wyników. Sugeruje się, że wnioski 
formułowane na podstawie badań w młodszych 
populacjach wiekowych nie będą należycie odwiercie-
dlać sytuacji osób starszych, ze względu na różne zmiany 

zachodzące podczas procesu starzenia się. Nie mniej 
jednak, niepodważalny jest fakt, że występowanie 
otyłości we wszystkich grupach wiekowych, w tym 
również w grupie osób w podeszłym wieku wiąże się  
ze znacznym ryzykiem rozwoju niezakaźnych schorzeń 
przewlekłych w tym chorób sercowo-naczyniowych. 
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Tabela I. Charakterystyka fenotypów otyłości. Opracowanie własne na podstawie [8]. 
 

Charakterystyka fenotypów otyłości 

Otyłość z prawidłowym profilem 
metabolicznym 

Otyłość zagrożona ryzykiem zaburzeń 
metabolicznych 

Metaboliczna otyłość u osób z prawidłową 
masą ciała 

 niski depozyt tłuszczu brzusznego, tj. 
poniżej 100 cm

2
 w badaniu 

tomokomputerowym, 

 obwód talii: 
- poniżej 102 cm u mężczyzn, 
- poniżej 88 cm u kobiet,  

 depozyt tłuszczu brzusznego powyżej 100,0 
cm2 w badaniu tomokomputerowym, 

 obwód talii: 
- powyżej 102 cm u mężczyzn, 
- powyżej 88 cm u kobiet, 

 depozyt tłuszczu brzusznego: 
- powyżej 130,0 cm

2
 w badaniu 

tomokomputerowym jamy brzusznej, 
- 44,0±16,0 cm2 w badaniu DEXA L4-L5, 

 wskaźnik BMI powyżej 30 kg/m
2
,  wskaźnik BMI powyżej 30 kg/m

2
,  wskaźnik BMI poniżej 25 kg/m

2
, 

 zawartość tkanki tłuszczowej: 
- poniżej 25% u mężczyzn 
- poniżej 35% u kobiet 

 zawartość tkanki tłuszczowej: 
- powyżej 25% u mężczyzn, 
- powyżej 35% u kobiet, 

 zawartość tkanki tłuszczowej powyżej 35 
kg/m

2
,  

 niska beztłuszczowa masa ciała, 

 stężenie cholesterolu HDL: 
- powyżej 40 mg/dl u mężczyzn 
- powyżej 50,0 mg/dl u kobiet 

 stężenie cholesterolu HDL: 
- poniżej 40 mg/dl u mężczyzn, 
- poniżej 50,0 mg/dl u kobiet, 

 

 stężenie triglicerydów:  
- poniżej 150 mg/dl 

 stężenie triglicerydów:  
- powyżej 150 mg/dl, 

 stężenie triglicerydów:  
- powyżej 150 mg/dl, 

 wysoka lub prawidłowa wrażliwość na 
insulinę:  
- stężenie glukozy na czczo poniżej 100,0 
mg/dl, 
- wskaźnik HOMA w normie,  
- hiperinsulinowa/euglikemiczna klamra 
powyżej 8,0 mg/min x kg beztłuszczowej 
masy ciała; 

 insulinooporność zdiagnozowana na 
podstawie jednego z poniższych 
parametrów :  
- stężenie glukozy na czczo powyżej 100,0 
mg/dl, 
- wskaźnik HOMA powyżej 1,69, 
- klamra poniżej 8,0 mg/min x kg 
beztłuszczowej masy ciała; 
 

 insulinooporność: 
- wskaźnik HOMA >1,30 

   nieznacznie podwyższone wartości ciśnienia 
tętniczego, 
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Food intake of elderly people with normal nutritional status according to the MNA scale 
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Streszczenie 
Wstęp: Dobry stan odżywienia (DSO) powinien wynikać z prawidłowego sposobu żywienia. W praktyce klinicznej  
u osób starszych bardzo rzadko ocenia się oba te obszary i często wykorzystuje się tylko ocenę za pomocą skali MNA 
(Mini Nutritional Assesment), która nie pozwala na szczegółową ocenę sposobu żywienia.  
Cel: Celem jest weryfikacja hipotezy czy osoby starsze z DSO, zidentyfikowanym za pomocą skali MNA, 
charakteryzują się prawidłowym sposobem żywienia. W polskim piśmiennictwie brakuje danych na ten temat,  
a w zagranicznej literaturze znaleziono tylko jedną tego typu analizę. 
Materiał i metoda: Analizę sposobu żywienia przeprowadzono u 24 osób (w tym 14 kobiet) powyżej 65 lat, 
zamieszkujących w środowisku domowym na terenie miasta Poznania. Podstawowymi kryteriami włączenia  
do analizy były: DSO zidentyfikowany za pomocą skali MNA (MNA≥24 punktów) i brak zaburzeń funkcji poznawczych 
oceniony za pomocą Skróconego Testu Sprawności Umysłowej (wynik≥8 punktów). U wszystkich badanych 
przeprowadzono ilościową ocenę sposobu żywienia na podstawie 3-dniowego zapisu. 
Wyniki: Zgodnie z obliczonym średnim dziennym spożyciem z 3 dni tylko 79,0% badanych pokrywało swoją 
podstawową przemianę materii. Całkowitą przemianę materii pokryło jedynie 42,0% badanych.  
Średnia wartość energetyczna całodziennych racji pokarmowych (CaRP) badanych kobiet wynosiła 1596,2 kcal/dzień, 
a mężczyzn 1784,0 kcal/dzień. Udział energii z białek, tłuszczów i węglowodanów w CaRP kobiet wynosił 
odpowiednio: 15,3%, 32,5% i 52,2%, a w CaRP mężczyzn odpowiednio: 15,7%, 31,6% i 52,7%. W CaRP kobiet  
i mężczyzn stwierdzono mniejszą w porównaniu z normami zawartość: potasu, wapnia i magnezu, witaminy D i kwasu 
foliowego.  
Wnioski: Wykazano, że osoby starsze z DSO prezentują znaczne niedobory pokarmowe, choć oczekiwałoby się,  
że deficyty w tym zakresie dotyczyć będą wyłącznie osób, z rozpoznanym przez skalę MNA, niedożywieniem czy też 
jego ryzykiem. Ponieważ utrwalone deficyty pokarmowe zawsze predysponują do pogorszenia stanu odżywienia, 
nawet u osób starszych w dobrym stanie zdrowia, warto rozważyć, przynajmniej raz w roku, szczegółową ocenę 
sposobu żywienia celem ich zidentyfikowania i skorygowania . 
 
Słowa kluczowe: sposób żywienia, stan odżywienia, skala MNA, osoby w wieku podeszłym 
 

Abstract 
Introduction: Normal nutritional status (NNS) should result from a proper food intake. In clinical practice in elderly 
people both of these areas are rarely evaluated and often the scale MNA (Mini Nutritional Assessment) is the only 
tool used which does not allow for a detailed assessment of the food intake. 
Objective: The objective is to verify the hypothesis that older people with NNS, identified by the MNA scale, are 
characterized by a proper food intake. In Polish literature the data on this subject does not exist and in foreign 
literature only one analysis of that type could be found. 
Material and Methods: The analysis of food intake was performed in 24 community – dwelling elderly people 
(including 14 women) over 65 years from Poznan. The inclusion criteria were as follows: NNS identified by the MNA 
scale (MNA≥24 points) and lack of cognitive disorders were assessed with an Abbreviated Mental Test Score 
(result≥8 points). A quantitative assessment of food intake on the basis of the 3-day dietary record was carried out  
in all subjects. 
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Results: According to the calculated average daily intake of 3 days only 79.0% of the respondents covered its basal 
metabolic rate. The total energy expenditure was covered only in 42.0% of respondents. An average energy intake 
with daily food rations amounted to 1596.2 kcal/day in the women and 1784.0 kcal/day in the men. The percentage 
of energy from protein, fat and carbohydrates in the women diets amounted to: 15.3%, 32.5% and 52.2%, while  
in men: 15.7%, 31.6% and 52.7%, respectively. In the diets of both groups, a lower than the recommended content 
of potassium, calcium, magnesium, vitamin D, folate was observed. 
Conclusions: It has been shown that elderly people with NNS present significant nutritional deficiencies, although  
it would be expected that the deficits in this area will concern only people with malnutrition or its risks (recognized 
by the MNA scale). Since established nutritional deficits always predispose to the deterioration of nutritional status, 
even in older people in good health, therefore a detailed assessment of the food intake at least once a year is worth 
considering as it gives potential occasion to correct and modify nutritional deficiencies. 
 
Keywords: food intake, nutritional status, MNA scale, older people 

 
 
Wstęp 

Stan odżywienia definiuje się jako stan organizmu 
człowieka, który wynika ze zwyczajowego spożycia 
żywności i związanego z nim procesu wchłaniania oraz 
wykorzystania wchodzących w skład posiłku składników 
odżywczych. Podkreśla się, że stan odżywienia wpływa 
na stan zdrowia człowieka w każdym wieku [1,2],  
a gdy jest on dobry to pomaga osiągnąć lepsze i szybsze 
rezultaty w wypadku leczenia wielu chorób [3,4].  
W piśmiennictwie wskazuje się, że ryzyko wystąpienia 
pogorszonego stanu odżywienia rośnie wraz z wiekiem, 
a szczególnie nim zagrożone są osoby starsze [5].  

Kompleksowa ocena stanu odżywienia powinna 
obejmować kilka elementów. Zalicza się tu: wywiad 
żywieniowy z oceną dobowego spożycia makro-  
i mikroskładników, pomiary antropometryczne (wzrost, 
masa ciała, obwód ramienia, obwód łydki) oraz badania 
laboratoryjne (hematologiczne i biochemiczne). W przy-
padku osób starszych do oceny stanu odżywienia stosuje 
się również skalę MNA (z ang. Mini Nutritional 
Assessment Questionnaire – inaczej Krótki Kwestio-
nariusz Oceny Stanu Odżywienia) [6]. Kwestionariusz 
MNA zalecany jest do oceny ryzyka niedożywienia  
u osób w wieku 65 lat i więcej. Narzędzie to 
rekomenduje wiele instytucji, m.in.: American Society 
for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.), 
European Society for Parenteral and Enteral Nutrition 
(ESPEN), The International Academy of Nutrition and 
Aging (IANA). Kwestionariusz obejmuje 18 pozycji,  
z czego 4 dotyczą kwestii oceny sposobu żywienia,  
w tym liczby spożywanych posiłków w ciągu dnia, 
kolejno oceny spożycia białka, następnie częstości 
spożycia owoców i warzyw w ciągu dnia oraz wielkości 
podaży płynów. Maksymalną punktację w zakresie tych 
czterech pytań osoba badania uzyskuje w przypadku 
spożywania każdego dnia: 3 posiłków, produktów 
białkowych (co najmniej jednej porcji produktów 
mlecznych oraz porcji mięsa – ze szczególnym 
uwzględnieniem ryb i drobiu oraz dwóch lub więcej  

 
porcji roślin strączkowych lub jajek w ciągu tygodnia), 
ponadto konsumpcji dwóch lub więcej porcji owoców  
i warzyw oraz podaży przynajmniej pięciu szklanek 
różnego rodzaju płynów (woda, sok, kawa, herbata, 
mleko). Skala MNA zgodnie z przyjętą w niej klasyfikacją 
dzieli badanych na trzy grupy (osoby niedożywione, gdy 
wynik jest poniżej 17 punktów; osoby w ryzyku 
niedożywienia, gdy wynik jest w przedziale od 17 do 23,5 
punktów oraz osoby z prawidłowym stanem odżywienia 
– gdy wynik znajduje się w przedziale od 24 do 30 pkt).  

Dobry stan odżywienia powinien wynikać  
z prawidłowego sposobu żywienia. W praktyce klinicznej 
u osób starszych bardzo rzadko ocenia się oba te obszary 
i często wykorzystuje się tylko ocenę za pomocą  
skali MNA, która nie pozwala na szczegółową ocenę 
sposobu żywienia. Celem niniejszej analizy jest 
weryfikacja hipotezy czy osoby starsze z prawidłowym 
stanem odżywienia zidentyfikowanym za pomocą skali 
MNA charakteryzują się prawidłowym sposobem 
żywienia. W polskim piśmiennictwie brakuje danych  
na podjęty temat, z kolei w zagranicznej literaturze 
przedmiotu znaleziono tylko jedną tego typu analizę, 
opublikowaną w bieżącym roku [7]. 
 
3. Materiał i metody 
3.1. Charakterystyka grupy badanej i dobór próby 

W okresie od listopada 2015 roku do stycznia 2016 
roku badaniami objęto 34 osoby powyżej 65 roku życia, 
zamieszkujące w środowisku domowym na terenie 
miasta Poznania. Osoby te zrekrutowano do badań  
w kilku poznańskich klubach seniora. Z powyższej grupy 
4 osoby nie wyraziły zgody na wzięcie udziału w badaniu, 
natomiast 6 osób zostało wyłączonych z analizy ze 
względu na odnotowanie sporej liczby nieścisłości  
i braków w zapiskach z kolejnych dni w dostarczonych 
dzienniczkach bieżącego spożycia. Ostatecznie do analizy 
włączono 24 osoby (w tym 14 kobiet – 58,0%).  

Podstawowymi kryteriami włączenia do analizy 
były: prawidłowy stan odżywienia zidentyfikowany za 
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pomocą skali MNA i brak zaburzeń funkcji poznawczych 
oceniony za pomocą Skróconego Testu Sprawności 
Umysłowej wg Hodgkinsona [8] (inaczej kwestionariusza 
AMTS (z ang. Abbreviated Mental Test Score), którego 
celem było wykluczenie osób z deficytami w zakresie 
funkcji poznawczych, co mogłyby wpłynąć na rzetelność 
otrzymanych wyników. 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji 
Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. Wszystkie badane osoby 
zostały poinformowane o celu pracy, jej przebiegu  
i wyraziły pisemną zgodę na udział w badaniu. 
 
3.2. Metody i narzędzia badawcze 

Zastosowany kwestionariusz MNA składa się  
z dwóch części: z oceny skróconej tj. MNA-Short Form 
(MNA-SF), oraz jej kontynuacji [6]. Ocena skrócona 
zawiera 5 pytań i ocenę wartości wskaźnika BMI 
(alternatywnie można ją zastąpić pomiarem obwodu 
łydki kończyny niedominującej w jej najszerszym 
miejscu). Pytania dotyczą oceny ograniczenia 
przyjmowania pokarmów i spadku masy ciała na 
przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, kolejno oceny 
mobilności wraz z ewentualnymi jej ograniczeniami, 
analizy występowania ostrych chorób czy sytuacji 
stresowych również w ciągu ostatniego kwartału, jak 
również występowania problemów neuropsycholo-
gicznych (depresji czy demencji). Druga część skali czyli 
jej kontynuacja zawiera 12 pytań, które to dotyczą: 
sposobu odżywiania badanej osoby (m.in. liczby 
przyjmowanych posiłków, spożycia owoców, warzyw, 
białka i płynów w ciągu doby), oceny ewentualnych 
ograniczeń w zakresie spożywania posiłków, także 
samooceny własnego stanu zdrowia i stanu odżywienia, 
w odniesieniu do innych osób w tym samym co osoba 
ankietowana wieku. Kontynuacja skali uwzględnia także 
pomiary obwodu łydki i ramienia oraz informacje  
na temat miejsce zamieszkania, liczby przyjmowanych 
leków i występowania na ciele badanego owrzodzeń  
czy odleżyn. W ocenie końcowej osoba badana może 
zdobyć od 0 do 30 punktów, przy czym wynik poniżej  
17 punktów oznacza niedożywienie, między 17 a 23,5 
pkt zagrożenie niedożywieniem, a wynik od 24 do 30  
pkt oznacza prawidłowy stan odżywienia. Do niniejszej 
analizy zakwalifikowano osoby z wynikiem ≥ 24 
punktów. 

Kwes onariusz AMTS jest narzędziem pozwalającym 
na ocenę występowania zaburzeń funkcji poznawczych. 
Narzędzie to pozwala ocenić takie funkcje jak: pamięć 
krótkotrwała i długotrwała, zdolność kojarzenia  
i umiejętność myślenia abstrakcyjnego [8]. Test ten się  
z 8 pytań i 3 zadań do wykonania, przy odpowiedzi  
za które przyznawany jest: 1 punkt za każdą prawidłową 
odpowiedź, 0,5 punktu za odpowiedź niepełną lub  

0 punktów za odpowiedź nieprawidłową lub jej brak.  
Za sprawne intelektualnie uznaje się osoby z wynikiem 
co najmniej 8 punktów i tylko takie zostały włączone  
do dalszych badań. 

Ilościową ocenę sposobu żywienia osób zakwali-
fikowanych do analizy dokonano na podstawie  
3-dniowych zapisków z autorskiego dzienniczka 
bieżącego spożycia z załączoną instrukcją notowania, 
które wprowadzono do programu Dieta 5.0 (Instytut 
Żywności i Żywienia, Polska) i szczegółowo przeanali-
zowano w programie statystycznym STATISTICA 12.0 
(StatSoft, Polska). Dzienniczki były uzupełniane przez 
badane osoby na bieżąco w swoich domach przez 3 dni, 
z czego jeden wybrany dzień był dowolnym dniem 
weekendowym. Uwzględniając zapisy w dzienniczkach 
oceniono: średnią energetyczność całodziennych racji 
pokarmowych, pokrycie podstawowej przemiany materii 
(PPM), pokrycie całkowitej przemiany materii (CPM), 
średnią zawartość węglowodanów, białka, tłuszczów, 
błonnika pokarmowego oraz wybranych witamin  
(A, E, C, D, B1, B2, B6, kwasu foliowego, B12) i składników 
mineralnych (Na – sód, K – potas, Ca – wapń, P – fosfor,  
Mg – magnez, Fe – żelazo, Zn – cynk, Cu – miedź). Dla 
analizowanych witamin i składników mineralnych 
wyliczono dla każdej z płci odsetek osób pokrywających 
rekomendowane normy.  

Jako zalecany udział energii z poszczególnych 
makroskładników w całodziennym pożywieniu przyjęto: 
15% energii z białka, 30% energii z tłuszczów i 55% 
energii z węglowodanów. Średnią podaż Ca, Mg, P, Fe, 
Zn, Cu i witamin: A, C, D, B1, B2, B6, kwasu foliowego, B12, 
analizowano zgodnie z zalecanym dziennym spożyciem 
(z ang. Recommended Dietary Allowances – RDA),  
a sodu, potasu, witaminy E z wystarczającym spożyciem 
(z ang. Adequate Intake – AI). Spożycie błonnika 
pokarmowego i cholesterolu odniesiono do zalecanych 
ilości w prewencji otyłości i innych chorób niezakaźnych 
(odpowiednio ≥25g i <300mg) [9]. Dla analizowanych 
parametrów za optymalny przedział realizacji normy 
uznano wyniki mieszczące się w zakresie od 90-110%. 
Średnie spożycie z trzech dni zostało porównane  
z normami żywienia dla osób starszych, zgodnie  
z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie 
[9]. 

U wszystkich badanych wykonano pomiar 
wysokości ciała (przenośny wzrostomierz, Tanita, Polska) 
oraz masy ciała (analizator składu ciała In Body 170),  
co umożliwiło wyliczenie wskaźnika masy ciała BMI  
(z ang. Body Mass Index). Ponadto dane te wykorzystano 
do obliczenia PPM przy pomocy wzoru Harrisa-
Benedicta, osobno dla każdej z płci [10]: 

- dla kobiet na podstawie wzoru: PPM = 655,1 + 
(9,563 x masa ciała [kg]) + (1,85 x wzrost [cm]) – 
(4,676 x [wiek])  
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- dla mężczyzn na podstawie wzoru: PPM = 66,5 + 

(13,75 x masa ciała [kg]) + (5,003 x wzrost [cm]) 
– (6,775 x [wiek]) 

Do wyliczenia CPM wykorzystano przelicznik 
aktywności fizycznej o wartości 1,4. 
 
3.3. Analiza statystyczna 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej 
przy użyciu programu STATISTICA 12.0. Wyniki 
przedstawiono w postaci wartości średnich±SD. 
Normalność rozkładu zmiennych oceniono testem 
Shapiro-Wilka. Do porównania dwóch grup niepowią-
zanych zastosowano test t-Studenta, a w przypadku 
istotnej różnicy w wariancji między badanymi grupami 
zastosowano test Cochrana-Coxa. Przy braku rozkładów 
normalnych używano testu U-Manna-Whitney’a. 
Przyjęto p<0,05 jako istotne statystycznie. 
 
Wyniki 
Charakterystyka stanu zdrowia osób badanych na 
podstawie analizy wybranych parametrów 

W tabeli I przedstawiono wartości średnie±SD dla: 
wieku, wybranych parametrów antropometrycznych 
(wzrost, masa ciała, wskaźnik BMI), wyniku uzyskanego 
w skali MNA i w skali AMTS dla całej grupy badanej 
(n=24), a także w podziale na płeć (kobiety n=14, 
mężczyźni n=10). Kobiety stanowiły 58,3% grupy 
badanej. Średnia wieku dla wszystkich analizowanych 
osób wyniosła 75,0±5,2 lat, mężczyźni byli istotnie 
statystycznie starsi niż analizowane kobiety (p<0,001). 
Średnie BMI całej grupy badanej wyniosło 28,9±4,5 
kg/m2 i zgodnie z ogólnie przyjętą klasyfikacją 
zaproponowaną przez Światową Organizację Zdrowia, 
świadczyło o nadwadze. Średnie BMI dla grupy starszych 
kobiet było wyższe niż dla grupy starszych mężczyzn 
(uzyskano różnicę na granicy istotności statystycznej  
tj. p=0,058). Wszyscy badani prezentowali prawidłowy 
stan odżywienia i funkcji poznawczych, co wynikało  
z kryteriów włączenia do niniejszej analizy.  
 
Charakterystyka kaloryczności i udziału podstawowych 
składników pokarmowych w dziennej racji pokarmowej 
grupy badanej w podziale na płeć 

Średnia wartość dla PPM dla grupy badanych kobiet 
wyniosła 1307,0 ± 92,6 kcal a średnia dla CPM 1829,9 ± 
129,9 kcal przy średnim dziennym spożyciu równym 
1596,2 ± 330,7 kcal. Dla grupy mężczyzn wartości  
te wynosiły odpowiednio: 1384,7 ± 215,9 kcal i 1938,7 ± 
302,2 kcal, przy średnim dziennym spożyciu wynoszącym 
1784,0 ± 358,0 kcal. Zgodnie z obliczonym średnim 
dziennym spożyciem z 3 dni tylko 79,0% badanych osób 
starszych pokrywało swoją PPM. Natomiast CPM, która 
jest należną ilością energii do spożycia przez wybrane  
do badań osoby starsze, pokrywało jedynie 42,0% 

badanych. Zarówno grupa mężczyzn, jak i kobiet nie 
pokrywała całkowicie należnego spożycia energii 
(kobiety w 88,0%, a mężczyźni w 92,0%). Pokrycie  
CPM przedstawiono, osobno dla kobiet i mężczyzn,  
na rycinach 1 i 2. 

Wyniki dotyczące średniej kaloryczności oraz 
udziału podstawowych składników pokarmowych  
w diecie badanych osób starszych przedstawiono  
w tabeli II. W związku z założeniami przedstawionymi  
w metodzie odnotowano, że badane racje pokarmowe 
obu grup badanych charakteryzowały się prawidłowym 
procentowym udziałem energii pochodzącej z białka, 
tłuszczów i węglowodanów. Z kolei średnie spożycie 
białka w przeliczeniu na 1 kg masy ciała na dobę  
średnie spożycie białka wynosiło dla grupy mężczyzn 
1,0±0,2 g/kg.mc/dobę, zaś dla grupy kobiet 0,8±0,3 
g/kg.mc/dobę i świadczyło o normie w odniesieniu  
do zaleceń dotyczących spożycia tego składnika  
przez osoby dorosłe (RDA 0,8g/kg.mc./dobę [9]). 
Optymalny przedział realizacji normy odnotowano także 
dla sacharozy i cholesterolu. Ponadto u obu płci 
odnotowano zbyt wysokie spożycie tłuszczów 
nasyconych i za niskie na błonnik pokarmowy (za dolną 
granicę przyjęto wartość 25 g/dzień).  
 
Charakterystyka udziału wybranych składników 
mineralnych w dziennej racji pokarmowej grupy 
badanej w podziale na płeć 

Spośród analizowanych składników mineralnych 
właściwe pokrycie normy dla obu płci odnotowano tylko 
dla dwóch pierwiastków – żelaza i cynku. Dla trzech 
składników tj. miedzi, fosforu i sodu odnotowano podaż 
powyżej normy. Z kolei poniżej normy znalazła się podaż 
potasu, wapnia i magnezu. Szczegółową charakterystykę 
wraz z procentem realizacji norm przedstawiono  
w tabeli III. Z kolei w tabeli IV i V przedstawiono osobno 
dla każdej z płci odsetek osób pokrywających normę  
dla analizowanych składników mineralnych. 
 
Charakterystyka udziału wybranych witamin w dzien-
nej racji pokarmowej badanej grupy w podziale na płeć 

Spośród analizowanych witamin właściwe pokrycie 
normy dla obu płci odnotowano tylko dla witaminy  
B1 i dodatkowo dla grupy badanych mężczyzn: dla 
witaminy A, witaminy E, witaminy B2, a dla grupy 
analizowanych kobiet dla witaminy B6. Z kolei dla 
witaminy B12 i witaminy C u obu płci odnotowano podaż 
powyżej normy i dodatkowo u starszych kobiet także dla 
witaminy A, witaminy B2, a dla badanych mężczyzn  
dla witaminy B6. Poniżej normy dla obu płci znalazła się 
podaż kwasu foliowego oraz witaminy D. Szczegółową 
charakterystykę wraz z normami dla ocenianych witamin 
przedstawiono w tabeli VI. Natomiast w tabelach VII  
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i VIII przedstawiono osobno dla każdej z płci odsetek 
osób pokrywających normę dla analizowanych witamin. 
 
Dyskusja  

W niniejszej analizie wykazano, że także osoby  
z dobrym stanem odżywienia mogą prezentować pewne 
niedobory pokarmowe, choć oczekiwałoby się, że 
deficyty w tym zakresie dotyczyć będą wyłącznie osób,  
z rozpoznanym przez skalę MNA, niedożywieniem czy 
też jego ryzykiem. Podobne obserwacje poczynili 
Jyvakorpi i wsp. [7], którzy jako jedyni do tej pory 
przeprowadzili analizę sposobu żywienia osób starszych 
w zależności od ich stanu odżywienia, zdiagnozowanego 
za pomocą pełnej wersji skali MNA. Badanie  
to przeprowadzono na grupie 900 osób starszych  
z Finlandii w wieku 60 lat i więcej. Zaznaczyć należy,  
że powyższą grupę badaną tworzyły zarówno zdrowe 
osoby starsze zamieszkujące we własnych domach,  
jak i te z gorszą kondycją zdrowotną zamieszkujący  
w domach opieki. Dobry stan odżywienia spośród 900-
osobowej gruby badanej odnotowano u 379 badanych 
(42,1%). Co istotne u dużego odsetka z nich odnotowano 
nieprawidłowości w zakresie żywienia, które dotyczyły 
deficytowej podaży: energii (trudności z pokryciem CPM 
u ponad 55%), białka (u ponad 70%), błonnika 
pokarmowego (u ponad 80%) oraz witaminy D (u ponad 
40%), zaś w mniejszym stopniu: kwasu foliowego  
(u około 25%) oraz witaminy E (u około 23%) [7]. Autorki 
tego opracowania, również odnotowały wszystkie 
przedstawione powyżej deficyty u osób włączonych  
do niniejszej analizy (n=24), choć odsetek osób  
z niedoborami kwasu foliowego i witaminy E był prawie 
4-krotnie wyższy. W naszej analizie podobny odsetek 
badanych (tj. 58,0%) nie dostarczał odpowiedniej liczby 
kalorii, co jest bardzo niepokojącą obserwacją, bowiem 
niedostateczne pokrycie zapotrzebowania kalorycznego 
powoduje utratę masy ciała i w zależności od długości 
jego trwania, może sprzyjać rozwojowi niedożywienia 
lub jego ryzyka. Należy zaznaczyć, że u osób starszych 
utrata masy ciała – zamierzona czy też niezamierzona – 
wpływa na utratę masy mięśniowej w większym stopniu 
niż u młodszych dorosłych, przez co zwiększa się ryzyko 
sarkopenii, która stwarza zagrożenie dla sprawnej 
starości [11]. 

W cytowanej już analizie Jyvakorpi i wsp. [7] 
odnotowano również, że aż 74% badanych ze stanem 
odżywienia w normie prezentowało podaż białka niższą 
niż rekomendowaną (przez nordyckie rekomendacje 
żywieniowe – Nordic Nutrition Recommendation [12]), 
którą określono na poziomie 1,2 g/kg.m.c./24h 
Optymalny poziom białka dla osób starszych jest szeroko 
dyskutowany, na przestrzeni ostatnich lat, w wielu 
środowiskach naukowych [13,14]. Część naukowców 
uważa, że aktualne zalecenia dla wszystkich osób 

dorosłych dotyczące spożycia białka na poziomie 0,8 
g/kg.m.c./24h nie uwzględniają wyższych potrzeb ludzi  
w podeszłym wieku. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami 
grupy badaczy PROT-AGE, dla utrzymania masy 
mięśniowej, a więc i sprawności fizycznej w wieku 
podeszłym, spożycie to powinno być na poziomie 1,0-1,2 
g/ kg.m.c/24h (a więc większe niż w młodszych grupach 
osób dorosłych) [15]. W naszej analizie również podobny 
odsetek badanych (79,2%) prezentował podaż białka 
poniżej 1,2 g/kg.m.c/24h, z kolei po przyjęciu niższego 
progu czyli 1,0 g/kg.mc/24h odsetek ten zmalał  
do poziomu do 54,2%, choć wciąż należy uznać go za 
wysoki. Wystarczające spożycie białka u osób starszych 
jest zasadnicze dla utrzymania masy i siły mięśniowej 
(przeciwdziałanie sarkopenii), co przekłada się na spra-
wność fizyczną w późnych latach życia [15,16]. 

W naszym badaniu odnotowaliśmy podobny jak  
w analizie Jyvakorpi i wsp.[7] odsetek osób prezentujący 
niedobory w zakresie realizacji normy na błonnik 
pokarmowy. Niskie spożycie błonnika pokarmowego  
w dziennych racjach pokarmowych odnotowaliśmy  
aż u 83,3% badanych. Niższa podaż u osób w wieku 
podeszłym niż zalecane minimum w polskich reko-
mendacjach, czyli 25g/24h, została opisana w licznych 
polskich publikacjach (nordyckie rekomendacje również 
za zalecane minimum uznają ten sam poziom co  
w naszym kraju) [17, 18]. Jak wskazuje między innymi 
Platta [19] błonnik jest istotny w prewencji oraz leczeniu 
wielu jednostek chorobowych, które często występują  
u osób starszych. Dieta bogatoresztkowa (o wysokiej 
podaży błonnika pokarmowego) wspomaga prawidłową 
perystaltykę jelit i jest skuteczną formą leczenia zaparć. 
Zaleca się również spożycie odpowiednich ilości błonnika 
ze względu na wspomaganie procesu leczenie chorób 
metabolicznych – poprawia on efektywność leczenia 
cukrzycy (poprzez kontrolę profilu glukozowego krwi), 
otyłości (wspomaga redukcję masy ciała) i dyslipidemii 
(wykazano, że poziom trójglicerydów i cholesterolu  
w osoczu krwi jest odwrotnie proporcjonalny do spo-
życia błonnika pokarmowego w codziennej diecie) [19].  

W niniejszej analizie odnotowano, że 100% osób 
badanych nie pokryło normy na witaminę D ze 
spożywanej żywności, co jest bardzo niepokojącą 
obserwacją wobec faktu, że tylko dwóch badanych 
zdeklarowało, że suplementuje tę witaminę z prepa-
ratów farmaceutycznych czy też suplementów diety. 
Należy podkreślić, że organizm ludzki na drodze 
fotochemicznej syntezy wytwarza witaminę D w skórze, 
a tylko pewne jej ilości dostarczane są wraz  
z pożywieniem. Niestety osoby starsze wykazują wysoką 
skłonność do unikania ekspozycji słonecznej, która  
to jest najlepszym źródłem witaminy D [20]. Niedobory 
egzogennej formy witaminy D z całodziennej racji 
pokarmowej wynikają najczęściej z niskiego spożycia ryb 
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oraz mleka i jego przetworów. Wynik ten jest bardzo 
niekorzystny wobec doniesień o wieloczynnikowym 
pozytywnym wpływie cholekalcyferolu na zdrowie. Jak 
opisuje między innymi Skop-Lewandowska i WSP. [21] 
witamina D ma szerokie zastosowanie w prewencji 
(niezbędna jest w celu utrzymania masy kostnej  
w późniejszym wieku) i leczeniu osteoporozy (spowalnia 
proces osteomalacji układu kostnego) ze względu  
na regulację wchłaniania oraz regulację gospodarki 
wapniowo-fosforanowej organizmu. Aktualnie niedo-
bory witaminy D łączy się również z występowaniem 
m.in. chorób sercowo-naczyniowych, stwardnienia 
rozsianego, nadciśnienia, otyłości, nowotworów, 
cukrzycy, zaburzeń funkcji mięśni, zaburzeń 
psychicznych oraz większym ryzykiem śmiertelności [22]. 
Ponieważ witaminę D można znaleźć w niewielu 
produktach żywnościowych (ryby – szczególnie tłuste, 
margaryny wzbogacane, pieczarki, żółtko jaja kurzego, 
wątróbka [23]), u osób starszych z ograniczoną 
ekspozycją na słońce jej suplementacja wydaje się 
uzasadniona. Warto mieć na uwadze również żywność 
wzbogacaną, tym bardziej, że polski asortyment 
żywności fortyfikowanej witaminą D z roku na rok 
znacząco powiększa się [24]. 

Ze względu na konsekwencje zachodzących 
procesów starzenia i słabszą kondycję zdrowotną osób 
starszych ważne jest by spożycie witamin antyoksy-
dacyjnych (A, C, E) było na właściwym tj. zgodnym  
z normami poziomie. Spośród wymienionych witamin,  
u osób z prawidłowym stanem odżywienia, 
odnotowaliśmy zaskakująco wysoki odsetek osób 
prezentujących niedobory witaminy E (aż u 87,5% 
badanych; dla porównania odsetek osób prezentujących 
niedobory zarówno witaminy A i C wyniósł już tylko 
37,5%). Co ciekawe, odsetek osób z prawidłowym 
stanem odżywienia według MNA, prezentujących deficyt 
witaminy E w analizie Jyvakorpi i wsp.[7] był 4-krotnie 
niższy. Podobną różnicę odnotowaliśmy także dla kwasu 
foliowego, którego niedobór może prowadzić u osób 
starszych do zachorowań na choroby degeneracyjne 
układu nerwowego oraz do zaburzeń funkcji 
poznawczych [25,26]. Zaobserwowana różnica dla kwasu 
foliowego, przynajmniej częściowo, wynika z innych 
poziomów rekomendowanych dla tego składnika 
pokarmowego – w Polsce dla osób starszych obu płci 
rekomenduje się podaż 400 µg , z kolei nordyckie 
rekomendacje wskazują jako właściwy poziom 300 µg 
(tylko jedna osoba z naszej grupy badanej pokryła normę 
400 µg, przy poziomie 300 µg ich liczba wzrosła już do  
3 osób). Trudno natomiast wyjaśnić zaobserwowaną 
różnicę dla witaminy E, bowiem dla tego składnika 
pokarmowego polskie i nordyckie rekomendacje 
żywieniowe są zbieżne. Niedobory witaminy E w badaniu 
przeprowadzonym na osobach starszych zamieszku-

jących w środowisku domowym odnotowała również 
Goluch-Koniuszy i Fabiańska [17]. 

Poza wyżej skomentowanymi niedoborami,  
w przeanalizowanej przez nas grupie badanych z MNA  
w normie, odnotowano bardzo wysoki odsetek osób  
z niedoborem wapnia i potasu (u 95,8%) i z deficytem 
magnezu (u 83,3%). Co istotne tylko dwóch badanych 
zdeklarowało przyjmowanie suplementów wapnia,  
a po jednej osobie suplementu potasu czy magnezu.  
W cytowanej już wcześniej analizie Jyvakorpi i wsp. [7] 
nie odnotowano problemów żywieniowych tego typu  
u osób starszych z MNA w normie. Należy jednak 
podkreślić, że istnieją duże rozbieżności pomiędzy 
nordyckimi a polskimi rekomendacjami żywieniowymi 
dla omawianych w tym paragrafie składników 
mineralnych. Według nordyckich rekomendacji żywie-
niowych [12] rekomendowana dzienna podaż dla osób  
w wieku 61 lat i więcej to dla: wapnia tylko 800mg dla 
obu płci (polskie rekomendacje – 1300mg), z kolei dla 
potasu 3100mg dla kobiet i 3500mg dla mężczyzn 
(polskie rekomendacje 4800mg dla obu płci), a dla 
magnezu 280mg dla kobiet i 350 mg dla mężczyzn 
(polskie rekomendacje – 320mg dla kobiet i 420 mg dla 
mężczyzn). Deficyt wapnia wpływa negatywnie na stan 
układu kostnego, bowiem jego niedobory w organizmie 
skutkują jego uwalnianiem z kości, co powoduje 
obniżenie masy kostnej i przyśpieszenie rozwoju 
osteoporozy. Niska podaż wapnia w późnych latach życia 
może być spowodowana eliminacją mleka i przetworów 
mlecznych (choć jego najlepszym źródłem jest żółty ser), 
wskutek narastającej wraz z wiekiem nietolerancji 
laktozy, którą te produkty zawierają w dużych ilościach. 
Ich spożycie, wobec niedoboru enzymu laktazy, 
powoduje niekorzystne objawy dyspeptyczne (m.in. 
wzdęcia, bóle brzucha), które skłaniają do rezygnacji  
z ich konsumpcji. Tak duży odsetek niedoborów wapnia 
skłania do rozważenia suplementacji tego składnika. 
Poza deficytem wapnia, u prawie wszystkich badanych 
(za wyjątkiem jednej osoby) stwierdzono za niskie 
spożycie potasu. Hipokaliemia dla osób w wieku 
podeszłym jest niekorzystna dla zdrowia, ponieważ 
może powodować zaburzenia rytmu serca, upośledzić 
prawidłową pracę nerek, układu nerwowego, a także 
mięśniowego [27]. Bardzo duży odsetek naszych 
badanych nie pokrył również zapotrzebowania  
na magnez (83,3%). Jego niedostateczna podaż może 
przyczyniać się do oporności na insulinę i wpływać  
na upośledzenie jej wydzielania, ponadto prowadzić  
do zaburzeń w pracy układu sercowo-naczyniowego oraz 
nerwowo-mięśniowego, a także być czynnikiem ryzyka 
pomenopauzalnej osteoporozy [27]. Opisane w tym 
paragrafie niedobory odnotowano również w innych 
polskich analizach żywieniowych, które przeprowadzono 
na osobach starszych zamieszkujących w środowisku 
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domowym. W analizach tych jednak nie oceniano stanu 
odżywienia za pomocą skali MNA [28,29]. 

Rzetelnie przeprowadzona ocena sposobu żywienia 
z wykorzystaniem dzienniczka żywieniowego czyli 
metody bieżącego notowania spożycia wymaga 
samodyscypliny badanego do regularnych zapisków. 
Zdaniem Brzozowskiej i wsp. [30], bieżące notowanie 
spożycia może sprawiać osobom w wieku podeszłym 
wiele trudności i powodować dyskomfort psychiczny,  
co potwierdza także Volkert i Schrader [31]. Dlatego też 
w przypadku osób starszych w dobrym stanie zdrowia 
(tj. bez ograniczeń funkcjonalnych i poznawczych)  
nie powinno być prowadzone dłużej niż 3-4 dni.  
W niniejszej analizie odnieśliśmy się do tych spostrzeżeń 
i wykorzystaliśmy zapis z 3 dni tygodnia. Zaznaczyć 
należy, że zapiski z tak krótkiego okresu czasu mogą nie 
odzwierciedlać w pełni zwyczajowego sposobu żywienia 
badanych, co stanowi ograniczenie tego badania. 
Podkreślić jednakże trzeba, że zapiski 3-dniowe  
z pewnością dostarczają więcej informacji żywieniowych 
niż np. często stosowany wywiad dotyczący spożycia  
z ostatnich 24 godzin. 

Niniejsza analiza została przeprowadzona na zbyt 
małej grupie badanych, aby jej wyniki mogły być 
uogólniane dla całej populacji osób starszych. Mogą one 
jednak stanowić podstawę do przeprowadzenia 

większych badań, czego zasadność podkreśla niewielka 
liczba analiz podobnego typu [7].  
 
Podsumowanie 

W niniejszej analizie wykazano, że osoby starsze  
z dobrym stanem odżywienia mogą prezentować 
znaczne niedobory pokarmowe, choć oczekiwałoby się, 
że deficyty w tym zakresie dotyczyć będą wyłącznie 
osób, z rozpoznanym przez skalę MNA, niedożywieniem 
czy też jego ryzykiem. Ponieważ utrwalone deficyty 
pokarmowe zawsze predysponują do pogorszenia  
stanu odżywienia, nawet u osób starszych w dobrym 
stanie zdrowia, warto rozważyć przynajmniej raz  
w roku szczegółową ocenę sposobu żywienia celem  
ich zidentyfikowania i skorygowania. 
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Tabela I. Charakterystyka wybranych parametrów antropometrycznych, stanu odżywienia i funkcji poznawczych dla całej 
badanej grupy oraz w podziale na płeć 

 
Zmienne 

 
Średni wynik ± SD p * 

 Kobiety (n=14) Mężczyźni (n=10) Wszyscy (n=24) 

 Wiek (lata) 73,7 ± 5,3 77,6 ± 5,2 75,0 ± 5,2 p<0,001 

 Masa ciała (kg) 74,4 ± 10,3 74,9 ± 13,5 74,5 ± 11,8 ns 

 Wysokość ciała (cm) 156,6 ± 3,8 166,5 ± 7,5 160,7 ± 7,1 ns 

 wskaźnik BMI (kg/m
2
) 30,4 ± 4,3 26,7 ± 4,0 28,9 ± 4,5 p=0,058 

 MNA (pkt) 26,2 ± 1,6 26,8 ± 1,4 26,4 ± 1,5 ns 

 AMTS (pkt) 9,5 ± 0,6 9,7 ± 0,5 9,5 ± 0,5 ns 

* analiza porównawcza dla ocenianych parametrów pomiędzy grupą badanych kobiet i mężczyzn;  
ns – brak różnicy istotnej statystycznie 

 
Tabela II. Charakterystyka wartości energetycznej i udziału podstawowych makroskładników w dziennej racji pokarmowej 
badanej grupy w podziale na płeć 
 

  

Składniki pokarmowe Kobiety (n=14) Mężczyźni (n=10) p ** 

wynik ± SD % normy RDA wynik ± SD % normy RDA 

Energia (kcal) 1596,2 ± 330,7 88 1784,0 ± 358,0 92 ns 

% energii z białka 15,3 ± 2,2 102 15,7 ± 1,6 105 ns 

% energii z tłuszczu 32,5 ± 5,7 108 31,6 ± 4,1 105 ns 

% energii z węglowodanów 52,2 ± 6,7 95 52,7 ± 3,7 96 ns 

Białko ogółem (g) 61,1 ± 16,7 90 70,4 ± 20,6 97 ns 
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* AI – norma na poziomie wystarczającego spożycia;  
** analiza porównawcza dla ocenianych parametrów pomiędzy grupą badanych kobiet i mężczyzn 
ns – brak istotności statystycznej 

 
Tabela III. Charakterystyka udziału wybranych składników mineralnych w dziennej racji pokarmowej badanej grupy w podziale 
na płeć 
 

Składniki 
mineralne  

Kobiety (n=14) Mężczyźni (n=10) p ** 

wynik ± SD % normy RDA wynik ± SD % normy RDA 

 Sód (mg) 2878,9 ± 585,3 221 (*) 3617,0 ± 670,5 278 (*) p<0,05 

 Potas (mg) 2903,5 ± 667,1 62 (*) 3548,6 ±1340,5 76 (*) p<0,05 

 Wapń (mg) 550,1 ± 186,9 46 533,8 ± 207,2 45 ns 

 Fosfor (mg) 1012,1 ± 257,7 145 1169,8 ± 241,8 167 ns 

 Magnez(mg) 255,9 ± 68,4 80 295,1 ± 61,3 70 ns 

 Żelazo (mg) 9,8 ± 3,3 98 11,0 ± 3,1 110 ns 

 Cynk (mg) 8,0 ± 1,8 100 9,7 ± 2,2 88 p=0,06 

 Miedź (mg) 1,1 ± 0,3 119 1,2 ± 0,3 137 ns 

* AI – norma na poziomie wystarczającego spożycia;  
** analiza porównawcza dla ocenianych parametrów pomiędzy grupą badanych kobiet i mężczyzn 
ns – brak istotności statystycznej 

 
Tabela IV. Odsetek badanych kobiet pokrywających normę na oceniane składniki mineralne 
 

Składnik mineralny Ca 
(mg) 

P 
(mg) 

Mg 
(mg) 

Fe 
(mg) 

Zn 
(mg) 

Cu 
(mg) 

K 
(mg) 

Na 
(mg) 

norma 1300 700 320 10 8 0.9 4700 1300* 
1200** 

% badanych 
pokrywających 
normę (%) 

0 92,9 14,3 35,7 50,0 71,4 0 0 

*norma dla osób w wieku 66-75 lat 
** norma dla osób powyżej 75 roku życia 

 
Tabela V. Odsetek badanych mężczyzn pokrywających normę na oceniane składniki mineralne 
 

Składnik mineralny Ca 
(mg) 

P 
(mg) 

Mg 
(mg) 

Fe 
(mg) 

Zn 
(mg) 

Cu 
(mg) 

K 
(mg) 

Na 
(mg) 

norma 1300 700 320 10 8 0.9 4700 1300* 
1200** 

% badanych 
pokrywających 
normę (%) 

10,0 100,0 10,0 70,0 20,0 100,0 10,0 100,0 

*norma dla osób w wieku 66-75 lat 
** norma dla osób powyżej 75 roku życia 

 
Tabela VI. Charakterystyka udziału wybranych witamin w dziennej racji pokarmowej badanej grupy w podziale na płeć 
 

Wybrane witaminy Kobiety (n=14)  Mężczyźni (n=10)  p ** 

wynik ± SD % normy RDA wynik ± SD % normy RDA 

Witamina A 
 (ekwiwalent retinolu) (µg) 

1421,3 ± 2079,8 203 893,1 ± 286,3 99 ns 

 Witamina E  
(ekwiwalent α-tokoferolu) (mg) 

6,3 ± 2,1 78 (*) 9,7 ± 5,4 97 (*) p<0,01 

 Witamina B1 (mg) 1,0 ± 0,3 93 1,2 ± 0,4 92 ns 

Składniki pokarmowe Kobiety (n=14) Mężczyźni (n=10) p ** 

wynik ± SD % normy RDA wynik ± SD % normy RDA 

Tłuszcz ogółem (g) 59,3 ± 15,9 99 64,0 ± 14,8 99 ns 

Tłuszcze nasycone (g) 25,6 ± 7,5 126 26,9 ± 8,8 125 ns 

Cholesterol (mg) 266,4 ± 88,6 89 268,0 ± 84,1 89 ns 

Węglowodany ogółem (g) 218,3 ± 52,1 88 248,2 ± 52,2 94 ns 

Błonnik pokarmowy (g) 16,4 ± 5,9 65 (*) 21,5 ± 6,9 86 (*) p<0,05 

Sacharoza (g) 48,6 ± 21,9 107 46,5 ± 15,6 97 ns 
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Wybrane witaminy Kobiety (n=14)  Mężczyźni (n=10)  p ** 

wynik ± SD % normy RDA wynik ± SD % normy RDA 

 Witamina B2 (mg) 1,5 ± 0,6 133 1,4 ± 0,4 109 ns 

 Witamina B6 (mg) 1,5 ± 0,4 101 2,0 ± 1,0 116 p=0,057 

 Kwas foliowy (µg) 202,3 ± 50,3 51 285,3 ± 106,7 71 p<0,05 

 Witamina B12 (µg) 4,4 ± 4,0 183 5,3 ± 3,4 220 ns 

 Witamina C (mg) 93,2 ± 46,8 124 136,3 ± 89,4 151 ns 

 Witamina D (µg) 2,9 ± 2,3 14 6,7 ± 4,1 33 p<0,05 

* AI – norma na poziomie wystarczającego spożycia 
** analiza porównawcza dla ocenianych parametrów pomiędzy grupą badanych kobiet i mężczyzn 
ns – brak istotności statystycznej 

 
Tabela VII. Odsetek badanych kobiet pokrywających normę na oceniane witaminy 
 

witamina wit C 
(mg) 

wit.B1 

(mg) 
wit.B2 

(mg) 
wit.B6 

(mg) 
wit.B12 

(µg) 
kwas 

foliowy 
(µg) 

niacyna 
(mg) 

wit. A* 
(µg) 

wit.D 
(µg) 

wit.E** 
 (mg) 

norma 75 1,1 1.1 1.5 2.4 400 14 700 15 8 

% badanych 
pokrywających 
normę (%) 

57,1 33,7 71,4 50,0 71,4 0 57,1 64,3 0 7,1 

*- równoważnik re tinolu 
**- równoważnik α-tokoferolu 

 
Tabela VIII. Odsetek badanych mężczyzn pokrywających normę na wybrane witaminy 
 

witamina wit C 
(mg) 

wit.B1 

(mg) 
wit.B2 

(mg) 
wit.B6 

(mg) 
wit.B12 

(µg) 
kwas 

foliowy 
(µg) 

niacyna 
(mg) 

wit. A* 
(µg) 

wit.D 
(µg) 

wit.E** 
 (mg) 

norma 90 1,3 1,3 1,7 2.4 400 16 900 15 10 

% badanych 
pokrywających 
normę (%) 

70,0 20,0 60,0 50,0 70,0 10,0 50,0 60,0 0 20,0 

*- równoważnik re tinolu 
**- równoważnik α-tokoferolu 
 

Rycina 1. Średnie pokrycie całkowitej przemiany materii (CPM) w odniesieniu do średniej podaży energii z analizowanych 
jadłospisów u badanych mężczyzn (n=10) 
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Rycina 2. Średnie pokrycie całkowitej przemiany materii (CPM) w odniesieniu do średniej podaży energii z analizowanych 
jadłospisów u badanych kobiet (n=14) 
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