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Streszczenie 
Choroba Parkinsona cechuje się zwyrodnieniem struktur mózgu o nieznanej jednoznacznie etiologii. Cechą 
podstawową parkinsonizmu jest zanik komórek dopaminergicznych istoty czarnej prowadzący do niedoboru 
dopaminy w prążkowiu. Konsekwencją jest pojawienie się takich objawów jak sztywność mięśni, spowolnienie 
ruchowe, drżenie spoczynkowe, zaburzenia chodu oraz zaburzenia wegetatywne. W chorobie Parkinsona sposób 
żywienia traktowany jest jako istotny element mający na celu wspomaganie leczenia. Wpływa on na skuteczność 
przyjmowanych leków, jak również może warunkować dobre samopoczucie czy optymalny stan zdrowia.  
 
Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, starość, dietoterapia, lewodopa 
 

Summary 
Parkinson's disease is characterized by degeneration of the brain structures of unknown etiology. Main feature  
of Parkinsonism is disappearance of dopaminergic cells of the substantia nigra that leads to a deficiency of striatal 
dopamine. Symptoms such as muscle rigidity, slow movement, resting tremor, gait and vegetative disorders appear 
as the consequence. In Parkinson's disease diet is considered an important element intended to support the 
treatment. It influences the effectiveness of medications, as well as determines the well-being and optimal state  
of health. 
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Wstęp  

Choroba Pakinsona (PD – Parkinson's disease) 
zwana drżączką poraźną jest postępującym procesem 
zwyrodnieniowym układu nerwowego w obrębie układu 
pozapiramidowego – gałki bladej, prążkowia, jądra 
niskowgórzowego oraz istoty czarnej. Powyższe 
struktury odpowiedzialne są za napięcie mięśniowe, 
kontrolę postawy ciała oraz ruchy automatyczne [1,2]. 
Konsekwencją choroby Parkinsona jest zanik neuronów 
dopaminergicznych, co prowadzi do spadku stężenia 
dopaminy w prążkowiu. Powoduje to czynnościową 
przewagę układu cholinergicznego jak również 
zaburzenia układów neuroprzekaźników ośrodkowego 
układu nerwowego (OUN) [1,3,4].  

Parkinsonizm jest drugą pod względem 
rozpowszechnienia chorobą neurodegeneracyjną na 
świecie [3]. Mimo, iż ilość dopaminy w prążkowiu maleje 
o 6-8% w każdej dekadzie życia [2], to pojawienie się 

  
 
objawów klinicznych w tym objawów ruchowych 
ujawnia się najczęściej dopiero, gdy zniszczeniu ulegnie 
około 80% komórek produkujących dopaminę, a sam 
poziom dopaminy zmniejszy się do 10-20% wartości 
prawidłowej [1,3]. Ponadto cechą charakterystyczną 
parkisnonizmu jest obecność w neuronach dopaminer-
gicznych tzn. ciał Lewy’ego (wtrętów neuronalnych) – 
agregatów białkowych ubikwityny, α-synukleiny  
i synfiliny [2,3,5]. Wśród postaci choroby Parkinsona  
w zależności od przyczyn niedoboru dopaminy można 
wyróżnić parkinsonizm pierwotny (związany z pierwot-
nym uszkodzeniem neuronów dopaminergicznych  
o niejasnym mechanizmie) oraz parkinsonizm wtórny 
(wtórne uszkodzenie do zidentyfikowanego procesu 
chorobowego – parkinsonizm jako objaw).  

W etiologii Choroby Parkinsona u osób starszych 
jako najczęstszy wskazuje się na parkinsonizm o podłożu 
polekowym (pochodne feniotiazyny, butyrofenonu, 
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cyrazyny) oraz parkinsonizm naczyniopochodny  
[1]. Pierwsze objawy choroby Parkinsona występują 
najczęściej między 50. a 70. rokiem życia, częściej wśród 
mężczyzn niż kobiet [1]. 

Diagnostyka choroby Parkinsona obejmuje 
rozpoznanie kliniczne. Jedynym badaniem pozwalającym 
wykazać zmniejszenie metabolizmu dopaminy w ukła-
dzie istota czarna – prążkowie jest przeprowadzenie 
pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) [1].  

Wśród tak zwanej triady objawów choroby 
Parkinsona stanowiących jednocześnie kryteria jej 
rozpoznania wyróżnia się: 

- bradykinezję (spowolnienie ruchowe) objawiającą 
się wolną i niewyraźną mową, hipotoniczną twarzą, 
rzadkim mruganiem, spowolnieniem wykonywania 
czynności codziennych (wstawanie czy ubieranie się). 
Wśród objawów bradykinezji można również dostrzec 
problem z rozpoczęciem ruchu oraz przymusowe 
zatrzymanie wykonywanej czynności zwane przymuso-
wym bezruchem. Powyższe objawy wraz z współ-
występującą propulsją i retropulsją (skłonność do 
padania do przodu i do tylu) oraz z zaburzeniami 
równowagi istotnie zwiększa ryzyko występowania 
upadków;  

- sztywność mięśniową – wśród przyczyn 
sztywności wyróżnia się objaw „rury ołowianej” 
– tj. plastyczne napięcie mięśniowe (opór 
podczas badania jest jednakowy na początku i na 
końcu), objaw „koła zębatego” – tj. ustępowanie 
oporu podczas zginania w sposób skokowy oraz 
objaw „poduszki”, podczas którego chory leżąc 
utrzymuje uniesioną w powietrzu głowę; 

- drżenie spoczynkowe (tremor) – początkowo 
dotyczy jednej kończyny (tzw. liczenie pieniędzy, 
kręcenie pigułek) lub występuje jako drżenie 
warg, języka czy brody [1–3]. 

Chorobie tej towarzyszą także zaburzenia 
stabilności postawy, w tym typowa dla choroby 
Parkinsona pochylona ku przodowi sylwetka, szuranie 
stopami czy chód drobnymi krokami z brakiem 
współruchów rąk w trakcie chodzenia. U chorych często 
zmienia się również pismo – staje się nieczytelne i małe 
(mikrografia) [1,3].  

Wśród pozostałych objawów znajdują się: 
- zaburzenia wegetatywne (nadmierna wrażliwość 

na zmiany temperatury z napadami pocenia się, 
ślinotok, zaburzenia połykania (dysfagia), upadki, 
hipotonia ortostatyczna, łojotok, zaparcia, 
zaburzenia potencji i opróżniania pęcherza 
moczowego); 

- zaburzenia czuciowe (zubożenie zmysłu smaku  
i osłabienie węchu, bóle mięśniowe, parestezje); 

- zaburzenia psychiczne (zespół depresyjny i/lub 
otępienny, zaburzenia psychotyczne (omamy 
słuchowe, wzrokowe, bezsenność) [1,3,4,6-8].  

W przebiegu choroby Parkinsona wyróżnia się  
dwie fazy: przedkliniczną oraz kliniczną. Ta pierwsza 
może trwać nawet przez kilka lat. Dochodzi wówczas  
do stopniowego uszkadzania neuronów dopaminer-
gicznych, jednakże nie występują objawy kliniczne 
choroby. Z kolei podczas wczesnego okresu fazy 
klinicznej chorzy dobrze reagują na leczenie, natomiast 
w późnym, zaawansowanym okresie choroby następuje 
stopniowe zmniejszenie skuteczności leczenia  
i występowanie powikłań polekowych. Do najczęstszych 
powikłań polekowych zalicza się: 

- fluktuacje typu „on-off” – nagły, przejściowy 
zanik efektu leku w trakcie jego zażywania; jako 
„off” określa się zły stan sprawności ruchowej, 
lewodopa nie jest skuteczna, objawy choroby 
powracają, jako „on” – dobry stan – wówczas 
lewodopa działa poprawnie; 

- dystonie polekowe – halucynacje, psychozy, 
mimowolne ruchy kończyn, utrudnione 
poruszanie się [1,3,6]. 

W związku z powyższym niekiedy trudnym jest 
jednoznacznie ocenić, czy w przypadku występowania 
wielu objawów u chorych z zaawansowanym 
parkinsonizmem wynikają one z progresji choroby czy 
pojawiają się jako skutek uboczny zażywania leków. 
Niemniej dane literaturowe wskazują, iż u osób starszych 
częściej dostrzega się predyspozycje do występowania 
polekowych zaburzeń psychicznych [1].  

Przebieg choroby Parkinsona jest bardzo 
indywidualny, a każdy z objawów triady podstawowej 
może występować zarówno samodzielnie, jak i w połą-
czeniu z pozostałymi. U niemalże 70.% chorych na 
parkinsonizm osób starszych początkowym objawem 
choroby jest drżenie. Z kolei gdy początkowym objawem 
choroby jest izolowana sztywność – choroba może przez 
dłuższy czas zostać nierozpoznana. Indywidualność 
przebiegu parkinsonizmu zależy z jednej strony od 
nasilenia zmian w ośrodkowym układzie nerwowym,  
z drugiej natomiast w etiologii choroby zwłaszcza wśród 
osób starszych podkreśla się współwystępowanie 
pozostałych chorób oraz stosowanie wielu leków  
u chorych. Mimo, iż choroba ma charakter postępujący, 
tempo zmian jest osobniczo zmienne [1].  

 
Leczenie  

Ze względu na fakt, iż nie ma skutecznego leczenia 
przyczynowego, pozostaje leczenie objawowe. Jedynie  
w parkinsonizmie wtórnym w przypadku parkinsonizmu 
polekowego po odstawieniu leków go wywołujących 
można oczekiwać poprawy. Niestety w parkinsonizmie 
pierwotnym oraz innych przypadkach parkinsonizmu 
objawowego pacjenci muszą przyjmować leki do końca 
życia [1,3]. Celem leczenia choroby Parkinsona jest 
zwiększenie dostępności dopaminy w ośrodkowym 
układzie nerwowym. Najczęściej wykorzystywanym 
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lekiem jest lewodopa (L-DOPA) będąca prekursorem 
dopaminy, zdolnym przekraczać barierę krew-mózg. 
Niestety, pomimo udowodnionej wysokiej skuteczności 
farmakoterapia lewodopą może wiązać się z występo-
waniem różnych skutków ubocznych takich, jak bole 
głowy, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, 
zaburzenia snu, wahania ciśnienia tętniczego. 
Długotrwała podaż lewodopy może skutkować także 
fluktuacjami ruchowymi, mimowolnymi ruchami 
zwanymi dyskinezami jak również zaburzeniami 
poznawczymi. Niekiedy w celu uniknięcia niepożądanych 
skutków ubocznych stosuje się preparaty lewodopy  
o przedłużonym działaniu, jak również leki zmieniające 
metabolizm lewodopy i dopaminy: inhibitory katecholo-
O-metylo-transferazy (COMT) oraz inhibitory monoami-
nooksydazy typu B (MAO-B). Wśród pozostałych leków  
o działaniu przeciwparkinsonowskim wyróżnia się także 
agonistów receptora dopaminowego (DA, ang. dopa-
mine agonists), antagonistów receptora N-metylo-D-
asparaginowego, a także leki antycholinergiczne [1,9,10]. 

Należy mieć na uwadze fakt, że lewodopa wchodząc 
w cykl przemian z udziałem katecholo-tleno-metylo-
transferazy (COMT) może stymulować wzrost stężenia 
homocysteiny (Hcy) we krwi, będącej uznanym 
czynnikiem ryzyka (naczyniowym) dla wystąpienia 
udarów mózgu. Homocysteina działa bezpośrednio 
toksycznie na neurony, może mieć potencjalnie 
niekorzystny wpływ na funkcje poznawcze, mineralizację 
kości oraz rozwój obwodowej neuropatii. W celu 
obniżenia poziomu homocysteiny można przyjmować 
kwas foliowy, witaminę B12 oraz inhibitory COMT, 
jednakże nie wpłynie to na cofnięcie skutków  
powikłania [6].  

 
Znaczenie żywienia w chorobie Parkinsona 

Odpowiednie żywienie obok wsparcia chorego, 
rodziny/opiekunów, kinezyterapii czy edukacji oraz 
terapii zajęciowej stanowi jeden z istotniejszych 
elementów niefarmakologicznych metod wspierających 
leczenie parkinsonizmu [1].  

Właściwa dietoterapia stanowi głównie 
uzupełnienie leczenia objawowego. Ma ona na celu: 
- zapobieganie utracie masy ciała,  
- łagodzenie dolegliwości ze strony przewodu 

pokarmowego będących skutkiem ubocznym 
działania leków,  

- zapobieganie pojawiającym się zaparciom, 
- utrzymanie właściwego stanu nawodnienia,  
- zapobieganie niedożywieniu oraz niedoborom 

określonych składników odżywczych, 
- zapobieganie rozwojowi osteoporozy [1,3,4,9,10]. 
 
Masa ciała u pacjentów z chorobą Parkinsona 

Wielu autorów zaobserwowało u osób  
z rozwijającym się parkinsonizmem spadek masy ciała  

z tendencją do niedowagi (Body Mass Index (BMI) <20 kg 
/m2) [11,12] oraz towarzyszące temu wysokie ryzyko 
niedożywienia [13-16]. Osoby chore bardzo często 
wykazują niższą masę ciała w porównaniu do zdrowych 
rówieśników. U tych osób niski wskaźnik masy ciała 
(BMI) skorelowany jest z małą gęstością mineralną kości, 
z kolei oba te elementy są głównymi czynnikami ryzyka 
złamań kości udowej [12]. Za przyczynę spadku masy 
ciała uznaje się z jednej strony problemy, takie jak 
trudności z gryzieniem, żuciem, dysfagię [17], z drugiej 
natomiast problem z posługiwaniem się sztućcami,  
tj. z samodzielnym jedzeniem. Nie bez znaczenia 
pozostają stany depresyjne towarzyszące chorym  
[3], hyposmia [18], czy też zwiększone tempo 
metabolizmu mięśniowego wywołane zwiększonym 
zapotrzebowaniem energetycznym (sztywność mięśni, 
mimowolne ruchy) [3,12]. Należy pamiętać także, że 
spadek masy ciała może być konsekwencją dolegliwości 
żołądkowo-jelitowych, nudności czy anoreksji następu-
jących jako skutek uboczny zażywanych leków [12].  

Co więcej badanie przeprowadzone przez 
Bachmanna i Trenkwaldera z 2006 wskazuje,  
iż lewodopa może przyśpieszać metabolizm glukozy,  
w następstwie czego dochodzi do zwiększenia 
zapotrzebowania energetycznego organizmu [12].  
 
Zaparcia 

Chorzy na chorobę Parkinsona bardzo często cierpią 
z powodu zaparć. Za ich przyczynę uznaje się stosowaną 
farmakoterapię, ale także zbyt małą podaż płynów  
w ciągu doby, błędy żywieniowe oraz choroby, w wyniku 
których pasaż jelitowy zostaje wydłużony [3]. Podczas 
dietoterapii zaparć zaleca się przede wszystkim 
stopniowe wprowadzenie diety bogatobłonnikowej (25-
30 g błonnika/d) oraz również stopniowe zwiększanie 
płynów o co najmniej 0,5-1,0 l/d, ostatecznie zalecając 
1,5-2,5 l/d [19,20]. Zwiększenie podaży błonnika 
powinno odbywać się poprzez wprowadzenie do 
całodziennego żywienia chorego warzyw (najlepiej  
w surowej postaci), pełnoziarnistych produktów 
zbożowych (kasza gryczana, pieczywo razowe, graham), 
otrębów pszennych, w dalszej kolejności owoców  
i owoców suszonych czy też kompotów przygotowanych 
na ich bazie [20,21]. Na poprawę perystaltyki wpływają 
także: oliwa z oliwek, olej lniany, siemię lniane, jogurt 
czy kefir. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku 
konieczności zastosowania diety lekkostrawnej wszelkie 
wysokobłonnikowe produkty należy podawać w postaci 
rozdrobnionej np. po uprzedniej obróbce termicznej 
[3,21].  
 
Brak apetytu, problemy z żuciem, suchość jamy ustnej  

To dość powszechne problemy pacjentów chorych 
na chorobę Parkinsona. W momencie, gdy pacjent cierpi 
na brak apetytu warto, aby potrawy były kolorowe, 
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estetyczne oraz urozmaicone. Najczęściej wówczas 
powinny być lekkostrawne, jednakże o wyrazistym 
smaku i zamachu. Zaleca się wykorzystać przyprawy 
takie, jak np. koperek, imbir, pietruszkę, bazylię, 
estragon, tymianek, cynamon czy wanilię [21]. Z kolei  
w celu przeciwdziałania suchości w jamie ustnej 
pomocne może okazać się ssanie kostek lodu, popijanie 
wody, żucie gumy do żucia bez cukru czy specjalne 
preparaty nawilżające [3]. Zaleca się, aby posiłki były 
spożywane częściej tj. 5-6 razy dziennie oraz aby 
cechowały się mniejszą objętością. Wysokotłuszczowe, 
wysokobiałkowe, duże objętościowo posiłki mogą  
w istotny sposób spowalniać opróżnianie treści żołądka 
do jelit i w konsekwencji zaburzać wchłanianie  
lewodopy [21].  

 
Dieta pacjentów leczonych lewodopą 

Liczne badania wykazały, iż działanie lewodopy  
w dużym stopniu zależne jest od ilości białka 
spożywanego przez osoby z chorobą Parkinsona oraz od 
jego poziomu w poszczególnych posiłkach spożywanych 
w ciągu dnia. Dzieje się tak, gdyż lewodopa pod 
względem chemicznym zaliczana jest do związków 
zwanych dużymi obojętnymi aminokwasami (LNAA – 
ang. large neutral amino acids). Do LNAA zaliczane  
są także walina, leucyna, izoleucyna, tyrozyna, tryptofan, 
histydyna i metionina. Zarówno aminokwasy LNAA 
pochodzące z posiłku jak i lewodopa po podaniu 
doustnym są wchłaniane z jelita cienkiego przy udziale 
tego samego przenośnika specyficznego dla LNAA jak 
i lewodopy, w wyniku czego współzawodniczą ze sobą  
w procesie wchłaniania w jelicie cienkim. Co więcej,  
w wyniku kompetycji o wspomniane transportery 
następuje utrudnienie w przekraczaniu bariery krew-
mózg przez lewodopę [2,4,16,21–23]. LNAA występują  
w wielu produktach spożywczych pochodzenia zarówno 
roślinnego jak i zwierzęcego. Jednak zdecydowanie 
największym ich stężeniem charakteryzuje się białko 
zwierzęce, zatem produkty obfitujące w LNAA to przede 
wszystkim mięso, mleko, jaja oraz ryby (tabela  
1) [2,21,22]. 

Konkurencja LNAA z lewodopą odgrywa istotne 
znaczenie zwłaszcza w późniejszych stadiach choroby, 
podczas których fluktuacje ruchowe nasilają się, przez co 
wzrasta częstotliwość przyjmowania leków do trzech lub 
więcej razy na dzień [2,23].  
 
Podaż białka 

U pacjentów z chorobą Parkinsona między innymi 
ze względu na podeszły wiek może nastąpić zmniejszenie 
ilości rezerw ustrojowych jak również spowolnienie 
metabolizmu białkowego. Dlatego też w codziennym 
żywieniu pacjentów powinny znaleźć się produkty 
będące źródłem pełnowartościowego białka.  
W dostępnej literaturze zaleca się spożycie białka  

w ilości od 10 do 15% całkowitej energii pochodzącej  
z przyjmowanego w ciągu dnia pokarmu [22] lub  
ok. 0,8g/ kg należnej masy ciała, w zależności od stadium 
choroby [3,23,24].  

Ze względu na występowanie interakcji pomiędzy 
aminokwasami pochodzącymi z pożywienia a lewodopą 
pacjentom zaleca się przyjmowanie leków na 30 minut 
przed posiłkiem oraz aby posiłek poprzedzający przyjęcie 
leku nie obfitował w białko [4,22]. Pacjentom leczonym 
lewodopą proponuje się dwa rodzaje diety:  
z redystrybucją oraz dystrybucją białka. Wybór właściwej 
dietoterapii zależny jest przede wszystkim od stopnia 
zaawansowania choroby jak również trybu życia 
pacjenta [21]. Co istotne w początkowej fazie choroby 
nie zaleca się ograniczenia białka. Model żywienia  
z dystrybucją białka zalecany jest pacjentom, u których 
obserwuje się mniej ostre fluktuacje ruchowe oraz tym, 
którzy zachowują większą aktywność w godzinach 
wieczornych. Dieta ta polega na rozłożeniu białka 
równomiernie na każdy z posiłków. Istotnym jest 
odpowiednie zbilansowanie proporcji pomiędzy 
dostarczanymi z pożywieniem węglowodanami  
a białkiem. Założenie odpowiednich, proporcjonalnych 
ilości tych obu składników wynika z faktu, że 
węglowodany stymulują trzustkę do uwalniania insuliny, 
dzięki której część LNAA przechodzi z krwi do tkanek.  
W wyniku powyższego, mimo spożycia bogatobiałko-
wego posiłku lewodopa może zostać łatwiej wchłonięta 
do mózgu [2,21–23]. Niemniej wielu naukowców 
zaznacza, iż u niektórych osób spożywających zbyt 
wysokie ilości węglowodanów oraz zbyt niskie ilości 
białka mogą pojawić się objawy toksyczności lewodopy 
(dyskinezy) [25]. 

Zalecany stosunek węglowodanów do białek 
powinien wynosić 5:1-6:1, przy 5 – posiłkowym 
rozkładzie posiłków w ciągu dnia. Każdy z nich powinien 
zawierać niskobiałkowe produkty zbożowe wzbogacone 
o źródła pełnowartościowego białka pochodzącego np.  
z ryb, mięsa, jaj czy drobiu. Ponadto w każdym posiłku 
powinny znajdować się warzywa i / lub owoce oraz 
masło lub olej [21,22].  

Model diety o kontrolowanej podaży białka zwany 
dietą z redystrybucją białka jest szczególnie zalecany 
osobom w późniejszym etapie choroby, u których 
występują ciężkie fluktuacje ruchowe oraz u osób 
aktywnych bardziej w ciągu dnia niż wieczorem. 
Założeniem tej dietoterapii jest spożycie pierwszych  
3 posiłków (śniadania, drugiego śniadania i obiadu) 
ubogobiałkowych tj. dostarczających łącznie nie więcej 
niż 7-10 g białka. Zatem większość zalecanej dziennej 
ilości białka powinna być dostarczona w dwóch 
wieczornych posiłkach (kolacji i deserze po kolacji) 
[3,21,22]. Pierwsze trzy posiłki powinny zawierać 
produkty niskobiałkowe, również te zalecane osobom 
chorującym na niewydolność nerek [4], owoce, warzywa 
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oraz tłuszcze. Wyeliminować należy produkty takie jak: 
mięso, jaja, ryby, mleko, nasiona i orzechy oraz 
większość produktów zbożowych. Z kolei kolacja  
i ewentualny deser powinny zawierać wszystkie 
wykluczone w ciągu dnia produkty [21,22].  
 
Witamina D 

Niski poziom witamy D u pacjentów z chorobą 
Parkinsona po raz pierwszy stwierdzono w 1997 roku. 
Wówczas japońscy pacjenci z tą chorobą mieli znacznie 
obniżoną masę kostną oraz poziom witaminy  
D w porównaniu do zdrowych rówieśników [26].  
Co ciekawe, powyższe badanie zostało niezauważone 
przez niemalże dekadę. Dopiero w 2007 roku Newmark  
i Newmark uznali, iż udokumentowane, przewlekłe, 
niedostateczne spożycie witaminy D zwłaszcza  
w północnych Stanach Zjednoczonych wśród osób 
starszych może stanowić istotny czynnik w patogenezie 
choroby Parkinsona. Autorzy sugerują, iż dostarczanie 
optymalnej ilości witaminy D również z dietą może 
przynieść korzystne efekty w profilaktyce i terapii 
parkinsonizmu. Co więcej dowiedziono wówczas, iż 
poziom witaminy D u pacjentów z chorobą Parkinsona 
był niższy niż u pacjentów z chorobą Alzheimera [27,28]. 
Metaanaliza przeprowadzona przez Heike i wsp. w 2009 
roku mająca na celu ocenę skuteczności suplementacji 
doustnej witaminą D na ryzyko złamań kości udowej 
oraz złamań pozakręgowych u osób w wieku powyżej 65. 
roku życia dostarczyła następujących dowodów: większa 
dawka przyjmowanej witaminy D (powyżej 400 UI) 
zmniejszyła ryzyko złamań pozakręgowych zarówno  
u osób, które były leczone ambulatoryjnie (29%) jak  
i hospitalizowane (15%) niezależnie od suplementacji 
wapniem [29]. Wielu autorów wskazuje na dowody,  
iż choroba Parkinsona powinna zostać wpisana na listę 
chorób związanych z niedoborem witaminy D [28].  
 
Pozostałe składniki odżywcze 

Badania dotyczące wpływu określonych składników 
odżywczych zarówno w zapobieganiu jak i leczeniu 
choroby Parkinsona są niejednoznaczne. Sugeruje się, że 
wysokie spożycie produktów będących źródłem 
przeciwutleniaczy może odgrywać działanie ochronne  
w zapobieganiu rozwojowi choroby np. redukując stres 
oksydacyjny czy stan zapalny organizmu [4]. Z jednej 
strony uważa się, że związki takie jak witamina  
A, C, E, karotenoidy, polifenole oraz kwasy omega-3 
mogą działać neuroprotekcyjnie a niskie ich spożycie  

z dietą może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby. 
Niemniej autorzy badań nie potwierdzają skuteczności 
suplementacji preparatami zwierającymi powyższe 
składniki, a zwracają uwagę na żywieniowe źródła 
antyoksydantów czy kwasów omega-3 [4,30]. Niektórzy 
autorzy wskazują na brak jednoznacznych  
i wystarczających dowodów potwierdzających, że 
przyjmowanie wysokich dawek przeciwutleniaczy 
spowalnia progresje i/lub wzmacnia działanie 
przyjmowanych leków w zaawansowanym stadium 
choroby Parkinsona [4].  

Ocena stanu odżywienia osób z chorobą Parkinsona 
wskazuje na liczne niedobory żywieniowe. Poza 
podkreślanym niedoborem witaminy D wskazuje się na 
zbyt małe spożycie kwasu foliowego, witamin z grupy  
B (B1, B6, B12) oraz wapnia [5,21].  

Znana jest interakcja pomiędzy witaminami z grupy 
B i homocysteiną. Niedobór tych witamin może 
powodować hiperhomocysteinemię. Znacząco podwyż-
szony poziom homocysteiny w osoczu u pacjentów  
z chorobą Parkinsona zaobserwowano w badaniach 
przeprowadzonych przez Kuhn i wsp. [31]. Z kolei  
z przeprowadzonych przez Lewerin i wsp. badań 
wynikało, że 4-miesięczna suplementacja u zdrowych 
pacjentów (mediana wieku: 76 lat) witaminą B12 (500µg), 
witaminą B6 (3mg) oraz kwasem foliowym (800 µg) 
wpłynęła na obniżenie poziomu stężenia homocysteiny 
w osoczu krwi, jednakże nie wpłynęła na poprawę 
wyników w testach poznawczych [32].  

Ze względu na fakt, iż nie istnieje skuteczne leczenie 
przyczynowe pacjentów chorych na parkinsonizm 
leczenie objawowe wydaje się być jednym  
z najważniejszych elementów terapii. Właściwe żywienie 
odgrywa niepodważalną rolę zarówno w profilaktyce 
chorób neurodegeneracyjnych, do których należy 
choroby Parkinsona, jak i stanowi jeden z elementów 
wspomagających terapię w samej chorobie.  
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