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Streszczenie 
Mięso ryb stanowi cenny element diety ze względu na obecność białka o wysokiej wartości biologicznej i wysokiej 
strawności, zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3, witamin, w tym witaminy D i składników 
mineralnych, w tym jodu, selenu, fluoru i manganu. Tymczasem spożycie ryb w Polsce jest niskie. W pracy omówiono 
wartość odżywczą mięsa różnych gatunków ryb. Przeanalizowano związek pomiędzy spożyciem ryb przez osoby starsze 
a zachowaniem funkcji poznawczych, gęstością kośćca i ryzykiem osteoporozy oraz ryzykiem chorób sercowo-
naczyniowych. Przedstawiono zalecenia dotyczące spożycia ryb.  
 
Słowa kluczowe: ryby, osteoporoza, choroby sercowo-naczyniowe, funkcje poznawcze 
 
Abstract 
Fish meat is a valuable element of our diet due to the presence of high biological value and easily digestible proteins,  
n-3 polyunsaturated fatty acids, vitamins, including D and minerals, including iodine, fluorine, selenium and manganese. 
However, the consumption of fish in Poland is low. The paper presents nutritional value of meat of different fish 
species; the relationship between fish intake and cognitive performance, bone density and osteoporosis risk, and 
cardiovascular diseases risk in elderly people. Fish consumption recommendations are outlined. 
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Wprowadzenie 

Mięso ryb przez wzgląd na swoją wartość 
odżywczą – obecność białka o wysokiej wartości 
biologicznej i wysokiej strawności, korzystny profil 
kwasów tłuszczowych oraz zawartość witamin  
i składników mineralnych [1], stanowi cenny element 
diety. W opublikowanej w roku 2016 przez Instytut 
Żywności i Żywienia Piramidzie Zdrowego Żywienia  
i Aktywności Fizycznej, ryby dzielą wspólne piętro  
z mięsem innych zwierząt, jajami i nasionami roślin 
strączkowych. Warto jednak podkreślić, że jedna z zasad 
zdrowego żywienia, będąca integralną częścią Piramidy, 
jasno zaleca „Ograniczaj spożycie mięsa (zwłaszcza 
czerwonego i przetworzonych produktów mięsnych do 
0,5 kg/tydzień). Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych i 
jaja” [2]. Tymczasem, wyniki badań wskazują, że spożycie 
ryb w populacji polskiej jest niskie. Tkaczewska i wsp. [3] 
odnotowali, że wśród osób w wieku 14 – 45 lat, zaledwie 
14,5% osób spożywało ryby częściej niż raz w tygodniu, 
47% respondentów deklarowało spożywanie ryb „mniej 
więcej” raz w tygodniu, kolejne 24,8% kilka razy  
w miesiącu, a pozostałe 13% kilka razy w roku. Z kolei 
wyniki prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny 
(GUS) badań budżetów gospodarstw domowych 
wskazują, że przeciętne spożycie ryb w latach 2007-2011 
mieściło się granicach 0,58 – 0,84 kg/osobę/miesiąc, 
podczas gdy spożycie mięsa innych zwierząt wynosiło  
w tym okresie 6,46 – 7,86 kg/osobę/miesiąc [4]. Równie 
niepokojące są dane z badania budżetu gospodarstw  

z roku 2016, które wskazują, że w gospodarstwach 
domowych emerytów i rencistów średnie miesięczne 
wydatki związane z zakupem ryb i owoców morza 
wynosiły średnio 11,74 zł, a wydatki związane z zakupem 
mięsa średnio 88,66 zł [5]. W sposób pośredni dane te 
świadczą o niskim spożyciu ryb w populacji osób 
starszych, szczególnie biorąc pod uwagę przeciętnie 
wyższą cenę ryb niż mięsa innych zwierząt. Jednocześnie 
warto zaznaczyć, że w badaniach Tkaczewskiej i wsp. [3] 
to właśnie wysoka cena ryb była wskazywana przez około 
50% respondentów, jako główna przyczyna ograniczonego 
ich spożywania. Kolejnymi najczęściej wskazywanymi 
powodami były brak akceptacji specyficznego smaku ryb 
oraz trudność w ich przyrządzaniu. Ograniczone 
umiejętności w zakresie przygotowywania dań rybnych 
zostały ujawnione również w badaniach 
przeprowadzonych przez Rudego i wsp. [6]. Autorzy  
ci odnotowali bowiem, że spośród osób uczestniczących  
w badaniu, aż 66% kobiet i 58% mężczyzn jako technikę 
kulinarną przygotowywania ryb wybierało smażenie. 
Zaznaczyć należy, że technika ta jest najmniej 
odpowiednia z punktu widzenia wartości odżywczej  
i zdrowotnej produktu finalnego.  

Mając powyższe na uwadze celem niniejszej 
pracy było omówienie wartości odżywczej ryb, wpływu 
spożywania ryb na wybrane aspekty stanu zdrowia u osób 
starszych, a ostatecznie sformułowanie zaleceń 
dotyczących wielkości spożycia ryb w populacji osób 
starszych. 
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Wartość odżywcza ryb 
Mięso ryb zawiera 60 – 80% wody, 15 – 25% 

białka, 1 – 20% tłuszczu i około 0,1% węglowodanów. 
Podstawową zaletą mięsa ryb jest duża zawartość białka 
charakteryzującego się wysoką strawnością – wynoszącą 
około 93 – 97%. Wysoka strawność białka ryb wynika  
z niskiej zawartości w nim kolagenu i prawie zupełnego 
braku elastyny. Białko mięsa ryb bogate jest natomiast we 
wszystkie niezbędne aminokwasy w ilościach 
przekraczających ich zawartości w białku wzorcowym. 
Wyjątek stanowi tryptofanu, którego wskaźnik 
aminokwasu ograniczającego w białku mięsa ryb wynosi 
86 [1].  

Drugą grupę substancji odżywczych ryb, które 
decydują o ich wysokiej wartości żywieniowej stanowią 
lipidy. W zależności od ogólnej zawartości tłuszczu, ryby 
dzieli się na: chude (< 2% tłuszczu), średniotłuste (2 – 6% 
tłuszczu), tłuste (7 – 15% tłuszczu) i pełnotłuste (> 15% 
tłuszczu) [1]. Cechą charakterystyczną lipidów mięsa ryb 
jest obecność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
z rodziny n-3, w tym kwasów: α-linolenowego (ALA, C18:3 
n-3), eikozapentaenowego (EPA, C20:5 n-3)  
i dokozaheksaenowego (DHA, C22:6 n-3). Kwasy te 
przyczyniają się do obniżania stężenia frakcji LDL-
cholesterolu we krwi, zmniejszają skłonność do 
powstawania zakrzepów, wykazują potencjał do 
hamowania procesów nowotworowych, intensywności 
reakcji zapalnych i alergicznych, a także wykazują 
pozytywny wpływ na rozwój i funkcjonowanie układu 
nerwowego [1]. Ogólną zawartość tłuszczu i profil 
kwasów tłuszczowych wybranych gatunków ryb 
słodkowodnych i morskich przedstawiono w tabeli 1 [7].  
Mięso ryb jest cennym źródłem witamin i składników 
mineralnych. Mięso ryb tłustych zawiera średnio 40 
µg/100 g witaminy A i 15 µg/100 g witaminy D (zawartość 
tych witamin w wątrobie ryb jest nawet kilkanaście do 
kilkadziesiąt razy większa) [1]. Mięso ryb jest jednym  
z niewielu produktów spożywczych, które w sposób 
istotny mogą przyczyniać się do pokrycia dziennego 
zapotrzebowania na witaminę D. Zawartość witaminy D w 
wybranych niewzbogacanych produktach spożywczych 
przedstawiono na rycinie 1 [8]. Poza witaminami 
rozpuszczalnymi w tłuszczach, mięso dostarcza także 
znaczących ilości witamin z grupy B, w tym witaminy B12 
[1].  

Ryby i inne zwierzęta morskie są jednym  
z głównych źródeł pokarmowych jodu, selenu, fluoru  
i manganu. Zawartość jodu w filetach ryb morskich 
kształtuje się w zakresie 12 – 95 µg/100 g, podczas gdy  
w wołowinie nie przekracza 5 µg/100g. Zawartość jodu  
w mięsie ryb słodkowodnych jest 5 – 10 razy niższa niż  
w mięsie ryb morskich. Z kolei, spośród ryb morskich, ryby 
tłuste zawierają 2 – 3 razy mniej jodu niż ryby chude. 
Konserwy z całych, drobnych ryb (szprot, sardynka) mogą 
być ponadto rozpatrywane jako cenne źródło wapnia [1]. 
Obecność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych  
z rodziny n-3 oraz wysoka zawartość witaminy D są 

podstawowymi czynnikami żywieniowymi, decydującymi 
o potencjalnym korzystnym oddziaływaniu spożywania 
mięsa ryb w odniesieniu m.in. do prawidłowego 
funkcjonowania układu nerwowego, układu sercowo-
naczyniowego czy prawidłowego metabolizmu kostnego. 
Spożycie ryb a funkcje poznawcze 

Doniesienia literaturowe sugerują, że największy 
wpływ na samodzielność ludzi w podeszłym wieku ma ich 
funkcjonowanie mentalne. Szacuje się, że zmiany 
otępienne dotyczą około 12% populacji polskiej i są 
przyczyną narastającej niesprawności, uzależnienia od 
innych oraz konieczności instytucjonalizacji opieki [9]. 
Niektóre czynniki środowiskowe, takie jak odpowiedni 
sposób żywienia, w tym spożycie ryb, postrzegane są jako 
czynniki mogące oddziaływać protekcyjnie w odniesieniu 
do zachowania funkcji poznawczych u osób starszych. 
Dość dokładna analiza zależności pomiędzy wielkością  
i rodzajem spożywanych ryb a zdolnościami poznawczymi 
u osób w wieku 70 – 74 lat, mieszkańców Norwegii, 
przeprowadzona została przez Nurk i wsp. [10.]. Autorzy 
ci odnotowali, że osoby spożywające ryby w ilości > 10g 
na dzień uzyskiwały lepsze rezultaty we wszystkich sześciu 
przeprowadzonych testach badających kompetencje  
w zakresie różnych funkcji  poznawczych (test uczenia się 
obiektów Kedricka – KOLT, test łączenia punktów – TMT-
A, test dopasowania symboli do cyfr, test wzorów  
z klocków, skala krótkiej oceny stanu psychicznego, test 
fluencji słownej) w porównaniu do osób, które ryb nie 
spożywały lub spożywały je w ilości < 10 g/dzień. Ponadto, 
osoby spożywające ryby tłuste (śledź, makrela, łosoś, 
pstrąg) osiągały lepsze rezultaty w 5 z 6 testów,  
w porównaniu z osobami, które ich nie spożywały.  
Taka sama zależność wystąpiła w przypadku 
spożywania/niespożywania ryb chudych (dorsz czarniak, 
łupacz). Osoby spożywające przetwory rybne uzyskiwały 
lepsze rezultaty w 3 z 6 testów w porównaniu z osobami 
niespożywającymi tych produktów. Podobnie sytuacja 
kształtowała się w odniesieniu do spożywania kanapek  
z rybami. Wyższemu spożyciu ryb ogółem towarzyszyło 
uzyskiwanie lepszych rezultatów w przeprowadzonych 
testach badających funkcje poznawcze, a najwyższe 
wyniki osiągały osoby spożywające 70 – 80 g ryb na dzień. 
Del Brutto i wsp. [11] w populacji mieszkańców 
ekwadorskiej prowincji Atahaulpa (tereny wiejskie 
wybrzeża Ekwadoru) w wieku ≥ 60 lat, charakteryzującej 
się wysokim przeciętnym spożyciem ryb (8,6 ± 5,3 porcji 
na tydzień, 1 porcja = 140 g), odnotowali dodatnią liniową 
zależność pomiędzy wielkością spożycia ryb a wynikiem 
oceny funkcji poznawczych mierzonych za pomocą 
Montrealskiej Skali Oceny Funkcji Poznawczych (ang. 
Monteal Cognitive Assessment).  

Morris i wsp. [12] na podstawie wyników badania 
prospektywnego przeprowadzonego w populacji 
mieszkańców Chicago (Chicago Health and Aging Project) 
obejmującego łącznie 6 lat obserwacji, stwierdzili, że 
tempo utraty funkcji poznawczych było odpowiednio  
o 10% i 13% niższe u osób, które spożywały 1 i 2 porcje 
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ryb na tydzień, w porównaniu do osób, które ryby 
spożywały rzadziej niż raz w tygodniu. Samieri i wsp. [13] 
przeanalizowali dane zebrane w pięciu kohortach osób 
rasy kaukaskiej w wieku ≥ 65 lat (tym jedną z kohort była 
grupa badana z Chicago Health and Aging Project).  
W okresie obserwacji wynoszącym 3,9 – 9,1 lat 
odnotowali, że wyższe spożycie ryb było powiązane  
z wolniejszym tempem utraty globalnych funkcji 
poznawczych, jak i utraty pamięci. Spożywanie ≥ 4 porcji 
ryb na tydzień, w porównaniu ze spożywaniem < 1porcji 
ryb na tydzień było związane z o 0,018 jednostek niższym 
tempem utraty pamięci. Efekt ten przyrównano  
do ekwiwalentu 4 lat życia. Analiza danych zebranych  
w ramach prospektywnego badania prowadzonego  
w populacji osób starszych w 9 prowincjach Chin (China 
Health and Nutrition Survey), wykazała, że u osób  
w wieku ≥ 65 lat w momencie włączenia do badania,  
w siedmioletnim okresie obserwacji, roczne tempo utraty 
funkcji poznawczych było istotnie niższe wśród osób 
spożywających ≥ 1 porcji ryb na tydzień, w porównaniu do 
osób spożywających < 1 porcję ryb na tydzień (1 porcja  
= 100 g). Odnotowaną różnicę w tempie utraty zdolności 
poznawczych przyrównano do ekwiwalentu 1,6 lat życia. 
Zależności takich nie odnotowano w przypadku osób  
w wieku 55 – 64 lata w momencie włączenia do badania 
[14]. Nooyens i wsp. [15] w ponad dwutysięcznej 
holenderskiej kohorcie osób wieku 43 – 70 lat w okresie 
5-letniej obserwacji nie odnotowali natomiast zależności 
pomiędzy wielkością spożycia ryb a tempem utraty 
zdolności poznawczych. Korzystnego wpływu spożywania 
ryb na tempo utraty funkcji poznawczych nie potwierdziły 
też badania Danthiir i wsp. [16].  
Spożycie ryb a choroby układu krążenia  

Według danych Eurostatu choroby układu 
krążenia nadal stanowią wiodącą przyczynę zgonów  
w populacji europejskiej [17]. Tak, jak w przypadku funkcji 
poznawczych, tak i w przypadku chorób sercowo-
naczyniowych, sposób żywienia jest istotnym czynnikiem 
modyfikującym ryzyko ich wystąpienia.  
 Levitan i wsp. [18] w szwedzkiej kohorcie 
mężczyzn w wieku 45 – 79 lat, w trakcie 7-letniej 
obserwacji odnotowali, że ryzyko wystąpienia przypadku 
niewydolności serca było o 16%, 24%, 13% i 5% niższe  
u osób spożywających ryby w ilości odpowiednio  
<1 porcji/tydzień, 1 porcja na tydzień, 2 porcje na tydzień 
i ≥ 3 porcje na tydzień, w porównaniu do osób 
niespożywających ryb. W tej samie grupie odnotowano  
o 13%, 38%, 16% i 1% niższe ryzyko wystąpienia epizodu 
niewydolności serca przy pobraniu z produktami 
pochodzenia morskiego kwasów z rodziny n-3 
wynoszącym odpowiednio 0,27 g/dzień, 0,36 g/dzień, 
0,46 g/dzień i 0,71 g/dzień, w porównaniu do pobrania 
wynoszącego 0,15 g/dzień. Ta sama grupa autorów [19]  
w populacji Szwedek w wieku 48 – 83 lata, w okresie  
9-letniego okresu obserwacji odnotowała o 12%, 21%, 
31% i 4% niższe ryzyko wystąpienia epizodu 
niewydolności wśród kobiet, które spożywały ryby tłuste 

(śledź, makrela, łosoś, sieja, pstrąg) w ilości odpowiednio 
< 1 porcji na tydzień, 1 porcja na tydzień, 2 porcje na 
tydzień i ≥ 3 porcje na tydzień, w porównaniu do kobiet, 
które produktów tych nie spożywały. W grupie tej 
odnotowano o 15%, 21%, 17% i 25% niższe ryzyko 
wystąpienia niewydolności serca przy pobieraniu  
z produktami pochodzenia morskiego kwasów z rodziny 
n-3 w ilości odpowiednio 0,23 g/dzień, 0,30 g/dzień, 0,38 
g/dzień i 0,57 g/dzień, w porównaniu do kobiet, których 
pobranie wynosiło 0,14 g/dzień. Haraldsdottir i wsp. [20] 
prześledzili związek pomiędzy wielkością spożycia ryb (80 
– 85% ryb spożywanych na Islandii to dorsz i szczupak)  
i olejów rybich w młodości (14 – 19 lat) i w wieku średnim 
(40 – 50 lat) a ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-
naczyniowych w starszym wieku. Badaniami objęli 
kohortę kobiet zamieszkujących Rejkjawik urodzonych  
w latach 1907 – 1935, w której średnia wieku w punkcie 
końcowym badania wynosiła 76 lat.  Analiza uzyskanych 
wyników wykazała, że spożywanie w młodości 2 – 4 porcji 
ryb na tydzień (1 porcja = 150 g), w porównaniu ze 
spożywaniem ich w ilości < 2 porcji na tydzień było 
związane z 19% mniejszym ryzykiem wystąpienia choroby 
niedokrwiennej serca (ChNS) w wieku starszym.  
Co ciekawe, spożywanie > 4 porcji ryb na tydzień było 
związane z o 12% wyższym ryzykiem wystąpienie ChNS  
w wieku starszym. Niemniej, żadna ze wspomnianych 
zależności nie była istotna ze statystycznego punktu 
widzenia.  
Spożycie ryb a gęstość kości i ryzyko osteoporozy 

Osteoporoza stanowi duże wyzwanie dla 
systemu ochrony zdrowia krajów rozwiniętych. Według 
danych z 2010 roku, w krajach Unii Europejskiej 
osteoporozę rozpoznano u 22 mln kobiet i 5,5 mln 
mężczyzn. W Polsce problem ten dotyczy blisko 2 mln 
osób po 50 r.ż.  Wśród nich aż 168 tysięcy osób 
doświadczyło złamania w ciągu roku, a ponad 60% złamań 
dotyczyło kobiet [21,22]. Odpowiednie żywienie 
wymieniane jest jako jeden z głównych czynników 
modyfikujących ryzyko wystąpienia osteoporozy. 

Farina i wsp. [23] w kohorcie kobiet i mężczyzn  
z badania Framingham Osteoporosis Study o średniej 
wieku odpowiednio 75,3 lat i 75,1 lat i średniej częstości 
spożycia ryb wynoszącej 2,23 i 2,07 porcji na tydzień, 
odnotowali, że osoby odznaczające się wysokim 
spożyciem ryb (> 3 porcje na tydzień) charakteryzowały 
się wyższą gęstością kośćca (kość szyjki udowej) w 
porównaniu do osób o umiarkowanym (≥ 1 porcji na 
tydzień, ale < 3 porcji na tydzień) i niskim (< 1 porcji na 
tydzień) ich spożyciu. W grupie tej odnotowano 
protekcyjne działanie spożywania ryb w odniesieniu do 
utraty masy kostnej w okresie 4-letniej obserwacji. Wśród 
kobiet o wysokim spożyciu ryb o ciemnym mięsie nie 
odnotowano ubytku masy kostnej w porównaniu do 
kobiet o ich niskim i umiarkowanym spożyciu. Podobnie, 
wśród mężczyzn spożycie ryb było odwrotnie 
skorelowane z utratą masy kostnej kości szyjki udowej. 
Virtanen i wsp. [24] w amerykańskiej kohorcie kobiet  
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i mężczyzn w wieku ≥ 65 lat nie odnotowali istotnych 
zależności pomiędzy częstością spożycia ryb a gęstością 
kości i ryzykiem złamań. Kohorta ta charakteryzowała się 
średnim spożyciem ryb równym 1,6 porcji na tydzień  
w przypadku tuńczyka i innych ryb oraz 0,5 porcji na 
tydzień w przypadku ryb smażonych. Z kolei, Chen i wsp. 
[25] w badaniu przekrojowym, w grupie kobiet w okresie 
pomenopauzalnym, w wieku 48 – 63 lat, mieszkanek 
Hong Kongu, odnotowali istotną pozytywną liniową 
zależność pomiędzy wielkością spożycia ryb a gęstością 
kośćca ogółem i poszczególnych elementów 
szkieletowych (kręgosłup L1 – L4, lewe biodro, szyjka 
kości udowej, krętarz, międzykrętarz) oraz istotną 
odwrotną liniową zależność pomiędzy wielkością spożycia 
ryb a ryzykiem osteoporozy. Gęstość kośćca wśród kobiet 
spożywających średnio 64,7g ryb na dzień była o 4,01 
 – 8,35% wyższa niż u kobiet o średnim spożyciu ryb 
równym 0,6g/dzień, z kolei ryzyko osteoporozy  
w pierwszej ze wspomnianych grup było o 34 – 94% niższe 
(w zależności od elementu szkieletu). Podobne zależności 
odnotowane zostały w kliniczno-kontrolnym badaniu 
przeprowadzonym przez Fan i wsp. [26] w grupie kobiet  
i mężczyzn w wieku 55 – 80 lat, z chińskiej prowincji 
Guangolog oraz w badaniu przekrojowym 
przeprowadzonym przez Li i wsp. [27] w kohorcie 
mężczyzn o średniej wieku 64,11 lat z miejskich i wiejskich 
społeczności Szanghaju. Choi i Park [28] porównali 
zależność pomiędzy częstotliwością spożycia ryb  
a gęstością kości w dwóch kohortach mężczyzn i kobiet w 
okresie pomenopauzalnym w wieku ≥ 50 lat. Pierwsza 
kohorta pochodziła z populacji koreańskiej (Korean 
National Health and Nutrition Examination Survey 2008 
 – 2011), a druga z populacji Stanów Zjednoczonych 
(National Health and Nutrition Examination Survey 2007 
 – 2010). Zarówno kobiety, jak i mężczyźni z populacji 
koreańskiej charakteryzowali się istotnie wyższą 
częstością spożycia ryb (kobiety: 22,01 razy w miesiącu; 
mężczyźni: 23,90 razy w miesiącu), w porównaniu  
do mężczyzn z populacji amerykańskiej (kobiety: 5,29 razy 
w miesiącu; mężczyźni: 5,07 razy w miesiącu). W populacji 
koreańskiej wśród kobiet i wśród mężczyzn występowała 
pozytywna zależność pomiędzy spożyciem ryb a gęstością 
kości, a odwrotna zależność pomiędzy częstością spożycia 
ryb a ryzykiem wystąpienia osteoporozy. Zależności tych 
nie odnotowano w populacji amerykańskiej. Warto jednak 
zaznaczyć, że gęstość kości, zarówno u kobiet jak  
i mężczyzn była istotnie wyższa w populacji 
amerykańskiej. Jednocześnie podaż wapnia w diecie 
Amerykanów była istotnie wyższa niż w diecie 
Koreańczyków. Należy zatem stwierdzić, że w przypadku 
populacji koreańskiej spożycie ryb było związane  
z działaniem ochronnym w odniesieniu do ryzyka 
wystąpienia osteoporozy. W populacji amerykańskiej 
spożycie ryb było przypuszczalnie zbyt niskie, aby efekt 
taki uzyskać. Jednocześnie należy pamiętać o istnieniu 

innych czynników środowiskowych, np. wielkość pobrania 
wapnia z dietą (w omawianym badaniu istotnie wyższa 
wśród Amerykanów niż u Koreańczyków), jak również 
genetycznych, które determinują gęstość kośćca i ryzyko 
wystąpienia osteoporozy w różnych populacjach. Kolejną 
kwestią jest sposób przygotowania ryb do spożycia 
 – smażenie związane jest z wyższym stopniem rozkładu 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w porównaniu 
do gotowania czy parowania [28].  
 
Podsumowanie 

Przytoczone dane literaturowe sugerują,  
że wykrycie zależności pomiędzy spożyciem ryb  
a określonymi aspektami stanu zdrowia w populacjach  
o przeciętnie niskim spożyciu ryb jest trudne lub 
niemożliwe, co jednak nie oznacza, że zależności takie 
 w rzeczywistości nie występują. Za modelowe  
w poszukiwaniu tego typu zależności przyjąć można 
populacje charakteryzujące się wysokim zwyczajowym 
spożyciem ryb, jak np. populacje krajów azjatyckich.  
Z drugiej strony, należy wziąć pod uwagę, że spożycie ryb 
nie jest jedynym czynnikiem różnicującym sposób 
żywienia poszczególnych populacji i jednocześnie 
wpływającym na omawiane w niniejszej pracy aspekty 
stanu zdrowia osób starszych. Dobrym przykładem takiej 
sytuacji mogą być cytowane wcześniej badania Choi i Park 
[28]. Ze względu na brak danych z dużych polskich badań 
populacyjnych określających zależność pomiędzy 
spożyciem ryb a występowaniem określonych schorzeń, 
próby formułowania zaleceń w tym zakresie należy 
opierać o badania prowadzone w innych populacjach. 
Standardy Postępowania Dietetycznego w Kardiologii 
opracowane przez Polskie Towarzystwo Dietetyki (PTD), 
wskazują, że w profilaktyce chorób sercowo-
naczyniowych spożywać należy dwie porcje ryb 
tygodniowo (140 g każda), z których przynajmniej jedna 
porcja to ryba tłusta [29]. Mając na uwadze przytoczone 
dane literaturowe zalecenia sformułowane przez PTD 
zdają się być również adekwatne w kontekście profilaktyki 
osteoporozy, jak i spowolnienia tempa utraty funkcji 
poznawczych u osób starszych. 
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    Tabela 1. Profil kwasów tłuszczowy tłuszczu wybranych ryb słodkowodnych i morskich [7] 
    Table 1. Fatty acids profile in selected freshwater and marine fish [7] 
 

Gatunek Pochodzenie Tłuszcz [%] NKT [%] JKT [%] WKT [%] n-6 [%] n-3 [%] n-3/n-6 EPA [%] DHA [%] 

Ryby słodkowodne 

Pstrąg tęczowy 
Polska, H 3,1–5,4 22,1 31,6 46,3 8,8 37,5 4,3 8,0 17,5 

Turcja, H 2,2–6,3 30,5 29,3 39,2 14,1 25,1 1,83 3,52 22,7 

Karp Polska, H 5,1 27,0 51,1 21,9 10,3 11,6 1,1 2,3 2,1 

Okoń Polska, D 0,1–0,3 25,5–34,6 38,9– 39,6 18,1–29,6 7,5–10,4 10,7–19,2 1,5–1,9 3,25-5,26 4,21– 8,51 

Leszcz Polska, D 1,3 38,40 38,76 22,84 10,61 12,23 1,18 5,85 3,24 

Szczupak Polska, D 0,2 27,46 27,46 36,26 11,41 24,85 2,18 5,71 15,73 

Sandacz 
Polska, D 0,3 28,11 28,11 34,63 11,17 23,46 2,11 5,47 13,64 

Turcja, D bd 23,65 23,65 50,64 14,45 36,19 2,50 6,13 22,48 

Lin Turcja, D bd 38,0 38,0 37,59 14,26 23,33 1,64 6,09 7,56 

Węgorz europejski Tunezja, D 5,24–10,75 27,67–36,93 40,85-58,64 12,16–22,08 3,51–10,79 8,65–11,29 1,04–2,53 3,16–4,86 2,87– 3,36 

Ryby morskie 

Łosoś atlantycki Norwegia, H/D 6,3 – 12,3 19,7 – 23,2 45,6 – 47,9 26,2 – 30,4 1,7 – 9,1 21,2 – 24,4 2,33–14,35 5,5 – 6,5 8,4 – 12,5 

Łosoś bałtycki Polska, D 13,1 24,3 26,1 49,6 5,9 43,7 7,4 3,8 26,6 

Dorsz Polska, D 0,08 24,1 8,5 67,4 4,8 62,6 13,0 7,6 50,8 

Śledź Polska, D 3,7 28,6 30,7 40,7 6,3 34,4 5,5 6,2 20,4 

Dorada Turcja, D 11,2 27,41 43,42 29,22 bd bd 0,8 1,80 6,83 

H – ryby hodowlane, D – ryby dziko żyjące, bd – brak danych 

 

 
      Rycina 1. Zawartość witaminy D w wybranych produktach spożywczych [8] 
      Figure 1. Vitamin D content in selected foods [8] 
 
 


