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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. 
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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. 
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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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