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Streszczenie 
Dieta MIND jest obecnie szeroko dyskutowana. Stanowi połączenie diety śródziemnomorskiej i diety DASH 
rozszerzone o sugestie pochodzące z prezentowanych w literaturze wyników badań. Uważa się, że obydwie te diety 
korzystnie wpływają na postęp zmian u chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych, choć brak wyraźnych 
rekomendacji dotyczących ich stosowania w prewencji otępienia. Według dostępnych danych, korzystny efekt diety 
MIND dla zachowania sprawnych funkcji poznawczych jest oparty głównie na przesłankach teoretycznych i jedynie  
w pojedynczych prospektywnych badaniach obserwacyjnych. Wyniki ich są obiecujące, niemniej dla rekomendo-
wania powszechnego użycia diety MIND wymagane jest potwierdzenie jej skuteczności w szerokiej praktyce. 
 
Słowa kluczowe: dieta MIND, dieta śródziemnomorska, dieta DASH, zaburzenia poznawcze 
 

Abstract 
The MIND diet is currently being widely discussed. It is a hybrid of the Mediterranean diet and the DASH diet 
extended to include suggestions from the research results presented in the literature. It is considered that both 
these diets favorably affect the progression of changes in patients with cognitive impairment however there are no 
clear recommendations on their application in the prevention of dementia. According to available data, the 
beneficial effect of the MIND diet on the prevention of cognitive impairment is based mainly on theoretical 
background and only a few prospective observational studies. Their results are promising, however to recommend 
the widespread use of the MIND diet it is required to confirm its effectiveness in a wide practice. 
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Wprowadzenie 
Wraz z wiekiem narasta ryzyko zaburzeń funkcji 

poznawczych (orientacja w czasie i przestrzeni, 
koncentracja uwagi, liczenie, czytanie pisanie, 
zapamiętywanie, pamięć itd.). Są one nieodłącznym 
elementem otępienia, a ich ciężkość u chorych  
z otępieniem narasta w czasie, co prowadzi do zaburzeń 
funkcjonowania emocjonalnego, zaburzeń zachowania  
i ograniczenia samodzielności. Najczęstszą przyczyną 
otępienia jest choroba Alzheimera. 

Należy ona do grupy chorób neurodegeneracyjnych, 
które według zapowiedzi staną się największym 
wyzwaniem XXI wieku ze względu na szybkie tempo 
wzrostu liczby chorych, których problem ten dotyczy.  

 
Istotą choroby jest odkładanie w obrębie kory  
i substancji szarej podkorowej nadmiernej ilości beta-
amyloidu w postaci tzw. blaszek starczych oraz 
włókienek neurofibrylarnych, zbudowanych z białka  
tau. Zmiany te odbijają się na funkcjonowaniu 
neuronów, w tym na syntezie neuroprzekaźników 
(zmniejszona jest szczególnie synteza acetylocholiny)  
i prowadzą do śmierci komórek [1]. 

Otępienie występuje u ok. 10% osób w wieku 65+, 
ale już aż u 40% w wieku 80+, a w związku ze starzeniem 
się społeczeństw, liczba osób nim dotkniętych będzie 
intensywnie wzrastać. Szacuje się, że liczba osób 
dotkniętych tą chorobą to obecnie ponad 35,6 milionów 
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na świecie [2]. Ponad 60% otępienia powstaje na 
podłożu choroby Alzheimera. 

 
Ocena funkcji poznawczych 

Do przesiewowej oceny funkcji poznawczych stosuje 
się wystandaryzowane testy. Jednym z nich jest MMSE 
(ang. Mini Mental State Egzamination – Krótka skala 
oceny stanu psychicznego). Pomimo zgłaszanych 
zastrzeżeń do tego narzędzia jest ono powszechnie 
stosowane [3,4]. Lin i wsp. stwierdzili w oparciu  
o przegląd opublikowanych artykułów (analiza 14 badań; 
n = 10185), że czułość testu wynosi 88,3%, a jego 
specyficzność w wykrywaniu otępienia – 86,2% i jest on 
bardziej miarodajny w stosunku do innych testów [5].  
Co więcej, Kim i wsp. pokazali, że może on być 
stosowany jako narzędzie przesiewowe dla definiowania 
chorych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (ang. 
mild cognitive impairment – MCI) [6]. 

MCI jest stanem przejściowym pomiędzy  
niewielkim pogorszeniem funkcji poznawczych, 
wynikającym z procesu starzenia i znacznym ich 
zaawansowaniem charakteryzującym otępienie. MCI 
może postępować w kierunku otępienia, jednak  
u niektórych chorych zaburzenia nie postępują. Wyraźne 
rozgraniczenie tych dwóch grup osób, różniących się 
zdecydowanie rokowaniem, jest do dziś nierozwiązanym 
wyzwaniem, pomimo badań prowadzonych od lat w tym 
zakresie. Co więcej, ponieważ nieznane są obecnie 
możliwości farmakologicznego leczenia MCI, podejście 
niefarmakologiczne ma tu szczególne znaczenie [7]. 
Działania te obejmują m.in. modyfikację diety. 

 
Dieta MIND 

Dieta MIND (Mediterranean-DASH Intervention for 
Neurodegenerative Delay [8]) jest polecana jako dieta 
poprawiająca funkcje poznawcze, zmniejszająca ryzyko 
wystąpienia choroby Alzheimera oraz jej progresji. 

Na rolę stosowanych schematów żywieniowych,  
a nie pojedynczych elementów diety w wywoływaniu  
i nasilaniu istniejących zaburzeń poznawczych 
wskazywano w ciągu ostatnich kilku lat. Przekonujące  
są np. badania Wengreena i wsp. [9] stwierdzające,  
że osoby, których codzienna dieta zawiera więcej 
elementów diety śródziemnomorskiej lub diety DASH 
(ang. Dietary Approaches to Stop Hypertension) 
uzyskiwały znacznie lepsze wyniki w modyfikowanym 
teście MMSE. Co więcej, różnice te utrzymywały się 
podczas 11 lat obserwacji, którą objęto 3831 osób  
w wieku co najmniej 65 lat (badania Cache-County Study 
on Memory, Health and Aging, Utah, USA). 

W oparciu o te i inne doświadczenia stworzono 
hybrydę diety śródziemnomorskiej i diety DASH, czyli 
dietę MIND [10]. Dieta MIND oparta jest o naturalną 
żywność, głównie produkty roślinne (zwiększenie 
spożycia wszelkich owoców jagodowych i warzyw 

zielonoliściastych), z ograniczeniem produktów 
zwierzęcych oraz żywności z dużą zawartością 
nasyconych kwasów tłuszczowych [8]. 

Dieta MIND nie jest jednak prostym złożeniem 
wspomnianych dwóch diet, ale zawiera dodatkowo 
modyfikacje oparte o dane pochodzące z przeglądu 
literatury na temat żywienia i starzenia się mózgu [11]. 
Zwraca się w niej uwagę, w przeciwieństwie do diety 
śródziemnomorskiej i diety DASH, na wspomniane 
powyżej spożycie warzyw zielonoliściastych (np. jarmuż, 
szpinak, sałata), jako kategorię dodatkową w stosunku 
do spożycia innych warzyw, ponieważ dwa wykonane  
w USA duże obserwacyjne badania kohortowe, których 
wyniki opublikowano w latach 2005-2006 pokazały, że to 
właśnie przede wszystkim ten rodzaj warzyw spowalnia 
postęp pogarszania się funkcji poznawczych, przy czym 
największą efektywność obserwuje się przy spożyciu  
co najmniej 6 porcji tych warzyw tygodniowo [12,13]. 
Cytowane badania nie wykazały związku spożycia 
owoców w ogóle z obserwowanymi zmianami funkcji 
poznawczych w czasie. Wprowadzono więc, w miejsce 
spożycia owoców jako kategorii, jak to ma miejsce  
w dietach śródziemnomorskiej i DASH, spożycie owoców 
jagodowych, ponieważ to właśnie w ich przypadku 
stwierdzono korzystny efekt na spowolnienie postępu 
zaburzeń poznawczych (w badaniu Nurses’ Health Study 
były to czarne jagody i truskawki, ale badania na 
zwierzętach [gryzonie] sugerują również korzystny efekt 
innych owoców jagodowych – za [14]). Zwraca też 
uwagę rekomendowane regularne spożywanie porcji 
orzechów (np. w postaci przekąsek co najmniej 5 razy  
w tygodniu), choć wcześniejsze ogólne zalecenia 
zwracały uwagę na wysoką ekspozycję na egzogenny 
cholesterol tego typu składników diety. 

Dieta MIND zawiera 15 składników, wśród  
których jest 10 rekomendowanych (ang. brain healthy)  
i 5 niezalecanych (ang. unhealthy). 

Rekomendowane produkty to: 

 warzywa zielonoliściaste, 

 inne warzywa, 

 orzechy, 

 owoce jagodowe, 

 nasiona roślin strączkowych, 

 produkty pełnoziarniste, 

 ryby, 

 drób, 

 oliwa z oliwek, 

 wino. 
Niezalecane produkty to: 

 czerwone mięso, 

 masło i margaryna, 

 ser żółty, 

 ciasta i słodycze, 

 produkty smażone i typu fast food. 

6 

PRACA POGLĄDOWA 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2016;1:5-8 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W oparciu o przedstawione założenia opracowano 
zasady wyliczania indexu diety MIND (ang. MIND score). 
Maksymalny wynik indeksu to 15. 

 

Badania potwierdzające skuteczność diety MIND 
Badań potwierdzających przedstawione teoretyczne 

założenia jest niewiele. Grupa amerykańskich badaczy  
z Rush University Medical Center w Chicago i Harvard 
School of Public Health w Bostonie opublikowała  
2 artykuły, którym warto się przyjrzeć.  

W pierwszym z nich [11] obserwowano 960 
uczestników projektu Rush Memory and Aging Project, 
którzy byli wolontariuszami mieszkającymi w regionie 
Chicago (USA). Badania prowadzono w latach 2004-
2013. Do badań nie włączono osób ze zdiagnozowanym 
otępieniem. Wszystkie zakwalifikowane osoby  
wypełniły kwestionariusz FFQ (ang. Food Frequency 
Questionnaires) i przeszły szczegółową ocenę kliniczną, 
która obejmowała m.in. ocenę funkcji poznawczych co 
najmniej dwukrotnie. Średni czas obserwacji wynosił 4,7 
lat. Średni wiek badanych to 81,4 lat. Średni wynik 
indeksu MIND to 7.4 (2,5-12,5) i był on pozytywnie 
skorelowany zarówno z wynikami indeksu diety 
śródziemnomorskiej (r=0,62), jak i diety DASH (r=0,50)., 
jednak wysoki indeks diety MIND był lepiej skorelowany 
z protekcją funkcji poznawczych niż indeksy diet 
śródziemnomorskiej i DASH (odpowiednio, p=0,02  
i p=0,03). Osoby z najwyższym indeksem MIND (tercyl 3) 
miały tendencję do posiadania profilu potencjalnie 
gwarantującego lepsze zachowanie funkcji poznawczych 
(wyższe wykształcenie, większa aktywność poznawcza  
i fizyczna, mniejsza częstość chorób takich jak cukrzyca, 
nadciśnienie czy udar mózgu w wywiadzie). 

W wyniku wykonanych badań stwierdzono,  
że wyższy indeks MIND był pozytywnie skorelowany  
z wolniejszym pogarszaniem się funkcjonowania 
poznawczego w czasie obserwacji, tj. osoby z tercyla 
odpowiadającego najniższemu indeksowi MIND (tercyl 
1) miały wyniki oceny funkcji poznawczych 
odpowiadające osobom o ok. 7.5 roku starszym  
w stosunku do tych z najwyższego tercyla indeksu  
MIND (tercyl 3). Zmiany dotyczyły zarówno ogólnego 
funkcjonowania poznawczego, jak i poszczególnych jego 
domen (przede wszystkim pamięci epizodycznej  
i semantycznej oraz szybkości percepcji). 

Podkreślić należy, że obserwowane zmiany nie  
miały związku z ryzykiem chorób układu sercowo-
naczyniowego takimi jak cukrzyca, nadciśnienie, udar 
mózgu czy zawał mięśnia sercowego jak mogłaby 
wskazywać korelacja z indeksami diety 
śródziemnomorskiej i DASH. Podobnie nie stwierdzono 
związku z depresja i otyłością. Dodatkowo wzięto pod 
uwagę wiek, płeć, APOE e4 a (jako czynnik ryzyka 
choroby Alzheimera), wykształcenie i aktywność 
fizyczną, nie wykazując ich związku z obserwowanymi 
zmianami. Co ciekawe, u osób, u których występowały 

zaburzenia funkcji poznawczych na początku badania 
stwierdzono, że wysoki indeks MIND miał większe 
znaczenie w protekcji postępu zaburzeń niż w całej 
próbie (o 9,5%). 

Celem drugiej z cytowanych prac [14] było 
porównanie efektywności diety śródziemnomorskiej, 
diety DASH i diety MIND w redukcji występowania 
incydentów choroby Alzheimera. Przeprowadzono 
badania prospektywne 923 uczestników badania Rush 
Memory and Aging Project w wieku od 58 do 98 lat. 
Średni czas obserwacji obejmował 4,5 roku. Regularnie 
doświadczeni klinicyści wykonywali ocenę uczestników 
projektu pod kątem rozpoznania choroby Alzheimera. 
Nie znali oni jednak danych dotyczących ich diety.  
W okresie obserwacji rozpoznano 144 nowe przypadki 
choroby Alzheimera w grupie badanej. Osoby  
z najwyższym indexem diety MIND (tercyl 3) miały  
o 53% mniejsze ryzyko zachorowania na chorobę 
Alzheimera w stosunku do tych z najniższym indeksem 
(tercyl 1), a osoby z wynikami średnimi (2 tercyl) –  
o 45%. W przypadku indeksów pozostałych 
analizowanych diet, podobną zależność zaobserwowano 
jedynie dla najwyższych indeksów (tercyl 3 w stosunku 
do tercyla 1: dieta śródziemnomorska – 54%, dieta DASH 
– 39%). 
 

Podsumowanie 
Wzrastające wraz z wiekiem ryzyko wystąpienia 

zaburzeń funkcji poznawczych i otępienia rozpatrywane 
na tle szybkiego starzenia się społeczeństw powoduje 
zainteresowanie wszystkimi modyfikacjami, których 
efektem może być spowolnienie powstających zmian. 
Jedną z wartych bliższemu przyjrzeniu się modyfikacji 
jest dieta MIND. Powstała ona w oparciu o założenia 
diety śródziemnomorskiej i diety DASH, zmodyfikowanej 
o doniesienia literaturowe uwzględniające starzenie 
mózgu i odżywianie. Jak zwracają uwagę autorzy diety  
i badacze, którzy potwierdzili jej skuteczność, 
spodziewać się należy modyfikacji tej diety w przyszłości 
w związku z nowymi doniesieniami na temat możliwych 
korzystnych efektów modyfikacji wybranych elementów 
diety na proces starzenia mózgu i przebieg zmian 
otępiennych. 

 
Badanie w ramach programu A Healthy Diet for a Healthy Life 
(JPI HDHL) DEDIPAC KH (DZP/2/JPI HDL DEDIPAC KH/2014). 
 

Dane do korespondencji: 
Katarzyna Wieczorowska-Tobis 
Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
os. Rusa 55a, 61-245 Poznań  
tel./fax (61) 873 83 03  
email: tobis@ump.edu.pl 
 

Konflikt interesów / Conflict of interest 
Brak/None

7 

PRACA POGLĄDOWA 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2016;1:5-8 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Piśmiennictwo 
 
1. Rosenthal TC: Przewlekłe zaburzenia pamięci. W: Geriatria. Red: Rosenthal C, Naughton B, Williams M. Wydawnictwo 

CZELEJ, Lublin 2009, s.291-314. 
2. http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en/ Data wejścia: 19.12.2015. 
3. Ismail Z, Rajji TK, Shulman KI: Brief cognitive screening instruments: an update. Int J Geriatr Psychiatry 2010;25(2):111-120. 
4. Mitchell AJ: A meta-analysis of the accuracy of the mini-mental state examination in the detection of dementia and mild 

cognitive impairment. J Psychiatr Res 2009; 43(4): 411-431. 
5. Lin JS, O'Connor E, Rossom RC, Perdue LA, Eckstrom E: Screening for cognitive impairment in older adults: A systematic 

review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2013;159(9):601-612. 
6. Kim SY, Lim TS, Lee HY, Moon SY: Clustering mild cognitive impairment by mini-mental state examination. Neurol Sci 

2014;35(9):1353-1358. 
7. Horr T, Messinger-Rapport B, Pillai JA: Systematic review of strengths and limitations of randomized controlled trials for 

non-pharmacological interventions in mild cognitive impairment: focus on Alzheimer's disease. J Nutr Health Aging 
2015;19(2):141-153. 

8. https://www.rush.edu/news/diet-may-help-prevent-alzheimers. Data wejścia: 10.01.2015.  
9. Wengreen H, Munger RG, Cutler A, Quach A, Bowles A, Corcoran C, Tschanz JT, Norton MC, Welsh-Bohmer KA: Prospective 

study of Dietary Approaches to Stop Hypertension- and Mediterranean-style dietary patterns and age-related cognitive 
change: the Cache County Study on Memory, Health and Aging. Am J Clin Nutr 2013;98(5):1263-1271. 

10. Marcason WJ: What Are the Components to the MIND Diet? Acad Nutr Diet 2015;115(10):1744. doi: 10.1016/j.jand. 
11. Morris MC, Tangney CC, Wang Y, Sacks FM, Barnes LL, Bennett DA, Aggarwal NT: MIND diet slows cognitive decline with 

aging. Alzheimers Dement 2015;11(9):1015-1022. 
12. Kang JH, Ascherio A, Grodstein F: Fruit and vegetable consumption and cognitive decline in aging women. Ann Neurol 

2005;57(5):713-720. 
13. Morris MC, Evans DA, Tangney CC, Bienias JL, Wilson RS: Associations of vegetable and fruit consumption with age-related 

cognitive change. Neurology 2006;67(8):1370-1376. 
14. Morris MC, Tangney CC, Wang Y, Sacks FM, Bennett DA, Aggarwal NT: MIND diet associated with reduced incidence of 

Alzheimer's disease. Alzheimers Dement 2015; 11(9):1007-1014. 

 

 

8 

PRACA POGLĄDOWA 


