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Streszczenie 
Przewlekła choroba żylna (ang. chronić venous disease, CVD)  dotyczy znacznego odsetka populacji europejskiej  
 (40–60% kobiet i 15–30% mężczyzn), a jej występowanie znacząco zwiększa się wraz z wiekiem. Nieskuteczne leczenie 
zachowawcze CVD może prowadzić do wystąpienia zmian owrzodzeniowych kończyn dolnych, a tym samym  
do niepełnosprawności. W ograniczaniu progresji CVD dużą rolę może odgrywać dietoterapia uwzględniająca składniki 
żywności wykazujące korzystny wpływ na stan naczyń żylnych oraz wspomagająca leczenie współwystępujących chorób 
przewlekłych, szczególnie w przypadku osób w wieku 65 lat i więcej.  
 
Słowa kluczowe: przewlekła choroba żylna, osoby starsze, postępowanie żywieniowe 
 
Chronic venous disease (CVD) affects a significant percentage of the European population (40-60% of women and  
15-30% of men), and its occurrence increases significantly with age. Ineffective conservative treatment of CVD can lead 
to ulcerogenic changes in the lower limbs, and thus to disability. In limiting the progression of CVD, diet therapy may 
play a significant role, taking into account food components that have a beneficial effect on the condition of venous 
vessels and support the treatment of co-occurring chronic diseases, especially for people aged 65 and more. 
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Wprowadzenie 
Wskutek fizjologicznego starzenia się organizmu 

człowieka dochodzi do szeregu zmian strukturalnych  
i czynnościowych w układzie sercowo-naczyniowym. 
Jednocześnie wraz z wiekiem zwiększa się częstość 
występowania chorób układu krążenia, które stanowią 
główną przyczynę zgonu w populacji osób starszych [1]. 
Przewlekła choroba żylna (ang. chronic venous disease, 
CVD) to jedna z częściej występujących chorób układu 
krążenia, szczególnie w krajach rozwiniętych. W populacji 
europejskiej dotyczy 40-60% kobiet i 15-30% mężczyzn,  
z kolei w populacji polskiej objawy podmiotowe  
i przedmiotowe CVD obserwuje się u 47% kobiet i 37% 
mężczyzn [2-6]. Przewlekła niewydolność żylna (choroba 
żylakowa), zespół pozakrzepowy, pierwotna niewydolność 
zastawek żylnych i zespoły uciskowe (np. zespół usidlenia 
żyły podkolanowej poprzez głowę przyśrodkową mięśnia 
brzuchatego łydki) są objęte definicją przewlekłej choroby 
żylnej [7].  
Charakterystyka przewlekłej choroby żylnej 

Przewlekła choroba żylna charakteryzuje się 
zróżnicowaną patologią i postacią zmian; począwszy od 
poszerzenia drobnych naczyń krwionośnych 
(teleangiektazje), zmian o charakterze naczyń 
siateczkowatych i żylaków kończyn dolnych, poprzez 
obrzęki kończyn dolnych, kończąc na zmianach 
owrzodzeniowych podudzi, które są morfologicznym 
wykładnikiem przewlekłej niewydolności żylnej. Co więcej 
zmiany owrzodzeniowe mogą prowadzić do znacznego 
stopnia niepełnosprawności [8]. W przewlekłej chorobie 

żylnej za przyczynę powstania zmian morfologicznych 
uważa się nadciśnienie żylne, które powoduje dysfunkcję 
zastawek i nasilające się cofanie krwi w naczyniach 
żylnych. Dodatkowo dochodzi do zwiększonej aktywności 
komórek śródbłonka, co inicjuje uszkodzenie ścian naczyń 
żylnych  i powstanie przewlekłego procesu zapalnego [9].  
Do czynników ryzyka rozwoju przewlekłej choroby żylnej 
należą: predyspozycje genetyczne, wiek, płeć żeńska, 
rodzaj wykonywanej pracy, stosowanie doustnych 
środków antykoncepcyjnych, ciąża, otyłość, zaparcia, 
nieprawidłowa statyka stopy i wysoki wzrost [10].  
Postępowanie dietetyczne w CVD 

Cel postępowania dietetycznego zarówno  
w prewencji przewlekłej choroby żylnej, jak i w leczeniu 
zachowawczym to wzmacnianie ścian naczyń żylnych,  
a także zapobieganie zaparciom i utrzymanie prawidłowej 
masy ciała. Niemniej w leczeniu zachowawczym CVD 
zazwyczaj nie stosuje się odpowiednio dobranej  
do pacjenta starszego dietoterapii celem zwiększenia 
skuteczności leczenia podstawowego i ograniczenia 
progresji choroby. W dostępnych publikacjach naukowych 
znajduje się niewiele wskazówek żywieniowych 
dotyczących szczególnie terapii przewlekłej choroby żylnej 
[3,8,10,11]. Stąd też opracowanie leczenia dietetycznego 
w CVD stanowi pionierskie podejście. W niniejszej pracy 
przedstawiono głównie składniki żywności i produkty 
żywnościowe wykazujące korzystny wpływ na 
funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz wskazówki 
żywieniowe dotyczące terapii dietetycznej otyłości i 
zaparć u osób starszych z CVD.  
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Składniki żywności wykazujące wpływ na naczynia 
krwionośne 

W produktach żywnościowych, szczególnie 
pochodzenia roślinnego znajdują się polifenole- związki 
aktywne, które wykazują działanie wzmacniające na 
ściany naczyń żylnych.  Związki polifenolowe znajdują się  
w liściach, owocach i kwiatach roślin okrytozalążkowych. 
Do grupy polifenoli należą taniny, lignany oraz najlepiej 
poznane spośród związków polifenolowych- flawonoidy. 
Związki flawonoidowe wykazują znaczne działanie 
biologicznie czynne, szczególnie w chorobach układu 
krążenia [12]. Na podstawie dostępnych badań 
epidemiologicznych stwierdza się, że flawonoidy 
pochodzące z produktów żywnościowych zmniejszają 
śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych, 
które jak już wcześniej wspomniano dotyczą najczęściej 
populacji osób starszych [13-15]. Wśród związków 
flawonoidowych wyróżnia się: flawony, flawonole, 
flawanony, flawanole, izoflawony, chalkony  
i antocyjanidyny (Tabela I). W badaniach naukowych 
potwierdzono, że flawonoidy poprzez hamowanie 
aktywności hialuronidazy (enzymu depolimeryzującego 
kwas hialuronowy do oligosacharydów) odgrywają istotną 
rolę w wzmacnianiu i uszczelnianiu ścian naczyń 
krwionośnych [15,16]. Kwercetyna to główny 
przedstawiciel związków flawonoidowych, występujący  
w warzywach (cebula czerwona, kapusta czerwona, 
szpinak warzywny), owocach (jabłka, borówka czernica, 
czarna porzeczka), roślinach zielonych (ruta zwyczajna, 
skrzyp polny, dziurawiec zwyczajny), kwiatach 
(kasztanowiec, bez czarny, głóg zwyczajny) oraz w 
herbacie zielonej, miodzie naturalnym i winie czerwonym 
[17]. Kwercetyna poprzez unieczynnienie hialuronidazy 
zmniejsza przepuszczalność i łamliwość ścian naczyń 
krwionośnych, a tym samym wzmacnia i uelastycznia 
naczynia krwionośne [18]. W leczeniu zachowawczym 
przewlekłej choroby żylnej stosuje się jedną ze 
składowych kwercetyny- powszechnie znaną rutynę, 
najczęściej  w postaci preparatów złożonych. Do produkcji 
przemysłowej wykorzystuje się rutynę ekstrahowaną 
głównie z ziela gryki lub pąków perełkowca japońskiego 
[19]. Hesperydyna to kolejny przedstawiciel flawonoidów, 
który również wykazuje pozytywny wpływ  
na funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Co ciekawe, 
znaczne ilości tego związku aktywnego znajdują się  
w skórce i błonie owoców cytrusowych (głównie 
grejpfrutów i pomarańczy). Oprócz działania 
przeciwutleniającego, hesperydyna zmniejsza 
przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych oraz 
ogranicza agregację płytek krwi. Hesperydyna odpowiada 
za prawidłowy odpływ płynu tkankowego do naczyń 
chłonnych, a tym samym wykazuje działanie 
wspomagające w zwalczaniu obrzęków kończyn dolnych. 
Dodatkowo charakteryzuje się działaniem 
przeciwnowotworowym [20-22]. W terapii przewlekłej 
choroby żylnej wykorzystuje się także diosminę. Związek 
biologicznie czynny wytwarza się z hesperydyny, 

pochodzącej głównie z niedojrzałych owoców 
pomarańczy. Diosmina charakteryzuje się potencjałem 
antyoksydacyjnym, oprócz tego zwiększa napięcie ścian 
naczyń krwionośnych oraz zmniejsza przepuszczalność 
naczyń włosowatych. Podobnie jak hesperydyna zwiększa 
sprawność układu limfatycznego [23,24].  
Witamina C i jej udział terapii żywieniowej CVD 

W dietoterapii przewlekłej choroby żylnej należy 
także zwrócić uwagę, na odpowiednie do płci 
zbilansowanie zapotrzebowania na witaminę C  
(RDA: 75mg/d dla kobiet, 90 mg/d dla mężczyzn [25]).  
Witamina C to mieszanina kwasów L-askorbiowego  
i L-hydroaskorbinowego. Do najistotniejszej funkcji 
biologicznej witaminy C w organizmie należy biosynteza 
kolagenu, jednego ze składników budulcowych ściany 
naczyń żylnych [25,26]. W początkowej fazie choroby 
żylakowej wzrasta ilość całkowitego kolagenu, z tym,  
że znacznie zwiększa się zawartość kolagenu typu I, czego 
skutkiem jest oddzielanie i przerywanie warstw komórek 
mięśni gładkich tworzących ściany naczyń żylnych.  
Co więcej zmienia się stosunek kolagenu typu I 
(odpowiadającego za sztywność) do kolagenu typu III 
(odpowiadającego za rozciąganie) co prowadzi  
do zmniejszenia elastyczności ścian naczyń żylnych.  
Za zmianę stosunku kolagenu typu I do kolagenu typu III 
mogą odpowiadać procesy degradacji, stąd też witamina  
C, ze względu na znaczny udział w biosyntezie kolagenu 
może wykazać wpływ na poprawę elastyczności ścian 
naczyń żylnych [27]. Z kolei w przypadku wystąpienia już 
np. owrzodzeń podudzi w niewydolności żylnej 
odpowiednie dostarczenie witaminy C do organizmu, 
wydaje się istotne ze względu na jej uczestnictwo  
w procesach odbudowy tkanek podczas gojenia się ran  
i możliwość przyśpieszenia gojenia się zmian 
owrzodzeniowych. Witaminę C można znaleźć głównie  
w produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego 
(owoc dzikiej róży, czarna porzeczka, natka pietruszki, 
papryka czerwona). W Polsce, a szczególnie w populacji 
osób starszych główne źródło witaminy C to powszechnie 
znane ziemniaki i warzywa kapustne. Warto dodać,  
że podczas obróbki kulinarnej (np. gotowania warzyw) 
straty witaminy C mogą sięgać nawet 50%. Wobec tego 
celem dostarczenia odpowiedniej dawki witaminy C 
należy spożywać świeże warzywa i owoce [26,28]. 
Kwasy omega-3 i ich rola w leczeniu CVD 

Do składników żywności, które również wykazują 
istotny wpływ na funkcjonowanie naczyń krwionośnych 
należą wielonienasycone kwasy tłuszczoweomega-3.  
W grupie kwasów n-3 znajdują się: kwas alfa-linolenowy, 
dokozaheksaenowy (DHA) i eikozapentaenowy (EPA). 
Znaczną zawartością kwasów omega-3 charakteryzują się 
algi i fitoplanktony morskie. Stąd też rzeczywiste źródło 
kwasów omega-3 w zwyczajowej diecie, a szczególnie 
frakcji długołańcuchowych- kwasu EPA i DHA stanowią 
tłuszcze pochodzące ze zwierząt morskich, żywiących się 
planktonem lub rybami morskimi. Wobec powyższego 
dziko żyjące ryby odznaczają się większą zawartością 
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kwasów omega-3 w porównaniu do ryb hodowlanych 
[29-31]. Kwas eikozapentaenowy wykazuje wpływ na 
układ sercowo-naczyniowy głównie poprzez syntezę 
eikozanoidów trienowych (PGI3, PGE3), którą umożliwia 
enzym cyklooksygenaza (COX). W śródbłonku naczyń 
krwionośnych powstaje prostacyklina I3 (PGI3), która 
wykazuje działanie antyagregacyjne oraz zwiększa 
stężenie cAMP, tym samym wpływa na rozluźnienie 
mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Z kolei 
prostaglandyna E3 (PGE3) powstaje głównie w tkankach 
organizmu, charakteryzuje się działaniem 
wazodilatacyjnym i przeciwpłytkowym. W organizmie 
człowieka metabolity kwasów omega-3 działają 
przeciwzapalnie, a także hamują agregację płytek krwi, 
dlatego też warto w prewencji, jak i leczeniu CVD 
uzupełnić zwyczajową dietę o ryby morskie- najlepiej dwa 
razy w tygodniu (zalecane dzienne spożycie  
DHA+EPA: 250mg/d) [25,26,32].  
Postępowanie dietetyczne w otyłości u osób starszych 
 Jak już wcześniej wspomniano otyłość ogólnie,  
a szczególnie otyłość wisceralna (otyłość wewnętrzna, 
trzewna) znacznie zwiększa ryzyko rozwoju przewlekłej 
choroby żylnej. Nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicach 
narządów wewnętrznych generuje wzrost ciśnienia  
w jamie brzusznej, co znacznie utrudnia odpływ krwi  
z naczyń żylnych kończyn dolnych. Co więcej, zwiększona 
masa ciała sprzyja progresji CVD, w tym szczególnie 
rozwojowi lipodermatosklerozy i powstaniu zmian 
owrzodzeniowych. Stąd też w profilaktyce, jak i leczeniu 
przewlekłej choroby żylnej zaleca się utrzymanie lub 
dążenie do prawidłowej masy ciała [33]. Wbrew 
powszechnej opinii problem otyłości (definiowanej  
na podstawie wskaźnika masy ciała BMI≥30kg/m2) 
dotyczy coraz częściej osób starszych. Według 
ogólnopolskiego badania populacyjnego PolSenior 
(2012r.) otyłość dotyczy ok. 32% osób starszych, znacznie 
częściej kobiet (ok. 39%) niż mężczyzn (ok. 26%) [34].  
W leczeniu dietetycznym otyłości u osób starszych duży 
problem stanowi ryzyko zbyt dużej utraty tkanki 
mięśniowej, które zwiększa ryzyko sarkopenii, 
stanowiącej zagrożenie dla sprawnej starości. Co więcej 
osoby powyżej 65 roku życia, ze względu  
na postępujący proces starzenia, narażone są  
na wystąpienie niedożywienia, zarówno ilościowego jak  
i jakościowego, stąd też w tym wieku zaleca się głównie 
utrzymanie prawidłowej masy ciała lub nadmiernej masy 
ciała w granicach wartości wskaźnika BMI definiującego 
nadwagę (BMI: 25-29,9 kg/m2). Decyzję o zastosowaniu 
diety odchudzającej u osoby starszej podejmuje się 
zazwyczaj w otyłości II (BMI≥35kg/m2) lub III stopnia 
(BMI≥40kg/m2), z tym że tutaj przede wszystkim stawia 
się na zmiany w jakości żywienia, a dodatkowo ogranicza 
się wartość energetyczną, jednak znacznie łagodniej niż  
u osób w wieku młodszym [35]. Zmniejszenie masy ciała 
może ograniczyć rozwój przewlekłej choroby żylnej, tym 
samym uchronić przed wystąpieniem np. owrzodzeń 
żylnych kończyn dolnych. Dodatkowo może poprawić 

funkcje ruchowe osób starszych oraz skuteczność leczenia 
chorób przewlekłych np. nadciśnienia tętniczego, cukrzycy 
typu 2 czy hipercholesterolemii. Niemniej warto 
zaznaczyć, że w  terapii odchudzającej osób w późnej 
starości należy zwracać szczególną uwagę na to, czy 
odnotowany spadek masy ciała wynika ze spadku tkanki 
tłuszczowej czy raczej ze zbyt dużego spadku tkanki 
mięśniowej, co może zwiększać wspomniane już ryzyko 
sarkopenii. Dlatego też ważne jest rekomendowanie 
propozycji żywieniowych  z wyższą zawartością białka,  
o ile pozwala na to stan nerek, co może zabezpieczać 
przed niekorzystną utratą tkanki mięśniowej.  
Postępowanie dietetyczne w uchyłkowatości jelita 
grubego  
 Zaparcia to także jeden z czynników 
zwiększających ryzyko wystąpienia przewlekłej choroby 
żylnej, który może również przyspieszać progresję tej 
jednostki chorobowej. Do rozwoju przewlekłej choroby 
żylnej może dochodzić wskutek częstego ucisku 
zalegającej w kątnicy treści jelitowej na naczynia żylne 
biodrowe oraz wzrostu ciśnienia śródbrzusznego. W 
zaparciach atonicznych dużą rolę odgrywa dieta 
bogatoresztkowa oraz odpowiednie spożycie płynów w 
ciągu dnia [36]. Warto tutaj zaznaczyć, że u 1/3 populacji 
osób starszych stwierdza się uchyłki jelita grubego czyli 
drobne przepukliny błony śluzowej przez błonę 
mięśniową. Choroba uchyłkowa najczęściej dotyczy 
okrężnicy i może przebiegać bezobjawowo. Cechą 
charakterystyczną objawiającej się uchyłkowatości jelita 
grubego są zaparcia lub zaparcia na przemian z biegunką 
[36]. Dodatkowo może wystąpić miejscowy stan zapalny i 
wówczas należy stosować dietę lekkostrawną.  
W przypadku wystąpienia zaparć (uchyłkowatość jelita 
grubego bez cech stanu zapalnego) zaleca się stopniowe 
zwiększanie spożycie błonnika pokarmowego, szczególnie 
frakcji nierozpuszczalnej (30-50g/dzień), wprowadzenie 
do zwyczajowej diety dodatkowych źródeł włókna 
pokarmowego jak np. otręby pszenne (2-6 łyżek/dzień),  
zwiększenie częstotliwości spożywanych posiłków w ciągu 
dnia (5-6 razy) i zwiększenie spożycia płynów, szczególnie 
wody niegazowanej (ok. 2l/dobę) [36]. 
Podsumowanie 
 Przewlekła choroba żylna to niejednokrotnie 
problem bagatelizowany, niemniej osoby  powyżej  
65 roku życia coraz częściej zgłaszają się do lekarza 
rodzinnego z CVD, co może wynikać ze zwiększonej 
świadomości pacjentów w tym zakresie. Istotną rolę w 
leczeniu CVD mogą odgrywać zmiany w zwyczajowej 
diecie osób starszych, które opierają się głównie na 
zwiększonym spożyciu wybranych produktów 
żywnościowych (warzywa, owoce, ryby morskie) 
zawierających składniki żywności wykazujące korzystny 
wpływ na stan naczyń krwionośnych. Wprowadzenie 
działań związanych z modyfikacją żywieniową, w 
początkowo rozwijającej się niewydolności żylnej może 
znacznie ograniczyć progresję CVD i uchronić osoby 
starsze przed pogorszeniem jakości życia.  
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Tabela 1. Związki flawonoidowe i ich źródła żywieniowe [na podstawie 37]. 
 

Związki flawonoidowe Przykłady flawonoidów Źródła żywieniowe 

FLAWONY diosmina, apigenina, luteolina seler, czerwona papryka, cytryny 

FLAWONOLE kwercetyna, rutyna, kemferol cebula, sałata, ciemne winogrona 

FLAWANONY hesperydyna, naryngenina grejpfruty, pomarańcze 

FLAWANOLE katechina zielona herbata 

IZOFLAWONY daidzeina, genisteina soja, warzywa strączkowe 

CHALKONY floretyna, mecinaron lukrecja, chmiel, kocanka piaskowa 

ANTOCYJANIDYNY cyjanidyna, pelagronidyna, cyanidin czerwone wino, ziarna zbóż, żurawina 

 
 

 


