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RYBY W ŻYWIENIU OSÓB STARSZYCH 
 
FISH IN THE NUTRITION OF THE OLDER PEOPLE 

 
dr inż. Paulina Nowaczyk 
 Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 

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. 
 
Key words: fish, osteoporosis, cardiovascular diseases, cognitive performance 
 

 
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] 
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Streszczenie 
Zaburzenia odżywiania to przewlekłe i złożone choroby występujące na skutek nieprawidłowych zachowań 
żywieniowych. W powszechnej opinii zaburzenia odżywania dotyczą młodych kobiet i rzeczywiście to ta grupa jest 
najbardziej narażona na ich wystąpienie, jednak zaburzenia te coraz częściej dotyczą również osób starszych. Objawy 
zaburzeń odżywiania są podobne u osób młodszych i starszych, jednak przyczyny ich powstawania są różne w obu 
grupach. Bezpośrednią konsekwencją zaburzeń odżywiania jest utrata masy ciała oraz niedożywienie zarówno 
ilościowe, jak i jakościowe. Jedynie niespełna połowa chorych wraca do pełni zdrowia, u reszty obserwuje się kolejne 
nawroty choroby lub przedwczesną śmierć. Starzenie się organizmu nie jest przyczyną zaburzeń odżywiania, ale wiele 
zmian zachodzących wraz z wiekiem może predysponować osoby starsze do rozwoju anoreksji, bulimii lub innych 
zaburzeń odżywiania. 
 
Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia, niedożywienie, osoby starsze 3 
 
Abstract 
Eating disorders are chronic and complex diseases. They are developed as a result of incorrect eating habits. In general, 
it is believed that this problem is the most common among young women. Of course, it is true that this group has the 
biggest risk of developing eating disorders. Nevertheless, such diseases concern more and more of elderly people.  
The symptoms of these disorders are similar among either younger or older patients, however, for both of these group 
the causes are different. Weight loss and malnutrition (connected both with quality and quantity of patients’ diet) are  
a direct consequences of eating disorders. A full recovery is observed only among less than a half of patients. Rest  
of them experience one or more relapses of the disease and sometimes die prematurely. Ageing of the organism is not 
the cause of eating disorders. Nevertheless, many changes that are the part of this process may have an impact on 
developing anorexia nervosa, bulimia or other eating disorders. 
 
Key words: heating disorders, anorexia, bulimia, malnutrition, elderly 

 
Wprowadzenie 

Zaburzenia odżywiania są przewlekłymi oraz 
złożonymi chorobami występującymi na skutek 
nieprawidłowych zachowań żywieniowych, które w 
przypadku niepodjęcia leczenia mogą prowadzić do 
rozwoju kolejnych chorób a nawet śmierci [1]. U osób 
dorosłych wyróżnia się dwa główne rodzaje zaburzeń 
odżywiania: anoreksję (Anorexia nervosa) oraz bulimię 
(Bulimia nervosa). Rozpoznanie anoreksji umożliwiają 
dwie klasyfikacje chorób –DSM 5 (ang. Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) i ICD-10 (ang. 
International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems). W obu klasyfikacjach 
warunkiem konicznym dla rozpoznania anoreksji jest 
masa ciała równa lub mniejsza niż 85% należnej masy 
ciała. Dodatkowo w klasyfikacji ICD-10 zaleca się 
stosowanie wskaźnika BMI, którego wartość poniżej 17,5 
kg/m2 świadczy o tym zaburzeniu. Analizując obie 
klasyfikacje zauważyć można, że klasyfikacja ICD-10 
skupia się na utracie masy ciała przez kolejne epizody 

odchudzania lub oczyszczania, podczas gdy klasyfikacja 
DSM-5 skupia się na objawach psychologicznych lęku 
przed przytyciem lub staniem się otyłym [2]. Bulimia 
natomiast charakteryzowana jest na podstawie działań 
kompensacyjnych (po przyjęciu nadmiernej ilości 
pokarmu), do których należą: wymioty, stosowanie 
środków przeczyszczających, nadmierny wysiłek fizyczny 
czy stosowanie środków moczopędnych [3, 4]. W 
powszechnej opinii zaburzenia odżywania dotyczą 
młodych kobiet i rzeczywiście to ta grupa jest najbardziej 
narażona na ich występowanie, jednak zaburzenia te 
dotyczą również osób starszych [5-8]. I tak np. 
Mermelstein i wsp. [8] opisali przypadek 92- letniej 
kobiety ze zdiagnozowaną anoreksją, z kolei Parke i wsp. 
[7] przedstawili przypadek 72- letniego pacjenta  
z zaburzeniami odżywiania, czy też Morgan i wsp. [6] 
przypadek mężczyzny, u którego w wieku 62 lat 
rozpoznano bulimię z atypowymi objawami. Szczegółowy 
opis tych doniesień wykracza poza ramy niniejszego 
opracowania. 
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Występowanie zaburzeń odżywiania u osób powyżej 65 
roku życia jest szczególnie niebezpieczne za względu na 
ich powikłania, a także współistniejące choroby oraz 
związane z wiekiem fizjologiczne osłabienie organizmu 
[9]. Celowym wydaje się zatem zwrócenie uwagi na 
występujący problem, a w dalszej perspektywie podjęcie 
działań w celu poprawy jakości i długości życia osób 
starszych, u których występują zaburzenia odżywiania. 
Epidemiologia 
 Dokładne dane na temat częstości występowania 
zaburzeń odżywiania wśród osób starszych, oparte na 
wynikach badań populacyjnych, nie są znane. Jednakże  
w literaturze przedmiotu można znaleźć kilka analiz 
poświęconych temu zagadnieniu. W badaniu 
przeprowadzonym przez Donini i wsp. [10] wykazano, że 
częstość występowania anoreksji u badanych osób 
starszych wynosiła 21,2%. Analizą objęto 526 osób, w tym 
319 kobiet (średnia wieku 78,4 ± 8 lat) i 208 mężczyzn 
(średnia wieku 77,3 ± 8lat). Grupa badana obejmowała 
osoby starsze z domów opieki (n=96), oddziałów 
szpitalnych (n=213) oraz zamieszkujących we własnych 
domach (n=216). Diagnozę anoreksji stawiano, gdy  
u badanych osób starszych zaobserwowano zmniejszenie 
spożycia pokarmów na przestrzeni 4 dni o 50% lub więcej 
w porównaniu do porcji zwyczajowych, które określone 
były na podstawie krajowych norm spożycia. W cytowanej 
analizie odnotowano, że anoreksja częściej występowała 
u pensjonariuszy domów opieki (34,1% kobiet oraz 27,2% 
mężczyzn) oraz oddziałów szpitalnych (33,3% kobiet oraz 
26,7% mężczyzn) w porównaniu do osób starszych 
żyjących we własnych domach (3,3% kobiet i 11,3% 
mężczyzn) [10]. 

Zagadnieniem zaburzeń odżywiania w starości 
zainteresowali się również Manghwet- Matzek i wsp. [11]. 
Przebadali oni 475 kobiet w przedziale wiekowym od 60-
70 lat (średnia wieku: 63,8 ± 2,7 lat) wśród których 
zaburzenia odżywiania, diagnozowane przy użyciu 
Zmodyfikowanego Ustrukturyzowanego Wywiadu 
Klinicznego (ang. SCDI-4, Structured Clinical Interview for 

DSM-IV) odnotowano u 3,8% z nich. Co ciekawe 
pojedyncze symptomy zaburzeń odżywiania (najczęściej: 
stosowanie środków przeczyszczających lub leków 
moczopędnych, objadanie się, wymioty) rozpoznano u 
wyższego odsetka badanych tj. u 4,4% spośród całej 
analizowanej grupy [11].  

W innym badaniu z literatury przedmiotu, które 
zostało przeprowadzone przez Galladę [12] wykazano, że 
typowe cechy zaburzeń odżywiania prezentowało 1,8% 
badanych. Analizie poddano 9014 kobiet powyżej 50 roku 
życia (z których to 3978 badanych stanowiły kobiety  
w wieku 65 lat i więcej), wśród których 17,8% 
przyznawało się do nadmiernej koncentracji lub lęku 
przed przytyciem [12].  
Fizjologiczne przyczyny zaburzeń odżywiania u osób 
starszych 

Objawy zaburzeń odżywiania są podobne u osób 
młodych i starszych, jednak przyczyny ich powstawania są 

różne w obu grupach [13]. Wraz z wiekiem w organizmie 
człowieka zachodzi wiele zmian, z których część  
w znacznym stopniu może sprzyjać występowaniu 
zaburzeń odżywiania [10]. Wyróżnić tu można zjawisko 
mniejszego odczuwania głodu przy jednoczesnym 
szybszym odczuwaniu sytości. W obu tych mechanizmach 
istotną rolę odgrywają hormony regulujące pracę 
przewodu pokarmowego. Najistotniejsze zmiany dotyczą 
czynności takich hormonów jak: 

• cholecystokina - (CCK, ang. cholecystokinin) „hormon 
sytości”, koordynuje wytwarzanie enzymów 
trawiennych, hamując przy tym opóźnianie 
opróżniania żołądka oraz dając uczucie sytości. Wraz 
z wiekiem jej stężenie we krwi rośnie przyczyniając 
się do mniejszego spożycia pokarmów przez osoby 
starsze.  

• glukagonopodobny peptyd 1 - (GLP-1, ang. 
Glucagonlike peptide-1) wydzielany przez wyściółkę 
jelit, wpływa na opóźnianie opróżniania żołądka oraz 
uczucie sytości. Stymuluje wydzielanie insuliny  
i jednocześnie hamuje wydzielanie glukagonu. Wpływ 
starzenia się organizmu na wyższe stężenia GLP-1 w 
osoczu osób starszych nie został jednoznacznie 
określony. 

• grelina - (ang. ghrelin) wydzielana głównie  
w żołądku, hormon ten wpływa na apetyt  
i zwiększony pobór pokarmu. Jej niższe stężenia 
obserwowane są w trakcie głodzenia oraz u osób 
stosujących dietę niskobiałkową. Wraz z wiekiem jej 
stężenie w osoczu jest niższe, nie jest jednak poznany 
mechanizm do tego prowadzący. 

• peptyd YY - (PYY, ang. peptide YY) wydzielany w 
dystalnej części jelita cienkiego w odpowiedzi na 
spożycie pokarmów będących źródłem tłuszczu i 
węglowodanów. Daje uczucie sytości, przyczyniając 
się do spożywania mniejszych posiłków oraz 
dłuższych przerw między nimi. Stężenie PYY jest 
przypuszczalnie wyższe u osób starszych w okresie 
późniejszym po posiłku [9, 10, 14]. 

Kolejne zmiany dotyczą pogorszenia odczuwania smaku  
i zapachu, co może przekładać się na mniejsze spożycie 
żywności w grupie osób starszych. W procesie starzenia 
dochodzi bowiem do spadku liczby i aktywności kubków 
smakowych na języku i błonie śluzowej jamy ustnej,  
a także do niekorzystnych zmian w strukturze błony 
śluzowej w jamie nosowej [9,14]. U osób starszych 
opóźnieniu ulega również opróżnianie żołądka, co jest 
ściśle związane ze zmniejszoną relaksacją jego dna,  
w konsekwencji czego szybciej odczuwa się sytość  
po spożyciu posiłku nawet niewielkiej objętości [10,14]. 
Do zaburzeń fizjologicznych związanych ze starzejącym się 
przewodem pokarmowym zalicza się także spadek 
zdolności żucia (jako efekt braków w uzębieniu czy 
zwiększonego z wiekiem ryzyka suchości w jamie ustnej), 
który ogranicza spożycie produktów będących źródłem 
białka (np. czerwone mięso) czy błonnika pokarmowego 
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(np. ciemne pieczywo) ze względu na ich twardą 
strukturę. Należy wspomnieć również o zaburzonej 
motoryce przełyku, zmniejszonym wydzielaniu 
żołądkowym czy też spłaszczeniu nabłonków jelitowych 
(mniejsza powierzchnia wchłaniania składników 
pokarmowych) [9,10, 15]. 
Patologiczne przyczyny zaburzeń odżywiania u osób 
starszych 
 Patologiczne przyczyny zaburzeń odżywiania 
wiążą się z wieloma chorobami wieku starszego. Wyróżnić 
tu należy nowotwory (i towarzyszącą im farmakoterapię), 
przewleką obturacyjną chorobę płuc (która przyczynia się 
do utrudnienia w oddychaniu podczas posiłku), dławicę 
brzuszną (wywołującą silny ból po spożyciu posiłku) oraz 
udar niedokrwienny mózgu (powodujący niejednokrotnie 
zaburzenia połykania). Również zaparcia towarzyszące 
niemal 50% osób starszych, powodują uczucie pełności  
a w rezultacie zniechęcają do przyjmowania kolejnych 
posiłków [9,10,14]. Nie bez znaczenia jest również 
przewlekły stan zapalny toczący się w organizmie wielu 
osób starszych, jest on bowiem związany z uwalnianiem 
cytokin będących ważnym czynnikiem anoreksygenicznym 
[9, 10, 14]. Należy zauważyć, że u osób  
starszych niejednokrotnie obserwuje się zjawisko 
wielochorobowości, a według Sharkey [16] występowanie 
trzech lub więcej jednostek chorobowych jednocześnie 
zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania w tej 
grupie wiekowej [16]. Choroby wieku starszego wiążą się 
ściśle z przyjmowaniem leków, które wpływać mogą na 
występowanie zaparć, biegunek, suchości w jamie ustnej, 
zaburzenia odczuwania smaku a w konsekwencji 
przekładać się na rozwój jadłowstrętu u osób starszych 
[10, 14]. Z punktu widzenia dietetyka istotnym czynnikiem 
rozwoju zaburzeń odżywiania są również restrykcje 
żywieniowe, które to każe się przestrzegać pacjentom 
starszym ze względu na występujące choroby  
(m.in. ograniczenie podaży cukru, ograniczenie podaży 
tłuszczu) [14]. Zaburzenia odżywiania związane z 
patologicznymi przyczynami są najczęściej diagnozowane  
u pensjonariuszy domów opieki lub starszych pacjentów 
oddziałów szpitalnych [10]. 
Środowiskowe i psychologiczne przyczyny zaburzeń 
odżywiania u osób starszych 
 Poza zmianami fizjologicznymi i patologicznymi, 
w życiu osób starszych dochodzi do wielu zmian 
środowiskowych, które równie silnie sprzyjają ryzyku 
rozwoju zaburzeń odżywiania. Środowiskowe przyczyny 
zaburzeń odżywiania to przede wszystkim samotność, 
gdyż osoby starsze często nie chcą gotować wyłącznie dla 
siebie. Samotność w starości może wynikać z wyboru 
(kawaler, panna), ale najczęściej wiąże się z utratą 
życiowego partnera. Także niski status materialny 
(wynikający najczęściej z niskich rent i emerytur) bardzo 
często nie pozwala osobom starszym na zakup żywności 
odpowiedniej jakości. Również izolacja społeczna oraz 
brak pomocy ze strony osób trzecich, a także przemoc ze 

strony opiekunów przekładać się mogą na mniejsze 
spożycie w grupie osób starszych [13-15, 17].  
 Do psychologicznych przyczyn zaburzeń 
odżywiania zalicza się zaburzony obraz własnego ciała  
i porównywanie go do osób młodszych. Wskazuje się, że 
problem ten dotyczy głównie kobiet, dla których obrazem 
kobiecości są młode, szczupłe kobiety.  Innym, równie 
istotnym aspektem psychologicznym, na który zwraca się 
uwagę, jest próba przejęcia kontroli nad własnym ciałem. 
Niektóre osoby starsze tracąc kontrolę nad wieloma 
aspektami życia, wobec zmian związanych z upływem 
czasu, na które często nie mają wpływu, mogą dążyć do 
zachowania kontroli choćby nad przyjmowanymi 
posiłkami. Ponadto podkreśla się, że zaburzenia 
odżywiania mogą stanowić sposób na przejęcie kontroli 
nad otoczeniem poprzez zwrócenie na siebie uwagi [13]. 
W kontekście psychologicznych zaburzeń odżywiania  
u osób starszych należy również wymienić depresję oraz 
demencję, które najczęściej wywołują obojętność czy też 
niechęć względem przyjmowanych posiłków [14]. 
Konsekwencje zaburzeń odżywiania u osób starszych 
 Bezpośrednią konsekwencją zaburzeń 
odżywiania jest utrata masy ciała oraz niedożywienie 
zarówno ilościowe, jak i jakościowe [18]. Skutkami 
niedożywienia są z kolei takie zaburzenia jak: arytmia 
serca lub jego niewydolność, przewlekłe choroby płuc 
oraz niewydolność oddechowa, niewydolność nerek, 
zaburzenia gospodarki węglowodanowej, osteoporoza, 
przewlekłe zapalenie wątroby, zapalenie trzustki czy 
zaparcia [19] a także sarkopenia oraz zespół słabości [20]. 
Wskazuje się również, że zaburzenia odżywiania  
w znacznym stopniu przyczyniają się do wzrostu 
chorobowości oraz śmiertelności wśród osób starszych 
[19]. Warto zwrócić uwagę, że większość  
z przedstawionych konsekwencji zaburzeń jest 
potencjalnie odwracalna wraz ze wzrostem masy ciała 
[18]. 
 W literaturze przedmiotu wskazuje się, że jedynie 
niespełna połowa chorych z zaburzeniami odżywiania 
wraca do pełni zdrowia, u reszty obserwuje się kolejne 
nawroty lub przedwczesną śmierć. Czynnikami 
sprzyjającymi gorszemu rokowaniu są między innymi: 
gorsze funkcjonowanie społeczne, fizjologiczne zmiany 
związane z wiekiem oraz współistniejące choroby [18]. 
Podsumowanie 
 Choć zaburzenia odżywiania diagnozuje się 
najczęściej u młodych kobiet, występują one również  
u kobiet i mężczyzn w wieku starszym i ze względu na 
same zaburzenia, jak i niesione przez nie negatywne 
skutki zdrowotne, należy na nie zwrócić szczególną 
uwagę. Starzenie się organizmu nie jest przyczyną 
zaburzeń odżywiania w grupie osób starszych, ale wiele 
zmian zachodzących wraz z wiekiem może 
predysponować do rozwoju anoreksji, bulimii lub innych 
zaburzeń odżywiania. Ich leczenie każdorazowo powinno 
być zindywidualizowane i skupione zarówno na 
przywróceniu należnej masy ciała, w przypadku 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2017;3(3):13-16 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

16 

 
PRACA POGLĄDOWA 

 

występowania niedożywienia, jak i zapobieganiu ich 
nawrotom. Terapia osób chorych powinna obejmować 
psychoterapię oraz dietoterapię. Rolą psychologa jest 
przywrócenie właściwego obrazu własnego ciała, nauka 
radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pozbycie się 
lęku. Niejednokrotnie psychoterapia dotyczy nie tylko 
samej osoby chorej, ale również jej bliskich. Dietoterapia 
powinna być zapewniona osobom chorym na każdym 
etapie leczenia i być szczególnie nastawiona na naukę 
prawidłowych wzorców żywieniowych oraz przywrócenie 
należnej masy ciała. W kontekście omawianego 
problemu, należy próbować dążyć do tego, aby ocena 
stanu odżywienia pacjentów geriatrycznych była 
rutynowym działaniem w ocenie ich stanu zdrowia, 
niezależnie od towarzyszących im jednostek 

chorobowych, a zdiagnozowanie objawu utraty masy ciała 
powinno zawsze inicjować podjęcie działań leczniczych. 
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Streszczenie 
Niedożywienie stanowi zagrożenie dla stanu zdrowia osób starszych. W związku z tym istotne jest jego wczesne 

diagnozowanie, a także stanu jego ryzyka i wprowadzenie odpowiedniej interwencji żywieniowej, w której to doustne 

suplementy pokarmowe (ONS, z ang. Oral Nutritional Supplements) mogą odgrywać znaczącą rolę. Celem niniejszej 

pracy było przedstawienie przykładowych badań naukowych z zakresu stosowania ONS w grupie osób starszych  

z niedożywieniem i/lub jego ryzykiem, które to zostały rozpoznane za pomocą skali MNA.  

 

Słowa kluczowe: doustne suplementy pokarmowe, niedożywienie, osoby starsze 

 

Abstract 
Malnutrition can pose a threat to the health of the elderly people. Therefore, it is important to early diagnose of 

malnutrition, as well as its risk, and introduce appropriate nutritional interventions, in which Oral Nutritional 

Supplements can play a significant role. This purpose of the study was to present the research on the use of ONS in the 

elderly with malnutrition and/or its risk, which was identified by the MNA scale. 

 
Key words: oral nutritional supplements, malnutrition, elderly people 

 
Wprowadzenie 

Niedożywienie stanowi istotny problem 

szczególnie w populacji osób starszych. Niedożywienie 

ilościowe, którego głównym objawem jest utrata masy 

ciała ma wiele przyczyn, do których to zalicza się zespół 

współwystępujących czynników zaburzających 

równowagę między podażą i zapotrzebowaniem  

na składniki pokarmowe. Wymienia się tutaj 

uwarunkowania medyczne (choroby przewlekłe, leczenie 

farmakologiczne, niesprawność funkcjonalną), społeczne  

(izolacja społeczna, trudna sytuacja materialna)  

i psychologiczne (depresja, niesprawność intelektualna) 

[1]. W dostępnej literaturze podkreśla się, iż problem 

niedożywienia w większości europejskich krajów dotyczy 

od 5-20% osób starszych zamieszkujących w środowisku 

domowym, a jego częstość znacząco wzrasta wśród osób 

hospitalizowanych i przebywających w warunkach opieki 

instytucjonalnej [2].W populacyjnym badaniu PolSenior 

realizowanym w latach 2007-2011 niedożywienie 

rozpoznano u prawie 7,5% starszych Polaków, istotnie 

częściej wśród kobiet niż mężczyzn (42,4% vs 33,3%, 

p<0,001) [3]. W związku z tym, iż badanie PolSenior objęło 

w ponad 98% osoby zamieszkujące w środowisku 

domowym, na jego podstawie nie można określić 

epidemiologii niedożywienia i jego ryzyka, wśród 

starszych Polaków przebywających w instytucjach 

opiekuńczo-leczniczych. Jednak na podstawie innych 

szacunkowych danych epidemiologicznych wiemy,  

że niedożywienie dotyczy około 60% osób starszych 

hospitalizowanych i przebywających w domach opieki 

geriatrycznej, co potwierdza istotę problemu zwłaszcza 

w placówkach żywienia zbiorowego [4]. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na stan 

zdrowia oraz długość życia i jego jakość jest stan 

odżywienia [5]. W dostępnej literaturze podkreśla się 

znaczenie dobrego stanu odżywienia w starości, bowiem 

stanowi on ważny komponent zdrowia, niezależności  

i jakości życia [6,7]. W związku z powyższym istotną rolę 

w opiece zdrowotnej nad osobami starszymi powinno 

stanowić badanie przesiewowe stanu odżywienia osób w 

wieku 65 lat i więcej, prowadzone nie tylko w szpitalach 

czy domach pomocy, ale także w poradniach 

geriatrycznych i lokalnych ośrodkach zdrowia.  

Diagnostyka niedożywienia u osób w wieku podeszłym 
Do głównych narzędzi stosowanych  

w diagnostyce niedożywienia w grupie osób w wieku 65 

lat i więcej należy skala MNA (ang. Mini Nutritional 

Assessment). Narzędzie to składa się z dwóch części: 

badania przesiewowego (tzw. MNA-SF, ang. Mini 

Nutritional Assessment Short Form) i jego kontynuacji. 

Badanie przesiewowe obejmuje 5 pytań oraz pomiar masy 

ciała i wzrostu (konieczne do wyliczenia wskaźnika BMI za 

pomocą wzoru: masa ciała w kilogramach/wzrost  

w metrach2). Pytania dotyczą ograniczenia spożywania 

posiłków i utraty masy ciała w ostatnich trzech 

miesiącach, mobilności pacjenta, występowania stresu 

psychologicznego czy ciężkiej choroby w ciągu ostatnich 

trzech miesięcy, a także oceny występowania zaburzeń 

neuropsychologicznych (w postaci depresji czy demencji). 

Część druga skali zawiera kolejne 12 pytań, które dotyczą 
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diety badanego (liczby spożywanych posiłków, spożycia 

białka, owoców i warzyw oraz płynów) i zdolności do 

samodzielnego odżywiania się. Obejmuje również pytania 

wymagające samooceny stanu odżywienia i stanu zdrowia 

badanego, w porównaniu do innych osób starszych w tym 

samym wieku. Uwzględnia kolejne pomiary 

antropometryczne (obwód ramienia i łydki) oraz miejsce 

zamieszkania badanego, liczbę pobieranych leków i ocenę 

występowania odleżyn/owrzodzeń. W pełnej wersji skali 

MNA można uzyskać maksymalnie 30 punktów, wynik 

poniżej 17 punktów wskazuje na niedożywienie, 

uzyskanie od 17 do 23,5 punktów świadczy o stanie 

zagrożenia niedożywieniem [8].W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowego stanu odżywienia (niedożywienie czy 

też ryzyko niedożywienia) zaleca się przeprowadzenie 

konsultacji dietetycznej.  

W tym miejscu należy wspomnieć, że do oceny 

ryzyka niedożywienia w praktyce klinicznej stosuje się 

także inne narzędzia m.in. skalę SGA (ang. Subjective 

Global Assessment, Subiektywna Globalna Ocena Stanu 

Odżywienia) czy MUST (ang. Malnutrition Universal 

Screening Tool, Uniwersalna Przesiewowa Metoda Oceny 

Niedożywienia). Podkreślić jednak należy, że w Europie 

najbardziej uznanym testem przesiewowym, zalecanym 

do powszechnego stosowania do oceny stanu odżywienia 

w geriatrii, ze względu na jego wysoką czułość tj. zdolność 

do wykrycia pacjentów z daną chorobą, jest właśnie skala 

MNA, opracowana przez trzech badaczy Vellasa, Guigoza  

i Garre’go w 1991 r., a opublikowana po raz pierwszy trzy 

lata poźniej tj. w 1994 [9,10]. Aktualnie jest ona dostępna 

w ponad 35 wersjach językowych – w tym również  

w polskojęzycznej [11]. Narzędzie to rekomendują m.in. 

American Society for Parenteral and Enteral Nutrition 

(A.S.P.E.N.), European Society for Parenteral and Enteral 

Nutrition (ESPEN), The International Academy of Nutrition 

and Aging (IANA), do powszechnego stosowania  

w populacji geriatrycznej. 

Leczenie niedożywienia – znaczenie doustnych 
suplementów pokarmowych 

W leczeniu niedożywienia początkowo stosuje się 

odpowiednio zbilansowaną dietę i wprowadzenie 

żywności fortyfikowanej w celu zwiększenia szans na 

uzupełnienie niezbędnych składników pokarmowych. Do 

coraz częściej wykorzystywanej metody leczenia 

dietetycznego należy stosowanie doustnych suplementów 

pokarmowych (ang. Oral Nutritional Supplements, ONS), 

które charakteryzują się dużą zawartością zarówno 

makro- jaki mikroelementów w stosunkowo małej 

objętości produktu [12]. Produkty o charakterze ONS 

stanowią część żywności medycznej specjalnego 

przeznaczenia znajdującej zastosowanie szczególnie  

w leczeniu niedożywienia czy stanu zagrożenia 

niedożywieniem. Do prowadzenia terapii żywieniowej 

wykorzystującej ONS uprawnieni są lekarze, dietetycy, 

farmaceuci i odpowiednio wykwalifikowane pielęgniarki. 

W doustnych suplementach pokarmowych skład może 

mieć charakter kompletny (zawierający wszystkie makro-  

i mikroskładniki) lub niekompletny (zawierający wybrane 

makro- i mikroskładniki). Wśród dostępnych produktów 

można wyróżnić preparaty standardowe i specjalne. 

Standardowe charakteryzują się zachowaniem proporcji 

składników pokarmowych zwykłej diety doustnej, 

natomiast specjalne uwzględniają wymagania żywieniowe 

wynikające z poszczególnych jednostek chorobowych (np. 

niewydolność nerek, cukrzyca, nowotwory). Z uwagi na 

skoncentrowanie energii i składników odżywczych 

w stosunkowo małej objętości produktu, doustne 

suplementy pokarmowe mogą stanowić w dużej części 

uzupełnienie standardowego żywienia. Dodatkowo 

charakteryzują się gotowością do spożycia bez 

wykonywania jakichkolwiek czynności kuchennych 

z możliwością mieszania ich z produktami naturalnymi czy 

nawet poddawania chłodzeniu lub ogrzewaniu.  

Warto dodać, że powyższe preparaty nie zawierają 

laktozy, glutenu, puryn i cholesterolu czyli składników 

przeciwwskazanych w niektórych zaburzeniach czy 

jednostkach chorobowych, nie tylko o podłożu 

metabolicznym. Oprócz tego, w zależności od  

wskazań klinicznych istnieje możliwość wyboru produktu  

z błonnikiem pokarmowym lub w  wersji bez 

wymienionego komponentu [13]. 

Doustne suplementy pokarmowe (ONS) w interwencjach 
żywieniowych u osób starszych z niedożywieniem lub 
jego ryzykiem 

W dalszej części niniejszego opracowania 

przedstawione zostały cztery badania naukowe  

z ostatnich 10 lat, w których to zastosowano ONS  

w leczeniu niedożywienia lub jego ryzyka rozpoznanego 

za pomocą skali MNA (pełnej wersji lub skróconej) u osób 

starszych w wieku 65 lat lub więcej. W opisie wyników 

uzyskanych w ramach wspomnianych badań skupiono się 

wyłącznie na tych związanych ze stanem odżywienia. 

W domu opieki geriatrycznej na Tajwanie 

przeprowadzono randomizowane, kontrolowane badanie, 

wykorzystujące metodę podwójnie ślepej próby, którego 

celem była ocena wpływu „opartej na potrzebach” 

interwencji żywieniowej na poprawę stanu odżywienia  

u instytucjonalizowanych osób starszych [14]. Do badania 

z wykorzystaniem ONS na bazie białka sojowego włączono 

92 osoby w wieku 65 lat i więcej. Osoby te wyraziły zgodę 

na udział w badaniu i spełniły następujące kryteria 

włączenia: uzyskały wynik w skali MNA<24  

pkt (świadczący o niedożywieniu lub jego ryzyku), miały 

wskaźnik masy ciała BMI ≤25 kg/m2, przebywały w domu 

opieki dłużej niż miesiąc, były zdolne do samodzielnego 

karmienia i żywione doustnie, wykazywały zdolność do 

poruszania się oraz nie miały zaburzeń funkcji 

poznawczych. Kryterium wyłączenia z badania była ostra 

choroba lub pobyt w szpitalu podczas etapu 

rekrutacyjnego. Badanych losowo przydzielono albo do 

grupy badanej (n=47), albo do grupy kontrolnej (n=45),  

a cała interwencja trwała 24 tygodnie. Badanie ukończyło 

43 uczestników z grupy interwencyjnej [przed 12 

tygodniem, 3 osoby zrezygnowały z udziału w badaniu 
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(powrót do domu), a 1 osoba zmarła] i 39 z grupy 

kontrolnej [przed 12 tygodniem, 4 osoby zrezygnowały  

z udziału w badaniu (powrót do domu), a 1 osoba zmarła, 

natomiast po 12 tygodniu trwania badania zmarła jeszcze 

1 osoba]. Uczestnikom z grupy badanej podawano raz na 

dobę (popołudniowa przekąska), w postaci ciepłego 

napoju, ONS na bazie białka sojowego (w porcji 50g, 

dostarczał on 250 kcal, 9,5 g białka, jak również zawierał 

niezbędne mikroelementy, szczegółowy opis tego 

preparatu podano tutaj [15]), z kolei osobom z grupy 

kontrolnej o tej samej porze posiłek o podobnej 

konsystencji i wyglądzie – najczęściej ciepłą zupę.  

Co cztery tygodnie u wszystkich uczestników 

przeprowadzano ocenę stanu odżywienia za pomocą 

pełnej wersji skali MNA, dokonywano pomiaru masy ciała 

i  kilku wskaźników antropometrycznych (wskaźnik masy 

ciała BMI, obwód ramienia, obwód łydki). Dodatkowo na 

początku badania, następnie w 12. i 24. tygodniu jego 

trwania pobierano krew do oznaczeń poziomu: albumin, 

cholesterolu całkowitego, hemoglobiny, hematokrytu  

i liczby limfocytów. 

 W badaniu założono, że podawanie ONS zostanie 

wstrzymane w przypadku uzyskania przez uczestników  

z grupy interwencyjnej, podczas kontroli stanu odżywienia 

(przeprowadzanej co 4 tygodnie), wyniku w skali MNA 

świadczącego o dobrym stanie odżywienia (24 punktów  

i więcej) lub gdy ich wskaźnik masy ciała BMI przekroczy 

wartość 24 kg/m2. Postępowanie to miało na celu 

zapobiec nadmiernemu odżywieniu osób starszych  

i ograniczyć koszty zaplanowanej suplementacji, zgodnie  

z ideą autorów, która polegała na interwencji opartej na 

potrzebach. Skutkiem tego z 43-osobowej grupy 

interwencyjnej tylko 30 uczestników zakwalifikowano do 

otrzymania ONS od pierwszego dnia interwencji. Kolejne 

8 osób spełniło kryteria do suplementacji ONS dopiero po 

pierwszej kontroli stanu odżywienia tj. po pierwszym  

4-tygodniowym okresie badania. Pozostałe 5 osób, ze 

względu na dobry stan odżywienia (wynik w skali MNA>24 

punktów lub BMI>24 kg/m2), nie zostało 

zakwalifikowanych do otrzymywania ONS przez cały okres 

trwania badania (tj. 24 tygodnie). Spośród 30. osób 

przyjmujących ONS od samego początku tylko  

17 uczestników otrzymywało ONS na bazie białka 

sojowego przez cały okres 24 tygodni. U pozostałych  

13 osób podawanie ONS zakończono wcześniej, po 

jednym lub kilku 4-tygodniowych cyklach badania.  

W wynikach zauważono, że interwencja żywieniowa  

u tych badanych istotnie wpłynęła na przyrost ich masy 

ciała (z 48,62±8,02 kg na początku, po 24. tygodniach 

odnotowano zmianę o +0,12±2,62 kg, p<0,05), podczas 

gdy w grupie kontrolnej parametr ten uległ istotnemu 

pogorszeniu (z 48,30±8,47 kg na początku, po  

24. tygodniach odnotowano zmianę o -1,27±3,03 kg). 

Ponadto w grupie interwencyjnej odnotowano istotny 

statystycznie wzrost wskaźnika BMI, zwiększenie obwodu 

ramienia, obwodu łydki oraz stężenia albumin  

i cholesterolu w surowicy krwi, co świadczyło o poprawie 

stanu odżywienia tych badanych (dla wszystkich 

wymienionych powyżej parametrów, w odniesieniu do 

wyników wyjściowych p<0,05). Należy podkreślić, że w 

grupie kontrolnej wszystkie powyższe parametry uległy 

pogorszeniu, zarówno w 12. jak i 24. tygodniu trwania 

badania. Dla pozostałych ocenianych parametrów 

biochemicznych tj. hemoglobiny, hematokrytu i liczby 

limfocytów nie odnotowano istotnych statystycznie zmian 

dla obu ocenianych grup. Niestety, autorzy badania nie 

dokonali powtórnej oceny stanu odżywienia uczestników 

po jego zakończeniu. Z kolei analiza uzyskanych wyników 

w zależności od początkowego stanu odżywienia 

uczestników z grupy interwencyjnej wykazała, że 

podawanie ONS na bazie białka sojowego osobom  

w ryzyku niedożywienia (wynik w skali MNA od 17-23,5 

pkt) wiązało się ze zwiększeniem obwodu ramienia  

i obwodu łydki oraz stężenia albumin w surowicy krwi, 

zarówno w 12. jak i w 24. tygodniu badania. Oprócz tego 

już po 12 tygodniach odnotowano u nich zwiększenie 

masy ciała, a w związku z tym także wzrost wartości 

wskaźnika BMI, a po 24. tygodniach jeszcze wzrost 

stężenia cholesterolu w surowicy krwi (p<0,05).  

Co ciekawe w przypadku osób, u których przed 

rozpoczęciem badania stwierdzono niedożywienie 

(uzyskanie w skali MNA≤16,5 pkt) nie odnotowano 

istotnych statystycznie zmian w ocenianych parametrach 

związanych ze stanem odżywienia (p>0,05). W związku  

z powyższym badacze stwierdzili, że oparta na potrzebach 

interwencja żywieniowa może być skuteczną i przydatną 

strategią dla poprawy stanu odżywienia u osób starszych  

z domów opieki, ale to osoby z ryzyka niedożywienia 

skorzystały z niej bardziej niż te, u których rozpoznano już 

niedożywienie. 

Podobną do wyżej opisanej interwencji 

przeprowadzono w Niemczech [16]. Od marca 2009 roku 

do maja 2010 roku w sześciu domach opieki geriatrycznej 

(znajdujących się na terenie dwóch niemieckich  

miast: Norymbega i Fuerth) przeprowadzono  

randomizowane, kontrolowane badanie oceniające wpływ  

12-tygodniowego podawania ONS o małej objętości na 

stan odżywienia, stan funkcjonalny i jakość życia osób 

starszych, u których to rozpoznano za pomocą skróconej 

wersji skali MNA niedożywienie lub jego ryzyko.  

W badaniu ustalono, że kryteriami wyłączenia będą: 

przewidywany pobyt w szpitalu dłuższy niż 1 tydzień, 

choroba nerek wymagająca dializowania, schyłkowa 

przewlekła choroba nerek, nietolerancja ONS stwierdzona 

przy wcześniejszych próbach podawania preparatów tego 

typu. Natomiast do kryteriów włączenia do zaplanowanej 

interwencji żywieniowej zaliczono: wynik w skali MNA<24 

punktów (świadczący o niedożywieniu lub jego ryzyku), 

wskaźnik BMI ≤22 kg/m2, zaobserwowane przez personel 

pielęgniarski zmniejszone spożycie żywności lub spadek 

masy ciała: ≥5% w ciągu 3 miesięcy lub  ≥10% w czasie  

6 miesięcy. Spośród 565 podopiecznych z sześciu domów 

opieki geriatrycznej, tylko 286 pensjonariuszy wyraziło 

zgodę na wykonanie badania przesiewowego, z których to 
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kryteria włączenia do interwencji żywieniowej spełniły 

tylko 182 osoby starsze. Jednakże świadomą zgodę na 

udział w powyższym badaniu wyraziło tylko 87 osób. 

Spośród nich, po zastosowaniu doboru losowego, do 

grupy interwencyjnej przydzielono 45 osób, zaś do grupy  

kontrolnej 42 osoby. Uczestnikom z grupy interwencyjnej, 

do standardowego żywienia obowiązującego na terenie 

placówki, przez okres 12 tygodni, dwa razy dziennie, 

podawano ONS o małej objętości i wysokiej 

energetyczności (preparat Fortimel Compact, objętość 

125 ml, 2,4 kcal/ml, 12 g białka i 300 kcal/butelkę, 

producent: Nutricia GmbH, Erlangen, Niemcy). Osoby  

z grupy kontrolnej, poza standardowym żywieniem, 

otrzymywały różnego rodzaju domowe przekąski lub ONS 

zlecone przez lekarza lub dostarczone przez członków 

rodziny.  Badanie ukończyło tylko 77 uczestników  

(w trakcie jego trwania 3 uczestników z grupy 

interwencyjnej i 7 z grupy kontrolnej zmarło). Przed 

rozpoczęciem interwencji żywieniowej, jak i po jej 

zakończeniu u wszystkich uczestników badania dokonano 

oceny stanu odżywienia za pomocą skali MNA-SF. Spośród 

innych parametrów związanych ze stanem odżywienia po 

12. tygodniach badania odnotowano, że masa ciała  

w grupie badanej uległa zwiększeniu średnio o 1,2 kg 

(p=0,001), z kolei w grupie kontrolnej zmniejszyła się  

o średnio 0,5 kg (p=0,210). Mimo przyrostu masy ciała  

w grupie interwencyjnej nie odnotowano istotnej 

statystycznie poprawy w stanie odżywienia ocenianym 

skalą MNA-SF (średnio wynik poprawił się o 1 punkt),  

z kolei w grupie kontrolnej średnio osiągany wynik nie 

uległ jakiejkolwiek zmianie. W wyniku przyrostu masy 

ciała, u osób z grupy interwencyjnej wartość wskaźnika 

BMI wzrosła średnio o 0,5 kg/m2 (p=0,002), natomiast  

w wyniku spadku masy ciała u osób z grupy kontrolnej 

zmalała średnio o 0,2 kg/m2 (p=0,206). Na podstawie 

uzyskanych wyników autorzy badania stwierdzili, że ONS 

o małej objętości, bogate w składniki odżywcze i energię 

powinny odgrywać istotną rolę zarówno w leczeniu, jak  

i w prewencji niedożywienia u osób w wieku podeszłym, 

ponieważ przyczyniają się do przyrostu masy ciała [16]. 

ONS o małej objętości lecz innym składzie 

(emulsja kwasu oleinowego i linolowego, o małej 

objętości tj. 30 ml, dostarczającej 120 kcal i 1,5g białka; 

Calogen Extra (Nutricia Advanced Medical Nutrition, 

Schiphol, Holandia) wykorzystano w kolejnym, szwedzkim 

badaniu, do którego to włączono 39 podopiecznych ze 

171 pensjonariuszy pięciu domów opieki geriatrycznej 

znajdujących się na ternie Sztokholmu [17]. Celem 

powyższego badania była ocena wpływu podawania ONS 

na stan odżywienia, profil kwasów tłuszczowych, apetyt 

oraz ilość spożywanych pokarmów wśród 

instytucjonalizowanych osób starszych. Za kryteria 

włączenia do badania uznano: wiek 65 lat lub więcej oraz 

zły stan odżywienia tj. niedożywienie lub jego ryzyko, 

rozpoznane za pomocą skali MNA-SF (wynik ≤11 pkt).  

Za kryteria wyłączenia z badania zaliczono: dobry stan 

odżywienia (wynik w skali MNA-SF od 12-14 punktów), 

wcześniejszą suplementację emulsją tłuszczową w okresie 

poprzedzającym badanie, zapalenie trzustki, zaburzone 

wchłanianie tłuszczów, każdą ciężką chorobę nie 

pozwalająca na uczestnictwo w badaniu, dysfagię, 

obecność zaburzeń funkcji poznawczych (wyniki od 0-2 

pkt według SPMSQ, z ang. Short Portable Mental Status 

Questionnaire), wskaźnik BMI≥28kg/m2 i w końcu  

brak zgody na udział w badaniu. Przeprowadzono  

badanie randomizowane, kontrolowane, w układzie 

naprzemiennym (z ang. crossover design). Uczestników 

zakwalifikowanych do udziału w badaniu przydzielono 

losowo do grupy rozpoczynającej od interwencji z ONS 

(grupa A) lub grupy otrzymującej standardową opiekę 

(grupa B), co nazwano pierwszą fazą badania. Uczestnicy  

z grupy A (n=19) rozpoczęli od 6-tygodniowej interwencji 

żywieniowej, podczas której trzy razy na dobę (o godz. 

8.00, 12.00 i 20.00) otrzymywali 30 ml emulsji tłuszczowej 

o smaku truskawkowym (łącznie 90ml, 360 kcal, 4,5g 

białka/dobę). Z kolei grupa B w tym samym czasie 

otrzymywała standardową opiekę zapewnianą na terenie 

danej placówki. Następnie po okresie 6. tygodni dla 

uczestników z grupy A wprowadzono 3-tygodniową 

przerwę (z ang. washout period, okres całkowitej 

eliminacji ONS z ustroju), zaś w grupie B rozpoczęto  

6-tygodniowe podawanie ONS – ta sama emulsja 

tłuszczowa, serwowana z zachowaniem identycznych 

warunków jak dla grupy A, co stanowiło drugą fazę 

badania. Po zakończeniu 3-tygodniowej przerwy dla 

uczestników z grupy A rozpoczęto dla nich 6-tygodniowy 

okres standardowej opieki (druga faza badania). Badanie 

ukończyło 14 osób z grupy A i 14 osób z grupy B.  

Po przeanalizowaniu obu faz badania autorzy odnotowali 

dla obu badanych grup (A i B) istotne statystycznie wyższe 

spożycie energii w ciągu dnia (średnio o 238±544 kcal), 

kolejno zwiększenie masy ciała (średnio 1,4±3,7 kg),  

z czym wiązał się wzrost wartości wskaźnika BMI (średnio 

o 0,5±1,3 kg/m2), a także poprawę apetytu. Niestety, 

autorzy badania nie dokonali powtórnej oceny stanu 

odżywienia uczestników po jego zakończeniu. Mimo  

to w podsumowaniu stwierdzili, że spożycie 

wysokoenergetycznych ONS o małej objętości jest dobrze 

tolerowane przez osoby starsze i może stanowić 

uzupełnienie diety standardowej, szczególnie w grupie 

osób, które wykazują brak apetytu i są zagrożone 

niedożywieniem lub już niedożywione [17]. 

Kolejne ciekawe badanie z użyciem ONS 

przeprowadzono w siedmiu domach opieki geriatrycznej 

we Francji (od stycznia 2010 roku do maja 2013 roku) 

[18]. Jego celem była ocena spożycia ONS w postaci 

wysokoenergetycznych i wysokobiałkowych ciastek 

(Protibis, Solidages, Francja, ciastka o nietypowej 

teksturze, które bez problemu mogą spożywać osoby 

bezzębne) na przyrost masy ciała u niedożywionych osób 

starszych powyżej 70 roku życia. Diagnozę niedożywienia 

stawiano, gdy osoba badana uzyskała wynik <17 pkt, do 

czego wykorzystano pełną wersję skali MNA.  Badanie 

zaplanowano na okres 6. tygodni. Przed jego 
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rozpoczęciem i w trakcie jego trwania, poza 

standardowym żywieniem obowiązującym w danym 

domu opieki geriatrycznej, niektórzy z uczestników 

przyjmowali także przepisane im wcześniej przez lekarza 

mleczne ONS. Autorzy interwencji zdecydowali,  

że preparaty te nie będą stanowić kryterium wyłączenia  

z badania. Wobec powyższego wyodrębniono cztery 

podgrupy: a) osoby bez jakiejkolwiek suplementacji),  

b) osoby stosujące mleczne ONS, c) osoby przyjmujące 

mleczne ONS i ONS w postaci ciastek, d) osoby 

przyjmujące ONS tylko w postaci ciastek. Uczestnicy  

z podgrup a i b stanowili grupę kontrolną, zaś z podgrup  

c i d grupę badaną. 6-tygodniową interwencję ukończyło 

175 badanych, z których 88 stanowiło grupę badaną, zaś 

pozostałe grupę kontrolną. Osobom w grupie badanej, 

codziennie przez 6 tygodni do śniadania i/lub posiłku  

w formie przekąski podawano 8 sztuk ciastek (1 ciastko: 

waga 6,5g, 30,5 kcal, 1,44g białka; 8 ciastek: waga 52g, 

244 kcal, 11,5g białka), przygotowanych z mąki pszennej, 

masła, białka mleka (kazeina), cukru, aromatu 

waniliowego, proszku do pieczenia i soli. Ocenę zmian  

w masie ciała dokonywano w 6. tj. ostatnim tygodniu 

badania, następnie po 10. tygodniach (tj. 1 miesiąc od 

zaprzestania podawania ONS w postaci ciastek) i po  

18. tygodniach (tj. 3 miesiące od zaprzestania podawania 

ONS w postaci ciastek). Już w 6. tygodniu badania, przed 

zakończeniem stosowania ONS w postaci ciastek, 

zauważono znaczący przyrost masy ciała w grupie 

interwencyjnej w porównaniu do grupy kontrolnej, dla 

której to odnotowano spadek (odpowiednio +1,6 vs. -

0,7%, p=0,038). W kolejnych pomiarach masy ciała 

zaobserwowano podobną tendencję tj. +3,0% dla 

uczestników z grupy badanej vs. -0,2% dla osób z grupy 

kontrolnej, p=0,025), a 3 miesiące po zakończeniu 

interwencji odpowiednio +3,9 vs. -0,9%, p=0,003). 

Badacze po analizie uzyskanych wyników stwierdzili, że 

zastosowanie ONS w postaci ciastek pozytywnie wpłynęło 

na przyrost masy ciała u niedożywionych osób starszych. 

Podkreślili również, że innowacyjna tekstura doustnych 

suplementów pokarmowych w formie stałej tj. ciastek,  

w porównaniu do ogólnodostępnych i najczęściej 

stosowanych płynnych ONS, zwiększa przyjemność z ich 

stosowania, dzięki możliwości chrupania i żucia, czego 

najczęściej zostają pozbawione bezzębne osoby 

 starsze [18]. 

Podsumowanie 

W wielu badaniach wykazano, że populacja osób 

starszych jest szczególnie narażona na niedożywienie  

i jego ryzyko, a znaczne rozpowszechnienie w tej grupie 

wiekowej obu tych problemów wskazuje na potrzebę 

diagnostyki przesiewowej w kierunku wspomnianych 

zaburzeń stanu odżywienia. W oparciu o przedstawione 

wyniki badań naukowych można stwierdzić, że ONS 

powinny stanowić podstawę interwencji żywieniowej  

u osób w ryzyku niedożywienia, które odnoszą więcej 

korzyści niż osoby z już rozpoznanym niedożywieniem 

 – choć i u tych drugich najczęściej obserwuje się przyrost 

masy ciała. Ponieważ rynek doustnych suplementów 

pokarmowych zwiększa swoją ofertę, w interwencji 

żywieniowej można wykorzystywać już nie tylko ONS  

w formie płynnej, ale też te w formie stałej np. w postaci 

ciastek (choć te nie są jeszcze dostępne w naszym kraju). 

Podkreślić należy, że wczesne wprowadzenie leczenia 

żywieniowego, odbywającego się pod kontrolą zarówno 

dietetyka i lekarza, jest niezwykle ważne, bowiem może 

przywrócić prawidłowy stan odżywienia, który to stanowi 

ważny komponent zdrowia, niezależności i jakości życia 

również u osób w wieku podeszłym. 
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WPŁYW DIETY NA RYZYKO ROZWOJU DEPRESJI OSÓB W WIEKU STARSZYM 
 
THE IMPACT OF DIET ON THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF DEPRESSION IN THE ELDERLY 
 
lic. Żaneta Michalak1, mgr Bartosz Kulczyński2 
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Streszczenie 
Osoby starsze stanowią populację szczególnie narażoną na występowanie zaburzeń depresyjnych, objawiających się 
przede wszystkim wyraźnym obniżeniem nastroju oraz zaburzeniami snu czy łaknienia. Czynnikami ryzyka depresji 
charakterystycznymi dla podeszłego wieku są m.in: poczucie osamotnienia, wdowieństwo, utrata sprawności fizycznej, 
współistniejące choroby, uzależnienie od osób trzecich czy też zmiana środowiska zamieszkania np. przenosiny do domu 
opieki. Uważa się, że niewłaściwa dieta może mieć wpływ na rozwój depresji. Na podstawie przywołanych wyników 
badań można wnioskować, że składniki odżywcze takie, jak wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3, witaminy z grupy B 
oraz magnez, cynk i antyoksydanty korzystnie wpływają na redukcję ryzyka zachorowania na depresję wśród osób 
starszych. Wciąż jednak liczba badań traktujących o związku żywienia z występowaniem zaburzeń depresyjnych jest 
niewystarczająca. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, które pozwolą na dokładniejsze 
sprecyzowanie zaleceń żywieniowych w kontekście tej jednostki chorobowej.  
 
Słowa kluczowe: osoby starsze, starzenie, depresja, żywienie 
 
Abstract 
Elderly people are particularly vulnerable to the occurrence of depressive disorders, manifested primarily by a marked 
decrease in mood and sleep or appetite disorders. Factors contributing to the onset of depression in the elderly 
include: a sense of loneliness, widowhood, loss of physical fitness, coexisting diseases, dependence on others or a 
change in the living environment, eg. moving to a nursing home. It is believed that diet can affect the development of 
depression. Based on the studies’ findings, nutrients such as n-3 fatty acids, B vitamins, magnesium, zinc and 
antioxidants can be beneficial in reducing the risk of depression among older people. However, there are still 
insufficient studies on the relationship between diet and depression. Therefore, further research is needed to better 
clarify dietary recommendations in the context of this disease. 
 
Key words: elderly, ageing, depression, nutrition 

 
Wprowadzenie 

Zaburzenia depresyjne są poważnym problemem 
socjomedycznym nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ich 
występowanie wiąże się ze znacznym pogorszeniem 
jakości życia, zarówno pod względem funkcjonowania 
społecznego, jak i zdrowia jednostki. Depresja nie oznacza 
tylko obniżenia subiektywnego odczucia nastroju 
człowieka, ale współwystępuje z wieloma objawami 
somatycznymi, co w konsekwencji powoduje wzrost 
zachorowalności na inne choroby oraz zwiększenie 
śmiertelności. Według danych Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) depresja 
stanowi czwarty z kolei czynnik prowadzący  
do niepełnosprawności i uważa się, że do 2020 roku 
zajmie ona drugie miejsce w tej klasyfikacji. Szacuje się, że 
5-10% populacji osób dorosłych cierpi na nawracające 
zaburzenia depresyjne lub doświadczyło epizodu depresji 
przynajmniej raz w życiu [1]. U osób starszych, tego 
rodzaju zaburzenia występują nawet ponad dwukrotnie 
częściej. Badanie Polsenior z udziałem 4608 Polaków 

powyżej 65 roku życia wykazało, że częstość 
występowania depresji wśród osób starszych w Polsce 
wynosi 29,7% [2]. Dane te wskazują na duży problem, 
dlatego też wzrasta konieczność określenia czynników 
ryzyka rozwoju zaburzeń depresyjnych u osób starszych  
i podjęcia próby zminimalizowania ich nie tylko poprzez 
odpowiednią farmakoterapię, ale i odpowiedni styl życia, 
w tym właściwą dietę. 

Depresja u osób starszych charakteryzuje się 
odmiennym obrazem klinicznym, niż u młodych 
dorosłych. Wynika to przede wszystkim z pojawienia się 
czynników, które na wcześniejszych etapach życia nie 
występowały lub odgrywały mniej istotną rolę. Ponadto w 
wieku podeszłym mamy do czynienia z szerokim zakresem 
objawów, które trudno ująć w ścisłe ramy kryteriów 
diagnostycznych powiązanych z konkretnymi jednostkami 
chorobowymi. Często też następują problemy ze 
zdiagnozowaniem zaburzeń chorobowych, szczególnie  
w przypadku występowania naturalnych reakcji 
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psychologicznych, np. obniżenia nastroju w wyniku  
żałoby [2].  
Etiologia zaburzeń depresyjnych u osób starszych 

W etiologii depresji osób starszych wyróżnić 
można dwie grupy czynników: psychospołeczne i 
biologiczne. Pierwszą grupę stanowią następujące 
przyczyny:  

� osamotnienie, 
� utrata bliskich osób, 
� brak kontaktów i wsparcia od innych ludzi, 
� izolacja związana zarówno z utratą sprawności 

fizycznej, psychicznej, jak i niską aktywnością 
społeczną oraz zawodową.  
Wiele osób starszych charakteryzuje się także 

brakiem celów życiowych. Wiek podeszły wiąże się ze 
wzrostem liczby objawów wskazujących na starzenie się 
organizmu. Do czynników biologicznych zwiększających 
ryzyko zachorowania na depresję należy przede 
wszystkim spadek aktywności poszczególnych układów. 
Największym problemem w kwestii rozwoju depresji jest 
obniżenie wydajności funkcjonowania 
neuroprzekaźników, w tym adrenaliny, serotoniny, przy 
jednoczesnym zwiększeniu stężenia enzymu 
monoaminooksydazy-A (MAO-A), odpowiadającego za 
deaminację neuroprzekaźników i prowadzącego do ich 
rozpadu [3]. 

Wiek podeszły charakteryzuje się 
występowaniem schorzeń, które w połączeniu  
z zaburzeniami depresyjnymi prowadzą do wzmocnienia 
subiektywnego odczucia niekorzystnych objawów. Choć 
trudne jest ustalenie rzeczywistych powiązań między 
depresją, a chorobami somatycznymi, wskazuje się na 
częstsze współwystępowanie niektórych zaburzeń  
w populacji. Są to przede wszystkim: choroby sercowo-
naczyniowe (choroba niedokrwienna serca i naczyń 
mózgowych, miażdżyca), nowotwory (szczególnie rak płuc 
i trzustki oraz białaczka, guzy mózgu), schorzenia 
neurologiczne (w tym choroba Alzheimera, Parkinsona, 
padaczka, stwardnienie rozsiane), endokrynologiczne 
(choroba tarczycy, trzustki), a także choroby układowe 
(toczeń układowy, łuszczyca, reumatoidalne  
zapalenie stawów). Zwraca się także uwagę na 
współwystępowanie zakażeń (grypa, AIDS, wirusowe 
zapalenie wątroby, kiła). W przypadku wielu schorzeń 
związanych przede wszystkim ze stosowaniem  
leków przeciwnadciśnieniowych, statyn, leków 
przeciwpadaczkowych, zwiększenie ryzyka rozwoju 
depresji może wiązać się w znacznej mierze z działaniem 
tych farmaceutyków [3].  
Objawy zaburzeń depresyjnych 

Wśród najczęściej występujących objawów 
depresji u osób starszych należą: wyraźne obniżenie 
nastroju oraz subiektywnego odczuwania przyjemności, 
obniżenie codziennej aktywności, zaburzenia funkcji 
cyklicznych – snu (często powiązane z bardzo wczesnym 
budzeniem się) czy pobierania pokarmu (pomijanie 
niektórych posiłków bądź ich nadmierne spożywanie). 

Osoby cierpiące na zaburzenia depresyjne często zwracają 
uwagę na doświadczanie zaburzeń uwagi i koncentracji 
oraz problemy z pamięcią. Przewlekle choremu 
towarzyszą także: poczucie lęku, bezwartościowości, 
zniechęcenia oraz wyczerpania fizycznego i psychicznego, 
a także inne reakcje somatyczne, w tym nadmierne 
pobudzenie układu pokarmowego skutkujące biegunkami 
i ogólnym bólem. Wymienione wyżej objawy należą do 
grupy tzw. endogennych (biologicznych), natomiast 
egzogenne odnoszą się głównie do reakcji na bodźce 
zewnętrzne, przebiegających z udziałem silnych  
emocji [2, 3].  

Patologiczne zmiany obniżonego nastroju mogą 
występować pod różnymi postaciami – epizodów 
depresyjnych, depresji psychotycznych, dystymii,  
tzw. „małych depresji”, czy też depresji nawracających. 
Mogą także występować w przebiegu innych zaburzeń 
psychopatologicznych lub procesów otępiennych. 
Dokładna diagnoza jest kluczowa dla wyleczenia pacjenta, 
biorąc pod uwagę, że wcześniej wspomniane rodzaje 
zaburzeń depresyjnych uwarunkowane są różnymi 
procesami [2]. 
Sposoby leczenia depresji osób starszych  

Farmakologia jako główny i postrzegany  
za bardzo efektywny sposób leczenia stanów 
depresyjnych może przynieść poprawę stanu zdrowia, ale 
tylko wówczas, gdy jednostka chorobowa jest w pełni 
zdiagnozowana. W medycynie stosowane są środki takie 
jak: leki przeciwdepresyjne (trój- i czteropierścieniowe, 
selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, 
inhibitory monooksydazy, leki hamujące wybiórczo 
wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny, stabilizatory 
nastroju), leki przeciwdrgawkowe, przeciwpsychotyczne 
(neuroleptyki) oraz leki przeciwlękowe i lit. Spośród 
bardziej bezpiecznych metod terapii wyróżnić można 
psychoterapię indywidualną i grupową, które pomagają 
zmienić negatywne, nawykowe schematy myślowe. 
Sposobem na skuteczne i bezpieczne leczenie depresji  
u osób starszych może być również terapia 
elektrowstrząsowa. Jednakże może ona znaleźć 
zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy nie stwierdzono 
współistniejących jednostek chorobowych wykluczających 
tę metodę leczenia [2]. Podkreśla się rolę właściwego 
sposobu żywienia w profilaktyce oraz redukcji objawów 
zaburzeń depresyjnych. Szczególną uwagę zwraca się na 
odpowiednią podaż wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych n-3, witamin z grupy B oraz stosowanie 
produktów niskoprzetworzonych [4]. 
Znaczenie składników diety w leczeniu i prewencji 
depresji 
Kwasy tłuszczowe 

Już w latach 90. przeprowadzano liczne 
obserwacje, które potwierdziły zależność pomiędzy 
stężeniem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
(PUFA, ang. polyunsaturated fatty acids) n-3 w osoczu 
krwi oraz ich podażą z dietą, a częstością występowania 
depresji. Rzadziej na tę chorobę zapadały osoby, których 
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dieta zawierała wyższe ilości wielonienasyconych kwasów 
n-3, przede wszystkim kwasu eikozapentaenowego  
(EPA, ang. eicosapentaenoic acid) i kwasu 
dokozaheksaenowego (DHA, ang. docosahexaenoic acid). 
Wiąże się to z ich wpływem na strukturę błon 
komórkowych. Ponadto wspomniane lipidy znajdują się w 
układzie nerwowym, gdzie wspomagają funkcjonowanie 
neurotransmiterów, m.in. serotoniny [4]. 

Powyższe zależności potwierdzono w badaniach 
interwencyjnych z podwójnie ślepą próbą, 
kontrolowanych placebo. Wykazano, że suplementacja 
kwasem EPA prowadzi do poprawy stanu zdrowia chorych 
na zaburzenia depresyjne. W badaniu przeprowadzonym 
przez Su i wsp., 28. dorosłym pacjentom ze 
zdiagnozowaną depresją podawano codziennie przez 
okres dwóch miesięcy 6,6 g wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych (n-3). W porównaniu do grupy placebo, 
która nie otrzymywała suplementu diety, pacjenci z grupy 
badanej uzyskali istotnie niższe wyniki na 21-elementowej 
Skali Depresji Hamiltona (niższy wynik w Skali Depresji 
Hamiltona wskazuje na mniejsze ryzyko depresji). 
Uzyskane rezultaty potwierdzają, że suplementacja 
kwasami tłuszczowymi n-3 może w krótkim okresie czasu 
polepszyć stan zdrowia osób cierpiących na depresję i 
jednocześnie jest przez nich dobrze tolerowana [5]. 
Podobne badanie przeprowadzono w 2011 roku z 
udziałem 50 osób powyżej 65. roku życia. Celem 6-
miesięcznego, podwójnie zaślepionego badania 
randomizowanego było określenie, w jaki sposób 
suplementacja wielonienasyconymi kwasami 
tłuszczowymi z rodziny n-3 i n-6 wpływa na objawy 
depresji, jakość życia oraz zdolności kognitywne osób 
starszych ze współistniejącym łagodnym otępieniem. 
Grupę osób badanych podzielono na  
3 podgrupy: pierwsza otrzymywała kwasy tłuszczowe n-3 
z przewagą EPA, druga spożywała kwasy tłuszczowe n-3 z 
przewagą DHA, natomiast ostatnia podgrupa 
otrzymywała wyłącznie kwas linolowy (LA, ang. linoleic 
acid) z grupy n-6. Wyniki oparto na analizie 
kwestionariuszy dotyczących zdolności poznawczych oraz 
stanu psychicznego: Geriatrycznej Skali Depresji (GDS, 
jednego z najczęściej stosowanych testów przesiewowych 
do oceny stanu psychicznego osób starszych), testu SF-36 
(oceniającego zdrowie fizyczne i psychiczne jednostki). 
Zbadano także zdolności poznawcze, językowe, 
pamięciowe. Przeprowadzono również badania 
biochemiczne zawartości n-3 i n-6 we krwi. Wykazano, że 
6-miesięczna suplementacja n-3 i n-6 korzystnie wpływała 
na redukcję symptomów depresji, zdolności pamięciowe i 
poznawcze, natomiast nie stwierdzono istotnego związku 
pomiędzy stosowaną suplementacją a oceną jakości życia 
[6]. 

Podobne wyniki otrzymali Horikawa i wsp. 
Poddali oni analizie dane podchodzące z ankiety 
przeprowadzonej w ramach badania NILS-LSA (National 
Institute for Longevity Sciences – the Longitudinal Study 
of Aging), w której uczestniczyło 2123 mieszkańców 

Japonii (1050 mężczyzn i 1073 kobiety) w wieku 40 lat  
i więcej (średnia wieku ankietowanych wynosiła 60 lat). 
Odnotowano, że objawy depresji występowały u 12,5% 
uczestników badania. Analiza danych zebranych w latach 
2006-2008 wykazała odwrotny związek między stężeniem 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 w surowicy 
krwi, a występowaniem objawów zaburzeń depresyjnych 
wśród starszych mieszkańców Japonii [7].   

Na podstawie danych zebranych w ankiecie EPIC 
(European Prospective Investigation into Cancer), 
przeprowadzonej w 10 krajach Europy, podjęto się próby 
określenia związku pomiędzy spożyciem lipidów,  
a rozwojem depresji i funkcjonowaniem poznawczym.  
W tym celu porównano wyniki pochodzące z ankiet  
z wynikami otrzymanymi na skalach GDS oraz MMSE  
(ang. Mini-Mental State Examination, krótkie narzędzie 
przesiewowe do oceny otępień). Wykazano, że niska 
podaż jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA, 
ang. monounsaturated fatty acids) wraz z dietą, w tym 
oliwy z oliwek będącej ich źródłem, była skorelowana  
z gorszymi wynikami uzyskanymi we wspomnianych 
testach psychologicznych, natomiast dla PUFA 
pochodzących z nasion i pestek, ale nie z oleju rybiego 
stwierdzono odwrotną zależność [8]. PUFA charakteryzują 
się działaniem immunomodulującym. Zarówno wysokie 
spożycie produktów bogatych w n-3, jak i niski stosunek 
n-6:n-3 wiążą się ze zmniejszoną produkcją cytokin 
prozapalnych w organizmie [9]. Wykazano, że nasilenie 
objawów depresji było związane ze zwiększonym 
stężeniem markerów wskazujących na procesy zapalne 
(TNF-α, IL-6, sIL-6r). Dodatkowo odnotowano, że zarówno 
spożycie kwasów tłuszczowych nasyconych, jak  
i procentowy udział lipidów w diecie nie były skorelowane 
z wynikami uzyskanymi przez badanych w testach 
psychologicznych [8]. Z drugiej strony, związek pomiędzy 
spożyciem oleju rybiego a rozwojem depresji 
odnotowano w badaniu przeprowadzonym przez 
Bountziouka i wsp. Zauważono, że osoby, których dieta 
była bogata w olej rybi (spożycie ryb i/lub owoców morza 
średnio 2 razy w tygodniu), charakteryzowały się brakiem 
lub bardzo słabymi objawami depresji [10]. Z kolei  
w badaniach przeprowadzonych przez Kyrozis i wsp. oraz 
Olveira i wsp. potwierdzono, że stosowanie diety 
śródziemnomorskiej, charakteryzującej się wysokim 
spożyciem nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
związane było ze zmniejszeniem częstości występowania 
depresji [8, 11]. 
Witaminy z grupy B 

Wśród osób w podeszłym wieku największą rolę 
w prewencji rozwoju depresji odgrywają witamina B12 
oraz kwas foliowy (witamina B9). Niedobór tych 
składników skutkuje zwiększeniem stężenia homocysteiny 
i kwasu metylomalonowego we krwi. Uważa się, że 
podwyższenie ich stężenia we krwi związane jest ze 
zwiększoną częstością występowania symptomów 
depresji [4]. 
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Badanie przeprowadzone z udziałem 3500 osób 
w podeszłym wieku wykazało, że wysokie spożycie 
witamin z grupy B (B6, B12) z dietą skorelowane było ze 
zmniejszonym ryzykiem rozwoju zaburzeń depresyjnych 
(o 2% w skali roku przy spożyciu 10 µg witaminy B6 oraz 
10 µg witaminy B12 dziennie) [12]. Z kolei w podobnym 
badaniu wykonanym z udziałem 669 Chińczyków powyżej 
55 roku życia, analizowano wpływ witaminy B12 oraz 
kwasu foliowego na wystąpienie symptomów depresji. 
Zaobserwowano odwrotną liniową korelację pomiędzy 
spożyciem kwasu foliowego a pojawieniem się zaburzeń 
depresyjnych. Stwierdzono także, iż niedobór witaminy 
B12 był związany ze zwiększeniem ryzyka rozwoju depresji 
[13]. 

Z kolei Norohna i wsp. nie odnotowali istotnego 
związku pomiędzy spożyciem kwasu foliowego  
a symptomami zaburzeń depresyjnych. Nie potwierdzono 
również tej zależności w przypadku pozostałych witamin  
z grupy B. Zauważono natomiast, że także zły stan 
odżywienia, czyli niedożywienie i jego ryzyko [oceniane za 
pomocą skali MNA, (ang. Mini Nutritional Assessment), 
prostego przesiewowego testu do oceny ryzyka 
niedożywienia u osób starszych], a nie tylko niskie 
stężenie witamin z grupy B we krwi, miało wpływ na 
zwiększenie występowania depresji wśród osób między 
65-101 rokiem życia [14].  

Hiperhomocysteinemia może być przyczyną 
rozwoju wielu chorób. W 2016 roku przeprowadzono 
badanie, w trakcie którego uczestnicy w podeszłym wieku 
poddawani byli suplementacji witaminami B12 i B9 (kwas 
foliowy) w połączeniu z witaminą D3. Suplementacja miała 
na celu obniżenie stężenia homocysteiny we krwi, 
następnie sprawdzano, jak suplementacja wpłynęła na 
występowanie symptomów depresji. Uczestnicy badania 
codziennie przez okres dwóch lat otrzymywali 500 µg 
witaminy B12 i 400 µg kwasu foliowego oraz 15 µg 
witaminy D3. Grupa placebo przyjmowała wyłącznie 
witaminę D3 w takiej samej dawce. Objawy depresji 
mierzono za pomocą testu GDS, a ponadto badanych 
poddano ocenie za pomocą testów SF-12 (The 12-Item 
Short Form Health Survey) oraz EQ-5D (Euro-Quality  
of Life Questionnaire), mających na celu zbadanie 
subiektywnego odczucia jakości życia. Zaobserwowano, że 
suplementacja witaminami z grupy B istotnie przyczyniła 
się do obniżenia poziomu homocysteiny. Jednocześnie, 
badanie nie potwierdziło wpływu redukcji stężenia 
homocysteiny na zmniejszenie symptomów depresyjnych. 
Stwierdzono natomiast korzystny wpływ suplementacji na 
subiektywne odczucie jakości życia [15]. 
Witamina D 

Uzyskane wyniki badań obserwacyjnych wskazują 
na rolę witaminy D nie tylko w redukcji objawów zaburzeń 
depresyjnych lecz również w prewencji rozwoju  
depresji. W badaniu przekrojowym Motsinger i wsp. 
przeprowadzonym z udziałem 15 954 kobiet w wieku 55-
69 lat, prospektywnie analizowano spożycie witaminy D  
z wykorzystaniem 24-godzinnego wywiadu żywieniowego. 

Następnie, stosując test SF-36 dokonano oceny funkcji 
psychicznych uczestniczek, a uzyskane wyniki porównano 
z wynikami otrzymanymi w wywiadzie żywieniowym. 
Wykazano, że 88% starszych kobiet nie spożywało 
wystarczającej (wg RDA; ang. Recommended Daily 
Allowance) ilości witaminy D. Ponadto stwierdzono, że 
spożycie dobowe niższe od 400 IU było związane  
z gorszymi wynikami uzyskanymi w teście SF-36. Wyniki 
badania wskazują na związek pomiędzy odpowiednim 
spożyciem witaminy D a zdrowiem psychicznym, jednakże 
mechanizm działania witaminy D w kontekście rozwoju 
depresji nie został w pełni wyjaśniony i wymaga dalszych 
badań [16]. 
Składniki mineralne 

Podjęto wiele prób określenia, w jakim stopniu 
niedobór lub nadmiar wybranych składników mineralnych 
może wpływać na funkcje psychiczne.  
Magnez. Magnez jest istotnym składnikiem enzymów, 
hormonów oraz neurotransmiterów. W badaniu 
przekrojowym Tarleton i wsp. wykorzystano informacje o 
8894 dorosłych Amerykanach zebrane w ramach National 
Health and Nutrition Examination Survey 
(ogólnokrajowego badania, w którym analizowano dane 
biochemiczne, socjoekonomiczne i dotyczące nawyków 
żywieniowych uczestników). Na podstawie 24-godzinnego 
wywiadu żywieniowego wykazano, że niskie spożycie 
magnezu (poniżej 184 mg na dobę) wiązało się  
z częstszym występowaniem depresji wśród młodych 
dorosłych. Z drugiej strony odnotowano, że w grupie osób 
starszych wysokie spożycie tego związku (350 mg na 
dobę) było skorelowane z pojawieniem się objawów 
depresji. Jednakże nie została podjęta próba wyjaśnienia, 
dlaczego otrzymane wyniki różnią się w zależności od 
grupy wiekowej. Autorzy nie wykluczają, iż rozbieżne 
wyniki mogły być efektem popełnionych błędów 
metodologicznych lub większej liczebności grupy osób 
starszych [17]. Wyniki powyższej analizy wskazują na 
konieczność przeprowadzenia dalszych badań nad 
wpływem spożycia magnezu na funkcjonowanie 
psychiczne. 
Cynk i żelazo. Cynk i żelazo są immunomodulatorami, 
występującymi w znacznej ilości w tkance mózgu, gdzie 
biorą udział w procesach metabolicznych komórek 
nerwowych. Jednocześnie związki te ze względu na 
podobieństwo chemiczne, konkurują ze sobą o receptory 
transporterów odpowiedzialnych za wchłanianie tych 
pierwiastków [18]. W badaniu Vashum i wsp., 
wykonanym z udziałem osób w wieku 55-88 lat, określano 
wpływ spożycia cynku oraz stosunek jego stężenia do 
zawartości żelaza w diecie na występowanie depresji. 
Obserwacje przeprowadzono z wykorzystaniem 
kwestionariusza częstości spożycia. Wykazano, że osoby 
charakteryzujące się najniższym spożyciem cynku były 
najbardziej narażone na wystąpienie objawów zaburzeń 
depresyjnych (ryzyko wyższe o 30-50%, niż w grupie o 
wysokim stopniu pokrycia zapotrzebowania na cynk). 
Warto jednak zaznaczyć, że nie była to zależność liniowa. 
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Nie zaobserwowano związku pomiędzy stosunkiem  
cynk-żelazo a rozwojem depresji [18].  
Antyoksydanty 

Składniki żywności takie, jak: witamina  
C, witamina E, selen i karotenoidy (alfa-karoten, beta-
karoten, beta-kryptoksantyna, luteina, zeaksantyna  
i likopen), których głównym źródłem w diecie są warzywa 
i owoce, cechują się wysokimi właściwościami 
przeciwutleniającymi, przyczyniając się do usuwania 
wolnych rodników z organizmu. Stwierdzono, że częstość 
występowania objawów depresji wzrasta, gdy organizm 
narażony jest na stres oksydacyjny [19]. W badaniu 
ankietowym przeprowadzonym przez Payne i wsp. 
porównywano wysokość spożycia przeciwutleniaczy przez 
grupę 144 osób w wieku powyżej 60 roku życia 
cierpiących na depresję oraz u 134 osób zdrowych. 
Analiza danych wykazała, że spożycie antyoksydantów 
takich jak: witamina C, luteina i kryptoksantyna było 
znacząco niższe w grupie chorych na depresję  
w porównaniu do osób zdrowych [19].  

Podobne obserwacje odnotowali Chang i wsp.  
W przeprowadzonym badaniu prospektywnym 
odnotowali oni, iż podaż flawonoidów wraz z dietą 
(flawonoli, flawonów, flawanonów, antocyjanów, flawan-
3-oli, flawonoidów polimerycznych i proantocyjanidyn) 
korzystnie wpływała na redukcję objawów zaburzeń 
depresyjnych u kobiet w podeszłym wieku. Stwierdzono, 
że uczestniczki badania spożywające mniejsze ilości 
flawonoidów (z wyjątkiem flawan-3-oli) częściej 
doświadczały zaburzeń depresyjnych, przy czym 
najsilniejszy związek potwierdzono w przypadku 
flawonów i proantocyjanidyn [20]. Z kolei Niu i wsp. 
przeprowadzili badanie przekrojowe z udziałem 989 
Japończyków w wieku >70 roku życia. W analizie 
wykorzystano kwestionariusz żywieniowy BDGQ (ang. 
Brief Self-Administered Diet History Questionnaire). 
Uzyskane wyniki dotyczące spożycia produktów 
porównano z wynikami otrzymanymi w teście 
psychologicznym GDS. Stwierdzono, że dieta bogata  
w pomidory, będące źródłem likopenu, może wiązać się  
z mniejszą częstością występowania symptomów depresji. 

Jednocześnie autorzy badania wskazali na konieczność 
przeprowadzenia dalszych badań w tym zakresie [21]. 
Podsumowanie 

Depresja to poważny problem socjomedyczny na 
całym świecie. Prowadzi nie tylko do pogorszenia 
subiektywnego odczucia jakości życia, ale może być także 
przyczyną rozwoju innych chorób. Biorąc pod uwagę 
rosnącą liczbę zachorowań na depresję wśród osób w 
podeszłym wieku, należy podjąć działania mające na celu 
zarówno profilaktykę, jak i odpowiednią terapię tej 
jednostki chorobowej. Korzystny wpływ na redukcję 
ryzyka zachorowania oraz osłabienie objawów depresji, 
poza środkami farmakologicznymi i terapią 
psychologiczną odgrywa właściwy sposób żywienia. Na 
podstawie przytoczonych wyników badań można 
wnioskować, że dieta osób starszych cierpiących na 
depresję powinna być bogata w kwasy tłuszczowe n-3, 
witaminy z grupy B, a także magnez i cynk. Istotne w 
prewencji depresji są także antyoksydanty, takie jak: 
karotenoidy, flawonoidy, których źródłem w diecie są 
przede wszystkim owoce i warzywa. Jednocześnie należy 
podkreślić, że liczba badań dotyczących związku pomiędzy 
składnikami diety a rozwojem depresji jest bardzo 
ograniczona. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie 
dalszych analiz, które pozwolą na jednoznaczne 
sprecyzowanie zaleceń żywieniowych skierowanych dla 
osób starszych, zagrożonych lub cierpiących już na to 
schorzenie.  
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Streszczenie 
Niewydolność serca w ostatnich dziesięcioleciach stała się istotnym problemem zdrowia publicznego między innymi  
z powodu wysokiego wskaźnika chorobowości i umieralności. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa wzrasta liczba 
pacjentów z rozkurczową niewydolnością serca (HFpEF, Heart Failure with preserved Ejection Fraction), ponieważ 
podstawowymi jej czynnikami ryzyka jest wiek i procesy z nim związane – nadciśnienie tętnicze, przerost, włóknienie. 
Nowe metody diagnostyczne zaskutkowały nowymi definicjami tej jednostki chorobowej oraz wytycznymi dotyczącymi 
diagnozowania. Ponieważ objawy kliniczne i rokowanie są podobne w niewydolności serca z zachowaną, jak i obniżoną 
frakcją wyrzutową lewej komory, a istniejące algorytmy rozpoznawania HFpEF nie są doskonałe, dodatkowym 
narzędziem stają się techniki biologii molekularnej, w tym oznaczenia krążących microRNA. Mikro RNA są małymi, 
liczącymi 21-25 nukleotydów, endogennymi, niekodującymi cząstkami RNA, będącymi istotnymi regulatorami ekspresji 
genów, łącząc się z komplementarnym odcinkiem mRNA i hamując w ten sposób tworzenie odpowiadających im białek 
(regulacja posttranskrypcyjna). W chwili obecnej badania nad miRNA w zakresie niewydolności serca, w tym w 
niewydolności z zachowaną funkcją skurczową, znajdują się w fazie początkowej, ale pojawiające się nowe informacje i 
doniesienia o sukcesach badawczych ukazują ten kierunek jako bardzo obiecujący. W oparciu o nie mogą powstać nowe 
narzędzia służące poprawie rozpoznawalności, prognozowania, a nawet leczenia niewydolności serca, w tym z 
upośledzoną funkcją skurczową lewej komory. 
 
Słowa kluczowe: micro RNA, miRNA, rozkurczowa niewydolność serca, HFpEF, starzenie się serca 
 
Abstract 
In the past two decades heart failure became significant issue of public health due to high incidence and mortality rate. 
As the population grows older the percentage of patients with HFpEF (Heart Failure with preserved Ejection Fraction) 
grows as well. New diagnostic methods resulted in new definitions of this disease as well as in new recommendations 
regarding diagnostic process. Because of the observation that clinical symptoms and prognosis are similar in both 
HFpEF and heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF), and that existing diagnostic algorithms for HFpEF are far 
from perfect, we seek new tools such as molecular biology. MicroRNA’s are small, 21-25 nucleotides long, endogenous, 
non-coding fragments of RNA that have significant influence on regulation of genes expression through attaching to 
messenger RNA’s fragments (post-transcriptional regulation). Currently the research regarding the role of miRNA in 
heart failure including heart failure with preserved ejection fraction is in it’s initial stage, but new research indicate that 
this field is very promising. Novel hypothesis and therapeutic ideas based on those research may improve diagnostic 
process and prognosis, as well as treatment of heart failure, including HFpEF. 
 
Key words: micro RNA, miRNA, diastolic heart failure, HFpEF, heart aging 

 
Wprowadzenie 

Niewydolność serca stała się na przestrzeni 
ostatnich dekad istotnym problemem zdrowia 
publicznego [1]. Związana jest on z wysokimi wskaźnikami 
chorobowości i umieralności. W trwających 15 lat 
badaniach populacyjnych stwierdzono, że 47% chorych  
z niewydolnością serca (HF, Heart Failure)  ma zachowaną 
frakcję wyrzutową lewej komory. Na podstawie trendów 
obserwowanych w czasie tego wieloletniego badania 
wysnuto wniosek, że w przyszłości możemy się 
spodziewać wzrostu zarówno tego odsetka, jak i ogólnej 

liczby chorych [2]. Ze względu na starzenie się 
społeczeństw rozwiniętych i fakt, że częstość 
występowania niewydolności serca z zachowaną frakcją 
wyrzutową (HFpEF, Heart Failure with preserved Ejection 
Fraction), wcześniej nazywanej również rozkurczową 
niewydolnością serca (DHF, Diastolic Heart Failure), 
zwiększa się wraz z wiekiem, należy się spodziewać 
dodatkowej liczby zachorowań.  

Związek między wiekiem a częstością 
występowania HFpEF został dobrze udowodniony w 
ramach badania epidemiologicznego Prevention of Renal 
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and Vascular End-stage Disease (PREVEND) Study, które 
przeprowadzono  w Europie. Częstość występowania 
HFpEF w zależności od wieku i płci wynosiła tylko 1%  
u kobiet i 0% u mężczyzn w wieku 25-49 lat, ale 
zwiększała się znacznie u osób w wieku >80 lat (8-10%  
u kobiet i 4-6% u mężczyzn) [3]. Podobnie, odsetek HFpEF 
wśród pacjentów z HF wzrasta wraz z wiekiem, z 46%  
u młodszych pacjentów (wiek <45 lat) do 59%  
u pacjentów w podeszłym wieku (wiek >85 lat) [4]. 
Ponadto ostatnio opublikowane wyniki badania 
Framingham Heart Study wykazały, że starszy wiek jest 
związany z większym ryzykiem wystąpienia HFpEF  
w porównaniu z ryzykiem wystąpienia niewydolności 
serca z obniżoną frakcją wyrzutową (HFrEF, Heart Failure 
reduced Ejection Fraction) [5]. 

Wskaźniki zachorowalności i umieralności w 
HFpEF są porównywalne do tych w niewydolności serca z 
obniżoną frakcją wyrzutową (HFrEF, Heart Failure reduced 
Ejection Fraction). Rozpoznanie HFpEF może nastręczać 
trudności, zwłaszcza u osób starszych, co spowodowane 
jest obecnością wielochorobowości i różnych 
nakładających się objawów [6]. Częściej dotyczy ona osób 
starszych, z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, 
migotaniem przedsionków oraz z nadwagą lub otyłością 
[7]. W samym procesie starzenia się serce także podlega 
niekorzystnym zmianom, takim jak przerost mięśniówki, 
wzmożone włóknienie, zmniejszenie podatności lewej 
komory na rozciąganie, zmniejszenie maksymalnego rzutu 
serca czy degeneracja aparatu zastawkowego [8]. Nowe 
metody diagnostyczne spowodowały powstanie nowych 
definicji tej jednostki chorobowej oraz wytycznych 
dotyczących jej diagnozowania [1]. Najnowsze dane  
z piśmiennictwa skupiające się na patofizjologii leżącej u 
podstaw tego schorzenia sugerują, iż wiele różnych 
mechanizmów zaangażowanych jest w generowanie 
fenotypu, takich jak zaburzenia relaksacji mięśnia 
sercowego, nieprawidłowe sprzężenie komorowo-
naczyniowe (ang. ventricular-vascular coupling), brak 
prawidłowej reakcji chronotropowej, przeciążenie 
objętościowe i dysfunkcja śródbłonka (upośledzona 
reaktywność wazodilatacyjna) [9, 10] . 

Objawy kliniczne i rokowania są podobne w obu 
rodzajach niewydolności serca, ale różnice  
w strukturalnym remodelingu serca i w odpowiedzi na 
leczenie różnią się, sugerując istnienie różnic 
patofizjologicznych [1]. 

W ostatnim czasie powstały algorytmy 
rozpoznawania HFpEF oparte na wskaźnikach 
echokardiograficznych oraz biochemicznych [11]. 
Ponieważ różnice pomiędzy oba typami niewydolności 
serca istnieją także na poziomie komórkowym, 
rozpoczęto także badania molekularne, mające pozwolić 
na lepsze zrozumienie patofizjologii HFpEF [12].  

Ze względu na różną terminologię stosowaną 
przez autorów w odniesieniu do różnych form 
niewydolności serca, w niniejszej pracy utrzymane 
zostaną określenia używane w oryginalnych tekstach.  

Diagnostyka molekularna 
Wobec ograniczeń wynikających z podobnego 

obrazu klinicznego, dodatkowym narzędziem 
różnicującym mogą stać się techniki biologii molekularnej, 
dzięki którym możemy określić zmiany ekspresji genów,  
pełniących ważne dla serca funkcje. MicroRNA (miRNA) 
opisuje się jako jedne z głównych cząsteczek w regulacji 
ekspresji genów w różnych typach komórek. Ostatnio 
pojawia się coraz więcej publikacji dotyczących obecności 
w osoczu cząsteczek miRNA i możliwości ich 
wykorzystania jako swoistych markerów uszkodzenia 
tkanek [13, 14]. 

MicroRNA są małymi (21-25 nukleotydów), 
endogennymi, nie kodującymi cząstkami RNA, które biorą 
udział w posttranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. 
Wiążą się one z komplementarnymi odcinkami mRNA 
(messenger RNA) hamując w ten sposób produkcję białek 
lub degradację mRNA.  Cząsteczki te pełnią istotne 
funkcje w procesach rozwojowych, podczas namnażania 
się komórek, ich różnicowania i apoptozy. Ich biogeneza 
rozpoczyna się w materiale genetycznym jądra 
komórkowego i przebiega wieloetapowo. Większość 
miRNA powstaje z pierwotnych transkryptów (pre-miRNA) 
przepisywanych z genomów przez polimerazę RNAII jako 
fragment intronów eliminowanych w procesie składania 
pre-miRNA. W wyniku hydrolizy z pierwotnych 
transkryptów wycinane są pre-miRNA o długości 60-80 
nukleotydów, które tworzą fragmenty o strukturze 
przypominającej nieregularną spinkę do włosów. 
Następnie są one transportowane z jądra komórkowego 
do cytoplazmy, gdzie są modyfikowane do dojrzałych  
i funkcjonalnych cząsteczek miRNA. Dojrzałe cząsteczki 
miRNA tworzą z białkami kompleks RISC (RNA induced 
silencing complex) , który poprzez specyficzne wiązanie 
do komplementarnego regionu docelowej cząsteczki RNA 
wpływa na stabilność i translację mRNA [15]. Efektem 
działania miRNA jest hamowanie syntezy białka poprzez 
oddziaływanie z częściowo komplementarnymi regionami 
w obrębie regionu 3' (3'-UTR untranslated region) 
niepodlegającego translacji [16].  Wiadomo, że ekspresja 
większości miRNA jest swoista tkankowo lub komórkowo, 
dlatego możliwe jest ich wykorzystane w diagnostyce 
różnych chorób, w tym chorób układu sercowo-
naczyniowego [17-19]. Pomimo tej  specyficzności 
(tkankowej i/lub komórkowej) ich badania utrudnia  fakt, 
że pojedynczy miRNA może wpływać na ekspresję nawet 
do 100 genów [17] , a co więcej istotna rola może należeć 
nie do pojedynczego miRNA lecz do pewnej ich grupy.  
Micro RNA w niewydolności serca 

W niewydolności serca, w tym w HFpEF 
pojawiają się strukturalne zmiany mięśnia, prowadząc  do 
przerostu kardiomiocytów, starzenia się i obumierania 
komórek serca, a także do zwłóknienia  na skutek 
nagromadzenia się włókien kolagenu i macierzy 
pozakomórkowej, co skutkuje zaburzeniami rytmu serca i 
nasileniem dysfunkcji lewej komory. Zestawienie miRNA 
opisywanych w pracach dotyczących niewydolności serca 
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powiązanych z wiekiem zamieszczono w tabeli 1. Nair  
i wsp. [20] badali liczne miRNA u pacjentów  
z zaburzeniami  funkcji rozkurczowej lewej komory (DD, 
diastolic dysfunction) oraz w dwóch grupach z 
zaburzeniami zarówno funkcji skurczowej i rozkurczowej  
– skompensowaną kardiomiopatią rozstrzeniową (DCM, 
dilated cardiomyopathy) i zdekompensowaną  
kardiomiopatią rozstrzeniową,  wtórną do DCM (DCM-
CHF, congestive heart failure secondary to dilated 
cardiomyopathy), dzięki którym zidentyfikowali grupę 
miRNA związaną z wyżej wymienionymi stanami. 
Występowanie zaburzeń kurczliwości w DCM i DCM-CHF 
wydawało się nie mieć wpływu na trendy zaobserwowane 
w przypadku DD. W innej pracy Wong i wsp. [21] 
zidentyfikowali 12 miRNA o różnych ekspresjach w grupie 
chorych z niewydolnością serca (HF) i w grupie kontrolnej 
(non-HF).  Porównując grupę HFpEF z grupą kontrolą 
ustalono sześć miRNA o znacząco odmiennej ekspresji: 
miR-1233, miR-183-3p, miR-190a, miR193b-3p,  
miR-193b-5p, miR-545-5p. Najbardziej zauważalny był 
wzrost w zakresie miR-545-5p (3,02±1,13, p<0,05). 
Wyodrębniono również cztery miRNA (miR-125a-5p,  
miR-550a-5p, miR 190a, mir 638) które mają największy 
potencjał różnicowania HFrEFvs HFpEF. Autorzy zwrócili 
uwagę, że wartości pola pod krzywą (AUC, Area Under 
Curve) poszczególnych miRNA miało mniejszą wartość 
dyskryminacyjną (0,58-0,61) HFrEF vs HFpEF niż cały panel 
miRNA (0,80)  lub samo oznaczenie  NT-proBNP (0,83), ale 
najwyższą skuteczność diagnostyczną uzyskano 
posługując się połączeniem  panel miRNA +NT-proBNP 
(AUC 1,0). Wong i wsp. [21] przedstawiając ciekawą 
koncepcję przyczynowej roli miRNA w rozwoju  
HF przeprowadzili analizę ścieżek działania w oparciu  
o miRNA specyficzne dla HFpEF i HFrEF. Różnice  
w stężeniu miRNA można próbować połączyć  
z przenoszeniem informacji przez neurotrophinę i Wnt, 
jak również z białkiem p53.  Podobnie Watson i wsp. [22] 
odkryli pięć miRNA krążących we krwi (miR-375,  
miR-146a, miR-30c, miR-328, miR-221) mogących 
rozróżniać HFpEF od HFrEF. Najwyższym potencjałem 
diagnostycznym wykazało się miR-375, ale ponownie 
najwyższą skuteczność osiągnięto łącząc panel miRNA  
z log(BNP) (AUC0,86).  Co ciekawe, poza miR-221, obie 
prace wskazują na inne miRNA jako użyteczne  
w diagnostyce HF, co zauważyli i spróbowali wyjaśnić 
Schmitter i wsp. [23] – główną zauważoną różnicą byłą 
przyjęta metodologia: obie prace wykorzystywały 
odmienne metody pobierania próbek i oznaczeń miRNA. 
Zmniejszenie miR-1 i wzrost miR-195 są według van Rooij  
i wsp. oraz Ikeda i wsp. konieczne dla przerostu mięśnia 
sercowego i rozwoju HFpEF, ale mechanizmy molekularne 
leżące u podłoża tej zależności nie zostały  
w pełni zidentyfikowane [24, 25] . W rozwoju HFpEF 
istotną rolę odgrywają procesy starzenia. W badaniach 
ekspresji miRNA w starzejących się sercach, van Almen  
i wsp. wytypowali miR-18 i miR-19 jako potencjalne 
regulatory kardiomiopatii starczej, działające poprzez 

wpływ na sprzyjające włóknieniu ścieżki sygnałowe  
z udziałem TGF-beta i TSP-1 [26]. Inne badanie „in vitro” 
również potwierdziło, że miR-22 ulega wraz z wiekiem 
wzrostowi w mysich fibroblastach [27]. Późniejsze 
badania, przyniosły interesujące dane dotyczące związku 
miR-34a z procesem starzenia serca. Produkowane 
głównie w sercu miR-34a jest bardziej aktywne  
w starzejących się sercach myszy, jak również  
w bioptatach ludzkich serc (około dwukrotnie) [28]. 
Mechanizm działania miR-34a autorzy łączyli z regulacją 
apoptozy – poprzez hamujący wpływ na PNUTS.  
Micro RNA w procesach sprzyjających rozwojowi 
niewydolności serca 

W badaniach nie dotyczących bezpośrednio 
HFpEF, lecz mechanizmów mogących do niej 
doprowadzić, również poczyniono interesujące 
obserwacje – zestawienie opisywanych w tym kontekście 
miRNA zawarto w tabeli 2.   

Istnieją dowody, że dysproporcja w ekspresji 
ciężkich łańcuchów alfa- i  beta-miozyny (MHC, myosin 
heavy chain) w sercu może łączyć się z nadekspresją 
sercowo specyficznego miR-208a, prowadząc do arytmii, 
włóknienia i przerostu mięśnia [29] .  

Zwiększona aktywność miR-24 może hamować 
remodeling serca związany z akumulacją kolagenu  
i fibronektyny, zależną od TGF-beta [30]. Zhou i wsp. [31] 
odkryli, że wzrost mir-503 w niewydolnym sercu prowadzi 
do zwłóknienia poprzez ścieżkę:  miR-503 - Apelin-13 – 
TGF-beta – CTGF - produkcja kolagenu. Podobnie inne 
typy miRNA (np. miR-21, miR-29) mogą przyczyniać się do 
rozwoju HF poprzez nasilone włóknienie wywołane 
stymulacją ERK (extracellular signal-regulated kinase)  
i MAP (mitogen activated protein) [32, 33]. Co więcej 
udział miR-29 w przeroście i włóknieniu serca potwierdził 
zespół Derda i wsp. [34], co zwiększa jego potencjalną 
wartość jako markera HFpEF.  Na modelu zwierzęcym 
Chen i wsp. wykazali, że w przypadku włóknienia serca 
spowodowanego cukrzycą, ekspresja specyficznego dla 
serca miR-133 drastycznie spada, ale jednocześnie 
zaobserwowali, że u osobników ze  zwiększoną ekspresją 
miR-133 włóknienie było wyraźnie mniejsze, a ponadto 
zwiększona ekspresja miR-133 zapobiegała fosforylacji 
ERK1/2 i SMAD-2 [35].  

Rozpoznanie miRNA o zdolnościach 
regulacyjnych i specyficznych dla niewydolności serca, 
przyczynowo wpływających na jej przebieg, a nie tylko 
będących markerem zachodzących procesów 
patofizjologicznych, mogą stać się fundamentem rozwoju 
celowanej terapii i medycyny spersonalizowanej. 
Teoretycznie „in vivo” wpływać na miRNA można  
z użyciem syntetycznych molekuł anty-miR lub 
naśladujących miRNA (miRNA mimics) zmieniając w ten 
sposób ekspresję wybranych miRNA i dalej ścieżek 
sygnałowych z którymi są związane [36].  Obecnie nie 
prowadzi się jeszcze tego typu badań na ludziach z 
chorobami układu krążenia, ale pojawiają się prace oparte 
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na modelach zwierzęcych, a nawet próby zastosowania 
anti-miRNA w leczeniu onkologicznym. 

Shuguang Dong i wsp. [37] w swojej pracy na 
szczurach stwierdzili, że miR-21 może przyczyniać się do 
rozwoju HFpEF poprzez wzmożenie ekspresji 
antyapoptotycznego  genu Bcl-2 i w ten sposób 
ograniczać apoptozę fibroblastów  w sercu. Elementem 
terapeutycznym tego badania było dożylne wstrzykiwanie 
szczurom grupy badanej, u których wywołano wcześniej 
HFpEF poprzez zwężenie chirurgiczne aorty (TAC, 
transverse aortic constriction), antagonisty miR-21 przez 3 
kolejne dni. Po tej interwencji u badanych szczurów 
 (TAC + anti-miR-21), w porównaniu do grupy kontrolnej 
(TAC) stwierdzono widoczne złagodzenie włóknienia  
i atrofii mięśnia sercowego. Ten wynik został  
dodatkowo potwierdzony w prowadzonych równolegle 
badaniach „in vitro” na szczurzych kardiomiocytach  
i kardiofibroblastach.  
Podsumowanie 

W chwili obecnej badania nad miRNA w zakresie 
niewydolności serca, w tym w niewydolności z zachowaną 
funkcją skurczową, trzeba określić jako znajdujące się  
w fazie początkowej, ale pojawiające się nowe informacje 

i doniesienia o sukcesach badawczych ukazują ten 
kierunek jako bardzo obiecujący. Oparte na nich nowe 
hipotezy i pomysły terapeutyczne mogą ostatecznie 
doprowadzić do poprawy diagnostyki, prognozowania  
i spersonalizowanego leczenia niewydolności serca, 
zarówno z zachowaną jak i upośledzoną funkcją 
skurczową lewej komory.  
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  Tabela 1. MicroRNA opisywane w niewydolności serca związanej z wiekiem 
  Table 1. MicroRNA in heart failure associated with aging  
 

MicroRNA Badany problem Ekspresja Uwagi Odnośniki 

miR-1 Hypertrofia  Obniżona   [18]  [25] 

miR-18 Kardiomiopatia starcza Obniżona   [26] 

miR-19 Kardiomiopatia starcza Obniżona  [26] 

miR-21 HFpEF wywołana TAC 
Migotanie przedsionków 

Podwyższona 
 
Podwyższona 

Nasilona apoptoza, atrofia  i włóknienie serca 
Nasilenie włóknienia i migotania przedsionków, 

[37] 
[38] 

miR-22 Starzenie się serca 
 
Hypertrofia 

Podwyższona Obniża ekspresję mimecanu (osteoglycin) w 
fibroblastach serca, przyśpiesza komórkowe 
starzenie się, nasila migrację fibroblastów 
Wzrost objętości kardiomiocytów poprzez 
wpływ na PTEN 

[27] 
 
[39] 

miR-30c HFpEF, HFrEF Obniżona Potencjanie może różnicować z HFrEF [22] 

miR-34a Starzenie się serca Podwyższona In vivo zmniejszenie aktywności miR-34a 
ogranicza obumieranie kardiomiocytów 

[28] 

125a-5p HFpEF, HFrEF  Potencjanie może różnicować z HFrEF [21] 

miR-146a HFpEF, HFrEF Obnizona Potencjanie może różnicować z HFrEF [22] 

miR-183-3p HFpEF Obniżona  [21] 

miR-190a HFpEF, HFrEF Obniżona W HFrEF podobna do osób bez HF [21] 

miR-193b-3p HFpEF Obniżona  [21] 

miR-193b-5p HFpEF Obniżona  [21] 

miR-195  Podwyższona  [24] 

miR-221 HFpEF, HFrEF Obniżona Potencjanie może różnicować z HFrEF [21]  [22] 

miR-328 HFpEF, HFrEF Obniżona Potencjanie może różnicować z HFrEF [22] 

miR-375 HFpEF, HFrEF Obniżona  Potencjanie może różnicować z HFrEF [22] 

miR-454 Stabilna, izolowana DD Obniżona  [20] 

miR-500 Stabilna, izolowana DD Obniżona  [20] 

miR-545-5p HFpEF Podwyższona  [21] 

miR-550a-5p HFpEF, HFrEF Obniżona W HFrEF podwyższona [21] 

miR-638 HFpEF, HFrEF  Potencjanie może różnicować z HFrEF  

miR-1233 HFpEF Podwyższona  [21] 

miR-1246 Stabilna, izolowana DD Obniżona  [20] 
HFpEF - Heart Failure Preserved Ejection Fraction,  HFrEF - Heart Failure Reduced Ejection Fraction, DD – Diastolic Disfunction, HF – Heart Failure, 

                 TAC - Transverse Aortic Constriction 

 
Tabela 2. MicroRNA opisywane w związku z procesami mającymi wpływ na starzenie się serca 
Table 2. MicroRNA in heart aging mechanisms 

 
Micro RNA Ekspresja Powiązane procesy Odnośniki 

miR-21 Podwyższona Nasilenie włoknienia 
Nasilenie stymulacji ERK i MAP 

[32]  

miR-24 Podwyższona Hamowanie remodelingu serca zależne od TGF-beta [30] 

miR-29 Obniżona Nasilenie zwłóknienia  czynność fibroblastów serca 
Kardiomiopatia przerostowa 

[33] 
 [34] 

miR-30 Obniżona Niewydolność serca [18] 

miR-133 Obniżona Włoknienie serca w przebiegu cukrzycy [35] 

miR-182 Obniżona Niewydolność serca [18] 

miR-199a-3p Obniżona Ostra niewydolność serca, pogorszenie funkcji nerek  

miR-208a Podwyższona Dysproporcje  MHC typu alfa i beta 
Arytmie, włóknienie, przerost 

[29] 

miR-503 Podwyższona wzrost produkcji kolagenu , zwłóknienie [31] 

miR-526 Obniżona Niewydolność serca [18] 
         ERK - Extracellular signal-Regulated Kinase, MAP - Mitogen Activated Protein, MHC - Myosin Heavy Chain, TGF beta - Transforming Growth Factor-beta 

 
 

 
 
 
 



WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH W KWARTALNIKU 
„POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII” 

 
1. Prace zgłaszane do czasopisma powinny być przygotowane w formacie A4, z zachowaniem odstępu 1,5 między wierszami, 

pismem wielkości 12 punktów czcionką Calibri. Z lewej i prawej strony należy zachować margines szerokości 2,5 cm. 

2. Na pierwszej stronie należy podać: 

a. tytuł artykułu w języku polskim i angielskim, 

b. imiona i nazwiska autorów wraz z ich tytułami naukowymi, 

c. afiliacje wszystkich współautorów, 

d. adres autora korespondencyjnego, zawierający jego tytuł naukowy, imię i nazwisko, pełny adres instytucji w której jest 

zatrudniony/ ew. adres zamieszkania, numer telefonu, ew. faksu, adres e-mail. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na 

publikację przedstawionych danych adresowych, 

e. słowa kluczowe w języku polskim/ angielskim (do 5 słów), możliwie zgodne z aktualną listą Medical Subject Heading (MeSH) 

(http://slownik.mesh.pl/), 

f. streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (w przypadku prac oryginalnych do 300 słów; musi składać się z pięciu 

wyodrębnionych części, oznaczonych kolejno następującymi tytułami: Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, 

Wnioski. Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu muszą być wyjaśnione). Streszczenie prac poglądowych i 

kazuistycznych powinno zawierać do 250 słów i być pisane tekstem ciągłym bez wydzielonych sekcji; streszczenie powinno 

przekazać informacje na temat stwierdzonych zależności czy faktów bez konieczności czytania całej publikacji. 

3. Układ tekstu głównego pracy oryginalnej powinien obejmować wyodrębnione sekcje: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, 

Wyniki, Dyskusja, Wnioski, ewentualnie podziękowania, Spis Piśmiennictwa,  

4. Układ tekstu głównego pracy poglądowej powinien rozpoczynać się Wprowadzeniem, a kończyć się Podsumowaniem. 

Śródtytuły pracy ustalają Autorzy. 

5. Po Wnioskach (praca oryginalna) lub po Podsumowaniu (praca poglądowa) należy zamieścić informacje o temacie (projekcie), 

w ramach którego została zrealizowana publikacja oraz o źródłach jej finansowania. 

6. Tabele należy dołączyć na końcu pracy. Powinny być ponumerowane cyframi arabskimi. Tytuły tabel oraz ich zawartość należy 

podać w języku polskim. Tytuły tabel umieszcza się nad nimi. Wszystkie użyte w tabeli skróty należy wyjaśnić pod tabelą.  

7. Ryciny, grafiki lub zdjęcia (w rozdzielczości nadającej się do druku: 300 dpi) powinny być w formacie (do wyboru): *.PNG, *.GIF, 

*.TIF, *.JPG. Do tworzenia wykresów zalecane jest użycie programu Microsoft Excel. Tytuły rycin należy umieścić pod nimi, a ich 

tytuł podać w języku polskim. Ryciny należy ponumerować cyframi arabskimi.  

8. Spis piśmiennictwa: piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście. W tekście głównym 

każdą pozycję należy podać za pomocą cyfry arabskiej w nawiasie kwadratowym. 

9. Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać: w przypadku prac zbiorowych nazwiska wszystkich 

autorów z inicjałami imion bez kropek, oddzielone przecinkami, następnie dwukropek, tytuł artykułu, kropka, kolejno oficjalny 

skrót tytułu czasopisma, rok wydania, średnik, numer tomu (nr wydania; bez daty wydania) , dwukropek, pierwsza – ostatnia 

strona cytowanego artykułu.  

� np. Hirose T, Hasegawa J, Izawa S, Enoki H, Suzuki Y, Kuzuya M: Accumulation of geriatric conditions is associated with poor 

nutritional status in dependent older people living in the community and in nursing homes. Geriatr Gerontol Int 

2014;14(1):198-205 

10. Przy opisach bibliograficznych rozdziałów z książek należy podać: w przypadku prac zbiorowych nazwiska wszystkich autorów z 

inicjałami imion bez kropek, oddzielone przecinkami, następnie dwukropek, tytuł rozdziału, kropka, następnie po oznaczeniu 

„W:” tytuł książki, kropka, „Red:” nazwisko(a) redaktora(ów) książki wraz z inicjałami imion, kropka, po kropce – nazwa 

wydawcy, miasto i rok wydania, numery pierwszej i ostatniej strony poprzedzone literą „s.”: 

� np. Bawa S: Postępowanie dietetyczne w chorobach neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego – choroba 

Parkinsona i choroba Alzheimera. W: Dietoterapia 1. Red: Bawa S, Gajewska D, Kozłowska L. Wydawnictwo SGGW, 

Warszawa 2009, s.140-153 

11. Dopuszcza się również cytowanie ze źródeł elektronicznych, które powinny zawierać datę pobrania bądź przejrzenia pliku. 

Należy cytować w poniżej przedstawiony sposób 

� np. Eurostat 2011: Proportion of population aged 65 and over. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00028. Data 

wejścia: 10 listopad 2015. 

12. Skróty powinny być wyjaśnione w tekście w miejscu, w którym się pojawiają po raz pierwszy. 

13. Jednostki pomiaru: pomiar długości, wysokości, ciężaru i objętości powinien być podany w jednostkach metrycznych (metr, 

kilogram, litr) lub ich wielokrotnościach dziesiętnych. Temperatura powinna być podana w stopniach Celsjusza. Pozostałe 

jednostki powinny być zgodne z międzynarodowym układem jednostek (SI). 

14. Należy używać międzynarodowych (zgodnie z zasadami polszczyzny) nazw leków i suplementów diety. Dopuszcza się 

podawanie nazw handlowych w nawiasach. 


