
POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2017;3(3) :23-28 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

23 

 
PRACA POGLĄDOWA 

 

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 

1studentka dietetyki, studia stacjonarne drugiego stopnia, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu 
2Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 

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. 
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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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