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Streszczenie 
Witaminy i składniki mineralne pełnią wiele istotnych funkcji w organizmie człowieka, w tym również odpowiadają  
za prawidłową pracę układu nerwowego. Wiele badań wskazuje na korzystne efekty spożywania odpowiedniej ilości 
witamin z grupy B (szczególnie witaminy B6, B12 i kwasu foliowego), witaminy C, D, E oraz związków o charakterze 
antyoksydacyjnym w profilaktyce i leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych u osób starszych. Należy jednak zaznaczyć, 
że wyniki badań, dotyczących wpływu witamin na zapobieganie demencji, nie są jednoznaczne. Wątpliwości budzi 
również korzystny wpływ odpowiedniego stanu odżywienia organizmu witaminą D; nie wszystkie wyniki badań 
wskazują na istnienie takiego związku. Artykuł jest przeglądem badań, w których określano związek między 
spożyciem wyżej wymienionych witamin a ryzykiem wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych u osób starszych. 
 
Słowa kluczowe: zaburzenia poznawcze, osoby starsze, witaminy z grupy B, witamina D, witaminy antyoksydacyjne 
 
Abstract 
Vitamins and minerals are indispensable to proper functioning of a nervous system. According to available data, 
there seem to be a significant correlation between a proper intake of B-vitamins, vitamin C, D, E, antioxidants, and  
a reduced risk of cognitive function disorders among elderly people. However, these results are inconclusive.  
An adequate nutritional status in vitamin D appears to be the least dubious. Only some study results indicate  
on associations between higher vitamin D concentration and better cognitive functions. In this paper based on the 
literature review we presented study results where associations between intake of mentioned vitamins and 
cognitive behaviors as well as a risk of dementia were examined among elderly. 
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Wprowadzenie 
Zarówno w Polsce, jak i na świecie, z roku na rok,  

w ogólnej populacji, rośnie odsetek osób starszych. 
Zwiększanie się średniej długości trwania życia niesie  
za sobą wzrost zainteresowania problemami osób 
starszych, z czym wiąże się poprawa jakości ich  
życia [1]. Wraz z postępującym procesem starzenia  
się organizmu, dochodzi do zmian w wielu układach  
i tkankach, w tym także w układzie nerwowym  
i w mózgu, co powoduje, że wraz z wiekiem wzrasta 
ryzyko rozwoju demencji i zaburzeń poznawczych. 
Prawidłowe funkcjonowanie poznawcze to jeden  
z ważniejszych czynników wpływających na samodziel-
ność osób starszych [2].  

Wiele badań epidemiologicznych ma na celu 
zidentyfikowanie modyfikowalnych czynników, które 
mogłyby wpłynąć na obniżenie ryzyka rozwoju, 
związanego z wiekiem zaburzeń funkcji poznawczych. 
Spośród czynników dotyczących stylu życia wymienia się 
między innymi niepalenie papierosów, utrzymywanie 
regularnych kontaktów z rodziną lub przyjaciółmi, 
regularną aktywność fizyczną oraz wykonywanie zajęć 
aktywizujących intelektualnie, jak np. rozwiązywanie 
krzyżówek lub czytanie książek [3].  

Również dieta jest ważnym, modyfikowalnym 
czynnikiem ryzyka, który odgrywa istotną rolę w strategii 
zapobiegania lub opóźnienia wystąpienia demencji.  
W profilaktyce zaburzeń poznawczych wymienia się 
takie składniki pokarmowe, jak: wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe (WNKT) omega-3, substancje o działaniu 
antyoksydacyjnym (w tym witamina C, E i β-karoten), 
witaminy z grupy B (szczególnie witamina B6, B12, 
foliany), witamina D, a także żelazo, jod oraz cynk [4].  

Wraz z wiekiem rośnie ryzyko niedożywienia oraz 
niedoborów pokarmowych. Wśród osób starszych często 
obserwowane są niedobory witamin z grupy B, które 
wynikają z nieodpowiedniej diety, a także obniżonego 
wchłaniania z przewodu pokarmowego, na skutek 
powszechnego u seniorów zespołu złego wchłaniania,  
a także przyjmowanych leków [5]. Ponadto, osoby 
starsze są szczególnie narażone na niedobory witaminy 
D, które także wynikają z niskiego spożycia produktów 
będących jej źródłem w diecie. Ponadto, rzadkie 
wychodzenie z domu, a co za tym idzie, rzadsza 
ekspozycja na promieniowanie UVB oraz mniejsza 
zawartość w skórze prekursora do syntezy witaminy  
D (7-dehrydrocholesterolu) sprawia, że skórna synteza 
witaminy D u osób starszych jest nawet czterokrotnie 
niższa niż u osób młodych. Dodatkowo niedobory 
witaminy D wynikają z częstej obecności przewlekłych 
chorób wątroby i nerek, a więc narządów, które biorą 
udział w powstawaniu aktywnej formy witaminy D [6]. 

 

Celem niniejszej pracy było omówienie związku 
między spożyciem wybranych witamin (w tym witamin 
antyoksydacyjnych, witamin z grupy B oraz witaminy  
D) a zachowaniem zdolności poznawczych u osób 
starszych. W pracy wybrano i opisano wpływ witamin, 
odnośnie których przeprowadzono najwięcej rzetelnych 
badań naukowych.  

 
Witaminy antyoksydacyjne  

Tkanka nerwowa mózgu jest szczególnie wrażliwa 
na stres oksydacyjny, ze względu na podwyższony 
metabolizm tlenowy, a także duży udział wieloniena-
syconych kwasów tłuszczowych w błonach neuronów, 
które łatwo ulegają peroksydacji [7]. Witamina E, C oraz 
β-karoten to egzogenne przeciwutleniacze zmniejszające 
ilość wolnych rodników, a co za tym idzie, uszkodzeń 
spowodowanych przez reakcje łańcuchowe w komór-
kach nerwowych oraz przyczyniające się do hamowania 
rozwoju demencji [8].  

W tabeli 1 przedstawiono wyniki wybranych badań 
prospektywnych, dotyczących zależności między spoży-
ciem antyoksydantów a funkcjami poznawczymi u osób 
starszych. W badaniu Wengreen i wsp. [9], z udziałem 
3831 osób w wieku ≥ 65 lat, wykazano związek między 
wyższym spożyciem żywności bogatej w witaminę  
C a istotnie lepszymi wynikami w teście 3MS (The 
Modified Mini-Mental State, ocena ogólnego funkcjo-
nowania poznawczego). Pozytywny wpływ wysokiego 
spożycia witaminy C z żywnością (> 224 mg/dzień)  
na zachowanie zdolności poznawczych był najwyższy  
po 3 latach od rozpoczęcia badania. W omawianym 
badaniu podobne rezultaty odnotowano także dla 
wysokiego spożycia karotenoidów (> 55 073 µg/dzień) 
oraz witaminy E (> 8 mg/dzień) [9]. Również w innym 
badaniu z udziałem 5395 osób w wieku ≥ 55 lat  
z prawie dziesięcioletnim czasem obserwacji, stwier-
dzono istotny statystycznie związek między wysokim 
spożyciem witaminy E a mniejszym ryzykiem wystąpienia 
demencji. O 25% (95% CI: 5 – 41%) mniejsze ryzyko 
wystąpienia zaburzeń poznawczych wykazano w grupie 
o największym spożyciu (>18,5 mg/d) w stosunku do 
grupy o najmniejszym spożyciu (<9 mg/d) tej witaminy. 
W tym samym badaniu nie stwierdzono istotnych 
zależności w odniesieniu do poziomu spożycia witaminy 
C, β-karotenu i flawonoidów [10]. W badaniu z udziałem 
3718 osób w wieku ≥ 65 lat stwierdzono, że spożycie  
α-tokoferolu było związane z wiekiem, w którym 
wystąpiły zaburzenia funkcji poznawczych u badanych 
osób. Osoby o wyższym spożyciu α-tokoferolu (średnio 
7,2 mg/dzień) były o 34% (95% CI: 3 – 57%) mniej 
narażone na ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera (AD 
– ang. Alzheimer’s Disease) w ciągu 4-letniego okresu 
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obserwacji (wynik na pograniczu istotności statystycznej) 
[11]. Podobnych wyników nie potwierdzono na próbie 
980 osób podczas 4-letniego okresu obserwacji – nie 
wykazano istotnego związku między spożyciem witaminy 
E oraz C (zarówno z dietą jak i z suplementami) na 
zachowanie zdolności poznawczych badanych [12]. 

W randomizowanych badaniach interwencyjnych 
związek między suplementacją a zmniejszeniem ryzyka 
wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych nie został 
potwierdzony. Badanie obejmujące 6377 zdrowych, 
starszych kobiet, otrzymujących suplementy witaminy  
E (402 mg co drugi dzień) lub placebo, nie wykazało 
istotnych różnic w wynikach 5 testów oceniających 
funkcje poznawcze po 4 latach obserwacji [13]. 
Podobnie po zastosowaniu suplementów zawierających 
jednocześnie β-karoten, witaminę E i kwas askorbinowy 
(dawki dzienne odpowiednio: 50 mg, 402 mg i 500 mg) 
nie obserwowano zmian w wynikach testów funkcji 
poznawczych, zarówno w grupie starszych kobiet (po  
3,5 roku obserwacji) [14] jak i mężczyzn (po 2,5 roku 
obserwacji) [15]. 

Istnieje potrzeba przeprowadzania dalszych, dobrze 
zaplanowanych badań nad skutecznością antyoksydan-
tów w zapobieganiu występowania zaburzeń poznaw-
czych. Powodem są duże rozbieżności w wynikach badań 
naukowych w tym zakresie. Dwa niezależnie opubli-
kowane przeglądy piśmiennictwa wskazują na brak 
wpływu wysokiego spożycia antyoksydantów na zdolno-
ści poznawcze i potwierdzają konieczność prowadzenia 
dalszych badań w tym zakresie [16,17]. 

 
Witaminy z grupy B 

Witaminy z grupy B odgrywają ważną rolę  
w funkcjonowaniu układu nerwowego. Spośród witamin 
należących do tej grupy stosunkowo najwięcej badań 
dotyczy witaminy B6, witaminy B12 oraz kwasu foliowego. 
Kwas foliowy uczestniczy m.in. w metabolizmie 
aminokwasów i kwasów nukleinowych, witamina B6 jest 
niezbędna do prawidłowego metabolizmu neurotrans-
miterów, natomiast witamina B12 bierze udział w tworze-
niu osłonek nerwowych. Kwas foliowy i witamina B12 
uczestniczą w podziałach komórkowych, odpowiadają za 
dojrzewanie krwinek czerwonych, a ich niedobory 
prowadzą do rozwoju niedokrwistości megaloblastycznej 
i jej dalszych konsekwencji, w tym także zaburzeń funkcji 
poznawczych [18]. Ponadto, wspomniane wyżej 
witaminy biorą udział w metabolizmie homocysteiny – 
aminokwasu, który powstaje w wyniku wewnątrz-
komórkowych przemian metioniny. Podwyższony 
poziom homocysteiny we krwi uważany jest za istotny, 
niezależny czynnik ryzyka chorób układu krążenia [19],  
a także może być związany z większym ryzkiem rozwoju 
zaburzeń funkcji poznawczych [20], chociaż nie wszystkie 
 

badania potwierdzają tę zależność [21,22]. Uważa się,  
że zwiększone spożycie witamin z grupy B jest związane  
z poprawą funkcji poznawczych, bezpośrednio poprzez 
ich wpływ na strukturalną integralność mózgu oraz 
działanie neuroprzekaźników, jak również pośrednio 
przez wpływ na metabolizm homocysteiny [23]. 

Niedobory witaminy B12 są związane z 2-krotnie 
wyższym ryzykiem rozwoju zaburzeń poznawczych  
u osób starszych [24]. Podobnie niski poziom folianów  
w surowicy wpływa na zwiększenie ryzyka wystąpienia 
łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI – ang. Mild 
Cognitive Impairment) lub demencji [25], a także szybszą 
progresję MCI do otępienia [26]. U osób z łagodnymi 
zaburzeniami poznawczymi, częściej obserwuje się 
niedobory kwasu foliowego [27]. Odpowiednie spożycie 
witamin z grupy B może przynosić korzyści, szczególnie 
osobom, u których wystąpiły już zaburzenia poznawcze 
na różnym poziomie – od MCI do AD. Na podstawie 
badania z udziałem 100 osób z MCI, 100 osób z AD oraz  
121 zdrowych wykazano, że osoby starsze ze zdiagno-
zowaną AD, których poziom spożycia witamin z grupy  
B był wyższy, osiągnęły istotnie lepsze wyniki w testach 
badających m.in. pamięć krótkotrwałą i odroczoną  
oraz funkcje werbalne, w porównaniu z osobami  
z AD o niższym spożyciu wspomnianych witamin.  
W badaniu uwzględniono spożycie witamin z grupy  
B, pochodzących z żywności oraz suplementów diety. 
Podobnych zależności nie stwierdzono natomiast  
w grupie osób zdrowych [28].  

W przeglądzie systematycznym, uwzględniającym 
14 randomizowanych badań interwencyjnych, oceniono 
wpływ suplementacji witaminą B6, B12 i kwasem 
foliowym na funkcje poznawcze. Żadne z włączonych do 
przeglądu badań dotyczących witaminy B6 (3 badania)  
i B12 (6 badań) nie wykazało wpływu na poprawę funkcji 
poznawczych, natomiast w przypadku kwasu foliowego, 
tylko w jednym z trzech ocenianych badań odnotowano 
korzystny wpływ, ale u osób z zaburzeniami 
poznawczymi [29].  

W tabeli 2 zestawiono wyniki wybranych inter-
wencyjnych badań epidemiologicznych, dotyczących 
zależności między stanem odżywienia wybranymi 
witaminami z grupy B, a funkcjami poznawczymi  
u osób starszych. Na podstawie wyników zestawionych 
badań można wnioskować, że suplementacja witami-
nami z grupy B może przynosić korzyści u osób  
z podwyższonym poziomem homocysteiny. W badaniu  
z udziałem 140 osób powyżej 60. roku życia odnotowano 
mniejsze pogorszenie funkcji poznawczych po zastoso-
waniu suplementacji jedynie u osób z podwyższonym 
poziomem homocysteiny w osoczu (powyżej 13 umol/l) 
[30]. Podobnie badanie z udziałem 266 osób z MCI,  
w wieku powyżej 70. lat, losowo przydzielonych  
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do grupy z suplementacją witaminami z grupy B lub 
placebo, wykazało, że korzyści poznawcze występowały 
jedynie w grupie osób z podwyższonym poziomem 
homocysteiny [31]. Witaminy z grupy B prawdopodobnie 
mogą wpływać na anatomiczne zmiany, jakie zachodzą  
w mózgu wraz z wiekiem. W badaniu z udziałem 156 
osób starszych, oceniono skuteczność suplementacji 
witaminami z grupy B w zakresie prewencji istotnego 
zmniejszenia objętości mózgu [32]. Na podstawie 
wyników rezonansu magnetycznego stwierdzono, że 
osoby otrzymujące suplementy diety miały istotnie 
mniejsze ubytki istoty szarej, szczególnie w obrębie 
hipokampu, zakrętu hipokampowego, językowatego, 
wrzecionowatego oraz móżdżku w porównaniu do osób 
z grupy kontrolnej, które otrzymywały placebo. 
Wymienione regiony mózgu są miejscem najczęściej 
występujących zmian typowych dla AD lub MCI [32]. 
Podobne wyniki uzyskano w badaniu z udziałem 168 
osób powyżej 70. roku życia z MCI [33]. Uczestników 
przydzielono losowo do jednej z dwóch grup: 
interwencyjnej (podobnie jak w poprzednim badaniu, 
dzienna dawka suplementów wynosiła 0,5 mg witaminy  
B12, 20 mg witaminy B6 oraz 0,8 mg kwasu foliowego) 
lub placebo. Suplementacja witamin z grupy  
B przyczyniała się do zmniejszenia wskaźnika atrofii 
mózgu o prawie 30% w porównaniu do grupy placebo 
[33]. Natomiast Ford i wsp. [34] ocenili, czy dwuletnia 
suplementacja witaminami z grupy B zmniejsza ryzyko 
wystąpienia zaburzeń poznawczych i demencji w ciągu  
8 lat obserwacji u mężczyzn z nadciśnieniem (75 lat  
i więcej). Wykazano, iż codzienna suplementacja 
witaminami z grupy B nie wpłynęła korzystnie ani  
na funkcje poznawcze, ani też nie zmniejszała  
ryzyka wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych  
lub demencji. Po dwuletnim okresie obserwacji 
odnotowano pogorszenie wyników w teście ADAS-Cog 
(ang. Alzheimer's Disease Assessment Scale-Cognitive 
Subscale) w grupie badanej oraz w grupie kontrolnej. 

 
Witamina D 

Witamina D warunkuje prawidłową gospodarkę 
wapniowo-fosforanową i bierze udział w mineralizacji 
kości, a jej niedobór prowadzi do krzywicy, osteomalacji 
oraz osteoporozy [35]. Obecność 1,25-dihydroksy-
cholekalcyferolu w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz 
jego receptorów w ośrodkowym układzie nerwowym 
wskazuje, że witamina ta pełni istotną rolę  
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. 
Witamina D wykazuje działanie neuroprotekcyjne, m.in. 
poprzez wpływ na syntezę czynników neurotroficznych  
i neurotransmiterów, hamuje syntezę tlenku azotu, 
zwiększa ilości wewnątrzkomórkowego glutationu oraz 
zmniejsza produkcję cytokin prozapalnych [36]. Sugeruje 
 

się związek niskiego poziomu witaminy D w surowicy  
ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń funkcji poznawczych, 
demencji i AD, jednak wyniki dotychczas opubliko-
wanych badań przekrojowych nie dostarczają dowodów 
na istnienie związku przyczynowo-skutkowego [37]. 

Balion i wsp. [38] w swojej metaanalizie ocenili 
związek pomiędzy funkcjami poznawczymi i demencją  
a stężeniem witaminy D u osób dorosłych. Wyniki badań 
przekrojowych i kliniczno-kontrolnych uwzględnionych  
w metaanalizie wykazały, że osoby z AD miały istotnie 
niższe stężenie 25-hydroksywitaminy D w porównaniu 
do osób zdrowych (średnio o 15 nmol/L). Ponadto 
stwierdzono, że osoby z poziomem witaminy D <50 
nmol/L osiągały istotnie gorsze wyniki w teście Mini-
Mental State Examination (MMSE) w porównaniu  
do osób, u których poziom witaminy D wynosił powyżej 
50 nmol/L. Wyniki badań kohortowych uwzględnionych 
w metaanalizie nie były jednoznaczne. W jednym 
badaniu niskie stężenia 25(OH)D w surowicy było 
związane z pogorszeniem zdolności poznawczych  
w okresie 6-letniej obserwacji, natomiast w innym nie 
wykazano istotnego związku pomiędzy poziomem 
witaminy D a funkcjami poznawczymi. Istotnych 
statystycznie związków nie stwierdzono również  
w badaniach randomizowanych, uwzględnionych  
w metaanalizie, jednak jak wskazują autorzy, mogło być 
to spowodowane zbyt małą próbą badaną [38]. 

Również wyniki badań epidemiologicznych, 
prowadzonych w kolejnych latach, nie są jednoznaczne 
(tabela 3). W badaniu przekrojowym z udziałem 134 
pacjentów w wieku ≥ 65 lat, stwierdzono niski poziom 
witaminy 25(OH)D3 aż u 115 badanych (86%), z czego u 
44% osób zdiagnozowano niedobory (<20 ng/mL). 
Badanie przeprowadzono wśród osób przebywających  
w placówce rehabilitacyjnej, przeznaczonej między 
innymi dla osób powracających do sprawności po 
udarach mózgu i urazach kręgosłupa. W badaniu tym nie 
stwierdzono istotnych statystycznie zależności między 
poziomem witaminy D a ryzykiem wystąpienia zaburzeń 
zdolności poznawczych, o których wnioskowano na 
podstawie oceny samodzielności pacjenta [39]. 
Natomiast w badaniu przekrojowym z udziałem 159 
osób w wieku powyżej 70. lat, wykazano niższe ryzyko 
wystąpienia zaburzeń zdolności poznawczych u osób  
z wyższym poziomem witaminy D w surowicy  
w porównaniu do ich równolatków z niższym poziomem. 
W badaniu tym wyniki testu MMSE były istotnie 
skorelowane z poziomem witaminy D. Osoby  
z łagodną postacią demencji miały istotnie niższe średnie 
stężenie witaminy D niż osoby bez zaburzeń 
poznawczych (30,9 vs 38,8 ng/ml) [40]. Podobne wyniki 
uzyskali także Breitling i wsp. [41] w badaniu 
prospektywnym z udziałem 1639 osób w wieku powyżej 
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65. lat. Kobiety z najwyższym poziomem witaminy  
D w surowicy krwi (>18,1 ng/ml) osiągnęły średnio  
o 2 punkty lepszy wynik w teście oceniającym ogólne 
funkcjonowanie poznawcze, w porównaniu do kobiet  
z najniższym poziomem tego parametru (<6,9 ng/ml). 
Autorzy badania zaobserwowali średnie obniżenie 
wyniku testu związane z wiekiem, które wynosiło 0,3 
punktu na rok. Występowanie podobnych zależności 
stwierdzono w grupie badanych mężczyzn. Test 
zdolności poznawczych odbył się 5 lat po zmierzeniu 
poziomu witaminy D w surowicy [41]. Annweiler i wsp. 
[42] w badaniu z udziałem 40 starszych kobiet, 
podzielonych na dwie grupy w zależności od stężenia 
witaminy D w surowicy, wykazali związek między 
niedoborem witaminy D na początku badania oraz 
wystąpieniem demencji po 7. latach obserwacji. Może 
to sugerować, że niedobór witaminy D w surowicy krwi 
może być czynnikiem prognostycznym wystąpienia 
demencji.  

 
Podsumowanie 

W badaniach określających wpływ czynników 
żywieniowych na zdolności poznawcze u osób starszych 
pojawia się szereg trudności. Informacje o zwyczajowym 
spożyciu żywności są deklarowane przez badane osoby, 
m.in. przy użyciu kwestionariusza częstotliwości spożycia 
żywności (FFQ – ang. Food Frequency Questionnaire), 
który obejmuje najczęściej okres 12 miesięcy 
poprzedzających badanie, co może stanowić trudność 

dla osób, u których pewne zaburzenia funkcjonowania 
poznawczego już wystąpiły. Ponadto, tak jak w każdym 
badaniu, istnieje ryzyko podawania nieprawdziwych 
informacji przez osoby badane. Mnogość testów 
używanych do oceny zdolności poznawczych istotnie 
utrudnia porównywanie wyników badań między sobą. 
Najczęściej używany test MMSE jest bardzo ogólny i nie 
pozwala na wykrycie wczesnych objawów zaburzeń 
zdolności poznawczych. Bardziej dokładne testy są 
natomiast czasochłonne i często wiążą się z wyższymi 
kosztami ich przeprowadzania, muszą być wykonywane 
przez wyszkolone osoby. Ponadto należy pamiętać  
o innych czynnikach mogących zakłócać interpretację 
wyników.  

Podsumowując, można stwierdzić, że istnieje 
potrzeba przeprowadzania dalszych badań na repre-
zentatywnych próbach w celu identyfikacji czynników, 
które mogą korzystnie wpływać na funkcjonowanie 
poznawcze osób starszych. Zgodnie z obecnym stanem 
wiedzy, brak jest wystarczających dowodów na 
skuteczność stosowania suplementacji witaminami  
w prewencji zaburzeń poznawczych. Przede wszystkim 
istnieje potrzeba skonstruowania uniwersalnej metody 
oceny funkcji poznawczych u osób starszych, umożli-
wiającej porównywanie wyników badań między sobą, 
która byłaby możliwie prosta i tania w zastosowaniu,  
a jednocześnie byłoby możliwe za jej pośrednictwem 
wczesne zdiagnozowanie ubytków w funkcjonowaniu 
poznawczym.  
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Tabela 1: Zestawienie wybranych badań prospektywnych, dotyczących zależności między spożyciem antyoksydantów  
a funkcjami poznawczymi u osób starszych 
 

3MS – The Modified Mini-Mental State, AD – Alzheimer’s Disease, CAMDEX – Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination, CDRS – Cognitive Drug 
Research System, DSM-III-R – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders III Revised, DSM-IV – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
IV, EBTIDR – East Boston Tests of Immediate and Delayed Recall, FFQ – Food Frequency Questionnaire, GMS – Geriatric Mental State schedule, MMSE –  
Mini Mental State Examination, NINCDS-ADRDA – National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer's Disease  
and Related Disorders Association Alzheimer's Criteria, NINDS-AIREN – National Institute of Neurological Disorders and Stroke and Association Internationale 
pour la Recherche et l'Enseignement en Neurosciences Vascular Dementia Criteria, SDMT – Symbol Digit Modalities Test, SFFQ – Semiquantitative Food 
Frequency Questionnaire 

  

Kraj 
badania 

Grupa badana 
Metodyka 

Wyniki  
istotne statystyczne  

Ocena sposobu 
żywienia 

Czas 
obserwacji 

Ocena funkcji 
poznawczych 

USA  
[9] 

3831 osób  

♀: n=2066,  
75 ± 7 lat 

♂: n=1566,  
74 ± 6 lat 

FFQ 
spożycie 

witaminy C, E 
i karotenoidów 

7 lat 3MS 

↑ wyników w teście 3MS u osób  
o największym spożyciu witaminy  
C (>224 mg/d), witaminy E (>11,6 

IU/dzień) i karotenoidów (> 15 145 
IU/dzień) w porównaniu do osób  

o najniższym spożyciu 

Holandia  
[10] 

5395 osób 
≥ 55 lat 

SFFQ 
spożycie 

witaminy C, E, 
beta karotenu  
i flawonoidów 

średnio  
9,6 lat 

DSM-III-R 
NINCDS-ADRDA 

NINDS-AIREN 
GMS 

CAMDEX 

25% ↓ ryzyko wystąpienia zaburzeń 
poznawczych u osób o najwyższym 
spożyciu witaminy E (>18,5 mg/d)  

w porównaniu do osób z najniższym 
spożyciem (<9 mg/d). 

Brak wpływu poziomu spożycia 
witaminy C, β-karotenu  

i flawonoidów. 

USA 
[11] 

3718 osób 
≥ 65 lat 

 

FFQ  
spożycie 

różnych form 
tokoferolu 

4 lata 

EBTIDR 
MMSE 
SDMT 

NINCDS-ADRDA 

34% ↓ ryzyko wystąpienia AD u osób 
z wyższym spożyciem α-tokoferolu 

(7,2 mg/dzień) 

USA 
[12] 

980 osób 
75 ± 6 lat 

SFFQ 4 lata 
DSM-IV 

CDRS 
NINCDS-ADRDA 

Brak zależności między spożyciem 
witaminy C,E i β-karotenu a ryzykiem 

wystąpienia AD 
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Tabela 2: Zestawienie wybranych interwencyjnych badań epidemiologicznych, dotyczących zależności między stanem 
odżywienia wybranymi witaminami z grupy B a funkcjami poznawczymi u osób starszych  

 

Kraj 
badania 

Grupa badana 
Metodyka Wyniki 

istotne statystyczne Stan odżywienia 
(osocze krwi) 

Suplementacja 
(czas interwencji) 

Ocena funkcji 
poznawczych 

Chiny 
[30] 

140 osób z MCI, AD, 
VaD 

Grupa badana: 
n=70,  

79 ±7 lat 
Grupa kontrolna:  
n=70, 77 ± 8 lat 

witamina B12 
 kwasu foliowy 
homocysteina 

1 mg witamina B12 
5 mg kwas foliowy 

 
(2 lata) 

MMSE 
MDRS 

↓ pogorszenie funkcji 
poznawczych w grupie 

osób o najwyższym 
wyjściowym poziomie 

homocysteiny 

Wielka 
Brytania 

[31] 

223 osoby z MCI 
Grupa badana: 

n=110, 77 ± 5 lat 
Grupa kontrolna: 
n=113, 77 ± 5 lat 

witamina B12 
 kwasu foliowy 
homocysteina 

20 mg witamina B6 
0,5 mg witamina 

B12 
0,8 mg kwas 

foliowy 
 

(2 lata) 

MMSE 
HVLT-R 

VF 
CLOX1 
CLOX2 

IQCODE 
CDR-SOB 

↓  pogorszenie funkcji 
poznawczych w grupie 
osób z podwyższonym 

poziomem homocysteiny 

Wielka 
Brytania 

[32] 

156 osób z MCI 
Grupa badana: 
n=80, 77 ± 5 lat 

Grupa kontrolna: 
n=76, 76 ± 4 lat 

witamina B6 
witamina B12   
kwas foliowy 

homocysteina 

20 mg witamina B6 
0,5 mg witamina 

B12 
0,8 mg kwas 

foliowy 
 

(2 lata) 

CDR-SOB 
MMSE 
HVLT-R 

VF 
+ MRI 

Grupa badana: mniejsze 
ubytki istoty szarej (0,5% 
± 2,9 w grupie badanej 
vs. 3,7% ± 3,7 w grupie 

kontrolnej) (MRI) 
Grupa kontrolna: szybsza 

atrofia istoty szarej 
mózgu 

Wielka 
Brytania 

[33] 

168 osób z MCI 
Grupa badana: 
n=85, 77 ± 5 lat 

Grupa kontrolna: 
n=83, 76 ± 5 lat 

witamina B12 
 kwas foliowy 
homocysteina 

20 mg witamina B6 
0,5 mg witamina 

B12 
0,8 mg kwas 

foliowy 
(2 lata) 

TICS-M score 
MMSE 
+ MRI 

Grupa badana: ↓ o 30% 
wskaźnika atrofii mózgu 

(MRI) 

Australia 
[34] 

299 mężczyzn z 
nadciśnieniem 
Grupa badana: 

n=150, 79 ± 3 lat 
Grupa kontrolna: 
n=149, 79 ± 3 lat 

homocysteina 

25 mg witamina B6 
0,4 mg witamina 

B12  
2 mg kwas foliowy 

(2 lata) 

ADAS-Cog 
MMSE 
CVLT 

CAMDEX 
DCT 

Brak wpływu 

AD – Alzheimer’s Disease, ADAS-Cog – Alzheimer's Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale, CAMDEX – Cambridge Mental Disorders of the Elderly 
Examination, CDR-SOB – Clinical Dementia Rating, CLOX – The Executive Clock-Drawing Task, CVLT – California Verbal Learning Test, DCT – Dot Counting Test, 
HVLT-R – Hopkins Verbal Learning Test – Revised, IQCODE – Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly, MCI – Mild Cognition Impairment, 
MDRS – Mattis Dementia Rating Scale, MMSE – Mini Mental State Examination, MRI – Magnetic Resonance Imaging, TICS – Telephone Interview for Cognitive 
Status, VF – Verbal fluency, WLR – Word List Recall, WLR – Word List Recognition 
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Tabela 3: Zestawienie wybranych obserwacyjnych badań epidemiologicznych dotyczących zależności między stanem 
odżywienia witaminą D a funkcjami poznawczymi u osób starszych 
 

Kraj 
badania 

Grupa badana 

Metodyka Wyniki  
Istotne statystyczne Rodzaj badania 

(czas obserwacji) 
Ocena funkcji 
poznawczych 

Singapur 
[39] 

134 osoby  
(pacjenci placówki 
rehabilitacyjnej) 

≥ 65 lat 

badanie 
przekrojowe 

FIM Brak związku 

USA 
[40] 

159 osób z MCI oraz 
zdrowych 

> 70 lat  

badanie 
przekrojowe 

MMSE  
i inne 

↓ punktów w teście MMSE u osób  
o niższym poziomie witaminy  

D w surowicy krwi (30,9 ng/ml)  
w porównaniu do osób z wyższym 

poziomem (38,8 ng/ml) 

Niemcy 
[41] 

1639 osób zdrowych 
≥ 65 lat  

badanie 
prospektywne 

(5 lat) 
COGTEL 

♀  średnio o 2 punkty, ♂  średnio  
o 1 punkt  ↑ w teście COGTEL u osób 

z wyższym poziomem witaminy  
D (>18,1 ng/ml) w porównaniu  
do osób z niższym poziomem  

(<6,9 ng/ml) 

Francja 
[42] 

40 zdrowych kobiet 
≥ 75 lat 

badanie 
prospektywne 

(7 lat) 

Ocena kliniczna  
(DSM-IV 

NINCDS-ADRDA) 

Mniejsze ryzyko wystąpienia NAD  
u osób z wyższym poziomem 

witaminy D  w surowicy (>10 ng/ml) 
 

Brak związku dla AD 
AD – Alzheimer’s Disease, COGTEL – Cognitive Telephone Screening Instrument, DSM-IV – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,  
FIM – Functional Independence Measure, MCI – Mild Cognition Impairment, MMSE – Mini Mental State Examination, NAD – Non-Alzheimer's dementia, 
NINCDS-ADRDA – National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer's Disease and Related Disorders Association 
Alzheimer's Criteria 
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https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_of_Neurological_and_Communicative_Disorders_and_Stroke
https://en.wikipedia.org/wiki/Alzheimer%27s_Disease_and_Related_Disorders_Association

