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Rola błonnika pokarmowego w aspekcie 
żywienia osób starszych

The role of dietary fiber inthe nutrition 
of the elderly

	 	 Badania naukowe oceniające sposób żywienia ludzi w wieku starszym dowodzą, że 
seniorzy nie realizują całodziennej normy spożycia błonnika pokarmowego, wynika to z 
niskiego spożycia warzyw, owoców, ziemniaków oraz produktów zbożowych. Zgodnie z 
Normami Żywności i Żywienia 2020 osoby w wieku 51-65 lat powinny spożywać błonnika 
minimum 25g/dobę, natomiast powyżej 66 roku życia powinny spożywać minimum 20g/
dobę przy czym w indywidualnych przypadkach jest to poziom zależny od wskazań lekarza 
bądź dietetyka

	  Głównymi źródłami energii w diecie osoby starszej powinny być warzywa, owoce oraz 
produkty zbożowe, najlepiej te z grubego przemiału. Warzywa i owoce powinny stanowić 
co najmniej połowę spożywanej żywności - zaleca się 3 porcje warzyw i 2 porcje owoców 
w ciągu dnia.

	  Zachowanie w sposobie żywienia osób starszych rekomendowanej i uwzględnionej in-
dywidualnie podaży błonnika zarówno w postaci rozpuszczalnej oraz nierozpuszczalnej, 
pozwala uzyskać odpowiedni poziom ciśnienia wewnątrz-jelitowego, ukrwienia błony 
śluzowej jelit, kolonizację bakterii, w rezultacie wpłynąć na objętość kału podczas de-
fekacji.
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	 	 Scientific studies evaluating the diet of elderly people prove that seniors do not consume 
the daily norm of dietary fiber, including by low consumption of vegetables, fruit, potatoes 
and grain products. According to the Polish Food and Nutrition Standards 2020, people 
aged 51-65 years should eat at least 25g of fiber / day, and people over 66 years of age 
should consume a minimum of 20g / day - the individual level depends on the doctor’s or 
dietitian’s recommendations.

	  The main sources of energy in the diet of an elderly person should be vegetables, fruits 
and whole grain products. Vegetables and fruits should make up at least half of the food you 
eat.

	  Maintaining the diet of the elderly in the recommended and individually considered sup-
ply of fiber, both in the form of soluble and insoluble fiber, allows to obtain the appropriate 
level of intestinal pressure, blood supply to the intestinal mucosa, bacterial colonization 
and, as a result, to influence the volume of stool during defecation.
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WSTęP

	 Badania naukowe oceniające sposób 
żywienia ludzi w wieku starszym dowodzą, 
że całodzienne racje pokarmowe seniorów nie 
realizują norm. W większości prac ponad połowa 
badanych, zarówno mężczyzn jak i kobiet, nie 
pokrywała dolnej granicy dziennego zapotrze-
bowania na błonnik pokarmowy, co zwykle 
wynikało z niskiego spożycia warzyw, owoców, 
ziemniaków i produktów zbożowych (Różańska, 
2013; Stawarska, 2008; Tokarz, 2008; Tańska, 
2013).
 Znowelizowana „Piramida Zdrowego 
Żywienia i Aktywności Fizycznej dla osób 
w wieku starszym”, jako podstawę żywienia 
wskazuje warzywa i owoce, w ilości co najm-
niej połowy spożywanej żywności, a także wys-
oki udział produktów zbożowych, zwłaszcza 
pełnoziarnistych (Jarosz, 2019). Aktualnie 
obowiązujące normy żywienia dla populacji 
Polski rekomendują, iż osoby w wieku 51-65 
lat powinny spożywać błonnika minimum 25g/
dobę, natomiast powyżej 66 roku życia powinny 
spożywać minimum 20g/dobę przy czym w indy-
widualnych przypadkach jest to poziom zależny 
od wskazań lekarza bądź dietetyka (Jarosz et al., 
2020).
 Błonnik pokarmowy powinien 
charakteryzować się jedną z poniższych cech: 
zmniejszać czas pasażu jelitowego i zwiększać 
objętość stolca, stymulować procesy fermen-
tacyjne w jelicie grubym, obniżać poziom cho-
lesterolu ogółem i frakcji LDL cholesterolu we 
krwi, obniżać poposiłkowe stężenie glukozy 
we krwi i/lub obniżać poziom insuliny. (Ja-
rosz et al., 2020). Badania epidemiologiczne 
wskazały, że błonnik pokarmowy przyczynia 
się do zapobiegania otyłości, oraz ma znaczenie 
w jej leczeniu poprzez obniżanie gęstości ener-
getyczne pożywienia, wydłużenie odczuwania 
sytości, spowolnienie opróżniania żołądka oraz 
dłuższym żuciem pokarmu. Jednocześnie zbyt 
niskie spożycie błonnika pokarmowego przy-
czynia się powstawaniu zaparć, prowadzi do 
zwiększenia ryzyka występowania chorób, takich 
jak miażdżyca, kamica żółciowa, uchyłkowatość 
i nowotwory jelita grubego, sutka u kobiet, za-
palenie wyrostka robaczkowego, hemoroidy, a 
także polipy jelita grubego. Oprócz zwalczania 	

zaparć błonnik pokarmowy może pomóc obniżyć 
poziom cholesterolu i regulować poziom glu-
kozy we krwi, zmniejszając w ten sposób ryzyko 
chorób układu krążenia oraz cukrzycy typu 2 (Bi-
enkiewicz, 2015; Jarosz et al., 2020; Ciborowska, 
2017).
 Wśród osób starszych odpowied-
nie spożycie błonnika pokarmowego może 
poprawić ogólny stan zdrowia, biorąc pod uwagę 
zwiększone obciążenie przewlekłymi chorobami 
niezakaźnymi, a także obniżony poziom akty-
wności fizycznej i tzw. monotonię pokarmową, 
która nasila zaparcia jelit. Powszechna u osób 
starszych monotonia pokarmowa, wiąże się  ze 
zmianami w układzie pokarmowym, zmniejszoną 
produkcją śliny z powodu leków, złym stanem 
jamy ustnej oraz zmniejszoną ostrością smaku i 
węchu. Wolniejsze opróżnianie żołądka, niższy 
poziom greliny i prawdopodobnie wyższy pozi-
om cholecystokininy i leptyny przyczyniają się do 
zmniejszenia apetytu wraz ze wcześniejszym uc-
zuciem sytości. Zły apetyt, często określany jako 
anoreksja związana z wiekiem, może skutkować 
spożywaniem mniejszych porcji, a tym samym 
zmniejszenie spożycia błonnika pokarmowego, a 
także zmianami w wyborze pokarmu i utratą masy 
ciała. Ponadto zdrowie jamy ustnej i zmniejszająca 
się sprawność żucia mogą skutkować zmianami 
w wyborze pożywienia poprzez unikanie szty-
wnych, chrupiących i suchych pokarmów stałych 
w tym pełnoziarnistych produktów zbożowych, 
świeżych warzyw oraz owoców (Whitelock, 
2018; Giezenaar, 2016; Jarosz, 2020). 
 Celem niniejszej publikacji było omów-
ienie badań naukowych opisujących wpływ 
błonnika pokarmowego na zdrowie seniorów 
oraz przegląd aktualnych rekomendacji spożycia 
błonnika. Wybór i analiza wykorzystanego 
piśmiennictwa została dokonana w bazie PubMed 
i uwzględniała lata 2008- 2020.

BŁONNiK POKARMOWy-
ChARAKTeRySTyKA

	 Definicja błonnika pokarmowego, nazy-
wanego również włóknem pokarmowym, utwor-
zona przez Kodeks Żywnościowy składa się z 
trzech części – ogólnego określenia składnika, 
części, która opisuje potencjalne składowe 
składnika, biorąc pod uwagę źródło ich po-
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chodzenia oraz części opisującej fizjologiczny 
wpływ danego składnika. W myśl wspomni-
anej definicji włókno pokarmowe to „polimery 
węglowodanowe z co najmniej trzema jed-
nostkami monomerów, które nie są trawione 
ani wchłaniane w jelicie cienkim człowieka”. 
Zalicza się również polimery węglowodanów 
występujące naturalnie w żywności, nietrawione 
węglowodany otrzymane na drodze mody-
fikacji surowca spożywczego oraz syntetyczne 
węglowodany nieprzyswajalne o udowodnionym 
korzystnym wpływie na zdrowie (Komisja eu-
ropejska, 2008).
 Włókno pokarmowe to mieszanina niejed-
norodnych substancji, które różnią się budową 
strukturalną i właściwościami. Jego skład można 
podzielić głównie na polisacharydy: celuloza, 
polisacharydy niecelulozowe: hemicelulozy, 
pektyny, gumy i śluzy roślinne, β-glukany, skro-
bia oporna oraz związki niepolisacharydowe, tak-
ie jak ligniny (Włodarek et al., 2014).
 Błonnik, przez wzgląd na zdolność do ro-
zpuszczania w wodzie, podzielić można na niero-
zpuszczalny i rozpuszczalny w wodzie. Do frak-
cji błonnika nierozpuszczalnego zaliczyć należy: 
celulozę, niektóre hemicelulozy oraz ligniny, 
które występują przede wszystkim w produktach 
zbożowych o niskim stopniu przetworzenia, ale 
także w warzywach kapustnych i korzeniowych, 
orzechach, grochu, fasoli czy kukurydzy. W skład 
błonnika rozpuszczalnego w wodzie wchodzą 
natomiast: gumy i śluzy roślinne, pektyny, niek-
tóre hemicelulozy i β-glukany, występujące 
głównie w warzywach i owocach, ziarnach babki 
płesznik (psyllium) czy siemieniu lnianym. Jednak 
duże ilości błonnika rozpuszczalnego w wodzie 
znajdują się również w niektórych ziarnach zbóż 
np. owsa czy jęczmienia, także w ryżu brązowym 
najczęściej w postaci gum (Włodarek et al., 2014; 
Platta, 2014; Rzedzicki, 2016). 
 W miarę dojrzewania warzyw zawartość 
błonnika rozpuszczalnego w wodzie maleje, 
natomiast wzrasta zawartość nierozpuszczal-
nych składników. Owoce z kolei ze wzrostem 
dojrzałości tracą zawartość frakcji nierozpuszc-
zalnych błonnika na rzecz rozpuszczalnych w 
wodzie (Włodarek et al., 2014).
 Źródłem błonnika pokarmowego w zwyc-
zajowej diecie są przede wszystkim:

• gruboziarniste produkty zbożowe, tj.: gru-
be kasze: gryczana, jęczmienna, owsiana; ryż 
brązowy; mąka o niskim przemiale i produkty z 
niej wytworzone tj.: razowe i pełnoziarniste piec-
zywo, pełnoziarniste makarony; płatki zbożowe: 
gryczane, pszenne, owsiane, żytnie, jęczmienne; 
otręby: pszenne, owsiane, żytnie, jęczmienne.
• owoce i warzywa, zwłaszcza te spożywane na 
surowo, ze skórką,
• suche nasiona roślin strączkowych,
• orzechy, nasiona i pestki oraz owoce suszone 
(Kunachowicz et al., 2016).

ZAPOTRZeBOWANie NA BŁONNiK 
WŚRóD SeNiORóW 

	 Zgodnie z Normami Żywności i Żywienia 
2020 osoby w wieku 51-65 lat powinny spożywać 
błonnika minimum 25g/dobę, natomiast powyżej 
66 roku życia powinny spożywać minimum 20g/
dobę przy czym w indywidualnych przypad-
kach jest to poziom zależny od wskazań lekarza 
bądź dietetyka (Jarosz et al., 2020). Głównymi 
źródłami energii w diecie osoby starszej powinny 
być warzywa i owoce oraz produkty zbożowe, 
najlepiej te z grubego przemiału. Warzywa i 
owoce powinny stanowić co najmniej połowę 
spożywanej żywności - zaleca się 3 porcje warzyw 
i 2 owoców w ciągu dnia (Jarosz, 2011; Tańska, 
2016).
 Przeszkodą, która może uniemożliwić sen-
iorom zjedzenie wystarczającej ilości błonnika, 
jest zmniejszony apetyt. Jest to powszechne w 
późniejszym życiu z powodu wolniejszego me-
tabolizmu, zmniejszonej aktywności fizycznej i 
zmniejszonej masy mięśniowej. Dlatego seniorzy 
muszą upewnić się, że spożywają wystarczającą 
ilość błonnika pokarmowego, aby zachować 
zdrowie (Giezenaar, 2016).

FiTOTeRAPeUTyCZNe 
WŁAŚCiWOŚCi BŁONNiKA 

ORAZ JeGO ZASTOSOWANie

	 Prozdrowotne działanie bioaktywnych 
substancji błonnika ukierunkowane jest na podłoże 
miejscowe - obejmując pojawienie się włókna 
pokarmowego w świetle przewodu pokarmowego 
oraz na podłoże ogólnoustrojowe – inaktywując 
procesy metaboliczne ustroju. Struktura biochem-
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iczna oraz właściwości (lepkość, zdolność ab-
sorpcji, hydrolizy, fermentacji, asocjacji) włókna 
pokarmowego pozwala uzyskać wydłużony proc-
es trawienny, oddziałując w zróżnicowany sposób 
na ośrodek głodu i sytości, wzmagać syntezę 
witaminy K i h oraz hormonów peptydowych. 
Kolejno pozwalając na zdolność tworzenia kom-
pleksów soli kwasów tłuszczowych, nasilając 
wydalanie kwasów żółciowych, steroli w kon-
sekwencji uzyskując korzystny efekt na profil 	
lipidowy (Bienkiewicz et al., 2015; Capuano, 
2017) . 
 W codziennej racji pokarmowej 
wdrożenie rekomendowanej podaży błonnika 
podnosi gęstość odżywczą i objętość oraz zm-
niejsza gęstość energetyczną posiłku. Produk-
ty żywnościowe stanowiące źródło błonnika 
pokarmowego zyskują walory odżywcze ze 
względu na obecność flawonoidów, cynku, se-
lenu, witamin z grupy B, witamin o działaniu 
przeciwutleniającym m.in. e, C. Biologicznie 
aktywne związki w szczególności znajdujące się 
w znacznej ilości w zarodkach zbóż wykazują 
wysoki potencjał antyoksydacyjny, działając pro-
tekcyjnie na komórki m.in. enterocytów, kolono-
cytów oraz zmniejszając reakcje prozapalne na 
poziomie wytwarzanych wolnych rodników, jak 
również stymulując przewodnictwo w ośrodkach 
mózgowo-nerwowych, zapobiegając procesom 
neurodegeneracyjnym szczególnie wśród popu-
lacji osób powyżej 60 r.ż. (Filipiak-Florkiewicz 
et al., 2016; Laskowska-Szcześniak and Kozak-
Szkopek, 2013).

ZAPARCiA W WieKU PODeSZŁyM

	 Starzenie się organizmu prowadzi do sz-
eregu zmian inwolucyjnych, zarówno w struk-
turze jak i funkcji wielu układów i narządów, w 
tym także układu pokarmowego. W wyniku tych 
zmian może dochodzić do zaniku błony śluzowej 
w obrębie całego przewodu pokarmowego, zmnie-
jszenia ukrwienia jelit, zaburzenia motoryki jelita 
grubego w odcinku prostownico-odbytniczym, a 
także wydłużenia pasażu jelitowego. Zestawienie 
tych modyfikacji z nieprawidłowymi zachow-
aniami, tj.: nieprawidłową dietą, niedostateczną 
podażą kalorii, zbyt małą podażą płynów czy 
niską aktywnością fizyczną może prowadzić 
do licznych stanów chorobowych, m.in. zaparć 

(Dziechciaż, 2016; Sikorski, 2011). 
 Zaparcie określane jest, jako zabur-
zone oddawanie stolca, przez co rozumie się 
długotrwałe zatrzymanie stolca wynikające z 
osłabionych ruchów perystaltycznych jelita gru-
bego bądź też przez wzgląd na nadmierny skurcz 
warstwy mięśniowej tego jelita. Pacjenci jednak 
często odnoszą tę definicję do utrudnionej de-
fekacji przebiegającej z wysiłkiem lub niepełnego 
wypróżnienia czy oddawania stolców o konsys-
tencji twardej (Daniluk, 2018). 
 Z wiekiem częstość występowania zaparć 
wzrasta, co dotyczy zwłaszcza osób po 65 roku 
życia. Szacuje się, że dolegliwość ta może 
występować u 30 – 40% osób w podeszłym wieku, 
a także dotyczyć ponad połowy (nawet do 80%) 
pensjonariuszy domów opieki. Problem zaparć 
występuje 2-3 razy częściej w przypadku kobiet, 
co prawdopodobnie jest związane z różnicami 
anatomicznymi i hormonalnymi (Sikorski, 2011; 
Daniluk, 2018; Ruggeri, 2015; Bouras, 2009; 
Rowue, 2015).
 Leczenie niefarmakologiczne, polegające 
na zmianie stylu życia, w tym diety, jest uważane 
za pierwszy krok skutecznego programu 	
leczenia zaparć. Sugeruje się wprowadzenie 
do życia codziennej rutyny rozpoczynając od 	
lekkiej aktywności fizycznej, w celu pobudze-
nia motoryki jelit, a także stopniowego 
zwiększenia podaży błonnika, a co za tym idzie 
również ilości płynów (Ruggeri, 2015; Rowue, 
2015, Jabłońska, 2011; emmanuel, 2017). 	
Przegląd systematyczny prac dotyczący wpływu 
rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych frakcji 
błonnika na występowanie zaparć jasno podkreśla, 
że potrzebne są dalsze badania oceniające 
skuteczność obu frakcji błonnika w leczeniu tej 
jednostki chorobowej u osób starszych (Suares, 
2011; yang, 2012; Rao, 2015). Jednak wykazano, 
że wyższe spożycie błonnika rozpuszczalnego 	
u pacjentów, u których występowały problemy 
z wypróżnianiem może być skuteczną strategią, 
jako leczenie pierwszego rzutu, ponieważ 	
autorzy w swoich badaniach odnotowali poprawę 
poszczególnych parametrów, takich jak: zm-
niejszenie bólu i wysiłku przy wypróżnianiu, 
poprawę konsystencji stolca, zmniejszenie dni 
pomiędzy wypróżnieniami, a także uczucie 
pełnej defekacji. W większości praz zastosowano	

																	6	  Nr 4/30/2020 I	Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl             Nauki Przyrodnicze i Medyczne



 Journal of Life and Medical Sciences

 Nr 4/30/2020 I	Nauki Przyrodnicze i Medyczne 	7	

babkę płesznik, jako źródło błonnika rozpuszc-
zalnego (Platta, 2014; Vazquez, 2015; Suares, 
2011; yang, 2012). Mimo braku formalnych 
wytycznych dotyczących leczenia zaparć u osób 
starszych, kilka krajów wydało wskazówki, 
które znajdują swoje zastosowanie w terapii 
tego problemu. W każdym z nich wspomniano 
o zwiększeniu podaży błonnika, zwłaszcza roz-
puszczalnego, płynów oraz aktywności fizycznej 
(emmanuel, 2017).
 Błonnik pokarmowy z warzyw i ow-
oców wydłużając czas pasażu jelitowego, 
pomaga w stopniowym wchłanianiu składników 
odżywczych, rozluźnia masy kałowe jednocześnie 
zapobiegając występowaniu zaparć (Szmidt 
et al., 2019). Zaleca się zwiększanie ilości bło-
nnika średnio o 5g na tydzień, aż do osiągnięcia 
dziennego zalecanego spożycia w ilości mini-
mum 30g/dobę. Zbyt szybkie dodawanie dużych 
ilości włókna pokarmowego do diety może 
powodować problemy żołądkowo-jelitowe, tak-
ie jak: wzdęcia, gazy czy bóle brzucha (hsieh, 
2005). W celu regulacji poprawy wypróżnień 
zastosowanie znajdują również suplementy 
błonnikowe, które są alternatywą dla stosowania 
leków przeczyszczających wśród osób starszych 	
(hermann, 2012; Sturtzel, 2009; Suominen, 
2014). 

ODWODNieNie OSóB STARSZyCh 
A BŁONNiK POKARMOWy

	 Starzenie się organizmu prowadzi do 
zmniejszenia całkowitego stężenia wody w us-
troju. Obserwowane wśród seniorów zaburzenia 
pragnienia połączone z dodatkowymi stratami 
wody, np. w przebiegu biegunki, gorączki czy 
chorób nerek, mogą prowadzić do wystąpienia 
odwodnienia. Badania dowodzą, że zdecydow-
ana większość osób w wieku podeszłym nie 
pokrywa dobowego zapotrzebowania na płyny 
(Mziray, 2017; Drywień, 2016; Drywień, 2019; 	
Namasivayam-Mac, 2018; Marra, 2016; Gaff, 
2015). W celu uniknięcia wspomnianych sytu-
acji zaleca się podaż płynów w ilości 30 ml/
kg masy ciała/dobę lub w ilości 1 ml na każdą 
kalorię diety, co w ujęciu dziennym powinno 
stanowić około 2 litrów płynów dla kobiet i około 
2,5 litra dla mężczyzn. Określone w normach 
spożycia wartości zalecanego pobrania płynów 

uwzględniają zarówno źródła czystej wody, 
jak i innych napojów oraz wody pochodzącej z 
produktów spożywczych (Jurczak, 2011; Jarosz, 
2020; Jarosz, 2019).
 Składniki błonnika w przewodzie pokar-
mowym człowieka nie są trawione przez en-
zymy trawienne, natomiast za sprawą obecnych 
w nim bakterii ulegają niepełnej degradacji, co 
wpływa na zwiększenie absorpcji wody i niek-
tórych jonów metali (Przybylski et al., 2018). 
Błonnik nierozpuszczalny, wykazując zdolność 
wiązania wody, pęcznieje w jelitach, co powodu-
je zwiększenie objętości stolca i skrócenie czasu 
pasażu jelitowego. Z kolei frakcje błonnika roz-
puszczalnego pęcznieją w wodnym środowisku 
jelita cienkiego, co jasno wskazuje, że do wyz-
wolenia funkcji włókna pokarmowego niezbędna 
jest woda. Odpowiedni poziom nawodnienia or-
ganizmu pozwala na wykorzystanie pozytywnych 
właściwości błonnika, natomiast zbyt mała podaż 
płynów i zbyt wysoka błonnika, może prowadzić 
do problemów żołądkowo-jelitowych, którym 
ten składnik, pobierany w odpowiedniej ilości, 
powinien przeciwdziałać (Ciborowska, 2017; 
Kuśmierek, 2017).

ROLA BŁONNiKA POKARMOWeGO W 
LeCZeNiU ChORóB UKŁADU 
SeRCOWO-NACZyNiOWeGO

	 Choroby układu sercowo-naczynio-
wego to jedna z głównych przyczyn zgonów na 
całym świecie. Do czynników środowiskowych, 
które zwiększają ryzyko incydentów kardio-
logicznych zaliczyć należy sposób żywienia 
oraz codzienną aktywność fizyczną. Oprócz 
ograniczenia w codziennej racji pokarmowej 
nasyconych kwasów tłuszczowych i tłuszczów 
trans, zwiększenia podaży wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych oraz źródeł antyoksy-
dantów, korzystne działanie wywiera zwiększenie 
udziału błonnika pokarmowego (Bienkiewicz, 
2015; hijova, 2019). Mechanizm ochronny 
tego składniki polega na zdolności do redukcji 
czynników predysponujących do wystąpienia 
chorób układu sercowo-naczyniowego, tak-
ich jak: wysokie stężenie cholesterolu we krwi, 
nadciśnienie tętnicze czy obecność biomarkerów 
odpowiedzialnych za wystąpienie stanów zapal-
nych w organizmie (Bienkiewicz, 2015; Satija, 	
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2012). 
 Metaanaliza prac badających wpływ 
błonnika pokarmowego na obniżenie ryzyka 
chorób układu krążenia jasno wskazuje, że wraz 
ze wzrostem spożycia błonnika pokarmowego 
ogółem, frakcji rozpuszczalnych i nierozpuszczal-
nych, zmniejsza się ryzyko sercowo-naczyniowe 
oraz choroby niedokrwiennej serca. Wykazano, 
że dodatkowe 7g/dobę całkowitego błonnika 
powodowało 9% niższe ryzyko, zarówno w 
przypadku chorób sercowo-naczyniowych jak 
i choroby niedokrwiennej serca (Threapleton, 
2013). Taką ilość włókna pokarmowego można 
zapewnić przez spożycie jednej porcji produktów 
pełnoziarnistych czy nasion roślin strączkowych 
lub dwie do czterech porcji owoców i warzyw. 
Regularne spożycie błonnika w ilości nie mnie-
jszej niż 25g/dobę, jest podstawą działania 	
w celach kardioprotekcyjnych (Threapleton, 
2013).
 Błonnik pokarmowy ogółem związany 
jest z prewencją incydentów sercowo-naczynio-
wych, przy czym szczególny efekt prozdrow-
otny przypisuje się błonnikowi rozpuszczal-
nemu, pochodzącemu z pełnych zbóż, owoców 
i warzyw (Satija, 2012; Schoenaker, 2012; es-
hak, 2010). Przegląd metaanaliz wskazuje, że 
podaż zarówno β-glukanów (owies, jęczmień) w 
ilości 6g/dobę, jak i błonnika psyllium w ilości 
10g/dzień znacząco obniża stężenie cholestero-
lu całkowitego oraz frakcji lipoprotein o małej 
gęstości (LDL) (Mcrea et al., 2017).    
W oparciu o długoterminowe randomizowane 
badania kontrolne, istnieją mocne dowody, że di-
eta bogata w rozpuszczalny błonnik wiąże się z 
lepszym profilem lipidowym, markerami stanu 
zapalnego, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi 
i ogólną poprawą zdrowia (Mcrae, 2017; Soli-
man, 2019; Buil-Cosiales, 2014), a także ze zm-
niejszeniem całkowitej śmiertelności w przypad-
ku błonnika ogółem, co jest szczególnie istotne 
w kontekście osób starszych (eshak, 2010; Dahl, 
2015; Kim, 2016).

ROLA BŁONNiKA POKARMOWeGO 
W LeCZeNiU ChORóB 

UKŁADU TRAWieNNeGO

	 Zachodzące procesy starzenia się 	
i przebiegające polipatoligie wywołują zmiany 

fizjologiczne w obrębie przewodu pokarmowego 
utrudniając absorpcję składników odżywczych 
– wapnia, witaminy B12, B9, sekrecję enzymów, 
motorykę tkanki mięśniowej, perystaltykę jelita 
cienkiego i grubego oraz nasilając patomecha-
nizm zapalny bariery jelitowej (Lewandowicz, 
2014). 
 Zachowanie w sposobie żywienia osób 
starszych rekomendowanej i uwzględnionej in-
dywidualnie podaży błonnika zarówno w postaci 
rozpuszczalnej oraz nierozpuszczalnej, pozwala 
uzyskać odpowiedni poziom ciśnienia wewnątrz-
jelitowego, ukrwienia błony śluzowej jelit, 
kolonizację bakterii, w rezultacie wpłynąć na 
objętość kału podczas defekacji (Neubauer and 
Poniewierka, 2013). 
 Kluczowe znaczenie odgrywa ilość bak-
terii probiotycznych m.in. zmniejszenie szc-
zepów Firmicutes w stosunku do Bacteroides	 a	
także zasiedlenie bakterii z rodzaju Bifidobacte-
rium, Prevotella	 i	 eubacterium rectale, których 
obecność kształtowana jest między innymi w 
wyniku udziału rozpuszczalnej frakcji włókna 
pokarmowego, skrobi opornej. W badaniach 
udowodniono zmienność składu podłoża mikro-
flory w obrębie błony śluzowej enterocytów i 
kolonocytów wśród osób starszych w wyników 
stosowanych zachowań żywieniowych oraz 
wpływie węglowodanów złożonych, związków 
polifenolowych na procesy fizjologiczne bakterii 
jelitowych. Reakcje fermentacji przeprowadzone 
z ich udziałem oddziałują na sekrecję metabo-
litów szczepów mikroorganizmów, przyswajanie, 
biodostępność substancji mineralnych (rybo-
flawina, pirydoksyna, kobalamina, niacyna) i 
odżywczych (lipidy, białka, węglowodany), 
syntezę egzogennych aminokwasów, kwasów 
krótkołańcuchowych (SCFA), umożliwiając 
stymulację receptorów m.in. związanych z 
białkiem G na poziomie komórkowym. Błonnik 
w wyniku przemian chemicznych zachodzących 
w układzie trawiennym stanowi rodzaj prebi-
otyku, umożliwiając redukcję ilości prozapal-
nych cytokin (TNFα), lipopolisacharydów (LPS), 
oddziałując immunomodulująco, w konsekwencji 
nie przyczyniając się do zaburzenia homeostazy 
mikrobiologicznej, skutkującej dysbiozą u sen-
iorów (Pérez Martínez, 2014; O’connor, 2014; 
Valdes, 2018; Kumar Singh, 2019).
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ROLA BŁONNiKA POKARMOWeGO 
W LeCZeNiU CUKRZyCy

	 homeostaza gospodarki węglowodanowej 
w obrazie klinicznym osób w wieku starszym 
podlega zaburzeniom, gdyż uwarunkowane 
jest to stosowaną terapią farmakologiczną oraz 
prozapalną dietoterapią wraz z jakością życia 
osób w grupie szczególnego ryzyka zdrowotnego 
z przebiegiem patologicznych zmian metabolic-
znych (Borucka et al., 2012).
 Konsumpcja produktów obfitujących 
we frakcje błonnika w formie rozpuszczal-
nej (zboża owsa, jęczmienia), ze szczególnym 
uwzględnieniem β-glukanów przyczynia się do 
uzyskania fizjologicznego potencjału glikemic-
znego, regularnej sekrecji insuliny przez komórki 
beta w obrębie wysp Langerhansa oraz poziomu 
hemoglobiny glikowanej (hbA1c) w zakresie 
normy, poprawę na poziomie 50% odpowiedzi 
glikemicznej organizmu, jak również obniżeniem 
ryzyka zachorowalności na tę jednostkę chorobową 
o podłożu hormonalno-metabolicznym (Gibiński, 
2008; Rzedzicki et al., 2016). Włókno pokar-
mowe cechuje uzyskanie indeksu glikemicznego 
w zakresie poniżej 50 (niski indeks glikemiczny) 
a czynnikami predysponującymi do zapobiega-
nia stanom hiperinsulinemii oraz hiperglikemii 
pojawiającej się po posiłku są wartości indeksu 
glikemicznego (iG) oraz ładunku glikemicznego 
(ŁG) wraz z uwzględnieniem struktury chemic-
znej produktu i jego stopniem rozdrobnienia, jak 
również wartości temperatury podczas procesu 
obróbki termicznej (Ostrowska and Jeznach-
Steinhagen, 2016).
 Właściwości włókna pokarmowego 
inaktywują procesy stymulujące wydzielanie 
cholecystokininy w obrębie enterocytów. W kon-
sekwencji pozwalają na zachowanie wartości fiz-
jologicznych poziomu glukozy oraz wrażliwości 
komórek na insulinę podczas wchłaniania 
składników odżywczych w żywności funk-
cjonalnej z uwagi na obecność błonnika. 
Przeprowadzone badania wskazują na zasadność 
oddziaływania hormonu peptydowego (CCK) w 
stosunku do metabolizmu glukozy oraz uzyskania 
funkcji insulinopodobnej w szczególności wśród 
płci żeńskiej populacji osób badanych (Bienkie-
wicz et al., 2015).

iNTeRAKCJe BŁONNiKA Z LeKAMi 
ORAZ SKŁADNiKAMi MiNeRALNyMi

	 Wzmożona terapia farmakologicz-
na będąca skutkiem postępujących z wiekiem 
procesów patofizjologicznych wśród pacjentów 
geriatrycznych nasila przebieg reakcji podczas 
etapu farmakokinetycznego na drodze uwalni-
ania, absorpcji, dystrybucji, przemian metabolic-
znych oraz wydalniczych pomiędzy związkami 
chemicznymi obecnymi w farmaceutykach a 
związkami znajdującymi się w fitofarmaceu-
tykach. Zależności pojawiające się w obrębie 
przyjmowanego leku i spożywanych produktów 
żywnościowych przyczyniają się m.in. do sty-
mulacji pasażu jelitowego, podniesienia wartości 
ph treści żołądkowej, zwiększenia potencjału 
toksyczności, inhibicji enzymów, obniżeniem 
wchłaniania witamin: D, K, B12, B9, B6 oraz wap-
nia, cynku, upośledzenia funkcji wydalniczej 
kanalików nerkowych, zaburzając homeostazę 
wewnątrzustrojową. Zmiany kliniczne mogą 
skutkować obniżeniem rezultatu terapeutycznego 
u osób starszych (Skrypnik, 2013; Borse, 2019; 
Błaszczyk, 2015).

PODSUMOWANie

	 W świetle badań analizujących sposób 
żywienia pacjentów geriatrycznych wynika, 
iż odbiega on od przyjętych rekomendacji 
żywieniowych, a realizowane racje pokarmowe 
wykazują deficyt w obrębie mikroelementów 
(cynk) makroelementów (magnez, potas), fo-
lianów oraz minimalną podaż błonnika, która 
podnosi indeks prozdrowotny diety (Włodarek, 
2014; Pieter, 2014). Z uwagi na to przy 
wdrażaniu zalecanego udziału włókna pokar-
mowego, istotne jest uwzględnienie zdolności 
obniżania pod jego wpływem biodostępności 
wobec fitynianów, wapnia, cynku, żelaza, 
tłuszczów a tym samym witamin posiadających 
zdolność rozpuszczania w tłuszczach (A, D, e, 
K), obniżenie wchłaniania leków o odczynie 
kwaśnym, ale również normalizację absorpcji 
lewodopy w surowicy. Powyższe oddziaływanie 
błonnika, szczególnie pektyn, wynika z mecha-
nizmu powinowactwa w stosunku do jonów 
dwuwartościowych oraz związków chemicznych 
z wbudowaną i niezwiązaną grupą funkcyjną: 	
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-Oh, -COOh, -Nh2 (Jarosz, 2020; Fernan-
dez-Martinez, 2014; Valdes, 2018). Natomiast 	
interakcje błonnika na przykładzie babki jajowa-
tej wobec stosowanej farmakoterapii, wykazują 
następujące spektrum działania fizjologicznego: 
obniżenie poziomu leku, zmniejszenie szybkości 
absorpcji, biodostępności, korzystna korelacja z 
zdiagnozowanym zespołem jelita drażliwego i 
wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego wraz 
z podażą błonnika, zminimalizowanie skutków 
ubocznych, spowolnione wydalanie leku, 
działanie protekcyjne w stosunku do procesu 
kancerogennego w obrębie okrężnicy, uzyskanie 
potencjału hipoglikemizującego oraz hipocholes-
terolemicznego (Fernandez, 2012).
 Zachowanie w sposobie żywienia osób 
starszych rekomendowanej i uwzględnionej in-
dywidualnie podaży błonnika zarówno w postaci 
rozpuszczalnej oraz nierozpuszczalnej, pozwala 
uzyskać odpowiedni poziom ciśnienia wewnątrz-
jelitowego, ukrwienia błony śluzowej jelit, 
kolonizację bakterii, w rezultacie wpłynąć na 
objętość kału podczas defekacji.
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Udział gerontologopedy w zespole 
opieki geriatrycznej

Participation of gerontologopaedist 
 in the geriatric care team

  Artykuł jest przeglądem wybranej literatury polskojęzycznej dotyczącej gerontologo-
pedii, przedstawia historię polskiej logopedii wieku starszego, opisuje procesy starzenia się, 
istotne dla komunikacji. Z powodu starzenia się społeczeństwa coraz więcej osób będzie 
miało problemy w porozumiewaniu się. Komunikacja jest podstawą interakcji społecznych, 
a w wieku starszym – nośnikiem możliwości adaptacji i integracji. Gerontologopedia to 
jedna z najmłodszych subdyscyplin logopedii, wyjaśniająca procesy komunikowania się 
osób starszych oraz wskazująca metody i drogi postępowania z pacjentem. Główne typy 
zadań, stojących przed gerontologopedami, to czynności prewencyjno-profilaktyczne oraz 
terapeutyczne.

  Gerontologopeda jest specjalistą, który w zespole opieki geriatrycznej koncentruje się 
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  The article is a review of selected Polish literature about gerontologopaedics, presents 
a history of Polish geriatric speech therapy, describes the aging processes, important for 
speaking and communication. Due to the aging of society, more and more people will have 
problems in communication. It is a basis for social interactions, and in the elderly – a 
medium of opportunities for adaptation and integration. Gerontologopaedics is one of the 
youngest sub-disciplines of speech therapy, explaining communication processes of elderly 
and indicating methods and ways of dealing with the patient. The main types of tasks facing 
gerontologopaedists are preventive and therapeutic activities.

  Gerontologopaedist is a specialist in geriatric care team, who focuses on the communica-
tion problems of the elderly. The demand for gerontologopaedists in geriatrics is huge, but 
the availability of these specialists is very limited in Poland, due to staff shortages and the 
financial situation of Polish geriatrics. 

  In programming therapy in gerontologopaedics, the level of individual biological, mental 
and language skills, the rate of aging, individual characteristics and patients’ needs should 
be taken into account. In the period of Midlife Reevaluation (45-59) and Liberation (60-74) 
ages, the therapy has a preventive character; in the case of Final Phase (over 75), the acts 
should be more indirect (on the line of speech therapist-carer of a patient) and emphasize 
the ability to maintain interaction.
It is important to build the society awareness that even in old age it is possible to main-
tain language skills at an appropriate level and to compensate for communication con-
straints. These activities build feelings of self-confidence, agency and independence among  
seniors.

A
bs

tr
ac

t 

Key words: gerontologopaedics, speech and language therapy, aging process,  
communication, geriatric care team.
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WSTęP

 W 2000 roku osoby mające więcej niż 
65 lat stanowiły ok. 18% społeczeństwa europe-
jskiego. Przewiduje się, że w 2030 roku co piąty 
mieszkaniec Ziemi będzie miał więcej niż 65 lat. 
Odsetek ludzi w starszym wieku wzrósł z 4% 
w 1900 roku do 10-15% obecnie. Takie zmiany 
demograficzne niosą za sobą rozmaite konsek-
wencje, między innymi konieczność pogłębionego 
zainteresowania funkcjonowaniem osób star-
szych we wszystkich aspektach ich funkcjonow-
ania – fizycznym, psychicznym i społecznym, 
które, mimo tak znacznej liczby osób starszych 
w społeczeństwie, nie jest do końca poznane 
(Pączek, 2009; Pluta-Wojciechowska, 2014; Hu-
meniuk, 2017).
 Potrzeby komunikacyjne spośród różnych 
potrzeb osób starszych zostały wyłonione na 
przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Podkreślono 
wówczas, że komunikacja jest niezbędną podstawą 
interakcji społecznych, a w okresie starości jest 
najistotniejszym nośnikiem możliwości adaptacji 
i integracji ze środowiskiem społecznym (Hu-
meniuk, 2017).
 Starość jest nieuniknionym, ale szczegól-
nym okresem w życiu człowieka. Obok bilansu 
życiowych dokonań, zmniejszonej sprawności 
fizycznej, czasem również intelektualnej, coraz 
częściej pojawiają się u niego choroby psychoso-
matyczne. Wiele osób, z racji spadku wydolności 
intelektualnej, również fizycznej, bezradności i 

dezorganizacji, zaburzeń psychicznych oraz de-
mencji, nie jest już zdolna do samodzielnego i 
aktywnego życia (Minczakiewicz, 1998).
W związku z tym, że choroby ludzi starszych 
skutkują różnymi powikłaniami, coraz więcej osób 
starszych i starzejących się potrzebuje i będzie 
potrzebować pomocy logopedycznej. Grupa tych 
pacjentów prezentuje bowiem zaburzenia o różnej 
etiologii (Pluta-Wojciechowska, 2014).

DeFINICJA GeRONTOLOGOPeDII

 Zgodnie z definicją zawartą w monografii 
„Gerontologopedia” pod red. W. Tłokińskiego, 
S. Milewskiego oraz K. Kaczorowskiej-Bray, 
gerontologopedię definiuje się jako: ‘jedną 
z dyscyplin logopedii, wyjaśniającą procesy 
komunikowania się słownego ludzi w starszym 
wieku, starzejących się fizjologicznie lub z 
towarzyszącymi zjawiskami patologii zdrowotnej 
(jak np. afazja, otępienie). W pierwszym aspekcie 
wyjaśnia rozwojowe zmiany związane z jakością 
realizowanych funkcji komunikacyjnych, nato-
miast w drugim – wskazuje drogi postępowania 
diagnostycznego zjawisk patologii mowy i języka 
oraz metody pracy z pacjentem. Gerontologope-
dia jest powiązana z innymi subdyscyplinami 
logopedii, między innymi z neurologopedią. Obe-
jmuje ona kompleksowo swym zakresem to, co 
w innych dyscyplinach występowało cząstkowo 
(jak np. neuropsychologia, neurolingwistyka, 
gerontologia, gerontopedagogika), opierając się 
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na problemach komunikacyjnych osób starszych. Zapotrzebowanie na gerontologopedów 
w zespołach opieki geriatrycznej jest ogromne, jednak dostępność do takich specjalistów 
jest w Polsce bardzo ograniczona, ze względu na braki kadrowe oraz sytuację finansową 
polskiej geriatrii. 

  W programowaniu terapii gerontologopedycznej uwzględnić należy poziom poszczegól-
nych sprawności biologicznych, umysłowych i językowych, tempo starzenia się, cechy in-
dywidualne oraz potrzeby pacjenta. W okresie obejmującym wiek przedstarczy (45-59 r. ż.) 
i wczesnej starości (60-74 r. ż.)terapia ma charakter działań profilaktycznych; w przypadku 
starości sędziwej (powyżej 75 r. ż.) działania powinny mieć charakter bardziej pośredni (na 
linii logopeda-opiekun pacjenta) i kłaść nacisk na umiejętność utrzymywania interakcji.

  Istotne jest budowanie w świadomości społeczeństwa przekonania, że nawet w okresie 
starości możliwe jest utrzymanie sprawności językowych na odpowiednim poziomie oraz 
rekompensowanie ograniczeń komunikacyjnych. Takie działania budują poczucie pewności 
siebie wśród seniorów, sprawczości oraz niezależności.
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Słowa kluczowe: gerontologopedia, terapia logopedyczna, starzenie się, komunikacja, 
zespół opieki geriatrycznej.
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na ich dokonaniach’ (Milewski, Kaczorowska-
Bray, 2018).
 Danuta Pluta-Wojciechowska określa 
gerontologopedię jako: ‘pewny obszar wiedzy 
logopedycznej, który dotyczy postępowania 
logopedycznego w odniesieniu do osób starych 
i starzejących się z zaburzeniami mowy lub z 
ryzykiem zaburzeń mowy w związku z czyn-
nikami patologicznymi o naturze neurologicznej, 
psychiatrycznej, onkologicznej, obwodowej lub 
społeczno-psychologicznej’ (Pluta-Wojciechows-
ka, 2014).
 Gerontologopedia jest jedną z najmłod-
szych dziedzin logopedii. W programie nauczania 
studiów specjalizacyjnych z zakresu neurologo-
pedii obecne są zagadnienia związane z zaburze-
niami komunikowania sięw wieku starszym, 
jednak ilość godzin praktycznych jest niewielka 
(Pluta-Wojciechowska, 2014).
 Pierwsze sygnały zainteresowania log-
opedów seniorami pojawiły się dopiero w latach 
90. XX wieku. Systemowe zainteresowanie 
problematyką oddziaływań logopedycznych na 
pacjentów w wieku senioralnym pojawiło się 
dopiero na początku drugiej dekady XXI wieku. 
W 2014 roku opublikowano teksty, w których 
zaprezentowano założenia teoretyczne nowej 
specjalności logopedycznej – gerontologopedii 
oraz powstał pomysł utworzenia studiów po-
dyplomowych kształcących gerontologopedów 
(Minczakiewicz, 1998; Pluta-Wojciechowska, 
2014; Milewski, Kaczorowska-Bray, 2018).
 Obecnie potrzebę logopedycznej opieki 
nad ludźmi starszymi zaczynają dostrzegać 
nie tylko logopedzi, ale również badacze, 
reprezentujący inne dyscypliny naukowe, między 
innymi geriatrzy (Bień, 2018).
 Najnowsze ustalenia w dziedzinie geron-
tologopedii sugerują, że przed specjalistami w tej 
dziedzinie stoją dwa główne typy zadań:
a) czynności prewencyjno-profilaktyczne, których 
celem jest pozytywny wpływ na przebieg fizjo-
logicznego starzenia się w aspekcie poznawczo-
językowym;
b) czynności terapeutyczne, zmierzające do utrzy-
mania i/lub poprawy sprawności funkcjonalnej 
pacjenta w sferze mowy i języka, a także prze-
biegu czynności fizjologicznych – przyjmowania 
pokarmu, oddychania (Milewski, Kaczorowska-

Bray, 2018).

BIOLeKT SeNIORALNy

 Termin ‘biolekt’ definiowany jest jako 
‘wariant polszczyzny, uzależniony od czynników 
takich jak płeć czy wiek; nie można ich jednak 
oddzielić od czynników natury psychicznej czy 
natury społecznej’ (Wilkoń, 1987). 
 Wyróżnia się cztery biolekty: dziecięcy, 
młodzieżowy, wieku dojrzałego i wieku star-
szego. Ostatni z nich charakteryzuje się między 
innymi: tradycyjnym słownictwem, większą niż 
średnia liczbą archaizmów, spowolnionym tem-
pem mowy, trudnościami w przypominaniu sobie 
odpowiednich wyrazów, nienaturalną głośnością, 
rozchwianą intonacją, nieprecyzyjną artykulacją, 
częstszym pojawianiem się tak zwanych 
wypełniaczy mowy, powtórzeniami, pomyłkami 
słownymi, zaburzeniami narracji, częstym 
wprowadzaniem do wypowiedzi wątków autobi-
ograficznych, mniejszą różnorodnością struktur 
składniowych, mniejszą spójnością budowanych 
tekstów, zaburzeniami jakości głosu (tzw. pres-
byphonia): zmniejszeniem głośności mowy oraz 
jej zmienności i kontroli, podniesieniem tonacji, 
pogorszeniem zdolności generowania wysokich 
dźwięków, głosem zachrypniętym, szorstkim, 
napiętym, drżącym, sporadycznym bezgłosem, 
głośnym oddechem, zadyszką, nadmiernym 
chrząkaniem, zwolnionym tempem i przerwa-
mi w mówieniu spowodowanymi zmęczeniem, 
nieprawidłową artykulacją, zaburzoną prozodią 
(Tłokiński, 1990; Kielar-Turska, Byczewska-
Konieczny, 2014; Humeniuk, 2017; Łuczyński, 
2018).

ZMIANy W KOMUNIKOWANIU  
SIę OSóB STARSZyCH

 Mówienie jest czynnością, która wymaga 
precyzyjnego współdziałania wielu mechaniz-
mów centralnych i obwodowych. W wyniku 
starzenia się, w układach: oddechowym, fonacyj-
nym i artykulacyjnym zachodzą pewne zmiany, 
mogące być przyczyną problemów z głosem.  
W obrębie krtani obserwujemy: zmniejszone 
napięcie krtaniowe, zmiany w obrębie tkanki 
chrzęstnej i łącznej, zmniejszony dopływ krwi 
oraz utrudnioną ewakuację wydzieliny. W wyn-
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iku ubytku mięśni i zmniejszonej wydolności 
płuc zmniejsza się przepływ powietrza w górnych 
drogach oddechowych. W układzie artykulacyj-
nym następuje zmiana napięcia mięśniowego, 
zwiększa się męczliwość, a zmniejsza precyzja 
wykonania ruchu (Milewski et al., 2016; Hu-
meniuk, 2017).
 Wraz z wiekiem następuje redukcja masy 
mózgu z powodu utraty części neuronów; skala 
i tempo tego procesu są różne, w zależności od 
lokalizacji – szczególnie wiele ubywa w płatach 
kory mózgowej – głównie w płatach czołowych 
i skroniowych oraz w hipokampie. Zmiany char-
akterystyczne dla wieku starszego to również 
przerzedzenie sieci dendrytów, spowolnienie 
przewodzenia synaptycznego i zmniejszenie syn-
tezy neurotransmiterów. Utrata neuronów i zmi-
any w przewodnictwie, niekorzystnie wpływają 
na sprawność fizyczną, intelektualną i językową 
(Kołodziejczyk, 2007; Humeniuk, 2017; Sikora, 
2021).
 Według badaczy główne problemy z 
komunikacją u zdrowych seniorów wynikają z 
postępujących deficytów rozumienia mowy, choć 
nie są oni zgodni co do ich mechanizmów. Za-
sób leksykalny osób starszych jest z jednej strony 
funkcją nawyku (procesu zautomatyzowania), z 
drugiej – doświadczenia życiowego (Stolarczyk-
Zielonka, 2010). 
 Zmiany w komunikowaniu się osób star-
szych można dostrzec na poziomie formalnym 
(gramatyka), poznawczym (treść) bądź na obu 
tych poziomach (Tłokiński, 1990).
 Wyżej wymienione cechy biolektu senio-
ralnego, przejawiające się w obniżeniu jakości 
języka, nie dotyczą w równym stopniu wszystkich 
osób w podeszłym wieku. Ich występowanie nasi-
la się zwykle powyżej 70. roku życia (Łuczyński, 
2018; Milewski, Kaczorowska-Bray, 2018). 

GeRONTOLOGOPeDIA W ZeSPOLe  
OPIeKI GeRIATRyCZNeJ

 Według definicji Światowej Organizacji 
Zdrowia z 2004 roku, geriatria to specjali-styc-
zna dziedzina medycyny, zajmująca się zdrow-
iem i chorobami oraz opieką i pomocą oso-bom 
w wieku podeszłym. Geriatria jest jedną z tri-
ady podstawowych dyscyplin medycznych – po 
pediatrii (dyscypliny zajmującej się chorobami 

wewnętrznymi wieku rozwojowego) oraz medy-
cyny wewnętrznej (obejmującej swym zasięgiem 
choroby wewnętrzne u osób doro-słych). Termin 
„geriatria” został wprowadzony w 1909 roku 
przez Ignatza Leo Naschera, który jest uznawany 
za pioniera nowoczesnej geriatrii (Derejczyk et 
al., 2008).
 Specjalista gerontologopeda powinien 
koncentrować się na problemach komunika-
cyjnych starszych pacjentów, uwzględniając dys-
funkcje poznawcze, czyli zaburzenia wyższych 
funkcji korowychoraz dysfunkcje emocjonalne, 
sensoryczne i fizyczne. Logopeda w zespole ge-
riatrycznym zazwyczaj jest członkiem zespołu 
rehabilitacyjnego, obok lekarza, fizjoterapeuty, 
terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, kinezyter-
apeuty, psychologa, dietetyka i pracownika soc-
jalnego. Czasem może on przyjmować rolę lidera, 
gdy wśród innych problemów pacjenta dominuje 
zaburzenie komunikacji werbalnej lub dysfagia 
(Bień, 2018).
 W ramach leczenia geriatrycznego ist-
nieje standardowa procedura, wykonywana u 
wszystkich pacjentów – ‘całościowa ocena geri-
atryczna’ (COG). Jest to wielowymiarowy i inter-
dyscyplinarny proces diagnostyczny, podejmow-
any przez zespół specjalistów geriatrycznych 
w celu określenia problemów osoby starszej 
oraz podjęcia skoordynowanego i zintegrow-
anego planu terapii i opieki (Michałkiewicz and  
Wróbel, 2012; Fedyk-Łukasik, 2015; Bień, 
2018).
 Logopeda stanowi ważną i komple-
mentarną rolę w zespole interdyscyplinarnej 
opieki geriatrycznej. Jego zadaniem jest ocena 
umiejętności komunikacji językowej pacjen-
ta z uwzględnieniem czynników potencjalnie 
zakłócających tę zdolność (depresja, otępienie, 
pogorszenie widzenia, słyszenia), sprawdza 
również motorykę połykania i jego ewentualne 
nieprawidłowości (Bień, 2018).
 Obecnie dostępność usług tego gerontol-
ogopedów jest w Polsce ograniczona, z powodu 
problemów kadrowych i sytuacji finansowej 
placówek lecznictwa zamkniętego i ambula-
toryjnego. Zapotrzebowanie na takich specjal-
istów jest jednak ogromne – w starzejącym się 
społeczeństwie odsetek osób z zaburzeniami 
komunikacji werbalnej i połykania w przebiegu 
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chorób neurodegeneracyjnych i naczyniowych 
mózgu jest znaczący i będzie się powiększał.Pon-
adto, zależne od procesu starzenia się upośledzenie 
słuchu (presbyacusis) jest najczęstszą przyczyną 
zaburzeń w komunikacji językowej wśród osób 
starszych – prowadzi do narastania lęku, stresu, 
izolacji, a tym samym – obniżenia się jakości 
życia (Humeniuk, 2017; Bień, 2018).

ODDZIAŁyWANIe  
GeRONTOLOGOPeDyCZNe  

W RóżNyCH OKReSACH PROCeSU 
STARZeNIA

 W programowaniu terapii logopedy-
cznej, obejmującej naturalne zmiany w procesie 
starzenia, uwzględnić należy: poziom poszczegól-
nych sprawności biologicznych, umysłowych, 
językowych, tempo zachodzących zmian regr-
esywnych, indywidualne cechy i potrzeby oso-
by starszej oraz fakt, że w każdym z kolejnych 
okresów starości możliwości i potrzeby komu-
nikacyjne człowieka ulegają zmianom – wiek 
chronologiczny nie jest dokładną miarą (Macie-
jewska, 2015).
 Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła 
wewnętrzy podział starości na cztery etapy: wiek 
przedstarczy: 45-59 lat, starość wczesną: 60-74 lat, 
starość dojrzałą: 75-89 lat oraz długowieczność: 
powyżej 90 lat (Szarota, 2013).
 W okresie obejmującym wiek przedstarc-
zy i wczesnej starości programowanie terapii ma 
charakter działań profilaktycznych, w kolejnych 
okresach najczęściej zauważane zmiany kojar-
zone są z obniżaniem się kondycji fizycznej i 
sprawności intelektualnych, rzadko ze zmianami 
dotyczącymi mowy, sprawności językowych. 
Jeśli jednak są zauważane, zwykle uzasadnia się je 
pogorszeniem pamięci, zmniejszeniem szybkości 
reakcji, zdolności kojarzenia itp. (Maciejewska, 
2015).
 W przypadku tzw. starości sędziwej 
działania logopedyczne powinny mieć inny char-
akter, ze względu na zaawansowane zwykle proce-
sy regresyjne oraz choroby wieku starczego. W 
postępowaniu logopedycznym kładzie się nacisk 
na kształcenie umiejętności utrzymywania inter-
akcji z osobami w późnym wieku starczym oraz 
dostarczanie opiekunom narzędzi do tworzenia 
warunków udanej komunikacji z podopiecznymi 

– poprzez kształcenie umiejętności słuchania, ro-
zumienia komunikatów, rozpoznawania potrzeb 
(Maciejewska, 2015).
 W zależności od potrzeb terapia logopedy-
czna obejmuje działania bezpośrednie (na linii 
logopeda-senior) oraz pośrednie (logopeda-op-
iekunowie seniora) (Maciejewska, 2015). 

GeRONTOLOGOPeDA 
W ŚWIADOMOŚCI SPOŁeCZNeJ

 Ważne jest budowanie w świadomości 
społecznej przekonania, że pomimo procesu 
starzenia się człowieka możliwe jest utrzymy-
wanie kondycji sprawności językowych oraz re-
kompensowanie ograniczeń komunikacyjnych 
uwarunkowanymi starzeniem się poprzez m.in. 
działania logopedyczne. Taki sposób działania 
jest troską o naturalne starzenie się i jest, oprócz 
atrakcyjnego sposobu dbania o swój wizerunek 
i samopoczucie, gwarancją utrzymywania się w 
głównym nurcie życia (Maciejewska, 2015).
 Profilaktyka logopedyczna, której celem 
jest wyjść naprzeciw starości, powinna być pode-
jmowana nie tylko ze względu na osobiste do-
bro ludzi starszych żyjących w społeczeństwie, 
ale również ze względu na społeczny i psycho-
logiczny charakter samego zjawiska. Profilak-
tyka wprawdzie nie chroni przez starzeniem się 
i starością, które są zjawiskiem nieuniknionym, 
zdeterminowanym biologicznie, ale dają nadzieję 
łagodniejszego przebiegu procesów związanych z 
godnym starzeniem się człowieka, w życzliwym 
środowisku, przy troskliwej opiece (Humeniuk, 
2017).

WNIOSKI

 Z powodu starzenia się społeczeństw, 
ważne jest skupienie większej uwagi na osobach 
starszych i ich funkcjonowaniu w różnych sferach 
życia. Opisem zmian w zakresie komunikowania 
się seniorów zajmuje się jedna z najmłodszych 
specjalności logopedycznych – gerontologo-
pedia. Przed specjalistami gerontologopedami 
stoją obecnie dwa rodzaje zadań: czynności pre-
wencyjno-profilaktyczne oraz terapeutyczne. W 
wyniku zmian biologicznych w organizmie ludz-
kim zachodzą zmiany, opisywane przez naukę: 
zarówno w obszarze mózgu i układu nerwowego, 
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jak również w różnych układach organizmu, co 
wpływa w konsekwencji również na zmiany w 
procesie mówienia.
 Logopeda jest ważnym członem zespołu 
interdyscyplinarnej opieki geriatrycznej, jego za-
daniem jest ocena komunikacji językowej pacjen-
ta senioralnego, z uwzględnieniem ewentualnych 
czynników ją zakłócających. Dostępność do usług 
takiego specjalisty jest jednak w Polsce ogranic-
zona, z powodu braków kadrowych oraz sytuacji 
finansowej ośrodków.
 Dla prawidłowego procesu terapeutyczne-
go bardzo ważne jest odpowiednie zaprogramow-
anie terapii logopedycznej. Należy wtedy wziąć 
pod uwagę poziom poszczególnych sprawności 
biologicznych, umysłowych, językowych, tempo 
zachodzących zmian regresywnych, indywidu-
alne cechy i potrzeby seniora oraz możliwości i 
potrzeby komunikacyjne w danym okresie życia 
osoby.
 Warto budować w społeczeństwie 
przeświadczenie, że proces starzenia się może 
przebiegać pomyślnie, sprawności językowe 
mogą być utrzymywane na wysokim poziomie, 
a ograniczenia mogą być w różny sposób rekom-
pensowane. Profilaktyka logopedyczna powinna 
być podejmowana w celu utrzymywania dobrost-
anu osób starszych oraz ze względu na społeczny 
i psychologiczny charakter procesu starzenia się. 
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Zachowania żywieniowe osób ze stwierdzonym 
zespołem jelita drażliwego

Nutritional behavior of people with diagnosed  
irritable bowel syndrome

  Zespół jelita drażliwego należy do czynnościowych zaburzeń układu pokarmowego, 
a główne objawy tego schorzenia to bóle związane z wypróżnieniami oraz biegunki, za-
parcia lub biegunki zamiennie z zaparciami w zależności od występującej postaci. Jest to 
schorzenie, które negatywnie wpływa na jakość i komfort życia chorego, dlatego ważne jest 
łagodzenie objawów lub ich całkowite zniesienie.

  Celem pracy była ocena zachowań żywieniowych osób ze stwierdzonym zespołem jelita 
drażliwego. Badanie przeprowadzono anonimowo za pomocą autorskiej ankiety wśród inter-
nautów należących do grup wsparcia na jednym z portali społecznościowych. Grupę badaną 
stanowiły 144 osoby. Respondenci zostali poproszeni o odpowiedzi na pytania dotyczące 
wieku, płci, wysokości i masy ciała a także zapytano ich o orientacyjny termin diagnozy 
zespołu jelita drażliwego oraz występującą postać IBS. Kolejne pytania dotyczyły stoso- 
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  Irritable bowel syndrome belongs to the functional disorders of the digestive system, 
and the main symptoms of this disease are pain associated with evacuation and diarrhea, 
constipation or diarrheas interchangeable with constipations depending on the form. It is a  
affliction that negatively affects the quality and comfort of life of the patient, so it is impor-
tant to buffering the symptoms or completely eliminate them.

  The aim of the study was to assess the nutritional behavior of people with diagnosed 
irritable bowel syndrome. The survey was carried out anonymously using a proprietary 
survey among internet users who are belonging to support groups on one of the social net-
working sites. The study group consisted of 144 people. Respondents were asked to answer 
questions about age, sex, height and weight, education, and were asked about the rough 
date of diagnosis of irritable bowel syndrome and the existing form of IBS. The next ques-
tions concerned the methods used to ease on IBS symptoms, the amount and frequency of 
meals and liquids consumed, the type of heat treatment, supplements used, the type of fat 
consumed, and the frequency of consumption of certain food products.

  Based on the analysis, it was shown that people diagnosed with irritable bowel syndrome 
mostly knew and used ways to relieve IBS symptoms. The number and frequency of meals, 
types of fat and heat treatment techniques used were in line with the recommendations. 
Subjects drank too little fluid. The relationship between the parameters studied and some 
eating behaviors has been demonstrated.

  Patients diagnosed with irritable bowel syndrome mostly present nutritional behaviors 
in line with the recommendations in this disease entity, however, further work on the nutri-
tional education of these people is necessary.
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WSTęP

 Prawidłowe nawyki żywieniowe i za-
chowania prozdrowotne mają nieoceniony wpływ 
na zdrowie człowieka. Odpowiednie żywienie 
i ogólnie pojęta higiena stylu życia są funda-
mentem utrzymywania organizmu w możliwie 
najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej. Za-
niedbania w tym zakresie stanowią jedną z przy-
czyn zaburzeń w stanie zdrowia, które ujawniają 
się często dużo wcześniej, niż dopiero w wieku 
starczym (Walentukiewicz et al., 2014). Zal-
ecenia żywieniowe odpowiednie dla zdrowych 
ludzi różnią się od diet rekomendowanych w 
określonych jednostkach chorobowych. Stosow-
anie się do zaleceń żywieniowych w wielu przy-
padkach jest kluczowe dla zachowania dobrego 
samopoczucia, poprawy jakości życia, a często 
nawet do całkowitego wyciszenia objawów 
poszczególnych chorób (Pietrzak et al., 2018). 
 Zespół jelita drażliwego, w skrócie IBS 
(ang. Irritable Bowel Sydrome), zwany również 
zespołem jelita nadwrażliwego, to nawracające 
zaburzenia czynności jelit o charakterze 
przewlekłym. Do ich głównych objawów należą: 
bóle związane z wypróżnieniami oraz zaburzony 
rytm oddawania stolca lub zmiany jego konsys-
tencji (Pietrzak et al., 2018). 
 Przyczyny zespołu jelita drażliwego są 
złożone, a rozwój i postępowanie dolegliwości z 
nim związanych to efekt współwystępowania czyn-
ników patofizjologicznych i psychospołecznych 
oraz uwarunkowań środowiskowych i genety-
cznych. Główną rolę odgrywają takie czynniki 
patogenetyczne, jak: nieprawidłowa motoryka 
przewodu pokarmowego, nadwrażliwość trze-
wna, dysregulacja na poziomie ośrodkowego 

układu nerwowego, zaburzenia na osi jelitowo-
mózgowej oraz zaburzenia funkcji immunologic-
znych błony śluzowej jelita, natomiast dodatkowe 
występowanie takich czynników jak np. zaburze-
nia psychiczne, traumatyczne przeżycia czy nawet 
stresujące okoliczności wzmagają występujące 
objawy (Pietrzak et al., 2018; Orzechowska et al., 
2010).
 Rozpoznanie IBS często nie jest proste, 
gdyż wymaga różnicowania z innymi schorzeni-
ami. U osób z zespołem jelita drażliwego często 
obserwuje się objawy, które niekoniecznie są 
związane z układem pokarmowym. Nie mają one 
wartości diagnostycznych w rozpoznaniu IBS, ale 
mogą powodować problemy w zdiagnozowaniu 
tej choroby poprzez zaburzenie jej obrazu klinic-
znego. Do takich objawów należą m.in. senność, 
pogorszenie stanu skóry, problemy z oddawaniem 
moczu (np. zbyt częste i naglące lub nocne), bóle 
pleców w odcinku lędźwiowym, bóle głowy. U 
kobiet IBS może również stanowić przyczynę 
zaburzeń miesiączkowania oraz dyspareunii (Pi-
etrzak et al., 2018).
 Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towa-
rzystwa Gastroenterologii, rozpoznanie zespołu 
jelita nadwrażliwego powinno opierać się na 
Kryteriach Rzymskich IV. Kryteria te obejmują 
występowanie nawracającego bólu brzucha 
średnio co najmniej raz w tygodniu w ciągu os-
tatnich trzech miesięcy. Ból ten musi spełniać 
przynajmniej dwa z następujących kryteriów: jest 
związany z defekacją; jest związany ze zmianą 
częstotliwości stolca; jest związany ze zmianą 
formy (wyglądu) stolca. Dodatkowo objawy 
muszą się pojawić przynajmniej 6 miesięcy przed 
diagnozą (Lacy et al., 2016). Podsumowując, 

www.naukowcy.org.pl

 wanych sposobów łagodzenia objawów IBS, ilości i częstotliwości spożywanych posiłków, 
ilości wypijanych płynów, rodzaju obróbki termicznej, stosowanych suplementów, rodzaju 
spożywanego tłuszczu. 

  Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że osoby ze zdiagnozowanym 
zespołem jelita drażliwego w większości znały i stosowały sposoby łagodzenia objawów 
IBS. Ilość i częstotliwość spożywania posiłków oraz stosowane rodzaje tłuszczu i techniki 
obróbki termicznej przez badanych były zgodne z zaleceniami. Badani wypijali zbyt małą 
ilość płynów. Wykazano zależność pomiędzy badanymi parametrami a niektórymi zachow-
aniami żywieniowymi.

  Pacjenci ze zdiagnozowanym zespołem jelita drażliwego w większości prezentują za-
chowania żywieniowe zgodne z zaleceniami w tej jednostce chorobowej, jednak konieczna 
jest dalsza praca nad edukacją żywieniową tych osób.
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kryteria diagnostyczne zespołu jelita drażliwego 
opierają się na aktywności, przewlekłości i 
częstotliwości charakterystycznych dla tej choro-
by objawów, a prawidłowa diagnoza wymaga 
wykluczenia innych schorzeń powodujących 
podobne objawy, takich jak np. nowotwory czy 
wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
 Wyróżnia się cztery podtypy IBS. Należą 
do nich: IBS z dominującym zaparciem (IBS-
C), IBS z dominującą biegunką (IBS-D), IBS 
ze zmiennym rytmem wypróżnień (IBS-M) oraz 
niesklasyfikowana postać IBS (IBS-U) (Pietrzak 
et al., 2018).
 Poszczególne podtypy są diagnozowane  
na podstawie najczęściej występujących ob-
jawów. W postaci IBS-C większość objawów 
sprowadza się do zaparć, natomiast w postaci 
IBS-D głównym źródłem dyskomfortu są bie-
gunki. W postaci IBS-M biegunki i zaparcia 
występują naprzemiennie, średnio w podziale 
50:50. Postać IBS-U diagnozuje się, gdy zespół 
jelita drażliwego nie przyjmuje żadnej typowej 
postaci spośród poprzednich trzech (Pietrzak et 
al., 2018; Lacy et al., 2016).
 Zespół jelita drażliwego jest schorzeniem, 
które nie niesie za sobą poważnych powikłań ani 
nie wpływa na długość życia chorego, jednak 
może w znaczącym stopniu negatywnie wpływać 
na komfort i jakość jego codziennego życia, 
dlatego ważne jest łagodzenie objawów lub ich 
całkowite zniesienie (Zelowski et al., 2013). Ter-
apia zespołu jelita drażliwego obejmuje zarówno 
sposoby farmakologiczne, jak i pozafarmakolog-
iczne, do których należą: specjalna dieta, suple-
mentacja, łagodzenie stresu, a także aktywność 
fizyczna (Pietrzak et al., 2018). Badania sugerują, 
iż najbardziej skuteczną dietą leczniczą w IBS, 
niezależnie od występującej postaci, jest di-
eta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych 
węglowodanów, czyli lowFODMAP (ang. fer-
mentable oligo-, di-, and monosaccharides and 
polyols) (Gumiela, 2020; Varjú et al., 2017; Hal-
mos et al., 2014). Dieta ta, stosowana ściśle według 
zaleceń oraz pod kontrolą wykwalifikowanego 
dietetyka, jest uznawana za bezpieczną, jednak 
podkreśla się potrzebę dalszych badań (Bellini et 
al., 2020; Schumann et al., 2018; Marsh, Eslick 
and Eslick, 2016; Mansueto et al., 2015).
 Dieta L-FODMAP jest przeprowadzana 

w dwóch fazach: eliminacji i reintrodukcji. W 
pierwszej fazie wyklucza się z jadłospisu produk-
ty o dużej zawartości FODMAP na okres 6-8 ty-
godni. Ten etap diety jest restrykcyjny i ma na 
celu regenerację jelit, co skutkuje stosunkowo 
szybką poprawą samopoczucia i złagodzeniem 
objawów, takich jak wzdęcia czy bóle brzucha. 
W tej fazie całkowicie wyklucza się produkty o 
wysokiej zawartości FODMAP. W drugiej fazie 
następuje stopniowe wprowadzanie produktów 
wyeliminowanych w pierwszym okresie diety ze 
szczególną obserwacją ewentualnych objawów. 
Faza reintrodukcji trwa co najmniej 10 tygodni 
i ma na celu rozszerzenie jadłospisu z jednoc-
zesnym testowaniem tolerancji organizmu na 
różne produkty spożywcze z wcześniej wyelimi-
nowanej grupy. Zaleca się testowanie produktów 
zawierających określone rodzaje węglowodanów 
osobno, czyli np. w jednym tygodniu miód 
(będący źródłem fruktozy), a w następnym awok-
ado (będące źródłem sorbitolu), zamiast testow-
ania jabłka, które zawiera zarówno fruktozę, jak 
i sorbitol. W tym okresie bardzo ważna jest ob-
serwacja objawów i notowanie produktów, które 
mimo przeprowadzanej diety nadal powodują 
dolegliwości. Dzięki temu możliwe jest ustalenie 
indywidualnej tolerancji na dawkę FODMAP w 
jadłospisie danego pacjenta. Po zakończeniu die-
ty należy stopniowo wracać do sposobu żywienia 
prowadzonego przed rozpoczęciem L-FODMAP, 
uwzględniając indywidualną granicę tolerancji na 
dawkę węglowodanów fermentujących ustaloną 
w fazie reintrodukcji (Harvie et al., 2017; Whelan 
et al., 2018).
 Dieta L-FODMAP jest dietą leczniczą, 
stosowaną w konkretnym celu, prowadzoną w 
określonych etapach i przedziałach czasowych. 
Eliminacja wielu produktów spożywczych 
sprawia, że ten model żywieniowy jest mało 
zróżnicowany, a przy nieprawidłowym zbilansow-
aniu może powodować niedobory żywieniowe, 
dlatego dieta L-FODMAP powinna być przeprow-
adzana zgodnie z zasadami i nie dłużej, niż jest 
to konieczne (Pawlak et al., 2017;Stolarczyk, 
2015).
 Popularne jest także stosowanie diet 
bezmlecznej lub bezglutenowej, warto jednak 
zaznaczyć, że nie ma naukowych przesłanek ku 
całkowitej eliminacji tych składników w terapii 
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IBS, za wyjątkiem współwystępowania celiakii, 
nietolerancji laktozy czy białek mleka (Adrych, 
2018; Rymarczyk, Glück and Rogala, 2019). 
Warto jednak ograniczyć produkty zawierające 
laktozę, gdyż należy ona do FODMAP (Schu-
mann et al., 2018).
 W 2008 roku brytyjski Narodowy Insty-
tut Zdrowia i Opieki opublikował rekomendacje 
diagnostyczno-terapeutyczne w zespole jelita 
nadwrażliwego, które były regularnie aktuali-
zowane, aż do 2017 roku. Na ich łamach zostały 
przedstawione następujące wytyczne żywieniowe: 
należy dbać o regularność spożywania posiłków; 
należy pić co najmniej 2l płynów dziennie, przy 
czym ograniczyć spożycie kawy, herbaty, na-
pojów gazowanych i alkoholu; pomocne może 
być ograniczenie spożycia żywności o wysokiej 
zawartości błonnika oraz skrobi opornej; sugeru-
je się ograniczenie świeżych owoców do 3 porcji 
dziennie (porcja powinna wynosić około 80 g); u 
osób z biegunką zaleca się unikanie sorbitolu; os-
obom ze wzdęciami zaleca się spożywanie owsa i 
siemienia lnianego (National Collaborating Cen-
tre for Nursing and Supportive Care, 2008).
 W 2016 roku opublikowano badanie, 
którego celem było porównanie diety opartej na 
zmodyfikowanych wytycznych NICE z dietą o 
niskiej zawartości FODMAP w zakresie ogól-
nych i indywidualnych objawów u pacjentów z 
biegunkową postacią zespołu jelita drażliwego.W 
badaniu tym oba modele interwencji pozwoliły 
na złagodzenie objawów IBS-D u niemal połowy 
badanych, jednak dieta o niskiej zawartości FOD-
MAP doprowadziła do znacznie większej po-
prawy indywidualnych objawów IBS, szczegól-
nie bólu i wzdęć, w porównaniu z dietą opartą na 
wytycznych NICE (Eswaran et al., 2016).  
 Część terapii w zespole jelita drażliwego 
mogą stanowić suplementy diety, których stosow-
anie ma na celu poprawę jakości życia chorych 
poprzez łagodzenie objawów. Wedle aktualnych 
badań, warto wprowadzić je jako uzupełnienie 
leczenia, jednak nie ma wystarczających dow-
odów do sformułowania jednoznacznych reko-
mendacji w zakresie ich stosowania (Pietrzak et 
al., 2018).
 Najlepiej przebadanym i stosunkowo 
bezpiecznym suplementem diety w zakresie 
skuteczności w IBS wydaje się być olejek z mięty 

pieprzowej. Substancja ta wykazuje działanie 
przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, wpływa na 
relaksację mięśni gładkich, modulację czucia 
trzewnego oraz modulację zaburzeń psychosoc-
jalnych. W badaniach z wykorzystaniem konk-
retnych preparatów olejku z mięty pieprzowej 
występowała dawka 180-225 mg, która jest uzna-
wana za dużą (Alam et al., 2013; Cash et al., 2016).
Zwraca się uwagę na fakt, iż po odstawieniu pre-
paratu objawy powracały, jednak dotychczasowe 
badania nie są wystarczające, aby potwierdzić 
bezpieczeństwo długotrwałego stosowania. W 
związku z powyższym sugerowany czas stosow-
ania preparatu wynosi 2-12 tygodni (Alam et al., 
2013; Cash, Epstein and Shah, 2016).
 Innym, szeroko przebadanym prepa-
ratem jest maślan sodu. Naturalnie powstaje on 
na skutek przekształcenia się kwasu masłowego, 
czyli krótkołańcuchowego kwasu tłuszczowego, 
będącego produktem fermentacji błonnika w jeli-
cie grubym. Kwas masłowy ma działanie przeci-
wzapalne, odżywcze i regenerujące względem 
kolonocytów nabłonka jelitowego, dzięki czemu 
stanowi wsparcie prawidłowego funkcjonowania 
bariery jelitowej, a ponadto działa pozytywnie na 
wzrost kosmków jelitowych i poprawę perystal-
tyki jelit (Gałecka et al., 2018). W wyniku mody-
fikacji diety oraz zaburzeń mikroflory jelitowej, 
w zespole jelita drażliwego może dochodzić do 
zmniejszenia produkcji kwasu masłowego przez 
bakterie bytujące w jelicie grubym, którego nie-
dobór może przyczyniać się do nasilenia ob-
jawów choroby (Tarnowski et al., 2011). Wyniki 
badań sugerują, iż suplementacja maślanem sodu 
poprawia jakość życia chorych stosujących ten 
preparat jako uzupełnienie terapii, głównie po-
przez zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz 
poprawę w zaburzeniach defekacji. Sugeruje się 
długotrwałą suplementację, trwającą co najmniej 
trzy miesiące (Borycka-Kiciak et al., 2017).
 Skład mikrobiomu u osób z zespołem 
jelita drażliwego różni się od mikrobiomu osób 
zdrowych, a zaburzenia te mają bezpośredni 
wpływ na inne mechanizmy patogenetyczne IBS. 
U chorych z tym zespołem obserwuje się m.in. 
zmniejszenie ilości pałeczek kwasu mlekowego 
Lactobacillus oraz bakterii rodzaju Bifidobacte-
rium przy jednoczesnym zwiększeniu ilości bak-
terii rodzaju Escherichia coli, Streptococcus czy 
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Clostridium spp. Zachodzi również zaburzenie 
proporcji między bakteriami rodzaju Bacter-
oidetes a Firmicutes (Simreń et al., 2013). U osób 
z zespołem jelita nadwrażliwego zauważono 
również częstsze występowanie SIBO, czyli prze-
rostu flory bakteryjnej jelita cienkiego, powiązane 
głównie z płcią żeńską, starszym wiekiem, a także 
biegunkową postacią IBS (Chen et al., 2018).
 Probiotyki, zgodnie z definicją Światowej 
Organizacji Zdrowia, są to żywe drobnoustroje, 
które podane w odpowiedniej ilości wywierają 
korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Aktu-
alne stanowisko autorów rekomendacji terapeu-
tycznych w zespole jelita drażliwego wskazuje, iż 
można stosować probiotyki w leczeniu chorych 
z IBS, jednak skuteczność łagodzenia objawów 
zależy od odpowiedniego doboru poszczególnych 
szczepów (Pietrzak et al., 2018). Wśród najlepiej 
przebadanych pod tym kątem wyróżnia się: Bi-
fidobacterium infantis 35624, Escherichia coli 
DSM17252 oraz Lacidobacillus plantarum 299v, 
gdzie zauważono istotną statystycznie poprawę, 
a także Bifidobacterium bifidum MIMBb75, Bi-
fidobacterium lactis oraz Lactobacillus acido-
philus SDC 2012, 2013, przy stosowaniu których 
następowała istotna statystycznie poprawa jakości 
życia i zmniejszenie bólu (Pietrzak et al., 2018). 
Możliwość regulowania składu mikroflory jelito-
wej stanowi jeden z elementów terapii, jednak 
z uwagi na wciąż zbyt małą ilość badań w tym  
kierunku oraz ryzyko efektów niepożądanych 
zaleca się ostrożne i przemyślane wprowad-
zanie probiotyków do leczenia zespołu jelita 
nadwrażliwego (Dworzański et al., 2018).
 U chorych z zespołem jelita drażliwego 
często wprowadza się leczenie farmakologiczne 
w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz 
ogólnej poprawy samopoczucia, a co za tym idzie, 
ułatwienia chorym funkcjonowania każdego dnia 
w społeczeństwie mimo uciążliwej choroby. 
Do leków stosowanych we wszystkich posta-
ciach IBS należą leki z grupy rozkurczowych i 
przeciwdepresyjnych. Leki rozkurczowe mają 
na celu poprawić jakość życia chorego, a żeby 
to osiągnąć sugeruje się stosowanie konkretnych 
preparatów przebadanych pod kątem skuteczności 
w IBS. Leki przeciwdepresyjne stosuje się u 
osób ze współistniejącymi zaburzeniami emoc-
jonalnymi, np. depresją czy zaburzeniami nas-

troju. Rekomenduje się wprowadzenie do terapii 
trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych 
(TLPD) lub selektywnych inhibitorów zwrotnego 
wychwytu serotoniny (SSRI).  Mają one na celu 
zmniejszenie objawów ogółem (Pietrzak et al., 
2018).
 W przypadku postaci IBS z dominującym 
zaparciem stosuje się preparaty glikolu poli-
etylenowego, które mają pozytywnie wpływać 
na zmniejszenie nasilenia zaparcia poprzez 
działanie przeczyszczające (Awad and Cama-
cho, 2010). U chorych z dominującą biegunką 
zaleca się natomiast stosowanie loperamidu w 
celu łagodzenia biegunki. Zarówno preparaty 
glikolu polietylenowego, jak i loperamid nie są 
oceniane jako skuteczne w łagodzeniu objawów 
ogółem, ale spełniają swoją pomocniczą rolę, 
działając doraźnie w łagodzeniu konkretnych 
objawów choroby. Do przebadanych leków na 
polskim rynku należy także ryfaksymina alfa, 
którą stosuje się w postaciach IBS z dominującą 
biegunką, mieszanej i niesklasyfikowanej. Re-
komenduje się 14-dniową terapię powtarzaną 
cyklicznie, a jej działanie opiera się na przywra-
caniu prawidłowego składu mikrobioty jelitowej 
(Menees et al., 2012; Lembo et al., 2016).Kluc-
zowe dla skuteczności i bezpieczeństwa leczenia 
jest stosowanie konkretnych, dobrze przebadan-
ych preparatów z poszczególnych grup leków 
rekomendowanych w leczeniu IBS. Połączenie 
postępowania farmakologicznego i niefarmako-
logicznego może przynieść pozytywne efekty 
w łagodzeniu objawów charakterystycznych w 
zespole jelita nadwrażliwego (Pietrzak et al., 
2018).
 Celem pracy była ocena zachowań 
żywieniowych osób ze stwierdzonym zespołem 
jelita drażliwego z uwzględnieniem czasu trwania 
choroby, postaci IBS, wieku oraz wskaźnika 
BMI. 

MATERIAł I METODy

 Narzędziem badawczym była autorska, 
anonimowa ankieta stworzona na potrzeby bada-
nia, ankieta została poddana walidacji. Respond-
enci zostali poproszeni o odpowiedzi na pytania 
dotyczące wieku, płci, wysokości i masy ciała, 
wykształcenia, a także orientacyjny termin diag-
nozy zespołu jelita drażliwego oraz występującą 
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postać IBS. Pytania dotyczyły stosowanych 
sposobów łagodzenia objawów IBS, ilości i 
częstotliwości spożywanych posiłków, ilości 
wypijanych płynów, rodzaju obróbki termic-
znej, stosowanych suplementów oraz rodzaju 
spożywanego tłuszczu.
 Kryterium wyłączenia z badania był 
deklarowany brak diagnozy lekarskiej w za-
kresie zespołu jelita drażliwego. Niewskazanie 
odpowiedzi na pytanie “Kiedy zdiagnozowano u 
Pana/Pani zespół jelita drażliwego?” lub udzie-
lenie odpowiedzi “Nie zdiagnozowano” było 
równoznaczne z wykluczeniem wypełnionego 
formularza z badania. Analizę przeprowadzono 
na podstawie odpowiedzi ze 144 ankiet. Badan-
ych podzielono na cztery grupy:
- w zależności od występującej postaci IBS (z 
dominującym zaparciem, z dominującą biegunką, 
ze zmiennym rytmem wypróżnień oraz postać 
niesklasyfikowana),
- w zależności od czasu trwania choroby od mo-
mentu diagnozy (>2 lata, 1-2 lata, 6-12 miesięcy, 
1-6 miesięcy),
- w zależności od wieku (poniżej 18 roku życia, 
między 18 a 26 rokiem życia, między 26 a 35 rok-
iem życia, między 35 a 50 rokiem życia, powyżej 
50 roku życia),
- w zależności od wskaźnika BMI (kg/m2) (nie-
dowaga, prawidłowy, nadwaga, otyłość). Do in-
terpretacji wskaźnika BMI przyjęto zalecenia 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, 2015).
 Zachowania żywieniowe, takie jak 
stosowane sposoby łagodzenia objawów IBS, 
stosowanie suplementów i probiotyków przean-
alizowano w zależności od występującej postaci 
IBS i czasu trwania choroby od momentu di-
agnozy, natomiast ilość wypijanych płynów w 
ciągu dnia, ilość spożywanych posiłków, długość 
przerw między posiłkami, sposoby obróbki ter-
micznej oraz rodzaj spożywanego tłuszczu 
przeanalizowano w zależności od wieku oraz w 
zależności od wskaźnika BMI. Oceny zachowań 
żywieniowych dokonano na podstawie porówna-
nia z aktualnymi wynikami badań naukowych, z 
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb w tej 
jednostce chorobowej.
 Badanie zostało przeprowadzone w okre-
sie od grudnia 2019 roku do kwietnia 2020 roku. 
Ankieta została opublikowana w grupach wspar-

cia dla osób z zespołem jelita drażliwego na jed-
nym z popularnych portali społecznościowych.
 Wyniki statystyczne i graficzne opra-
cowano w programie Microsoft Excel, nato-
miast analizę statystyczną przeprowadzono w 
programie Statistica 13.3. Za pomocą programu 
dokonano oceny  siły związku między poszc-
zególnymi zmiennymi. W tym celu wykorzys-
tano współczynnik Tau Kendalla (dla zmiennych 
porządkowych) oraz współczynnik korelacji V-
Cramera (dla zmiennych nominalnych). Za pozi-
om istotności statystycznej uznano p<0,05.

WyNIKI I ICH OMóWIENIE

 Zdecydowaną większość ankietowanych 
stanowiły kobiety (93,8%), co odpowiada klinice 
zespołu jelita drażliwego, występującego częściej 
u kobiet niż u mężczyzn. Najliczniejszą grupę 
stanowili badani w przedziale wiekowym między 
18 a 26 rokiem życia (43,1%). Najmniejszą 
liczebnością charakteryzowały się osoby poniżej 
18 roku życia (1,4%) oraz powyżej 50 roku 
życia (2,8%). Masa ciała znacznej liczby badan-
ych mieściła się w granicach normy (n=95), u 
części badanych sklasyfikowano niedowagę 
(n=23), a jedynie u 7 osób występowała otyłość. 
Najliczniejszą grupę, gdyż niemal połowę badan-
ych stanowiły osoby, które zmagały się z zespoł-
em jelita drażliwego dłużej niż 2 lata (47,2%). 
Większość osób biorących udział w bada-
niu, deklarowało postać ze zmiennym rytmem 
wypróżnień (35,4%) oraz z dominującą biegunką 
(34,7%). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby 
z niesklasyfikowaną postacią IBS (9,7%).
 Ankietowani zostali poproszeni o 
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób próbują 
łagodzić objawy zespołu jelita drażliwego. 
Wśród możliwych odpowiedzi znajdowały się: 
brak znajomości sposobów łagodzenia objawów 
IBS, stosowanie diety łatwo strawnej, stosow-
anie diety L-FODMAP, rezygnacja z glutenu lub 
laktozy, ograniczenie ilości posiłków, stosowanie 
leków lub suplementów oraz unikanie sytuacji 
stresowych. Badani mogli wskazać kilka odpow-
iedzi, a także mieli możliwość wskazania innych, 
stosowanych przez siebie sposobów. Większość 
badanych stosowała leki lub suplementy (54,9%), 
a prawie połowa zrezygnowała z glutenu lub lak-
tozy (48,6%). Wielu respondentów wskazywało 
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Tabela 2. Sposoby łagodzenia objawów IBS przez badanych.

Tabela 1. Podział badanych ze względu na: płeć, wiek, czas trwania choroby, postać zespołu 
jelita drażliwego oraz wskaźnik masy ciała.
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także na stosowanie diety łatwo strawnej (41,7%) 
i L-FODMAP (40,3%) oraz unikanie sytuacji 
stresowych (40,3%). Jedynie 3,5% badanych nie 
znało sposobów na łagodzenie objawów IBS. 
Wśród innych stosowanych sposobów ankietow-
ani wymieniali: dbanie o odpowiednią ilość snu, 
aktywność fizyczną, picie dużych ilości wody, 
unikanie pikantnych lub smażonych potraw oraz 
łagodzenie objawów poprzez unikanie produk-
tów spożywczych, które spowodują objawy. 
Jedna osoba zadeklarowała, że przeszła na dietę 
Karniwora. Tabela 2 przedstawia dane liczbowe 
i procentowe odpowiedzi badanych na powyższe 
pytanie.

 Analiza statystyczna stosowanych przez 
respondentów sposobów łagodzenia objawów IBS 
wykazała istotny statystycznie związek pomiędzy 
czasem trwania choroby a stosowaniem diety L-
FODMAP (p<0,05) o niskiej sile zależności. Po-
dobna korelacja wystąpiła w przypadku postaci 
IBS badanych i braku znajomości sposobów 
łagodzenia objawów IBS oraz spożywania 
możliwie najmniejszej ilości posiłków. Wyniki 
analizy zostały przedstawione w tabeli 3.
 Zdecydowana większość badanych stosu-
je bądź stosowała probiotyki, a jedynie niespełna 
1/3 badanych nigdy nie stosowała probiotyków 
(28,5%). Po przeanalizowaniu odpowiedzi z 
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Tabela 3. Siła zależności oraz poziom istotności statystycznej pomiędzy stosowanymi przez bada-
nych sposobami łagodzenia objawów IBS a wybranymi parametrami.
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uwzględnieniem czasu trwania choroby i postaci 
IBS nie wykazano znaczących różnic w stosow-
aniu probiotyków wśród badanych pod kątem 
wymienionych czynników – udział odpowiedzi 
badanych jest na podobnym poziomie niezależnie 
od długości i postaci choroby. Wyniki wraz z 
udziałem procentowym odpowiedzi w obrębie 
danych grup zostały przedstawione w tabeli 4.
 Ankietowanych zapytano o ilość wypijan-
ych płynów w ciągu dnia. Określono, że należy 
wziąć pod uwagę: wodę, słabe napary herbaty, 
zioła, rozcieńczone soki. Dokonano podziału na 
następujące przedziały: poniżej 0,5l; między 0,5 
a 1l;  między 1 a 1,5l; między 1,5 a 2l; powyżej 
2l. Najwięcej badanych deklarowało, iż wypijali 
między 1 a 1,5l płynów (37,5%) i między 1,5 a 
2l płynów (28,5%). Poniżej 0,5l płynów wypijało 
jedynie 2,1% ankietowanych. 
 We wszystkich grupach respondentów 
dominowało spożycie między 1 a 1,5l płynów 
dziennie, a największy odsetek występował w 
grupie respondentów z nadwagą (42,1%) oraz 
wśród osób powyżej 50 roku życia (75,0%) i 
między 26 a 35 rokiem życia (39%). Wyniki z 
procentowym ujęciem odpowiedzi w obrębie 
danych grup badanych przedstawiono w tabeli 5.
 Kolejną kwestią, którą poddano analizie, 
była ilość posiłków spożywanych przez badan-
ych w ciągu dnia oraz jak długie przerwy między 

Tabela 4. Stosowanie probiotyków przez badanych z uwzględnieniem czasu trwania choroby i postaci 
IBS.

nimi występowały. Ilości posiłków podzielono 
na: między 1 a 2; między 3 a 4; między 5 a 6 oraz 
więcej niż 6. Przerwy między posiłkami wynosiły: 
1-2 godziny, 3-4 godziny oraz więcej niż 5 godzin. 
Najwięcej badanych deklarowało, że spożywa od 
3 do 4 posiłków w ciągu dnia (66,7%), a przerwy 
między nimi wynosiły najczęściej 3-4 godziny 
(77,1%). Analiza statystyczna ilości posiłków 
spożywanych w ciągu dnia przez badanych z 
uwzględnieniem wieku oraz wskaźnika BMI 
nie wykazała istotnej zależności statystycznej 
pomiędzy tymi parametrami. Spożywanie od 1 
do 2 posiłków dziennie najczęstsze było w grupie 
respondentów w przedziale wiekowym między 
18 a 26 rokiem życia (11,3%) oraz w grupie re-
spondentów z nadwagą (10,5%). We wszystkich 
przedziałach wiekowych najczęściej spożywano 
od 3 do 4 posiłków dziennie. Wyniki z procen-
towym ujęciem odpowiedzi w obrębie danych 
grup badanych przedstawiono w tabeli 6.  
 Analiza statystyczna długości przerw 
między posiłkami spożywanymi przez badanych 
z uwzględnieniem wieku oraz wskaźnika BMI 
nie wykazała istotnej zależności statystycznej 
pomiędzy tymi parametrami. Odstęp od 3 do 4 
godzin był najczęściej wskazywany w grupie 
badanych z nadwagą (84,2%) oraz poniżej 18 
roku życia (100%) i między 35 a 50 rokiem życia 
(88,6%). W tabeli 7 przedstawiono wyniki z pro-
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Tabela 5. Ilość płynów wypijanych przez badanych w ciągu dnia z uwzględnieniem wieku i wskaźnika 
BMI.

Tabela 6. Ilość posiłków spożywanych w ciągu dnia przez badanych z uwzględnieniem wieku  
i wskaźnika BMI.



centowym ujęciem odpowiedzi w obrębie danych 
grup badanych.
 Badani zostali zapytani o najczęściej 
stosowany sposób obróbki termicznej. Wśród 
odpowiedzi znajdowały się: duszenie, gotowanie, 
gotowanie na parze, pieczenie oraz smażenie. 
Ankietowani mogli udzielić innej odpowied-
zi na to pytanie, w wyniku czego jedna osoba 
zadeklarowała, że nie stosuje obróbki termic-
znej, a produkty spożywcze spożywa na surowo. 
Ponad połowa badanych jako główny sposób 
obróbki termicznej wybiera gotowanie (50,7%), 
natomiast najmniej ankietowanych preferuje 
duszenie (11,1%). Analiza statystyczna wykazała 
istotny statystycznie związek między stosowa-
nym rodzajem obróbki termicznej, a wiekiem 
oraz wskaźnikiem BMI o niskiej sile zależności. 
Gotowanie, które badani wskazywali najczęściej, 
było głównym rodzajem obróbki termicznej 
wśród respondentów w przedziale wiekowym 
od 35 do 50 roku życia (54,3%) oraz wśród osób 
z niedowagą (69,6%) oraz otyłością (57,2%). 
Smażenie było wskazywane najczęściej przez os-
oby w przedziale wiekowym między 18 a 26 rok-
iem życia (19,4%) oraz wśród osób z otyłością 
(28,6%) i nadwagą (21,1%). Tabela 8 przedstawia 
dokładne wyniki analizy z procentowym ujęciem 
odpowiedzi w obrębie danych grup badanych.

 Analiza statystyczna wykazała istotny 
statystycznie związek między wybieranym rodza-
jem tłuszczu, a wiekiem oraz wskaźnikiem BMI 
o niskiej sile zależności. Głównym wyborem w 
każdej badanej grupie były oleje roślinne i oliwa, 
co najbardziej widoczne jest wśród osób poniżej 
18 roku życia (100%) i między 18 a 26 rokiem 
życia (62,9%), a także u osób z niedowagą (65,2%) 
i z prawidłową masą ciała (60,0%). Pierwszym 
wyborem osób z otyłością było masło (57,1%), 
natomiast przez osoby z niedowagą było ono wy-
bierane zdecydowanie rzadziej (26,1%). Tabela 9 
przedstawia dokładne wyniki analizy z procen-
towym ujęciem odpowiedzi w obrębie danych 
grup badanych.

DySKUSJA

 Choroby czynnościowe jelit, do których 
należy zespół jelita drażliwego, to przewlekłe 
zaburzenia wywołujące objawy utrudniające 
codzienne życie pacjentów. W chorobach układu 
pokarmowego niezwykle ważne dla łagodzenia 
objawów jest odpowiednie żywienie. Stosowanie 
się do zaleceń dla danej jednostki chorobowej 
pozwala osiągnąć nie tylko lepsze samopoczucie, 
ale także doprowadzić do całkowitego wycisze-
nia objawów. W związku z powyższym, osoby 

               32  Nr 4/30/2020 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl             Nauki Przyrodnicze i Medyczne

Tabela 7. Długość przerw między posiłkami z uwzględnieniem wieku i wskaźnika BMI.
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Tabela 8. Rodzaj obróbki termicznej najczęściej stosowany przez badanych z uwzględnieniem wieku 
i wskaźnika BMI.

Tabela 9. Rodzaj tłuszczu najczęściej stosowany przez badanych z uwzględnieniem wieku oraz 
wskaźnika BMI.



zdiagnozowane z zespołem jelita drażliwego 
często świadomie lub metodą prób i błędów 
zmieniają swoje nawyki  żywieniowe, aby 
poprawić jakość swojego życia.
 Jednym z wybieranych przez badanych 
sposobów łagodzenia objawów IBS jest mody-
fikacja ilości posiłków w ciągu dnia. Zgodnie 
z zasadami zdrowego żywienia przyjmuje się, 
że należy jeść nie mniej niż 4-5 posiłków dzi-
ennie, co pokrywa się z zaleceniami w zespole 
jelita drażliwego (National Collaborating Cen-
tre for Nursing and Supportive Care, 2008; Ja-
rosz et al., 2020). Ze względu na pracę przewodu 
pokarmowego ważna jest także częstotliwość 
spożywania posiłków - osoby z zespołem jel-
ita nadwrażliwego powinny spożywać posiłki 
częściej, najlepiej w spokojnej atmosferze (Ad-
rych and Rydzewska, 2020). Zbyt długie przerwy 
między posiłkami, brak dbałości o regularność 
i prawidłową pozycję przy spożywaniu posiłku 
mogą nasilać objawy charakterystyczne dla tego 
schorzenia, w szczególności odbijania i wzdęcia 
(Jarosz et al, 2010). W badaniu własnym 66,7% 
ankietowanych spożywało 3 lub 4 posiłki dzi-
ennie, a co czwarty badany 5 lub 6 posiłków w 
ciągu dnia. Długość przerwy między posiłkami 
u zdecydowanej większości badanych wynosiła 
3-4 godziny. Mierzwa i Grzegorczyk (2007)w 
badaniu dotyczącym sposobu odżywiania dzieci i 
młodzieży z zespołem jelita drażliwego wykazały, 
że 48% badanych spożywało 4 posiłki w ciągu 
dnia, 36% zjadało 3 posiłki, a 12% 5 posiłków. 
Regularne spożywanie posiłków deklarowało 
46% badanych, natomiast 54% nie spożywało 
posiłków w równych odstępach czasu. W bada-
niu Zielińskiej (2014) 45% badanych z zaburze-
niami czynnościowymi przewodu pokarmowego 
twierdziło, że spożywa 4 lub 5 posiłków dzien-
nie, a podobna ilość ankietowanych spożywała 3 
posiłki dziennie. Z kolei w badaniu Śmidowicz 
et al. (2016)w którym analizowano zachowania 
żywieniowe predysponujące do rozwoju chorób 
żywieniowo zależnych u osób po 40. roku życia, 
prawie połowa badanych deklarowała spożywanie 
5 posiłków dziennie, a 55% przyznało się do 
braku regularności w spożywaniu posiłków 
w ciągu dnia. Z powyższych badań wynika, że 
osoby z zaburzeniami czynnościowymi jelit, do 
których należy zespół jelita drażliwego, zazwy-

czaj spożywają zalecane 4 lub więcej posiłków 
dziennie, natomiast nadal konieczna jest praca 
nad regularnością i większą częstotliwością 
spożywania posiłków.
 Zespół jelita drażliwego wymaga wyelim-
inowania niektórych produktów spożywczych. 
Często w kontekście dietoterapii tego schorze-
nia mówi się o eliminacji laktozy lub glutenu. 
Laktoza wchodzi w skład grupy węglowodanów 
FODMAP, których spożycie może zwiększać 
dolegliwości związane z IBS. Dietę L-FODMAP, 
która pozwala na złagodzenie objawów zespołu 
jelita drażliwego (Halmos et al., 2014), w bada-
niu własnym stosowało 40,3% badanych, natomi-
ast blisko połowa z nich zrezygnowała z glutenu 
lub laktozy w diecie. Co piąta osoba spożywała 
mleko raz lub kilka razy dziennie. We wspomnia-
nym wcześniej badaniu Zielińskiej (2014)18% 
badanych odczuwało zwiększenie dolegliwości 
po spożyciu mleka. Eliminacja glutenu nie jest 
konieczna w zespole jelita drażliwego, jeśli 
nie współwystępuje celiakia, jednak istnieją 
przesłanki, że dieta bezglutenowa może być po-
mocna u blisko połowy pacjentów, a sam gluten 
może mieć wpływ na barierę jelitową (Vazquez-
Roque et al., 2013; Makharia, Catassi and Makhar-
ia, 2015). Nieuzasadnione eliminacje składników 
odżywczych, a co za tym idzie rezygnacja z 
wartościowych produktów spożywczych, mogą 
prowadzić do niedoborów żywieniowych, co może 
mieć swoje konsekwencje w nieprawidłowym 
funkcjonowaniu organizmu lub niedożywieniu. 
W autorskim badaniu większość badanych miała 
masę ciała mieszczącą się w granicach normy, 
a 16% miało niedowagę, natomiast w badaniu 
Zielińskiej większość osób miała normalną masę 
ciała lub wyższą (Zielińska, 2014).
 Poza przyjmowaniem leków, do czego w 
autorskim badaniu przyznała się ponad połowa 
ankietowanych, pacjenci z IBS spożywają także 
suplementy oraz preparaty probiotyczne. Blisko 
połowa badanych przyjmujących probiotyki 
nie wiedziała, jakie szczepy bakterii się w nich 
znajdują, a pozostali najczęściej wskazywali 
na L. plantarum 299v.  Według Ducrotté et al. 
(2012) probiotykoterapia tym szczepem bakterii 
pozwala na złagodzenie objawów IBS, głównie 
bólu brzucha i wzdęć, a skuteczność probiotyko-
terapii ogółem potwierdzają również inne źródła 
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(Kajander et al., 2005; Wołkowicz and Hozyasz, 
2013).
 Przy zwiększonej ilości błonnika pokar-
mowego w diecie, zwłaszcza frakcji rozpuszc-
zalnej w wodzie, należy zwiększyć ilość płynów 
w diecie. Prawidłowe nawodnienie jest również 
istotne w kontekście prawidłowego funkcjonow-
ania organizmu, w tym układu pokarmowego. 
Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia należy 
przyjmować 30 ml płynów na kilogram masy ciała, 
co można przełożyć na ok. 1,5 do 2,5 l płynów na 
dobę. W badaniu Śmidowicz et al. (2016) badani 
twierdzili, że w chorobach jelit należy zwiększyć 
spożycie wody. Według Jarosza i Dzieniszews-
kiego (2005) spożycie wody powinno wynosić 2-
2,5 l. Mierzwa i Grzegorczyk (2007) wykazały, że 
badani z zespołem jelita drażliwego w większości 
wypijali 1-2 l płynów w ciągu dnia, natomiast w 
badaniu Zielińskiej (2014) ponad połowa badan-
ych wypijała 1,5 do 2 l wody, a 37% badanych 
ok. 1,5 l wody w ciągu dnia. W badaniu własnym 
1-2 l płynów wypijała ponad połowa badanych, 
z czego większość przyjmowała do 1,5 l płynów 
na dobę. Więcej niż 2 l wody wypijało jedynie 
17,4% badanych, przy czym większość z nich to 
młode osoby z masą ciała mieszczącą się w grani-
cach normy. 
 Analizą objęto również sposoby obróbki 
termicznej stosowane przez badanych. Oso-
by, które cierpią na zaburzenia czynnościowe 
układu pokarmowego, powinny stosować takie 
sposoby obróbki termicznej, jak: gotowanie, 
pieczenie w folii lub duszenie (Włodarek et al., 
2009). W badaniu własnym najczęściej stosow-
ano gotowanie, a najrzadziej duszenie. Smażenie 
preferowało jedynie 13,9% badanych, przy czym 
większość z nich miała nadwagę lub otyłość.  
Mierzwa i Grzegorczyk (2007) wykazały, że 90% 
badanych stosowało gotowanie, 40% pieczenie, 
a 44% smażenie. W badaniu Zielińskiej (2014) 
również główną techniką przyrządzania potraw 
było gotowanie, 15% badanych stosowało piec-
zenie, a blisko połowa badanych - smażenie. Tech-
nika obróbki termicznej oraz poziom błonnika to 
główne elementy zaleceń w diecie łatwo strawnej, 
którą w badaniu własnym stosowało 41,7% re-
spondentów. Po wynikach powyższych badań 
można przypuszczać, że badani próbują korzystać 
z lekkostrawnych technik obróbki termicznej 

oraz zwracają uwagę na spożycie błonnika pokar-
mowego, który jest istotnym elementem w dietot-
erapii zespołu jelita nadwrażliwego. 
 Żywienie w zespole jelita drażliwego nie 
odbiega znacząco od ogólnie przyjętych zasad 
zdrowego odżywania, jednak wymaga elimina-
cji pewnych substancji i składników odżyw-
czych powodujących wzmożenie dolegliwości 
związanych z tym schorzeniem oraz modyfikacji 
technik przygotowania żywności, spożycia 
błonnika i płynów tak, aby w jak najlepszy 
sposób usprawnić pracę przewodu pokarmowe-
go. Jak wynika z przedstawionych badań, osoby 
dotknięte zespołem jelita drażliwego przeważnie 
odżywiają się zgodnie z zasadami zdrowego 
żywienia, stosują odpowiednie techniki obróbki 
termicznej, a dodatkowo wspomagają łagodzenie 
objawów poprzez farmakoterapię, odpowiednie 
suplementy i probiotyki. Kluczowym aspektem 
w leczeniu żywieniowym tego schorzenia jest 
obserwacja występujących objawów i indywidu-
alna modyfikacja diety, co według wielu badań 
pozwala na zmniejszenie dolegliwości i ogólną 
poprawę jakości życia (Heizer, Southern and 
McGovern, 2009; Østgaard et al., 2012).
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Żywienie i suplementacja osób starszych  
w prewencji chorób neurodegeneracyjnych

Nutrition and supplementation of older persons  
in the prevention of neurodegenerative diseases

  Zaburzenia neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, 
wciąż pozostają nieuleczalne w świetle współczesnej medycyny. Etiologia powyższych 
schorzeń pozostaje niejasna, a coraz częstsze występowanie staje się globalnym problemem 
zdrowia publicznego. W związku z powyższym niezwykle ważna jest ich profilaktyka, aby 
zapobiegać lub spowolnić rozwój zmian strukturalnych zachodzących w tkankach mózgu. 
Jedną z propozycji prewencji tych zmian jest modyfikacja diety. 

  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej sposobu żywienia, 
który może mieć działanie profilaktyczne względem chorób neurodegeneracyjnych lub 
wpływać spowalniająco na postępowanie objawów demencji. 

  Dieta MIND ma potencjał w zapobieganiu i leczeniu zespołu Alzheimera. Istnieją także 
przesłanki, iż zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia depresji i stresu psychicznego, 
zatem słusznym wydaje się być dalsze prowadzenie badań w zakresie pozytywnych skutków 
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  Neurodegenerative disorders, such as Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease, are 
still incurable in the light of modern medicine. 

  The etiology of these conditions remains unclear and their increasing occurrence is be-
coming a global public health problem. Therefore, their prophylaxis is extremely important 
in order to prevent or slow down the development of structural changes taking place in the 
brain tissues. One of the proposals to prevent these changes is diet modification.

  The aim of this study is to present the current knowledge about the diet and supplementa-
tion that may have a preventive effect against neurodegenerative diseases or slow down the 
progression of dementia symptoms.

  The MIND diet has the potential to prevent and treat Alzheimer’s syndrome. There are 
also presumptions that it reduces the occurring of depression and mental stress, so it seems 
reasonable to continue research into the positive health effects of following this diet, not 
only in the context of cognitive functions and dementia.

  Due to the lack of explicit pharmacological treatments for neurodegenerative diseases, 
preventive interventions based on nutritional patterns identified as beneficial to brain health 
should be introduced, both through nutritional education of elderly people and their fami-
lies, and on a large scale, taking into account the health of the whole society.
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Key words: dementia, neurodegenerative disorders, MIND diet, Alzheimer’s disease,  
Parkinson’s disease.
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WPrOWADZENIE

 Starzenie się społeczeństwa, które stanowi 
długoterminową tendencję w Europie sprawia, że 
sukcesywnie rośnie liczba przypadków chorych 
na zaburzenia neurodegeneracyjne. Należą do 
nich choroba Alzheimera czy choroba Parkinso-
na, które wciąż pozostają nieuleczalne w świetle 
współczesnej medycyny. Etiologia tych schorzeń 
pozostaje niejasna jednak czynniki genetyczne, 
środowiskowe jak i styl życia wpisują się w zarys 
przyczynowy choroby Alzheimera (Alzheimer’s 
Association, 2020; Moreno-Arribas et al., 2020). 
Farmakologia oferuje w większości jedynie lec-
zenie objawowe, przez co demencja staje się glo-
balnym problemem zdrowia publicznego, a co 
trzeci przypadek choroby Alzheimera zawiera 
pewne modyfikowalne czynniki ryzyka (Alzhe-
imer’s Association, 2020). Jednym z nich jest 
tzw. „dieta zachodnia”, charakteryzująca się wys-
okim spożyciem tłuszczów nasyconych i cukrów 
prostych, a propozycją prewencji tych zaburzeń 
jest modyfikacja diety (Askarova et al., 2020). 

DIETA MIND 

 Dieta MIND stanowi hybrydę diety śród-
ziemnomorskiej i diety DASH. W założeniach 
tych diet mocno podkreśla się spożycie żywności 
pochodzenia roślinnego, zwłaszcza warzyw 
liściastych, owoców czy olei roślinnych, przy 
równoczesnym ograniczeniu przyjmowania 
produktów bogatych w tłuszcze nasycone (Sal-
ari-Moghaddam et al., 2019; Van Den Brink et 
al., 2019). Dieta MIND opiera się na zasadach 
zdrowego żywienia, gdzie u podstaw piramidy 
można znaleźć pełnoziarniste produkty zbożowe, 
warzywa i owoce (głównie zielone warzywa 
liściaste; jagody), oraz produkty będące źródłem 

               40  Nr 4/30/2020 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl             Nauki Przyrodnicze i Medyczne

Słowa kluczowe: demencja, zaburzenia neurodegeneracyjne, dieta MIND, choroba  
Alzheimera, choroba Parkinsona.

 zdrowotnych przestrzegania tej diety nie tylko w kontekście funkcji poznawczych i de-
mencji. 

  Ze względu na brak jednoznacznych farmakologicznych metod leczenia chorób neu-
rodegeneracyjnych należy wprowadzić interwencje profilaktyczne oparte na wzorcach 
żywieniowych zidentyfikowanych jako korzystne dla zdrowia mózgu, zarówno poprzez 
edukację żywieniową osób starszych i ich rodzin, jak również na dużą skalę, mając na 
uwadze zdrowie całego społeczeństwa.St
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nienasyconych kwasów tłuszczowych takie 
jak oliwa z oliwek czy awokado (Morris et al., 
2015).
 Najnowsze przesłanki naukowe wyka-
zały, że dieta MIND może być skuteczną 
metodą w zapobieganiu funkcji poznawczych u 
pacjentów po przebytym udarze mózgu, z ko-
lei dieta śródziemnomorska może zapobiegać 
występowaniu zaburzeń psychicznych i cierpienia 
z nim związanym (Cherian et al., 2019; Fresán 
et al., 2019) W kolejnych badaniach wykazano, 
że odpowiednio zbilansowane żywienie o char-
akterze diety MIND może wpływać pozytywnie 
na funkcje poznawcze oraz progresję chorób neu-
rodegeneracyjnych (Morris et al., 2015; Van Den 
Brink et al., 2019).

SKŁADNIKI ODŻYWCZE ISTOTNE  
W PrEWENCJI CHOrÓB  

NEUrODEGENErACYJNYCH

 Ważnym elementem diety wydają się być 
produkty będące źródłem witamin A, D, C oraz 
B6 i B12. Najnowsze badania sugerują, iż nie-
dobór powyższych substancji może mieć istotny 
wpływ na rozwój chorób neurodegeneracyjnych 
oraz spadek zdolności poznawczych u osób star-
szych (Cherian et al., 2019; Mielech et al., 2020). 
Okazuje się bowiem, że duże znaczenie w spow-
olnieniu tych zdolności ma wpływ spożycie tak-
ich produktów jak jagody czy zielone warzywa 
liściaste (Cherian et al., 2019).
 W świetle najnowszych badań naukowych 
oliwki, które są jednym z wielu produktów zal-
ecanych w diecie MIND, są źródłem składników 
bioaktywnych - kwasów oleinowych i związków 
fenolowych (biofenoli), z  kolei związki te przy- 
czyniają się do zmniejszenia częstości wystę-
powania choroby Alzheimera (Omar, 2019). 
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 Niezwykle ważnym elementem w die-
cie są kwasy tłuszczowe omega-3, które mają 
właściwości przeciwzapalne i zapobiegają de-
generacji neuronów. Makrela, łosoś, pstrąg, olej 
z nasion wiesiołka to jedne z wielu produk-
tów będących źródłem nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, ale i witamin z grupy B oraz D 
(Chlopicka, 2020). 
 Właściwości przeciwzapalne, przeciwno-
wotworowe oraz przeciwutleniające, wykazuje  
resweratrol, który jest naturalnym polifenolem. 
Składnik ten m.in. chroni komórki przed ich 
uszkodzeniem (ramírez-Garza et al., 2018). Co 
ciekawe, polifenole zawarte w winach, biorą czyn-
ny udział w modulacji składu mikrobioty jamy 
ustnej oraz jelit. Badania dowodzą, że umiarkow-
ane spożycie wina, zwłaszcza wina czerwonego, 
ma wpływ na funkcje poznawcze wśród osób w 
wieku starszym. Jest to spowodowane faktem, iż 
bakterie jelitowe metabolizują polifenole zawarte 
w alkoholowym trunku do metabolitów, które 
pobudzają wzrost pożytecznych bakterii w prze-
wodzie pokarmowym (Moreno-Arribas et al., 
2020).

DIETA KETOGENICZNA

 Wyniki badań wskazują, że zmiany w 
składzie mikroflory jelitowej mogą wpływać na 
funkcje mózgu, a zmiany te są uzależnione od 
wielu czynników związanych ze stylem życia 
i starzeniem się (Nam et al., 2017; Sah et al., 
2017; Sanguinetti et al., 2018). W 2019 roku 
wykazano specyficzne różnice w mikrobiomie 
jelitowym dorosłych pacjentów z łagodnymi 
zaburzeniami poznawczymi, w porównaniu z 
pacjentami w normie poznawczej (Nagpal et 
al., 2019). Dodatkowo oceniono wpływ zmo-
dyfikowanej śródziemnomorskiej diety ke-
togenicznej na mikrobiom jelitowy, poziomy 
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz 
biomarkery choroby Alzheimera i wykazano, 
że dieta ta może być korzystna dla pacjentów z 
łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. W kole-
jnych badaniach wykazano, że podawanie ciał ke-
tonowych, kwasów MCT lub wysokotłuszczowej, 
niskowęglowodanowej diety ketogenicznej po-
zwala na poprawę pamięci epizodycznej i wtórnej 
oraz globalnych funkcji poznawczych, natomiast 
nie ma wpływu na zdrowie psychiczne (Gramma-

tikopoulou et al., 2020; Lilamand et al., 2020). 
Poprawę funkcji poznawczych stwierdzono także 
u osób starszych w normie poznawczej (Ota et 
al., 2016; Omar, 2019).

SUPLEMENTACJA

 Prawidłowo zbilansowana dieta o odpow-
iedniej zawartości mikro- i makroelementów jest 
fundamentem prawidłowego działania całego or-
ganizmu, w tym układu nerwowego. Nie istnieją 
jednoznaczne zalecenia do stosowania suplemen-
tacji w chorobach neurodegeneracyjnych, jednak 
u chorych często występują niedobory pokar-
mowe wynikające m.in. z braku apetytu, omi-
jania posiłków przez problemy z pamięcią czy 
też współwystępujących schorzeń układu pokar-
mowego lub dysfagii (Antczak-Domagała et al., 
2013; Łucka and Magierski, 2017; Budrewicz et 
al., 2018). Stan odżywienia organizmu ma istot-
ny wpływ na postęp choroby oraz dalsze rokow-
ania, zatem niezwykle ważna jest dbałość o dos-
tarczenie niezbędnych składników odżywczych 
choremu (Łucka and Magierski, 2017; Karbown-
iczek et al., 2018).
 Oprócz wymienionych wcześniej witamin, 
mikro- i makroelementów, ciekawą propozycją 
wydają się być inne substancje, które mogą 
wpływać pozytywnie na funkcje poznawcze, 
tym samym stanowiąc dodatkową pomoc w pre-
wencji chorób neurodegeneracyjnych. Soplów-
ka jeżowata (Hericium erinaceus) jest grzybem 
jadalnym, popularnym w tradycyjnej medy-
cynie chińskiej. Występuje naturalnie w Polsce, 
ale dość rzadko (Sikora and Neubauer, 2015).
Ma właściwości przeciwnowotworowe, immu-
nomodulacyjne, nerwotoniczne i antyastmatyc-
zne (Turło, 2015). Grzyby te są bogate w związki 
bioaktywne, takie jak polisacharydy i sterole, jed-
nak największy potencjał mają hericenony i eri-
nacyny izolowane poprzez ekstrakcję rozpuszc-
zalnikami organicznymi. Sprzyjają one ekspresji 
genów czynnika wzrostu nerwów i przyrostowi 
neurytów, co jest istotną kwestią w mechanizmie 
choroby Alzheimera (Spelman, Sutherland and 
Bagade, 2017). Wciąż pojawiają się nowe badania 
dotyczące bezpieczeństwa stosowania suplemen-
tacji Hericium erinaceus (Lee et al., 2019). Gano-
derma lucidum, grzyb znany w Polsce pod nazwą 
lakownica żółtawa, nie jest uznawany za żywność, 
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jednak ma szerokie zastosowanie w medycynie 
(Łagowski, 2016). Wśród jego właściwości is-
totnych w zaburzeniach neurodegeneracyjnych 
wyróżnia się działanie przeciwzapalne i nerwot-
oniczne (Turło, 2015). Istnieją również przesłanki 
naukowe, iż Cordyceps militaris ma działanie 
przeciwzapalne, przeciwutleniające i neuropro-
tekcyjne. Działanie wobec funkcji poznawczych 
nie zostało jeszcze przebadane, ale dowiedziono, 
że grzyby te mogą działać ochronnie w kontekście 
progresji choroby Alzheimera (He et al., 2019). 
Grzyby jadalne o potencjalnych właściwościach 
leczniczych stanowią obiecującą, alternatywną 
metodę prewencji chorób neurodegeneracyjnych 
(Zhang et al., 2016; Kushairi et al., 2020; I. C. Li 
et al., 2020). Wyniki przeglądu systematycznego 
opublikowanego w czasopiśmie Current Devel-
opments in Nutrition sugerują, iż wymienione  
grzyby mogą mieć korzystny wpływ na zaburze-
nia funkcji poznawczych, jednak konieczne są 
dalsze badania nad potencjalnymi korzyściami 
leczniczymi u chorych (Nkodo, 2019). 
 Kolejne badania wskazują na potencjalny 
pozytywny wpływ CBD na zapobieganie pro-
gresji chorób neurodegeneracyjnych. Kannabi-
noidy naturalnie występujące w roślinach konopi 
lub pozyskiwane sztucznie działają podobnie, 
jak endokannabinoidy wytwarzane przez organ-
izm człowieka, a układ endokannabinoidowy ma 
istotne znaczenie dla jego prawidłowego funk-
cjonowania (Darling and Cernovsky, 2019). CBD 
wykazuje wiele właściwości terapeutycznych, 
między innymi przeciwzapalne, przeciwlękowe 
i neuroprotekcyjne (Campos et al., 2016).  
Autorzy wskazują na potrzebę dalszych badań, 
aby wyjaśnić w jaki sposób CBD reguluje czyn-
niki wzrostu nerwów i neuroprzekaźników, je-
dnocześnie podkreślając nadzieję na pomyślne 
stosowanie kannabinoidów w prewencji i spowo-
lnieniu postępu chorób otępiennych (Watt and 
Karl, 2017; Darling and Cernovsky, 2019; Co-
oray, Gupta and Suphioglu, 2020; H. Li et al., 
2020).
 Innym składnikiem, który wydaje się być 
ciekawą propozycją w suplementacji jest kurku-
mina. Jest to żółta substancja, będąca składnikiem 
kurkumy (Curcuma longa), popularnej jako 
składnik przyprawy curry, szeroko stosowanej 
na całym świecie (głównie w kuchni azjatyckiej) 

oraz jako barwnik wykorzystywany powszech-
nie jako naturalny dodatek do żywności. Kur-
kumina wykazuje właściwości przeciwzapalne i 
antyoksydacyjne. Wyniki badań na zwierzętach 
wskazują na poprawę funkcji poznawczych i neu-
rogenezy przy długotrwałym przyjmowaniu kur-
kuminy (Dong et al., 2012). Nie ma bezpośrednich 
zaleceń do stosowania suplementacji kurkuminą, 
jednak stanowi ona bezpieczną substancję, zatem 
można wprowadzić przyprawę curry do jadłospisu 
osób z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi lub 
rozważyć suplementację kurkuminą (Lee et al., 
2013; Brondino et al., 2014; Dochniak and Eki-
ert, 2015).

PODSUMOWANIE

 Ze względu na brak jednoznacznych far-
makologicznych metod leczenia chorób neurode-
generacyjnych, należy wprowadzić interwencje 
profilaktyczne oparte na wzorcach żywieniowych 
zidentyfikowanych jako korzystne dla zdrowia 
mózgu. Należą do nich między innymi dieta 
MIND, oparta na dietach śródziemnomorskiej 
i DASH. Jest to dieta o charakterze przeciwza-
palnym, dostarczająca niezbędnych składników 
odżywczych, które mają pozytywny wpływ na 
funkcje poznawcze. Należą do nich m.in. wita-
miny z grupy B, biofenole, kwasy tłuszczowe 
omega-3oraz resweratrol. 
 Ketogeniczna odmiana diety śródziemno-
morskiej oraz inne sposoby na zwiększenie 
poziomu ketonów w organizmie wydają się być 
obiecującą możliwością zapobiegania zaburzen-
iom neurodegeneracyjnym, wciąż potrzeba jed-
nak dalszych badań w celu oceny skuteczności tej 
metody i potencjalnych negatywnych skutków jej 
stosowania. 
 Dodatkowym elementem prewencji cho-
rób neurodegeneracyjnych i urozmaiceniem 
sposobu żywienia może być suplementacja. 
Wśród przebadanych związków znajdują się m.in. 
grzyby, takie jak: soplówka jeżowata (Hericium 
erinaceus), reishi (Ganoderma lucidum) oraz 
cordyceps (Ophiocordyceps sinensis, Cordyceps 
militaris), a także olej CBD i kurkumina. 
  Stosowanie się do opisanych mod-
eli żywieniowych w połączeniu z dbałością o 
prawidłowy stan mikroflory jelitowej, zdrowy 
sen i aktywność fizyczną powinny stanowić fun-
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dament prewencji rozwoju chorób neurodegen-
eracyjnych.
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Witamina D: metabolizm, funkcje oraz toksyczność

Vitamin D: Metabolism, Function and Toxicity

  Witamina D jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach. Źródłem witaminy D w or-
ganizmie człowieka jest synteza skórna przy udziale promieniowania ultrafioletowego 
(UVB) oraz pożywienie (głównie tłuste ryby morskie oraz produkty nabiałowe). W przy-
padku gdy synteza skórna oraz dieta nie są wystarczające, aby pokryć zapotrzebowanie 
organizmu na witaminę D, obowiązkowe jest wprowadzenie suplementacji. Witamina D 
pełni szereg funkcji w organizmie człowieka: bierze udział w metabolizmie wapnia i fos-
foranów, reguluje wytwarzanie hormonów, wzmacnia układ odpornościowy oraz wpływa 
na prawidłowe funkcjonowanie prawie wszystkich układów w organizmie człowieka. Ze 
względu na zwiększającą się świadomość pozytywnych skutków stosowania witaminy D, 
coraz więcej ludzi stosuje suplementację. Najczęściej są to preparaty dostępne bez recepty 
oraz przyjmowane bez wiedzy lekarza. Jedną z przyczyn egzogennego zatrucia witaminą 
D jest spożywanie suplementów diety, w których dawka w tabletce różni się od dawki dek-
larowanej przez producenta.Celem pracy jest omówienie funkcji witaminy D oraz scharak-
teryzowanie przypadków zatrucia witaminą D.
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Słowa kluczowe: witamina D, toksyczność witaminy D, VDR, hiperkalcemia.

  Vitamin D is a fat-soluble vitamin. The source of vitamin D in the human body is skin 
synthesis with the use of ultraviolet radiation (UVB) and food (mainly fatty sea fish and 
dairy products). If the skin synthesis and diet are not sufficient to cover the body’s need for 
vitamin D, supplementation is mandatory. Vitamin D performs a number of functions in 
the human body: it takes part in the metabolism of calcium and phosphates, regulates the 
production of hormones, strengthens the immune system and affects the proper functioning 
of almost all systems in the human body. Due to the increasing awareness of the positive 
effects of vitamin D, more and more people take supplementation. Most often, these are 
preparations available without a prescription and taken without the knowledge of a doctor. 
One of the causes of exogenous vitamin D poisoning is the consumption of dietary supple-
ments in which the dose in the tablet differs from the dose declared by the manufacturer. 
The aim of the study is to discuss the function of vitamin D and to characterize the cases of 
vitamin D poisoning.
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WPROWADZeNIe

 Ostatnie postępy w badaniach naukowych 
wywołały ogromne zainteresowanie witaminą D, 
bowiem receptor witaminy D (VDR) został zi-
dentyfikowany w prawie wszystkich komórkach 
człowieka. Dodatkowo wykazano, że niedobór 
witaminy D jest bardzo rozpowszechniony w 
społeczeństwie oraz przyczynia się do wzrostu 
ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych (Sou-
berbielle et al., 2010).
 Historia witaminy D rozpoczyna się 
od wykrycia krzywicy u niemowląt i dzieci 
przez Francisa Glissona w 1650 r. Podczas re-
wolucji przemysłowej w XIX wieku częstość 
występowania krzywicy wzrosła dramatycznie, 
wahając się od 40% do 60% wśród dzieci. W 1822 
r. Śniadecki jako pierwszy zauważył zależność 
między występowaniem krzywicy a nieprzeby-
waniem dzieci na świeżym powietrzu. Aby zapo-
biec objawom krzywicy zaczęto stosować olej z 
wątroby dorsza (bogaty w witaminę D), bowiem 
zauważono, że działa on przeciwbólowo. Ostate-
cznie w latach 30. XX wieku zaczęto wzbogacać 
mleko oraz inne produkty witaminą D, co 
doprowadziło do zniknięcia krzywicy u dzieci w 
Ameryce Północnej oraz w europie (Thacher and 
Clarke, 2011).
 Witamina D jest witaminą rozpuszczalną 
w tłuszczach, a także sekosteroidowym prohor-
monem wytwarzanym w skórze przy udziale 
promieniowania ultrafioletowego B (UVB 290–
320 nm). Witamina D, jako prekursor hormonu 
steroidowego, podlega dwustopniowemu metabo-
lizmowi w wątrobie i nerkach w celu syntezy bio-
logicznie aktywnej formy kalcytriolu, który wiąże 
się z receptorem witaminy D (VDR) (Zhang and 
Naughton, 2010). Wyróżnia się dwie formy wita-
miny D – witaminę D2 oraz witaminę D3, zwane 
odpowiednio jako ergokalcyferol i cholekal-
cyferol. Witamina D2 znajduje się w tkankach 
roślinnych, drożdżach i grzybach, natomiast 
witamina D3 jest pochodzenia zwierzęcego.
Obie formy witaminy są przekształcane w 25-
hydroksywitaminę [25(OH)D] w wątrobie. 
Następnie 25-hydroksywitamina ulega hydroksy-
lacji do 1,25-dihydroksywitaminy [1,25(OH)2D], 
która jest jedyną biologicznie aktywną formą 
witaminy D. 1,25-dihydroksywitamina zwiększa 
wchłanianie wapnia oraz pozytywnie wpływa 

na komórki kostne (osteoblasty i osteoklasty). 
Struktura 1,25(OH)2D jest podobna do struktury 
innych hormonów steroidowych (Karras et al., 
2013).
 Klasyczną rolą witaminy D jest regulacja 
metabolizmu wapnia i fosforanów (Bikle, 2016; 
Wang et al., 2017). 1,25(OH)2D stymuluje wydzie-
lanie insuliny i hormonu tyreotropowego (TSH). 
Witamina D reguluje proliferację i różnicowanie 
się komórek, bierze udział w prawidłowym rozwo-
ju piersi i we wzroście komórek wątroby. Stymu-
luje także wrodzoną odpowiedź immunologiczną 
w komórkach nabłonka oskrzeli oraz wychwyt 
wapnia przez komórki mięśnia sercowego, który 
jest niezbędny do kurczliwości (Medrano et al., 
2018).

ZAPOTRZeBOWANIe ORGANIZMU  
NA WITAMINę D

 Większość witaminy D w organizmie 
człowieka syntetyzowana jest w skórze po ek-
spozycji na światło słoneczne. Synteza wita-
miny D wywołana światłem słonecznym w 
skórze stanowi około 80% uzyskanej witaminy 
D (Macdonald et al., 2011) i jest szczególnie 
skuteczna u osób z niskim poziomem melaniny 
w skórze. Jedna z hipotez sugeruje, że podczas 
ewolucji człowieka osoby migrujące do regionów 
północnych rozwinęły jasną skórę, aby skutecznie 
syntetyzować witaminę D w warunkach mniejszej 
ekspozycji na promieniowanie UVB, podczas 
gdy osoby mieszkające w regionach słonecznych 
mają wysoką zawartość melaniny w skórze, 
która chroni przed uszkodzeniami wywołanymi 
promieniami słonecznymi (Jablonski and Chap-
lin, 2010; Felton et al., 2016). 
 W europie Środkowej sprzyjający syntezie 
skórnej witaminy D kąt nasłonecznienia i warun-
ki pogodowe występują między końcem kwietnia 
a początkiem września. Jednak skuteczność syn-
tezy skórnej uzależniona jest od kilku czynników 
m.in. stopnia pigmentacji skóry oraz wieku. Aby 
uzyskać optymalny efekt (2000–4000 IU witam-
iny D3) należy wystawić na działanie promieni 
słonecznych 18% odkrytej powierzchni ciała 
(głównie przedramiona oraz nogi) bez kremu z 
filtrem przeciwsłonecznym na około 15 minut 
między godziną 10:00 a 15:00 (Krzyscin et 
al., 2011). Należy zrównoważyć zalety i wady  
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ekspozycji na słońce, zwłaszcza latem, ponieważ 
nadmierna ekspozycja na słońce jest potencjal-
nym czynnikiem ryzyka raka skóry. Z tego pow-
odu ekspozycja na promienie słoneczne nie jest 
zalecana u osób z bladą karnacją skóry, niebie-
skimi oczami oraz rudymi włosami (karnacja 
typu 1) lub z historią oparzeń słonecznych i now-
otworów skóry w wywiadzie rodzinnym (Zhang 
et al., 2020). 
 Witamina D może być również dostarcza-
na do organizmu człowieka wraz z pożywieniem. 
Niewiele pokarmów charakteryzuje się znaczną 
zawartością witaminy D. Witamina D występuje 
przede wszystkim w tłustych rybach morskich, 

jajach oraz produktach nabiałowych (tabela 1). W 
przypadku gdy połączenie spożycia witaminy D  
z dietą oraz syntezy skórnej jest niewystarczające, 
dla osiągnięcia optymalnego poziomu witaminy 
D, niezbędna jest jej suplementacja (tabela 2). 
 Mimo zaleceń obowiązkowego suple-
mentowania witaminy D w okresie jesienno-
zimowym oraz przy jej niedoborze, dzienne 
spożycie witaminy D jest najczęściej zachowane 
jedynie w pierwszych miesiącach życia, natomi-
ast w późniejszym wieku suplementacja witam-
iny D jest sporadyczna (Płudowski et al., 2013). 
Konsekwencją tego jest występowanie niedoboru 
witaminy D u ponad 80% społeczeństwa (Ger-
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Tabela 1. Zawartość witaminy D w produktach spożywczych. Źródło: Płudowski et al., 2013.
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Tabela 2. Zalecana suplementacja w zależności od wieku. Źródło: Płudowski et al., 2013.

Tabela 3. Stężenia witaminy D. Źródło: Jarosz et al., 2017.

witaminy D u ponad 80% społeczeństwa (Ger-
land et al., 2011). W przypadku osób otyłych 
zalecana jest większa dawka witaminy D. Otyłe 
dzieci oraz młodzież powinny suplementować 
od 1200 do 2000 IU/dobę (30–50 μg/dobę). 
Dawka uzależniona jest od stopnia otyłości, 
obowiązkowa jest w okresie jesienno-zimowym 
lub przez cały rok, gdy synteza skórna witam-
iny D jest niewystarczająca. U dorosłych osób 

otyłych zalecana suplementacja wynosi 600–4000 
IU/dobę (40-100 μg/dobę). Dawka jest również 
uzależniona od stopnia otyłości i obowiązkowa w 
okresie wrzesień-kwiecień lub w przypadku, gdy 
synteza skórna jest niewystarczająca (Jarosz et 
al., 2017).
 Głównym celem suplementacji witam-
iny D jest zapewnienie odpowiedniego stężenia 
25-hydroksywitaminy D [25(OH)D] w suro-



wicy, a tym samym zagwarantowanie krótko- i 
długoterminowych efektów (Płudowski et al., 
2013). Za optymalne stężenie witaminy D w or-
ganizmie uznaje się poziom powyżej 30–50 ng/ml 
(>75–125 nmol/l) (tabela 3) (Jarosz et al., 2017).

TOKSyCZNOŚć WITAMINy D

 Ze względu na rosnącą świadomość 
społeczeństwa na temat skutków niedoboru wita-
miny D i związanych z tym problemów zdrow-
otnych, witamina D stała się popularnym su-
plementem, a jej stosowanie znacznie wzrosło. 
Zwiększone spożycie suplementów witaminy D 
oraz stosowanie bardzo dużych dawek terapeu-
tycznych bez kontroli lekarzy może skutkować 
ryzykiem egzogennej hiperwitaminozy D znanej 
również jako toksyczność witaminy D (Feige et 
al., 2020; Alshahrani and Aljohani, 2013). Do tej 
pory nie stwierdzono najwyższej dopuszczalnej 
dawki witaminy D, która nie stwarzałaby ryzyka 
niekorzystnych skutków dla większości zdrowych 
osób dorosłych. Bezpieczny tolerowany górny 
poziom spożycia (UL) wynosi 50 µg (2000 IU) 
witaminy D3 (Koul et al., 2011).
 Hiperwitaminoza lub/i zatrucie witaminą D 
(VDT) to kliniczna manifestacja związana z nad-
miernym, długotrwałym przyjmowaniem witam-
iny D, nieprawidłowym działaniem szlaku meta-
bolicznego witaminy D lub występującą chorobą, 
w której syntetyzowane są nadmierne ilości akty-
wnego metabolitu witaminy D. VDT występuje 
niezwykle rzadko, jednak jeśli szybko nie zosta-
nie zdiagnozowane, skutki zdrowotne mogą być 
poważne. Najczęstszymi objawami są: dezorien-
tacja, apatia, nawracające wymioty, ból brzucha, 
wielomocz, polidypsja (wzmożone pragnienie) 
oraz odwodnienie (Marcinowska-Suchowierska 
et al., 2018). Wczesne objawy toksyczności wita-
miny D obejmują zaburzenia żołądkowo-jelitowe, 
takie jak biegunka, zaparcia, nudności i wymioty. 
Ból kości, senność, ciągłe bóle głowy, nieregu-
larne bicie serca, utrata apetytu, bóle mięśni i 
stawów to inne objawy, które mogą pojawić się 
w ciągu kilku dni lub tygodni. Dodatkowo może 
wystąpić częste oddawanie moczu (zwłaszcza 
w nocy), nadmierne pragnienie, osłabienie oraz 
nerwowość (Alshahrani and Aljohani, 2013).
 Zatrucie witaminą D może mieć char-
akter egzo- lub endogenny. egzogenne zatrucie 

witaminą D jest najczęściej spowodowane przyj-
mowaniem zbyt dużych dawek leku lub suple-
mentu witaminy D. Wysokie stężenie 25(OH)D 
lub wolnego 1,25(OH)2D może prowadzić do 
hiperkalcemii poprzez zwiększenie wchłaniania 
wapnia w jelitach i resorpcjikości. Utrzymujące 
się podwyższone stężenie wapnia w surowicy 
może powodować wielomocz i odwodnienie z 
powodu niezdolności nerek do odpowiedniego 
zagęszczenia moczu (Vogiatzi et al., 2014). 
Charakterystyczną cechą zatrucia witaminą D jest 
stężenie 25-hydroksywitaminy D [25(OH)D] w 
surowicy wyższe niż 150 ng/ml (375 nmol/l) (Teb-
ben et al., 2016). endogenne VDT może rozwinąć 
się w wyniku nadmiernej produkcji aktywnego 
metabolitu witaminy D - 1,25(OH)2D w choro-
bach ziarniniakowych i niektórych chłoniakach. 
endogenny VDT może również rozwinąć się 
w wyniku nadmiernej produkcji 25(OH)D i 
1,25(OH)2D w chorobach wrodzonych, takich jak 
zespół Williamsa-Beurena (Pietras et al., 2009). 
Nadmierna ekspozycja na światło słoneczne 
nie powoduje zatrucia witaminą D, ponieważ 
światło słoneczne degraduje nadmiar witaminy 
D. Najwyższe odnotowane stężenie 25(OH)D 
na poziomie 225 nmol/l  w surowicy człowieka 
uzyskane z syntezy skórnej pochodziło od rolnika 
z Puerto Rico (Alshahrani and Aljohani, 2013).
 Jedną z przyczyn egzogennego zatru-
cia witaminą D jest spożywanie suplementów 
diety, w których dawka w tabletce różni się od 
dawki deklarowanej przez producenta. Zarówno 
w Stanach Zjednoczonych, jak i w europ-
ie, większość przypadków zatrucia witaminą  
D były spowodowane błędami w produkcji pre-
paratów witaminy D dostępnych bez recepty, 
które zawierały znacznie wyższe stężenia niż 
podane na opakowaniu (Taylor and Davies, 
2018). W badaniu Koutkia et al. (2001) opisa-
no przypadek, w którym badany przyjmował 
suplement witaminy D3 w dawce 2000 IU/
dobę. Analiza suplementu wykazała, że rzec-
zywista dawka w tabletce wynosiła 2,6 miliona 
IU. Zatrucie witaminą D objawiało się ciężką 
hiperkalcemią i niewydolnością nerek. W kole-
jnym badaniu przeprowadzonym przez Klontz i 
Acheson (2007) analiza suplementu witaminy D 
wykazała, iż w tabletce znajdowało się 188 000 
IU cholekalcyferolu zamiast deklarowanej dawki 
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400 IU. Benemei et al. (2013) opisali trzy przy-
padki zatrucia witaminą D objawiającą się ciężką 
hiperkalcemią, w której pacjenci byli leczeni pre-
paratem witaminy D w dawce 600 IU, podczas 
gdy w rzeczywistości wartość ta wynosiła 52 800 
IU.
 W ciągu ostatniej dekady u wielu 
niemowląt z podejrzeniem krzywicy, którym 
przepisywano duże dawki witaminy D bez up-
rzedniego pomiaru stężenia 25OHD, wystąpiła 
ciężka i zagrażająca życiu hiperkalcemia (Atabek 
et al., 2006; Doneray et al., 2008). Jeden przy-
padek dotyczył niemowlęcia, u którego stwierd-
zono 30-krotne przedawkowanie witaminy D, gdy 
matka zmieniła dostępne bez recepty preparaty 
zawierające 400 IU/ml witaminy D na inny, który 
zawierał 400 IU na kroplę. Nieświadoma zmiany 
stężenia matka kontynuowała podawanie 1 ml 
witaminy D, w wyniku czego dzienne spożycie 
witaminy D wynosiło 12 000 IU (Rajakumar et 
al., 2013).
 W badaniu Koul et al. (2011) dziesięciu 
pacjentów w wieku od 48 do 75 lat z różnymi ce-
chami hiperkalcemii spowodowanej przedawkow-
aniem witaminy D zgłaszało kliniczne objawy 
zmęczenia (n=3), wymioty (n=4), wielomocz 
(n=5), poldyspsję (n=5), zaburzenia czucia (n=4), 
anoreksję (n=3) i skąpomocz (n=5). Rutynowa 
ocena biochemiczna wykazała hiperkalcemię u 
wszystkich pacjentów (stężenie wapnia w suro-
wicy w zakresie od 12 do 13,98 mg/dl). Ośmiu 
z 10 pacjentów miało objawy niewydolności 
nerek. Stężenia witaminy D w surowicy były 
podwyższone w dziewięciu przypadkach. W 
każdym przypadku wykluczono przyczyny hi-
perkalcemii, takie jak szpiczak mnogi, choroba 
ziarniniakowa, choroba wewnętrzna nerek lub 
nadczynność przytarczyc na podstawie odpow-
iedniego badania klinicznego i badania szpiku 
kostnego oraz badania radiologicznego. Wszy-
scy pacjenci w wywiadzie przyjmowali witaminę 
D w postaci wielokrotnych wstrzyknięć poza-
jelitowych lub cotygodniowych doustnych sas-
zetek witaminy D z różnych wskazań, w tym 
bólu krzyża (n=4), radikulopatii (n=2), choroby 
zwyrodnieniowej stawów (n=2) lub aby zapobiec 
przemęczeniu (n=2).
 W badaniu Kaur et al. (2015) przedawkow-
anie witaminy D spowodowane było przepisy-

waniem zbyt dużych dawek suplementów witam-
iny D. Objawy kliniczne obejmowały nudności, 
wymioty, zaburzenia czucia, zaparcia, zapalenie 
trzustki, ostre uszkodzenie nerek i utratę wagi. 
Mediana wieku badanych pacjentów wynosiła 
64,5 (42–86) lat. Średnie stężenie witaminy D w 
surowicy wynosiło 371 ng/ml.
 Przeprowadzono 127 932 pomiarów 
25(OH)D w surowicy u 73 779 pacjentów.Spośród 
tych pacjentów 780 (1,05%) miało wyniki 
przekraczające 80 ng/ml, a 89 pacjentów (0,12%) 
miało wyniki przekraczające 120 ng/ml. Tylko 
4 pacjentów wykazywało objawy toksyczności 
witaminy D (Lee et al., 2018).
 Charakter i metabolizm witaminy D2, D3 i 
25(OH)D mają znaczący wpływ na postępowanie 
podczas zatrucia. Zarówno witamina D2, jak i D3 
są lipofilne i magazynowane przez różne tkanki, 
takie jak tkanka tłuszczowa i mięśniowa. Ich me-
tabolit 25(OH)D ma wysokie powinowactwo do 
białka wiążącego witaminę D (DBP), co skutkuje 
długim okresem półtrwania wynoszącym 2-3 ty-
godnie. 25(OH)D jest również lipofilna i może być 
magazynowana w tkance tłuszczowej, pozostając 
tam miesiącami, w zależności od wielkości za-
pasów witaminy D (Vogiatzi et al., 2014).
 Zespół nadwrażliwości na witaminę D 
często mylony jest z toksycznością tej witam-
iny. Najczęstszą przyczyną nadwrażliwości na 
witaminę D jest pierwotna nadczynność przy-
tarczyc, sarkoidoza, gruźlak ziarniniakowy oraz 
niektóre nowotwory. Spowodowane jest to wyt-
warzaniem nadmiernych ilości kalcytriolu przez 
ziarniniak lub guz, co zwiększa tym samym 
stężenie wapnia w surowicy (Vieth, 1999).

PODSUMOWANIe

 Dezorientacja, apatia, bóle brzucha, 
nawracające wymioty, polidypsja, odwodnienie 
i wielomocz to najczęściej obserwowane objawy 
kliniczne zatrucia witaminą (VDT). Badania 
wskazują, że zatrucie witaminą D spowodowane 
jest najczęściej nadmiernym oraz długotrwałym 
przyjmowaniem suplementów lub leków 
zawierających witaminę D, nieprawidłowym 
działaniem szlaku metabolicznego witaminy D 
lub występowaniem choroby współistniejącej, 
która powoduje wytwarzanie aktywnego me-
tabolitu witaminy D np. w chorobach ziarnini-
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akowych i niektórych chłoniakach. Stężenie 25-
hydroksywitaminy D [25(OH)D] w surowicy 
wyższe niż 150 ng/ml (375 nmo/l) jest cechą 
charakterystyczną VDT z powodu przedawkow-
ania witaminy D. Dodatkowo w opisanych bada-
niach częstą przyczyną zatrucia witaminą D była 
nieprawidłowa informacja o stężeniu witaminy 
D w tabletce na opakowaniu.W konsekwencji 
może wzrosnąć częstość występowania hiperka-
lcemii spowodowanej hiperwitaminozą D. Z tego 
względu potrzebna jest edukacja społeczeństwa 
na temat wpływu witaminy D na organizm 
człowieka oraz jej toksyczności w dawkach, 
które nie są dopasowane do stężenia witaminy D 
w surowicy. Również zwiększanie świadomości 
wśród pracowników służby zdrowia na temat 
toksycznego wpływu wysokich dawek witaminy 
D i ostrożnego stosowania suplementów wita-
miny D jest kluczem do zapobiegania zatruciu 
witaminą D.
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