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Dieta i styl życia mają znaczący wpływ na pracę mózgu 
i funkcje poznawcze. Istotną rolę odgrywa mikrobiota jelitowa, 
która połączona jest z mózgiem za pomocą osi mikrobiota-
-jelito-mózg. Dysbioza jelitowa obserwowana jest u osób z ła-
godnymi zaburzeniami poznawczymi oraz chorobą 
Alzheimera. Czynnikiem wpływającym na mikrobiotę jelitową 
jest dieta, a w szczególności błonnik, niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe czy probiotyki. Istotna jest także odpowied-
nia podaż witamin. Ich niedobory korelują ze zwiększonym 
ryzykiem zaburzeń poznawczych, także choroby Alzheimera. 
Edukacja żywieniowa i wsparcie w stopniowej zmianie stylu 
życia powinny być jednym z podstawowych elementów pre-
wencji zaburzeń kognitywnych. 

Słowa kluczowe: dieta, funkcje kognitywne, oś mikro-
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Diet and lifestyle have a significant impact on the brain 
and cognitive functions. An important role is played by the 
intestinal microbiota, which is connected to the brain via the 
microbiota-gut-brain axis. Intestinal dysbiosis is observed in 
people with mild cognitive impairment and Alzheimer’s dise-
ase. The factor affecting the intestinal microbiota is diet, in 
particular fiber, essential fatty acids, probiotics and also the 
appropriate supply of vitamins. Their deficiencies correlate 
with an increased risk of cognitive disorders and even Alzhe-
imer’s disease. Nutritional education and support in a gradu-
al lifestyle change should be the basic element of the prevention 
of cognitive disorders.
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Wstęp 

Udowodniono znaczenie wpływu 
poszczególnych składników pokarmo-
wych na mózg człowieka, a w konse-
kwencji na jego funkcje kognitywne. 
W dobie szybkiego tempa życia nie-
zbędna wydaje się doskonała wydaj-
ność mózgu. Wykazano występowanie 
zaburzeń funkcji poznawczych w wy-
niku powikłań chorób. Istnieje szereg 
badań naukowych potwierdzających 
wpływ diety na funkcje kognitywne, 
co daje potencjalne możliwości profi-
laktyczne, ale także terapeutyczne [8, 
15, 58, 59]. 

Szczególnie niebezpieczną przy-
czyną zaburzeń funkcji kognitywnych 
wydaje się choroba Alzheimera. Badania 
nad poznaniem przyczyn choroby nadal 
trwają i nie są jednoznaczne. Uniemoż-
liwia to leczenie przyczynowe, wobec 
tego dostępne są terapie objawowe, 
charakteryzujące się niską skuteczno-
ścią. Modyfikacja stylu życia, w tym 
różnych składników diety może okazać 
się kluczowa w opóźnieniu rozwoju 
otępienia,w konsekwencji nie dopro-
wadzając do choroby Alzheimera.

Rozwój technologii i odkrycie po-
łączenia pomiędzy mikroorganizmami 
bytującymi w jelitach, a mózgiem to 

przełom ostatnich kilku lat. Zaburze-
nia mikrobioty jelitowej powiązane są 
z rozwojem wielu chorób i zaburzeń, 
w tym depresji czy chorób neurodege-
neracyjnych.

Wiele analiz sugeruje, że dieta 
śródziemnomorska jest najlepsza dla 
złagodzenia objawów starzejącego się 
mózgu. Charakteryzuje ją wysoka podaż 
warzyw i owoców, produktów pełno-
ziarnistych, strączków, orzechów, oliwy 
z oliwek czy ryb. Natomiast w diecie 
zachodniej dominują gotowe produkty 
bogate w dużą ilość energii z cukrów 
prostych, tłuszczy nasyconych oraz dużą 
ilość soli i innych dodatków. Żywność 
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ta zawiera niską ilość błonnika pokarmo-
wego [4, 6, 33, 40].

Znaczenie mikrobioty jelitowej 
w rozwoju i utrzymaniu zdrowia

Mikrobiotę jelitową stanowi szereg 
drobnoustrojów, takich jak bakterie, grzy-
by, wirusy, drożdże, bakteriofagi czy pier-
wotniaki. Szacuje się, że jelita zasiedlane są 
przez około 500-1000 gatunków bakterii,z 
czego można wyróżnić dwa dominujące 
typy: Bacterioidetes oraz Firmicutes – Lac-
tobacillus, Clostridium czy Enterococcus. 
Genom mikroorganizmów, nazywany 
mikrobiomem, znacząco przewyższa ten 
występującyu człowieka. Ze względu na li-
czebność mikrobioty jelitowej kilkukrotnie 
przekraczającą liczbę komórek człowieka, 
w materiałach źródłowych mikrobiota 
jelitowa nazywana jest często odrębnym 
organem. 

Dwunastnica i jelito czcze zasiedlone 
są znacznie mniejszą ilością mikroorga-
nizmów, w stosunku do jelita krętego, 
czy jelita grubego skolonizowanych przez 
największą sumę drobnoustrojów. Ich 
liczebność oraz różnorodność jest swoista 
dla jednostki i zmienia się wraz z wiekiem. 

Odkryto, że mikrobiota jelitowa wpły-
wa nie tylko na odporność, trawienie czy 
syntezę witamini kwasów tłuszczowych, ale 
również jest powiązana z odległymi narzą-
dami i układami. Połączenie to obejmuje 
między innymi ośrodkowy układ nerwowy 
(ang. central nervous system, CNS) i może 
wpływać na rozwój mózgu, zachowanie 
oraz funkcje poznawcze, w tym nawet 
reakcje na stres i lęk [6, 14, 15, 17, 34, 
40, 44, 48, 56, 60].

Ze względu na korelacje pomiędzy 
mikrobiotą matki, a mikroorganizmami 
u potomstwa oraz ich wpływ na odpor-
ność, rozwój chorób czy funkcje kogni-
tywne istotnym aspektem jest dbanie 
o dobrostan jelit całej populacji, skupia-
jąc się również na kobietach planujących 
ciąże. Kolejnym istotnym etapem kształ-
tującym mikrobiotę jelitową jest sposób 

porodu oraz karmienia. Poród naturalny 
umożliwia zasiedlanie organizmu dziecka 
bakteriami z pochwy oraz skóry matki, 
natomiast dzieci urodzone przez cesar-
skie cięcie mają zupełnie inne szczepy 
bakterii, pochodzące głównie ze skóry 
matki oraz środowiska szpitalnego. Na-
turalny pokarm jest bogaty w pro- oraz 
prebiotyki pozytywnie wpływające na 
rozwój drobnoustrojów zasiedlających 
jelita, co wspomaga prawidłowy rozwój 
m.in. układu nerwowego. Istnieją jednak 
krytyczne okna czasowe kształtowania 
się mikrobioty jelitowej. Oznacza to, że 
zaburzenie rozwoju mikrobioty jelitowej 
podczas tego okresu może mieć nieodwra-
calne skutki w przyszłości. Niektóre źródła 
wskazują, że pierwsze 1000 dni żywienia 
dziecka jest kluczowym momentem do 
zachowania zdrowia i wymaga szczególnej 
uważności [6, 15, 17, 19, 34, 37, 40, 44, 
48, 54, 56, 60].

Mikrobiota jelitowa wpływa na wchła-
nianie składników odżywczych, angio-
genezę, dojrzewanie komórek nabłonka 
oraz mikrogleju, aktywację astrocytów, 
perystaltykę jelit oraz integralność ba-
riery jelitowej. Bariera jelitowa reguluje 
dostawanie się do organizmu niezbęd-
nych substancji odżywczych oraz chroni 
przed patogenami, toksynami i innymi 
niebezpiecznymi substancjami. W wyni-
ku metabolizmu niestrawionych resztek 
pokarmowych powstają metabolity, takie 
jak między innymi krótkołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty 
acids, SCFA) czy trimetyloamina (TMA). 
Badania sugerują, że mikrobiota jelito-
wa ma również wpływ na dojrzewanie 
i mielinizację neuronów, która odbywa 
się w obszarach mózgu odpowiedzialnych 
za pamięć roboczą czy kontrolę emocji. 
Drobnoustroje wpływają na kształtowanie 
komórek odpornościowych. Ich zada-
niem jest również stymulowanie wytwa-
rzania śluzu, tworząc mechaniczną barierę 
ochronną oraz wytwarzania metabolitów, 
np. mucyn, skierowanych przeciwko pa-
togenom w celu ograniczenia ich rozwoju 

oraz ich transportu do układu krążenia. 
We współpracy z GALT (ang. gut asso-
ciated lymphoid tissue) eliminują nieko-
rzystne antygeny i sprzyjają powstawaniu 
tolerancji względem pożytecznych bakterii 
oraz antygenów obecnych w żywności. 
Powiązana jest również z wrażliwością 
na insulinę. W ten sposób mikrobiota 
jelitowa wspiera działanie innych układów 
w obrębie całego organizmu [6, 14, 15, 
17, 34, 40, 42, 44, 48]. Nieprawidłowa 
dieta oraz choroby wpływają na mikroor-
ganizmy, mogą skutkować zachwianiem 
homeostazyi wystąpieniem dysbiozy jeli-
towej. W badaniach wykazano aktywność 
osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (ang. 
hypothalamicpituitary-adrenal axis, HPA), 
która związana jest ze stresem oraz lękiem 
u myszy wolnych od drobnoustrojów (ang. 
germ-free, GF). Zaobserwowano również 
problemy z uczeniem się, czy pamięcią 
oraz niższy poziom neurotroficznego 
czynnika mózgowego (ang. brain-deri-
ved neurotrophic factor, BDNF), który 
jest białkiem odpowiadającym za rozwój 
i prawidłowe funkcjonowanie mózgu. 
Dodatkowo powiązano wpływ zaburzeń 
mikrobioty jelitowej ze stanem zapalnym, 
obserwowanym również u osób starszych 
oraz w chorobach neurodegeneracyjnych. 
U myszy GF zauważono obniżony poziom 
kwasu gamma-aminomasłowego (GABA)
w hipokampie oraz jego zmniejszoną obję-
tość. Dysbioza jelitowa związana jest rów-
nież z rozszczelnieniem bariery jelitowej, 
w wyniku czego niekorzystne składniki 
mogą przedostać się do krwi. Przykładem 
takiego związku jest liposacharyd (LPS) 
produkowany przez bakterie gram-ujem-
ne, który po przejściu do krążenia może 
zwiększać stan zapalny układu nerwowego. 
Proces ten skutkuje również zaburzeniami 
w obrębie układu immunologicznego [6, 
11, 17, 48, 49, 50, 56, 60].

Oś mikrobiota-jelita-mózg 

Połączenie pomiędzy mikroorga-
nizmami zlokalizowanymi w jelitach, 



43Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

a ośrodkowym układem nerwowym 
(ang. central nervous system, CNS) to 
rewolucyjne odkrycie nowych ścieżek dla 
profilaktyki oraz leczenia wielu chorób. 
Przepływ informacji pomiędzy mikroor-
ganizmami, a układem nerwowym jest 
stały oraz dwukierunkowy i odbywa się za 
pomocą osi mikrobiota-jelita-mózg (ang. 
Microbiota-gut-brain axis, MGBA). Jelita 
unerwione są poprzez enteryczny układ 
nerwowy (ang. enteric nervous system, 
ENS), odpowiadający za regulację pracy 
jelit i kontrolę procesów trawiennych. 
Bakterie jelitowe modulują działanie ka-
nałów jonowych wpływając tym samym 
na pobudliwość komórek nerwowych 
zlokalizowanych w jelitach. Połączenie 
mikrobioty jelitowej z mózgiem jest 
możliwe dzięki wzajemnej współpracy 
ENS z nerwem błędnym, który odpowie-
dzialny jest za bezpośrednią komunikację 
poprzez włókna aferentne i eferentne. 
Kontakt ten jest niezbędny do regulacji 
podstawowych procesów fizjologicznych, 
a dysbioza jelitowa zaburza strukturę oraz 
funkcje ENS. Metabolizm oraz dieta mają 
wpływ na aferentne włókna nerwowe 
poprzez zmianę wrażliwości na hormony 
związanez układem pokarmowym [6, 15, 
34, 40, 44, 48, 56, 60].

Połączenie mikroorganizmów z ner-
wem błędnym następuje za pomocą 
komórek enteroendokrynnych zlokali-
zowanych w ścianie jelita, które reagują na 
metabolity dzięki działaniu receptorów. 
Komórki te reagują na substancje obecne 
w świetle jelita pochodzące z pokarmu. 
Dzięki temu możliwe jest dostarczenie 
do mózgu informacji o spożytym posiłku 
oraz modulowanie pracy układu pokar-
mowego [6, 14, 40, 49, 60]. Inne drogi 
komunikacji odbywają się za pomocą 
układu odpornościowego, hormonal-
nego czy poprzez metabolity bakteryjne. 
Wiele neuroprzekaźników wytwarzanych 
przez bakterie może przechodzić przez 
barierę jelitową, jednak w większości nie 
przekraczają bariery krew-mózg (ang. 
blood-brain-barier, BBB). Wyjątkiem 

są SCFA, które mają zdolność do prze-
nikania BBB oraz modulacji MGBA. 
Metabolity mogą także modyfikować 
ścieżkę immunologiczną wpływając tym 
samym na zachowanie, pamięć, uczenie 
się czy zaburzenia neurodegeneracyjne. 
Połączenie endokrynne związane jest z re-
gulacją HPA poprzez mikrobiotę jelitową 
oraz możliwością syntezy hormonów 
odpowiadających za sytość i zmniejsze-
nie uczucia głodu. U młodych myszy 
GF wystawionych na czynniki stresowe 
zaobserwowano wyższe stężenia hormo-
nów związanych ze stresem, natomiast 
kolonizacja odpowiednimi szczepami 
bakteryjnymi pozwoliła na redukcję 
nadmiernej aktywności HPA. Wszyst-
kie te mechanizmy wzajemnie się ze sobą 
przenikają [6, 14, 15, 31, 40, 44, 49, 
48, 60]. Mikrobiota jelitowa może mieć 
znaczny wpływ na rozwój wielu chorób, 
w tym neurologicnych oraz neurodege-
neracyjnych. Wykazano, że schorzenia, 
takie jak zaburzenia metaboliczne, zespół 
jelita drażliwego, choroba Leśniowskie-
go-Crohna, AD, choroba Parkinsona, 
depresja i lęk czy zaburzenia ze spektrum 
autyzmu, powiązane są z nieprawidłowo-
ściami w obrębie komunikacji osi MGBA 
[40, 49, 56].

Łagodne zaburzenia poznawcze, 
otępienie i choroba alzheimera 

Wraz z wiekiem w mózgu człowieka 
zachodzą zmiany związane z procesem 
starzenia się. Zmniejszona zostaje obję-
tość mózgu, zarówno istoty białej, jak 
i szarej. Dodatkowo procesy, takie jak 
stres oksydacyjny czy towarzyszący mu 
stan zapalny wpływa na zaburzenie funk-
cji śródbłonka, zaburzając przepływ krwi 
i substancji odżywczych. Stan zapalny 
związany z fizjologicznym procesem 
starzenia się oraz neurodegeneracją ak-
tywuje komórki odpornościowe w mó-
zgu, zwane mikroglejem. Astrocyty oraz 
mikroglej są komórkami zapalnymiw 
obrębie CNS. 

W tym momencie AD dotyka około 
50 mln osób na świecie. Przewiduje się, 
że w 2050 roku, aż 17% społeczeństwa 
będzie miało powyżej 65 roku życia, a aż 
115,4 mln osób (niektóre źródła wspo-
minają naweto 152 milionach) może być 
dotkniętych demencją. Naukowcy wska-
zują, że odpowiednia dieta i aktywność 
fizyczna może opóźniać proces starzenia 
się mózgu oraz poprawiać odporność 
psychiczną czy plastyczność neuronalną. 
Badania pokazują, że zmiana diety może 
modyfikować ilość hormonów, przyczy-
niając się tym samym do otyłości oraz roz-
woju AD. Dodatkowo niewystarczająca 
podaż mikroelementów może objawiać 
się zaburzeniami funkcji poznawczych 
niezależnie od wieku [2, 6, 13, 14, 27, 
29, 44, 46, 49, 53, 56].

Łagodne zaburzenia poznawcze 
(ang. mild cognitive impairment, MCI) 
charakteryzują się pogorszeniem proce-
sów poznawczych, które nie wpływają 
na samodzielność. Jest to pewien stan 
przejściowy pomiędzy fizjologicznym 
starzeniem się organizmu, a demen-
cją. Otępienie w odróżnieniu do MCI 
dotyka natomiast wyższych funkcji 
poznawczych. Demencja jest chorobą 
przewlekłą i postępującą, która związana 
jest z pogorszeniem funkcji kognityw-
nych, w wyższym stopniu niż podczas 
typowego biologicznego starzenia się or-
ganizmu. Dotyka takich aspektów jak 
pamięć, orientacja, zdolność uczenia się, 
ograniczenia czynności ruchowych, za-
burzenia mowy, organizacji czy myślenia 
abstrakcyjnego, drażliwość, apatia czy 
niestabilność emocjonalna. Jedną z naj-
częstszych przyczyn demencji jest AD. 
Dotyka ona głównie pamięci i sprawia, że 
codzienne czynności stają się wyzwaniem. 
Wraz z postępem choroby pojawiają się 
trudności w rozpoznawaniu przedmiotów 
czy twarzy. Źródła wskazują, że zwią-
zana jest odkładaniem się β-amyloidu 
w postaci nierozpuszczalnych blaszek 
amyloidowych, co rozpoczyna kaskadę 
reakcji, prowadzących do hiperfosfory-
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lacji i odkładania się białka tau w formie 
splątków neurofibrylarnych (zwanych 
inaczej blaszkami starczymi). Procesy te 
skutkują degeneracją neuronów i zrywa-
niem połączeń nerwowych. Przyczyny 
rozwoju choroby związane są między 
innymi z pracą układu krwionośnego, 
uszkodzeniem mitochonriów, stresem 
oksydacyjnym, mikroglejozą czy niepra-
widłową proteolizą neuronów. 

W patofizjologii AD bierze udział 
również mikrobiota jelitowa. Zaobser-
wowano zmianę w stosunku liczebności 
bakterii typu Firmicutes do Bacteroidetes 
wraz ze stadium rozwoju AD [6, 11, 13, 
15, 22, 31, 32, 40, 44, 46, 48, 49, 55]. 
Prowadzone od wielu lat badania, wska-
zują na fakt, że leczenie poprawiające 
przebieg choroby może być niemożli-
we. Nawet jeśli w badaniach udało się 
obniżyć poziom β-amyloidu, to funk-
cje poznawcze nie wracały do normy. 
Powodem jest obumieranie neuronów 
i zerwanie połączeń, które są zmianami 
bezpowrotnymi. Naukowcy uważają, że 
zmiana stylu życia, w tym odżywiania 
może wiązać się z opóźnieniem choroby 
i wystąpieniem otępienia [11, 15, 26, 
30, 31, 41, 55].

Wpływ makroskładników na mózg

Węglowodany

W AD zaobserwowano nieprawi-
dłową gospodarkę glukozy w obszarach 
mózgu podatnych na kumulowanie amy-
loidu. Część badań wskazuje na możli-
wość występowania nieprawidłowości 
w przemianach glukozy na wiele lat 
przed rozwojem chorób otępiennych. 
Przyczynami jest zaburzony transport 
glukozy, nieprawidłowa aktywność en-
zymów biorących udział w przemianach 
glukozy oraz niepoprawna sygnalizacja 
insuliny. Stosując dietę obfitującą w cu-
kry proste zwiększa się ryzyko rozwoju 
AD. Hiperglikemia sprzyja również 
dysbiozie jelitowej oraz zwiększeniu 

przepuszczalności jelit. W badaniach 
zaobserwowano niższą aktywność enzy-
mów glikolitycznych w zakręcie dolnym 
i środkowym płata skroniowego, który 
bierze udział m.in. w zapamiętywaniu 
i rozpoznawaniu obiektów czy pamięci 
krótkotrwałej. W tych obszarach zmniej-
szony jest również wychwyt glukozy. 
Badania pokazują, że w AD obniżona 
zostaje ilość neuronalnego transpor-
tera glukozy GLUT3, w porównaniu 
z grupą kontrolną. Naukowcy wskazują 
na możliwość korelacji GLUT3 oraz 
zmniejszenia wychwytu glukozy przez 
neurony z wczesnym stadium AD. Do-
datkowo badania pokazują, że zarówno 
chorzy na insulinooporność, jak i cu-
krzycę mają zwiększone ryzyko rozwoju 
AD. Część artykułów wskazuje na fakt, 
że insulinooporność może nie tylko po-
średniczyć, ale również inicjować kaskadę 
AD. Zaburzenia w obrębie receptorów 
insulinowych oraz samej dostępności 
tego hormonu skutkują nie tylko proble-
mami gospodarki energetycznej, ale także 
nieprawidłowościami w funkcjonowaniu 
mózgu. Wpływa to na aktywność neu-
ronów oraz układów sygnalizacyjnych, 
a w konsekwencji na funkcje poznawcze. 
Ponadtow metabolizmie glukozy po-
średniczy mikrobiota jelitowa. Zmiana 
w składzie drobnoustrojów jelitowychi 
zmniejszenie liczebności bakterii typu 
Firmicutes powiązane jest z zaburzeniem 
przemian glukozy [1, 6, 9, 15, 18, 25, 
32, 43, 45, 46, 47].

Błonnik

W badaniu brytyjskiej populacji 
zaobserwowano powiązanie niskiego 
spożycia błonnika pokarmowego z gorszą 
jakością snu oraz gorszym zdrowiem 
psychicznym. Podobną zależność za-
obserwowano u osób spożywających 
białe pieczywo zamiast ciemnego, któ-
re bogate jest we włókno pokarmowe. 
Jedenz mechanizmów związany jest 
z przyspieszeniem pasażu jelitowego, 

co zmniejsza możliwość wchłaniania 
toksyn pochodzenia mikrobiotycznego 
oraz spożywczego. Ponadto określone 
frakcje błonnika odżywiają konkretne 
bakterie w jelitach. Bogate w beta-glu-
kany produkty pełnoziarniste sprzyjają 
rozrostowi Lactobacillus oraz Bifidobac-
terium, a obecność skrobi opornej i inu-
liny przyczynia się do zwiększenia ilości 
Bifidobacterium. Zaobserwowano jednak, 
że dorośli mają problem ze spożywaniem 
odpowiedniej ilości błonnika pokarmo-
wego. Zalecana dzienna dawka błonnika 
wynosi minimum 25g, natomiast dane 
statystyczne mówią, że spożycie włók-
na pokarmowego w USA to zaledwie 
15 g, w Chinach 11 g, a w Wielkiej 
Brytanii 13,6 g. Przeprowadzono ba-
danie wykazujące zależność pomiędzy 
nieodpowiednim spożyciem błonnika, 
a upośledzeniem funkcji poznawczych, 
w tym w szczególności deficytów pamięci 
i zdolności do codziennych czynności. 
Zaburzona została struktura hipokampu, 
w wyniku czego doszło do poszerzania 
szczelin synaptycznych. Zaobserwowano 
również markery zapalenia nerwów oraz 
mikrogleju. Przyczyną stanu zapalnego 
była dysbioza jelitowa, która związana 
jest z mniejszą syntezą SCFA oraz zabu-
rzeniem bariery jelitowej. Stosowanie 
diety z niewystarczającą podażą błonnika 
u matek w ciąży może ograniczyć przeka-
zywanie niezbędnych mikroorganizmów 
z pokolenia na pokolenie, ponieważ 
późniejsza dieta wysokobłonnikowa 
u dziecka nie jest w stanie odpowiednio 
odbudować mikrobioty jelitowej [6, 15, 
17, 20, 23, 36, 44, 46, 48, 56].

Ponadto istotnym elementem łączą-
cym mikrobiotę jelitową i upośledzenie 
funkcji poznawczych jest SCFA, czyli 
kwas octowy, propionowy i masłowy. 
Związki te są wynikiem fermentacji 
niestrawionych resztek głównie rozpusz-
czalnych frakcji błonnika pokarmowego. 
Pełnią rolę energetyczne dla kolono-
cytów, ale ich zadaniem jest również 
m.in. modulacja neuroprzekaźników, 
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homeostaza glukozy, sygnalizacja ko-
mórkowa, redukcja stanu zapalnego, 
regulacja łaknienia czy wpływ na szczel-
ność BBB, poprzez zwiększenie ekspresji 
okludyny. Związki te biorą udział w ko-
munikacji osi mikrobiota-jelito mózg 
poprzez aktywację nerwu błędnego, 
modulowanie układu odpornościowe-
go oraz hormonalnego. Dodatkowo 
odkryto obecność receptorów SCFA 
w obrębie autonomicznego układu 
nerwowego (ang. autonomic nervous 
system, ANS). Badania pokazują, że su-
plementacja SCFA pozytywnie wpływa 
na szczelność jelit, procesy poznawcze 
oraz dojrzewanie mikrogleju. Związki 
te stymulują wzrost neuronów, BDNF 
czy neuroprzekaźników. Zwiększenie 
ilości błonnika pokarmowego w diecie 
koreluje dodatnio ze wzrostem ilości 
SCFA, które odpowiadają za wzrost 
pożytecznych bakterii w jelitach oraz 
regulują zaburzenia związane z cukrzycą 
typu II. W badaniach na modelach zwie-
rzęcych wykazano również zmniejsze-
nie zachowań depresyjnych oraz reakcji 
kortyzolu na stres. Dodatkowo maślan 
redukuje dysfunkcję mitochondriów 
i chroni mózg przed stresem oksyda-
cyjnym oraz apoptozą [6, 14, 15, 39, 
44, 48, 49].

Białko

Wykazano, że u osób starszych die-
ta zawierająca małą ilość białka może 
wiązać się z wystąpieniem otępienia. 
Z kolei dieta z nadmierną ilością białka 
może mieć negatywny wpływ na układ 
immunologiczny. Stosowanie diet wyso-
kobiałkowych i niskowęglowodanowych 
zmniejsza produkcję SCFA, zwiększa 
fermentację białek oraz produkcję nie-
bezpiecznych metabolitów bakteryjnych 
[6, 52]. W sytuacjach niewystarczającego 
spożycia błonnika pokarmowego mi-
krobiota jelitowa wykorzystuje białka. 
Prowadzić to może do tworzenia przez 
bakterie gnilne substancji szkodliwych. 

Do niebezpiecznych związków należą 
rozgałęzione krótkołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe (ang. branched chain fatty 
acids, BCFA), amoniak, nitrozaminy 
czy TMAO. BCFA zostały powiązane 
z insulinoopornością [54].

W kontekście prawidłowego funkcjo-
nowania mikrobioty jelitowej znaczenie 
ma również rodzaj białka. Wykazano, że 
białko roślinne sprzyja rozwojowi Bifi-
dobacterium i Lactobacillus, natomiast 
zwierzęce wpływa na rozrost potencjalnie 
szkodliwych bakterii Bacteroidetes kosz-
tem Bifidobacterium. Pozytywne działanie 
białek roślinnych jest najprawdopodob-
niej spowodowane obecnością błonnika 
pokarmowego oraz odmiennym składem 
aminokwasów [6, 48, 49].

Tłuszcze 

Mózg oprócz glukozy, może wykorzy-
stywać do celów energetycznych również 
ciała ketonowe powstałe z tłuszczów. 
Dieta ketogeniczna opierająca się na spo-
żywaniu głównie tłuszczy z niemalże 
całkowitym wyłączeniem węglowoda-
nów, powoduje wywołanie metabolizmu 
przypominającego post, opierającego się 
głównie na endogennej syntezie ciał keto-
nowych. Stosowanie diety ketogenicznej 
może zmniejszać stan zapalny, poprzez 
produkcję mniejszej ilości ROS, ale także 
może poprawić odporność czy działanie 
mitochondriów odpowiedzialnych za 
oddychanie komórkowe.

Kluczowymi kwasami tłuszczowymi 
niezbędnymi do prawidłowej pracy mó-
zgu jest kwas alfa-linolenowy (ALA) oraz 
kwas linolowy (LA). Są one prekursorami 
do syntezy kwasów omega-3 i omega-6. 
Badania pokazują, że kwasy omega-3 
związane są z prawidłowym rozwojem 
oraz funkcjonowaniem mózgu. Wpływają 
na poprawę pamięci, uwagi, nastroju 
czy regulacji mechanizmów odpowie-
dzialnych za reakcję stresową. Działają 
przeciwzapalnie, przeciwapoptycznie oraz 
wpływają na neurogenezę. W kwasach 

omega-3 upatruje się również pozytywne 
oddziaływanie na mikrobiotę jelitową, 
a w konsekwencji na funkcje poznawcze, 
poprzez zwiększenie ilości Bifidobacte-
rium, redukcję Enterobacterium, zmniej-
szenie enterotoksyn oraz stanu zapalnego 
i zwiększenie syntezy SCFA. Wraz z upły-
wem lat, maleje możliwość przemian 
ALA do kwasu dokozaheksaenowego 
(DHA), co może wiązać się ze spad-
kiem funkcji poznawczych oraz nastroju. 
Niewystarczająca podaż niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych 
(NNKT) omega-3 związana jestz więk-
szym ryzykiem zaburzeń w funkcjono-
waniu mózgu. Kwasy tłuszczowe DHA 
i kwas eikozapentaenowy (EPA) obecne 
są między innymi w tłustych rybach 
morskich. Badania wykazały wpływ su-
plementacji olejem rybim na zmniejsze-
nie poziomu kortyzolu. Suplementacja 
kwasami omega-3 i omega-6 pozytywnie 
wpływa na jakość życia u osób starszych 
z MCI. Dodatkowo wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe powiązane są ze zwięk-
szeniem ilości bakterii Lactobacillus czy 
Bifidobacterium. [6, 10, 21, 31, 46, 48]. 

W diecie możemy znaleźć również 
nasycone kwasy tłuszczowe oraz kwa-
sy tłuszczowe trans. Ich nadmierne 
spożywanie przyczynia się do rozwoju 
chorób otępiennych oraz obniża spraw-
ność funkcji poznawczych. Wysoka ilość 
nasyconych kwasów tłuszczowych SFA 
jest związana z pogorszeniem funkcji 
kognitywnych, między innymi obni-
żoną zdolnością zapamiętywania oraz 
zwiększeniem ryzyka demencji czy AD. 
Najprawdopodobniej jest to związane ze 
stresem oksydacyjnym, uszkodzeniem 
śródbłonka naczyń czy hiperinsulinemią, 
jednak mechanizm nie jest dokładnie 
znany. Dodatkowo dieta bogata w SFA 
zmniejsza liczebność oraz różnorodność 
mikrobioty jelitowej i zmniejsza elastycz-
ność błon komórkowych. Dotyka to 
w szczególności układu krążenia, który 
jest ściśle powiązany z prawidłową pracą 
mózgu [6, 20, 21, 31, 35, 36, 48].
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Wpływ wybranych witamin na 
zdrowie mózgu

Nerwy mają dużą zdolność do regene-
racji, dlatego w przypadku zaburzeń war-
to zwrócić uwagę na zawartość witamin 
B, a w szczególności B1, B6, B12, które 
mogą przyspieszać ten proces. Witaminy 
z grupy B są donorami grup metylowych 
niezbędnych do syntezy białek, lipidów, 
neuroprzekaźników, kwasów nukleino-
wych czy hormonów [5, 28].

Witamina B1 związana jest z prze-
wodnictwem impulsów nerwowych oraz 
metabolizmem węglowodanów, które 
są głównym źródłem energetycznym. 
Konsekwencjami niedoboru jest brak 
odpowiedniej ilości ATP czy zmniejszona 
synteza neuroprzekaźników. 

Witamina B6 bierze udział w meta-
bolizmie aminokwasów, co wpływa na 
metabolizm neuroprzekaźników, prze-
kazywanie sygnałów czy modyfikację 
poziomu toksycznego glutaminianu. Jest 
również substratem do syntezy sfingoli-
pidów, które są elementem budulcowym 
otoczki mielinowej. Poprzez wpływ na 
zwiększenie syntezy GABA wpływa na 
aktywność pobudzających neuronów 
glutaminergicznych. Mikroorganizmy 
jelitowe mają zdolność do jej częściowej 
syntezy [5, 10, 15, 17].

Niedobór kwasu foliowego, zwanego 
inaczej witaminą B9, podczas ciąży może 
skutkować wadami cewy nerwowej i upo-
śledzeniem układu nerwowego. Z tego 
powodu konieczna jest suplementacja 
kwasu foliowego jako element przygoto-
wania organizmu do ciąży. Jest to również 
istotny składnik w kontekście MCI [6, 
10, 12, 17, 31, 38, 48, 51].

Witamina B12 na działanie neuro-
protekcyjne, regenerujące układ nerwowy 
oraz poprawiające mielinizację komórek. 
Powiązano ją ze zwiększoną gęstością 
włókien nerwowych, poprawą czynnika 
wzrostu nerwów, BDNF czy zwiększo-
nym metabolizmem białek regeneracyj-
nych. Niewystarczające spożycie witaminy 

B12 może powodować zaburzenie syntezy 
białek, które uczestniczą w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego. Za-
obserwowano również możliwość demie-
linizacji komórek nerwowych w obrębie 
istoty białej zarówno w rdzeniu kręgo-
wym, jak i mózgu. Dodatkowo zwiększa 
się kumulacja homocysteiny, która jest 
dodatnio skorelowana z poziomem stresu 
oksydacyjnego oraz rozwojem AD. Wi-
tamina ta jest częściowo syntetyzowana 
przez mikroorganizmy bytujące w jeli-
tach. Jej głównymi źródłami są: mięso 
i produkty pochodzenia zwierzęcego, 
a diety roślinne zwiększają ryzyko nie-
doboru. Zauważono, że dzieci, których 
matki będące w ciąży stosowały dietę 
wegetariańską, mają zmniejszony wzrost 
mózgu oraz większe ryzyko wad cewy 
nerwowej [5, 6, 10, 12, 15, 17, 31, 49]. 

Jedną z przyczyn AD uważa się stres 
oksydacyjny w mózgu. Jednym z silniej-
szych antyoksydantów jest witamina 
E, która zmiata wolne rodniki. Ponad-
to odpowiedzialna jest za hamowanie 
utleniania PUFA, chroniąc tym samym 
mózg, który ze względu na dużą zawartość 
lipidów jest szczególnie na to narażony. 
Dodatkowo witamina E jest lipofilną czą-
steczką, która prawdopodobnie przekra-
cza BBB, przez co będzie mogła zapobiec 
rozwojowi stresu oksydacyjnego w tym 
miejscu [10, 17, 21, 28, 55].

Witamina D reguluje funkcje neu-
rologiczne. Zaobserwowano, że zwiększa 
poziom acetylocholiny czy zagęszcza neu-
rony w obrębie hipokampa. Receptory 
witaminy D zlokalizowane z mózgu biorą 
między innymi udział w przetwarzaniu 
i tworzeniu wspomnień. Wykazano, że 
osoby z jej niedoborem niezależnie od 
wieku miały gorsze funkcje poznawcze, 
zwiększa się również ryzyko rozwoju de-
mencji i AD. Inne źródła nie wykazują 
jednak takiej zależności. Powiązano rów-
nież witaminę D z rozwojem cukrzycy 
ciążowej, wcześniactwem oraz z później-
szym zaburzeniem funkcji poznawczych. 
Związek pomiędzy poziomem i suple-

mentacją witaminy D, a poprawą funkcji 
poznawczych nie jest jednak uważany za 
jednoznaczny i ze względu na sprzeczność 
wyników badań temat ten wymaga po-
głębienia [3, 7, 16, 17, 24, 28, 52, 57]. 

Podsumowanie

Na funkcje kognitywne wpływ mają 
niemalże wszystkie składniki żywności. 
Ich nadmiar lub niedobór może zabu-
rzać funkcje poznawcze, poprzez szereg 
mechanizmów. Istotną rolę ogrywa rów-
nież mikrobiota jelitowa. Prawidłowa 
mikrobiota jelitowa komunikuje z mó-
zgiem poprzez oś mikrobiota-jelita-mózg, 
zmniejsza stan zapalny, wspomaga odpor-
ność wpływając na sprawne funkcjono-
wanie mózgu. 
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