
W ramach projektu badawczego MooDFOOD opracowano dowody oparte na wnioskach dotyczących roli 
żywności w zapobieganiu depresji.

W ramach projektu badano dowody na rolę grup żywnościowych, składników odżywczych, wzorców 
żywieniowych, suplementów diety oraz zachowań związanych z żywnością (np. świadome odżywianie).
 
Dietetycy mogą odegrać kluczową rolę w pomaganiu ludziom we wspieraniu ich zdrowia psychicznego 
poprzez zdrowe odżywianie.
 

Podsumowanie wniosków
ZaPoBieGanie dePResJi

•   Stosowanie zdrowej diety, zgodnej z krajowymi wytycznymi 
żywieniowymi, może zmniejszyć objawy depresyjne w całej 
populacji. Szczególnie ważne są warzywa, owoce i ryby.

•   Dowody nie wspierają przyjmowania suplementów diety w celu 
zapobiegania depresji.

•   Dla osób z otyłością utrata masy ciała może zmniejszyć objawy 
depresyjne.

LeCZenie dePResJi
•  Stosowanie zdrowej diety może pomóc w zmniejszeniu 

objawów depresyjnych u pacjentów z poważnymi zaburzeniami 
depresyjnymi (MDD).

•  Suplementy Omega-3 (≥1 g/dzień EPA i DHA) mogą mieć niewielki 
korzystny wpływ na objawy depresyjne u pacjentów z MDD 
przyjmujących leki przeciwdepresyjne.

PaCJenCi BeZ ZdiaGnoZowanYCH 
POWAŻNYCH ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH:
Jakie porady żywieniowe mogę udzielić, aby zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia depresji u pacjenta?
Doradzaj swoim pacjentom, aby codziennie stosowali 
zdrowe nawyki żywieniowe, zgodne z krajowymi 
wytycznymi żywieniowymi. W przypadku osób z otyłością 
utrata masy ciała może zmniejszyć objawy depresyjne.
Czy należy sugerować suplementy diety?
Nie. Dowody wskazują, że suplementy diety nie są 
skuteczne w zmniejszaniu ryzyka depresji.

PaCJenCi Ze ZDIAGNOZOWANYMI POWAŻNYMI 
ZABURZENIAMI DEPRESYJNYMI:
Jakie porady żywieniowe mogę udzielić pacjentom z 
depresją?
Podobnie jak w przypadku profilaktyki depresji - zdrowy 
sposób odżywiania się może pomóc w zmniejszeniu objawów 
depresyjnych. 
Czy należy sugerować suplementy diety?
Suplementy Omega-3 (≥1 g/dzień EPA i DHA) mogą 
mieć niewielki korzystny wpływ na objawy depresyjne u 
pacjentów z MDD przy użyciu leków przeciwdepresyjnych. 

MooDFOOD jest finansowany z 
Siódmego Programu Ramowego Komisji 
Europejskiej (FP7-KKBE-2013-2-1-01).

ZAPOBIEGANIE DEPRESJI POPRZEZ ŻYWNOść 

WAŻNA INFORMACJA
Przedstawienie objawów depresyjnych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej jest krytycznym momentem dla zapewnienia pacjentom wsparcia i 
skierowania ich do odpowiedniego specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego. O ile zdrowy sposób odżywiania się może pomóc zmniejszyć ryzyko depresji u 
ludzi i może pomóc w jej leczeniu - nie jest to substytut odpowiedniej opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego i leków.  Ponadto suplementy diety 
nie powinny nigdy zastępować odpowiedniej opieki nad zdrowiem psychicznym i leków.
 

www.moodfood-vu.eu

PORADNIK DIETETYKÓW

Depresja jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności 
w Europie. Do tej pory dietetycy byli ograniczeni w zakresie 
przedstawiania zaleceń opartych na dowodach, aby pomóc ludziom 
wspierać ich zdrowie psychiczne.

Jednak wyniki projektu MooDFOOD to zmieniły. Możemy teraz 
powiedzieć, że zdrowe odżywianie się może pomóc zmniejszyć 
objawy depresyjne w celu wsparcia zdrowia psychicznego.

CO MAM DORADZAć MOIM PACJENtOM? 

JAk POWINNO WYGląDAć ZDROWE ODŻYWIANIE?

Duża ilość warzyw Duża ilość owoców Sporo roślin 
strączkowych

Ryba raz w tygodniu Pieczywo 
pełnoziarniste i 

zboża

Produkty mleczne, 
drób, jaja i orzechy 
w umiarkowanych 

ilościach

Małe ilości czerwonego 
i przetworzonego 
mięsa, jak również 

alkoholu
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DOWIEDZ SIę WIęCEJ   
Więcej informacji na temat wniosków 
MooDFOOD, w tym referencje, można znaleźć w 
witrynie internetowej moodFood pod adresem 
www.moodfood-vu.eu

wYsoki PoZiom dowodów
W oparciu o spójne dowody z metaanalizy randomizowanych badań kontrolowanych
ZaPoBieGanie

•  Witamina D, witamina B12 w połączeniu z suplementami foliowymi i odżywczymi nie są skuteczne w zmniejszaniu 
objawów depresyjnych w całej populacji. 

•  Dowody z badań nad utratą masy ciała, jak również badań chirurgii bariatrycznej pokazują, że utrata masy ciała 
zmniejsza objawy depresyjne u osób z otyłością.

LeCZenie
•  Suplementacja Omega-3 (≥1 g/dzień EPA i DHA) ma niewielki wpływ na zmniejszenie objawów depresyjnych u 

pacjentów z poważnymi zaburzeniami depresyjnymi (MDD) przyjmującymi leki przeciwdepresyjne.
•  Witamina B12 i suplementy foliowe nie są skuteczne w zmniejszaniu objawów depresyjnych u pacjentów z MDD.

oGRaniCZonY PoZiom dowodów
W oparciu o spójne dowody z metaanalizy prospektywnych badań obserwacyjnych 
ZaPoBieGanie

•  Metaanaliza prospektywnych badań kohortowych wykazuje, że zdrowe odżywianie się może zmniejszyć objawy 
depresyjne w populacji ogólnej.

•  Regularne spożywanie ryb, warzyw i owoców może przyczynić się do zmniejszenia objawów depresji w całej 
populacji. 

•   Niezdrowe wzorce żywieniowe (charakteryzujące się wieloma formami, takimi jak zachodnie wzorce żywieniowe 
oraz te, które zależą od wygody/przetworzonej żywności) nie wydają się być związane z rozwojem depresji w całej 
populacji.

LeCZenie
•  Dwa niewielkie badania pokazują, że zdrowe odżywianie się (zgodnie z zaleceniami krajowych wytycznych 

żywieniowych) może pomóc w zmniejszeniu objawów depresji u pacjentów z MDD.

NIEJEDNOZNACZNE UStAlENIA
Dostępne badania wykazują wysoki poziom heterogeniczności lub sprzeczne wyniki
ZaPoBieGanie

•  Chociaż istnieją pewne przesłanki wskazujące na to, że niezdrowe grupy żywności, takie jak cukier i ziarna 
rafinowane, jak również fast food mogą mieć wpływ na początek depresji, obecnie wyniki badań tego stowarzyszenia 
są niejednoznaczne.

NIEWYStARCZAJąCE DOWODY
Istnieje zbyt mało badań, aby wyciągnąć wnioski oparte na dowodach
ZaPoBieGanie

•  Istnieje zbyt mało badań, aby stwierdzić, czy poszczególne suplementy magnezu, wapnia, selenu, folianu, witaminy B6, 
witaminy B12, omega-3 i cynku są skuteczne w redukcji objawów depresyjnych w całej populacji. 

•  Istnieje zbyt mało badań, aby stwierdzić, czy odwrócenie niedoborów witamin z suplementami może zmniejszyć 
objawy depresji w całej populacji.

LeCZenie
•  Istnieje zbyt mało badań, aby stwierdzić, czy witamina D, magnez, selen, cynk, wapń, witamina B6 i suplementy 

wieloskładnikowe są skuteczne w redukcji objawów depresyjnych u pacjentów z MDD.
•  Istnieje zbyt mało badań, aby stwierdzić, czy odwrócenie niedoborów witamin z suplementami może poprawić 

objawy depresyjne u pacjentów z MDD. 
•   Istnieje zbyt mało badań, aby stwierdzić, czy utrata masy ciała może pomóc zmniejszyć objawy depresyjne u 

pacjentów z MDD i otyłością.

WNIOSkI OPARtE NA DOWODACH
W dziedzinie diety i depresji wiele stwierdzono na podstawie wyników 
indywidualnych badań. Doprowadziło to do wielu przekonań na 
temat roli poszczególnych pokarmów, składników odżywczych i 
diet w depresji. Błędne zgłaszanie dowodów może mieć negatywne 
konsekwencje, ponieważ budzi u ludzi strach przed jedzeniem, może 
sugerować winę za depresję lub dostarcza fałszywych przekonań, 
które mogą zniechęcać ludzi do korzystania z usług z zakresu zdrowia 
psychicznego, których potrzebują.  Badacze MooDFOOD zintegrowali 
dziedzinę badań nad żywnością i depresją w celu sformułowania 
wniosków opartych na dowodach.



Diety, które były związane z obniżeniem objawów depresyjnych, 
uzyskały wysokie oceny za regularne spożywanie warzyw, owoców, 
chleba pełnoziarnistego i zbóż, ryb, roślin strączkowych i orzechów, 
zdrowych olejów (takich jak oliwa z oliwek) oraz niską zawartość 
czerwonego mięsa, umiarkowaną zawartość mięsa drobiowego i 
produktów mlecznych oraz ograniczoną zawartość alkoholu.

Zastosowanie w badaniach systemu punktowego sugeruje, że 
poprawa wzorca żywieniowego jest pozytywnym krokiem na drodze 
do zdrowia psychicznego. Dobrze pasuje to do behawioralnego 
podejścia do zmiennych czynników stylu życia, co pomaga klientom 

ZDROWY SCHEMAt ŻYWIENIOWY DlA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
pracować na rzecz małych, osiągalnych celów. Dowody potwierdzają 
również skupienie się na pozytywnych zachowaniach, takich jak 
„jeść więcej warzyw”, w przeciwieństwie do koncentrowania się na 
ograniczaniu żywności, ponieważ projekt MooDFOOD pokazał, że zbyt 
mało badań jest dostępnych, aby stwierdzić, że niezdrowe wzorce 
żywieniowe mogą zwiększać objawy depresji.

Elementy schematu żywieniowego, które mogą zmniejszać objawy 
depresyjne, generalnie wspierają wytyczne żywieniowe krajów 
europejskich.  Konkretne elementy, które uzyskały pozytywną ocenę, 
przedstawiono poniżej: 

owoce i warzywa
Jedz co najmniej 5 porcji dziennie 

Ryby i owoce morza
Jedz co najmniej 1 porcję ryb i owoców 
morza pochodzących ze zrównoważonych 
źródeł tygodniowo - najlepiej tłuste ryby 

Nasiona jadalne roślin 
strączkowych, rośliny 
strączkowe i orzechy
Jedz więcej 

Pieczywo pełnoziarniste i 
zboża
Zastępuj rafinowane opcje, takie jak 
jasne pieczywo i słodkie płatki zbożowe 
pełnoziarnistym pieczywem i produktami 
bogatymi w błonnik, np. chleb pełnoziarnisty/
mąka i makaron pełnoziarnisty, brązowy ryż, 
płatki zbożowe z otrębów i owies. 

Produkty mleczne
Jedzenie codziennie produktów mlecznych

tłuszcze i oleje
Wybieraj zdrowsze oleje roślinne, 
które są bogate w jednonienasycone i 
wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

Mięso
Jedz mniej czerwonego mięsa. Drób i 
rośliny strączkowe stanowią doskonałą 
alternatywę.

Przetworzone mięso
Jedz mniej czerwonego mięsa. Drób i 
rośliny strączkowe stanowią doskonałą 
alternatywę.

Alkohol
Unikaj alkoholu lub spożywaj nie więcej 
niż 14 standardowych porcji tygodniowo

Masa ciała
Osiągnij i utrzymuj zdrową masę ciała 
poprzez zdrowe odżywianie. W przypadku 
osób z otyłością utrata wagi może 
zmniejszyć objawy depresyjne.

ZASŁUGUJąCE NA DAlSZE BADANIA 
Istnieje złożone wzajemne oddziaływanie pomiędzy 
zachowaniami związanymi z jedzeniem, psychologicznymi 
stylami odżywiania, świadomym odżywianiem i depresją.
 Zachowanie żywieniowe i wynikające z niego spożycie żywności 
należy traktować jako system wzajemnie powiązany. Chociaż 

obecnie nie ma wystarczających dowodów, aby wyciągnąć 
jednoznaczne wnioski, istnieją obiecujące przesłanki wskazujące, 
że strategie behawioralne związane z żywnością, takie jak 
świadome odżywianie, mogą pomóc zmniejszyć objawy depresji 
w całej populacji.



AktYWACJA BEHAWIORAlNA
Wykazano, że aktywacja 
behawioralna:

✔ Pomaga w przypadku cukrzycy typu 2
✔ Pomaga w osiągnięciu utraty wagi u osób z otyłością
✔ Pomaga w promowaniu aktywności fizycznej
✔ Pomaga w leczeniu i zapobieganiu depresji

Sprawdzona, zatwierdzona przez psychologa 
strategia promowania pozytywnych zmian 
zachowań i zdrowia psychicznego.

Aktywacja behawioralna jest formą terapii poznawczo-
behawioralnej stosowanej w leczeniu depresji. Jej korzyści 
wykraczają również daleko poza leczenie depresji, ponieważ 
stwierdzono, że skutecznie zachęca ludzi do zdrowych zmian w 
zachowaniu.

Podczas gdy wywiady motywacyjne koncentrują się na budowaniu motywacji 
klientów i wywoływaniu własnych strategii zmian, aktywizacja behawioralna skupia 
się bardziej na budowaniu umiejętności w celu osiągnięcia wcześniej ustalonych 
rozwiązań/działań. Aktywacja behawioralna pomaga przerwać cykl negatywnych 
myśli i uczuć osób z objawami depresji. Zachęca ludzi do podejmowania 
pozytywnych działań, które wspierają najważniejsze dla nich wartości. Wyznaczenie 
działań i celów SMART, które są konkretne, wymierne, osiągalne, realistyczne i 
związane z czasem, pomaga stworzyć pozytywny cykl wzmacniania, w którym 
odbiorcy szybko zyskują poczucie osiągnięcia i czują się wzmocnieni w osiąganiu 
zmiany zachowania. Czynniki stylu życia, takie jak dieta i aktywność fizyczna są 
doskonałym obszarem dla skupienia tych czynności, a aktywacja behawioralna 
może być dostarczona zarówno jednostkom, jak i grupom. Działania mogą 
obejmować nie tylko elementy, które bezpośrednio wspierają zdrowe nawyki 
żywieniowe (takie jak spożywanie większej ilości warzyw, owoców i roślin 
strączkowych), ale również strategie behawioralne, takie jak świadome odżywianie. 
Kluczowe elementy aktywacji behawioralnej obejmują:

•  Samokontrolę - poprzez prowadzenie dzienników odżywiania i nastroju w celu 
monitorowania zachowań żywieniowych i spożycia żywności;

•  Analizę funkcyjną- identyfikowanie czynników wywołujących zachowania i barier 
w zdrowym żywieniu w celu określenia skutecznych działań i celów, które należy 
podjąć, aby rozwiązać te problemy. 

•  Planowanie działań - pomaga w ustalaniu priorytetów w zakresie zmiany 
zachowań i tworzeniu zdrowych procedur, z aktywnym naciskiem na ograniczenie 
unikania czynności i zmiany nawyków.

•  Poprawę zachowań związanych z odżywianiem - w szczególności promowanie 
świadomego odżywiania

PRóBa ZaPoBieGania moodFood
Chociaż pierwotna analiza badania 
MooDFOOD nie wykazała wpływu 
aktywacji behawioralnej związanej 
z żywnością na rozwój poważnych 
zaburzeń depresyjnych, analiza 
wtórna wykazała, że uczestnicy, 
którzy wykazali się najwyższą 
frekwencją na sesjach 
aktywacji behawioralnej, 
w rzeczywistości mają 
mniejszą częstość 
występowania depresji 
po roku.



w naszej broszurze 
„Jedzenie 
dla zdrowia 
psychicznego” można 
znaleźć główne 
wskazówki i przydatną 
listę kontrolną, aby 
pomóc pacjentom i 
klientom w pracy na rzecz 
zdrowej diety i zdrowego 
sposobu myślenia.

CZęStO ZADAWANE PYtANIA
CO POWODUJE DEPRESJę?
Depresyjne uczucia są odczuwane przez wszystkich ludzi i są 
normalnym składnikiem cierpienia lub żalu. Kiedy uczucia depresyjne 
zamieniają się w długotrwałe zaburzenie zakłócające codzienne 
życie, może pojawić się kliniczna diagnoza poważnych zaburzeń 
depresyjnych (MDD). Chociaż dokładna etiologia pozostaje niejasna, 
depresja jest chorobą wieloczynnikową. Ryzyko depresji jest 
zdeterminowane przez złożone wzajemne oddziaływanie czynników 
społecznych, środowiskowych i biologicznych, w tym stresujących 
doświadczeń, genetyki, czynników związanych ze stylem życia - w 
tym odżywiania - i hormonalnych działań na mózgu.

CZY NIEDOBORY WItAMIN MOGą 
POWODOWAć DEPRESJę?
Podczas gdy suplementy diety mogą być niezbędne dla 
zdiagnozowanych niedoborów, w ramach projektu MooDFOOD (w 
tym badania MooDFOOD) nie znaleziono dowodów na poparcie 
podejmowania suplementów diety w celu zmniejszenia objawów 
depresji lub zapobiegania MDD. Istnieje zbyt mało badań, aby 
określić, czy odwracanie braków poprzez suplementację może 
zmniejszyć objawy depresyjne. W związku z tym, w oparciu o 
aktualne dowody, suplementy powinny być przyjmowane wyłącznie 
zgodnie z krajowymi wytycznymi żywieniowymi.

CZY kORZYśCI PŁYNąCE ZE ZDROWEGO 
ODŻYWIANIA SIę W ZAPOBIEGANIU DEPRESJI 
ZOStAŁY UDOWODNIONE W tEśCIE?
Próba MooDFOOD, w której udział wzięło 1025 uczestników z 
całej Europy, nie wykazała, że terapia aktywizująca zachowania 
związane z żywnością może zapobiec depresji. Badanie wykazało 
jednak, że efekty mogą być korzystne dla tych osób, które wykazały 
największą frekwencję w sesjach aktywizacji behawioralnej. Istnieją 
więc wskazania, że terapia behawioralna związana z aktywizacją 
pokarmową może być pomocna w zapobieganiu depresji. Metaanaliza 
prospektywnych badań obserwacyjnych wykazała, że osoby 
stosujące zdrową dietę, która była przestrzegana w określonym 
czasie, miały mniejsze szanse na rozwój depresji w porównaniu z 
osobami o mniej zdrowym wzorze diety. Oferuje to wystarczające 
wsparcie dla dietetyków w podejmowaniu proaktywnych działań 
mających na celu wzmocnienie pozycji pacjentów i klientów 
wykazujących objawy depresji w wyznaczaniu zdrowych celów w 
zakresie zdrowego stylu życia.

CZY SPOŻYWANIE PEWNYCH POkARMÓW 
MOŻE POMÓC W ZAPOBIEGANIU DEPRESJI?
Obecnie nie ma wystarczających badań, aby wyciągnąć wnioski na 
temat roli poszczególnych produktów żywnościowych w zapobieganiu 
depresji. Metaanaliza badań obserwacyjnych wykazała, że regularne 
spożywanie ryb, warzyw i owoców wiąże się ze zmniejszeniem 
objawów depresyjnych. Nie stwierdzono, aby niezdrowa żywność 
lub grupy żywności były związane z narastającymi objawami 
depresyjnymi. Podczas gdy wysokie spożycie dodanego cukru 
wydaje się być związane z nasileniem objawów depresyjnych, to 
jednak nie można jeszcze wyciągnąć wniosków z ograniczonej liczby 
badań i dużych różnic w ich konstrukcji. Dlatego też promowanie 
zdrowego sposobu odżywiania - który skupia się na żywności, która 
ma być uwzględniona, a nie na żywności, której należy unikać, jest 
najlepszym sposobem wspierania zdrowia psychicznego.

DOWIEDZ SIę WIęCEJ   
Więcej informacji, w tym materiały dla pacjentów i pełną listę referencji, można znaleźć 
na stronie www.moodfood-vu.eu

CZY PRomowanie ZdRoweGo sPosoBu 
ODŻYWIANIA W CElU WSPIERANIA ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO JESt ZRÓWNOWAŻONE 
śRODOWISkOWO?
Promowanie zrównoważonej środowiskowo diety nigdy nie było tak ważne, 
a dobrą wiadomością jest to, że sposób odżywiania przyjazny dla zdrowia 
psychicznego może być również przyjaznym dla środowiska sposobem 
odżywiania. W ramach próby MooDFOOD techniki aktywacji behawioralnej 
zachęcały uczestników do udanej zmiany wzorców żywieniowych tak, aby 
uwzględniały regularnie spożywane warzywa, owoce, rośliny strączkowe, 
pełnoziarniste zboża, zdrowe oleje i niskotłuszczowe produkty mleczne. 
Takie zmiany mogą mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie wpływu na 
środowisko diet ludzi, o ile pozwalają one również osiągnąć równowagę 
pomiędzy poborem energii i zapotrzebowaniem na energię, zmniejszyć 
spożycie czerwonego mięsa i cieszyć się rybami pozyskiwanymi w 
sposób zrównoważony, w rozsądnych ilościach. Większość europejskich 
stowarzyszeń dietetyki stosuje obecnie politykę i wytyczne dotyczące 
zrównoważonego rozwoju środowiska. Polityki te konsekwentnie 
popierają spożywanie zdrowej ilości żywności, zmniejszając zalecane 
spożycie czerwonego i przetworzonego mięsa, dbając o promowanie ryb 
pozyskiwanych w sposób zrównoważony oraz spożywanie większej ilości 
żywności pochodzenia roślinnego, w tym fasoli i roślin strączkowych. 
Przykłady można znaleźć w Polityce zrównoważonej diety brytyjskiego 
stowarzyszenia dietetycznego, w szwedzkich i holenderskich wytycznych 
żywieniowych oraz arkuszach informacyjnych holenderskiego centrum 
żywienia „Jedzenie w sposób bardziej zrównoważony”.

ktO BYŁ ZAANGAŻOWANY W PROJEkt 
MOODFOOD?
Projekt MooDFOOD wykorzystał wieloośrodkowe europejskie 
konsorcjum specjalizujące się w zakresie żywienia, psychologii, 
psychiatrii i zachowań konsumentów związanych z żywnością.  
Projekt, który był realizowany pod kierownictwem Vrije Universiteit 
Amsterdam, obejmował 14 organizacji w 9 krajach europejskich, 
m.in. University College London, Azienda Sanitaria Firenze, University 
of Iceland, Amsterdam UMC locations AMC i VUmc, Aarhus 
University, GGZ InGeest, Universiy of Exeter, Universitat de les Illes 
Balears i Leipzig University, jak również partnerów ds. komunikacji i 
rozpowszechniania, European Association for the Study of Obesity 
(EASO), European Alliance Against Depression (EAAD) oraz Global 
Alliance of Mental Illness Advocacy Networks Europe (GAMIAN).


