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DIETA OSÓB STARSZYCH  

Diet of elderly individuals 
 

prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis 

Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

 

Streszczenie 

Prawidłowa dieta osób starszych powinna uwzględniać proces starzenia  

i wywołane nim zmiany w organizmie wpływające na trawienie i wchłanianie 

spożywanych pokarmów oraz występujące procesy chorobowe. Ze względu  

na wielochorobowość i konieczność brania pod uwagę wielu różnych, nie zawsze 

zbieżnych rekomendacji, konstruowanie diet dla chorych starszych wymaga od 

specjalistów właściwego przygotowania. Potrzebna jest indywidualizacja zaleceń, 

co jest jedną z podstawowych zasad postępowania z każdym chorym w geriatrii. 

Słowa kluczowe: dieta. osoby starsze, zwyczajne starzenie 

 

Abstract 

The diet recommended for elderly individuals should include both aging 

process (organ changes affected food digestion and absorption) and diseases. It 

is sometime very tricky to include all food restrictions related to comorbidities 

in diet of elderly individual. Knowledge of geriatrics and gerontology is needed 

for such an approach. Thus an individualization is an important feature of 

geriatric medicine. 

Keywords: diet, elderly, usual aging 

 

 

Wprowadzenie 

Intensywne starzenie społe-

czeństw wymaga od każdego pro-

fesjonalisty pracującego z osoba-mi 

starszymi posiadania podstawowej 

wiedzy z zakresu geriatrii i geronto-

logii. Dzięki jej posiadaniu możliwe 

jest zrozumienie zmian w organizmie 

wynikających z upływu czasu i ich 

konsekwencji oraz podjęcie działań 

zwiększających szanse osiągnięcia 

takiego przebiegu procesu starzenia,  

 

 

w wyniku którego ryzyko niespraw-

ności jest stosunkowo niewielkie.  

Wiedza ta powinna być wykorzystana 

podczas organizowania opieki nad 

osobami starszymi. 

W zasadach postępowania z oso-

bami starszymi w sektorze ochrony 

zdrowia zwracać się powinno 

szczególną uwagę na niefarmako-

logiczne metody leczenia, wśród 

których dietoprofilaktyka i dieto-

terapia mają ważne znaczenie. 
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Niestety w codziennej praktyce 

zarówno same osoby starsze, jak  

i ich opiekunowie nie doceniają 

znaczenia diety w optymalizacji 

procesu starzenia i leczenia chorób 

związanych z wiekiem. Co więcej 

zalecenia odnośnie zmian w diecie nie 

są traktowane z należytą powagą 

również przez profesjonalistów 

zaangażowanych w opiekę nad oso-

bami starszymi czy też tych, którzy 

tą opiekę organizują. Wszystkim 

wydaje się, że znaczenie w leczeniu 

ma przede wszystkim farmako-

terapia, pomimo działań ubocznych  

i licznych związanych z jej stoso-

waniem interakcji. 

Rozpatrując optymalną dietę osób 

starszych konieczne jest zdanie 

sobie sprawy, że istnieją dwa rodzaje 

rekomendacji, których elementy mu-

szą być brane pod uwagę w zależno-

ści od indywidualnej sytuacji anali-

zowanej osoby starszej: 

 Dieta w normalnym starzeniu 

 Dieta w patologicznym sta-

rzeniu. 

 

Dieta w normalnym starzeniu 

Starzenie normalne (zwyczajne) 

to takie, w którym w organizmie 

obserwuje się jedynie występowanie 

zmian wynikających z upływu czasu. 

Jest to starzenie zachodzące w nie-

obecności chorób [1]. Pogorszenie 

funkcji narządów jest więc w tym 

przypadku stosunkowo niewielkie  

i choć w warunkach stresu (rozumia-

nego jako dowolny działający czynnik 

potencjalnie patogenny) utrzymanie 

homeostazy jest utrudnione, to wy-

raźnie podkreślić należy, że w warun-

kach podstawowych równo-waga 

wewnątrzustrojowa jest zachowana. 

Proces starzenia narządowego 

rozpoczyna się ok. 30 roku życia  

i powoli postępuje. Dotyczy 

wszystkich narządów. Obserwowane 

zmiany wprawdzie nie wywołują 

chorób, ale ułatwiają ich występo-

wanie. Zbliżają bowiem narządy do 

granicy prawidłowego funkcjono-

wania, której przekroczenie wiąże 

się z wystąpieniem choroby. Oznacza 

to np., że w procesie starzenia 

zmniejsza się wydzielanie śliny; 

niemniej kserostomia (wydzielanie 

poniżej 0,1ml śliny/min) nigdy nie 

wynika tylko z procesu starzenia.  

Z badań nad biologią starzenia 

wiadomo, że zmniejszenie wydzielania 

śliny występujące u każdej nawet 

zdrowej osoby wraz z upływem czasu. 

Stąd u osób starszych każdy 

dodatkowy negatywnie wpływający na 

wydzielanie śliny czynnik łatwiej 

doprowadza do patologii (choroby, 

którą w tym przypadku jest 

kserostomia; warto pamiętać, że 

kserostomia u osób starszych może 

wynikać np. z odwodnienia). 

Zmianami, które mają szczególne 

znaczenie dla diety w starości jest 

ograniczenie zdolności do utrzymania 

homeostazy wodnej. Wynika ono  

z jednej strony ze zmniejszenia 

zawartości wody w ustroju i stąd 

większego zagrożenia odwodnieniem, 

a z drugiej – ze zmian w mechaniz-

mach regulujących gospodarkę wodną 

(zmniejszenie wrażliwości ośrodka 

pragnienia na bodźce, gorsza reakcja 
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nerki w postaci zwiększonego zatrzy-

mywania wody w ustroju w sytuacji 

ujemnego bilansu wodnego). Z tego 

wszystkiego wynika jedna z najważ-

niejszych rekomendacji dietety-

cznych w normalnym starzeniu doty-

cząca spożycia 2l płynów na dobę  

(w przypadku osób ze schorzeniami, 

rekomendacja dotyczy tylko tych,  

u których brak przeciwwskazań do 

takiego postępowania, czyli nie 

dotyczy np. chorych z niewydolnością 

serca). 

Druga rekomendacja ważna z pun-

ktu widzenia diety w normalnym 

starzeniu dotyczy suplementacji 

witaminy D3. Wynika to ze zmian  

w skórze wynikających z upływu 

czasu i zmniejszonego wytwarzania 

tej witaminy (niezależnie od 

zmniejszonej ekspozycji na światło 

słoneczne wynikającej z trybu  

życia), zmniejszonego jej wchłaniania  

z przewodu pokarmowego i gorszej 

funkcji nerek, narządu ważnego  

z punktu widzenia aktywacji witaminy 

D3. Zalecana jest suplementacja  

u wszystkich osób po 65 roku życia 

mieszkających powyżej 33 równoleż-

nika. Poziom tej suplemantacji  

to 10µg (400 IU) dla EAR (ang. 

Estimated Average Requirement)  
i dla RDA (ang. Recomended Dietary 
Allowances) – 20µg (800 IU) [2]. 

Jednak wobec istnienia przewlekłych 

niedoborów wiele osób może wymagać 

większych dawek. Rzeczywiście, jak 

wykazano, czasem potrzeba co 

najmniej 1500 IU dla utrzymania 

minimalnego poziomu (tj. 30ng/ml) 

25-hydroksycholekalcyferolu (25-

OH-D3), przy pomocy stężeń którego 

ocenia się zabezpieczenie organizmu 

w witaminę D3. 

Witamina D3 jest jedyną, co do 

której polecana jest suplementacja 

wszystkim osobom starszym. W nor-

malnym starzeniu, u osób na pełno-

wartościowej diecie nie ma podstaw 

do suplementacji żadnych innych 

mikro- czy makroelementów. Jest  

to ważne ponieważ osoby starsze 

przewlekle pobierające suplementy 

w rzeczywistości mają zwiększone 

ryzyko wywołania ich nadmiaru  

w organizmie, co w konsekwencji 

wiąże się z ryzykiem niesprawności. 

Trzecia rekomendacja dietety-

czna dotyczy optymalnego spożycia 

białka w normalnym starzeniu. 

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami 

grupy badaczy PROT-AGE dla 

utrzymania masy mięśniowej, a więc  

i sprawności spożycie to powinno być 

na poziomie 1,0-1,2 g/kg masy ciała  

(a więc większe niż w młodszych 

grupach osób dorosłych) [3]. Zagad-

nienie to wymaga komentarza  

i dyskusji, które przekraczają ramy 

tego artykułu. 

Prawidłowa dieta w normalnym 

procesie starzenia ma szczególne 

znacznie, gdyż zmniejsza ryzyko 

wystąpienia chorób. Zwrócić należy 

uwagę, że wiedza na temat tego co 

należy jeść i w jakich ilościach jest 

uznawana za podstawowy czynnik 

potencjalnie mający znaczenie w mo-

dyfikacji procesu starzenia. Niestety 

jednak rekomendacje dietetyczne 

dla osób starszych najczęściej nie  

są wprowadzane w życie. Prowadzi  
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to m.in. do powszechnie występu-

jących niedoborów witaminy D3  

w najstarszych grupach wiekowych, 

co wobec plejotropowego efektu 

działania tej witaminy zwiększa  

nie tylko ryzyko osteoporozy  

i sarkopenii, ale również np. depresji. 

W ostatnim czasie wiele dyskusji 

wzbudza też rola niedoborów 

witaminy D3 w możliwym wywoływaniu 

i nasilaniu zaburzeń funkcji poznaw-

czych [4]. Innym częstym problemem 

występującym u osób starszych 

wynikającym z błędów dietetycznych 

jest niedoborów witaminy B12. 

Przewlekły jej niedobór, poza anemią  

i zaburzeniami czucia głębokiego, 

zwiększa np. ryzyko występowania 

zaburzeń funkcji poznawczych [5].  

Z drugiej strony jak wykazano 

nieuzasadniona suplementacja wita-

min np. witaminy E budzi zastrzeże-

nia co do bezpieczeństwa jej stoso-

wania u osób starszych [6]. 

Pomimo przedstawionych faktów 

osoby starsze rzadko zdają sobie 

sprawę z możliwości drzemiących  

w dietoprofilaktyce i stąd nie  

stosują nawet podstawowych zaleceń 

dotyczących optymalnej diety. Zmia-

na takiego stanu rzeczy wymaga 

podjęcia szeroko zakrojonych działań 

edukacyjnych pozwalających zrozu-

mieć wszystkim, nie tylko osobom 

starszym, znaczenie prawidłowej 

diety dla sprawnego codziennego 

funkcjonowania. W tym kontekście 

warto zdać sobie sprawę, że poko-

lenie będące obecnie na przedpolu 

starości (osoby w wieku 50-60 lat) 

jest pokoleniem znacznie bardziej 

świadomym i należy się spodziewać 

prezentowania przez jego przedsta-

wicieli bardziej otwartych postaw 

wobec rekomendowanych zmian [7]. 

Co jednak wymaga podkreślenia, nie  

bez znaczenia dla wprowadzania 

modyfikacji dietetycznych jest syt-

uacja finansowa. Niestety, jak wyka-

zano w wykonanym w latach 2007-

2011 na reprezentacyjnej grupie 

Polaków projekcie PolSenior osoby  

z przedpola starości znacznie częś-

ciej niż osoby starsze podawały, że 

brakowało im pieniędzy na zakup 

żywności pozwalającej im odżywiać 

się zgodnie z zaleceniami lekarza [8]. 

Jest to rzeczywiście zjawisko 

bardzo niepokojące, choć nie można 

wykluczyć, że przynajmniej częścio-

wo wynika to z przekonania lekarzy  

o nieskuteczności interwencji diete-

tycznych u osób starszych i stąd nie 

zalecania ich. W tej sytuacji osoby 

starsze nie mogą zgłaszać problemów 

z finansowaniem takich interwencji. 

Przekonanie o nieskuteczności 

modyfikacji dietetycznych u osób 

starszych w związku z utrwalonym 

przez lata modelem żywienia jest 

dość powszechne. Wynika jednak, 

przynajmniej częściowo, z przeno-

szenia danych o niskiej podatności  

na zalecenia dotyczące stosowania 

leków przez osoby starsze (ang. 

nonco-mpliance oznacza brak podat-

ności) na wszelkie inne zalecenia. 

Tymczasem wiek nie jest najważ-

niejszym czynnikiem determinują-

cym niepodatność na zalecenia 

dotyczące farmakoterapii. W rze-

czywistości wielu autorów uważa, że 
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wiek nie ma tu znaczenia wcale. 

Wiadomo bowiem, że niepodatność 

narasta wraz z liczbą stosowanych 

leków i przy skomplikowanych sche-

matach leczenia (np. konieczności 

brania leków kilka razy dziennie),  

a to właśnie te cechy charakteryzują 

farmakoterapię osób starszych. 

W ostatnim czasie pojawia się 

coraz więcej danych pokazujących, 

że wyjaśnienie osobom starszym 

dlaczego modyfikacje diety są dla 

nich ważne w wielu przypadkach 

pozwala osiągnąć akceptację propo-

nowanych zmian. W badaniach na 

grupie 1410 Finów w wieku 57-78 lat 

zakwalifikowanych do czteroletniego 

program interwencyjnego obejmują-

cego zwiększenie aktywności 

fizycznej i zmianę diety uczestnicy, 

którzy lepiej rozumieli cel i znacze-

nie badania uzyskiwali lepsze efekty 

już po 12 miesiącach interwencji. 

Podkreśla to znaczenie przekazywa-

nych informacji, ich spójności oraz 

przejrzystości [9]. Ponownie więc 

powraca wątek koniecznej edukacji. 

Metodyka edukacji osób starszych, 

ich zachęcanie i motywowanie do 

zmiany trybu życia, w tym diety są 

przedmiotem wielu badań [10]. 

 

Dieta w patologicznym starzeniu 

Starzenie patologiczne to takie, 

które jest przyspieszane przez 

występujące procesy chorobowe. 

Obserwowane zmiany narządowe są 

więc sumą tych wynikających z nor-

malnego starzenia i tych wynikają-

cych z chorób. 

Istnieje wiele chorób, których 

ryzyko narasta z wiekiem. Wśród 

czynników ryzyka występowania wielu 

z nich wymieniana jest nieprawidłowa 

dieta. Są to np. cukrzyca typu  

II, nadciśnienie czy osteoporoza.  

W przypadku ich rozpoznania, poza 

farmakoterapią, powinno być reko-

mendowane - w ramach terapii 

niefarmakologicznej - postępowanie 

dietetyczne. 

Stosunek osób starszych do 

modyfikacji diety w przypadku 

występowania chorób, podobnie do 

tych związanych z dietoprofilaktyką, 

jest różny i w znacznej mierze 

zależy od motywacji. Niemniej jed-

nak należy pamiętać, że czynnikiem 

modyfikującym zalecenia dietetyczne 

jest przewidywana długość życia.  

U osób z perspektywą na długie życie 

warto zainwestować w edukacje  

i zmianę nieprawidłowych nawyków 

żywieniowych - ponieważ efekty 

odległe w czasie mają szansę na 

ujawnienie się. U osób z krótką 

przewidywaną długością życia wynika-

jącą np. ze skomplikowanej wielo-

chorobowości, cele leczenia zarówno 

farmakologicznego, jak i niefarma-

kologicznego są mniej radykalne. 

Pamiętać przy tym należy, że u osób 

starszych zawsze najważniejszym 

celem leczenia jest dobra sprawność 

funkcjonalna (czyli samodzielność  

i niezależność) i najlepsza możliwa 

jakość życia. Chory musi więc przede 

wszystkim rozumieć i akceptować 

zmianę diety. W przeciwnym razie 

wprowadzone zmiany (uzgodnione np. 

z rodziną, która wierzy, że są dobre 
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dla chorego) pogarszają jakość życia  

i mogą być przyczyną np. depresji. 

Niemniej temat dietoterapii jest 

coraz częściej poruszany przez 

chorych starszych. Duże znaczenie 

przypisuje się leczeniu dietety-

cznemu np. u chorych z łagodnymi 

zaburzeniami poznawczymi (MCI - 

ang. mild cognitive impairment). MCI 

może być traktowane jako stan 

przejściowy pomiędzy pogorszeniem 

funkcji poznawczych wynikającym ze 

starzenia i otępieniem. Uważa się 

wręcz, że zaburzenia poznawcze 

występujące u chorych z MCI  

nie są wystarczająco nasilone do 

rozpoznania otępienia, ale progres 

MCI może prowadzić do otępienia. 

Jednak są również chorzy, u których 

zaburzenia poznawcze przez wiele lat 

nie postępują, a nawet pojedynczy 

chorzy, u których obserwuje  

się poprawę. Identyfikacja osób 

różniących się prognozą jest trudna  

i choć trwają intensywne badania,  

w obecnej chwili nie ma parametru, 

który jednoznacznie pomógłby w róż-

nicowaniu. Co więcej nie są znane 

farmakologiczne metody leczenia 

MCI. Właśnie dlatego podejście 

niefarmakologiczne jest w centrum 

zainteresowań [11]. Obejmują one 

m.in. postępowanie dietetyczne [12]. 

Szczegółowo zalecenia te zostaną 

przedstawione i przedyskutowane  

w jednym z następnych numerów 

czasopisma Postępy Dietetyki  
w Geriatrii i Gerontologii. 

 

 

 

Podsumowanie 

W diecie osób starszych należy 

uwzględnić z jednej strony zmiany 

wywołane w organizmie procesem 

starzenia, a z drugiej - obecne 

procesy chorobowe. Ze względu na 

wielochorobowość może to być 

trudnym wyzwaniem. Dietetyk musi 

też być przygotowany do poradzenia 

sobie z koniecznością rozwiązania 

problemów wynikających z wzajemnie 

wykluczających się rekomendacji  

np. wynikające z procesu starzenia 

spożywanie 2 litrów płynów dziennie 

oraz ograniczenie spożycia płynów  

u starszego chorego z niewydolnością 

serca czy też suplementacja diety  

w wapń i witaminę D3 u chorego  

na osteoporozę oraz ograniczenia 

podaży wapnia w związku ze zdiagno-

zowaną kamicą nerkową wapniową.  

Powyższe przykłady wskazują dobit-

nie na konieczność indywidualizacji 

rekomendacji, co jest jedną z pod-

stawowych zasad postępowania  

z chorymi geriatrycznymi (czyli taki-

mi, którzy w związku z wielochoro-

bowością i wielolekowością ryzyko za-

łamania homeostazy w wyniku nawet 

niewielkiego stresu jest znaczne; 

pamiętać przy tym warto, że stresem 

takim dla organizmu może być nie-

właściwa dieta). 
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MLEKO INNE NIŻ KROWIE, JAKO KORZYSTNA ALTERNATYWA 

W ŻYWIENIU OSÓB STARSZYCH 

Milk other than cow's as a preferred alternative in the diet of elderly 
 

mgr Marta Lewandowicz 

Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej,  

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

 

Streszczenie  

Według niektórych autorów mleko nie należy do naturalnych pokarmów 

przeznaczonych do spożywania przez dorosłych ssaków. Wysoka wartość 

odżywcza mleka sprawiła jednak, że człowiek umieścił w swojej diecie ten pokarm. 

Segment przemysłu mleczarskiego odgrywa niewątpliwie istotną rolę  

w kształtowaniu rekomendacji żywieniowych, a mleko krowie posiada poparcie 

oraz stabilną pozycję w wielu programach rządowych. Niemniej jednak, wielu 

autorów wskazuje, iż produkty otrzymane z mleka krowiego cechują się znacznie 

mniejszą wartością odżywczą niż mleko kozie czy owcze. Zdarza się 

niejednokrotnie, iż niektóre składniki mleka krowiego stają się przyczyną 

nietolerancji pokarmowej, co znacznie wpływa na wzrost zainteresowania i wybór 

mleka koziego oraz owczego. Potwierdzeniem powyższego jest szereg badań oraz 

doniesień literaturowych wskazujących na istnienie wielu jakościowych oraz 

ilościowych różnic w składzie mleka koziego, owczego oraz krowiego. Zarówno 

mleko kozie jak i owcze odznaczają się większą strawnością, mniejszą 

alergennością oraz, co najważniejsze, stanowią bogate źródło cennych składników 

odżywczych, takich jak przeciwutleniacze, witaminy, kwasy tłuszczowe 

(wielonienasycone) czy kwas orotowy. Mleko kozie ze względu na znaczne ilości 

selenu oraz peroksydazy glutationowej wykazuje działanie przeciwnowotworowe 

oraz przeciwmiażdżycowe. Wielu autorów wskazuje, iż włączenie mleka koziego 

oraz owczego do diety osób starszych znacznie poprawiłoby niedobory 

żywieniowe, które często towarzyszą tej grupie wiekowej.  

Słowa kluczowe: mleko kozie, owcze, krowie, osoby starsze, dieta 

 

Abstract  

According to some authors, milk doesn't belong to natural food intended for 

consumption by adult mammals. However, because of the high nutritional value  

of milk, a man has placed it in their diet, and the dairy industry, without doubt, 

plays a significant role in shaping of dietary recommendations, while cow milk has 

the support and a stable position in many government programs. Nevertheless, 

many authors indicate that products obtained from cow milk are characterized 
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by much lower nutritional value than those obtained from goat or sheep milk. The 

components of cow milk are frequently the cause of food intolerance, which 

greatly influences the growth of interest and a choice of goat and sheep milk. 

This is confirmed by a number of studies and reports in the literature indicating 

the existence of multiple quantitative and qualitative differences in the 

composition of goat, sheep and cow milk. Both the goat milk and sheep milk are 

characterized by greater digestibility, lower allergenicity and, most importantly, 

provide a rich source of valuable nutrients such as antioxidants, vitamins, fatty 

acids (polyunsaturated) and orotic acid. Goat milk, due to the significant amounts 

of selenium and glutathione peroxidase, exhibits the antitumor and anti-

atherosclerotic effect. Many authors indicate that incorporation of goat and 

sheep milk into the diet of elderly people would significantly lessen the 

nutritional deficiencies that often accompany this age group. 

Keywords: goat’s, sheep’s and cow’s milk, elderly, diet 
 

 

Wprowadzenie  

Zarówno w Polsce, jak i w wielu 

państwach segment przemysłu 

mleczarskiego odgrywa istotne zna-

czenie w kształtowaniu rekomendacji 

żywieniowych. Niemniej jednak deba-

ta dotycząca funkcji oraz wartości 

mleka krowiego w żywieniu człowieka 

staje się coraz bardziej dynamiczna  

i spolaryzowana. Mleko krowie, mimo 

iż posiada poparcie oraz stabilną 

pozycję w programach rządowych 

dotyczących poprawy stanu odżywie-

nia ludności, to jednak jego spożycie 

maleje w krajach odznaczających się 

długą tradycją jego pozyskiwania.  

Wielu autorów jest zdania, iż 

produkty z mleka krowiego w ogólno-

dostępnej sprzedaży cechują się 

mniejszą zdrowotnością, co przyczy-

nia się do wzrostu zainteresowania 

przez konsumentów mlekiem pocho-

dzącym od innych gatunków zwierząt 

[1]. Wśród powyższych można wymie- 

 

 

nić mleko kóz oraz owiec, których 

hodowla jest istotnym elementem 

gospodarki w wielu krajach, zwołasz-

cza w regionie Morza Śródziemnego 

oraz Bliskiego Wschodu [2]. Po kilku-

dziesięcioletnim okresie stagnacji 

obserwuje się powrót mleka koziego 

oraz owczego na polski rynek 

mleczarski. Zarówno w Polsce, jak  

i na świecie postępuje zwiększające 

się zanieczyszczenie środowiska, co 

powoduje zainteresowanie żywnością 

o wysokich walorach odżywczych  

[3]. Kozy oraz owce hodowane są  

w większości w ekstensywnych wa-

runkach, przez co dostarczają za-

równo mięso, jak i mleko mniej 

zanieczyszczone, aniżeli pochodzące 

od krów [4]. Ponadto szeroki asorty-

ment produktów z mleka koziego oraz 

owczego wzbudza coraz większe 

zainteresowanie wśród konsumentów, 

którzy sięgają po mało znane, 

atrakcyjne artykuły żywieniowe [4]. 

Wyroby uzyskiwane z mleka koziego 
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oraz owczego mają charakter 

luksusowy, zaliczane są do produktów 

delikatesowych [5]. Wysoka wartość 

dietetyczna i odżywcza tego mleka 

kwalifikuje produkty z niego 

uzyskane do żywności funkcjonalnej 

[6]. Mleko kozie odznacza się nie 

tylko właściwościami odżywczymi, ale 

także leczniczymi [7, 8]. Spożycie 

produktów z mleka koziego zarówno 

przez osoby zdrowe, rekonwales-

centów oraz osoby starsze odznacza 

się korzystniejszym wpływem na ich 

organizm, niż spożycie mleka 

krowiego [7]. Jak podaje Dankowski  

i in. (2005) mleko owcze wyróżnia się 

na tle zarówno mleka krowiego,  

ale także przewyższa zawartością 

składników odżywczych mleko kozie. 

Odznacza się korzystniejszym 

profilem kwasów tłuszczowych oraz 

mniejszą zawartością cholesterolu. 

Ponadto charakteryzuje się wyższą 

jakością higieniczną [5]. Wielu 

autorów jest zdania, iż zarówno kozy, 

jak i owce wyróżniają się niebywale 

rzadką zapadalnością na choroby 

nowotworowe. Przypuszcza się, iż 

jest to spowodowane obecnością we 

wszystkich narządach, mięśniach,  

a także w mleku kwasu orotowego. 

Występowanie tego kwasu jest 

jednym z powodów, dla którego 

lekarze Europy Zachodniej zalecają 

spożycie mleka oraz mięsa koziego  

i owczego osobom starszym, 

traktując je jako żywność o wyjątko-

wych walorach odżywczych [5, 9 ,10].  

 

 

 

Właściwości mleka koziego 

Jednym z elementarnych rodza-

jów mleka wytwarzanym na świecie, 

obok mleka krowiego jest mleko 

kozie [7, 11, 12]. Wśród największych 

producentów mleka koziego należy 

wymienić Indie [13] oraz obszar 

Morza Śródziemnego, które dostar-

czają kolejno 21,6% oraz 18,4% 

światowej produkcji tego mleka.  

W Europie hodowla kóz wynosi 11,5 

milionów sztuk, co jest 4% udziałem 

w stadzie międzynarodowym, jednak-

że dostarcza 26% mleka produko-

wanego na świecie [14]. Aktualnie  

w Polsce łącznie utrzymuje się około 

190 tysięcy kóz, w znaczącej 

przewadze o mlecznym charakterze 

użytkowania. Analizując zarówno 

wielkość pogłowia jak i produkcję 

mleka, Polska znajduje się na ósmym 

miejscu w Europie [4, 15]. Produkty  

z mleka koziego wzbudzają w więk-

szości zainteresowanie na rynku 

wewnętrznym, który to dostarcza 

głównych odbiorców produktów 

kozich. Jednakże postęp rozwoju 

mleczarstwa koziego w naszym kraju 

jest zauważany za granicą i oceniany 

jako konkurencyjny oraz dynamiczny 

[15]. Pod względem składu ilościo-

wego mleko kozie oraz krowie są do 

siebie zbliżone. Różnice występują  

w zawartości oraz budowie poszcze-

gólnych składników, między innymi 

białka oraz tłuszczu [8, 10-12, 15, 

16]. Mleko kozie posiada zarówno 

walory odżywcze, dietetyczne, ale 

także terapeutyczne [17, 18]. Zalicza 

się je do niskokalorycznej żywności. 

Wartość energetyczna mleka koziego 
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równa jest 292,6 kJ w 100 ml mleka. 

Pokarm ten jest zarówno warto-

ściowy, jak i dobrze przyswajalny 

[10]. Mleko kozie jest źródłem 

pełnowartościowego białka, znacząco 

łatwiej trawionego przez organizm 

człowieka, niż mleko krowie [19, 20]. 

Zawartość białka ogółem w mleku 

kozim waha się od 2,9 do 4,0% [11, 

12, 20]. Oba rodzaje mleka zawierają 

takie podstawowe komponenty białko-

we jak kazeinę α-s1, α-s2, β oraz  

ę κ [21, 15], a także białka serwatko-

we, jak laktoalbuminę α oraz β [12], 

serum albuminy i immunoglobuliny 

IgA, IgGs, IgM [19]. Białka te 

niejednokrotnie stają się przyczyną 

reakcji alergicznych. Niekiedy 

podejmuje się próbę zastąpienia 

mleka krowiego kozim, jednak może 

służyć ono jako zamiennik tylko  

w momencie, gdy nie znajduje się 

w nim czynnik wywołujący alergię 

[15]. W badaniu Agüero i in. (2004), 

które dotyczyło trawienia oraz 

metabolizmu składników mleka u osób 

z zespołem złego wchłaniania dowie-

dziono, iż białka mleka koziego są 

znacząco lepiej trawione. Konsek-

wencją powyższego jest zwiększenie 

stężenia granulocytów obojętnościo-

chłonnych we krwi obwodowej,  

a także zmniejszenie ilości komórek 

z występowaniem β-glukoronidazy, co 

powoduje poprawę stanu zdrowia 

chorych [22]. Ilość tłuszczu w mleku 

kozim jest zbliżona do zawartości 

tego składnika w mleku krowim  

i wynosi średnio od 2,5 do 5% [11, 12, 

23]. Tłuszcz mleka koziego występuje 

w formie emulsji, którą tworzą kule-

czki osłonięte fosfolipidowo-białkową 

membraną. W po-równaniu do mleka 

krowiego są one trzykrotnie mniej-

szych rozmiarów. Sprawia to, iż 

tłuszcz ten jest łatwiej przyswajany 

oraz wchłaniany [7, 13, 18, 24]. 

Szczepanik i Libudzisz (2000a) oraz 

Pandya i Ghodke (2007) podają, iż 

różnice w przyswajalności wynikają 

nie tyle z samego rozmiaru kuleczek 

tłuszczowych, lecz co istotne - są 

konsekwencją odmiennych proporcji. 

Ponadto tłuszcz mleka koziego 

posiada dwukrotnie większą, w odnie-

sieniu do tłuszczu mleka krowiego, 

zawartość krótko- i średniołańcu-

chowych kwasów tłuszczowych [7, 8, 

13, 18, 24]. Stanowi w mleku kozim 

10-12%, natomiast w mleku krowim 3-

4% ogólnej puli tych kwasów. 

Zasadnicze różnice można dostrzec 

w zawartości kwasu kaprynowego, 

który w tłuszczu mleka koziego 

występuje na poziomie 7,2%, nato-

miast w tłuszczu mleka krowiego 

wynosi jedynie 2,2%. [4]. Jak podaje 

Danków i Pikul (2011 a) tłuszcz mleka 

koziego zawiera 28% kwasu oleino-

wego (C18:1) w stosunku do 30%  

w tłuszczu mleka krowiego, co dodat-

kowo przyczynia się do lepszej 

strawności mleka koziego [15]. 

Powyższe atrybuty sprawiają, iż 

mleko kozie jest szczególnie 

zalecane osobom w wieku podeszłym, 

z upośledzonym wchłanianiem, choru-

jącym na wrzody żołądka [4, 10, 11, 

13, 17 25, 26] lub dysbiozę jelitową, 

jak również dla osobom z obniżoną 

aktywność proteolityczną soku 

trzustkowego [19]. Z mleka koziego 
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powstaje łagodny twaróg, o mniej-

szych wielkościach grudek w porów-

naniu do twarogu mleka krowiego, co 

sprawia, że jest on szybciej trawiony 

przez enzymy proteolityczne żołądka. 

Twaróg uzyskany z mleka koziego 

przynosi korzyści w żywieniu osób 

dorosłych cierpiących na wrzody 

żołądka oraz powikłania gastryczno-

jelitowe [18, 24]. Jak podaje 

Hozyasz i Słowik (2013) mleko kozie, 

będące łatwiej strawne jest reko-

mendowane dla osób wyniszczonych 

fizycznie, z przewlekłą biegunką oraz 

z guzkami krwawniczymi. Ponadto 

mleko kozie zalecane jest chorują-

cym na astmę, arteriosklerozę  

i rekonwalescentom [4, 10, 17]. 

Analizując zawartość cholesterolu  

w mleku kozim można dostrzec, iż 

mleko to posiada mniejszą ilość tego 

składnika. W 100 ml mleka koziego 

znajduje się 10 mg cholesterolu, 

natomiast w takiej samej ilości mleka 

krowiego występuje 13 mg choleste-

rolu [10-12].  

Dane literaturowe wskazują, iż 

spożycie produktów mlecznych przez 

osoby starsze wynosi niespełna 50% 

dziennej normy. Jest to niepokojące 

zwłaszcza dlatego, iż osobom tym 

zalecane jest spożywanie produktów 

o wysokiej wartości odżywczej,  

w tym produktów mlecznych. Jednym 

ze sposobów zwiększenia spożycia 

przetworów mlecznych przez osoby 

starsze, proponowanym przez wielu 

autorów jest wprowadzenie do ich 

diety produktów z mleka koziego. 

Doniesienia naukowe potwierdzają 

przekazywane z pokolenia na poko-

lenie przekonanie, iż mleko kozie jest 

szybciej trawione oraz wchłaniane,  

co wynika z lepszej przyswajalności 

białek oraz tłuszczu. Poziom takich 

makroelementów jak wapń, magnez, 

chlor, potas oraz fosfor w mleku 

kozim, w odniesieniu do krowiego jest 

wyższy, mniej jest w nim sodu, 

miedzi, siarki, cynku, żelaza oraz 

manganu [4, 10, 15, 18-20, 27, 28]. 

Mleko kozie ze względu na wysoki 

poziom selenu (0,013 mg/kg), 

zbliżony do poziomu tego mikro-

elementu w mleku ludzkim (0,015 

mg/kg) oraz wyższą niż w mleku 

ludzkim (36,0 mU/ml) zawartość 

enzymu peroksydazy glutationowej 

(57,3 mU/ml) posiada silne właści-

wości przeciwutleniające. Wynikiem 

wysokiego spożycia mleka koziego 

może być obniżenie ryzyka zacho-

rowań na chorobę wieńcową oraz 

nowotwory [4, 20, 21]. Kolejnym 

istotnym antyoksydantem jest taury-

na [kwas 2-amino-etanosulfonowy], 

niebiałkowy aminokwas będący koń-

cowym produktem przemian metabo-

licznych aminokwasów siarkowych,  

tj. metioniny i cysteiny [19]. Jego 

ilość w mleku kozim jest dwudziesto-

krotnie wyższa (4,8 mg/100 g amino-

kwasów), niż w mleku krowim [12, 13, 

19, 20, 28]. Ziarno i Truszkowska 

(2005) podają, iż stężenie tauryny  

w mleku kozim równe jest 6,2 

mg/100 g, natomiast w mleku krowim 

wynosi znacznie mniej i waha się od 

0,16 do 1,0 mg/100 g. Tauryna, poza 

działaniem hamującym proces oksy-

dacji tłuszczu, stabilizuje błony 

komórkowe oraz uczestniczy zarówno 
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w glikolizie, jak i glikogenezie [19, 

20]. Ten niebiałkowy aminokwas pełni 

istotną rolę w odpowiednim rozwoju 

układu nerwowego oraz polepsza 

absorpcję tłuszczu wspomagając 

czynność kwasów tłuszczowych [19].  

Według niektórych autorów mleko 

kozie ze względu na istotniejsze  

niż mleko krowie źródło witamin  

A, D oraz B1, wpływa korzystnie na 

mineralizację zarówno kości, jak  

i zębów [15, 19, 27]. Jak podają 

Kumar i in. (2012) mleko kozie 

odznacza się najwyższym poziomem 

witaminy A, co jest konsekwencją 

przekształcania przez te zwierzęta 

całego β-karotenu zawartego w mleku 

właśnie w tę witaminę [18]. Mleko 

kozie odznacza się wyższym pozio-

mem witaminy B2 [19, 21], witaminy  

C, a także kwasu pantotenowego  

[10, 20, 27]. Należy jednak pamiętać, 

że mleko to zawiera istotnie niższy 

niż w mleku krowim poziom witamin 

krwiotwórczych, tj. witaminy B6 [19] 

oraz B12 [7, 13, 18], a także witaminy 

E i kwasu foliowego [10, 13, 20]. 

Poziom witaminy B12 w mleku kozim 

jest cztero i półkrotnie niższy,  

a witaminy E trzykrotnie niższy  

w odniesieniu do mleka krowiego  

[11, 12].  

 

Właściwości mleka owczego 

Produkcja mleka owczego w roku 

2009 wyniosła około 9 milionów ton. 

Stanowi to 6% światowej produkcji 

mleka pozyskanego od gatunków 

zwierząt będących użytkowanymi 

mlecznie, tj. kóz, owiec, bydła, 

wielbłądów oraz bawołów. Największe 

ilości mleka owczego produkowane  

są w Azji (prawie 5 ton). Znaczące 

ilości mleka otrzymuje się także  

w Europie, będącej na drugim miejscu  

w rankingu kontynentów pozysku-

jących to mleko na świecie [29].  

W Europie największą ilość mleka 

owczego uzyskują Grecja, Rumunia, 

Włochy, Hiszpania oraz Francja [30]. 

Polska pod względem produkcji mleka 

owczego wśród państw europejskich 

zajmuje dwudzieste miejsce na 

dwadzieścia dwa kraje, uzyskując 

515 ton mleka rocznie [29]. W Polsce 

na masową skalę użytkowana jest 

wyłącznie polska owca górska regionu 

karpackiego, która to jest rodzimą 

rasą naszego kraju [5]. Mimo, iż jest 

to owca doskonale zaadaptowana  

do surowego górskiego klimatu, to 

jednak charakteryzuje się niewielką 

wydajnością wynoszącą zaledwie  

60-80 litrów [29]. Dane literaturowe 

wskazują, iż mleko owcze jest 

znacznie bardziej wartościowe niż 

mleko kozie oraz krowie [31].  

Mleko owcze odznacza się wyższą 

kalorycznością (450-500 kJ/100 g), 

niż mleko kozie oraz krowie (300 

kJ/100 g) [5, 31].  

Mleko owcze, w porównaniu  

z mlekiem kozim oraz krowim, 

odznacza się wyższą zawartością 

białka ogółem, kazeiny oraz tłuszczu 

[13]. Poziom laktozy w mleku owczym  

i kozim jest zbliżony i jest znacznie 

niższy niż w mleku krowim [29-31]. 

Niektórzy autorzy są zdania, iż 

mleko kozie i owcze może stanowić 

alternatywę dla osób, które nie 

tolerują mleka krowiego właśnie ze 
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względu na obecną w nim laktozę. 

Niemniej zagadnienie to wymaga 

komentarza i dyskusji, które prze-

kraczają ramy niniejszego artykułu.  

Proteiny stanowią około 95% 

ogólnej ilości substancji azotowych 

mleka. Białko mleka owczego ze 

względu na wysoką wartość 

biologiczną porównywane jest do 

wartości biologicznej całego jaja 

kurzego. Najważniejszym spośród 

białek są białka kazeinowe stanowiące 

75%-80% ogólnej ich ilości [31]. 

Wartość kazeiny w mleku owczym 

jest najwyższa, w porównaniu  

z mlekiem kozim i krowim [32]. 

Podobnie jak w mleku kozim oraz 

krowim, kazeina w mleku owczym 

występuje w postaci trzech frakcji, 

spośród których dominującą jest 

kazeina αs (48,5%), co stanowi 

wartością niższą niż w mleku krowim 

(49,6%). Mleko owcze charaktery-

zuje się wyższym poziomem zarówno 

kazeiny β (38,1%), jak i kazeiny  

κ (13,4%), których poziom w mleku 

krowim wynosi kolejno 37,3% oraz 

13,1% [29, 31]. W porównaniu  

z mlekiem kozim oraz krowim, mleko 

owcze zawiera znacząco więcej  

białek serwatkowych (20%). Są one 

reprezentowane przez laktoglobulinę 

β, która stanowi 61% białek 

serwatkowych, laktoalbuminę α (13%) 

oraz albuminę serum (20%). Mleko 

owcze zawiera największą spośród 

omawianych gatunków mleka ilość 

laktoglobuliny β, która odpowiada  

za transport retinolu oraz kwasów 

tłuszczowych, odznacza się działa-

niem antyoksydacyjnym, antykance-

rogennym oraz przeciwwirusowym 

[30]. Z kolei wartość seryny w mleku 

owczym jest wyższa jedenasto-

krotnie, a kwasu asparaginowego 

czterokrotnie od zawartości tych 

aminokwasów w mleku kobiecym [17, 

31]. Ponadto mleko to pod względem 

zawartości aminokwasów egzogen-

nych przewyższa znacząco mleko 

krowie [33]. Jak donoszą Dankowski  

i in. (2005) szklanka mleka owczego 

przekracza dzienne zapotrzebowanie 

człowieka na większość aminokwasów 

[5]. Wyjątkiem jest metionina, 

cysteina oraz cystyna, których ilość 

pokrywa 53% zapotrzebowania, 

jednak wartość ta stanowi dwu-

krotnie wyższe pokrycie niż szklanka 

mleka krowiego [31]. Radzik-Rant 

(2008) podaje, iż pomimo niewielu 

badań identyfikujących białka mleka 

owczego, a dokładniej zawarte w nich 

aktywne peptydy, naukowcom udało 

się wyizolować istotne biologicznie 

związki funkcjonalne. Należą do  

nich aktywne biologicznie peptydy 

działające hipotensyjnie, tak zwane 

inhibitory ACE (ang. angiotensin-

converting enzyme). Wywodzą się 

one zarówno z białek serwatkowych, 

jak i kazeinowych mleka owczego.  

Do ich uwalniania dochodzi podczas 

trawienia w przewodzie pokarmowym. 

Inną grupę stanowią peptydy  

o właściwościach przeciwbakteryj-

nych pochodzące z laktoferyny. 

Peptydy wyizolowane z kazeiny αs2 

owczej charakteryzują się znaczącą 

aktywnością w stosunku do bakte- 

rii Gram-ujemnych. Wielowymiarowo 

działa peptyd uzyskany z kazeiny αs2 
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(fragment 203-208) posiadający 

właściwości antyoksydacyjne, anty-

hipertensyjne oraz przeciwbakte-

ryjne. Źródłem peptydów o działaniu 

przeciwzakrzepowym jest kazeino-

makropeptyd (CMP), składnik serwa-

tki uzyskiwany podczas wyrobu sera 

owczego. W mleku tym występują 

dwie silnie aktywne sekwencje 

inhibujące agregację płytek krwi 

działające w wyniku działania 

trypsyny κ-CMP [34]. Zawartość 

tłuszczu w mleku owczym zawiera  

się w szerokich granicach od 3,3%  

do 9,5% [29], średnio wynosząc  

6% [30]. Na podstawie analiz 

przeprowadzonych między innymi 

przez Bodkowskiego i in. (2004) 

stwierdzono, iż mleko owcze 

odznaczało się niemalże dwukrotnie 

wyższą zawartością tłuszczu niż 

mleko kozie i krowie [6, 31, 35].  

W mleku krowim zróżnicowanie 

wielkości poszczególnych kuleczek 

tłuszczu sięga 300%, natomiast  

w mleku owczym zmienność roz-

miarów kuleczek tłuszczowych jest 

dziesięciokrotnie mniejsza, co 

sprawia, że mleko pochodzące od 

owiec jest znacząco bardziej 

homogenne [31]. Jak podaje Recio  

i in. (2009) większość kuleczek 

tłuszczowych mleka owczego wynosi 

mniej niż 3,5 µm. Zwiększona jedno-

rodność w konsekwencji sprawia,  

iż mleko to jest istotnie łatwiej 

przyswajalne przez organizm [5, 10, 

12, 17]. Wśród korzystnych dla 

zdrowia składników błony kule-czek 

tłuszczowych mleka owczego znajdu-

je się czynnik obniżający cholesterol, 

inhibitory wzrostu komórek rako-

wych, a także witaminy [7]. Tłuszcz 

mleka owczego charakteryzuje  

się wyższą zawartością wolnych 

kwasów tłuszczowych, zwłaszcza 

kwasu kapronowego, kaprynowego 

oraz kaprylowego, których poziom 

wynosi w tym mleku około 140 µg/g. 

Dla porównania w mleku krowim za-

wartość powyższych kwasów oscyluje 

na poziomie 92 µg/g [7, 31]. Kwasy te 

determinują jego lepszą strawność, 

ale także wpływają na specyficzny 

smak i zapach mleka [33].  

W mleku owczym znajduje się 

istotnie wyższa niż w mleku krowim 

zawartość kwasów tłuszczowych 

nienasyconych, zwłaszcza kwasu 

oleinowego cis-9 C18:1. Recio i in. 

(2009) donoszą, iż kwas ten, poprzez 

blokowanie wchłaniania cholesterolu 

pokarmowego oraz obniżanie lepkości 

i ciśnienia krwi, działa na organizm 

przeciwmiażdżycowo, jednak przy-

czynia się także do zwiększonego 

pochłaniania zapachów przez mleko 

owcze [7, 17, 23, 29]. W mleku 

owczym obserwuje się najwyższy  

w porównaniu z mlekiem kozim oraz 

krowim poziom kwasu linolenowego 

C18:3 [35]. Jak donosi Niżnikowski 

(2011), istnieje wiele prac badaw-

czych, w których wskazuje się  

na występowanie w mleku owczym 

wyjątkowo korzystnego składu kwa-

sów tłuszczowych. Odnosi się to 

zwłaszcza do zawartości sprzężonego 

dienu kwasu linolowego o konfiguracji 

cis-9, trans-11 [29, 35, 36], którego  

w mleku owczym jest istotnie więcej 

(12,38 mg/g tłuszczu), niż w mleku 
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krowim (8,71 mg/g tłuszczu),  

a któremu przypisuje się między 

innymi hamowanie kancerogenezy, 

silne działanie antyoksydacyjne,  

a także zapobieganie miażdżycy, 

poprzez obniżanie stężenia lipopro-

tein LDL we krwi oraz osteoporozie 

[5, 31, 36]. Ponadto sprzężony dien 

kwasu linolowego c9,t11 zwiększając 

blastogenezę limfocytów oraz zdol-

ność zabójczą makrofagów stymuluje 

system immunologiczny człowieka 

[34].  

Mleko owcze jest bogatym 

źródłem kwasu orotowego, którego 

zawartość oscyluje na poziomie 350-

450 mg/l, co przewyższa znacząco 

jego ilość w mleku kozim (63 mg/l) 

oraz krowim (100 mg/l) [5, 12]. Kwas 

ten powstaje z kwasu asparaginowego 

oraz karbamoilofosforanu. Jest on 

prekursorem związków nukleotydo-

wych, ponadto uczestniczy w prze- 

mianach kwasu foliowego oraz 

kobalaminy [33]. Poza właściwościami 

antykancerogennymi, kwas orotowy 

uczestniczy w przemianach białek, 

spowalnia proces starzenia się orga-

nizmu, działa wspomagająco podczas 

leczenia stwardnienia rozsianego,  

a także poprawia funkcjonowanie 

wątroby [5, 12]. Mleko owcze zawiera 

także wyjątkowo duże ilości karni-

tyny, która uczestniczy w przemia-

nach energetycznych, a także 

intensyfikuje transport kwasów 

tłuszczowych do mitochondriów. 

Obniża ona także poziom triglice-

rydów oraz cholesterolu w surowicy 

krwi, jak również wpływa na prawi-

dłowy poziom cukru we krwi [33]. 

Mleko owcze charakteryzuje się 

wyższym poziomem składników 

mineralnych (0,92%), niż mleko 

krowie (0,72%) [7] i jest bogatsze  

w wapń, fosfor oraz potas niż mleko 

krowie. Jak podaje Niżnikowski 

(2011), zawartość wapnia w mleku 

owczym jest dwa razy większa niż  

w mleku krowim. Stosunek wapnia do 

fosforu wynosi od 1,3 do 1,48 [5, 29]. 

W konsekwencji spożycie 400 ml 

mleka owczego lub jogurtu albo 

kefiru pokrywa dzienne zapotrzebo-

wanie na wapń u dorosłego człowieka. 

Dane literaturowe dotyczące spoży-

cia wapnia przez osoby starsze 

donoszą, iż na poziomie dobowym 

jest ono znacząco poniżej normy dla 

tej grupy wiekowej [37]. Zatem 

włączenie mleka owczego do diety 

osób starszych wydaje się być 

niezwykle istotne, gdyż niedobory 

między innymi wapnia oraz zaawanso-

wany wiek należą do czynników 

ryzyka zarówno osteoporozy, jak  

i osteopenii [38]. Dane literaturowe 

wskazują, iż osteoporoza starcza 

stanowi 20% pierwotnych osteoporoz 

[39]. Niemniej spożywając produkty 

bogate w wapń należy pamiętać  

o pewnych ograniczeniach wynika-

jących z interakcji jonów wapniowych 

z niektórymi lekami. Otóż jony wa-

pniowe mogą zmniejszać lub całko-

wicie uniemożliwiać wchłanianie 

niektórych leków, jak fluorochinony  

i tetracykliny [40]. Mleko owcze jest 

także źródłem żelaza, cynku oraz 

miedzi i manganu. Wartości tych 

składników mineralnych w mleku 

owczym przewyższają ich wartość  
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w mleku kozim i krowim. Mleko to 

charakteryzuje się także znaczącą 

zawartością selenu (7-8 mg/g) [31]. 

Pod względem zawartości witamin 

mleko owcze przewyższa mleko 

krowie [12]. Charakteryzuje się 

szczególnie wysoką zawartością 

witamin A, E witamin z grupy B jak B1, 

B2, PP, biotyny oraz witaminy C [5]. 

Odznacza się wyższą zawartością 

witaminy D [33], a także kwasu 

pantotenowego, nikotynowego oraz 

foliowego [12, 31]. Recio i in. (2009) 

donoszą, iż spożycie dwóch szklanek 

mleka owczego dziennie pokrywa  

w pełni zapotrzebowanie na witaminę 

B2 [17]. 

Jak donosi Haenlein i Wendorff 

(2006) oraz Lasik i in. (2011)  

w krajach rozwijających się mleko 

owcze ze względu na swój unikatowy 

skład chemiczny determinujący 

wysoką wartość odżywczą, wyróżnia-

jący je na tle mleka koziego oraz 

krowiego, wykorzystywane jest  

w walce z niedożywieniem [24, 30]. 

Według Danków i Pikula (2011 b) 

szklanka mleka owczego w najwięk-

szym stopniu pokrywa część zapo-

trzebowania dziennego zarówno na 

energię, jak i białko, tłuszcz oraz 

składniki mineralne, a także witaminy 

w odniesieniu do mleka koziego czy 

krowiego [31].  

Mleko to odznacza się przyje-

mnym zapachem. Istnieje jednak 

pogląd, iż mleko owcze „cuchnie”, co 

jest spowodowane wysoką zdolnością 

pochłaniania obcych zapachów z po-

wietrza. Woń mleka owczego uzna-

wana za nieprzyjemną nie jest jego 

naturalną własnością. Zapach ten 

mleko owcze uzyskuje podczas doju, 

gdy nie są przestrzegane prawidłowe 

zasady higieny [29]. Mleko owcze 

przechowywane w chłodniczych wa-

runkach odznacza się słodkawo-

orzechowym bukietem smakowym  

[5, 29, 31]. Mleko owcze, ze względu 

na rozproszone cząsteczki koloidalne 

kompleksu kazeinowo-wapniowego, 

kuleczki tłuszczu oraz barwniki, jak 

karoten i ryboflawina charakteryzuje 

się porcelanowo-białą barwą z żółta-

wymi odcieniami [5, 31].  

 

Podsumowanie 

Wraz z rozwojem rynku produk-

tów mlecznych z mleka krowiego 

poszerza się asortyment produktów 

otrzymywanych zarówno z mleka 

koziego, jak i owczego. Konsumenci  

z coraz większym zainteresowaniem 

sięgają po produkty uzyskane  

z ekologicznych hodowli, jakimi 

często są produkty z mleka koziego 

oraz owczego. Żywienie osób 

starszych niejednokrotnie różni się 

od żywienia osób młodych czy  

w średnim wieku. Przyczyn powyższe-

go jest wiele. Jedną z podstawowych, 

o których należy pamiętać jest 

obniżenie podstawowej przemiany 

materii (PPM - ang. basal metabolic 

rate), a co za tym idzie zmniejszenie 

dziennego zapotrzebowania organiz-

mu na energię. Podkreślenia wymaga 

fakt, iż wraz ze spadkiem PPM 

obniżeniu nie ulega zapotrzebowanie 

na składniki odżywcze lub zachodzi 

ono w bardzo wolnym tempie.  

W związku z tym istotne jest 
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dostarczenie produktów bogato-

odżywczych, lecz nie tak kalorycz-

nych. Mleko oraz produkty z mleka 

koziego i owczego wydają się być 

bardzo dobrą odpowiedzią na 

powyższe, również ze względu na 

fakt, że są znacznie łatwiej strawne, 

a co za tym idzie niejednokrotnie 

zalecane podczas stanów zapalnych 

żołądka, dla osób cierpiących na 

przewlekłą biegunkę czy rekonwales-

centów, jako doskonała alternatywa 

dla mleka krowiego.  
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OBECNOŚĆ POLIFENOLI W DIECIE W ASPEKCIE PROFILAKTYKI 

I WSPOMAGANIA LECZENIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO 

The presence of polyphenols in human diet in prevention and support in 

the treatment of hypertension 
 

mgr inż. Monika Przeor, prof. dr hab. Ewa Flaczyk 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 

Streszczenie 

Nadciśnienie tętnicze należy do jednej z najpowszechniejszych przyczyn 

zachorowań i śmiertelności wśród osób borykających się z chorobami sercowo-

naczyniowymi. Problem jest o tyle znaczący, że oprócz udoskonalania leków 

stosowanych w momencie wystąpienia schorzenia, poszukuje się również 

surowców naturalnych, które wspomogłyby leczenie oraz wykazywały działanie 

profilaktyczne. Technologia żywności wychodząc pacjentom naprzeciw prowadzi 

intensywne prace nad rozwojem asortymentu produktów wspomagających 

chorych na nadciśnienie. Dobór takich surowców oparty jest na doniesieniach 

naukowych, które niestety nie są jednoznaczne co do słuszności wykorzystania 

ich w formie preparatów spożywczych w aspekcie wspomagania nadciśnienia. 

Omówione w niniejszej pracy surowce tj. winogrona, jabłka, granat i kakao, są 

bogatym źródłem  polifenoli, a więc genialnymi surowcami o aktywności 

przeciwutleniającej chroniącej przez zbyt intensywnie przebiegającymi 

procesami starzenia komórek organizmu. Równocześnie w tych prostych, z punktu 

widzenia osób starszych, surowcach naturalnych dostępnych na rynku upatruje 

się aktywności hipotensyjnej. Opublikowane dotąd wyniki badań prezentują 

różne, często sprzeczne wnioski co do wpływu suplementacji naturalnymi 

preparatami spożywczymi pochodzenia roślinnego na redukcję i/lub stabilizację 

wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi. Z tego względu podjęto 

próbę zestawienia istniejących dowodów naukowych na wpływ związków 

zawartych w winogronach, jabłkach, granacie i kakao na nadciśnienie tętnicze. 

Słowa kluczowe: polifenole, nadciśnienie tętnicze, promocja zdrowia, rośliny 

lecznicze 

 

Abstract 

Hypertension is the most common cause of morbidity and mortality among 

people affected by cardiovascular disease. Thus, in addition to improving 

medicines used during disease, plant materials, which would reinforce treatment 

and prophylactic effect, are sought. Food technology is working intensively on 

the development of a range of food products to support patients with 

hypertension in every-day life. The selection of such materials is based on 
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scientific reports which, unfortunately, are not conclusive according to the 

validity of their use as a food preparation in terms of hypertension supporting. 

In this paper, raw materials (grape, apples, pomegranate, cocoa) are discussed, 

as a sources of polyphenols – ingenious plant materials with antioxidant activity 

protecting against too intense aging processes of body cells. At the same time, 

these simple (from the elderly point of view), natural materials are available on 

the market, and are seen as antihypertensive. Therefore, we try to summarize 

published scientific evidence about the impact of compounds from grapes, 

apples, pomegranates and cocoa on hypertension. 

Keywords: polyphenols, hypertension, health promotion, medicinal 

 

Wprowadzenie 

Choroby układu krążenia w dzi-

siejszych czasach dotykają coraz 

większego grona społeczeństwa  

w dojrzałym wieku. Wśród szerokiej 

gamy schorzeń, które dotykają ludzi 

starszych problemy ciśnieniowe 

okazują się być istotnymi z punktu 

widzenia podłoża ich występowania 

[1]. Jak się bowiem podejrzewa, 

wysokie ciśnienie krwi oraz nad-

ciśnienie jest jedną z głównych 

przyczyn zachorowalności i śmiertel-

ności na tle sercowo-naczyniowym na 

całym świecie. Działania organów 

związanych z profilaktyką chorób 

oraz promocją zdrowia ukierunkowa-

ne są na redukcję ryzyka wystąpienia 

komplikacji takich jak m.in. choroba 

wieńcowa, udar mózg czy zastoinowa 

niewydolność serca [2]. Powszechnie 

prowadzone są kampanie zachęcające 

do zaprzestania palenia tytoniu, 

ograniczenia spożycia soli kuchennej, 

zwiększenia aktywności fizycznej  

i propagowania tzw. „zdrowego stylu 

życia” [1]. Ponadto obserwuje się  

stały rozwój farmakologii w zakresie  

leczenia chorób sercowo-naczynio- 

 

wych. Pomimo jednak faktu, że 

pozwala to na lepsze dostosowanie 

leków do potrzeb pacjenta, efekty 

uboczne oraz nieprzestrzeganie 

zaleceń lekarskich znacząco limitują 

efektywność tych działań. Dlatego 

też obok leków dostępnych na 

receptę, profilaktykę i leczenie 

chorób sercowo-naczyniowych wspo-

maga się poprzez wzbogacanie diety 

pacjentów o nutraceutyki, żywność 

prozdrowotną, żywność funkcjonalną 

lub żywność leczniczą, do której 

dostęp na rynku jest coraz 

łatwiejszy, a asortyment szybko się 

powiększa. Żywność taka w tym 

aspekcie spełnia swoje podstawowe 

zadania – wspomaga organizm  

w chorobie lub zapobiega wzrostowi 

ryzyka zachorowania pacjenta. 

Pomimo, że wedle aktualnych 

doniesień nie przedstawiono jeszcze 

do powszechnej wiadomości wyników 

wysokiej jakości badań klinicznych 

porównujących działanie leku vs. leku 

połączonego z żywnością leczniczą 

(co nie wyklucza, że niedługo może 

się tak stać) [3], przemysł spożyw-

czy, w tym gałąź zajmująca się 
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nutraceutykami, zdecydowanie wkro-

czył w ten obszar. Na rynku są już 

dostępne produkty ukierunkowane na 

konkretne choroby układu sercowo-

naczyniowego, w tym nadciśnienie, 

przy czym często są one oznakowane 

wyłącznie jako posiadające aktywność 

przeciwutleniającą. Nie zmienia to 

jednak faktu, że licznie prowadzone 

interwencje żywieniowe mające na 

celu poszukiwanie potencjalnych 

skutków zdrowotnych wobec układu 

sercowo-naczyniowego, wskazują na 

pozytywny wpływ preparatów wzbo-

gacanych surowcami bogatymi w poli-

fenole [4].  

Jak pokazuje przegląd literatury, 

bogactwo surowców naturalnych 

obfitujących w polifenole jest znacz-

ne. Są to bowiem nie tylko rośliny 

pochodzące z często egzotycznych 

zakątków świata [4], ale jak się 

okazuje również te, które występują 

w polskich warunkach klimatycznych. 

Jako surowce wykazujące silną ak-

tywność przeciwutleniającą wymienia 

się morwę białą, dziką różę, aronię, 

czarną porzeczkę [5,6,7]. Aktywność 

przeciwutleniająca surowców roślin-

nych ściśle związana jest z możli-

wością ograniczenia negatywnego 

oddziaływania wolnych rodników na 

komórki organizmu człowieka poprzez 

odpowiednie tory działania. Wspom-

niane wolne rodniki, powstają w efek-

cie silnego stresu czy nadmiernego 

spożycia żywności przetworzonej. 

Przyczyniają się one do przyspie-

szania procesów starzenia się 

organizmu oraz są podłożem stresu 

oksydacyjnego, będącego podstawą 

wielu schorzeń [8]. Mając powyższe 

na uwadze obok szeroko badanej 

aktywności przeciwutleniającej, zna-

czenie mają także składniki biolo-

gicznie czynne wykazujące inne 

działanie prozdrowotne, w tym 

ochronne wobec incydentów chorób 

sercowo-naczyniowych. Aktywność 

takich składników analizowana jest 

najpierw poprzez badania labora-

toryjne, badania in vitro, a następnie 

badania wśród ludzi. Dzięki dokła-

dnemu określeniu właściwości pro-

zdrowotnych możliwe jest skuteczne 

wykorzystanie odpowiednich surow-

ców w projektowaniu i wytwarzaniu 

produktów z kategorii żywności 

leczniczej, żywności funkcjonalnej. 

Publikowane badania bardzo często 

prezentują prozdrowotne, a nawet 

lecznicze właściwości tych surowców 

wykazane w analizach in vitro, 
rzadziej in vivo. Jak się jednak 

okazuje, niektórzy autorzy wskazują 

na konieczność posługiwania się 

dowodami uzyskanymi w ramach 

randomizowanych badań klinicznych 

jako znacząco istotnych [9]. Z tego 

też względu w niniejszej pracy 

zaprezentowano główne surowce 

roślinne, których właściwości dogłęb-

nie przebadano, co pozwala na skute-

czne ich wykorzystanie w diecie 

pacjentów z nadciśnieniem tętni-

czym. 

 

Winogrona 

Jednym z najpowszechniej 

znanych surowców uznanych jako 

wspomagające leczenie chorób 

sercowo-naczyniowych są winogrona. 
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Efekty oddziaływania substancji 

biologicznych w nich występujących 

były wielokrotnie promowane, a liczba 

badań nad nimi prowadzonych nadal 

jest duża. Wynika to z faktu, iż jak 

pokazały badania laboratoryjne 

winogrona i produkty z nich wytwo-

rzone są bogate w należące do 

polifenoli fenolokwasy, flawanole, 

flawonole oraz stilbeny - wśród nich 

najbardziej znany resweratrol  

i piceatannol [10]. Badacze przedsta-

wiali również dowody na posiadane 

właściwości przeciwutleniające, anty-

cholesterolowe [11], a nawet zapobie-

gające stanom lękowym w starszym 

wieku [12]. Badania te jednak 

prowadzono w skali laboratoryjnej  

i na szczurach. Przeprowadzono  

kilka badań klinicznych z randomi-

zacją wśród osób o różnym stanie 

zdrowia (zdrowych, z nadciśnieniem,  

z hipercholesterolemią, w grupie 

wysokiego ryzyka wystąpienia chorób 

układu krążenia, diabetyków) oraz 

stosując interwencję w postaci 

zwiększonej podaży polifenoli w die-

cie z zastosowaniem różnych 

preparatów (ekstraktów, soków, win). 

Niektóre z nich wykazały znaczący 

spadek wyłącznie skurczowego 

ciśnienia krwi [13], a inne zarówno 

spadek skurczowego jak i rozkurczo-

wego ciśnienia krwi u ludzi [14, 15].  

Z kolei Diaz-Rubio i współpracownicy 

[16] w badaniach bez grupy placebo 

nie zaobserwowali różnic przed i po 

8-tygodniowej interwencji wymiesza-

nym sokiem z winogron i granatu 

wewnątrz badanej grupy. Meta-

analizy Feringa i współpracowników 

[17], w których wzięło udział 390 

uczestników pokazały, że ekstrakt  

z nasion winogron znacząco obniżał 

skurczowe ciśnienie krwi i tętno, ale 

nie wpływał na ciśnienie rozkurczowe. 

Z kolei niedawne badania zespołu 

Sahebkar [18] wykazały, że podaż 

tego głównego polifenolu z winogron – 

resweratrolu, nie ma wpływu  

na poziom ciśnienia tętniczego krwi. 

W świetle tych informacji, okazuje 

się, że rola resweratrolu z winogron 

w tym skomplikowanym mechanizmie 

nie została jeszcze poznana, dlatego 

też dalsze meta-analizy są konieczne. 

 

Granat 

Granat, uznawany jest za dobry 

surowiec roślinny do produkcji 

preparatów o charakterze hipoten-

syjnym. Istnieją wyniki badań wska-

zujące na wysoką aktywność przeciw-

utleniającą soku oraz ekstraktu  

z granatu. Hosseini i współpracownicy 

[19] wykazali, że spożycie 1000 mg 

ekstraktu granatu przez 30 dni 

powoduje istotne obniżenie masy 

ciała, poziomu glukozy i insuliny  

oraz poprawę profilu lipidowego  

u pacjentów z otyłością i nadwagą  

w porównaniu z grupą placebo. 

Jednoznaczne określenie wpływu 

soku lub ekstraktu z granatu na 

ciśnienie tętnicze krwi może być 

trudne, co sygnalizują niektórzy 

autorzy [20]. Wyniki badań klini-

cznych z randomizacją opublikowane 

przez Lynn i współpracowników  

[21] przeprowadzone wśród zdro-

wych pacjentów potwierdziły, że 

konsumowanie soku z granatu przez  
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6 tygodni sprzyja obniżeniu ciśnienia 

skurczowego i rozkurczowego krwi  

w porównaniu z grupą kontrolną. 

Może on również łagodzić poposiłkowy 

wzrost ciśnienia skurczowego [22]. 

Ponadto badania, bez grupy 

kontrolnej, wśród osób ze zwężeniem 

tętnicy szyjnej [23] jak i z nad-

ciśnieniem [24] potwierdziły 

redukcyjny wpływ soku z granatu 

wobec wartości ciśnienia tętniczego 

tych chorych. Z drugiej jednak 

strony Shema-Didi i współpracownicy 

[25] analizując pacjentów boryka-

jących się z nadciśnieniem, pomimo 

odnotowania obniżonego ciśnienia 

tętniczego wskutek spożycia soku  

z granatu, zauważyli, że spadki te nie 

są istotne statystycznie w stosunku 

do grupy pacjentów nie spoży-

wających soku. 

 

Jabłka 

Flawonolom występujących w jabł-

kach przypisywane są różne prozdro-

wotne właściwości: przeciwzapalne, 

przeciwutleniające [26], zmniejsza-

jące ryzyko chorób sercowo-

naczyniowych [27] oraz inhibicyjne 

wobec enzymu konwertującego 

angiotensynę [28]. Ten ostatni 

aspekt ma szczególnie ważne 

znaczenie w regulacji ciśnienia 

tętniczego krwi. W celu ustalenia 

prozdrowotnych właściwości jabłek 

należy rzetelnie analizować dostępne 

wyniki badań, które podobnie jak  

w wyżej opisanych przypadkach nie 

są jednoznaczne. Auclair i współpra-

cownicy [29] przeprowadzili badania 

z randomizacją wśród wolontariuszy 

obarczonych hipercholesterolemią. 

Nie odnotowali oni istotnych różnic  

w wartościach ciśnienia tętniczego 

krwi pomiędzy grupą osób spożywają-

cych przez 4 tygodnie jabłka ubogie 

w polifenole (210 mg polifenoli/ 

dzień), a grupą osób spożywających 

jabłka bogate w polifenole (1430 mg 

polifenoli/ dzień). Podobne wnioski 

wyciągali Ravn-Haren i współpraco-

wnicy [30] podając jabłka, wytłoki  

z jabłek i sok jabłkowy zdrowym 

osobom przez 4 tygodnie. Istnieją 

jednak badania, które potwierdzają 

dobroczynne właściwości jabłek 

wobec problemów ciśnieniowych.  

W badaniach z grupą placebo, zespół 

Bondonno [31] odnotowali spadek  

w ciśnieniu skurczowym jako efekt 

działania bogatych w flawonoidy (184 

mg kwercetyny + 180 mg epikate-

chiny) jabłek podawanych pacjentom. 

Dogłębna analiza pokazała, że w tych 

ostatnich badaniach zawartość 

kwercetyny i epikatechiny pochodzą-

cej głównie ze skórki i dostarczonej 

do organizmu była wyższa, co prze-

kładało się na aktywność biologiczną  

i wyniki badań. Braku poprawy ciśnie-

nia tętniczego nie odnotowano u osób 

bliskich hipertensji po spożywaniu 

przez nie czystej epikatechiny (100 

mg dziennie) przez 4 tygodnie [32]. 

Niejasności wokół tych owoców nie 

umniejszają jednak właściwości pro-

zdrowotnych jabłek i możliwości 

wykorzystania ich elementów do 

produkcji nutraceutyków przezna-

czonych również dla osób w wieku 

dojrzałym. 
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Kakao 

Kolejnym często kontrowersyj-

nym surowcem roślinnym jest kakao. 

Autorzy badań naukowych wykazali 

m.in. prebiotyczne właściwości 

błonnika w kakao [33], inhibicyjne 

wobec molekuł sprzyjających powsta-

waniu miażdżycy [34], pozytywne  

w leczeniu otyłości i skorelowanych  

z nią problemów metabolicznych [35]. 

Opublikowano również wiele badań,  

w których suplementacja preparata-

mi wytworzonymi z dodatkiem kakao  

o wysokiej jakości biologicznej 

poprawiła jeden lub kilka markerów 

lipidowych. Doskonałym przykładem 

są tu wyniki zespołu Hamed [36]. 

Zespół ten podawał zdrowym 

pacjentom przez 1-3 tygodnie ciemną 

gorzką czekoladę, co pozwoliło na 

znaczny wzrost poziomu lipoproteiny 

wysokiej gęstości (HDL) we krwi. 

Podobnie odnotowano wśród kobiet 

w badaniach zespołu Di Renzo [37]. 

W wielu innych badaniach potwier-

dzono, że 4-tygodniowe spożywanie 

napojów z proszku kakao przez 

pacjentów z wysokim wyjściowym 

poziomem LDL (lipoproteiny niskiej 

gęstości) [38], pacjentów z wysokim 

ryzykiem zachorowania na chorobę 

niedokrwienną serca [39] oraz zdro-

wych i z umiarkowaną hipercholeste-

rolemią [40] sprzyja wzrostowi 

poziomu HDL we krwi. Grassi  

i współpracownicy [41] zaobserwowali 

ponadto, że poziom cholesterolu LDL 

obniżał się u pacjentów z nadciśnie-

niem tętniczym 1 stopnia po spoży-

waniu ciemnej gorzkiej czekolady 

(500-1080 mg polifenoli dziennie) 

przez 2 tygodnie. Ponadto obserwo-

wano spadek ciśnienia skurczowego  

i rozkurczowego krwi w porównaniu  

z efektem po spożywaniu nie zawie-

rającej flawanoli białej czekolady 

[42]. Podobnie było u osób zdrowych 

[43]. Co ciekawe, bardzo aktualne 

badania kliniczne potwierdziły pogląd, 

że flawanole z kakao bardzo pozyty-

wnie wpływają na ciśnienie tętnicze 

krwi. U leczonych pacjentów z cuk-

rzycą typu 2 oraz z nadciśnieniem 

konsumpcja czekolady o wysokiej 

zawartości polifenoli przez 8 tygodni 

skutkowała istotnym obniżeniem 

wartości skurczowego i rozkurczo-

wego ciśnienia krwi [44]. Co więcej 

osoby starsze, spożywające napój  

z flawanolami kakao (900 mg 

flawanoli dziennie) w ciągu 2 tygodni 

zredukowali poziomy ciśnienia 

skurczowego i rozkurczowego krwi 

[45] w stosunku do grupy kontrolnej. 

W podobnym kontekście, u osób  

w podeszłym wieku bez stwierdzo-

nych chorób układu krążenia wykazy-

wano istotne zmniejszenie ciśnienia 

tętniczego krwi po spożywaniu 

podobnych napojów [46]. Pomimo tak 

wielu wyników potwierdzających 

pozytywnych właściwości kakao w as-

pekcie regulacji ciśnienia tętniczego 

krwi, publikowano także wyniki, które 

takiego efektu nie pokazały. Przy-

kładem są analizy prowadzone przez 

Curtis i współpracowników [47], gdzie 

roczna suplementacja czekoladą 

wzbogaconą w flawonoidy (850 mg 

flavan-3-oli) kobiet w okresie po-

menopauzalnym z cukrzycą typu 2 nie 

wpłynęła na poprawę ciśnienia krwi.  
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Podsumowanie 

Opisane surowce roślinne z pew-

nością wykazują aktywność biolo-

giczną, co wykazała większość badań 

na nich prowadzonych. Aktywność ta 

jest jednak bardzo szeroka, a jak się 

okazuje jednoznaczne określenie 

wpływu preparatów spożywczych na 

konkretne jednostki chorobowe nie 

jest proste. Pomimo prowadzenia 

badań podobnie skonstruowanych  

i z zastosowaniem podobnych prepa-

ratów, wyniki różnych autorów są 

odmienne, a nawet mogą sobie 

zaprzeczać. Wyraźnie obrazuje  

to jak skomplikowanym procesem 

jest uzyskanie dowodów wskazują-

cych na daną właściwość lub 

aktywność. Duże znaczenie wydaje 

się tu mieć z jednej strony 

rzetelność analiz i skrupulatność 

prowadzących badanie, a z drugiej 

strony – prawidłowy dobór osób 

badanych, ich zachowanie i przyczyna 

udziału w nich. Ponadto należy 

zwrócić uwagę jak skomplikowanym 

jest omawiane schorzenie – nad-

ciśnienie tętnicze. Dotyka ono coraz 

szerszego grona społeczeństwa,  

a wśród osób starszych pojawia się 

często jako element współtowa-

rzyszący innym problemom zdro-

wotnym, m.in. chorobom serca. Biorąc 

to pod uwagę, nie dziwi trudność  

w jednoznacznym określeniu wpływu 

preparatów na ciśnienie tętnicze 

krwi, gdyż patofizjologia zjawiska 

może być wielopłaszczyznowa.  

Resumując, przeprowadzone do-

tąd meta-analizy rzucają prezentują 

różnorodne wyniki badań z randomi-

zacją dotyczące wpływu preparatów 

spożywczych naturalnego pochodze-

nia na ciśnienie tętnicze krwi. 

Jednakże nowe badania są stale 

publikowane więc naukowe spojrzenie 

na każdy tego typu preparat 

spożywczy może się w każdej chwili 

zmienić. 
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Streszczenie 

Osteoporoza, stanowiąca poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego, jest 

układową chorobą szkieletu charakteryzującą się niską gęstością mineralną kości 

i zaburzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej. Istnieje wiele czynników, 

mogących prowadzić do rozwoju tej choroby, wymienia się m.in.: wiek, płeć, 

uwarunkowania genetyczne, choroby współistniejące, czy też niewłaściwy  

sposób żywienia. Dostępna literatura wskazuje, że polifenole i karotenoidy  

mogą korzystnie wpływać na metabolizm kości. W poniższej pracy skupiono się  

na omówieniu działania tych fitozwiązków w kontekście prewencji osteoporozy. 

Słowa kluczowe: osteoporoza, przeciwutleniacze, polifenole, karotenoidy, 

osoby starsze 

 

Abstract 

Osteoporosis, as the one of the most serious public health challenges, is  

a systemic skeletal disease characterized by low bone mineral density and 

impaired bone microarchitecture.  There are many factors that can contribute 

to the development of osteoporosis. These include: age, sex, genetic 

predisposition, concomitant diseases or poor nutritional habit. Available 

literature indicates that the polyphenols and carotenoids may positively 

influence bone metabolism. In this paper we focus on the discussion of these 

phytochemicals in the context of the prevention of osteoporosis. 

Keywords: osteoporosis, antioxidants, polyphenols, carotenoids, elderl 

 

 

Wprowadzenie 

Słowo „osteoporoza” to połącze-

nie dwóch wyrazów pochodzących  

z języka greckiego: „osteon”, ozna-

czającego kość oraz języka łaciń-

skiego: „porus”, oznaczającego dziurę 

[1]. Osteoporoza jest układową  

 

chorobą szkieletu charakteryzującą 

się niską gęstością mineralną kości  

i zaburzoną mikroarchitekturą tkanki 

kostnej, co prowadzi do jej kruchości 

oraz zwiększenia się ryzyka złamań, 

głównie bioder, kręgosłupa, a także 

nadgarstka. Nazywana jest „cichym 
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złodziejem”, ponieważ rozwija się 

przez wiele lat nie dając żadnych 

objawów klinicznych, aż do momentu 

wystąpienia złamań. Osteoporoza 

jest jedną z głównych przyczyn 

niepełnosprawności i śmiertelności 

wśród osób starszych. Choroba ta 

uznawana jest za poważny problem 

zdrowia publicznego zarówno w kra-

jach rozwiniętych jak i rozwijających 

się. Szacuje się, że całkowity koszt 

opieki medycznej, w tym hospita-

lizacji i rehabilitacji, której wyma-

gają pacjenci cierpiący na osteo-

porozę wyniósł w Europie 36,3 mld 

dolarów w 2000 roku. Przewiduje się, 

że wydatki te w 2050 roku wzrosną 

ponad dwukrotnie i osiągną wartość 

76,8 mld dolarów [2, 3].  

 

Osteoporoza – przyczyny i wy-

stępowanie 

Statystyki pokazują, że problem 

osteoporozy dotyczy ponad 200 mln 

osób na całym świecie [4]. W samej 

Unii Europejskiej szacuje się, że 

osteoporozą dotkniętych jest 22 mln 

kobiet oraz 5,5 mln mężczyzn  

[5]. Patogeneza osteoporozy opiera 

się głównie na zaburzeniach równo-

wagi aktywności pomiędzy osteokla-

stami (komórkami kościogubnymi),  

a osteoblastami (komórkami kościo-

twórczymi) [6]. Przyczyny Występo-

wania osteoporozy są bardzo zróżni-

cowane i złożone. Wśród czynników 

ryzyka wymienia się m.in.: wiek, płeć, 

uwarunkowania genetyczne, niewła-

ściwy sposób żywienia (niska podaż 

witaminy D, wapnia, witaminy K2M 

K7), choroby współistniejące (nad-

czynność tarczycy i przytarczyc, 

reumatoidalne zapalenie stawów, 

resekcja żołądka, zespoły złego 

wchłaniania, zaburzenia czynnościowe 

nerek, przewlekła obturacyjna 

choroba płuc, choroby hematologi-

czne), niski poziom estrogenów 

(kobiety) i testosteronu (mężczyźni), 

niedożywienie, niską aktywność fizy-

czną, nadużywanie alkoholu, palenie 

tytoniu, stosowanie wybranych leków 

(kortykosteroidów, diuretyków, lek-

ów przeciwdrgawkowych, selektyw-

nych inhibitorów zwrotnego wychwy-

tu serotoniny, doustnych antykoagu-

lantów, chemio-terapeutyków) [3, 6]. 

Stwierdzono, że ryzyko wystąpienia 

osteoporozy jest większe w przy-

padku kobiet rasy białej oraz 

Azjatek niż u kobiet rasy czarnej 

[3]. Dostępne dane wskazują,  

że osteoporoza starcza obejmuje  

ok. 20% osteoporoz pierwotnych  

[7]. Grupą demograficzną najbar-

dziej narażoną na pojawienie się 

osteoporozy są starsze kobiety, 

które po okresie menopauzy mogą 

tracić od 10 do 15% masy kości 

w ciągu dekady [8]. Przyjmuje się,  

że u osób po 65 roku życia  

ryzyko złamań wzrasta dwukrotnie 

[7]. Badania przeprowadzone w USA 

wykazały, że prawidłową masą kości 

w grupie wiekowej 50-59 lat cechuje 

się 65% mężczyzn i 39% kobiet, 

natomiast w grupie wiekowej 70-79 

lat jest to 51% mężczyzn i 5% kobiet 

[9]. Czynniki ryzyka pojawienia się 

tej choroby u osób starszych 

obejmują przede wszystkim zaburze-

nia gospodarki hormonalnej prowa-
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dzące do dysfunkcji osteoblastów  

i osteoklastów, zwiększenie stresu 

oksydacyjnego organizmu, a także 

przewlekły stan zapalny [4]. Zależ-

ność pomiędzy utratą masy kostnej,  

a stresem oksydacyjnym została 

potwierdzona przez Zhang i in., 

którzy wykazali, że wraz z wiekiem 

następuje wzrost poziomu stężenia 

zaawansowanych produktów utlenia-

nia białek (AOPP, ang. advanced 

oxidation protein products) oraz 

dialdehydu malonowego (MDA, ang. 

malondialdehyde) przy jednoczesnym 

obniżeniu aktywności enzymu prze-

ciwutleniającego – dysmutazy ponad-

tlenkowej (SOD, ang. superoxide 

dismutase). W badaniu tym 

zaobserwowano także, że osobniki 

dorosłe charakteryzowały się niższą 

gęstością mineralną kości udowej  

w porównaniu do grupy osobników 

młodych, zaś uzyskany wynik był 

skorelowany z wyżej wymienionymi 

markerami stresu oksydacyjnego 

[10]. Jak podaje literatura, utrzymu-

jący się stres oksydacyjny nieko-

rzystnie wpływa na metabolizm 

kostny. Przyczynia się on do inhibicji 

formowania się osteocytów i obni-

żenia ich poziomu, a także skrócenia 

czasu przeżycia tych komórek. 

Ponadto stan ten może powodować 

nasilenie osteoklastogenezy – proce-

su powstawania osteoklastów, komór-

ek wykazujacych zdolność roz-

puszczania oraz resorpcji tkanki 

kostnej [11]. Dowiedziono również, że 

stany zapalne modulują resorpcję 

kości, przyczyniając się do rozwoju 

osteoporozy. Uważa się, że ubytek 

masy kostnej może być wywołany 

zwiększoną ekspresją liganda recep-

tora aktywującego czynnik jądrowy 

κβ (RANKL, ang. receptor activator 

of nuclear factor NF- κβ ligand) oraz 

czynnika stymulującego kolonie ma-

krofagalne (M-CSF, ang. macrophage 

colony stimulating factor). Ekspresja 

ta indukowana jest przez cytokiny 

prozapalne: interleukinę 1 (IL-1), 

interleukinę 6 (IL-6), interleukinę  

7 (IL-7) oraz czynnik martwicy 

nowotworu (TNF-α). Proces osteo-

klastogenezy nasila również obecność 

interleukiny 15 (IL-15) i interleukiny 

18 (IL-18). Z kolei interleukina  

17 (IL-17) powoduje wzrost wydzie-

lania czynnika różnicującego osteo-

klasty (ODF, ang. osteoclast diffe-

rentation factor) [12]. 

Jak się wydaje, spożywanie po-

karmów bogatych w związki o właści-

wościach przeciwutleniających może 

stanowić ważny element dietetyczny 

spowalniający utratę masy kości 

związanej z wiekiem oraz popra-

wiający przebudowę kości. Za te 

korzystne właściwości odpowiada 

prawdopodobnie zdolność składników 

przeciwutleniających do redukowania 

stanów zapalnych i stresu oksyda-

cyjnego. W poniższej pracy skupiono 

się na omówieniu działania przeciw-

utleniaczy z grupy polifenoli i karo-

tenoidów w kontekście profilaktyki  

i leczenia osteoporozy [4]. 

 

Polifenole 

Związki polifenolowe są wtórnymi 

metabolitami roślin o niskiej masie 

cząsteczkowej tworzącymi grupę 
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substancji cechujących się charak-

terystyczną budową, zawierającą 

m.in. kilka grup hydroksylowych oraz 

pierścieni aromatycznych. Polifenole 

stanowią najliczniejszą grupę prze-

ciwutleniaczy obecnych w naszej 

diecie i są powszechnie występu-

jącymi składnikami owoców, warzyw, 

zbóż, roślin strączkowych, orzechów, 

napojów czy też czekolady. Związki 

te podzielić można na kilka klas  

w zależności zawartej od liczby 

pierścieni fenolowych, oraz innych 

elementów strukturalnych z nimi 

połączonych. Głównymi grupami 

należącymi do polifenoli są: flawo-

noidy, kwasy fenolowe, stilbeny  

i lignany [13, 14, 15]. W tabeli  

1 przedstawiono podział polifenoli  

na podklasy wraz ze związkami do 

nich należącymi oraz ich źródłami  

w diecie. Polifenolom przypisuje się 

szerokie właściwości prozdrowotne. 

Dostępna literatura podaje, że skła-

dniki te wykazują m.in. działanie: 

przeciwutleniające, przeciwmiażdży-

cowe, hipoglikemiczne, przeciwnowo-

tworowe, przeciwzapalne, antybakte-

ryjne i antyagregacyjne [13, 14].  

W ostatnich latach pojawiają się 

również wyniki badań, które dostar-

czają dowodów potwierdzających 

korzystny wpływ tych związków na 

metabolizm kostny. Ciekawe badania 

kohortowe zostały przeprowadzone 

przez Welch i in., którzy u dorosłych 

bliźniaczek sprawdzili związek pomię-

dzy wielkością spożycia flawonoidów  

i ich konkretnych podklas (flawano-

nów, antocyjanin, flawanoli, flawonoli 

i flawonów), a gęstością mineralną 

kości [16]. Jak się okazało, spożycie 

wszystkich flawonoidów łącznie wią-

zało się pozytywnie z wyższą 

gęstością mineralną kości kręgosłupa. 

Jednocześnie nie zaobserwowano 

takiej korelacji w odniesieniu do 

gęstości mineralnej kości w obrębie 

biodra. Wykazano, że największy 

wpływ na gęstość mineralną kości 

spośród wszystkich flawonoidów 

miały antocyjany i flawony [16].  

Z kolei Hardcastle i in. w oparciu  

o wyniki uzyskane z kwestionariusza 

częstotliwości spożycia żywności 

stwierdzili, że podaż katechin  

i proantocyjanidyn była związana  

z wyższymi wartościami gęstości 

mineralnej kości u kobiet przed 

menopauzą [17]. Badania wykonane na 

modelu samic szczurów z usuniętymi 

jajnikami, który odwzorowuje niedo-

bory estrogenów, jakie występują  

u kobiet w wieku postmenopauzalnym 

wskazują, że polifenole obecne  

w zielonej herbacie mają pozytywny 

wpływ na masę kostną i mikro-

architekturę tkanki kostnej. Zaob-

serwowano, że osobniki, które przyj-

mowały polifenole zielonej herbaty 

cechował podwyższony poziom osteo-

kalcyny (biomarkera tworzenia się 

kości) w surowicy krwi, przy 

jednocześnie obniżonym stężeniu 

fosfatazy kwaśnej opornej na winian 

(TRAP, ang. tartrate-resistant acid 

phosphatase) (biomarkera resorpcji 

kości) [18, 19]. W podobnym badaniu, 

Shen i in. stwierdzili również, że 

suplementacja polifenolami zielonej 

herbaty poprawia mikrostrukturę 

kości u dorosłych szczurów z wycię-
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tymi jądrami, co miało naśladować 

wpływ tych związków na starczą 

osteoporozę u mężczyzn [20]. 

Autorzy badania przypuszczają, że 

za działaniu ochronnemu polifenoli 

może odpowiadać wzrost potencjału 

przeciwutleniającego wyrażonego 

wzrostem aktywności peroksydazy 

glutationowej w wątrobie badanych 

zwierząt [20]. Korzystny wpływ 

polifenoli zielonej herbaty na stan 

kości został także odnotowany  

w modelu zwierzęcym ze stanem 

zapalnym wywołanym przez lipopoli-

sacharyd (LPS, ang. Lipopoly-

saccharide). Zauważono ubytek masy 

kostnej oraz pogorszenie się mikro-

struktury kości u szczurów. Ponadto 

osobniki otrzymujące lipopolisacha-

ryd cechowały się niższym stężeniem 

osteokalcyny oraz wyższym pozio-

mem fosfatazy kwaśnej opornej  

na winian. Po trwającej 12 tygodni 

suplementacji polifenolami w dawce 

400 mg/kg masy ciała odnotowano 

wzrost gęstości mineralnej kości 

oraz objętości beleczek, jak również 

podwyższenie stężenia osteokalcyny 

we krwi. Równocześnie zauważono 

spadek poziomu TRAP, a także 

obniżenie stężenia osteoklastów  

[21, 22]. Naukowcy doszli do wniosku, 

że suplementacja polifenolami zielo-

nej herbaty spowodowała redukcję 

stresu oksydacyjnego (wyrażoną 

zmniejszonym poziomem wydalania 

wraz z moczem 8-hydroksy-2-deo-

ksyguanozyny) oraz redukcję stanu 

zapalnego (wyrażoną zahamowaną 

ekspresją mRNA dla TNF-α i cyklo-

oksygenazy 2 w śledzionie) [21, 22]. 

Jak podaje literatura, bioaktywne 

składniki zielonej herbaty przyczy-

niają się do indukowania osteo-

blastogenezy i hamowania osteo-

klastogenezy. W badaniach przepro-

wadzonych na komórkach osteo-

blastów (MC3T3-E1) stwierdzono, że 

potraktowanie tych komórek kate-

chiną spowodowało wzrost przeżycia 

osteoblastów oraz zahamowanie ich 

apoptozy poprzez inhibicję produkcji 

TNF-α i interleukiny 6. Dodatkowo 

wykazano, że galusan epigalokate-

chiny sprzyja osteoblastogenezie 

poprzez tłumienie indukcji białek 

szoku cieplnego 27 (HSP, ang.  

heat shock proteins), stymulowanej 

transformującym czynnikiem wzrostu 

beta (TGF-β, ang. transforming 

growth factor β) [23]. Dowiedziono 

również, że galusan epigalokatechiny 

obniża przeżycie osteoklastów, 

zwiększa ich apoptozę, a także 

zmniejsza różnicowanie się tych 

komórek [24]. Dostępne badania in 

vitro jednoznacznie stwierdzają, że 

kwas hydroksycynamonowy stymuluje 

osteoblastogenezę i mineralizację  

w komórkach linii MC3T3-E1 oraz 

hamuje osteoklastogenezę w komór-

kach szpiku kostnego myszy [25].  

W badaniach przeprowadzonych 

przez Chiba i in., zauważono, że 

hesperydyna cechuje się zdolnością 

do hamowania spadku gęstości 

mineralnej kości uda. Dodatkowo, 

związek ten zapobiega resorpcji 

kości gąbczastej poprzez zmniejsz-

enie liczby osteoklastów [26]. Jak 

stwierdzili Trzeciakiewicz i in., 7-O-

glukuronid hesperetyny (metabolit 
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hesperydyny) wzmaga różnicowanie 

się osteoblastów poprzez zwiększe-

nie aktywności fosfatazy alkalicznej. 

Co więcej, wykazano, że związek ten 

obniża ekspresję genu kodującego 

ligand receptora aktywującego 

czynnik jądrowy κβ (RANKL) [27]. 

Stymulowanie proliferacji i jedno-

cześnie różnicowania się komórek 

kościotwórczych zaobserwowano 

również w przypadku działania nary-

ngeniny na linię komórkową osteo-

blastów UMR 106 [28]. Podobne 

właściwości przypisuje się reswera-

trolowi, który dodatkowo zmniejsza 

różnicowanie się osteoklastów [29]. 

Ponadto, resweratrol zwiększa eks-

presję osteoblastycznych markerów 

kości (osteopontyny i osteokalcyny) 

[29]. W badaniach in vitro 

prowadzonych przez Watteli in. 

dowiedziono, że zarówno aglikony 

kwercetyny, jak i kemferolu wywie-

rają silny efekt hamujący resorpcję 

kości oraz powodują apoptozę 

osteoklastów [30]. Z kolei Pang i in. 

wykazali, że kemferol hamuje sekre-

cję interleukiny 6 i białka chemo-

taktycznego dla monocytów (MCP-1, 

ang. monocyte chemotactic protein-1) 

indukowaną czynnikiem martwicy 

nowotworu [31]. Ponadto kwercetyna 

i kemferol hamują powstawanie 

wielojądrzastych osteoklastów [31]. 

Dostępne są także wyniki badań 

wskazujące na oddziaływanie flawo-

nów na komórki kostne. Odnotowano, 

że apigenina zdolna jest do hamo-

wania sekrecji cytokin pobudzają-

cych rozwój i dojrzewanie osteo-

klastów. Jednocześnie potwierdzono 

inhibitujący wpływ apigeniny na 

różnicowanie się osteoklastów z linii 

komórkowej RAW 264.7 poprzez 

obniżanie ekspresji mRNA dla fosfa-

tazy kwaśnej opornej na winian 

(TRAP). Co więcej, stwierdzono,  

że apigenina indukuje apoptozę 

dojrzałych osteoklastów i tym samym 

hamuje resorpcję kości [32]. Dane 

literaturowe podają, że również 

izoflawony (daidzenia, genisteina) 

mogą chronić organizm przed rozwo-

jem osteoporozy poprzez spowalnia-

nie procesów utraty masy kostnej. 

Możliwość łączenia się tych związków  

z receptorami estrogenowymi powo-

duje wzrost ekspresji genów kodują-

cych osteokalcynę, osteoprotegery-

nę, fosfatazę alkaliczną oraz insuli-

nopodobny czynnik wzrostu (IGF-1, 

ang. insulin-like growth factor  

1) [33]. Przeprowadzona przez Wei  

i in. metaanaliza wykazała, że suple-

mentacja izoflawonami soi spowodo-

wała statystycznie istotny wzrost 

gęstości mineralnej kości (o 54%)  

u badanych kobiet. Co więcej, odno-

towano obniżenie stężenia markera 

resorpcji kości (dezoksypirydynoliny) 

w moczu (o 23%) [34]. Polkowski  

i Mazurek sugerują, że pozytywny 

efekt izoflawonów na metabolizm 

kości wynika z ich wpływu na akty-

wację apoptozy osteoklastów [35]. 

 

Karotenoidy 

Karotenoidy to grupa ponad 600 

związków rozpuszczalnych w tłusz-

czach, które nadają roślinom barwę 

od żółtej do czerwonej. Ze względu 

na różnice w budowie chemicznej, 
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można podzielić je na karoteny  

i ksantofile. Do karotenów zaliczamy 

np. α-karoten, β-karoten, likopen. 

Wśród ksantofili (tlenowych pochod-

nych karotenów) występują m.in. 

zeksantyna, luteina, astaksantyna, 

kryptoksantyna [36, 37]. Jako, że 

karotenoidy produkowane są wyłącz-

nie przez rośliny, to właśnie warzywa 

i owoce (oraz ich przetwory) są ich 

najbogatszym źródłem. Składniki te 

są również obecne w produktach 

zwierzęcych, natomiast należy 

podkreślić, że zwierzęta nie są 

zdolne do syntetyzowania tych 

związków, a jedynie mogą je 

magazynować [36, 38]. Zawartość 

poszczególnych karotenoidów w wy-

branych surowcach roślinnych została 

przedstawiona w tabeli 2 [39]. 

Związki te cechują się wysokim 

potencjałem prozdrowotnym. Wyka-

zują one silne właściwości przeciw-

utleniające, opierające się na 

wygaszaniu tlenu singletowego oraz 

zmiataniu wolnych rodników. Karote-

noidy reagują między innymi z rodni-

kami peroksylowymi i hydroksyl-

lowymi. Produktami tych reakcji  

są stabilne rodniki karotenoidowe. 

Karotenoidy przeciwdziałają utlenia-

niu lipoprotein o niskiej gęstości 

(LDL, ang. low density lipoprotein) 

ograniczając tym samym ryzyko  

rozwoju chorób układu krążenia. 

Zapobiegają one zwyrodnieniu plamki 

żółtej oraz powstaniu zaćmy. 

Niektóre z karotenoidów wykazują 

aktywność witaminy A. Mogą również 

wzmacniać działanie układu odporno-

ściowego, a także hamować progresję 

niektórych nowotworów [36-38] Dane 

pochodzące zarówno z badań in vitro 

jak i in vivo wskazują, że karotenoidy 

mogą odgrywać rolę w zapobieganiu 

rozwojowi osteoporozy. Badanie  

kohortowe przeprowadzone przez 

Sugiura i in. wykazało, że wysoki 

poziom β-karotenu w surowicy krwi 

kobiet w wieku pomenopauzalnym był 

istotnie związany z mniejszą utratą 

masy kostnej w obrębie kości 

promieniowej w późniejszych latach. 

Dodatkowo zauważono, że wysoki 

poziom β-kryptoksantyny w surowicy 

krwi skorelowany był z niższym 

ryzykiem wystąpienia osteoporozy 

i/lub osteopenii [40]. W badaniach 

wykonanych na australijskiej popu-

lacji mężczyzn i kobiet zaobser-

wowano, że masa kostna odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa była zależna 

od ilości spożytego likopenu. Co 

więcej, u kobiet będących przed 

okresem menopauzy dodatkowo 

wskazano na związek pomiędzy  

masą kostną kręgów lędźwiowych,  

a poziomem spożycia luteiny 

i zeaksantyny [41]. Z kolei badanie 

przekrojowe prowadzone z udziałem 

kobiet w wieku pomenopauzalnym 

dostarczyło dowodów potwierdza-

jących istnienie związku pomiędzy 

spożyciem likopenu a resorpcją kości. 

Stwierdzono, że wysoki poziom 

spożycia tego karotenoidu był 

istotnie związany z niższym stęże-

niem markera resorpcji kości, czyli 

N-końcowego telopeptydu kolagenu 

typu I (NTx, ang. aminoterminal 

crosslinked type I collagen 

telopeptide) [42]. Ciekawy model 
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doświadczenia zaproponowali Mackin-

non i Rao, którzy analizowali wpływ 

ograniczenia spożycia likopenu na 

biomarkery stresu oksydacyjnego  

i resorpcji kości [43]. Odnotowali  

oni, że wyeliminowanie tego związku  

z diety kobiet w wieku pomeno-

pauzalnym spowodowało obniżenie 

aktywności enzymów przeciwutlenia-

jących w surowicy krwi – katalazy 

(CAT, ang. catalase) oraz dysmutazy 

ponadtlenkowej (SOD, ang. super-

oxide dismutase). Jednocześnie zau-

ważono statystycznie istotny wzrost 

stężenia N-końcowego telopeptydu 

kolagenu typu I [43]. Badania in vitro 

przeprowadzone na osteoblastach 

pochodzących z linii komórkowej 

MC3T3-E1 wykazały, że likopen powo-

dował wzrost aktywności fosfatazy 

zasadowej oraz zwiększał ekspresję 

mRNA osteopontyny, co świadczyło  

o jego korzystnym wpływie na 

różnicowanie się tych komórek [44]. 

Wpływ podaży likopenu na stan 

kośćca był przedmiotem badań 

prowadzonych przez Liang i in. [45]. 

Autorzy badania podawali szczurom 

będącym po wykonanym zabiegu 

usunięcia jajników likopen w trzech 

różnych dawkach (20, 30 i 40 mg/kg 

masy ciała) przez okres 8 tygodni. 

Zaobserwowano, iż podaż karote-

noidu przyczyniła się do zwiększenia 

zawartości mineralnej kości (BMC, 

ang. bone mineral content) oraz 

gęstości mineralnej kości (BMD). Co 

więcej, u osobników tych nastąpiło 

obniżenie stężenia interleukiny  

6 oraz C-końcowego telopeptydu 

kolagenu typu I (CTx, ang. C-terminal 

telopeptide of type I collagen). 

Powyższe wyniki potwierdzają 

antyresorpcyjne działa-nie likopenu 

[45]. W innych badaniach dowie-

dziono, że β-kryptoksantyna sty-

muluje ekspresję genów kodujących 

białka, które biorą udział w mine-

ralizacji osteoblastów. Związek ten 

wzmaga ekspresję mRNA dla IGF-1 

oraz TGF-β w komórkach kościo-

twórczych. Dodatkowo, β-krypto-

ksantyna wykazuje również hamujący 

wpływ na formowanie się komórek 

osteoklasto-podobnych indukowanych 

przez RANKL [46]. Badania prze-

prowadzone na szczurach po 

owariektomii potwierdziły inhibituj-

jące działanie karotenoidu na utratę 

masy kostnej u badanych zwierząt. 

W wykonanym eksperymencie szczu-

rom podawano β-kryptoksantynę  

w dawce 50 lub 100 µg/kg masy ciała 

przez okres 3 miesięcy. Autorzy 

doświadczenia zauważyli, że podaż 

wspomnianego związku spowodowała 

zahamowanie spadku zawartości i gę-

stości mineralnej kości wywołanego 

usunięciem jajników [47]. Co więcej, 

spożycie kryptoksantyny przyczyniło 

się do redukcji obniżenia zawartości 

wapnia oraz aktywności fosfatazy 

alkalicznej w nasadzie i trzonie kości 

udowej [47]. Z kolei badanie wyko-

nane z udziałem zdrowych osób 

pokazało, że podaż soku bogatego  

w β-kryptoksantynę (1500 µg/100 ml) 

w ilości 192 ml dziennie przez okres 

56 dni wywołała wzrost stężenia kar-

boksylowanej osteokalcyny we krwi 

oraz jednocześnie obniżenie akty-

wności TRAP i stężenia NTx [48]. 
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Podsumowanie 

Wraz z wiekiem masa kostna 

ulega ciągłym zmianom. Jak podaje 

literatura, gwałtowna utrata tkanki 

kostnej następuje u osób starszych, 

a przede wszystkim u kobiet po 

okresie menopauzy. W ciągu osta-

tnich lat rośnie zainteresowanie 

naukowców działaniem związków 

biologicznie aktywnych w kontekście 

zapobiegania rozwojowi osteoporozy. 

Sugeruje się, że czynniki żywieniowe 

mogą odgrywać istotną rolę w pre-

wencji spadku masy kostnej u osób 

starszych. Dostępna literatura poda-

je, że zarówno przeciwutleniacze  

z grupy polifenoli, jak i karotenoidów 

mogą powodować wzrost gęstości mi-

neralnej oraz zawartości mineralnej 

kości. Związki te stymulują procesy 

osteoblastogenezy i jednocześnie ha-

mują osteolastogenezę, m.in. po-

przez obniżanie sekrecji cytokin 

prozapalnych. Jednakże pomimo 

opublikowanych dowodów, wskazują-

cych na korzystne działanie polifenoli 

i karotenoidów w prewencji osteopo-

rozy, potrzebna jest kontynuacja 

badań, ukierunkowanych określenie 

ścisłych zaleceń żywieniowych doty-

czących wielkości spożycia tych 

związków. 
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Tabela 1. Podział polifenoli oraz źródła ich występowania [13, 14, 15]. 

Klasa Przedstawiciele Źródło występowania 

Antocyjanidyny 

cyjanidyna 
wiśnie, maliny, truskawki, 

aronia, czarna porzeczka, 

winogrona 

delfinidyna 

malwidyna 

pelargonidyna 

Flawanole 

(+)- katechiny herbata czarna, zielona, 

biała, kakao, czerwone 

winogrona, wino, jabłka, kiwi, 

brzoskwinie 

(-)- epikatechina 

galusan epikatechiny 

galusan epigalokatechiny 

Flawanony 

hesperydyna 

pomarańcze, grejpfruty, 

cytryna 

naryngenina 

naryngina 

taksifolina 
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Klasa Przedstawiciele Źródło występowania 

Flawonole 

kwercetyna 
cebula, jabłka, herbata, 

brokuły, brukselka, kapusta 

włoska, sałata, żurawina, 

pomidory, por 

mirycetyna 

kemferol 

morina 

fisteina 

Flawony 

apigenina czerwony pieprz, czerwona 

papryka, seler, pietruszka, 

czerwone wino, gryka, owoce 

cytrusowe 

luteolina 

diosmetyna 

chryzyna 

Izoflawony 
genisteina 

soja, groch, fasola 
daidzeina 

Kwasy fenolowe 

kwas benzoesowy, 

galusowy, salicylowy, 

wanilinowy, cynamonowy, 

ferulowy, synapowy, 

kawowy, chlorogenowy, p-

kumarowy, prokatechowy 

pomidory, szpinak, brokuły, 

gruszki, winogrona, kawa, jabłka, 

ziemniaki, kapusta, wino, fasola, 

rzodkiewka, brzoskwinie 

Stilbeny resweratrol 

winogrona, wino czerwone, 

owoce morwy, żurawina, jeżyny, 

borówka amerykańska 

 

Tabela 2. Zawartość poszczególnych karotenoidów w wybranych owocach  

i warzywach (µg/100g) [39]. 

Produkt α-karoten β-karoten 
β-

kryptoksantyna 

luteina + 

zeaksantyna 
likopen 

Morele - 2554 - - 5 

Brokuły 1 779 - 2445 - 

Marchew 4649 8836 - - - 

Jarmuż - - - 39550 - 

Papryka 

czerwona 
59 2379 2205 - - 

Szpinak - 5597 0 11938 - 

Arbuz - 295 103 17 4868 

Pomidory 112 393 - 130 3025 

Sałata 

rzymska 
- 1272 - 2635 - 

Mango 17 445 11 - - 

Seler - 150 - 232 - 
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Produkt α-karoten β-karoten 
β-

kryptoksantyna 

luteina + 

zeaksantyna 
likopen 

Brukselka 6 450 0 1590 - 

Kukurydza 

gotowana 
- - - 1800 - 

Persymona - 253 1447 834 158 

Słodkie 

ziemniaki 
0 9180 0 0 - 
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Streszczenie 

Podeszły wiek predysponuje do spadku masy i siły mięśniowej oraz 

pogorszenia sprawności fizycznej czego skutkiem może być zwiększone ryzyko 

upadków i urazów, gorsza mobilność, pogorszenie ogólnej sprawności fizycznej 

przejawiającej się w trudnościach z wykonywaniem czynności dnia codziennego, 

jak również zwiększone ryzyko instytucjonalizacji, chorobowości a nawet 

śmiertelności. Dlatego też aktualnie poszukiwane są środki terapeutyczne 

użyteczne w prewencji, jak i leczeniu związanego z wiekiem spadku masy i siły 

mięśniowej. Dobrą alternatywą wydaje się być suplementacja żywieniowa, w tym 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. 

Słowa kluczowe: kwasy omega-3, masa mięśniowa, siła mięśniowa, sprawność 

funkcjonalna, starzenie 

 

Abstract 

Old age causes to decrease of muscle mass and strength and deterioration  

of physical performance which might lead to increased risk of falls and injuries, 

worse mobility, decreased capacity for independent living as well as an increased 

risk of institutionalization, morbidity, and even mortality. Therapeutic agents 

that might be useful in the prevention and treatment of age-related decline 

in skeletal muscle mass and strength are being investigated. Nutritional 

supplements including omega-3 polyunsaturated fatty acids seems to be a good 

alternative. 

Keywords: omega-3 fatty acids, muscle mass, muscle strength, physical 

performance, aging` 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2015;1:45-55 

 
PRACA POGLĄDOWA          46 

Wprowadzenie 

Globalne starzenie się ludności 

wymusza na badaczach poświęcenie 

większej uwagi problemom zdro-

wotnym osób starszych - grupy, 

która jest najliczniejszym odbiorcą 

usług opiekuńczych i zdrowotnych. 

Aktualne prognozy demograficzne 

prezentują stały wzrost udziału osób 

w wieku podeszłym w strukturze 

polskiego społeczeństwa. Według 

danych Eurostatu w 2011 roku grupa 

ta stanowiła 13,6% całej populacji,  

a prognozy na 2030 rok mówią,  

że liczba ta wzrośnie aż do 23,8%, 

czyli niemalże się podwoi. W roku 

2060 odsetek osób starszych  

w Polsce będzie jeszcze wyższy – 

wyniesie aż 36,1% (czyli w stosunku 

do danych z 2011 roku liczba osób  

w podeszłym wieku będzie prawie  

3 razy większa) [1]. Co więcej, 

przewiduje się, iż tempo starzenia  

w Polsce będzie najszybsze spośród 

wszystkich państw Unii Europejskiej. 

Aktualnie w Europie odsetek osób  

w wieku 65 lat i więcej wynosi  

17,1 (czyli więcej niż w naszym 

kraju), a w roku 2060 będzie to już 

30,0% (czyli o ponad 6% mniej niż  

w Polsce) [2]. 
  

Wpływ starzenia na masę i siłę 

mięśniową  

Zmiany w składzie ciała to typowa 

cecha fizjologicznego starzenia się. 

Obserwuje się je w stosunku do 

tkanki tłuszczowej i tkanki mięśnio-

wej. Masa mięśniowa zmniejsza się 

już po 30. roku życia [3,4], a po 

przekroczeniu 50. roku życia redu-

kuje się w tempie średnio o 6% na 

każdą dekadę [5]. Zgodnie z tym po 

80 roku życia jest mniejsza o prawie 

1/5. Ubytek ten dotyczy wszystkich, 

także osób aktywnych fizycznie. 

Tempo obserwowanych zmian nasila 

się z wiekiem, a więc powyższe 

szacowania należy traktować jako 

stosunkowo optymistyczne. Wykaza-

no, iż masa mięśniowa maleje bar-

dziej u mężczyzn, którzy przeciętnie 

charakteryzują się jej wyższym 

poziomem w młodości. Dodatkowo 

udowodniono, iż u obu płci jej utrata 

jest większa w kończynach dolnych 

niż w kończynach górnych [6]. 

Różnicę tę częściowo tłumaczy się 

zmniejszeniem aktywności fizycznej 

w grupie osób starszych, która  

z zasady bardziej angażuje mięśnie 

dolnych partii ciała. Poza zmianami 

ilościowymi, w procesie starzenia  

w obrębie mięśni zaobserwowano 

również zmiany jakościowe. Utrata 

dotyczy przede wszystkim włókien 

szybko kurczących się, głównie 

podtypu II b o metabolizmie 

glikolitycznym [7]. Włókna te są 

podatne na zmęczenie, w związku  

z powyższym z wiekiem maleje 

zwłaszcza możliwość wykonania 

dużego wysiłku w krótkim czasie. 

Należy jednak pamiętać, że tempo 

narastania opisanych powyżej zmian, 

podobnie jak cały proces starzenia, 

charakteryzuje duża indywidualność  

i że może ono być modyfikowane 

przez styl życia. 

Jeszcze szybciej niż masa mięśni, 

zmniejsza się ich siła. Wykazano, że 

pomiędzy 50. i 60. rokiem życia 
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maleje ona w tempie 1,5% na rok  

(tj. 15% na dekadę), zaś po 60. roku 

życia nawet szybciej (średnio  

o 3% rocznie) [8, 9]. Przekłada się  

to na zwiększone ryzyko upadków  

i towarzyszących im urazów, gorszą 

mobilność, a także pogorszenie 

ogólnej sprawności fizycznej przeja-

wiające się w trudnościach z wykony-

waniem czynności dnia codziennego, 

co skutkuje pogorszeniem jakości 

życia [10]. Ponadto nadmierna utrata 

masy i siły mięśniowej (tj. sarko-

penia) zwiększa zależność od innych 

osób i może powodować zwiększone 

ryzyko instytucjonalizacji, oraz cho-

robowości i śmiertelności [11]. 

 

Przyczyny związanego z wiekiem 

zaniku masy i siły mięśniowej 

Związany z wiekiem zanik masy  

i siły mięśniowej ma charakter 

złożony i wieloprzyczynowy i nie 

można uzasadniać go tylko upływem 

czasu. Dominującą przyczyną są 

zawsze choroby, które pogłębiają 

zmiany związane z wiekiem. Do 

pozostałych warunków sprzyjających 

tym niekorzystnym zmianom (poza 

samym starzeniem) zalicza się  

[12, 13, 14]: związane ze starzeniem 

zmniejszenie syntezy hormonów 

anabolicznych tj. hormonu wzrostu, 

testosteronu czy estrogenów, zmiany 

neurodegeneracyjne prowadzące do 

utraty α-motoneuronów w rogach 

przednich rdzenia kręgowego czy  

też uszkodzenia oksydacyjne. Ponad-

to duże znaczenie odgrywa również 

kataboliczny efekt przewlekłego 

zapalenia, towarzyszący licznym cho-

robom rozwijającym się u osób  

w podeszłym wieku. Wiele badań 

przekrojowych wskazuje na związek 

pomiędzy spadkiem masy i siły mięś-

niowej, a obecnością markerów zapa-

lenia, z których najlepiej udoku-

mentowane znaczenie mają białko  

C-reaktywne (CRP), Inter-leukina-6 

(IL-6) oraz czynnik martwicy 

nowotworów (TNF-α) [15, 16, 17]. 

Bardzo ważnym czynnikiem, który 

może być modyfikowany jest styl ży-

cia osób starszych charakteryzujący 

się niską aktywnością fizyczną lub jej 

brakiem, co może wynikać z unie-

ruchomienia związanego z chorobą, 

jak również zły sposób żywienia, 

charakteryzujący się niedostateczną 

ilością kalorii, białka, witaminy D, co 

może sprzyjać niezamierzonej utra-

cie masy ciała i rozwojowi niedoży-

wienia. 

 

Prewencja i leczenie związanego 

z wiekiem zaniku masy i siły 

mięśniowej 

Obecnie poszukuje się środków 

terapeutycznych użytecznych w pre-

wencji i leczeniu związanego z wie-

kiem zaniku masy i siły mięśniowej. 

Najlepiej udokumentowane działanie 

przypisuje się regularnej aktywności 

fizycznej (głównie treningowi oporo-

wemu), jednak aktywizacja fizyczna 

osób starszych bywa często trudna,  

a czasami wręcz niemożliwa ze 

względu na zły stan zdrowia czy też 

obecność niesprawności. Dlatego też 

suplementy żywieniowe, które mogą 

pozytywnie wpływać na metabolizm 

starzejącej się tkanki mięśniowej 
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wydają się być dobrą alternatywą.  

W ostatnim dziesięcioleciu coraz 

więcej wyników badań wskazuje,  

że m.in. wielonienasycone kwasy 

omega-3 mogą pomóc w utrzymaniu 

masy i siły mięśniowej, jak również 

sprawności fizycznej u osób 

starszych.  

 

Wielonienasycone kwasy tłusz-

czowe omega-3 – krótka charakte-

rystyka i rekomendacje dotyczące 

spożycia 

Wielonienasycone kwasy omega-3, 

podobnie jak inne kwasy tłuszczowe, 

zbudowane są z łańcucha węglowo-

dorowego, z jednej strony zakoń-

czonego grupą metylową z drugiej 

zaś karboksylową. Jak wskazuje 

nazwa, posiadają one więcej niż jedno 

wiązanie nienasycone (podwójne),  

a pierwsze z nich znajduje się przy 

trzecim atomie węgla licząc od stro-

ny grupy metylowej. 

Do głównych przedstawicieli tej 

grupy należą: kwas α-linolenowy 

(ALA), kwas eikozapentaenowy (EPA) 

oraz kwas dekozapentaenowy (DHA). 

Wielonienasycone kwasy omega-3 nie 

są syntetyzowane przez organizm 

ludzki dlatego też muszą być dostar-

czane z zewnątrz wraz z poży-

wieniem lub w formie suplementów 

diety. Najbardziej aktywne biologi-

cznie są formy długołańcuchowe - 

EPA i DHA. W niewielkiej ilości 

organizm ludzki może wytwarzać je  

z ALA występującego w tłuszczach 

roślinnych m.in. oleju lnianym czy też 

rzepakowym, jednak ich podstawo-

wym źródłem dla człowieka są tłuste 

ryby morskie takie jak np.: łosoś, 

śledź czy makrela i owoce morza jak 

np.: krewetki, kraby czy homary [18]. 

Wyniki badania WOBASZ prze-

prowadzone na losowych reprezenta-

tywnych próbach kobiet i mężczyzn 

w wieku 20-74 lat wskazują, że 

spożycie ryb w populacji polskiej jest 

niewystarczające [19]. Codzienna 

dieta zdrowego dorosłego człowieka 

powinna zawierać nie mniej niż 0,5 g 

kwasów EPA i DHA. Za poziom 

optymalny dla polskiej populacji 

uznano podaż 1 g na dzień, zaś  

w grupach podwyższonego ryzyka 

chorób układu krążenia, reumato-

idalnych, nowotworowych i neurode-

generacyjnych poziom do 1,5 g dzien-

nie [20]. Górny poziom spożycia 

zaproponowany został przez Rządową 

Agencję ds. Leków i Żywności w USA 

(z ang. Food and Drug Admini-

stration), według której spożycie 

długołańcuchowych kwasów omega-3 

EPA i DHA, w postaci suplementów 

oleju rybiego lub wzbogaconej 

żywności, nie powinno przekraczać  

3 g na osobę na dzień [21]. Aby dla 

zdrowia człowieka uzyskać korzystne 

efekty biologiczne wynikające z wła-

ściwości wielonienasyconych kwasów 

omega-3, należy pamiętać iż zna-

czenie odgrywa właściwa proporcja 

między spożyciem kwasów omega-6 

(tłuszcze roślinne) a kwasów omega-

3, która w codziennej diecie powinna 

wynosić 4–5:1, natomiast w diecie 

Polaków wynosi ona 9:1 [22]. 

Wielonienasycone kwasy omega-3 

wykazują szereg korzystnych właści-

wości dla zachowania prawidłowych 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2015;1:45-55 

 
PRACA POGLĄDOWA          49 

funkcji organizmu m.in.: działanie 

przeciwzapalne, przeciwmiażdżyco-

we, przeciwzakrzepowe, antyaryt-

miczne, a także pozytywny wpływ  

na profil lipidowy [18,23]. Ze względu 

na szeroki zakres działania znajdują 

obecnie zastosowanie w profilaktyce 

chorób sercowo-naczyniowych, zes-

połu metabolicznego, jak i w wielu 

przewlekłych chorobach zapalnych 

m.in. reumatoidalnym zapaleniu sta-

wów, zapalnych choro-bach jelit  

[24]. Kwasy tłuszczowe omega-3,  

a w szczególności kwas DHA, posia-

dają również właściwości neuro-

protekcyjne. Dlatego też sugeruje 

się ich pozytywny wpływ na zacho-

wanie funkcji poznawczych u osób  

w wieku podeszłym i podkreśla 

korzystne działanie przeciwdepre-

syjne [23]. W literaturze przedmiotu 

pojawiają się również doniesienia na 

temat możliwości wykorzystania tych 

związków w celu zachowania prawi-

dłowych funkcji układu mięśniowego  

u osób w wieku podeszłym. Należy 

jednak zaznaczyć, że liczba badań  

z tego zakresu jest ograniczona. 

Poniżej przedstawiono wyniki badań 

oceniających zależność pomiędzy 

przyjętymi z żywności czy też z pre-

paratów doustnych kwasami omega-3 

a masą mięśniową, siłą mięśniową  

i sprawnością fizyczną u osób w wie-

ku podeszłym. 

 

 

 

 

 

 

Kwasy omega-3 z żywności i ich 

wpływ na masę, siłę mięśniową  

i sprawność fizyczną osób star-

szych – przegląd badań popula-

cyjnych 

Badanie The TwinsUK Study 

przeprowadzono na parach bliźniąt 

płci żeńskiej w wieku 18-79 lat 

(n=2689, średnia wieku – nie podano) 

zamieszkujących w Wielkiej Brytanii 

[25]. W wyselekcjonowanej kohorcie 

kobiet powyżej 50 roku życia  

z prawidłową masą mięśniową 

(n=1354, średnia wieku – nie podano) 

nie odnotowano zależności pomiędzy 

pobieranymi ze spożytej żywności 

kwasami omega-3 a beztłuszczową 

masą ciała (z ang. FFM – Fat Free 

Mass) i wskaźnikiem beztłuszczowej 

masy ciała FFMI (z ang. Fat-Free 

Mass Index). W omawianym badaniu 

spożycie kwasów omega-3 oceniono 

za pomocą półilościowego kwestio-

nariusza częstotliwości spożycia FFQ 

(z ang. Food Frequency Questionaire) 

obejmującego 131 produktów spożyw-

czych. Brak związku pomiędzy 

analizowanymi parametrami wyjaśnio-

no niewielkim średnim spożyciem 

tych związków w całej populacji 

badanej (n=2689), które wyniosło 

0,19 g na dzień. 

Zależność pomiędzy sposobem 

żywienia a siłą mięśniową, mierzoną 

za pomocą uścisku dłoni dynamo-

metrem ręcznym, wykazano w bada-

niu The Hertfordshire Cohort Study 

przeprowadzonym na grupie 2983 

osób (1569 mężczyzn i 1414 kobiet) 

pomiędzy 59 a 73 rokiem życia 

(średnia wieku dla mężczyzn - 
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65,7±2,9 lat a dla kobiet - 66,6±2,7 

lat), urodzonych oraz zamieszku-

jących w społeczeństwie hrabstwa 

Wielkiej Brytanii Hertfordshire.  

U wszystkich badanych sposób 

żywienia z ostatnich 3 miesięcy 

oceniono za pomocą kwestionariusza 

częstotliwości spożycia żywności, 

obejmującego 54 asortymentowe 

grupy produktów żywnościowych.  

W badaniu wykazano, że spośród 

analizowanych składników diety 

najistotniejszy wpływ na siłę uścisku 

dłoni miały kwasy omega-3, a spożyta 

na przestrzeni tygodnia każda 

dodatkowa porcja tych związków 

wiązała się z przyrostem siły uścisku 

dłoni o 0,43 kg u mężczyzn i o 0,48 

kg u kobiet [26]. 

Ocenę związku pomiędzy spoży-

tymi z żywności kwasami omega-3  

a sprawnością fizyczną u 247 

starszych Amerykanów po 60 roku 

życia (średnia wieku: 78,9±6,8 lat), 

zamieszkujących w środowisku domo-

wym, przeprowadzili Rousseau J.M  

i wsp. [27]. Do oceny sposobu żywie-

nia i oszacowania ilości przyjmowa-

nych z żywnością kwasów omega-3 

wykorzystany został dzienniczek ży-

wieniowy i program dietetyczny Food 

Processor (wersja 8.1, ESHA 

Research, Salem, OR). W badanej 

grupie średnie spożycie wszystkich 

kwasów omega-3 ustalone zostało  

na poziomie 1,27 g na dzień. 

Szczegółowa analiza wykazała więk-

szy odsetek osób z zespołem słabości 

i mniejszą siłą mięśniową oraz gorszą 

sprawnością kończyn dolnych w gru-

pie badanych, u których spożycie 

kwasów omega-3 kształtowało się 

poniżej 1,27 g na dzień. Fenotyp 

osoby z zespołem słabości (z ang. 

frailty) został zdefiniowany przez 

Lindę Fried i wsp. [28]. Charaktery-

zuje się on występowaniem co 

najmniej trzech spośród pięciu wy-

mienionych czynników: niezamierzona 

utrata masy ciała (co najmniej 5 kg 

lub 5% w ciągu roku), obniżona siła 

uścisku dłoni (odniesiona do wartości 

referencyjnych uwzględniających 

płeć i wskaźnik BMI), niski poziom 

aktywności fizycznej (według Minne-

sota Leisure Time Activity Questio-

naire), wolne tempo chodu (mierzone 

szybkością przejścia (15 stóp —  

ok. 4,6 m) z uwęględnie-niem płci  

i wzrostu badanej osoby), uczucie 

zmęczenia (według skali oceny 

depresji CES-D – z ang. Center for 

Epidemiologic Studies Depression 

Scale).  

Z kolei wyniki japońskiego 

badania the Tokyo Oldest Old 

Survey on Total Health (TOOTH) 

przeprowadzonego u 417 osób pomię-

dzy 86 a 89 rokiem życia (mediana: 

87,0 lat), zamieszkujących środowi-

sko domowe centralnego rejonu 

Tokyo, wykazały że mniejsze spoży-

cie kwasów omega-3 z żywności wiąże 

się z gorszą sprawnością fizyczną 

ocenioną za pomocą testu „Wstań  

i idź”, jednakże zależność tę odnoto-

wano tylko w grupie starszych 

mężczyzn (n=189) [29]. W omawia-

nym badaniu spożycie kwasów omega-

3 oceniono przez okres 1 miesiąca za 

pomocą kwestionariusza częstotli-

wości spożycia żywności, obejmują-
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cego 150 produktów spożywczych. 

Dodatkowo u wszystkich badanych 

oznaczono stężenie kwasów EPA  

i DHA w błonach komórkowych 

erytrocytów. Należy zaznaczyć, że 

przeprowadzona przez autorów oma-

wianego badania analiza porównawcza 

obu zastosowanych metod wykazała 

korelację pomiędzy nimi.  

Z kolei w badaniu populacji repre-

zentatywnej dla włoskiego regionu 

Chianti (InCHIANTI study) u 1273 

badanych w wieku 22-104 lat (śred-

nia wieku: 68,8±15,7 lat) zweryfi-

kowana została zależność pomiędzy 

stężeniem omega-3 w surowicy krwi  

a sprawnością fizyczną ocenioną 

testem The Summary Physical Per-

formance Battery [30]. Zastosowany 

test składa się z oceny trzech 

aktywności fizycznych: utrzymania 

równowagi w trzech pozycjach, szyb-

kości chodu na krótkim odcinku nor-

malnym tempem oraz pięciokrotnego 

wstania z krzesła bez pomocy 

kończyn górnych. W badaniu wykaza-

no, że osoby prezentujące lepszą 

sprawność fizyczną charakteryzo-

wały się wyższymi stężeniami kwasów 

omega-3 w surowicy krwi. Ponadto 

przeprowadzona po 3 latach ponowna 

ocena obu parametrów (tylko u 884 

osób, średnia wieku - nie podano) 

wykazała, że wyższe stężenia kwasów 

omega-3 w surowicy krwi wiążą się  

z niższym ryzykiem pogorszenia 

sprawności fizycznej w przyszłości. 

 

 

 

Kwasy omega-3 z preparatów 

doustnych i ich wpływ na masę, siłę 

mięśniową i sprawność fizyczną 

osób starszych – przegląd badań 

interwencyjnych 

Związana z wiekiem utrata masy 

mięśniowej wynika między innymi  

z  tzw. oporności anabolicznej 

definiowanej jako niedostateczna 

synteza białek mięśniowych w odpo-

wiedzi na bodźce anaboliczne jakimi 

są np.: aktywność fizyczna czy też 

podaż białek i aminokwasów. Wydaje 

się, że kwasy omega-3 mogą 

przyczyniać się do osłabienia tego 

zjawiska. 8-tygodniowa suplementa-

cja dużą dawką kwasów omega-3 

(1,86 g EPA i 1,5 g DHA- lek Lovaza) 

u 8 zdrowych osób starszych 

(średnia wieku: 71,0±1,0 lat), nie 

angażujących się w regularną aktyw-

ność fizyczną, powodowała wzrost 

syntezy białek mięśniowych w odpo-

wiedzi na infuzję aminokwasów oraz 

insuliny. Odpowiedź ta przynajmniej 

częściowo wynikała ze wzrostu akty-

wacji szlaku mTOR-p70s6k, który  

to uznaje się za kluczowy dla wzrostu 

komórek mięśniowych [31].  

Ten sam preparat (lek Lovaza: 

1,86 g EPA i 1,5 g DHA) 

wykorzystano w innym badaniu inter-

wencyjnym [32], które ukończyły  

44 zdrowe osoby starsze (średnia 

wieku: 68±5 lat). W porównaniu  

do grupy kontrolnej (n=15), w grupie 

przyjmującej kwasy omega-3 (n=29) 

po 6-miesięcznej suplementacji 

zaobserwowano istotne statystycznie 

zwiększenie objętości mięśni uda, jak 
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również poprawę siły mięśniowej 

kończyn górnych i dolnych.  

Z kolei Rodacki i wsp. [33] 

wykazali, że sama suplementacja 

kwasami omega-3 w ilości 2,1 g na 

dzień (1,2 g kwasu EPA i 0,9 g kwasu 

DHA) przez 60 dni u 15 zdrowych 

kobiet w wieku podeszłym (średnia 

wieku: 63,3±2,0 lat) była nieefekty-

wna w zakresie poprawy parametrów 

masy i siły mięśniowej. Jednakże 

kiedy suplementacji tej równolegle 

towarzyszył trening siłowy odnoto-

wano większy przyrost siły mięśnio-

wej, większą poprawę kurczliwości 

mięśni i ich reakcję na bodźce 

zewnętrzne w stosunku do kobiet 

wyłącznie ćwiczących lecz nie zaży-

wających suplementu (n=15, średnia 

wieku 64,9±1,0 lat). Uzyskaną popra-

wę autorzy wiązali z wpływem 

wyższego stężenia kwasów omega-3 

na kompozycję błon komórkowych  

i zmianę ich płynności. Ich zdaniem 

modyfikacje te mogły wpłynąć na 

właściwości błon komórkowych m.in. 

na wzrost uwalniania i wychwytu 

neuroprzekaźników, dzięki czemu 

sprawniej przebiegła transmisja 

sygnałów w synapsach nerwowo-

nerwowych i nerwowo-mięśniowych, 

co w rezultacie przyczyniło się do 

szybszego skurczu mięśnia.  

Także Cornish i Chilibeck [34] 

rozpatrywali wpływ suplementacji 

kwasami omega-3 na poprawę efek-

tów 12-tygodniowego treningu oporo-

wego u 51 zdrowych osób starszych  

(średnia wieku: 65.4±0.8 lat). W tym 

celu 25 uczestników badania przyj-

mowało każdego dnia 14 g kwasu  

α-linolenowego (ALA) i dodatkowo 

przez 3 dni w ciągu tygodnia 

(przynajmniej 1 dzień przerwy pomię-

dzy dniami treningowymi) przez 

okres 3 miesięcy odbywało trening 

oporowy. Pozostali badani (26 uczes-

tników) realizowali ten sam program 

treningowy, suplementując placebo 

tj. olej kukurydziany. Uzyskano 

wyniki potwierdzające korzystny 

wpływ treningu siłowego, który przy-

czynił się do wzrostu beztłuszczowej 

masy ciała i siły mięśniowej w obu 

grupach badanych, jednakże dodatek 

kwasu ALA do programu treningo-

wego wiązał się tylko z minimalną 

poprawą ocenianych parametrów. 

Z kolei Hutchins-Wiese i wsp. 

[35] nie zaobserwowali poprawy siły 

mięśniowej w badaniu interwen-

cyjnym przeprowadzonym na grupie 

85 kobiet (średnia wieku 75,0±6,0 

lat) z rozpoznanym zespołem słabości 

lub w jego ryzyku.  Wykorzystana  

w tej analizie dawka 1,2 g kwasów 

omega-3 na dzień (dokładnie  

0,72 g kwasu EPA i 0,48 g kwasu 

DHA) stosowane przez okres  

6 miesięcy wpłynęła jednak korzys-

tnie na poprawę sprawności fizycznej 

uczestniczek, którą oceniono testem 

szybkości chodu.  

Autorzy niniejszego opracowania 

również podjęli się oceny wpływu 12-

tygodniowej suplementacji kwasami 

omega-3 w dawce 1,3 g na dzień 

(dokładnie 0,66 g EPA + 0,44 g DHA + 

0,2 g innych kwasów omega-3)  

na parametry masy mięśniowej, siły 

mięśniowej i sprawności fizycznej  

u 50 osób starszych zamieszkują-
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cych środowisko domowe [25 z niską 

masą mięśniową, w tym 15 osób 

suplementujących kwasy omega-3 

(średnia wieku: 74,87 ± 8,99 lat)  

i 10 osób stanowiących grupę placebo 

(średnia wieku: 77,20 ± 6,81 lat) i 25 

w ryzyku niskiej masy mięśniowej,  

w tym 15 osób suplementujących 

kwasy omega-3 (średnia wieku: 75,07 

± 7,71 lat) i 10 osób stanowiących 

grupę placebo (średnia wieku 72.50  

± 7.74 lat)]. Uczestnicy projektu na 

czas trwania interwencji zobowiązani 

byli nie zmieniać swoich dotychczas-

owych nawyków żywieniowych i akty-

wności fizycznej. Po zakończeniu 

badania nie odnotowano istotnej 

statystycznie poprawy w zakresie 

analizowanych parametrów [36]. 

 

Podsumowanie  

Związek upływu czasu ze zmniej-

szeniem masy i siły mięśniowej nie 

budzi wątpliwości i może wiązać się  

z pogorszeniem sprawności fizycznej 

w późnych latach życia. Wyniki więk-

szości omówionych badań wskazują, 

że spożywanie wielonienasyconych 

kwasów omega-3 spowalnia niekorzy-

stne procesy związane ze starzeniem 

się układu mięśniowego. Ponieważ 

konsumpcja ryb morskich w populacji 

polskiej, również u jej najstarszych 

mieszkańców, jest niedostateczna, 

dobrą alternatywą, poza propagowa-

niem przyjmowania kwasów omega-3 

z żywności, wydaje się możliwość 

suplementacji tych związków w po-

staci preparatów doustnych. Potrze-

ba jednak jeszcze wielu badań, 

szczególnie interwencyjnych, które 

pozwolą ostatecznie zweryfikować 

zasadność stosowania suplementów 

kwasów omega-3 w profilaktyce  

i leczeniu sarkopenii. 
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