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streszczenie
	 Wyniki	 wielu	 badań	 klinicznych	
oraz	 dane	 epidemiologiczne	 wykazują	 istnie-
nie	 związku	 pomiędzy	 składem	 jakościowym	
i	 ilościowym	 diety,	 a	 zwiększonym	 ryzy-
kiem	 chorób	 układu	 krążenia.	 Niewłaściwe	
odżywianie	 jest	 powodem	 epidemii	 chorób	
dietozależnych	 w	 krajach	 rozwiniętych	 i	
rozwijających	 się.	 Wielonienasycone	 kwasy	
tłuszczowe	 (PUFA	 -	 Polyunsaturated	 Fatty	
Acids)	są	jednym	z	najważniejszych	składników	
pożywienia,	 które	 powinny	 znaleźć	 się	 w	
każdej	 zbilansowanej	 diecie.	 Wśród	 nienasy-
conych	 kwasów	 tłuszczowych	 znajdują	 się	
między	innymi	kwasy	tłuszczowe	z	grup	ome-
ga-3	 oraz	 omega-6.	 Kwasy	 te	 mają	 korzystny	
wpływ	na	pracę	komórek	mózgowych,	przez	co	
wspomagają	kojarzenie	i	zapamiętywanie,	pełnią	
ważną	 funkcję	 w	 profilaktyce	 chorób	 układu	
sercowo-naczyniowego,	 biorą	 udział	 w	 reakc-
jach	przeciwzapalnych,	mają	działanie	przeci-
wnowotworowe	oraz	antyalergiczne.	Jednak	źle	
zbilansowana	dieta,	zbyt	duże	spożycie	kwasów	
omega-6,	a	przez	to	zaburzony	stosunek	ome-
ga-3	do	omega-6,	zwiększa	ryzyko	miażdżycy,	
udaru	 oraz	 prowadzi	 do	 reakcji	 zapalnych.

abstract
	 The	results	of	many	clinical	trials	and	
epidemiological	 data	 show	 the	 existence	 of	 a	
relationship	between	the	qualitative	and	quan-
titative	 composition	 of	 the	 diet,	 and	 an	 in-
creased	risk	of	cardiovascular	disease.	Improper	
nutrition	(excessive	fat	intake,	their	unfavorable	
composition)	is	responsible	for	the	epidemic	of	
diet-dependent	diseases	 in	developed	and	de-
veloping	countries.	Polyunsaturated	Fatty	Ac-
ids	(PUFA)	are	one	of	the	most	important	food	
ingredients	that	should	be	included	in	every	bal-
anced	diet.	The	unsaturated	fatty	acids	include,	
among	others,	omega-3	and	omega-6	fatty	ac-
ids.	These	acids	have	a	beneficial	effect	on	the	
work	of	brain	cells,	thanks	to	which	they	stim-
ulate	cognition	and	memory,	play	an	important	
role	in	the	prevention	of	cardiovascular	diseases,	
take	part	in	anti-inflammatory	reactions,	have	
anti-cancer	and	anti-allergic	effects.	However,	a	
poorly	balanced	diet,	too	high	intake	of	omega-
6	acids,	and	thus	a	disturbed	ratio	of	omega-3	
to	omega-6,	increases	the	risk	of	atherosclero-
sis,	stroke	and	leads	to	inflammatory	reactions.
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Wstęp 
 Choroby cywilizacyjne (np.   
nadciśnienie tętnicze, otyłość, nowotwory) są 
jedną z głównych przyczyn zgonów ludzi na 
całym świecie. Na ich występowanie wpływa 
nieprawidłowa dieta, siedzący tryb życia, 
brak aktywności fizycznej oraz stres i nałogi 
(FERGUSON I SATTAR, 2019). Szczegól-
nie niebezpieczna jest otyłość, która wiąże się 
z wysokim spożyciem tłuszczów nasyconych. 
Wpływa to na wzrost frakcji LDL, glukozy, 
insuliny i triacylogliceroli w krwi (SIMPOU-
LOS, 2001). 
 Użycie niewłaściwego tłuszczu do 
smażenia, pieczenia czy gotowania powoduje 
jego niekorzystne przemiany między innymi 
hydrolizę oraz utlenienie (TYNEK I HAZU-
KA, 2004). Najbardziej podatne na utlenianie 
są lipidy nienasycone. Podczas procesu utle-
niania powstaje złożona mieszanina związków. 
Wśród nich najniebezpieczniejszą grupę 
związków dla zdrowia człowieka stanowią 
wtórne produkty oksydacji. Są one bardzo akty-
wne biologiczne, przyczyniają się do powstawi-
ania zmian zwyrodnieniowych oraz uszkodzeń 
w strukturach komórkowych, co w konse-
kwencji prowadzi do poważnych chorób np. 
miażdżycy (DĄBROWSKA I IN., 2015). W 
czasie peroksydacji wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych pod wpływem wolnych rodników 
dochodzi do uszkodzeń błon komórkow-
ych, które zmieniają swoje właściwości m.in. 
przepuszczalność oraz potencjał powierzch-
niowy. Produkty tego procesu akumulują się w 
tkankach, prowadząc w ten sposób do cukrzy-
cy, miażdżycy i nowotworów (NEGRE-SAL-
VAYRE I IN., 2010).
 Profilaktyka chorób sercowo – nac-
zyniowych (CVD) za pomocą interwencji 
żywieniowych to strategia terapeutyczna, 
która może przynieść pożądane rezultaty, 
jednak wymaga jeszcze wielu badań klinic-
znych. Zwiększone spożycie wielonienasy-

conych kwasów tłuszczowych stanowi silny 
przykład takiej strategii żywieniowej, która 
może przynieść znaczące korzyści w pro-
filaktyce chorób układu krwionośnego i 
przylegających do niego narządów (RODRI-
GUEZ-LEYVA I IN., 2010). Prozdrowotne 
znaczenie kwasów z rodziny omega-6 polega 
na profilaktyce chorób sercowo–naczyniowych, 
nadciśnienia tętniczego, otyłości i cukrzycy. 
Natomiast kwasy tłuszczowe z rodziny omega-
3 pomagają w redukowaniu stężenia triacylo-
glicerolów poprzez hamowanie ich resyntezy w 
wątrobie i jelitach. Normalizują także ciśnienie 
tętnicze krwi, mają działanie przeciwzakrz-
epowe, przeciwzapalne oraz przeciwalergiczne 
(WIKŁO, 2011; CHICK I IN., 2019). 
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Charakterystyka 
wielonienasyconych 

kwasów tłuszczowych
 Wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
składają się z przynajmniej dwóch wiązań pod-
wójnych i 18 atomów węgla w łańcuchu al-
kilowym. Wyróżnia się dwie grupy WNKT: 
kwasy tłuszczowe omega-6 i omega-3. Grupy 
te posiadają zróżnicowane właściwości biolog-
iczne, które związane są z położeniem wiązania 
podwójnego.
 Wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
(ALA i LA) muszą być dostarczane orga-
nizmowi wraz z pożywieniem, dlatego nazy-
wane są niezbędnymi nienasyconymi kwasami 
tłuszczowymi (NNKT). Organizm nie jest w 
stanie syntetyzować NNKT ze względu na 
brak układów enzymatycznych, które mają 
zdolność wprowadzania wiązań podwójnych w 
pozycjach n-3 i n-6. Pozostałe WNKT nie są 
tak niezbędne człowiekowi, gdyż w organizmie 
syntetyzowane są z NNKT (KOLANOWSKI, 
2007). 
 WNKT występują przeważnie w kon-
figuracji cis. Jest to forma, która korzystnie 
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wpływa na zdrowie człowieka. Niekorzystne 
działanie na organizm człowieka ma konfigu-
racja trans, ponieważ zwiększa stężenie cho-
lesterolu całkowitego oraz frakcji LDL w os-
oczu krwi, zmniejszając tym samym frakcję 
HDL (KOCHAN I IN., 2011). Przyczynia 
się to do rozwoju miażdżycy, a także może 
powodować małą masę urodzeniową noworo-
dków, zaburzać poziom insuliny we krwi oraz 
wpływać niekorzystnie na układ immunologic-
zny i rozrodczy (HUNTER I IN., 2010). 
 Najważniejszy z grupy kwasów omega-6 
jest kwas linolowy. Jego bogatym źródłem jest 
olej słonecznikowy, sojowy, z pestek winogron, 
a także kukurydziany oraz arachidowy. Nato-
miast kwas γ-linolenowy występuje w nasion-
ach ogórecznika lekarskiego, czarnej porzeczki, 
w wiesiołku i oleju konopnym. Kwas z grupy 
omega 3 – kwas α-linolenowy występuje w na-
sionach lnu, soi, rzepaku, w glonach i orzechach 
włoskich. Natomiast EPA i DHA spotyka się 
w tłuszczach rybich (ZIEMIAŃSKI, 2001).
 Wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
(WNKT) z grupy omega-6 powinny stanowić 
od 2 do 8% energii, a z grupy omega-3: 2 g/dzień 
kwasu a-linolenowego (ALA) i 200 mg/dzień 
długołańcuchowych kwasów tłuszczowych 
eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego 
(ŁOŹNA I IN., 2012). Uzyskanie odpow-
iedniego spożycia DHA i EPA jest niezwykle 
trudne. Chociaż organizm może przekształcić 
ALA do EPA i DHA za pomocą enzymów, 
badania sugerują, że tylko niewielka ich ilość 
jest syntetyzowana pod wpływem tej przemi-
any (NEFF I IN., 2011).  Na przykład pier-
wsze badanie, które zostało przeprowadzone 
przez GOYENSA I IN. (2005) wykazało, że 
tylko 7% ALA przekształca się w EPA i około 
0,013% w DHA. Inne wartości uzyskano w 
przypadku badania przeprowadzonego przez 
CHIU I IN. (2008). W tym badaniu wykazano, 
że 2-10% ALA jest przekształcane do kwasu 
dekozaheksaenowego i eikozapentaenowego.

Karolina nowosad 

Wpływ na zdrowie 
człowieka

 Kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 
to przede wszystkim kwas DHA i EPA. Pełnią 
funkcję budulcową w błonach komórkowych, 
odgrywają ważną rolę w procesach przeciwza-
palnych, są niezbędne do prawidłowego roz-
woju płodu. Są również prekursorami wielu 
metabolitów, pełniących ważne funkcje w or-
ganizmie ludzkim (SMITH I IN., 2011).
 Kwas eikozapentaenowy (EPA) wpływa 
na układ krwionośny poprzez eikozanoidy tri-
enowe. Mają one działanie wazodilatacyjne 
na naczynia krwionośne oraz antyagrega-
cyjne. Zwiększają ilość cAMP, co wpływa 
korzystnie na rozluźnienie mięsni gładkich 
naczyń krwionośnych (ACHREMOWICZ I  
SZARY-SWORST,  2005).  
 Zalecenia dla kobiet w ciąży i matek 
karmiących mówią o odpowiedniej podaży 
kalorii oraz białka, ale także szczególną uwagę 
zwracają na wystarczające spożycie kwasów 
tłuszczowych (RAMAKRISHNAN I IN., 
2010). Wynika to częściowo z faktu, że suple-
mentacja DHA i EPA wiąże się z wieloma 
korzyściami dla niemowlęcia. Podczas ciąży oba 
kwasy dostają się poprzez łożysko z krwiobiegu 
matki do płodu. Ilość kwasów omega-3 w or-
ganizmie dziecka jest skorelowana z ilościami 
spożywanymi przez matkę (DUNSTAN I IN., 
2008). EPA oraz DHA mają pozytywny wpływ 
na prawidłowy rozwój mózgu oraz siatkówki u 
płodu. W trzecim trymestrze ciąży ogromne 
ilości DHA gromadzą się w tkance płodowej. 
W badaniu JUDGE I IN. (2007) stwierd-
zono, że dzieci, których matki przyjmowały 
suplementację DHA w czasie ciąży (n=29), miały 
znacznie lepsze umiejętności rozwiązywania 
problemów w wieku 9 miesięcy niż te, których 
matki nie przyjmowały suplementację DHA 
podczas ciąży (n=15). Istnieją również dowody, 
że matki, który suplementowały DHA i 
EPA w czasie ciąży oraz karmienia piersią, 
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zmniejszały ryzyko alergii u swoich dzieci. W 
badaniu dotyczącym alergii pokarmowej i eg-
zemy związanej z IgE, częstość występowania 
alergii pokarmowej była niższa w grupie suple-
mentacji EPA i DHA u matki w porównaniu 
z placebo, a częstość występowania egzemy 
związanej z IgE była również niższa u matek 
suplementujących EPA oraz DHA w porów-
naniu z placebo (FURUHJELM I IN., 2009). 
 Kwasy omega-3 mają zasadnicze znac-
zenie dla prawidłowego rozwoju płodu, a 
także wpływają korzystnie na układ serco-
wo – naczyniowy (SWANSON I IN., 2012). 
Spożywanie kwasów omega-3 obniża ryzyko 
śmierci z powodu chorób sercowo–naczyniow-
ych np. choroby wieńcowej. PUFA zapobiega 
również miażdżycy oraz zakrzepicy (SARAVA-
NAN I IN., 2010). Spożycie olejów bogatych 
w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 
zmniejsza poziom triacylogliceroli, zwiększa 
poziom cholesterolu HDL, zmniejszając tym 
samym poziom LDL (BALK I IN., 2006). 
Spożycie ryb jest związane ze zmniejszonym 
ryzykiem nagłej śmierci związanej z chorobami 
serca. Osoby, które spożywają wystarczającą 
ilość kwasów omega-3 mają aż o 90% mniejsze 
ryzyko zachorowania na choroby układu ser-
cowo–naczyniowego (ABUMWEIS I IN., 
2017). 
 Wiadomo, że spożywanie kwasów 
omega 3 niesie za sobą wiele potencjalnych 
korzyści zdrowotnych. Przez wiele lat pomi-
jano znaczenie jednego z kwasów z rodziny 
omega-3, kwasu alfa–linolenowego (ALA). 
Aktualne badania sugerują, że ALA wraz z 
jego długołańcuchowymi metabolitami, może 
odgrywać ważną funkcję w procesach fizjolog-
icznych organizmu. Potencjalne korzyści ALA 
obejmują działania – modulację odpowiedzi 
zapalnej, kardioprotekcyjne oraz pozytywny 
wpływ na funkcjonowanie ośrodkowego układu 
nerwowego (STARK I IN., 2008). 
 Kwasy z rodziny omega-3 stanowią 
ważne ogniwo diety w profilaktyce cukrzycy.  

Cukrzyca typu II wiąże się z przewlekłym sta-
nem zapalnym o niskim stopniu złośliwości, 
brakiem równowagi w wydzielaniu adipokin i 
pogarszającą się opornością na insulinę (WAN-
DERS I IN., 2019).  W badaniu przeprow-
adzonym przez JACOBO-CEJUDO (2017) 
stwierdzono, że suplementacja kwasami ome-
ga-3 zmniejsza markery zapalne w cukrzycy 
typu II.  Celem badania było zbadanie wpływu 
spożywania kwasów omega-3 na wydzielanie 
adipokin, kontrolę metaboliczną oraz pro-
fil lipidowy u badanych osób, chorujących na 
cukrzycę insulinoniezależną. W tym celu 54 
pacjentom podawano 520 mg oleju rybiego, 
który został wzbogacony w kwasy DHA i EPA, 
kilku pacjentów stanowiło próbę kontrolną, 
która dostawała placebo. Po 24 tygodniach prz-
eprowadzono pomiary antropometryczne i bio-
chemiczne (insulina, glukoza, glikozylowana 
hemoglobina, leptyna, adiponektyna, rezystyna 
i profil lipidowy). W grupie spożywającej olej 
rybi zaobserwowano zmniejszony obwód talii 
oraz spadek stężenia glukozy w krwi. W tej 
grupie zaobserwowano również poprawione 
wyniki profilu lipidowego i innych badanych 
parametrów. W grupie kontrolnej nie zaob-
serwowano żadnej poprawy parametrów bio-
chemicznych i antropometrycznych. 
 Profilaktyka choroby Alzheimera 
także obejmuje włączenie kwasów z rodziny 
omega-3 do codziennej diety. Suplementacja 
wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi 
może wywierać korzystny wpływ na funkc-
jonowanie i strukturę mózgu (SONG I IN., 
2016). Potwierdza to badanie, w którym 22 
kobietom w wieku 50-75 lat podawano 2200 
mg/dzień kwasów omega-3. Kolejne 22 ko-
biety dostawały placebo. Badanie trwało 26 
tygodni. Przed i po interwencji dietetycznej 
przeprowadzono test wydajności pamięci, 
sprawdzono skuteczność uczenia słuchowego, 
zbadani zwyczaje żywieniowe i poziom kwasów 
omega-3 w diecie, a także przeprowadzono po-
miary biochemiczne krwi. W grupie badawc-
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zej zaobserwowano polepszenie się pamięci i 
zwiększenie skuteczności uczenia się, czego nie 
zaobserwowano w grupie przyjmującej placebo. 
Badanie to potwierdza, iż kwasy z rodziny ome-
ga-3 wywierają pozytywny wpływ na pamięć u 
osób starszych (KULZOW I IN., 2016).
 Dieta większości ludzi, a zwłaszcza 
mieszkających w krajach zachodnich charak-
teryzuje się niewłaściwym stosunkiem kwasów 
omega-6 do kwasów omega-3 wynoszącym 
15/1, a nawet 16,7/1. Odpowiednio stosunek 
tych dwóch rodzin kwasów tłuszczowych pow-
inien wynosić 5/1 (omega-6/omega-3). Dieta 
zachodnia zawiera zbyt dużo kwasów omega-
6, a niewystarczające ilości kwasów omega-
3. Niewłaściwa proporcja oraz duże spożycie 
kwasów omega-6 prowadzi do chorób układu 
krążenia, nowotworów, stanów zapalnych oraz 
chorób autoimmunologicznych (HARRIS, 
2018). We wtórnej profilaktyce chorób serco-
wo-naczyniowych stosunek 4:1 był związany 
z 70% spadkiem śmiertelności. Stosunek 2,5/1 
zmniejszył proliferację komórek odbytnicy u 
pacjentów z rakiem jelita grubego, podczas gdy 
stosunek 4/1 z taką samą ilością PUFA omega-
3 nie miał wpływu. Niższy stosunek omega-6/
omega-3 u kobiet z rakiem piersi wiązał się ze 
zmniejszeniem ryzyka. Stosunek 2–3/1 stłumił 
stan zapalny u pacjentów z reumatoidalnym za-
paleniem stawów, a stosunek 5/1 miał korzyst-
ny wpływ na pacjentów z astmą, podczas gdy 
stosunek 10/1 miał niekorzystne konsekwencje 
(HUSTED I BOUZINOVA, 2016; SIMO-
POULOS, 2016). Badania te wskazują, że op-
tymalny stosunek może się różnić w zależności 
od rozważanej choroby. Jest to zgodne z faktem, 
że choroby przewlekłe są wielogenowe i wieloc-
zynnikowe. Możliwe, że terapeutyczna dawka 
kwasów tłuszczowych omega-3 będzie zależała 
od stopnia ciężkości choroby wynikającej z 
predyspozycji genetycznych. Niższy stosunek 
kwasów tłuszczowych omega-6/omega-3 jest 
bardziej pożądany w zmniejszaniu ryzyka wie-
lu chorób przewlekłych o wysokiej częstości 

występowania w społeczeństwach zachodnich, 
a także w krajach rozwijających się (SIMO-
POULOS, 2002). 
 Kwas linolenowy (LA) jest najczęściej 
spożywanym wielonienasyconym kwasem 
tłuszczowym, stanowiąc około 7% dzien-
nych kalorii, przy czym spożycie kwasu AA, 
ALA, EPA i DHA stanowi razem mniej niż 
1% spożytych kalorii dziennie (RHEE I IN., 
2017). Kwas linolowy jest prekursorem utleni-
onych metabolitów, które pełnią niepoznane 
dotąd funkcje w mózgu. Jego utlenione me-
tabolity mogą powodować niedokrwienne 
uszkodzenie mózgu orz zaburzenia w neu-
rotransmisji (HENNEBELLE I IN., 2017). 
Przypuszcza się także, że zwiększone spożycie 
LA może przyczyniać się do nadwagi oraz 
otyłości oraz powiązanych z nimi chorobami 
dietozależnymi. LA ulega przekształceniu w 
metabolicznie aktywny kwas arachidonowy, 
który odgrywa rolę w wywoływaniu zapalenia 
i adipogenezy (NAUGHTON I IN., 2016).
 Kwas arachidonowy to budulec dla fos-
folipidów błon komórkowych neuronów oraz 
fotoreceptorów znajdujących się w siatkówce 
oka. Bardzo ważny jest przede wszystkim w 
trzecim trymestrze ciąży, w którym wpływa na 
prawidłowy rozwój mózgu u płodu. Stosowany 
jest w mleku modyfikowanym podawanym 
wcześniakom i niemowlętom, aby zapewnić 
prawidłowy rozwój funkcji poznawczych i 
odpowiednie tempo wzrostu dziecka. Działa 
również wazodilatacyjnie i antyagregacyjnie. 
Ma jednak silne działanie prozapalne, a także 
zwiększa przepływ jonów wapnia do serca, 
przez co nasila jego kurczliwość, potęgując 
skłonność do arytmii i niedokrwienia mięśnia 
sercowego (KOCHAN, 2011). Eikozanoi-
dy, które powstają z kwasu arachidonowego 
mają wysoką aktywność biologiczną w małych 
ilościach, a w dużych stężeniach zwężają 
światło naczyń krwionośnych, powodują silne 
działania zapalne i alergiczne (MATERAC I 
IN., 2013).
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Podsumowanie
	 Badania	 naukowe	 potwierdzają	
ważną	 rolę	 spożycia	 wielonienasyconych	
kwasów	tłuszczowych	na	organizm	człowieka.	
Wykazują	również	związek	wysokiego	spożycia	
tłuszczów	nasyconych	z	rozwojem	wielu	chorób	
cywilizacyjnych	 np.	 chorobami	 sercowo-nac-
zyniowymi,	 otyłością	 oraz	 chorobami	 onkol-
ogicznymi.	 Oprócz	 ilości	 spożytego	 tłuszczu,	
ważny	jest	również	udział	kwasów	jedno-	oraz	
wielonasyconych,	a	także	odpowiedni	stosunek	
kwasów	omega-6	do	omega-3,	który	powinien	
wynosić	4/1	lub	5/1.	
	 Kwasy	omega-3,	takie	jak	kwas	eikozap-
entaenowy	i	kwas	dokozaheksaenowy,	są	pow-
szechnie	uważane	za	kardioprotekcyjne.	Kilka	
randomizowanych	badań	klinicznych	na	dużą	
skalę	wykazało,	że	spożycie	kwasów	tłuszczowych	
omega-3	PUFA	poprawia	rokowanie	u	pacjen-
tów	 z	 objawową	 niewydolnością	 serca	 lub	
niedawnym	 zawałem	 mięśnia	 sercowego.	
Ponadto,	PUFA	zapobiegają	również	konwersji	
kwasu	arachidonowego	do	prozapalnych	eiko-
zanoidów,	służąc	jako	alternatywny	substrat	dla	
cyklooksygenazy	 lub	 lipooksygenazy,	 co	 pow-
oduje	 wytwarzanie	 mniej	 silnych	 produktów	
prozapalnych.	Ponadto	szereg	enzymów,	które	
pochodzą	z	kwasów	omega-3	mają	właściwości	
przeciwzapalne.	Te	metabolity	omega-3	mogą	
przyczyniać	 się	 do	 korzystnego	 wpływu	 na	
CVD.	 Pozytywny	 związek	 między	 przyj-
mowaniem	długołańcuchowych	wielonienasy-
conych	kwasów	tłuszczowych	omega-3	a	zm-
niejszeniem	 początkowego	 pogorszenia	 stanu	
zdrowia	mózgu	związanego	ze	 starzeniem	się	
jest	 coraz	 częściej	 potwierdzany	 w	 badaniach	
epidemiologicznych	 i	 dietetyczno-interwen-
cyjnych.	
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