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Tluszcze zwierz~ce, traktowane powszechnie jako ir6dlo nasyco
nych kwas6w tluszczowych i cholesterolu, Sq uwatane za przyczy
n~ miaidiycy i jej klinicznych powiklan (choroba niedokrwienna i 
zawal serca, udar m6zgu, chromanie przestankowe). Rzeczywistq 
przyczynq miatdtycy Sq jednak stany zapalne sr6dblonka naczyn 
krwionosnych spowodowane stresem oksydacyjnym, hiperhomocy
steinemiq, hipertriglicerydemiq, obecnosciq sztucznych izomer6w 
trans oraz nadmiarem eikozanoid6w powstajqcych z wielonienasy
conych kwas6w tluszczowych (WNKT) n-6. 
Z obecnego stanu wiedzy wynika, te ani nasycone kwasy tluszczo
we (KT), ani cholesterol wyst~pujqcy w produktach pochodzenia 
zwierz~cego nie mogq powodowac proces6w zapalnych. Ponadto 
tluszcze zwierz~ce Sq ir6dlem antyoksydant6w aktywnych zar6w
no w iywnosci, jak i w organizmie czlowieka. Dzi~ki dutej stabilno
sci oksydacyjnej nie stanowiq zagrotenia dla zdrowia czlowieka. 
Tluszcz mlekowy, mimo dutej zawartosci nasyconych KT oraz cho
lesterolu, charakteryzuje si~ wszechstronnym dzialaniem prozdro
wotnym: antymiatdtycowym i antynowotworowym. 

Stowa kluczowe: tluszcze zwierz~ce, miatdtyca, LDL- i HDL-cho
lesterol, antyoksydanty 
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Od dawna, dzi~ki reklamie, tluszcze jadalne Sq klasyfikowa
ne jako rzekomo zdrowe (oleje roslinne) i rzekomo niezdro
we (tluszcze zwierz~ce). Upowszechnianie informacji 0 pro
zdrowotnym dzialaniu olejow roslinnych zmienilo model kon
sumpcji tluszczow jadalnych w Polsce. W latach 90. XX wie
ku dynamicznie zwi~kszyl si~ popyt na tluszcze roslinne, 
natomiast zmniejszylo si~ spozycie tluszczow pochodzenia 
zwierz~cego. Obecnie oleje i margaryny zaspokajajq okolo 
60% krajowego popytu na tluszcze (wczesniej oketo 30%). 
Jednak znaczny wzrost spozycia tluszczow roslinnych nie 
wplywa na popraw~ stanu zdrowia spoleczenstw, a wr~cz 
przeciwnie. Nie maleje zachorowalnos6 na miazdzyc~, a przy 
tym zaobserwowano w ciqgu ostatnich 40 lat ponad cztero
krotny wzrost zachorowalnosci na choroby nowotworowe oraz 
neurologiczne i neurodegeneracyjne. 

Wbrew powszechnej opinii 0 rzekomo aterogennych wla
sciwosciach tluszczow zwierz~cych ani nasycone KT, ani eg
zogenny cholesterol nie wiqzq si~ z zagrozeniem miazdzycq. 

Najcz~sciej przyczynq hipercholesterolemii jest inhibicja 
transacetylazy - enzymu odpowiedzialnego za estryfikacj~ 
cholesterolu przez obecne w margarynach sztuczne izome
ry trans KT, co uniemozliwia jeg:o przemiany w organizmie. 

Rowniez niedobory w diecie niezb~dnych nienasyconych 
KT Sq powodem hipercholesterolemii. Pierwsza reakcja en
zymatyczna cholesterolu , warunkujqca jego metabolizm, to 
estryfikacja wielonienasyconym KT 0 konfiguracji cis. A za
tem metabolizm cholesterolu intensyfikowany jest przez nie
zb~dne nienasycone kwasy tluszczowe (NNKT), przy czym 
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najskuteczniejsze w poprawie profilu lipid owego krwi spo
srod wszystkich nienasyconych kwasow tluszczowych Sq 
WNKT n-3. 

W odroznieniu od olejow roslinnych tluszcze zwierz~ce 
wplywajq korzystnie na homeostaz~ pro- i antyoksydacyjnq. 
Sq bowiem zrodlem roznych bioaktywnych komponentow 0 

duzej aktywnosci antyoksydacyjnej. Obecne w tluszczach 
zwierz~cych antyoksydanty aktywne Sq w zywnosci, a takze 
w organizmie czlowieka. 

FUNKCJE BIOLOGICZNE LlPlo6w 

Lipidy Sq istotne dla prawidlowego funkcjonowania i rozwoju 
organizmu, a w pewnych fazach rozwojowych nawet waz
niejsze niz bialka. Tluszcze pochodzqce z pozywienia Sq nie 
tylko trodlem latwo dost~pnej energii. W organizmie czlo
wieka Sq wykorzystywane do budowy podstawowych struk
tur kazdej komorki, tj. blon komorkowych oraz najwazniej
szego organu , jakim jest mozg i uklad nerwowy. Struktura i 
funkcjonowanie blon komorkowych zalezq od proporcji w fos
folipidach KT nasyconych oraz jedno- i wielonienasyconych 
n-6 (kwas linolowy, arachidonowy, y-linolowy i dihomo-y-li
nolowy) oraz n-3 kwas a-linolenowy i jego dlugolancuchowe 
pochodne - kwas eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksa
enowy (OHA). Na podkreslenie zasluguje fakt, ze WNKT n-3 
wyst~pujq w organizmie czlowieka w mniejszych ilosciach 
niz WNKT n-6 [30]. 
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Nasycone KT .,~ :;-::a. =--=-_~ 5= .III warstwie 
lipidowej. natomias: , ,<:.S. - =-~.' e ..00 ja. rozluznie
nie struktury bIo _ . ~.~.a...: :~ - sa.....:;m ich ptynnose i 
przepuszczalnoSt. C =S~--:: '-:0 , s'a 0" okafo 30% blon 
kom6rkowych , ~" M .\a ~ - --, :::S!:' ,\ ::s::i ~eologiczne, umoz
liwiajqc zmiany s2:'3._ ~a-za_o ' ,',' :28. 30). 

Jakose tluszcz6\l ',\ d,e e. Z'.vlaszcza ilose oraz propor
cje WNKT n-6 i n-3, ce e inuja. r6wniez funkcjonowanie 
m6zgu, kt6ry za\' 'era 0 010 60% lipid6w. Duza zawartose 
DHA w niekt6rych narzqdach (kora m6zgowa 30-35%, fos
folipidy receptor6w siatk6wki oka 20- 25%, a takze fosfolipi
dy blon kom6rkowych) swiadczy 0 jego szczeg61nej roli w ich 
funkcjonowaniu [21) . DHA niezb~dny jest takze podczas for
mowania m6zgu i ukladu nerwowego w zyciu plodowym, dla
tego jest kumulowany mi~dzy 25. a 40. tygodniem ciqzy. Od 
proporcji WNKT n-6 i n-3 zalezy struktura kom6rek nerwo
wych, ilose synaps i dendryt6w oraz sprawnose przekazy
wania informacji mi~dzy neuronami [23). 

WNKT Sq bardzo istotne dla gospodarki lipidowej organi
zmu. Transportowany w lipoproteinach HDL- oraz LDL-cho
lesterol wyst~puje w formie estru z cis wielonienasyconym KT. 
Skutecznose nienasyconych KT w poprawie profilu lipidowe
go krwi jest wprost proporcjonalna do ilosci wiqzan nienasy
conych. Najskuteczniejszy jest kwas a-linolenowy n-3, naj
mniej skuteczny- oleinowy n-9 [8). Poza tym WNKT ograni
czajq syntez~ trigliceryd6w, regulujq sekrecj~ insuliny oraz 
Sq zr6dlem hormon6w tkankowych, tzw. eikozanoid6w [14, 27]. 

W odrMnieniu od WNKT dlugolancuchowe nasycone KT 
stanowiq podstawowe skladniki struktury lipid6w, fosfolipid6w 
i lipoprotein wyst~pujqcych we wszystkich tkankach i narzq
dach czlowieka [30] . 

RZEKOMO ATEROGENNE Wt.ASCIWOSCI 
NASYCONYCH KT 

Od dawna nasyconym KT jest przypisywane dzialanie hiper
cholesterolemiczne i miazdzycotw6rcze, mimo ze nigdy nie 
potwierdzaly tego wiarygodne dowody naukowe. Duzq za
wartosciq nasyconych KT charakteryzuje si~ tluszcz mleko

wy (62,5%), mniejszq - 16j wolowy i smalec (47,8 i 40%). 
Nasycone KT Sq utozsamiane z tluszczami zwierz~cymi, cho
ciaz w oleju palmowym i kokosowym ich zawartose jest r6w
niez duza (odpowiednio: 49,6 i 87%). W tkance tluszczowej 
czlowieka dominujqkwas oleinowy jednonienasycony (46,9%) 
oraz KT nasycone (42,9%), natomiast zawartose WNKT wy
nosi oketo 10% (ryc.) . 

Faktem jest, ze istnieje korelacja mi~dzy spozyciem na
syconych KT a zwi~kszonym st~zeniem cholesterolu calkowi
tego oraz LDL-cholesterolu. Nie swiadczy to jednak 0 szkodli
wym dzialaniu nasyconych KT [30). Metabolizm cholesterolu 
determinowany jest obecnosciq WNKT n-6 i n-3. Poniewaz 
nie Sq one syntetyzowane w organizmie czlowieka, muszq 
bye dostarczane w diecie. Z tego powodu, zwlaszcza ze 
wzgl~du na funkcje biologiczne, WNKT n-6 i n-3 Sq definio
wane jako niezb~dne nienasycone kwasy tluszczowe (NNKT). 
Z definicji "niezb~dne" wynika, ze ich niedob6r w diecie nie 
jest dla zdrowia oboj~tny. Potwierdzajq to przemiany chole
sterolu - pierwsza reakcja enzymatyczna, warunkujqca jego 
metabolizm, to estryfikacja WNKT 0 konfiguracji cis [21, 28]. 

Wyniki badan Keyesa (na kt6rych podstawieopracowano 
hipercholesterolowq teori~ miazdzycy) byly i nadal Sq inter
pretowane w spos6b tendencyjny. Tymczasem ich odniesie
nie do przemian biochemicznych cholesterolu dowodzi, ze 
nie KT nasycone, lecz niedobory NNKT (zwlaszcza dlugo
trwale) spowalniajq metabolizm cholesterolu . Warto podkre
slie, ze WNKT n-3 Sq az szesciokrotnie skuteczniejsze w 
poprawie profilu lipidowego krwi niz WNKT n-6, kt6re z kolei 
Sq 2-3-krotnie skuteczniejsze niz kwas oleinowy n-9 (wynika 
to z liczby wiqzan nienasyconych) [8 , 29]. Profil lipidowy ule
ga w znacznie wi~kszym stopniu poprawie w przypadku uzu
pelnienia niedobor6w WNKT n-3 niz eliminowania tluszcz6w 
zwierz~cych z diety. 

Twierdzeniu 0 rzekomym hipercholesterolowym dzialaniu 
nasyconych KT zaprzeczajq nast~pujqce fakty: 
• 	 w populacjach spozywajqcych tluszcze zwierz~ce uzupel

nione WNKT n-3 wskazniki char6b i zgon6w z powodu 
miazdzycy Sq bardzo male (paradoks grenlandzki); 

• 	 obecnose tluszcz6w zwierz~cych w qiecie niskokalorycz
nej nie wplyl.'Ja na pogorszenie profilu lipidowego krwi; 

Profil kwas6w tluszczowych 
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• 	 eliminowanie tluszczow zwierz~cych z diety pacjent6w po 
zawale serca nie wplyn~lo na stan ich zdro'.via. natomiast 
uzupelnienie diety zawierajqcej Huszcze z.·.i erzElce 0 

WNKT n-3 powodowalo radykalnq poprawEl (21). 
W Pols kim Konsensusie Tluszczowym wysun;~to teori~, 

zgodnie z ktorq KT nasycone Sq rownie szkou tiv,e ala zdro
wia jak wyst~pujqce w margarynach KT izomerii trans. Fak
tem jest, ze obecne w tluszczach zwierz~cy0h nasycone KT 
wplywajq na zwi~kszenie st~zenia LDL-choles:e~olu w po
dobnym stopniu jak KT izomerii trans. Jednai< 'N przeciwien
stwie do tych ostatnich nie wplywajq na zmniejszenie st~ze
nia HDL-cholesterolu, lecz na zwi~kszenie . IN konsekwencji, 
dzi~ki konsumpcji nasyconych KT, proporC:e LDL-choleste
rolu do HDL-cholesterolu Sq korzystne dla zdrowia. Nato
miast w przypadku konsumpcji KT trans p~oporcje LDL- do 
HDL-cholesterolu Sq znacznie gorsze na skutek zwi~ksze
nia st~zenia LDL- przy jednoczesnym zmniejszeniu HDL-cho
lesterolu. W odroznieniu od KT izomerii trans nasycone KT 
nie powodujq zwi~kszenia st~zenia lipoproteiny a oraz trigli
cerydow - kolejnych czynnikow ryzyka miazdzycy [16). 

Ponadto, sztuczne izomery trans calkowicie blokujq me
tabolizm cholesterolu poprzez inhibicjEl transacetylazy - en
zymu odpowiedzialnego za jego estryfikacj~. Rownowazne 
spozycie margaryn zawierajqcych sztuczne izomery trans 
az 1 O-krotnie zwi~ksza prawdopodobienstwo wystqpienia 
miazdzycy w porownaniu ze spozyciem nasyconych KT obec
nych w tluszczach zwierz~cych [16). 

Utozsamianie tluszczow zwierz~cych z nasyconymi KT 
jest nieuzasadnione, albowiem w sklad tluszczu mlekowego, 
smalcu, a takze loju wchodzq rowniez KT jednonienasycone 
(35% w tluszczu mlekowym, oketo 50% w smalcu i loju) i 
wielonienasycone (2,6-10%), chociaz w mniejszych ilosciach 
niz w olejach roslinnych (ryc.) . Warto podkreslic, ze WNKT 
n-6 oraz n-3 obecne w tluszczach zwierz~cych wyst~pujq 
najcz~sciej w optymalnych dla zdrowia czlowieka proporcjach 
3,5:1 (29). 

RZEKOMO ATEROGENNE WlASCIWOSCI 
CHOLESTEROLU EGZOGENNEGO 

Glownym skladnikiem blaszki miazdzycowej jest utleniony 
cholesterol, dlatego od dawna jest utozsamiany z miazdzy
Cq. Nie oznacza to jednak, ze wyst~pujqcy w zywnosci sta
nowi zagrozenie zdrowotne. Oprocz cholesterolu egzogen
nego (pokarmowego) w organizmie czlowieka znajduje si~ 
rowniez cholesterol endogenny [28, 30). 

Jako niezb~dny do zycia cholesterol jest syntetyzowany 
glownie w wqtrobie, a takze w skorze i jelitach w ilosci okO/o 
1500 mg dziennie (w przypadku zdrowego doroslego czlo
wieka). 

Tkanka nerwowa do wlasciwego funkcjonowania musi 
zawierac minimum 5% cholesterolu (mozg w 60% jest zbu
dowany z lipidow). Siony komorkowe zawierajq go az 30%. 
Wplywa on na ich wlasciwosci reologiczne, umozliwiajqc 
gwaltowne zmiany ksztaltu (praca serca, pluc, jelit, strun glo
sowych itp.). Czqsteczki cholesterolu, przenoszqc si~ z jed
nej strony blony na drugq, lagodzq napr~zenia - zjawisko 
flip-flop. Poza tym, jest on niezb~dny do syntezy witaminy 
D3, hormonow plciowych (estrogen, testosteron), hormonow 
stresu (kortyzol) oraz kwas6w z61ciowych [28]. Wi~kszosc 
cholesterolu (okolo 95%) wyst~pujqcego w organizmie po
chodzi z endogennej syntezy. Redukcja pokarmowej jego 
podazy tylko w niewielkim stopniu wplywa na popraw~ profi
lu lipidowego krwi , ktory zalezy przede wszystkim od obec
nosci w diecie niezb~dnych nienasyconych KT, zwlaszcza 
n-3. Cholesterol wyst~pujqcy w produktach pochodzenia zwie
rz~cego dopoty nie stanowi zagrozenia miazdzycq, dopoki nie 
ulegnie oksydacji. 

Tluszcze zwierz~ce zawierajq wiele skladnikow 0 wlasci
wosciach antyoksydacyjnych, ktore skutecznie zapobiegajq 
utlenianiu zarowno cholesterolu, jak i nienasyconych KT [17, 

20]. Niestety, sterole roslinne obecne w olejach i margary
nach oraz w zywnosci wysoko przetworzonej bardzo latwo 
ulegajq oksydacyjnym modyfikacjom. Utlenione (oksystero
Ie) utleniajq cholesterol zarowno w zywnosci, jak i w organi
zmie czlowieka [12]. 

RZECZYWISTE PRZYCZYNY MIAZDZYCY 

Miazdzyca naczyn krwionosnych, stanowiqca glownq przy
czyn~ niedokrwiennej choroby serca, zawalu serca czy uda
ru mozgu oraz chorob naczyri obwodowych, jest chorobq 0 

wieloczynnikowej patogenezie [27, 30]. 
Liczne badania doswiadczalne: kliniczne i epidemiologicz

ne wskazujq na udzial procesu zapalnego w powstawaniu 
choroby i jej powiklari. Obok innych czynnikow (genetycz
nych i srodowiskowych) ma 0:1 istotny wplyw na funkcjono
wanie komorek sr6dblonka, miElsniowki gladkiej t~tnic oraz 
plytek krwi. Czynniki prozapalne, np. oxy-LDL, homocyste
ina, wtorne produkty utleniania lipidow, infekcje wirusowe i 
bakteryjne prowadzq do zw:Elkszonego wydzielania cytokin 
(np. 11-1, 11-6, TNF-a) oraz '.'.c'nych rodnikow tlenowych i ich 
reaktywnych pochodnych (RfT), ktore wplywajq w duzym 
stopniu na powstawanie zmian miazdzycowych: od zwi~k
szenia adhezji monocytow do sciany naczyn krwionosnych 
po ryzyko p~kni~cia blasz~ miazdzycowej. Proces ateroge
nezy wiqze si~ nie tylko z lokalnym stanem zapalnym w ob
r~bie naczynia krwionos'1eg<l , lecz takze z systemowq odpo
wiedziq zapalnq organizmJ ;1 . 19). Szczegolnq rol~ w pato
genezie miazdzycy przypisuj.e si~ stresowi oksydacyjnemu, 
ktory wiqze si~ z powsta'.·.:aniem nadmiaru RFT. Peroksyda
cja nienasyconych kwas.: .·: tluszczowych w fosfolipidach i 
estrach cholesterolu ;r:C ..l~owana przez RFT prowadzi do 
uszkodzenia, a nastElpr'.:e O~ dysfunkcji srodblonka [1,7,31]. 

Waznym czynnikie, ~. rozwoju miazdzycy Sq wyst~pujq
ce w osoczu lipoprote r : 0 malej g~stosci (LDL), ktore sto
sunkowo latwa ulegaJ2. ::>ksydacyjnym modyfikacjom pod 
wplywem RFT [14). Z..,... ·xyfikowane LDL (oxyLDL) przejmo
wane Sq przez makro:a';;1. K~ore przeksztalcajq si~ w kom6rki 
piankowate, stanowia.c.e :eden z glownych skladnik6w blasz
ki miazdzycowej. Po...":a .... anie komorek piankowatych nasi
la si~ wraz ze ZWiElKsZ&n 'em st~zenia oxyLDL w osoczu. W 
patogenezie miazdZ, ~.. obok peroksydacji lipidow blon ko
morkowych i lipopro:e'n osocza, istotnq rol~ odgrywa row
niez agregacja plyte.: ~o cz~sto jest powodem zakrzep6w 
wewnqtrznaczynio ...} ~ !1, 28, 30]. 

Istotnq rol~ w oef"dacji srodblonka naczyri krwionosnych 
odgrywa takze h:::-u .(Sieina. Jej cytotoksyczne dzialanie 
prowadzi do degrac.a c1ii elastyny w blonie wewn~trznej, co 
przyspiesza procss.. l'ri6knienia i wapnienia naczyn krwio
nosnych. Homoc:..s:= -3 powoduje takze zaburzenia proce
sow krzepni~cia C ":az zwi~kszonq zdolnosc plytek do agre
gacji, czego korse:- .·,'encjq jest przyspieszenie procesu 
miazdzycowego :' ;;: 

Kolejne zagroi:e-~ e - zwiqzane z wysokow~glowodano
Wq dietq typu lig-: - s!anowi hipertriglicerydemia. Elimino
wanie tluszczu c-raz uzupelnianie energii w~glowodanami 
skutkuje niewiet'.ct- l...."7Ioiejszeniem st~zenia cholesterolu cal
kowitego i LDL-chc esterolu, ajednoczesnie powodujezmniej
szenie st~zenia t-J _-cholesterolu oraz znaczne zwi~kszenie 
st~zenia VLDl-::; ....:c1esterolu (uznaneg o czynnika ryzyka 
miazdzycy) i triS '::6'fdow, a takze wskai:oikow krzepliwosci 
krwi [24]. 

A zatem, fl'rdCX/ca jest stanem pa:c-1ogicznym naczyn 
krwionosnych, !Cc:-.. "ozwija si~ jako narasrajqca dysfunkcja 
komorek sCian; -:a.::.zyn iowej, srodbloni.;a ' "Tli~sniowki glad
kiej, przy jednoczes,ych zaburzeniaGt- ,\ :,; l<tadzie monocyty 
- makrofagi. Usz ....::--::zenie sr6dblonka -,": .J.Jo(uje zawsze pro
ces zapalny, z CZ1 "1 jest zwiqzane lr"'a...-",:mie mediatorow 
zapalenia. W prooesfe tym istotnq ro l ~ oc~rywajq eikozano
idy powstaja_ce z • ...'lKT n-6 [15, 29]. IN -~r~ rozwoju choro
by w scianach "2!:zyfl krwionosnych z:.o. ~·'sza si~ liczba bla
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szek miazcz! c:: . . -- -: ~ =7~ _ -§"aft:. z,',apnieniu i 
stwardnieni u. =- - - _. = '~ = ~== - a s,~ a:la naczyn oraz 
zmniejsza zdn - ~ : -:~=-_~- ;:a-pail) '{ania tkanek w 
substancje 002:/"':::Z~ : -::~ :-::::· 0 e ogranicza sprawnose 
wszystkich narza.cr;... ::. -: 

Z licznych ~a=e- ,', J - a ZS z3:)urzenia profilu lipidowe
go nie maja. Cec.. C.... 3.ceg ..p!ywu na powstawanie i rozwoj 
miazdzycy. Quecr 's ""adorno, ze kluczowe mechanizmy ini
cjacji atero~er.ezy :0 stres oksydacyjny (nadmiar RFT) oraz 
przewlekly stan zapalny. Nie zrownowazony odpowiednim 
potencjalem antyoksydacyjnym stres oksydacyjny powoduje 
rozwoj wczesnych eta pow miazdzycy. Na podkreslenie za
sluguje fakt, ze powstawanie blaszki miazdzycowej (ktorej 
skladnikiem jest miEildzy innymi oxyLOL cholesterol), mozliwe 
tylko w przypadku braku homeostazy prooksydacyjno·anty
oksydacyjnej organizmu, jest skutkiem, a nie przyczyn'l 
schorzenia . 

Z aktualnej wiedzy wynika, ze ani nasycone KT, ani cho
lesterol obecny w produktach pochodzenia zwierzEilcego nie 
maj'l nic wspolnego z procesami zapalnymi naczyn krwio
nosnych, zwlaszcza ze tluszcze zwierzEilce S'l zrodlem bar
dzo aktywnych antyoksydantow zarowno w zywnosci , jak i w 
organizmie czlowieka [11]. 

Tt.USZCZE ZWIERZE;;CE - WPt.YW 

NA HOMEOSTAZ~ PRO- I ANTYOKSYOACY JNJ\ 


Nadmiar w diecie WNKT n-6 pochodz'lcych z olejow roslin
nych prowadzi do zwiEilkszonego zuzycia antyoksydantow 
oraz zachwiania rownowagi pro- i antyoksydacyjnej organi
zmu [9, 10]. W odr6Znieniu od olejow roslinnych tluszcze 
zwierzEilce nie zwiEilkszaj'l zapotrzebowania na antyoksydan
ty, wrEilcz przeciwnie. S'lzrodlem bioaktywnych skladnikow 0 

duzej aktywnosci antyoksydacyjnej, ktore S'l aktywne rowniez 
w organizmie czlowieka. Ozialaj'l w nim ochronnie na blony 
komorkowe oraz tkanki i narz'ldy narazone na stres oksyda
cyjny (m6zg , uklad nerwowy, oddechowy i krwionosny). 

Ouza stabilnose oksydacyjna tluszczow zwierzEilcych wy
nika z obecnosci aktywnych antyoksydantow, a takze z du
zej zawartosci KT nasyconych i kwasu oleinowego (30% w 
tluszczu mlekowym, do 50% w smalcu oraz loju wolowym) i 
jednoczesnie ze znacznie mniejszej niz w olejach zawarto
sci WNKT [11]. 

Smalec wieprzowy w warunkach chlodniczych jest stabil 
ny oksydacyjnie przez 12 miesiEilcy. W wyzszych temperatu
rach jego stabilnose jest mniejsza [22] . Poza tym w smalcu 
nie stwierdzono obecnosci izomerow trans, ktorych zawar
tose w uwodornionych tluszczach roslinnych wynosi od 4,7 
do ponad 50%. NajwiEilksz'l stabilnosci'l oksydacyjn'l cha
rakteryzuje siEil jednak rafinowany loj wolowy, co jest konse
kwencj'l obecnosci witamin rozpuszczalnych w tluszczu (m.in. 
a-tokoferolu), a takze skoniugowanego kwasu linolowego 
CLA [11, 17]. 

Potwierdzeniem duzej stabilnosci oksydacyjnej tluszczu 
mlekowego jest fakt, ze ani w mleku UHT, ani w proszku 
mlecznym nie stwierdza siEil obecnosci oksysteroli - produk
tow utleniania cholesterolu. Jest to mozliwe dziEilki wystEilPO
waniu lipofilnych antyoksydant6w, ktore charakteryzuj'l siEil 
duz'l termostabilnosci'l. Antyoksydanty tluszczu mlekowego 
wspomagaj'l mechanizmy obronne organizmu w zapobiega
niu skutkom stresu oksydacyjnego. Tluszcz mlekowy jest jed
nak podatny na hydrolizEil. Powstaj'lcy kwas maslowy, dosko
nale wyczuwalny przez zmysl wEilchu, nie stanowi jednak za
grozenia zdrowotnego [10]. 

Antyoksydanty tluszczu mlekowego S'l bardzo skutecz
ne, mimo ze wystEilPuj'l w niewielkich ilosciach. Tworz'l bo
wiem synergiczny system, w ktorym mozliwa jest regenera
cja jednych kosztem innych [2 , 25, 32]. Najaktywniejszym 
antyoksydantem srodowiska lipofilowego w organizmie czlo
wieka jest witamina E. Kumuluje siEil w tkankach najbardziej 
narazonych na stres oksydacyjny: w PEilcherzykach pluc i w 

erytrocytach . Wspoldziala z selenem i aminokwasami siar
kowymi w obrEilbie blon komorkowych, zapobiegaj'lc oksyda
cji strukturalnych lipidow. Poza tym dziala ochronnie na wita
minEil A oraz regeneruje ~-karoten. 

Witamina E wystEilPuje w zywnosci w postaci osmiu zwi'lz
kow chemicznych: czterech tokoferoli (a, ~, y, 8) i czterech 
tokotrienoli (a, ~, y, 8), z ktorych zaledwie jeden, tj . a-tokofe
rol, wykazuje duz'l aktywnose antyoksydacyjn'l w tempera
turze ciala czlowieka. W tluszczu mlekowym dominuje a-to
koferol , a jego aktywnose antyoksydacyjna jest 50-100 razy 
wiEilksza niz innych tokoferoli obecnych w olejach roslinnych. 
Antyoksydacyjne dzialanie witaminy E uzupelnia witamina A, 
ktora wykazuje znacznie wiEilksz'l aktywnose w wychwyty
waniu tlenu singletowego niz witamina C i E. Zmniejsza 
dziEilki temu peroksydacjEil WNKT w strukturach kom6rko
wych. W hamowaniu peroksydacji lipidow uczestniczy row
niez witamina 0 3 [2, 11, 32). 

Qprocz witamin w tluszczu mlekowym obecne S'l inne bio
aktywne skladniki 0 duzej aktywnosci antyoksydacyjnej. Sko
niugowany kwas linolowy (CLA) wystEilPuje wyl'lcznie w tlusz
czu mlekowym (2,9-11,3 mg/g tluszczu) oraz w miEilsie i tlusz
czu przezuwaczy (3,1-8 ,5 mg/g tluszczu). Wykazuje oketo 
stukrotnie wiEilksz'l aktywnose antyoksydacyjn'l niz a-tokofe
rol. W badaniach na zwierzEiltach udowodniono, ze CLA ma 
wlasciwosci przeciwnowotworowe oraz jest skuteczny w le
czeniu osteoporozy, otylosci i miazdzycy [4, 6, 18). 

Ze wzglEildu na obecnose kwasow wielonienasyconych 
oraz zdolnose wi'lzania kation6w takze fosfolipidy mog'l dzia
lac jako antyoksydanty. Niektore z nich , tj . sfingomieliny, cha
rakteryzuj'l siEil dzialaniem antynowotworowym [3 , 33) . 

Koenzym Q10 (ubichinon) jest bardzo aktywnym antyok
sydantem. Uczestniczy w wytwarzaniu energii w kom6rkach. 
W tluszczu mlekowym wystEilPuje w ilosci okolo 3,5 mg/100 g. 
Wykazuje wszechstronne, prozdrowotne dzialanie: zmniejsza 
stEilzenie glukozy, reguluje cisnienie krwi, zmniejsza cZEilstotli
wose bolowwiencowych,leczy arytmiEil serca. Najbardziej wraz
liwy na niedobor koenzymu Q10 jest miEilsien sercowy [33]. 

Antyoksydanty obecne w tluszczu mlekowym odgrywaj'l 
istotn'l rolEil w zapewnianiu homeostazy pro- i antyoksyda
cyjnej organizmu. W odr6Znieniu od antyoksydantow wy
stEilPuj'lcych w owocach i warzywach S'l aktywne w srodo
wisku lipofilnym (blony komorkowe, m6zg i centralny uklad 
nerwowy) [32]. 

Tluszcz mlekowy zawiera ca/y kompleks bioaktywnych 
skladnikow intensyfikuj'lcych metabolizm cholesterolu (kwas 
oleinowy n-9, WNKT n-6 i n-3 oraz fosfolipidy) i jednoczesnie 
hamuj'lcych syntezEil cholesterolu endogennego w w'ltrobie 
czlowieka . Olatego nie moze bye traktowany jako glowny i 
najwazniejszy czynnik powstawania zmian miazdzycowych 
oraz przyczyna chorob sercowo-naczyniowych [9 , 10]. 

ANTYMIAi:oiYCOWE Wt.ASCIWOSCI Tt.USZCZU 
MLEKOWEGO 

W por6wnaniu z innymi tluszczami jadalnymi tluszcz mleko
wy zawiera najwiEilcej cholesterolu (230 mg/100 9 masla) i 
KT nasyconych (nawet do 65%) . Jednak 25% wszystkich 
nasyconych KT stanowi'l kwasy krotko- i sredniolancucho
we, kt6re nie stanowi'lzadnego zagrozenia ani otylosci'l, ani 
hipercholesterolemi'l. Wykorzystywane S'l jako ir6dlo ener
gii niezbEildnej do utrzymania stalej temperatury ciala oraz 
funkcjonowania narz'ld6w. Pelni'l wiele niezmiernie istotnych 
funkcji biologicznych [10]. 

Tluszcz mlekowy nie stanowi zagrozenia miazdzycq, wrEilcz 
przeciwnie, zawiera bowiem r6Znorodne skladniki, ktore: 
• ograniczaj'l syntezEil cholesterolu w'ltrobowego i triglice

rydow (krotkolancuchowe nasycone KT, kwas oleinowy 
n-9, WNKT, zwlaszcza n-3); 

• 	 intensyfikuj'l estryfikacjEil i przemiany cholesterolu (fosfo
lipidy, kwas oleinowy n-9 oraz WNKT n-6 i n-3 w optymal
nych proporcjach); 
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• 	 zapobiegajC\, utlenianiu cholesterolu (CLA, a-tokoferol, ko
enzym 010' witaminy A, D3 oraz fosfolipidy); 

• 	 zmniejszajC\, st~zenie LDL-cholesterolu w osoczu (kwas 
linolenowy n-3, linolowy n-6, a takze oleinowy n-9). 
Wi~kszosc komponent6w 0 dzialaniu antymiazdzycowym 

charakteryzuje si~ jednoczesnie dzialaniem antynowotworo
wym [26] . 

Mimo wszystkich zalet Uuszcz6w zwierz~cych, zwlaszcza 
Uuszczu mlekowego, konieczne jestjednak uzupefnianie diety 
WNKT n-3, kt6rych najlepszym zr6dlem sc\, zimnowodne ryby 
i ssaki morskie. Tluszcze rybie zawierajC\, biologicznie aktyw
ne dlugolancuchowe WNKT niezb~dne do regulacji gospo
darki lipidowej, a takze do prawidlowego funkcjonowania 
m6zgu oraz ukladu nerwowego i immunologicznego. Zapo
trzebowanie na nie jest niewielkie i wynosi okolo 1 9 dzien
nie. Regularna konsumpcja dw6ch porcji tlustych ryb mor
skich tygodniowo w pelni zaspokaja zapotrzebowanie doro
slej osoby na WNKT n-3 [29]. 

PODSUMOWANIE 

Mimo intensywnego upowszechniania zachowan prozdrowot
nych oraz realizowania program6w prewencji pierwotnej i 
wt6rnej w odniesieniu do chor6b sercowo-naczyniowych dane 
epidemiologiczne wskazujq, ze ograniczenie spozycia Uusz
cz6w zwierz~cych i zastqpienie ich w diecie Uuszczami ro
slinnymi nie tylko nie zapobiega miazdzycy, lecz takte zwi~k
sza prawdopodobienstwo wystqpienia nowotwor6w i scho
rzen neurologicznych. 

Wbrew powszechnym teoriom, ani nasycone kwasy KT, 
ani cholesterol egzogenny (pokarmowy) obecne w zywnosci 
pochodzenia zwierz~cego nie stanowiC\, zagrotenia miatdty
cc\,. Tak zwany profil lipidowy krwi zalety w najwi~kszym stop
niu od obecnosci w diecie biologicznie aktywnych WNKT n-3, 
kt6re intensyfikujC\, metabolizm cholesterolu w organizmie 
czlowieka. Najlepszym tr6dlem WNKT n-3 sc\, tluste ryby i 
ssaki morskie, zwt8szcza zimnowodne. Obecne w margary
nach sztuczne izomery trans KT przez blokowanie transace
tylazy - enzymu odpowiedzialnego za estryfikacj~ chole
sterolu - uniemotliwiajC\, jego metabolizm i at 10-krotnie 
zwi~kszajC\, prawdopodobienstwo hipercholesterolemii w po
r6wnaniu z KT nasyconymi. 

Obecne w produktach pochodzenia zwierz~cego skladni
ki 0 dzialaniu antyoksydacyjnym aktywne sc\, takte w organi
zmie czlowieka. Dzi~ki temu mogC\, skutecznie wspomagac 
endogenne systemy obronne w zabezpieczaniu najwatniej
szych struktur katdej kom6rki, tj. blon kom6rkowych, a takte 
szczeg61nie naratonych na skutki stresu oksydacyjnego ukla
d6w: oddechowego, nerwowego i krwionosnego. 
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