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HOMEOSTAZA PRO- I ANTYOKSYDACYJNA 
ORGANIZMU

U podłoża miażdżycy, nowotworów, schorzeń neurologicznych
leżą zaburzenia równowagi pro- i antyoksydacyjnej organizmu na
korzyść procesów prooksydacyjnych.

Długotrwały stres oksydacyjny skutkuje powstawaniem trwałych
uszkodzeń w strukturze DNA, białek i lipidów. Prowadzi to do
zaburzeń w metabolizmie komórkowym a nawet do mutacji.

Wolne rodniki oraz ich pochodne są unieczynniane przez endo-
i egzogenne antyoksydanty.

Antyoksydanty egzogenne utożsamiane są z warzywami
i owocami. Niestety antyoksydanty hydrofilne nie są aktywne
w lipidowych strukturach organizmu (błony komórkowe, mózg).



ANTYOKSYDANTY LIPOFILNE  - TO CZEGO W 
NASZEJ DIECIE BRAKUJE

Skutkiem zastąpienia tłuszczów zwierzęcych olejami
i margarynami jest 4-10-krotny spadek spożycia
antyoksydantów lipofilnych, m.in. witamin A, D, E, K.

Najlepszym źródłem antyoksydantów lipofilnych jest tłuszcz
mlekowy, który zawiera:
• skoniugowany kwas linolowy - CLA o aktywności

antyoksydacyjnej 100x większej niż witamina E,
• kwas 13-metylotetradekanowy indukuje apoptozę

komórek nowotworowych. Inne rozgałęzione KT są
przedmiotem badań. Ich zawartość w tłuszczu mlekowym
zależy od udziału zielonki pastwiskowej w żywieniu krów.



ANTYOKSYDANTY LIPOFILNE

• α-tokoferol jedyna aktywna forma witaminy E;

• koenzym Q10 aktywny w łańcuchu oddechowym oraz
wytwarzaniu energii (ATP); skuteczniejszy w ochronie błon
komórkowych i LDL-cholesterolu niż α-tokoferol czy β-karoten;

• witamina A i β-karoten hamują peroksydację lipidów.
W „zmiataniu” tlenu singletowego i nadtlenków lipidowych
β-karoten jest bardziej skuteczny niż witaminy: A, E i C;

• witamina D kojarzona z gospodarką wapniową; działa
antyoksydacyjnie, immunostymulująco i antynowotworowo
(prostata, jelito grube). Jej niedobory są przyczyną schorzeń
autoimmunologicznych;

• witamina K2 (menachinon) niezbędna w syntezie osteokalcyny
- białka odpowiedzialnego za transport wapnia z układu
krążenia do układu kostnego;



ANTYOKSYDANTY LIPOFILNE

fosfolipidy - główny składnik otoczki kuleczki tłuszczowej:

• działają neuroprotekcyjnie: regulują pracę mózgu, zmniejszają
ryzyko depresji, choroby Alzheimera i Parkinsona,

• przyspieszają regenerację organizmu,

• skuteczne w leczeniu wątroby (stłuszczenia, zatrucia
alkoholem),

• inhibują patogeny, czynniki prozapalne, nowotwory;

lipidy eterowe (alkiloglicerofosfolipidy ):

• działają immunostymulująco i antynowotworowo,

• aktywują makrofagi, które stają się zdolne do rozpoznawania
komórek nowotworowych,

• chronią tkanki przed toksycznym działaniem radioterapii;

butyrolakton – glikoproteina stanowiąca aż 40% białek otoczki
kuleczki tłuszczowej - przeciwdziała stwardnieniu rozsianemu.



SKUTECZNOŚĆ ANTYOKSYDANTÓW LIPOFILNYCH

Obecne w niewielkich ilościach, mimo to skuteczne!!!

Działanie plejotropowe = aktywne przy bardzo niskich stężeniach

Termostabilność = aktywne we wszystkich produktach

Synergizm – między antyoksydantami lipofilnymi i hydrofilnymi
umożliwia regenerację jednych antyoksydantów kosztem innych:
• w warunkach stresu oksydacyjnego witamina E działa

synergicznie z selenem, skutecznie ochrania witaminę A oraz
regeneruje β-karoten,

• rodnik tokoferylowy jest regenerowany do aktywnej witaminy E
z udziałem koenzymu Q10 , witaminy A , glutationu oraz wit. C.

Antyoksydanty lipofilne obecne w żywności są bardziej skuteczne
niż suplementy (nawet w mniejszych ilościach).



ZAWARTOŚĆ KT ORAZ ANTYOKSYDANTÓW 
W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU ŻYWIENIA KRÓW

Składnik tłuszczu

Mleko z gospodarstw

wysokowydajnych
niskowydajnych

organicznych nieorganicznych

KT nasycone 691 672 660

KT jednonienasycone 275 289 305

KT wielonienasycone 59 82 78

Kwas α-LA (C18:3 c9c12c15) 6,2 10,2 9,0

Kwas γLA (C18:3 c6c9c12) 0,26 0,26 0,14

WNKT n-6 20,1 15,2 10,6

Proporcja WNKT n3:n6 0,37 0,79 0,88

Kwas VA (C18:1 t 11) 22,5 35,5 41,9

CLA (C18:2 c9,t11) 8,8 14,1 17,5

CLA (C18:2 t10, c12) 0,31 0,33 0,38

Tokoferole 21,4 28,5 32,0

β-karoten 5,35 6,95 9,29

Karotenoidy 5,91 7,88 10,64
Źródło: Schroeder 2003; Vlaeminck i in. 2006; Butler i in. 2008



POJEMNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA MLEKA 
W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU ŻYWIENIA KRÓW 

Źródło: Ambroziak, Cichosz; dane niepublikowane 



ZAWARTOŚĆ WITAMIN W SERACH 
DOJRZEWAJĄCYCH

Witaminy 
[µg/100g]

Parmezan Ementaler Grojer Cheddar Gouda Edamski

Wit. A
Wit. D
Wit. E

Tiamina
Ryboflawina

Niacyna
Wit. B6

Wit. B12
Kwas foliowy
Pantotenian

Biotyna

345
0,25
700
30

440
120
130
1,9
12

430
3,3

320
-

440
50

350
100
90
2,0
20

400
3,0

325
0,25
580
30

400
70

100
1,1
33

360
3,0

325
0,26
530
30

400
70

100
1,1
33

360
3,0

245
0,24
530
30

300
50
80
1,7
43

320
1,4

175
0,19
480
30

350
70
90
2,1
40

380
1,8

Źródło: Robinson, 1993



NEUROPROTEKCYJNE I ANTYNOWOTWOROWE 
WŁAŚCIWOŚCI FOLIANÓW

Funkcje biologiczne folianów to udział w:

• procesie mielinizacji włókien nerwowych = zapobieganie zaburzeniom
neurologicznym,

• remetylacji homocysteiny = zapobieganie hiperhomocysteinemii,

• syntezie i metylacji DNA = integralność oraz stabilność = zapobieganie
nowotworom.

Foliany w serach dojrzewających są stabilne, dzięki antyoksydantom lipofilnym
oraz biodostępne w związku z:

• występowaniem w formie 5-metylo-TH4-folianów,

• obecnością białka FBP ułatwiającego ich transport przez błony komórkowe,

• aktywacją białka FBP przez sfingolipidy i cholesterol.

Sery miękkie, zwłaszcza pleśniowe, są lepszym źródłem folianów
(50-100 μg/100 g) niż sery twarde (10-40 μg/100g).



ZWIĄZKI MINERALNE W SERACH 

• Zgrać niebieski, wykłady, mleczarstwo, sery 
dojrzewające nr 47

• Albo doktoranci prod. mlecz. źródło nr 7

Składniki 
mineralne
[mg/100g]

Parmezan Ementaler Grojer Cheddar Gouda Edamski

Sód
Potas
Wapń

Magnez
Fosfor
Żelazo
Miedź
Cynk

Siarka
Chlorki

Mangan

1090
110

1200
45

810
1,1

0,33
5,3
250

1820
0,1

450
89

970
35

590
0,3
1,3
4,4
200
690
Śl.

670
99

950
37

610
0,3

0,13
2,3
200

1040
Śl.

670
77

720
25

490
0,3

0,03
2,3
230

1030
Śl.

910
91

740
38

490
0,1
Śl.
1,8

-
1440

Śl.

1020
97

770
39

530
0,4

0,05
2,2

-
1570

Śl.

Źródło: Robinson, 1993



KONTROWERSJE WOKÓŁ WAPNIA

Czy mleko wypłukuje wapń z kości?
Kiedy wapń odkłada się w naczyniach krwionośnych?
Dlaczego wapń kumuluje się w prostacie?
Czemu Azjaci nie chorują na raka prostaty?



TAJEMNICZY MENACHINON 

Funkcje biologiczne witaminy K2:
• aktywuje osteokalcynę – białko, które transportuje wapń do

kości i zębów a także zwiększa insulinowrażliwość komórek,
• aktywuje białko MGP, które usuwa wapń z tętnic i tkanek

miękkich,
• zapobiega kamicy nerkowej,
• stymuluje funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego.

Sery twarde zawierają więcej witaminy K2 niż miękkie.

Niedobory  witaminy K2 są przyczyną 
osteoporozy, zwapnienia naczyń krwionośnych, 
nowotworów prostaty. 



SŁONECZNA WITAMINA 

Funkcje biologiczne witaminy D:
• zapobiega krzywicy i osteoporozie,
• zmniejsza ryzyko raka: jelita grubego, nerki, piersi, jajników,
• zapobiega schorzeniom autoimmunologicznym: stwardnienie

rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, łuszczyca,
choroba Hashimoto,

• reguluje funkcjonowanie mięśni i metabolizm energetyczny,
• wspomaga leczenie chorób serca.

Wysokotłuszczowe produkty mleczarskie zawierają witaminę D.
Cennym źródłem witaminy D jest jej endogenna synteza pod
wpływem promieniowania UVB.
W okresie jesienno-zimowym konieczna jest suplementacja diety
witaminą D. Jednak suplementacja witaminą D zwiększa
zapotrzebowanie na witaminę K2.



WAPŃ – PROBLEM ILOŚCI CZY BIODOSTĘPNOŚCI?

Biodostępność wapnia zależy od składników tłuszczu mlekowego,
tj.: witaminy D oraz K2.

Najlepszym źródłem witaminy K2, w najbardziej stabilnej formie
MK-7, jest natto (fermentowana soja). Stąd mniejsza
zachorowalność Azjatów na osteoporozę i raka prostaty, mimo
niskiej podaży wapnia w diecie.

Przy niedoborach witaminy D oraz K2 wapń odkłada
się w naczyniach krwionośnych i w prostacie.

Suplementy wapnia, podobnie jak odtłuszczone 
produkty mleczarskie, nie wspomagają zdrowia, 
a wręcz przeciwnie - są szkodliwe. 



SERY DOJRZEWAJĄCE NAJLEPSZE ŹRÓDŁO 
BIODOSTĘPNEGO WAPNIA

Ze względu na:

• wysoką zawartość wapnia,

• optymalne proporcje wapnia do fosforu,

• obecność  witaminy D3, 

• obecność witaminy K2, 

• obecność fosfopeptydów. 



SERY DOJRZEWAJĄCE = NUTRACEUTYK

Wszystkie składniki serów dojrzewających są biologicznie aktywne .

W profilaktyce  dieto zależnych schorzeń metabolicznych 
najbardziej istotne są:
• antyoksydanty tłuszczu mlekowego,

• wapń  biodostępny dzięki obecności witaminy  D oraz K2,

• pozostałe związki mineralne i pierwiastki śladowe, 

• witaminy rozpuszczalne w wodzie, zwłaszcza foliany,

• bioaktywne peptydy, m.in. fosfopeptydy.

POPRZEZ DIETĘ MOŻNA ZAPOBIEGAĆ : 
MIAŻDŻYCY, NOWOTWOROM, 
SCHORZENIOM NEUROLOGICZNYM !!!



Dziękuję za uwagę


