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Stres oksydacyjny towarzyszący zaburzeniom równowagi pomiędzy utleniacza-
mi a przeciwutleniaczami odgrywa znaczącą rolę w rozwoju miażdżycy, choroby 
niedokrwiennej serca (ChNS) i udaru. Podczas gdy terapie poprawiające parametry 
lipidowe są głównym sposobem leczenia miażdżycy, coraz większą wagę przywią-
zuje się do diety zawierającej pokarmy poprawiające równowagę pomiędzy utlenia-
czami a przeciwutleniaczami. W żywności istnieje szeroka gama związków, których 
hamujący wpływ na rozwój miażdżycy, został udokumentowany.

Owoce i warzywa

Owoce i warzywa są istotnym źródłem węglowodanów, błonnika, witamin o dzia-
łaniu antyoksydacyjnym, karotenoidów, polifenoli i wielu minerałów. Związek po-
między dietą bogatą w owoce i warzywa a prewencją udarów i ChNS został udo-
wodniony w wielu badaniach epidemiologicznych potwierdzających redukcję ryzyka 
rozwoju tych chorób. Przeprowadzono badanie na kohorcie blisko 40 tysięcy kobiet 
pracujących w służbie zdrowia, oceniając związek pomiędzy spożywaniem owoców 
i warzyw a ryzykiem sercowo-naczyniowym (1). Względne ryzyko rozwoju miaż-
dżycy u grupy kobiet z największym spożyciem owoców i warzyw (średnio 10,2 
porcji dziennie) było o 32% mniejsze w porównaniu do grupy kobiet z najmniejszym 
spożyciem owoców i warzyw (średnio 2,6 porcji dziennie). Wyniki te sugerowały 
związek pomiędzy wysokim spożyciem owoców i warzyw a hamowaniem rozwoju 
ChNS i zmniejszaniem ryzyka zawału mięśnia sercowego. Kolejne badanie na gru-
pie 42 tysięcy mężczyzn i 84 tysięcy kobiet wykazało względne ryzyko ChNS na 
poziomie 0,80 wśród części badanych wykazujących najwyższe spożycie owoców 
i warzyw (2). Wykazano także, że każda kolejna porcja owoców i warzyw dziennie 
zmniejsza ryzyko ChNS o 4%, przy czym najlepszy efekt przynosi spożywanie 
bogatych w witaminę C owoców i warzyw, zwłaszcza zielonych. Co więcej na pod-
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stawie metaanalizy ośmiu badań, oszacowano związek pomiędzy konsumpcją wa-
rzyw a ryzykiem udaru, gdzie grupą kontrolną były osoby spożywające mniej niż 3 
porcje warzyw dziennie (3). Względne ryzyko wynosiło 0,89 wśród osób jedzących 
3-5 porcji warzyw dziennie i 0,74 w grupie spożywającej ponad 5 porcji dziennie. 
Na tej podstawie ustalono odwrotnie proporcjonalną zależność pomiędzy ilością 
spożywanych owoców i warzyw a względnym ryzykiem chorób układu sercowo-
-naczyniowego.

Poza witaminami C i E, zielone i żółte warzywa zawierają znaczne ilości ka-
rotenoidów i polifenoli, działających protekcyjnie na układ sercowo-naczyniowy. 
Istnieją także doniesienia o hamującym wpływie popularnej japońskiej rośliny – 
pachnotki (Perilla) na oksydacje cholesterolu LDL (4). Wykazano związek pomiędzy 
ilością karotenoidów oraz witamin C i E zawartych w diecie a obniżeniem ryzyka 
wystąpienia ChNS (5). Badania epidemiologiczne przeprowadzone na wielu ran-
domizowanych, kontrolowanych placebo, próbach, wykazywały korzystny wpływ 
antyoksydantów na pierwotną i wtórną prewencje ChNS i udaru. Jednakże jed-
na dała nieco odmienny wynik (6). Wśród 9,5 tysięca pacjentów z wysokim ryzy-
kiem sercowo-naczyniowym, podawano witaminę E (800 IU dziennie) lub placebo. 
W żadnej z grup nie wykazano prewencyjnego wpływu suplementacji na incydenty 
sercowo-naczyniowe, natomiast u grupy przyjmującej witaminę E wykazano częst-
sze występowanie niewydolności serca. Następna metaanaliza 68 randomizowa-
nych prób, w których uczestniczyły 232 tysiące badanych, miała ocenić wpływ 
przeciwutleniaczy, przyjmowanych z dietą, na śmiertelność całkowitą (7). Badanie 
to dowiodło, że spożywanie suplementów zawierających witaminy C, E i beta-ka-
roten, spożywanych samodzielnie lub z innymi suplementami, nie ma korzystnego 
efektu, a śmiertelność była znacznie zwiększona wśród osób przyjmujących suple-
menty beta-karotenu i witaminy E. Przyczyna zwiększonej śmiertelności wśród osób 
przyjmujących te suplementy pozostaje niewyjaśniona, jednak wciąż preparaty te 
mogą wywoływać korzystny efekt u niektórych grup pacjentów. Jak donoszą bada-
nia z 2004 roku (8) suplementacja witaminami C i E przeciwdziała zwężaniu naczyń 
wieńcowych wśród homozygotycznych kobiet z allelem haptoglobiny 1, czego nie 
zaobserwowano wśród tych z allelem haptoglobiny 2. Sugeruje to, że korzystny bądź 
niekorzystny wpływ suplementacji witamin, na ChNS, zależy od typu haptoglobi-
ny posiadanej przez pacjenta. Bazując na przytoczonych badaniach rekomendacje 
odnośnie spożywania warzyw i owoców z 2006 roku (9) zalecały ich spożywanie, 
ze szczególnym uwzględnieniem żółtych i zielonych warzyw, jednocześnie nie za-
lecając suplementacji witaminami C i E w celu prewencji miażdżycy i jej następstw.

Owoce, zwłaszcza cytrusowe, zawierają znaczne ilości flawonoidów, witaminy C 
i karotenoidów. Pomarańcze i grejpfruty zawierają także znaczne ilości hesperydyny 
i naringiny. Raport dotyczący nawyków żywieniowych kobiet w średnim wieku (10) 
wskazywał, iż kobiety z dobrymi nawykami żywieniowymi, jedzące dużo owoców, 
warzyw, roślin strączkowych, ryb, natomiast niewielką ilość mięsa i nasyconych 
kwasów tłuszczowych, miały znacząco zmniejszone ryzyko wystąpienia zespołu 
metabolicznego. Wykazano także, że spożycie dużej ilości owoców może powodo-
wać otyłość i zwiększać ilość triglicerydów w surowicy, lecz ma korzystny wpływ 
na poziom HDL (11). Co więcej wśród pacjentów spożywających znaczne ilości 
hesperydyny i naringiny ryzyko udaru jest zmniejszone (12).
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Owoce morza

Badania epidemiologiczne, prowadzone w latach 70-tych (13,14), wykazały niską 
zapadalność na ChNS wśród rdzennych mieszkańców Grenlandii – Eskimosów, 
których dieta zawierała głównie ryby i foki będące bogatym źródłem wieloniena-
syconych kwasów tłuszczowych omega-3. W rezultacie zauważono istotny wpływ 
kwasów omega-3, takich jak kwas eikozopentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksa-
enowy (DHA) na rozwój ChNS. Wysokie stężenia EPA i DHA występują w sardyn-
kach i tuńczyku. Wiele badań epidemiologicznych wykazuje związek, pomiędzy 
wysokim spożyciem ryb, a niskim ryzykiem wystąpienia ChNS i udaru (15). Wśród 
populacji japońskiej, spożywającej bogatą w ryby dietę, poza niskim ryzykiem wy-
stąpienia ChNS, zauważono zmniejszoną umieralność u osób już chorujących na 
ChNS (16). Ponadto w populacji zamieszkującej tereny wiejskie Japonii zapadalność 
na ChNS jest znacznie niższa na obszarach, gdzie ludność trudni się rybołówstwem 
w stosunku do terenów farmerskich (17).

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe są istotnym składnikiem fosfolipidów budu-
jących błony komórkowe. Komórki zapalne są bogate w kwas arachidonowy (AA), 
będący kwasem omega-6, cechując się przy tym niską zawartością kwasów omega-3 
(EPA i DHA). Kwas arachidonowy jest prekursorem prozapalnych eikozanoidów, 
podczas gdy EPA i DHA redukują jego ilość, wykazując działanie przeciwzapalne 
(18). Równowaga pomiędzy EPA (lub DHA) a kwasem arachidonowym ma istotny 
wpływ na regulację produkcji mediatorów zapalenia. Wysokie spożycie ryb, boga-
tych w EPA i DHA zmienia proporcje wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
w komórkach zapalnych na korzyść EPA i DHA, kosztem AA (18). Na przeciwmiaż-
dżycowe działanie kwasów omega-3 składają się: zmniejszona agregacja płytek, 
obniżanie poziomu triglicerydów, ciśnienia krwi, zmniejszanie ekspresji cząsteczek 
adhezyjnych i działanie przeciwzapalne (18-21). Randomizowana próba przeprowa-
dzona na pacjentach poddawanych zabiegowi udrażniania tętnic szyjnych wykazała, 
że suplementacja kwasów omega-3 zmniejsza nasilenie procesów zapalnych i stabi-
lizuje blaszkę miażdżycową (22).

W celu ustalenia wpływu suplementów zawierających kwasy omega-3 na zapobie-
ganie incydentom sercowo-naczyniowym przeprowadzono kilka badań. W Japonii 
przeprowadzono randomizowane badanie kliniczne na grupie prawie 19 tysięcy 
pacjentów z hiperlipidemią (23). W grupie przyjmującej suplementację EPA wy-
stąpiło 19% mniej incydentów wieńcowych. Inna randomizowana próba wykazała, 
że suplementacja kwasami omega-3 zmniejsza śmiertelność z powodu incydentów 
sercowo-naczyniowych u osób po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego 
o 30% (24). W związku z tym rekomendacje z 2006 roku u pacjentów bez ChNS za-
lecają spożywanie tłustych ryb co najmniej 2 razy w tygodniu, a u pacjentów z ChNS 
rozważenie suplementacji kwasami omega-3. Potencjalnym problemem przyjmo-
wania zbyt dużej ilości kwasów omega-3, mogą być zaburzenia krzepnięcia krwi 
w związku z hamowaniem agregacji płytek. Wśród ludzi spożywających znaczne 
ilośći EPA i DHA zauważono zwiększoną zapadalność na udary krwotoczne mózgu 
(25). W związku z tym powinno się unikać przyjmowania kwasów omega-3 w dawce 
większej niż 10 g dziennie.



Nr 4798 M. Kopeć i współpr.

Astaksantyna jest kolejną substancją zawartą w rybim pokarmie, która może od-
grywać rolę w prewencji miażdżycy. Jest to karotenoid podobny do występujące-
go w pomidorach likopenu i występującego w marchwi beta-karotenu. Występuje 
głównie w mięsie ryb łososiowatych, skorupach skorupiaków i czerwonej doradzie. 
Astaksantyna jest silnym przeciwutleniaczem, 6000 razy silniejszym od witaminy 
C i 500 razy silniejszym od witaminy E. Astaksantyna jest także silnym inhibitorem 
oksydacji LDL (26). Ponadto doniesiono, iż przyjmowanie astaksantyny w ilości 
6–18 mg dziennie przez 12 tygodni zmniejsza stężenie triglicerydów w surowicy, 
zwiększa stężenie HDL i adiponektyny, co wykazane zostało na grupie 61 pacjentów 
z łagodną hiperlipidemią (27).

Produkty sojowe

Proporcje kwasów tłuszczowych zawartych w tłuszczach sojowych znacząco róż-
nią się od tłuszczy zawartych w mięsie. Soja zawiera dużo więcej kwasów wieloniena-
syconych w stosunku do nasyconych. Skład aminokwasowy białek soi także znacząco 
rózni się od składu białek zwierzęcych. Metaanaliza, mająca na celu ustalenie efektu 
spożywania soi na lipidogram, wykazała znaczne obniżenie poziomu cholesterolu 
całkowitego, LDL oraz triglicerydów, a zwiększenie poziomu HDL, przy czym zmia-
ny te były związane z poziomem i czasem przyjmowania soi, płcią oraz początkową 
zawartością lipidów w surowicy (28). Istotne znaczenie mogą mieć także zawarte 
w soi izoflawony, ponieważ przypominają swoją strukturą ludzkie estrogeny, dzięki 
czemu mogą przyłączać się do receptorów estrogenowych, co może leżeć u podstaw 
ich działania przeciwmiażdżycowego. Duże kohortowe badanie, przeprowadzone 
w Japonii, wykazało zależność pomiędzy wysokim spożyciem izoflawonów a obni-
żeniem ryzyka ChNS i udaru, lecz jedynie wśród kobiet (29). Przeprowadzano także 
badania na kobietach w wieku pomenopauzalnym, które przyjmowały suplementacje 
w postaci 25 g soi dziennie, co spowodowało subkliniczne ograniczenie rozwoju 
miażdżycy, oceniane na podstawie grubości błony wewnętrznej i środkowej tętnicy 
szyjnej (IMT), o 16% w porównaniu do grupy placebo (30). Wynik ten nie był istotny 
statystycznie. Tylko w podgrupie kobiet, która nie przekroczyła 5 lat od menopauzy, 
zaobserwowano redukcję IMT o 68% co było istotne statystycznie, jednakże była to 
wartość graniczna. W związku z tym prewencyjny efekt białek soi i suplementacji 
izoflawonami nie został jeszcze potwierdzony i wymaga dalszych badań.

WNIOSKI

W wielu badaniach epidemiologicznych wykazano obiecujący wpływ zawar-
tych w żywności antyoksydantów na prewencję chorób związanych z miażdżycą. 
Jednakże wciąż istnieje wiele niejasności odnośnie wpływu poszczególnych prze-
ciwutleniaczy na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Spożywanie ryb, owoców 
i warzyw jest istotne w obniżaniu ryzyka sercowo-naczyniowego (9). Istotne jest 
także określenie wpływu poszczególnych elementów diety, jak i ich oddziaływań 
w terapii łączonej na rozwój miażdżycy. Jedzenie nie może być traktowane tylko 
jako przyjemność lub materiał energetyczny, gdyż jest ono kluczowe dla utrzymania 
homeostazy w naszym organizmie.
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