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WSTĘP

Medycyna, zdrowie i środowisko jest wynikiem współpracy wielu ośrodków 
akademickich i osób zajmujących się problematyką otaczającej rzeczywistości.

W niniejszym monografii zawarte zostały prace młodych badaczy, pra-
cowników naukowych, doktorantów, studentów wiodących uczelni krajo-
wych realizujących badania i dydaktykę w dziedzinie nauk medycznych oraz 
nauk o zdrowiu, którzy prezentują wyjątkowe spojrzenie na otaczającą rze-
czywistość. W tej publikacji możemy znaleźć teksty autorów reprezentują-
cych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym  
w długofalowy proces tworzenia poniższej monografii, w szczególności Recen-
zentom za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne, dzięki którym publika-
cja przybrała ostateczny kształt, autorom rozdziałów, Wydawnictwu Nauko-
wemu ArchaeGraph, członkom Redakcji Technicznej oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania niniejszego opracowania.

Agnieszka Decyk 
Redaktor naczelna
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ANNA GŁOWACKA1

ZALETY SZCZEPIONEK 
ATENUOWANYCH  

ORAZ KORZYŚCI Z ICH 
ZASTOSOWANIA W ZAPOBIEGANIU 
ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2

Streszczenie: Celem pracy jest analiza korzyści zastosowania szczepionek ate-
nuowanych (Live Attenuated Vaccines, LAV) w zapobieganiu zakażeniu wi-
rusem SARS-CoV-2 oraz ich przewag nad dotychczas zatwierdzonymi szcze-
pionkami. Obecnie na terenie Unii Europejskiej zarejestrowanych jest pięć 
szczepionek na SARS-CoV-2. Wykorzystują one platformę mRNA, wektor 
adenowirusowy lub są  szczepionką białkową. Żywe atenuowane szczepionki 
na SARS-CoV-2 mogą stanowić przełom w tej dziedzinie, ze względu na prze-
widywaną wysoką skuteczność wobec kolejnych wariantów wirusa. LAV wy-
wołują silną odpowiedź immunologiczną, która obejmuje zarówno limfocyty 
B, jak i limfocyty T. Mogą one indukować odporność na kilka antygenów wi-
rusowych, zapewniając silniejszą, niezawodną i trwałą ochronę. Opracowanie 
nowych metod uodpornienia przeciw SARS-CoV-2 jest istotne, ze względu 
na możliwość wyboru opcji najbardziej korzystnej dla pacjentów. Kluczowe 
jest również opracowanie preparatów o jak najmniejszej ilości działań niepo-
żądanych oraz zapewniających wysoki poziom odporności przeciw zakażeniu. 
Z zastosowaniem szczepionek atenuowanych wiążą się również inne zalety:  
są one oparte na dokładnie przebadanej technologii oraz stosunkowo proste 
w produkcji. 

Słowa kluczowe: szczepionki, żywe szczepionki atenuowane, SARS-CoV-2, 
immunologia

1. WPROWADZENIE 

Obecnie na terenie Unii Europejskiej zarejestrowanych jest pięć szcze-
pionek na SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). 

1 ania.kontakt00@gmail.com, Studenckie Koło Immunologii, Kolegium Nauk Me-
dycznych, Uniwersytet Rzeszowski
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Dwie szczepionki wykorzystujące platformę mRNA - szczepionka Comirnaty 
(Pfizer BioNTech) i szczepionka Spikevax, dwie wykorzystujące wektor ade-
nowirusowy - szczepionka Vaxzevria (AstraZeneca) i szczepionka Vaccine 
Janssen oraz jedna szczepionka białkowa o nazwie Nuvaxovid. Opracowanie 
nowych metod immunizacji przeciw SARS-CoV-2 jest istotne, ze względu 
na możliwość doboru szczepionki najkorzystniejszej dla pacjentów, dającej 
najmniej działań niepożądanych oraz zapewniającej wysoki poziom odpor-
ności przeciw zakażeniu. Z zastosowaniem szczepionek atenuowanych (Live 
Attenuated Vaccines, LAV) wiążą się liczne zalety. Oparte są one na dokładnie 
przebadanej technologii. Wywołują silną odpowiedź immunologiczną, któ-
ra obejmuje zarówno limfocyty B, jak i limfocyty T. Dzięki zaangażowaniu 
odporności nabytej i wrodzonej, są wysoce skuteczne w zapobieganiu infek-
cji. Są one również stosunkowo proste w produkcji. LAV mogą indukować 
odporność na kilka antygenów wirusowych, zwiększając szanse na ochronę. 
Ponadto LAV wymagają mniejszej liczby podań, aby zapewnić niezawodną 
i trwałą ochronę. W przeszłości podejmowano różne próby opracowania ży-
wych atenuowanych szczepionek przeciwko koronawirusom. Eksperymen-
talna, żywa, atenuowana szczepionka SARS-CoV wykazała duży potencjał  
w indukowaniu odpowiedzi przeciwciał neutralizujących w 2004 r. Następnie, 
w 2005 r., szczepionka z rekombinowanym atenuowanym wirusem pęcherzy-
kowego zapalenia jamy ustnej, która wykazywała ekspresję białka wypustek 
SARS-CoV-2 wykazywał potencjał do indukowania odpowiedzi przeciwciał 
neutralizujących. W 2010 roku opracowano szczepionkę z żywym atenuowa-
nym wirusem SARS-CoV (Chen, J. W., Chen, J. M. 2020). Co więcej, inne 
żywe, atenuowane SARS-CoV-pozbawione białka E wykazywały ogromny 
potencjał w indukowaniu odpowiedzi immunologicznej poprzez zwiększenie 
napływu cytokin prozapalnych i neutrofili z wyższą liczbą limfocytów T CD4 
i CD8 (Soleimanpour S., Yaghoubi A.2021). Celem pracy jest analiza korzy-
ści zastosowania szczepionek atenuowanych (Live Attenuated Vaccines, LAV) 
w zapobieganiu zakażeniu wirusem SARS CoV-2 oraz ich przewag nad do-
tychczas zatwierdzonymi szczepionkami. W niniejszej pracy podjęto się próby 
weryfikacji następującej hipotezy: zastosowanie przeciw SARS CoV-2 żywej 
szczepionki atenuowanej przyniesie liczne korzyści kliniczne i ekonomiczne. 
Artykuł przygotowano z wykorzystaniem metody przeglądu literatury, korzy-
stając z internetowej bazy danych PubMed.



11

ZALETY SZCZEPIONEK ATENUOWANYCH...

2. MECHANIZM DZIAŁANIA I OTRZYMYWANIA 
SZCZEPIONEK ATENUOWANYCH PRZECIW SARS-
COV-2

Szczepionki atenuowane zawierają osłabione wirusy. Atenuacja to pro-
ces osłabienia wirusów. Po tym etapie wirusy nie powinny wywołać choroby  
u osoby szczepionej. LAV powstają poprzez zmniejszenie lub wyelimino-
wanie wirulencji, co jest możliwe przy użyciu środków chemicznych mają-
cych działanie mutagenne lub poprzez wprowadzenie specyficznych mutacji 
punktowych. Szczepionki atenuowane można również otrzymać ze szczepów 
wirusów namnażających się w suboptymalnych temperaturach lub wirusów 
powstałych podczas koinfekcji, czyli w wyniku wymieszania materiału ge-
netycznego różnych szczepów. (Zawilska J.B. i in. 2021). W procesie ate-
nuacji poprzez przystosowanie do zimna otrzymuje się wirusy o wolniejszej  
niż w przypadku szczepów typu dzikiego, proliferacji w organizmie człowieka. 
Przykładowo, szczepy wirusa grypy Ann Arbor 60 i 66 w 37 °C replikują się 
wolniej, niż szczep typu dzikiego, a ich namnażanie w temperaturze 39 °C 
jest całkowicie zablokowane. Mechanizm działania tych LAV przeciwko gry-
pie polega na umożliwieniu rozmnażania się wirusa szczepionkowego jedynie  
w chłodniejszych górnych drogach oddechowych. Dzięki temu procesowi na-
bywana jest odporność. W wyższej temperaturze dolnych dróg oddechowych 
jego replikacja będzie ograniczona. LAV stymulują zarówno mechanizmy od-
porności wrodzonej, jak i nabytej. Mogą zapewniać ochronę przed danym 
patogenem na całe życie. W przypadku wirusa SARS-CoV-2 osłabione cząstki 
wirusa można uzyskać poprzez deoptymalizację kodonu lub wprowadzenie 
mutacji do fragmentu genomu, który odpowiada za syntezę białka osłonki 
(Zawilska J.B. i in. 2021).

Możliwe jest również wyizolowanie atenuowanych szczepów wirusa wy-
stępujących w naturze. Najprawdopodobniej subpopulacją przenoszącą żywe 
atenuowane wirusy są osoby bezobjawowe i osoby z łagodnymi objawami  
w grupach najwyższego ryzyka. Z tego powodu znalezienie odpowiednich 
żywych atenuowanych szczepów może okazać się czasochłonne i skompliko-
wane. Wirusy RNA mają zwykle wysokie wskaźniki mutacji, jednak częstość 
mutacji SARS-CoV-2 jest niższa niż w przypadku większości wirusów RNA. 
Ponieważ SARS-CoV-2 ma niską śmiertelność w młodszych i zdrowszych 
grupach, a także stosunkowo długi okres inkubacji, jego ewolucja w kierunku 
słabszych szczepów może być stosunkowo powolna. Naturalne, żywe, atenu-
owane szczepy SARS-CoV-2, jeśli występują, mogą być łatwo przenoszone. 
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W związku z tym należy ocenić, czy żywy atenuowany wirus, który powoduje 
bardzo łagodną formę infekcji, ale jest łatwy do przeniesienia, można uznać 
za wystarczająco bezpieczny do zastosowania jako szczepionka. Jeśli analiza 
wykaże, że wymaga dalszego osłabienia w laboratorium, spowolni to dalszy 
rozwój szczepionki (Jeyanathan, M., Afkhami, S., Smaill, F. 2020). Szczepy 
SARS-CoV-2 typu dzikiego rozprzestrzeniają drogą kropelkową i replikują  
w górnych i dolnych drogach oddechowych oraz w płucach. Mutanty przysto-
sowane do zimna tracą tą zdolność (Okamura S., Ebina H. 2021).

Metody genetyki odwrotnej umożliwiają tworzenie atenuowanych 
szczepów wirusa w warunkach laboratoryjnych. Podczas infekcji, komórki 
zakażone wirusem szybko reagują, wytwarzając interferony typu I i III, któ-
re zapewniają pierwszą linię obrony przed infekcją wirusową. IFN typu III  
są wytwarzane głównie przez komórki nabłonkowe. Większość koronawi-
rusów często tłumi poziomy interferonu w zakażonych komórkach. Wirus 
stworzony w warunkach laboratoryjnych straciłby zdolność obniżania pozio-
mu IFN. Wpłynie to na stymulowanie odporności organizmu. Technologia 
genetyki odwrotnej stanowi bardzo przydatną platformę w badaniu żywych 
wariantów na szczepionki atenuowane. Modyfikacja genów koronawirusa 
związanych ze zjadliwością, replikacją i wrodzoną odpornością może umoż-
liwić opracowanie szczepionki opartej na odwrotnej genetyce. Zmutowany 
wirus pozbawiony niektórych białek może być bezpiecznym i obiecującym 
kandydatem na szczepionkę (Ma Z, Li Z, Dong L, Yang T, Xiao S. 2020).

4. MOŻLIWE KORZYŚCI STOSOWANIA SZCZEPIONEK 
ATENUOWANYCH NA SARS COV-2

Z zastosowaniem szczepionek atenuowanych wiążą się liczne zalety.  
Są to między innymi: indukowanie silnej odpowiedzi immunologicznej, niski 
koszt produkcji, oparcie na ugruntowanej technologii oraz skuteczność wobec 
nowych wariantów SARS-CoV-2. 

4.1. Ugruntowana technologia lav

LAV oparte są na dokładnie przebadanej i ugruntowanej technolo-
gii. LAV pokonały znacznie więcej wirusów przez długi czas niż inne szcze-
pionki. Większość obecnych szczepionek przeciwko chorobom wirusowym 
to bezpieczne LAV. Do stosowanych powszechnie LAV zalicza się te prze-
ciwko wirusowi odry, wirusowi różyczki, wirusowi ospy wietrznej i półpaśca 
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oraz wirusowi grypy (Maassab H.F, Bryant M.L. 299). Dzięki zastosowaniu 
dokładnie przebadanej technologii możliwe będzie stworzenie optymalnego 
szczepu wirusa oraz wcześniejsza identyfikacja kluczowych obszarów projektu 
szczepionki, mających wpływ na uzyskanie trwałej i niezawodnej odporności. 
Bezpieczeństwo LAV można zagwarantować poprzez eksperymenty na mode-
lach zwierzęcych oraz późniejsze badania kliniczne. (Chen J. M. 2022).

4.2. Wysoka skuteczność w indukowaniu odporności

LAV wywołują silną odpowiedź immunologiczną, która obejmuje zarów-
no limfocyty B, jak i limfocyty T. Obecnie stosowane szczepionki z mRNA 
i szczepionki z wektorem adenowirusowym kodują tylko białko wypustek, 
ograniczając w ten sposób odpowiedź immunologiczną przeciwko SARS-

-CoV-2 tylko do tego antygenu wirusowego. Jednak LAV mogą indukować 
odporność na kilka antygenów wirusowych, zwiększając szanse na ochronę. 
Odpowiedź immunologiczna przeciwko różnorodnym antygenom induko-
wana przez LAV może być przewagą nad obecnymi szczepionkami opartymi 
o technologię mRNA oraz wektory adenowirusowe. Żywe szczepionki, któ-
re wykorzystują osłabioną (lub atenuowaną) formę patogenu, mają zwykle 
wyższą immunogenność, ponieważ dokładniej imitują naturalną infekcję  
i generują szerszy zakres odpowiedzi immunologicznych, obejmujących 
zarówno odporność humoralną, jak i komórkową (Okamura S., Ebina H. 
2021). Ponadto LAV wymagają mniejszej liczby podań, aby zapewnić nie-
zawodną i trwałą ochronę. Niski współczynnik proliferacji przyczynia się do 
osłabionego fenotypu, ale indukuje silną humoralną i komórkową odpowiedź 
immunologiczną (Okamura S., Ebina H. 2021, Chen J. M. 2022).

4.3. Skuteczność wobec nowych wariantów sars-cov-2

Obecnie zatwierdzone szczepionki są skuteczne wobec znanych warian-
tów wirusa SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 należy do wirusów RNA, które ce-
chują się szybkim tempem mutacji, prowadzących do powstania nowych jego 
wariantów. Pomimo faktu, że zdecydowana większość tego typu mutacji jest 
neutralna, a przyszłości mogą pojawić się mutacje w genomie wirusa, które 
mogą znacząco zmienić ten szczep. Umożliwi to powstania wariantu wirusa, 
na który zatwierdzone obecnie szczepionki będą działały zdecydowanie słabiej 
lub nie będą działały w ogóle (Augustynowicz E., Jackowska T. 2021). 
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LAV pozwolą na całkowite zablokowanie infekcji i transmisji wirusów  
i ich wariantów. Mogą zatem hamować pojawianie się wariantów, dla których 
obecnie stosowane szczepionki mają niższą skuteczność. LAV mogą również 
lepiej chronić osoby z zaburzeniami immunologicznymi. Dodatkowo, poda-
wanie donosowe żywych, atenuowanych szczepów SARS-CoV-2 może stymu-
lować produkcję przeciwciał IgA, które są w stanie zapobiegać zakażeniu przez 
kolejne zmutowane szczepy. Śluzówkowe wydzielanie IgA nasila neutralizację 
SARS-CoV-2. Dlatego indukcja IgA przez kandydatów na żywe, LAV może 
przyczynić się do ochrony przed nowymi wariantami SARS-CoV-2 (Okamu-
ra S., Ebina H. 2021, Chen J. M. 2022).

4.3. Szybszy i mniej kosztowny proces produkcji

LAV mogą być znacznie tańsze i produkowane znacznie szybciej niż inne 
szczepionki. Ograniczona skuteczność i wydajność produkcji innych szcze-
pionek, podczas pandemii jest znaczącą wadą. LAV cechują się znacznie wyż-
szą wydajność produkcji niż inne szczepionki. Dostarczane donosowo, żywe 
atenuowane szczepionki wiążą się z tanią produkcją na skalę globalną. Jest 
to szczególnie istotne, przez wzgląd na ogólnoświatowy zasięg pandemii oraz 
szybkie rozprzestrzenianie się nowych wariantów SARS-CoV (Tioni M. F.  
i in. 2022, Chen J. M. 2022).  

Opracowanie LAV przynosi również ogromną wartość społeczno-ekono-
miczną. W pandemii na skalę globalną, takiej jak SARS-CoV-2 szczególnie 
istotne jest szczepienie całych populacji tak szybko, jak to możliwe. Cel ten 
można łatwo osiągnąć za pomocą szczepionek donosowych, a w takiej postaci 
mogą być podawane LAV. Szczepienia w takiej formie nie muszą być poda-
wane przez pracowników ochrony zdrowia, co pozwoli na lepsze zarządzanie 
pracą personelu medycznego. LAV często są dostarczane za pośrednictwem 
urządzeń donosowych, co czyni je alternatywą dla osób, które nie są zaintere-
sowane zastrzykami, szczególnie dzieci. Szczepionki podawane donosowo nie 
wymagają również sterylnego środowiska do podawania, co przynosi korzyści 
programom szczepień w krajach o mniejszych zasobach (Alu A. i in. 2022).

5. BARIERY NA DRODZE DO ZATWIERDZENIA 
SZCZEPIONEK ATENUOWANYCH NA SARS COV-2

Równolegle z licznymi zaletami LAV istnieją również wady tej technologii 
wytwarzania szczepionek. Najważniejszą z nich jest ryzyko powrotu szczepów 
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atenuowanych do zjadliwości oraz wywoływania choroby u osób przyjmują-
cych szczepionkę. Wątpliwości budzi również możliwość wystąpienia innych 
działań niepożądanych. Pod względem ekonomicznym, potrzebne są znaczne 
nakłady środków finansowych w celu przeprowadzenia licznych badań oraz 
przygotowania procedur wytwarzania LAV (Goławski M. i in. 2022). 

5.1. Ryzyko powrotu lav do zjadliwości

Główną znaną wadą żywych atenuowanych szczepionek jest możliwość 
powrotu do zjadliwości. Oznacza to, że w bardzo rzadkich przypadkach szcze-
pionki mogą wywołać chorobę. Istnieje szansa, że wirusy odzyskają swoją zja-
dliwość na drodze mutacji po szczepieniu. Szczepionki atenuowane nie są re-
komendowane dla osób z osłabionym układem odpornościowym. Możliwym 
rozwiązaniem tego problemu jest połączenie wielu mutacji w ramach tej samej 
LAV, w różnych genach, takich jak nsp3 i nsp14, które są odpowiedzialne 
za wrażliwość na temperaturę (Okamura S., Ebina H. 2021). Chociaż żadna 
z obecnie zatwierdzonych szczepionek nie jest żywą szczepionką atenuowa-
ną, odnotowano kilka doniesień o nawrotach choroby, zanikaniu ochrony 
przed zakażeniem oraz zespołach o ostrym początku będącymi działaniami 
niepożądanymi po szczepieniu (Fazal Z. i in. 2022). Sugeruje to, że obecnie 
stosowane szczepionki nie są całkowicie pozbawione takiego ryzyka. Wytwo-
rzenie atenuowanego szczepu wirusa do zastosowania jako szczepionka wyma-
ga wykazania jego niezdolności do ponownego stania się patogennym. Jest to 
szczególnie trudne w przypadku koronawirusów, ponieważ rekombinują one 
w naturze. Z tego powodu istnieje możliwość, że atenuowany szczep szcze-
pionkowy może rekombinować z dzikimi koronawirusami, w celu odtworze-
nia szczepu patogennego.

5.2. Możliwe działania niepożądane lav

Należy ocenić prawdopodobieństwo i rodzaj możliwych działań nie-
pożądanych spowodowanych proliferacją żywych, atenuowanych szczepów 
szczepionkowych w jamie nosowej. Zakażenie SARS-CoV-2 jest związane  
z indukcją burzy cytokinowej i zakrzepicy. Zdolność wyizolowanych szcze-
pów wrażliwych na temperaturę do proliferacji może prowadzić do uszkodze-
nia tkanki nabłonkowej w jamie nosowej. W badaniach klinicznych na mo-
delach zwierzęcych atenuowane wirusy powodowały jedynie niewielkie stany 
zapalne u zaszczepionych zwierząt. Można przypuszczać, że zaszczepienie 
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wystarczająco osłabionym SARS-CoV-2 prawdopodobnie spowodowało-
by bezobjawowe zapalenie płuc u ludzi. Pomimo braku objawów infekcji, 
uzyskana ochrona przed chorobą objawową byłaby wysoka. W przypadku 
szczepionki podawanej donosowo niepokojącym problemem jest możliwość 
wstecznego transportu do mózgu przez nerwy węchowe, co zaobserwowano  
w żywym atenuowanym adenowirusie (Goławski M. i in. 2022). W dotych-
czas badanych preparatach będących kandydatami na żywe szczepionki atenu-
owanej występowanie zdarzeń niepożądanych we wszystkich badanych szcze-
pionkach było niezbyt częste i nie było doniesień o anafilaksji lub zgonach 
związanych ze szczepionką.

5.3. Kosztowne procedury przygotowujące do produkcji lav

Przed przystąpieniem do produkcji, LAV wymagają rozległych badań  
w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności. Preparaty te są również stosunkowo 
wrażliwe na temperaturę, więc konieczne jest przechowywanie z zachowaniem 
odpowiedniej ostrożności. Szczepionki atenuowane nie mogą być stosowane 
u osób z obniżoną odpornością (Zawilska J.B. i in. 2021). W porównaniu 
z innymi rodzajami szczepionek, atenuowane szczepionki wirusowe zwykle 
wymagają znacznie więcej czasu na opracowanie i przetestowanie. Wynika 
to z potrzeby wykazania nie tylko bezpieczeństwa i immunogenności u za-
szczepionych, ale także zbadania bezpieczeństwa w populacjach wrażliwych 
immunologicznie. Należą do nich niemowlęta oraz osoby z immunosupresją. 
Badania dotyczyłyby również braku możliwości przenoszenia lub występowa-
nia choroby. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób z obniżoną odpor-
nością lub kobiet w ciąży. Ponadto, należy ocenić ryzyko powrotu wirusa do 
mniej atenuowanych wariantów. W niektórych przypadkach może zaistnieć 
potrzeba wykazania braku transmisji na zwierzęta (Gurwith M. 2020). 

Nadal trudno jest szybko opracować i wyprodukować LAV dla SARS-
-CoV-2 ze względu na ilość danych niezbędnych do zagwarantowania bez-
pieczeństwa. Produkcja takiej szczepionki wymagałaby stworzenia łańcucha 
chłodniczego oraz laboratoriów klasy BSL-3 (ang. biosafety level-3) do maso-
wej produkcji.  Obiekty te powinny produkować duże miana patogenu oraz 
przeprowadzać szeroko zakrojone testy w celu zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa. Chociaż LAV są teoretycznie uważane za bezpieczne, 
epidemia poliomyelitis była związana z niektórymi inaktywowanymi formal-
dehydem żywymi szczepionkami. Uznano, że proces inaktywacji zakończył  
 



17

ZALETY SZCZEPIONEK ATENUOWANYCH...

się niepowodzeniem, co doprowadziło do 40 000 nowych przypadków polio,  
w tym 200 przypadków paraliżu i dziesięciu zgonów (Acosta-Coley i in. 2022).

WNIOSKI

Żadna z dotychczas zatwierdzonych szczepionek nie może całkowicie 
zahamować rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, ze względu na 
ich ograniczoną skuteczność i wydajność produkcji. Wyjątkiem mogą być 
niedostępne jeszcze LAV, które mogą mieć znacznie wyższą skuteczność oraz 
szybkością i niskim kosztem produkcji. Z zastosowaniem szczepionek atenu-
owanych wiążą się liczne zalety. Są to między innymi: indukowanie silnej 
odpowiedzi immunologicznej wrodzonej i nabytej, niski koszt produkcji pre-
paratu, oparcie na ugruntowanej i bezpiecznej technologii oraz skuteczność 
wobec nowych wariantów SARS-CoV-2. Ponadto LAV wymagają mniejszej 
liczbę dawek, aby zapewnić niezawodną i trwałą ochronę. LAV mogą również 
indukować odporność na nowe warianty SARS-CoV-2, co jest szczególnie 
istotne ze względu na potencjał SARS-CoV-2 do mutacji. Stanowi to po-
twierdzenie postawionej hipotezy: zastosowanie przeciw SARS-COV-2 żywej 
szczepionki atenuowanej przyniesie liczne korzyści kliniczne i ekonomiczne. 
Jednakże istnieją też pewne wady stosowania LAV. Zalicza się do nich ryzy-
ko powrócenia żywych szczepionek atenuowanych do zjadliwości, możliwe 
działania niepożądane oraz kosztowne procesy poprzedzające rozpoczęcie pro-
dukcji szczepionek LAV. Bezpieczeństwo i skuteczność tej strategii powinny 
być dokładnie badane w ramach doświadczeń na zwierzętach oraz później-
szych badań klinicznych. LAV należy wdrażać z dużą ostrożnością nawet, jeśli 
wszystkie eksperymenty i próby wspierają tą strategię szczepień. 

W najbliższym czasie potrzebna jest szeroko zakrojona globalna współ-
praca wielu ośrodków badawczych. Może ona znacznie przyspieszyć rozwój 
LAV przeciw SARS-CoV-2. Rozwój nowych technologii oraz udoskonalenie 
już istniejących jest kluczem do zapobiegania zakażeniom i minimalizowania 
długofalowych konsekwencji pandemii (Khardori N. 2022). Najlepszym i naj-
skuteczniejszym sposobem walki z pandemiami jest stosowanie skutecznych 
szczepionek, a żywe atenuowane szczepionki należą do najskuteczniejszych 
szczepionek w swojej kategorii (Jamehdor S., Naserian S., Teimoori A. 2022). 
Bezpieczna i skuteczna żywa atenuowana szczepionka SARS-CoV-2 z pewno-
ścią przyniosłaby znaczne korzyści, których nie mają inne rodzaje szczepio-
nek. Ułatwi to tworzenie licznych wariantów LAV, z których zostaną wybrane 
te, cechujące się najkorzystniejszym profilem skuteczności i bezpieczeństwa. 
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Pojawienie się nowych zmutowanych szczepów SARS-CoV-2 jest krytycznym 
wyzwaniem, (Khoshnood S. i in. 2022).

PODSUMOWANIE 

Z zastosowaniem szczepionek atenuowanych wiążą się liczne zalety. Są 
to między innymi: indukowanie silnej odpowiedzi immunologicznej, niski 
koszt produkcji, oparcie na ugruntowanej technologii oraz skuteczność wobec 
nowych wariantów SARS-CoV-2. Ponadto LAV wymagają mniejszej liczbę 
dawek, aby zapewnić niezawodną i trwałą ochronę. LAV mogą również indu-
kować odporność na nowe warianty SARS-CoV-2. Stanowi to potwierdzenie 
postawionej hipotezy: zastosowanie przeciw SARS-CoV-2 żywej szczepionki 
atenuowanej przyniesie liczne korzyści kliniczne i ekonomiczne.  Jednakże 
istnieją też pewne wady stosowania LAV. Zalicza się do nich ryzyko powró-
cenia żywych szczepionek atenuowanych do zjadliwości, możliwe działania 
niepożądane oraz kosztowne procesy poprzedzające rozpoczęcie produkcji 
szczepionek LAV. Bezpieczeństwo i skuteczność tej strategii powinny być 
badane ściśle przy użyciu doświadczeń na zwierzętach i badań klinicznych, 
a nawet jeśli wszystkie eksperymenty i próby wspierają strategię, należy ją 
wdrażać z wystarczającą ostrożnością. W najbliższym czasie potrzebna jest sze-
roko zakrojona globalna współpraca wielu ośrodków badawczych. Może ona 
znacznie przyspieszyć rozwój LAV przeciw SARS-CoV-2. 

BIBLIOGRAFIA 

Khoshnood S., Arssami M., Akrami S., Koupaei M., Ghahramanpour H., i in.
2022 An overview on inactivated and live-attenuated SARS-CoV-2 vaccines. 

Journal of clinical laboratory analysis, 36(5)

Gurwith, M., Condit, R. C., Excler, J. L., Robertson, J. S., Kim, D., i in.
2020 Brighton Collaboration Viral Vector Vaccines Safety Working Gro-

up (V3SWG) standardized template for collection of key information 
for benefit-risk assessment of live-attenuated viral vaccines. Vaccine, 
38(49), 7702–7707

Augustynowicz E., Jackowska, T. 
2021 COV-2–Szczepionki i szczepienia. Przegląd Pediatryczny, 50(28), 

16-26.



19

ZALETY SZCZEPIONEK ATENUOWANYCH...

Soleimanpour S., Yaghoubi A.
2021 COV-2 vaccine: where are we now and where should we go?, Expert 

Review of Vaccines, 20:1, 23-44

Fazal Z, Sen P, Joshi M, Ravichandran N, Lilleker JB, Agarwal V, i in.
2022 COVAD Study Group. COVAD survey 2 long-term outcomes: unmet 

need and protocol. Rheumatol Int. 2022 Aug 14:1–8.

Okamura S., Ebina H. 
2021 Could live attenuated vaccines better control COV-2?. Vaccine, 39(39), 

572–5726.

Jamehdor S., Naserian S., Teimoori A. 
2022 Enhanced High Mutation Rate and Natural Selection to Produce Atte-

nuated Viral Vaccine with CRISPR Toolkit in RNA Viruses especially 
SARS-CoV-2. Infection, genetics and evolution : journal of molecu-
lar epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases, 97

Zawilska J. B., Kuczyńska K., Gawior M., Kosiorek M., Dąbrowska K., i in.
2021 Szczepionki i leki stosowane w terapii COV-2, Farmacja Polska, vol. 

77, no. 2, pp. 178-22

Jeyanathan, M., Afkhami, S., Smaill, F.
2020 Immunological considerations for COV-2 vaccine strategies. Nat Rev 

Immunol 20, 615–632

Chen, J. W., Chen, J. M. 
2020 Potential of live pathogen vaccines for defeating the COV-2 pande-

mic: History and mechanism. Journal of medical virology, 92(9), 
1469–1474. 

Chen J. M. 
2022 Should the world collaborate imminently to develop neglected live-at-

tenuated vaccines for COV-2?. Journal of medical virology, 94(1), 
82–87

Alu A., Chen L., Lei H., Wei Y., Tian X., Wei X. 
2022 Intranasal COV-2 vaccines: From bench to bed. EBioMedicine, 76

Goławski M., Lewandowski P., Jabłońska I., Delijewski M. 
2022 The Reassessed Potential of SARS-CoV-2 Attenuation for COV-2 Vac-

cine Development-A Systematic Review. Viruses, 14(5), 991 



20

ANNA GŁOWACKA

Ma Z, Li Z, Dong L, Yang T, Xiao S. 
2020 Reverse genetic systems: Rational design of coronavirus live attenuated 

vaccines with immune sequelae. Adv Virus Res. 2020;107:383-416

Tioni M. F., Jordan, R., Pena, A. S., Garg, A., Wu, D., Phan, S. I., i in.
2022 Mucosal administration of a live attenuated recombinant COV-2 vac-

cine protects nonhuman primates from SARS-CoV-2. NPJ vaccines, 
7(1), 85

Maassab H.F, Bryant M.L. 
1999 The development of live attenuated cold-adapted influenza virus vacci-

ne for humans. Rev. Med. Virol., 9: 237-244.

Acosta-Coley I, Cervantes-Ceballos L, Tejeda-Benítez L, i in.
2022 Vaccines platforms and COV-2: what you need to know. Trop Dis 

Travel Med Vaccines. 2022 Aug 15;8(1):20

Khardori N. 
2022 Vaccines and vaccine resistance: Past, present and future. Indian jour-

nal of medical microbiology, 40(2), 187–22

ADVANTAGES OF ATENUATED VACCINES  
AND THE BENEFITS OF THEIR APPLICATION  
IN PREVENTION OF SARS-COV-2 VIRUS 

Abstract: The aim of the study is to analyze the benefits of using Live At-
tenuated Vaccines (LAV) in the prevention of SARS-CoV-2 infection and 
their advantages over the previously approved vaccines. Currently, five SAR-
S-CoV-2 vaccines are registered in the European Union. They use an mRNA 
platform, an adenoviral vector or are a protein vaccine. Live attenuated SAR-
S-CoV-2 vaccines could be a breakthrough in this field due to predicted high 
efficacy against further virus variants. LAVs elicit a strong immune response 
that involves both B and T cells. They can induce immunity to several viral 
antigens, providing stronger, more reliable and lasting protection. The deve-
lopment of new methods of immunization against SARS-CoV-2 is important 
due to the possibility of choosing the most favorable option for patients. It is 
also crucial to develop preparations with the lowest possible number of side 
effects and ensuring a high level of immunity against infection. There are other 
advantages to using attenuated vaccines as well: they are based on a thoroughly 
researched technology and relatively simple to produce.

Keywords: attenuated vaccines, SARS-CoV-2, immunology 
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WARTOŚCI ODŻYWCZE WYBRANYCH 
MĄK WYSOKOBIAŁKOWYCH

Streszczenie: Celem artykułu jest dokonanie przeglądu literatury dotyczącej 
wybranych mąk wysokobiałkowych (amarantusowej, z ciecierzycy, z orzechów 
arachidowych) oraz porównanie ich na podstawie zawartości: białka, tłuszczy, 
węglowodanów oraz błonnika. Wysokobiałkowych, czyli takich w których co 
najmniej 20% energii pochodzi z białka. Związki zawarte w mące amarantu-
sowej powodują obniżenie poziomu cholesterolu we krwi oraz  wspomagają 
leczenie anemii. Mąka z ciecierzycy wykazuje właściwości przeciwnowotwo-
rowe, charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym, dzięki czemu może 
być spożywana przez osoby chorujące na cukrzycę. Zawiera duże ilości wapnia, 
przez co stanowi uzupełnienie diety wegan w ten cenny składnik, a dzięki 
zawartości żelaza zapobiega zachorowaniu na anemię. Mąka z orzechów ara-
chidowych jest dobrym źródłem błonnika pokarmowego, witamin z grupy  
B oraz witaminy E. Zmniejsza ryzyko zachorowania na miażdżycę, zapobiega 
nowotworom i hamuje procesy starzenia się. Zdecydowałam się na wybór tego 
tematu, ponieważ uważam, iż wiedza społeczeństwa o składzie chemicznym 
oraz wpływie mąk wysokobiałkowych na organizm jest bardzo mała. Chcę 
przybliżyć temat, aby więcej osób włączyło je do swojej codziennej diety.

Słowa kluczowe: amarantus, ciecierzyca, orzechy arachidowe, mąka 
wysokobiałkowa

1. WPROWADZENIE

Rosnąca świadomość konsumentów sprawia, że poszukuje się coraz to 
nowszych rozwiązań w zakresie produktów spożywczych. Im więcej produkt 
ma wartości odżywczych i wartości prozdrowotnych tym jest bardziej pożą-
dany przez konsumentów. Pieczywo, które możemy znaleźć na rynku wciąż 
jest doskonalone, dzięki czemu klient ma coraz większe możliwości wyboru. 

1 kasia.mazurek815@gmail.com, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie 
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Mimo to mąki wysokobiałkowe nie są jeszcze zbyt popularne, a informacje  
o ich walorach odżywczych są mało znane. Mąki wysokobiałkowe, prócz wy-
sokiej zawartości białka zawierają szereg innych związków, takich jak: skwalen, 
składniki mineralne, błonnik, witaminy, tokoferole, sterole, fenole i katechiny. 
Skwalen jest związkiem pomagającym obniżyć poziom cholesterolu we krwi. 
Składniki mineralne wzbogacają dietę w takie pierwiastki jak: żelazo, wapń, 
potas, kobalt, nikiel. Zawarte w mąkach wysokobiałkowych żelazo chroni 
przed zachorowaniem na anemię. Błonnik wspiera pracę układu pokarmo-
wego, poprawia perystaltykę jelit oraz ogranicza wchłanianie węglowodanów  
i tłuszczy do krwioobiegu. Witaminy, takie jak: witaminy z grupy B, wita-
mina C czy witamina K, warunkują prawidłowy proces krzepnięcia krwi (K), 
zwiększają przyswajalność żelaza przez organizm (C) oraz pełnią rolę prze-
ciwutleniającą (B). Tokoferole wykazują działanie przeciwutleniające oraz 
chroniące organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Ste-
role pełnią funkcję antyoksydacyjną, zmniejszają przyswajalność cholesterolu 
przez organizm. Fenole są związkami o właściwościach antyoksydacyjnych. 
Katechiny prawdopodobnie wspomagają pracę układu odpornościowego, 
chronią organizm przed szkodliwym wpływem wolnych rodników oraz wyka-
zują działanie antyoksydacyjne. Ze względu na powyższe uważam, że produ-
cenci żywności powinni produkować większą ilość produktów zawierających 
w swoim składzie dodatek mąk wysokobiałkowych. Warto też inwestować 
w uświadamianie konsumentom jak ważne jest, aby spożywać właściwie 
zbilansowane posiłki i chronić organizm przed wystąpieniem niedoborów.  
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu literatury dotyczącej wybranych 
mąk wysokobiałkowych (amarantusowej, z ciecierzycy, z orzechów arachido-
wych) oraz porównanie ich na podstawie zawartości: białka, tłuszczy, węglo-
wodanów oraz błonnika.

2. MĄKI WYSOKOBIAŁKOWE – SKŁAD CHEMICZNY I 
WŁAŚCIWOŚCI ŻYWIENIOWE

2.1. Mąka z amarantusa

Uprawa amarantusa, inaczej zwanego szarłatem, miała swój początek na 
terenie Ameryki Południowej. Stamtąd rozprzestrzeniła się na wszystkie kon-
tynenty, jednak w zależności od rejonu uprawy ma on inną nazwę i uprawiany 
jest w innym celu. Szarłat można wykorzystywać do produkcji m.in.: kasz, 
płatków śniadaniowych, mąki oraz kleików. Zaleca się aby: osoby borykające 
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się z chorobami kardiologicznymi oraz chorobami układu nerwowego, dzieci, 
sportowcy oraz osoby nie mogące spożywać glutenu, włączyły szarłat do co-
dziennej diety.

Kwiatostany amarantusa osiągają długość do 50 cm, a każdy z kwiato-
stanów jest w stanie wyprodukować około 50 tys. nasion o soczewkowatym 
kształcie i barwie kości słoniowej. Nasiona są niewielkie, ich średnica to 1 - 
1,5 mm (Szwejkowska, 2012). Produkcja mąki opiera się na zmieleniu nasion 
do cząstek o odpowiedniej wielkości. Jako iż do przemiału kierowane są całe 
nasiona, skład mąki jest tożsamy ze składem nasion (Coțovanu, Stoenescu  
i Mironeasa 2020).

Szarłat, jako surowiec o wysokiej wartości odżywczej, cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem wśród konsumentów. Wykorzystywany jest 
między innymi w tworzeniu diet osób chorujących na nietolerancję glutenu 
(Szwejkowska i Bielski 2012). Mąka amarantusowa wykorzystywana jest do 
produkcji wypieków bezglutenowych lub po zmieszaniu z innymi rodzajami 
mąk wykorzystywana do wypieku chleba tradycyjnego. Aby uzyskać chleb 
tradycyjny o pożądanej jakości ilość dodanej mąki amarantusowej nie może 
przekraczać 30% w stosunku do ilości innych użytych mąk (np. pszennej, żyt-
niej), optymalny dodatek to 15-20% (Jasińska i Kotecki 2003, Szwejkowska 
i Bielski 2012). Dzięki połączeniu kilku rodzajów mąk uzyskujemy wyrób  
o zwiększonej objętości, dobrym jakościowo miękiszu oraz wysokiej wartości 
odżywczej (Szwejkowska i Bielski 2012). Według dostępnych badań szarłat 
korzystnie oddziałuje na drożdże piekarskie, przyspieszając proces fermentacji. 
Mimo to nie należy dodawać mąki amarantusowej w większych ilościach niż 
zalecane, ze względu na ryzyko uzyskania odwrotnego efektu (pogorszenia 
procesu fermentacji). W mące amarantusowej nie występują białka glutenowe, 
odpowiedzialne za wytwarzanie charakterystycznej struktury ciasta i nadawa-
nie mu pożądanych cech. Gluten odpowiada za objętość wypieku, jego poro-
watość oraz strukturę jego miękiszu. Wpływa na zdolność ciasta do zatrzymy-
wania gazów, a tym samym poprawia wydajność produkcji wypieku. Dodatek 
mąki z szarłatu w ilości większej niż zalecana sprawi, że ilość glutenu będzie 
zbyt mała aby uzyskać wypiek pożądanej jakości (Haber i in. 2017, Coțovanu, 
Stoenescu i Mironeasa 2020). Gotowa mąka składa się z kilku frakcji cząste-
czek różnej wielkości (zazwyczaj są to: frakcja cząstek dużych o średnicy <300 
μm, frakcja cząstek średnich o średnicy od 180 – 300 μm oraz frakcja cząstek 
drobnych o średnicy <180 μm). Średnica cząstek oraz skład chemiczny frakcji 
odpowiadają za nadanie cech reologicznych wypiekom, każda z frakcji wyka-
zuje inną przydatność technologiczną. Frakcje o dużej średnicy cząstek mogą 
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pogarszać jakość wyrobów, ponieważ mają niewielkie zdolności rehydratacji 
oraz mniejszą dostępność glutenu, w porównaniu do frakcji drobniejszych. 
Cząstki drobne mają dużą powierzchnię kontaktu, dzięki czemu charaktery-
zują się wysoką dostępnością glutenu i są w stanie zatrzymać duże ilości wody 
(Coțovanu, Stoenescu i Mironeasa 2020).

Białko – nasiona amarantusa cechuje wysoka wartość odżywcza. Przewa-
ża białko, którego zawartość wynosi od 16 – 20%. Jako iż zawiera wszystkie 
niezbędne aminokwasy egzogenne, uważane jest za białko pełnowartościo-
we (Jasińska i Kotecki 2003, Szwejkowska i Bielski 2012). Prawdopodobnie 
wartość biologiczna białka szarłatu przewyższa wartość białek występujących  
w mleku odzwierzęcym oraz mleku sojowym. Ze względu na powyższe ama-
rantus może znaleźć zastosowanie w produkcji wyrobów zastępujących mleko, 
wytwarzanych z myślą o osobach nie tolerujących laktozy. Albuminy wystę-
pujące w amarantusie charakteryzują się wysoką zawartością lizyny oraz za-
wartością inhibitorów trypsyny odpowiedzialnych za pobudzenie transportu 
żółci do dwunastnicy. Powoduje to zwiększenie przemiany cholesterolu LDL 
i obniżenie jego stężenia w surowicy krwi. Występujące w mące amarantuso-
wej globuliny zawierają dużo: cysteiny, cystyny oraz metioniny; z kolei prola-
miny zawierają dużo treoniny. Mąka z szarłatu ( w przeciwieństwie do mąki 
z pszenicy / kukurydzy) zawiera niewielkie ilości leucyny, przez co zazwyczaj 
miesza się ją z innymi mąkami, w celu uzupełnienia profilu aminokwasowego 
(Szwejkowska i Bielski 2012).

Tłuszcz – jego zawartość w nasionach amarantusa wynosi od 4,8 – 10% 
(Jasińska i Kotecki 2003, Szwejkowska i Bielski 2012, Skwaryło-Bednarz 
2019). Cechuje go wysoka wartość biologiczna i duża ilość nienasyconych 
kwasów tłuszczowych. Wśród nienasyconych kwasów zawartych w szarłacie 
około 60% stanowi kwas linolowy, natomiast pozostałe około 40% to kwas 
oleinowy. Spośród nasyconych kwasów w największej ilości występuje kwas 
palmitynowy – ponad 13%. W nasionach amarantusa występuje także skwa-
len, stanowiący od 2 – 8% tłuszczy występujących w nasionach tej rośliny 
(Szwejkowska i Bielski 2012, Skwaryło-Bednarz 2019). Skwalen to inhibitor 
enzymu pełniącego ważną rolę w cholesterogenezie. Bierze udział w biosyn-
tezie cholesterolu i powoduje obniżenie jego stężenia we krwi. Uczestniczy 
także w procesie oczyszczania organizmu z toksyn oraz wydłuża życie komó-
rek, przez co powoduje wzmocnienie organizmu i opóźnia proces starzenia się 
(Szwejkowska i Bielski 2012, Skwaryło-Bednarz 2019). Skwalen zmniejsza 
reakcje alergiczne oraz działa przeciwbólowo (Szwejkowska i Bielski 2012).



25

WARTOŚCI ODŻYWCZE WYBRANYCH MĄK WYSOKOBIAŁKOWYCH

Węglowodany – nasiona szarłatu zawierają dużo skrobi (48 – 69%)  
o ziarnach średnicy od 1 – 3 μm. Niewielkie ziarna łatwiej ulegają trawie-
niu, sekrecja insuliny zachodzi intensywniej, a to prowadzi do gwałtownego 
wzrostu stężenia glukozy w krwioobiegu. Z tego względu osoby chorujące 
na cukrzycę nie powinny spożywać szarłatu bądź spożywać go w niewielkich 
ilościach (Szwejkowska i Bielski 2012). Nasiona amarantusa zawierają dużą 
ilość skrobi bezglutenowej, dlatego też mogą być zawarte w diecie osób nie 
mogących spożywać glutenu (Skwaryło-Bednarz 2019).

Składniki mineralne – w przypadku nasion szarłatu są to np.: żelazo, 
fosfor, kobalt, wapń, potas, miedź oraz nikiel (Szwejkowska i Bielski 2012, 
Skwaryło-Bednarz 2019). Zawartość żelaza wynosi 8,3 mg/100 g s.m., co 
przewyższa zawartość tego pierwiastka w pszenicy, mięsie, roślinach strącz-
kowych i szpinaku. Dzięki temu dieta zawierająca nasiona amarantusa jest 
zalecana w przypadku osób chorych na anemię (Szwejkowska i Bielski 2012, 
Skwaryło-Bednarz 2019). Mąka z nasion szarłatu zawiera wiele przeciwutle-
niaczy, do których zaliczamy: flawonoidy, β-karoten i antocyjany (Szwejkow-
ska i Bielski 2012).

Błonnik – w odmianach uprawianych na terenie Polski ziarna zawierają 
od 2,2 – 4,4 % błonnika (Szwejkowska i Bielski 2012). Mąka z ziaren szarłatu 
jest bogata w błonnik nierozpuszczalny, którego zawartość to około 4,2 % 
całkowitej zawartości błonnika (Caselato-Sousa i Amaya-Farfán 2012).

2.2. Mąka z ciecierzycy

Uprawa ciecierzycy początkowo miała miejsce w Turcji, Persji, Syrii  
i na Kaukazie. Stamtąd rozprzestrzeniła się na większość rejonów świata. Cha-
rakteryzuje się dużą wartością odżywczą, dzięki czemu zyskuje na popularno-
ści oraz odgrywa kluczową rolę w diecie wegetariańskiej (Jagannadham i in. 
2014, Rybiński i in. 2017). Strączki ciecierzycy są kształtu deltoidów wielkości:  
1 – 2 cm na 2 – 3 cm. W każdym z nich znajdują się białe/czerwone lub nie-
malże czarne nasiona o gruszkowatym kształcie. Ciecierzyca najlepiej rozwija się  
w chłodnych oraz suchych warunkach klimatycznych (Vaughan i Geissler 2001).

Cieciorka jest bogata w takie składniki odżywcze jak m.in. białko, wi-
taminy oraz składniki mineralne. Mimo licznych zalet zawiera dużo składni-
ków antyodżywczych, takich jak: saponiny i galaktocukry, które ograniczają 
przyswajalność wielu cennych związków (Gawęcki i Czapski 2017, Taczalska 
2021). Spożycie większej ilości ciecierzycy może wiązać się z dolegliwościami 
związanymi z układem pokarmowym, z tego względu część osób powinna 
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spożywać ją w niewielkich ilościach lub unikać jej spożywania (Gawęcki  
i Czapski 2017).

Mąka z ciecierzycy powstaje w wyniku zmielenia jej ziaren do bardzo 
niewielkich rozmiarów. Ze względu na to, że do mielenia trafiają całe nasiona, 
skład mąki jest praktycznie identyczny ze składem ziaren. Mąka wykorzysty-
wana jest do wyrobu różnego rodzaju wypieków. Nie należy jednak dodawać 
dużych ilości mąki z ciecierzycy, gdyż powoduje to uzyskanie ciasta tward-
szego, o mniejszej lepkości i elastyczności (Gómez i in. 2008, Mohammed, 
Ahmed i Senge 2012). W celu uzyskania ciasta o pożądanych cechach jako-
ściowych należy rozsądnie dobierać ilość dodawanej mąki z cieciorki (Gómez 
i in. 2008). Duża zaletą mąki uzyskanej z tej rośliny jest jej duża zdolność 
spieniania, co jest ważne w procesie wyrobu ciast (Jagannadham i in. 2014). 
Mąkę z cieciorki można także wykorzystać w produkcji makaronu, dzięki cze-
mu uzyskamy wyrób o zwiększonej zawartości popiołu, błonnika oraz białka 
(Bashir, Aeri i Masoodi 2012). Włączenie mąki z ciecierzycy do codziennej 
diety (np. w formie pieczywa) wzbogaca ją w brakujące aminokwasy, białko 
oraz błonnik (Mohammed, Ahmed i Senge 2012).

Białko – białka występujące w mące z ciecierzycy mają mniejszą wartość 
odżywczą niż większość wyrobów odzwierzęcych, jednak większą niż białka 
obecne w zbożach (Gawęcki i Czapski 2017). Zawartość białka w ciecior-
ce wynosi około 17 - 20,5% (Vaughan i Geissler 2001, Jarosz i in. 2019).  
Ze względu na znikomą zawartość metioniny, tryptofanu i cysteiny białko 
ciecierzycy uznawane jest za niepełnowartościowe (Gawęcki i Czapski 2017, 
Ćwiek 2020). W celu uzupełnienia profilu aminokwasowego powinno się łą-
czyć ciecierzycę, która zawiera lizynę, z wyrobami zbożowymi, zawierającymi 
aminokwasy siarkowe, lecz praktycznie nie zawierającymi lizyny (Mohammed, 
Ahmed i Senge 2012, Wallace, Murray i Zelman 2016, Ćwiek 2020). Białko 
występujące w cieciorce cechuje się małą strawnością w zestawieniu z białkami 
zwierzęcymi. Wynika to z dużej zawartości błonnika oraz substancji anty-
odżywczych, które hamują działanie enzymów uczestniczących w procesach 
trawienia białek (Gawęcki i Czapski 2017, Jarosz i in. 2019). Aby ograniczyć 
działanie składników antyodżywczych należy poddać ciecierzycę obróbce ter-
micznej, gdyż temperatura spowoduje dezaktywację wielu z tych składników 
(Wallace, Murray i Zelman 2016).

Tłuszcz – stanowi około 2 – 5% (Vaughan i Geissler 2001, Taczalska 
2021). Największą ilość stanowią nienasycone kwasy tłuszczowe, do których 
zaliczamy: kwas oleinowy oraz kwas linolowy (Jagannadham i in. 2014).
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Węglowodany – w ciecierzycy występują w ilości do 60%, w formie po-
lisacharydów nieskrobiowych i błonnika (Gawęcki i Czapski 2017). Obecna 
w cieciorce skrobia nie ulega trawieniu w jelicie cienkim, co prawdopodob-
nie sprawia, że ciecierzyca ma właściwości przeciwnowotworowe (Mathers 
2002). W przeciwieństwie do produktów zbożowych, charakteryzuje się ni-
skim indeksem glikemicznym, dzięki czemu zmniejsza ilość glukozy i insuliny  
w krwioobiegu (Nestel, Cehun i Chronopoulos 2004, Gómez i in. 2008).

Składniki mineralne – nasiona ciecierzycy zawierają duże ilości składni-
ków mineralnych i mikroelementów, jednak przez obecność antyodżywczych 
składników (błonnik, fityniany) ich przyswajalność jest ograniczona (Gawęc-
ki i Czapski 2017). Ciecierzyca zawiera duże ilości wapnia, przez co powinna 
być spożywana przez wegan w celu uzupełnienia diety. Obecne w niej żela-
zo uczestniczy w produkcji hemoglobiny, wspiera prawidłową pracę układu 
sercowego oraz poprawia odporność (Jedut, Niedźwiedź i Glibowski 2021). 
Dzięki obecności żelaza chroni przed zachorowaniem na anemię (Zdrojewicz i 
in. 2017). Należy jednak pamiętać, iż jest to żelazo niehemowe, które cechuje 
niższa przyswajalność. Przyswajalność żelaza zmniejszają także obecne w cie-
ciorce fityniany (Jedut, Niedźwiedź i Glibowski 2021).

Witaminy – w ciecierzycy znajduje się dużo witamin z gr. B oraz witami-
ny C i K (Gawęcki i Czapski 2017, Zdrojewicz i in. 2017). Witamina K od-
powiada za właściwy przebieg procesu krzepnięcia krwi, natomiast witamina C 
powoduje większe przyswajanie żelaza przez organizm (Zdrojewicz i in. 2017).

Błonnik – ciecierzyca, jako roślina strączkowa, zawiera go bardzo dużo 
(7,6 g w 100 g) (Gawęcki i Czapski 2017, Majewska 2021). Według do-
stępnych zaleceń, dziennie powinno spożywać się od 20 – 40 g włókna po-
karmowego (Zdrojewicz i in. 2017, Ćwiek 2020). Błonnik pełni ważną rolę 
w pracy jelit (jest odpowiedzialny za właściwy przepływ treści jelitowej oraz 
właściwą perystaltykę) i innych odcinków układu pokarmowego, zmniejsza 
wchłanianie do krwioobiegu cukrów i tłuszczy (Zdrojewicz i in. 2017, Ćwiek 
2020). Ze względu na dużą zawartość błonnika mąka z ciecierzycy ma niski 
IG (Taczalska 2021).

Ciecierzycę cechuje wysoki indeks sytości, co zmniejsza wielkość spoży-
wanych posiłków, przeciwdziała otyłości oraz zmniejsza masę ciała. Pomaga  
w leczeniu otyłości oraz zapobiega jej powstaniu ze względu na zawartość 
składników bioaktywnych zmniejszających przyswajanie lipidów. Prawdopo-
dobnie zmniejsza ciśnienie krwi dzięki obecności inhibitorów ACE (Ćwiek 
2020). Zmniejsza stężenie insuliny i glukozy we krwi, za sprawą wysokiej za-
wartości włókna pokarmowego oraz niskiego indeksu glikemicznego (<55) 
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(Wallace, Murray i Zelman 2016, Ćwiek 2020). Ciecierzyca zawiera bioak-
tywne peptydy ograniczające wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego 
(Ćwiek 2020). Badania wykazały, że włączenie ciecierzycy do diety powoduje 
przy dłuższym okresie spożywania zmniejszenie stężenia cholesterolu ogólne-
go i cholesterolu LDL oraz zapobiega zachorowaniu na choroby sercowo-na-
czyniowe (Gómez i in. 2008, Wallace, Murray i Zelman 2016, Ćwiek 2020). 
Zawarte w ciecierzycy: flawonoidy oraz związki odpowiedzialne za zachowa-
nie właściwej homeostazy tkankowej licznych enzymów zmniejszają ryzyko 
zachorowania na nowotwory, m.in. nowotwór jelita oraz piersi (Mathers 
2002, Gómez i in. 2008, Ćwiek 2020). Fitoestrogeny zapobiegają zachoro-
waniu na raka endometrium, uczestniczą w regulacji gospodarki hormonalnej 
oraz zapobiegają wystąpieniu ubytków w masie kostnej (Ćwiek 2020).

2.3. Mąka z orzechów arachidowych

Orzechy są botanicznie określane jako suche owoce zawierające jedno 
nasiono, otoczone twardą łupiną (Ciemniewska-Żytkiewicz 2014, Krygier  
i Bryś 2014). Rozwój orzechów arachidowych zachodzi w ziemi. Zewnętrz-
na część rośliny rośnie na wysokość 50 cm (Palka 2012). Należą do roślin 
strączkowych, aczkolwiek są zaliczane do orzechów, z powodu występowania 
podobieństw w budowie oraz składzie chemicznym (Palka 2012, Ciemniew-
ska-Żytkiewicz 2014, Krygier i Bryś 2014).

Ze względu na wysoką kaloryczność są uważane za niekorzystne dla zdro-
wia. Jednakże mają wiele zalet, do których zaliczamy obecność w składzie 
m.in.: peptydów, NNKT i błonnika. Należy spożywać 42 g orzechów dzien-
nie, aby wywarły korzystny wpływ na zdrowie (Ciemniewska-Żytkiewicz 
2014, Krygier i Bryś 2014).

Białka – orzechy ziemne zawierają średnio 25,7% białka (Dąbrowska-
-Górska 2021). Zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w normach żywienia 
dziennie powinno się go spożywać 0,83 g/kg m.c./dobę (Jarosz i in. 2020). 
Aby organizm odnosił znaczące korzyści ze spożywania białek należy dobierać 
produkty tak, aby uzyskać białka pełnowartościowe. Białko pełnowartościowe 
to takie, które zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy we właściwych pro-
porcjach. Białko pochodzące z orzechów arachidowych jest niepełnowarto-
ściowe (zawiera bardzo mało lizyny), dlatego zaleca się łączenie go z białkiem 
pochodzącym z innego źródła, np.: mięsem z kurczaka, produktami zbożo-
wymi, jajami. Zawarta w orzechach L-arginina stanowi istotny element die-
ty. Ponadto stosunek lizyny do argininy jest bardzo korzystny, dzięki czemu 
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spożywanie orzechów zapobiega takim chorobom jak: hipercholesterolemia 
czy miażdżyca (Ciemniewska-Żytkiewicz 2014, Krygier i Bryś 2014).

Tłuszcze – w orzechach arachidowych występują w ilości 49,24% (Ciem-
niewska-Żytkiewicz 2014). Według zaleceń WHO 15 – 35% energii pozy-
skiwanej przez organizm w ciągu dnia powinno pochodzić z tłuszczy. Dzięki 
takiej ilości organizm jest w stanie przyswoić odpowiednią ilość kwasów tłusz-
czowych oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Orzechy ze względu na 
wysoką zawartość tłuszczy i dostarczanie dużej ilości energii, powinny być 
spożywane jako zamienniki elementów posiłku, natomiast nie powinny sta-
nowić dodatku. Spożywanie nadmiernych ilości kalorii prowadzi m.in. do 
otyłości. Orzechy zawierają kwasy jednonienasycone, takie jak kwas oleinowy,  
wielonienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak kwas linolowy oraz nieznaczne 
ilości kwasów nasyconych, takich jak kwas stearynowy (Ciemniewska-Żytkie-
wicz 2014, Krygier i Bryś 2014).

Węglowodany – Orzechy zawierają ich bardzo mało, około 16,13%  
w przeliczeniu na 100 g (Ciemniewska-Żytkiewicz 2014). Dzienna porcja 
42 g dostarcza tylko 1 – 2,5% energii (Krygier i Bryś 2014). Według zaleceń 
WHO 55 – 75% energii pozyskiwanej przez organizm w ciągu dnia powinno 
pochodzić z węglowodanów (Ciemniewska-Żytkiewicz 2014). 

Składniki mineralne – w orzechach możemy znaleźć takie składniki jak: 
żelazo, potas, cynk, fosfor, sód i magnez. Aby w znacznej mierze pokryć do-
bowe zapotrzebowanie na te składniki wystarczy spożyć 100 g orzechów.  
W orzechach najwięcej znajduje się fosforu i potasu, a najmniej cynku i żelaza. 
Występuje w nich niewielka zawartość sodu (18 mg/100 g), dzięki czemu mogą 
być wykorzystywane przy tworzeniu diet dla osób ograniczających dostarczanie 
sodu z pożywieniem (Ciemniewska-Żytkiewicz 2014, Krygier i Bryś 2014).

Witaminy – orzechy zawierają duże ilości witamin z grupy B (wyjątek 
to witamina B12), 42 g są w stanie zaspokoić do 20% dziennego zapotrze-
bowania. Witaminy występujące w orzechach w dużej ilości to: B1, B2, B3 
oraz E. W orzechach nie występują witaminy: B12, K, C, A oraz D. Wystę-
pująca w orzechach witamina E zaliczana jest do silnych przeciwutleniaczy, 
pełni ważną rolę w ochronie organizmu przed wolnymi rodnikami, zmniej-
sza ryzyko zachorowania na miażdżycę, zapobiega nowotworom oraz hamu-
je procesy starzenia (Ciemniewska-Żytkiewicz 2014, Krygier i Bryś 2014). 
Tiamina (witamina B1) wspomaga układ nerwowy, uczestniczy w: katali-
zowaniu przez enzymy reakcji energetycznych, przemianach aminokwasów  
(waliny, izoleucyny), cyklu Krebsa oraz przemianach węglowodanów.  
Aktywuje białka budujące kanały chlorkowe, uczestniczy w przekazywaniu 
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sygnałów w neuronach oraz kontroluje proces wydzielania insuliny przez 
trzustkę. Ryboflawina (witamina B2) jest nośnikiem elektronów oraz uczest-
niczy w procesie uwalniania energii z makroskładników. Niacyna/witamina 
PP (witamina B3) jest prekursorem NAD (dinukleotydu nikotynoamidoade-
ninowego) oraz NADP (dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego z grupą 
fosforanową), uczestniczy w egzo- i endoenergetycznych reakcjach przebiega-
jących w ciele człowieka (Jarosz i in. 2020).

Błonnik – w orzechach arachidowych jego zawartość to około 8,9% 
(Ciemniewska-Żytkiewicz 2014). Dzienne spożycie powinno wynosić 25 g. 
Zalecane dzienne spożycie orzechów arachidowych (42 g) pokrywa jedynie 
15% dobowego zapotrzebowania na ten składnik. Orzechy arachidowe nie 
są dobrym źródłem błonnika pokarmowego (Ciemniewska-Żytkiewicz 2014, 
Krygier i Bryś 2014).

Tokoferole – substancje o właściwościach przeciwutleniających oraz po-
prawiających stabilność tłuszczy zawartych w orzechach. Najbardziej pożą-
dane są α-tokoferole, ze względu na najwyższą aktywność w przypadku ludzi, 
jednakże w przypadku produktów roślinnych w największej ilości występuje 
γ-tokoferol. Witamina E chroni organizm przed negatywnym wpływem wol-
nych rodników oraz nadtlenków lipidowych (Ciemniewska-Żytkiewicz 2014, 
Krygier i Bryś 2014).

Sterole – substancje o właściwościach antyoksydacyjnych. W orzechach 
są to: kampesterol, stigmasterol oraz β-sitosterol (Ciemniewska-Żytkiewicz 
2014, Krygier i Bryś 2014). W największej ilości występuje β-sitosterol, mają-
cy właściwości przeciwnowotworowe (Awad i in. 2009, Wołosiak i in. 2009). 
Orzechy arachidowe zawierają dziesięciokrotnie mniej stigmasterolu niż inne 
orzechy (Wołosiak i in. 2009). Sterole pełnią w organizmie funkcję ograni-
czającą przyswajanie cholesterolu z przewodu pokarmowego, poprzez zastępo-
wanie go w micelach występujących w jelitach, Wykazują działanie antyok-
sydacyjne (Ciemniewska-Żytkiewicz 2014, Krygier i Bryś 2014). Fitosterole 
występują w orzechach w ilości około 61 – 114 mg w 100 g, a β-sitosterol 
stanowi około 78 – 83% z nich. Mąka z orzechów arachidowych zawiera 
około 55 – 60 mg fitosteroli w 100g (Awad i in. 2009).

Fenole – związki o właściwościach antyoksydacyjnych. Poprawiają sta-
bilność tłuszczy, poprawiają wartość żywieniową orzechów oraz wywierają 
wpływ na ich zapach i smak (Jeszka i in. 2010, Ciemniewska-Żytkiewicz 
2014, Krygier i Bryś 2014).

Katechiny – związki będące pochodnymi alkanoli. Ich zawartość  
w orzechach arachidowych wynosi około 161 mg w 100 g s.m. (Wołosiak i in. 
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2009). Prawdopodobnie wspierają pracę układu odpornościowego, uczestni-
czą w wymiataniu wolnych rodników i wywierają działanie antyoksydacyjne 
(Zhang i in. 2013).

3. PODSUMOWANIE

W tabeli 1. Przedstawiono wartości odżywcze wybranych mąk wysoko-
białkowych w przeliczeniu na 100 g mąki.

Tabela 1. Wartości odżywcze [%] wybranych mąk wysokobiałkowych w przeliczeniu na 100 g 
mąki (opracowanie własne na podstawie: Vaughan i Geissler 2001, Szwejkowska 2012, Ciem-
niewska-Żytkiewicz 2014, Gawęcki i Czapski 2017, Majewska 2021, Taczalska 2021)

Wartości odżywcze Mąka amarantusowa Mąka z ciecierzycy Mąka z orzechów 
arachidowych

Białko 16 – 20 17 - 20,5 25,7

Tłuszcze 4,8 – 10 2 – 5 49,24

Węglowodany 48 – 69 (głównie 
skrobia) do 60 16,13

Błonnik 2,2 – 4,4 7,6 8,9

Po dokonaniu przeglądu dostępnych artykułów można stwierdzić,  
iż warto włączyć do codziennej diety mąki wysokobiałkowe, ze względu na 
ich wysoką wartość żywieniową. Wzbogacają posiłki między innymi w: kwasy 
tłuszczowe jedno- i wielonienasycone, witaminy, składniki mineralne, błon-
nik, tokoferole, sterole, fenole i katechiny. Są także cennym źródłem białka, 
które odpowiednio skomponowane sprawi, że nawet produkty wegańskie 
będą miały właściwy profil aminokwasowy (będą źródłem białka pełnowar-
tościowego). Mąka z orzechów arachidowych charakteryzuje się najwyższą za-
wartością białka, tłuszczu i błonnika (Tab. 1). Mąka z amarantusa oraz mąka 
z ciecierzycy zawierają natomiast najwięcej węglowodanów (Tab. 1). Mąka  
z orzechów arachidowych zawiera najwięcej białka, stanowi najlepsze jego źró-
dło spośród wybranych mąk wysokobiałkowych (Tab. 1). Dla osób z cukrzycą 
czy insulinoopornością lepszą opcję stanowi mąka z orzechów arachidowych, 
ze względu na najmniejszą zawartość węglowodanów. Osoby ograniczające 
spożycie tłuszczu, sportowcy oraz osoby będące na diecie powinny wybrać 
mąkę z ciecierzycy, która zawiera najmniej tłuszczu spośród porównywanych 
trzech mąk.
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TRITIONAL VALUES  
OF SELECTED HIGH-PROTEIN FLOUR

Abstrakt: The purpose of this article is to review the literature on selected 
high-protein flours (amaranth, chickpea, peanut) and compare them on the 
basis of: protein, fat, carbohydrate and fiber content. High-protein, that  
is, those in which at least 20% of energy comes from protein. Compounds in 
amaranth flour lower blood cholesterol levels and help treat anemia. Chickpea 
flour has anti-cancer properties and has a low glycemic index, so it can be con-
sumed by people with diabetes. It contains large amounts of calcium, making 
it a supplement to the diet of vegans in this valuable component, and thanks 
to its iron content it prevents anemia. Peanut flour is a good source of dietary 
fiber, B vitamins and vitamin E. It reduces the risk of atherosclerosis, prevents 
cancer and inhibits the aging process. I decided to choose this topic because  
I believe that the public’s knowledge of the chemical composition and effects 
of high-protein flours on the body is very low. I want to bring the topic closer 
so that more people will include them in their daily diet.

Key words: amaranth, chickpeas, peanuts, high protein flour
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ROLA WYBRANYCH SKŁADNIKÓW 
ŻYWNOŚCI W KSZTAŁTOWANIU 

ODPORNOŚCI W KONTEKŚCIE 
PANDEMII COVID-19 

Streszczenie: Pandemia COVID-19, wywołana koronawirusem  
SARS-Co-V-2, uświadomiła istotną rolę troski o higienę i zdrowie. Nieocze-
kiwana izolacja społeczna osłabiła odporność człowieka. Żywienie odgrywa 
kluczową rolę w kształtowaniu odporności naszego organizmu. Nie ulega wąt-
pliwościom, że sposób żywienia ma ogromny wpływ na ogólny stan naszego 
zdrowia, a tym samym ściśle wiąże się z prawidłowym funkcjonowaniem całego 
organizmu, w tym odporności. Błędy żywieniowe mogą pogorszyć odpowiedź 
immunologiczną, zwiększając podatność organizmu na infekcje, w tym rów-
nież na zakażenie COVID-19. Należy zaznaczyć, że wiele składników żywności 
pozytywnie wpływa na układ odpornościowy. W pracy omówiono potencjal-
ne działanie prozdrowotne wybranych składników żywności w zapobieganiu  
i leczeniu choroby zakaźnej COVID-19. Praca została przygotowana na pod-
stawie gruntownej analizy piśmiennictwa i dotyczy roli wybranych składników 
żywności takich jak: witamina D, witamina C, selen, cynk czy probiotyki we 
wzmacnianiu odporności w kontekście pandemii COVID-19.

Słowa kluczowe: odporność, pandemia Covid-19, witamina D, selen

WPROWADZENIE 

Choć, nie istnieje dieta, która mogłaby uchronić nas przed zakażeniem 
koronawirusem, nie mniej jednak wiele składników żywności pozytywnie 
wpływa na wzmocnienie odporności naszego organizmu. Dobrze zbilanso-
wana dieta, połączona z regularną aktywnością fizyczną i dbaniem o higienę 

1 patigazda27@gmail.com, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie
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snu, jest w stanie wesprzeć odporność. Warto zaznaczyć, że pewne produk-
ty żywnościowe są bogate w związki bioaktywne, które stymulują odporność 
organizmu. Wśród nich wymienia się witaminę C, D, selen, cynk oraz pro-
biotyki, które korzystnie wpływają na zapobieganie infekcjom dróg oddecho-
wych, wykazują działanie przeciwzapalne i immunomodulujące. Przypuszcza 
się, że mogą wykazywać działanie terapeutyczne w zapobieganiu, łagodzeniu 
objawów i leczeniu choroby zakaźnej COVID-19. Mając na uwadze rosnącą 
liczbę zachorowań na chorobę zakaźną COVID-19, analiza roli wybranych 
składników żywności w kształtowaniu odporności przybiera duże znaczenie. 
W związku z tym, niewątpliwie zasadna jest popularyzacja wiedzy dotyczącej 
składników żywności modulujących odporność organizmu.

WITAMINA C

Witamina C jest związkiem rozpuszczalnym w wodzie, który jest po-
chodną węglowodanów. W jej skład wchodzi kwas L-askorbinowy i nietrwały 
związek o nazwie kwas dehydroaskorbinowy, który podczas utlenienia nie po-
woduje powstania substancji aktywnych biologicznie (Ciborowska i Rudnic-
ka 2014). W organizmie człowieka z powodu braku enzymu oksydazy L-gulo-
no-γ-laktonowej nie występują szlaki metaboliczne do produkcji tej witaminy, 
dlatego niezbędna jest jej stała podaż z pożywieniem (Janda, Kasprzak i Wol-
ska 2015). 

Owoce i warzywa stanowią idealne źródło tej witaminy. Największe zaso-
by występują w owocu dzikiej róży o zawartości 680–1200 mg witaminy C na 
100 g owocu oraz w czarnej porzeczce zawierającej do 400 mg/100g. Zasobne 
w nią są również: natka pietruszki, czerwona papryka, czarne porzeczki, tru-
skawki, owoce cytrusowe, kiwi oraz warzywa kapustne. Ilość kwasu askorbi-
nowego jest niestabilna, zależna od warunków uprawy oraz przechowywania, 
dlatego zawartość witaminy C w tych produktach może ulec zmianie. Prze-
twarzanie żywności takie jak np. obróbka termiczna czy gotowanie, wpływa 
na utratę tej witaminy, w przypadku gotowania te straty wynoszą do 50%,  
a podczas suszenia aż do 80 % (Zawada 2016). 

Witamina C jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania układu od-
pornościowego. Pełni kluczową rolę w immunomodulacji, wspierając obro-
nę immunologiczną organizmu, zarówno w układzie odporności nabytej jak  
i wrodzonej. Dodatkowo wykazuje szereg korzystnych działań wzmacniają-
cych funkcje komórek odpornościowych. Jest szczególnie skutecznym prze-
ciwutleniaczem, który może eliminować reaktywne utleniacze, zabezpieczając 
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tym samym główne biomolekuły takie jak: lipidy, węglowodany, białka  
i kwasy nukleinowe przed uszkodzeniem. Niedobór witaminy C powoduje 
zwiększoną skłonność organizmu na infekcje układu oddechowego i ogólno-
ustrojowego, co wpływa na obniżenie odporności. Znaczący niedobór kwasu 
askorbinowego wywołuje szkorbut. Jego objawy wynikające z niedostatecz-
nej podaży witaminy C w diecie charakteryzują się krwawieniem dziąseł oraz 
siniakami. Choroba ta cechuje się osłabieniem struktur kolagenowych oraz 
odporności. Z uwagi na znikomą zdolność organizmu do magazynowania tej 
witaminy, wskazane jest jej regularne i właściwe przyjmowanie, aby zapobiec 
hipowitaminozie (Carr i Maggini 2017). 

Utrzymanie układu odpornościowego w prawidłowym stanie pozwa-
la zmniejszyć częstość infekcji oraz skrócić czas trwania choroby. W meta-
analizie przeprowadzonej przez Hemila i inni w 2010 roku, która zawierała 
dwadzieścia dziewięć prób na 11 306 badanych (mężczyzn, kobiet i dzieci),  
u których zastosowano 200 mg witaminy C dziennie wykazano, że systema-
tyczne przyjmowanie tej witaminy nie miało wpływu na częstość występowa-
nia przeziębienia w populacji. Jednakże wpłynęło na zmniejszenie objawów  
i czasu trwania przeziębienia. W przypadku populacji osób dorosłych skrócił 
się o 8% a u dzieci o 14%. U osób suplementujących witaminę C profilaktycz-
nie, zaobserwowano spadek nasilenia przeziębienia. Ponadto nie stwierdzono 
różnic w czasie trwania przeziębienia oraz zwiększenia jego objawów u 3249 
badanych osób, u których wystąpiło przeziębienie w porównaniu z osobami, 
które otrzymywały placebo. Wyłącznie u osób wykonujących dużą aktywność 
fizyczną, głównie u narciarzy i maratończyków witamina C zmniejszyła ryzy-
ko grypy aż o połowę. To wskazuje na to, że regularna suplementacja witami-
ną C u osób narażonych na krótkie okresy intensywnego wysiłku fizycznego 
może mieć korzystny wpływ na zapobieganie częstym infekcjom górnych dróg 
oddechowych. Co więcej, badanie pilotażowe z podwójnie ślepą próbą prze-
prowadzone przez Maggini i inni w 2012 roku na 94 pacjentach udowodniło, 
że po podaniu przez 5 dni 1000 mg witaminy C wraz z 10 mg cynku istotnie 
złagodziło objawy choroby wirusowej w postaci wycieku z nosa. Przypuszcza 
się, że suplementacja witaminą C i cynkiem może skutecznie wesprzeć odpo-
wiedź immunologiczną organizmu (Rondanelli i in. 2018).

W kontekście pandemii COVID-19 wywołanej przez nowo odkryty 
szczep koronawirusa COVID-19 zwanego koronawirusem ciężkiego ostre-
go zespołu oddechowego (SARS-CoV-2) przeprowadzono również prospek-
tywne badanie na 150 pacjentach od marca do lipca 2020 roku na oddziale 
COVID-19 szpitala trzeciego stopnia w Karaczi w Pakistanie. Miało ono na 
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celu rozpatrzenie potencjalnej roli witaminy C jako terapii wspomagającej pa-
cjentów z COVID-19 przyjętych do szpitali. U pacjentów rozpoznano ciężki 
COVID-19 na podstawie krajowych zaleceń zdrowotnych obowiązujących  
w tym kraju. W badaniu tym jednej grupie składającej się z 75 osób poda-
no witaminę C dożylnie w dawce 50 mg / kg / dobę wraz ze standardową 
terapią w przypadku zakażenia tym wirusem natomiast w grupie placebo 
było 75 osób i otrzymało tylko konwencjonalną terapię. Spośród wszystkich 
uczestników mężczyźni stanowili 56,9% a kobiety 43,1%. Badanie wykazało,  
że pacjenci, którzy otrzymali witaminę C dożylnie wraz ze standardową tera-
pią spędzili mniej dni w szpitalu, szybciej powrócili do zdrowia w porówna-
niu z osobami z grupy placebo. Mimo to śmiertelność i potrzeba wentylacji 
mechanicznej pomiędzy tymi grupami nie była wymowna. Ustalono, że wi-
tamina ta może istotnie złagodzić objawy tej ciężkiej choroby oraz skrócić 
liczbę dni spędzonych w szpitalu, bez istotnego wpływu na śmiertelność i po-
trzebę wentylacji. Nie mniej jednak udowodniono jej dobroczynne działanie  
w przeciwdziałaniu i leczeniu różnych form infekcji wirusowych. Konieczna 
jest jednak obszerniejsza liczba badań na globalną skalę, aby w lepiej potwier-
dzić jej rolę w terapii COVID-19 (Kumari i in. 2020). 

WITAMINA D

Witamina D należy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Z uwagi 
na to, że w organizmie człowieka ulega modyfikacji do biologicznie aktywnej 
formy, z tego powodu bywa nazywana prohormonem. W przyrodzie pojawia 
się głównie w postaci dwóch związków: ergokalcyferolu pochodzenia roślin-
nego czyli witaminy D2 oraz witaminy D3- cholekalcyferolu, występującego 
w żywności pochodzenia zwierzęcego. Oba te związki mają budowę stero-
idową i wykazują podobną aktywność biologiczną (Sajkowska-Kozielewicz  
i Paradowska 2016). Najważniejszym źródłem tej witaminy jest jej synteza  
w skórze, która zależy od intensywności promieniowania ultrafioletowego za-
leżnego od pory roku i szerokości geograficznej. W okresach jesienno-zimo-
wych z powodu braku nasłonecznienia produkowana ilość witaminy D jest 
niewystarczająca do pokrycia zapotrzebowania na nią przez cały rok. Również 
filtry przeciwsłoneczne i melanina istotnie zmniejszają jej wytwarzanie. Z ko-
lei latem, wskutek jej produkcji w skórze możliwe jest zwiększenie jej zawar-
tości w organizmie. Dostarczanie jej wraz z dietą jest ograniczone z powodu 
niskiej zasobności jej w pożywieniu. (Christakos i in. 2016).
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Biorąc pod uwagę fakt, że nasz organizm nieustająco broni się przed in-
fekcjami, ważne jest aby utrzymać układ odpornościowy na odpowiednim 
poziomie funkcjonalności. Do prawidłowego jego działania niezbędne są ra-
cjonalne nawyki żywieniowe. W związku z tym wskazane jest zapewnienie 
optymalnego spożycia składników odżywczych wspierających odporność or-
ganizmu. Wśród nich wyróżnia się witaminę D, która pełni znaczącą funkcję 
w kształtowaniu układu odpornościowego. Niedostateczna jej podaż wiąże się 
z rozmaitymi stanami dotyczącymi nieprawidłowego jego działania. Mając na 
uwadze, że niedobór witaminy D występuje u wielu ludzi na całym świecie, 
głównie w porze zimowej z powodu braku ekspozycji na światło słoneczne,  
a zwłaszcza w obecnej sytuacji, w której izolacja domowa ogranicza pozyska-
nie tej witaminy naturalnie, nawet wiosną czy latem, w związku z tym przez 
cały rok należy zadbać o jej właściwą podaż. Ponadto wśród populacji kra-
jów europejskich obserwuje się powszechny niedobór tej witaminy, zwłaszcza  
u osób starszych, co wynika głównie ze spadku jej produkcji skórnej, mniej-
szej ekspozycji na słońce oraz spożywania mniej obfitych posiłków. Wykazano, 
że jej spożycie w przeważającej części krajów europejskich waha się między 
2–8 μg / dzień; a ponad 90% osób starszych dostarcza jej dziennie mniej niż 
10 μg. Przypuszcza się, że może to być szczególnie znaczące w aspekcie pan-
demii SARS-CoV-2. W związku z tym witamina D wpływa na różnicowanie 
się komórek odpornościowych np. limfocytów typu T i B. Optymalne funk-
cjonowanie układu odpornościowego będzie zależało w znacznym stopniu od 
należytej przyswajalności witaminy D przez te komórki. Witamina ta wzmac-
nia adaptacyjną i naturalną odporność komórkową, ograniczając tym samym 
ryzyko infekcji wirusowych i bakteryjnych (Galmés, Serra i Palou 2020). 

W metaanalizie przeprowadzonej do końca grudnia 2015 roku,  
w 14 różnych krajach min. w USA, Japonii, Finlandii, Polsce oraz wielu in-
nych, na czterech kontynentach, do której zakwalifikowało się 11 321 uczest-
ników obojga płci, w obszernym przedziale wiekowym, od urodzenia do 95 
roku życia, badano wpływ suplementacji witaminą D w profilaktyce ostrej 
infekcji dróg oddechowych. W trakcie badania, które trwało od 7 tygodni 
do 1,5 roku 10 933 osobom badanym podawano doustnie witaminę D3  
w postaci bolusa  (dużej porcji , która w jak najkrótszym czasie uzyska skutecz-
ne stężenie w tkankach) w dziennej, tygodniowej, miesięcznej dawce łącznie 
w 25 badaniach. Wykazano, że suplementacja tą witaminą zmniejsza ryzyko 
infekcji dróg oddechowych u wszystkich uczestników. Ponadto największe 
korzyści zaobserwowano u osób przyjmujących codziennie lub cotygodniowo 
witaminą D bez dodatkowych dawek. Działanie zabezpieczające przed ostrym 
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zakażeniem dróg oddechowych w tej grupie badanych było najsilniejsze, na-
tomiast u pacjentów z dużymi porcjami tej witaminy już nie. Na podstawie 
wyników badania można wysunąć wnioski, że najskuteczniejsze działanie 
osiągnięto wśród osób niezażywających dużych dawek oraz mających wysokie 
niedobry tej witaminy w organizmie (Martineau i in. 2017). 

Witamina D wykazuję działanie przeciwzapalne oraz immunomodu-
lujące. Jej rola przejawia się w hamowaniu ekspresji cytokin prozapalnych 
oraz wzmocnieniu mechanizmów obrony przeciwutleniającej przy równocze-
snym zmniejszeniu stresu oksydacyjnego. Sądzi się, że niedobór tej witaminy 
wzmaga ogólnoustrojowe stany zapalne. Witamina ta oddziaływuje na układ 
renina-angiotensyna i może skutkować ograniczeniem odpowiedzi zapalnej 
organizmu. Ponadto suplementacja tą witaminą przyczynia się również do 
zwiększenia różnorodności mikrobiomu jelitowego, który uczestniczy w wal-
ce z infekcjami. Dzięki temu zmniejszają się stany zapalne jelit. Wielokie-
runkowe działanie tej witaminy na organizm człowieka może uzasadnić jej 
ochronną rolę u pacjentów z COVID-19. Aktualne badania, odnoszące się 
do wpływu witaminy D w chorobach zakaźnych pozwalają przypuszczać, że 
ma ona również znaczenie w zakażeniu SARS-CoV-2. W większości przepro-
wadzone badania miały charakter retrospektywny i obserwacyjny, co sprawia, 
że ich wiarygodność jest ograniczona. Nie mniej jednak obserwacyjna analiza 
testów na SARS-CoV-2 wśród 191 779 pacjentów, w amerykańskim labo-
ratorium klinicznym National American wykazała, że dodatni wynik testu 
był odnotowany w mniejszej liczbie przy wyższych stężeniach witaminy D.  
U wszystkich osób z poziomem witaminy D poniżej <20 ng / ml stwierdzono 
o 54% wyższy wskaźnik pozytywnego testu w stosunku do osób, które mia-
ły stężenie tej witaminy w granicach 30–34 ng / ml. Pozytywność testu na 
SARS-CoV-2 była odwrotnie skorelowana z poziomem tej witaminy we krwi. 
Na podstawie badań zaobserwowano, że częstość zakażenia wynosiła 12,5% 
u osób ze stężeniem < 20 ng/ml, 8,1% u osób ze stężeniem 30-34 ng/ml oraz 
5,9% pośród osób ze stężeniem > 55 ng/ml. Uważa się, że suplementacja wita-
miną D może ograniczyć ostre infekcje dróg oddechowych, w głównej mierze 
u osób z jej niedoborem (Gröber i Holick 2021). 

W innym badaniu z randomizacją przeprowadzonym w Indiach na 40 
osobach z pozytywnym wynikiem SARS-CoV-2, z wyeliminowaniem osób 
przewlekle chorych, które nie mogły przyjmować doustnej suplementacji wi-
taminą D określono wpływ stosowania doustnie cholekalcyferolu w dużych 
dawkach w chorobie COVID-19. Pacjenci zostali losowo przypisani do grupy, 
która zażywała codziennie doustnie 60 000 IU cholekalcyferolu przez 7 dni 
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w dążeniu do uzyskania 25 (OH) D> 50 ng / ml bądź do grupy kontrol-
nej, której podano 5 ml wody destylowanej. Dowiedziono, że duża porcja 
tej witaminy dostarczona aby otrzymać zwiększone stężenie 25 (OH) D do 
wartości > 50 ng/ml doprowadziła do obniżenia stanu zapalnego. Co więcej, 
suplementacja ta wpłynęła na większą szansę wystąpienia negatywnego testu 
SARS-CoV-2 RNA u 62,5% uczestników z grupy badanej w porównaniu do 
20,8% z grupy kontrolnej. Przypuszcza się, że terapeutyczna suplementacja 
cholekalcyferolem w dużych dawkach może przyczynić się do eliminacji wiru-
sa u chorych osób a tym samym ograniczyć zakażenie SARS-CoV-2. (Rastogi 
i in. 2020). Warto zauważyć również, że w Chicago (USA) zarejestrowano 
przeszło 70% zgonów w związku z COVID-19 wśród populacji Afroamery-
kanów, u których występuje znaczny niedobór witaminy D, przypuszczalnie  
z powodu pigmentacji skóry hamującej promieniowanie UV. Podobna sytu-
acja miała miejsce w Wielkiej Brytanii gdzie jedna trzecia zarejestrowanych 
przypadków COVID-19 odnosi się do osób czarnej rasy, u których konieczna 
była intensywna terapia medyczna, mimo, że należą do mniejszości etnicz-
nych stanowiącej zaledwie 14% całej populacji. Należy przypuszczać, że od-
powiedni stopień ekspozycji na słońce oraz suplementacja witaminą D może 
być pomocna w profilaktyce COVID-19. Obecne badania wskazują na ko-
rzystne działanie zwiększonego poziomu tej witaminy na zmniejszenie nasi-
lenia objawów klinicznych i śmiertelności w tej chorobie zakaźnej (Abraham, 
Dowling i Florentine 2021). 

SELEN

Selen jest pierwiastkiem śladowym występującym w niewielkich ilościach 
w organizmie człowieka, mającym istotne znaczenie w jego prawidłowym 
funkcjonowaniu. Ten ważny mikroelement występuje pod postacią seleno-
cysteiny, która jest składnikiem białek enzymatycznych, nazywanymi seleno-
enzymami. Jednym z nich jest peroksydaza glutationowa, która jest enzymem 
przeciwutleniającym, występującym w krwinkach czerwonych. Selenoenzymy 
uczestniczą w licznych funkcjach metabolicznych takich jak np. synteza DNA, 
tworzenie hormonów tarczycy, obrona antyoksydacyjna, przemiany amino-
kwasów, lipidów. Ponadto selen poprawia wytrzymałość i regenerację mięśni, 
spowalniając procesy starzenia, tym samym chroniąc organizm przed szko-
dliwym działaniem stresu oksydacyjnego, który powoduje nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu układu odpornościowego (Mehdi i in. 2013). Niedobór 
selenu w diecie wiąże się z blokowaniem ekspresji selenoproteiny, co skutkuje 
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powstawaniem cytokin zapalnych w różnych tkankach, przyczyniających się 
do powstawania stresu oksydacyjnego. Lei i inni w 2020 roku stwierdzili, że 
suplementacja selenem może polepszyć funkcje odpornościowe oraz obronę 
organizmu przed infekcjami (BourBour i in. 2020).

Selen może odgrywać rolę w zapobieganiu pandemii COVID-19, dlate-
go, że w postaci selenianu sodu jest w stanie blokować wnikanie wirusów do 
komórki. Suplementacja selenem jest w stanie poprawić odpowiedź immu-
nologiczną organizmu np. przeciwko wirusowi H1N1, który atakuje drogi 
oddechowe u ludzi. Selen będąc składnikiem strukturalnym peroksydaz glu-
tationowych, które są enzymami oksydacyjnymi, hamuje produkcję wolnych 
rodników, wykazując tym samym skuteczne działanie przeciwutleniające.  
Ponadto jego niedobór wzmaga stany zapalne. Dodatkowo korzystny związek 
selenu z układem odpornościowym został zaobserwowany wśród hospitalizo-
wanych pacjentów z COVID-19, u których poziom selenu był suboptymalny. 
Przypuszcza się, że te właściwości selenu mogą być pomocne w zapobieganiu 
i leczeniu COVID-19 (Detopoulou, Demopoulos i Antonopoulou 2021).  
Co więcej, w Chinach Zhang i inni w 2020 roku stwierdzili wyższy wskaź-
nik wyleczalności na tą chorobę zakaźną, który był skorelowany z poziomem 
stężenia selenu we włosach. Ich wyniki badań pokazały, że w regionach o ni-
skim statusie selenu liczba zgonów na COVID-19 była znacznie wyższa w po-
równaniu z innymi prowincjami. Podobną zależność zaobserwowano również  
w Niemczech, gdzie pacjenci z COVID-19, którzy przeżyli mieli wyższy po-
ziom selenu w surowicy niż osoby, które zmarły (Liu i in. 2021). W związku  
z tym niedobór selenu wpływa na zwiększenie podatności organizmu na infek-
cje. Istnieją dowody na to, że jego suplementacja w dużej mierze wykazuje dzia-
łanie immunostymulujące. Odpowiedni poziom selenu wpływa na wrodzone 
funkcje komórek odpornościowych poprzez wzmocnienie ich aktywności prze-
ciw patogenom. Z uwagi na to jego niedostateczna podaż upośledza wrodzone  
i adaptacyjne funkcje immunologiczne organizmu. Jednakże potrzeba dalszych 
badań, aby dokładniej wyjaśnić mechanizm działania selenu w przypadku cięż-
kiej choroby zakaźnej, jaką jest COVID-19 (Avery i Hoffmann 2018).

CYNK

Kolejnym pierwiastkiem śladowym, który pełni kluczową rolę w różnych 
procesach fizjologicznych, w tym w odpowiedziach immunologicznych jest 
cynk. Cynk jest składnikiem wielu enzymów np. polimerazy DNA i RNA, 
wpływa również na prawidłową kondycję skóry, syntezę białek, czerwonych 
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krwinek i hormonów. Ponadto stanowi część systemu antyoksydacyjnego, za-
bezpieczającego komórki ciała przed destrukcyjnym działaniem wolnych rod-
ników. Oprócz tego mikroelement ten uczestniczy w metabolizmie kolagenu, 
utrzymuje stabilność błon komórkowych, przyśpiesza gojenie się ran oraz bie-
rze udział w reakcjach odpornościowych, zwiększając odporność organizmu 
na infekcje (Szcześniak, Grimling i Meler 2014). 

Dodatkowo cynk poprzez wykazywanie działania antyoksydacyjnego, 
wpiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Oznacza to, 
że w optymalnych stężeniach występuje jako związek przeciwzapalny, który 
usprawnia odpowiedź immunologiczną organizmu, a tym samym zmniejsza 
ryzyko zakażenia. Niedobór cynku przyczynia się do zakłócenia aktywności 
komórek układu odpornościowego, głównie komórek NK, makrofagów oraz 
limfocytów T. W związku z tym niedostateczna podaż cynku osłabia odpor-
ność i przyczynia się do zwiększenia podatności na choroby zakaźne (Galmés, 
Serra i Palou 2020). Deficyt cynku zmniejsza liczbę limfocytów i ogranicza 
ich funkcje immunologiczne. Natomiast suplementacja cynkiem pozwa-
la zwiększyć ekspresję interleukiny 2, która pobudza wzrost komórek NK 
oraz limfocytów T, w szczególności tych o właściwościach cytotoksycznych.  
Dowiedziono również, że jego terapeutyczne oraz korzystne działanie prze-
ciwko infekcjom wirusowym przejawia się w blokowaniu syntezy, replikacji  
i transkrypcji koronawirusów. Z uwagi na przeciwwirusowe i immunomo-
dulujące właściwości tego mikroelementu, przypuszcza się, że może on wy-
kazywać wspomagające leczenie u pacjentów z COVID-19. Suplementacja 
cynkiem może złagodzić objawy tej choroby, takie jak infekcje dolnych dróg 
oddechowych (Shakoor i in. 2021). 

Cynk odgrywa ważną rolę w komórkowych funkcjach immunologicz-
nych i stresie oksydacyjnym. Jak ukazuje powyższy rysunek, cynk bierze udział 
w dojrzewaniu i różnicowaniu limfocytów T. Jego specyficzne właściwości wy-
nikają z tego, że jest integralną częścią hormonu grasicy czyli tymuliny, która 
wpływa na aktywność limfocytów T, komórek NK. Niedobór cynku skutkuje 
również aktywacją cytokin prozapalnych np. TNF-a, IL-6, IL-8. Uważa się,  
że jego niedobór może zwiększać stres oksydacyjny, pogłębiać tworzenie cy-
tokin zapalnych, a tym samym negatywnie oddziaływać na układ immuno-
logiczny. Jak wskazują badania suplementacja cynkiem w postaci pastylek 
cynkowych może być pomocna w leczeniu przeziębienia. Wyniki badań uka-
zują, że wśród 50 uczestników badania przyjmujących 1 pastylkę zawierającą  
13,3 mg cynku w postaci octanu cynku wystąpił skrócony średni czas trwa-
nia przeziębienia oraz jego objawów takich jak: kaszel, katar w porównaniu  
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z grupą palcebo. Korzystne działanie cynku wynika najprawdopodobniej  
z jego właściwości przeciwzapalnych oraz przeciwutleniających (Prasad 2009).

Ponadto niedawna analiza Finzi przedstawia istotną rolę cynku we 
wzmacnianiu odporności, wskazując na jego korzystne działanie w łagodzeniu 
objawów COVID-19. Badania przeprowadzono na małej liczbie przypadków 
obejmującej czterech pacjentów z COVID-19 leczonych dużymi dawkami 
soli cynku, ok. 200 mg dziennie, w postaci pastylek do ssania. U wszyst-
kich badanych pacjentów już po jednym dniu przyjmowania terapii wysoki-
mi dawkami cynku nastąpiła znacząca poprawa stanu klinicznego. W skutek 
czego wykazano jego pozytywną rolę w hamowaniu objawów związanych z tą 
chorobą zakaźną. Stąd też sugeruje się, że suplementacja cynku w wysokich 
dawkach może być skuteczna w leczeniu COVID-19 (Finzi 2020). 

PROBIOTYKI

Termin probiotyki oznacza żywe mikroorganizmy, które dostarczane we 
właściwych ilościach wywołują pozytywny efekt prozdrowotny w funkcjono-
waniu organizmu człowieka (Sanders 2008). Drobnoustroje probiotyczne 
najczęściej występują w postaci preparatów farmaceutycznych, głównie jako 
liofilizaty bakterii o gęstości 1010 komórek/g albo w żywności wzbogacanej 
tymi bakteriami, szczególnie fermentowane produkty mleczne np. mleko 
acydofilne, kefiry, biojogurty. Dodatkowo w szczególności wymaganie jest, 
aby liczba żywych drobnoustrojów obejmowała 108 komórek bakterii na 100 
g produktu spożywczego (Kuśmierska i Fol 2014). Liczne badania wskazują 
na to, że ich działanie zależy nie tylko od gatunku ale także od szczepu. Mikro-
organizmami należącymi do szczepów probiotycznych są m.in. grzyby pleśnio-
we i drożdżoidalne, które przejawiają aktywność probiotyczną np. Aspergillus 
niger i Saccharomyces boulardii oraz bakterietakie jak: Lactococcus lactis, Ba-
cillus cereus, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli. 
Szczepy te pozytywnie wpływają na zachowanie prawidłowego stanu mikro-
flory przewodu pokarmowego. Uczestniczą również w wytwarzaniu peptydów 
czynnościowych, związków cytoochronnych oraz działają immunostymuluja-
co i immunomodulująco (Krakowiak i Nowak 2015). 

Probiotykom przypisuje się pozytywne oddziaływanie na układ odpor-
nościowy. Wiele mechanizmów przeciwwirusowych stymulowanych jest 
przez probiotyki. Wśród nich wyróżnia się m.in. produkowanie substancji 
przeciwbakteryjnych utrudniających wnikanie patogenów do komórek, ha-
mowanie adhezji wirusów do komórek gospodarza, poprzez wiązanie się  
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z nim, wytwarzanie substancji hamujących rozwój wirusów, wzmocnienie 
wrodzonej lub nabytej odporności oraz stymulowanie działania układu im-
munologicznego gospodarza. Bakterie probiotyczne również blokują rozwój 
drobnoustrojów chorobotwórczych, poprzez wydzielanie metabolitów ta-
kich jak: nadtlenek wodoru, kwasy organiczne, bakteriocyny oraz cząsteczki 
koagulacyjne, dzięki czemu wspomagają układ odpornościowy. Wykazano,  
że probiotyczne pałeczki kwasu mlekowego zabezpieczają przed infekcjami 
dróg oddechowych, poprzez wzmaganie mechanizmów wrodzonej i nabytej 
odpowiedzi immunologicznej gospodarza (Lopez- Santamarina i in. 2021).

Ponadto probiotykom przypisuje się istotną rolę w modulowaniu odpo-
wiedzi immunologicznej, w przypadku różnych schorzeń, najczęściej przy in-
fekcjach wirusowych. Bakterie probiotyczne utrzymując równowagę pomię-
dzy cytokinami prozapalnymi i przeciwzapalnymi stymulują działanie układu 
odpornościowego oraz zmniejszają objawy chorobowe. Jak wskazują badania, 
posiłki zawierające błonnik wraz z suplementacją probiotykami wspomaga-
ją układ odpornościowy, przeciwdziałając niekorzystnym skutkom infekcji. 
Zatem, spożywanie probiotyków wpływa efektywnie na ochronę immunolo-
giczną organizmu. Stosowanie ich pozwala wzmocnić funkcje bariery jelito-
wej oraz zrównoważyć skład mikroflory jelitowej człowieka. Przypuszcza się, 
że bakterie probiotyczne wykazują działanie przeciwutleniające, które może 
być pomocne w neutralizowaniu wolnych rodników. Dzięki temu mogą one 
odgrywać potencjalną rolę w zapobieganiu i zwalczaniu infekcji wirusowych, 
takich jak COVID-19 (Singh i Rao 2021).

Probiotyki stymulują nabytą i wrodzoną odpowiedź immunologiczną. 
Istnieje wiele badań potwierdzających ich korzystne działanie na układ od-
pornościowy. Badanie przeprowadzone przez Zhang i inni w 2018 roku z po-
dwójnie ślepą, kontrolowaną prospektywną próbą placeo 12-tygodniowej in-
terwencji probiotykowej, zawierającej mieszaninę probiotyczną Lactobacillus 
paracasei, L. casei oraz L. fermentium PCC u dorosłych ochotników, którzy 
zachorowali na przeziębienie lub grypopodobne infekcje dróg oddechowych. 
W badaniu wzięło udział 136 uczestników (w wieku 25-45 lat), spośród któ-
rych 68 osobom podawano zestaw probiotyków, a pozostali badani otrzymali 
placebo codziennie przez 12 tygodni. Wyniki badania ukazały, że podawana 
kombinacja probiotyków znacząco zmniejszyła częstość występowania obja-
wów grypopodobnych oraz infekcji górnych dróg oddechowych od 50 do 60 
% w porównaniu z grupą placebo. Ponadto pacjenci z grupy probiotyków 
mieli wyższe poziomy sIgA w jelitach w porównaniu z wynikami testów wyj-
ściowych oraz interferonu- gamma (IFN-γ) w surowicy niż badani z grupy 
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palcebo. To wskazuje na to, że wyższe poziomy IFN-γ pobudzają komórki 
B do produkcji przeciwciał oraz wzmagają działanie bakteriobójcze makrofa-
gów. Dzięki temu probiotyki mogą modulować odpowiedź immunologiczną, 
poprawiać stan odporności organizmu a tym samym zmniejszać objawy gry-
popodobne (Zhang i in. 2018).

Dodatkowo w metanalizie wykonanej przez Hao i wsp. obejmującej 12 
randomizowanych badań klinicznych wśród 3720 uczestników, w tym dzieci, 
dorośli (w wieku około 40 lat) oraz osoby starsze, wykazano, że probiotyki 
mogą zapobiegać infekcjom dróg oddechowych. Dowiedziono, że szczepy 
probiotyczne zmniejszyły liczbę i częstość występowania infekcji o 47% oraz 
nieznacznie zredukowały stosowanie antybiotyków i nasilenie choroby (Hao, 
Dong i Wu 2015).

Poprawę parametrów immunomodulacyjnych zaobserwowano również 
podczas randomizowego, kontrolowanego placebo badania przeprowadzone-
go przez Chong i inni w 2018 roku, które określiło wpływ wyizolowanego 
z mleka krowiego szczepu bakterii probiotycznych- Lactobacillus plantarum 
DR7 na infekcje górnych dróg oddechowych. Podczas tego badania 109 pa-
cjentom podawano codziennie przez 12 tygodni szczep Lactobacillus planta-
rum DR7. Stwierdzono, że stosowanie tego szczepu zwiększyło stężenie cyto-
kin przeciwzapalnych w osoczu, takich jak: IL-4 i IL-10 u młodych dorosłych, 
przy równoczesnym zmniejszeniu cytokin prozapalnych- IFN-γ oraz TNF- α 
u dorosłych osób w średnim wieku w porównaniu z grupą placebo. Co więcej, 
wszyscy pacjenci otrzymujący ten szczep probiotyczny wykazali zwiększoną ak-
tywność komórek NK odporności wrodzonej, w stosunku do osób przyjmują-
cych placebo. Wykazano, że ten probiotyk wspiera funkcję przeciwzapalne oraz 
immunomodulacyjne. Mając na uwadze burzę cytokin wywołaną COVID-19, 
przypuszcza się, że działanie terapeutyczne tego szczepu może być pomocne  
w zapobieganiu i zwalczaniu tej choroby zakaźnej (Chong i in. 2019). 

Należy wyraźnie zaznaczyć, że w żadnym z opublikowanych badań nie 
udzielono rzetelnych informacji o stosowaniu probiotyków jako leczenia 
wspomagającego w przypadku COVID-19. Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Naukowe Probiotyków i Prebiotyków zaznaczyło, że potrzeba więcej analiz, 
aby ocenić role różnych szczepów probiotyków w zapobieganiu i leczeniu 
choroby zakaźnej COVID-19 (Darbandi i in. 2021).
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PODSUMOWANIE 

Mając na uwadze wszystkie powyżej opisane informacje związane z wpły-
wem spożycia składników żywności w kontekście kształtowania odporności, 
można sformułować wniosek, że stosowanie określonej diety nie chroni przed 
zakażeniem koronawirusem, jednak warto zadbać o wzmocnienie odporno-
ści, poprzez urozmaicenie diety w różnorodne produkty zawierające składniki 
niezbędne do wspierania prawidłowego działania układu odpornościowego. 
Wśród nich wymienia się witaminę D, witaminę C, selen, cynk i probiotyki, 
które modulują odpowiedź immunologiczną, a tym samym mogą złagodzić 
przebieg choroby zakaźnej COVID-19. Dodatkowo liczne badania i analizy 
naukowe potwierdziły, że odpowiednio dobrana dieta może wspomóc odpor-
ność, a tym samym wesprzeć organizm w walce z tą chorobą zakaźną. Warto 
dodać, że samo żywienie nie jest w stanie uchronić nas przed zakażeniem, 
nie mniej jednak urozmaicona dieta wspólnie z aktywnością fizyczną pozwala 
wzmocnić barierę obronną organizmu, dzięki czemu zmniejszyć potencjal-
ne ryzyko zakażenia COVID-19. Liczne analizy wskazują, że optymalny stan 
odżywienia stanowi znaczącą rolą w zmniejszaniu podatności organizmu na 
infekcje wirusowe, w tym na COVID-19 (Rossi, Chenn i Caplin 2022).
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THE ROLE OF SELECTED FOOD INGREDIENTS  
IN SHAPING THE IMMUNITY IN THE CONTEXT  

OF THE COVID-19 PANDEMIC 

Abstract: The COVID-19 pandemic, caused by the SARS-Co-V-2 corona-
virus, has demonstrated the importance of hygiene and health. Unexpect-
ed social isolation weakened man’s resilience. Nutrition plays a crucial role  
in the formation of our body’s immunity. There is no doubt that our diet has  
a major impact on our overall health and is therefore closely linked to the 
proper functioning of the whole body, including immunity. Dietary errors 
can impair the immune response and make the body more susceptible to infec-
tions, including COVID-19. It should be noted that many food components 
have a positive influence on the immune system. The work deals with the 
potential health-promoting effects of selected food ingredients in the preven-
tion and treatment of the infectious disease COVID-19. The work is based  
on a thorough literature review and deals with the role of selected food ingre-
dients such as vitamin D, vitamin C, selenium, zinc and probiotics in strength-
ening the immune system in the context of the COVID-19 pandemic.

Keywords: immunity, pandemic Covid 19, vitamin D, selenium
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NAPOJE ENERGETYCZNE – 
WSPÓŁCZESNA PUSZKA PANDORY?

Streszczenie: Postęp cywilizacji często wymaga od współczesnego człowieka 
narzucenia sobie szybszego stylu życia. Powszechnie znanym zjawiskiem jest 
praca w trybie nocnym czy nadgodziny do późnych pór wieczornych, co wpły-
wa negatywnie na higienę snu, i w dłuższej perspektywie, może przyczyniać 
się do pogorszenia koncentracji i zdolności umysłowych. Branża żywieniowa, 
starając się sprostać potrzebom konsumentów, opracowała napoje, których 
spożycie w teorii ma działać pobudzająco i stymulująco na układ nerwowy. 
W poniższej pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa na temat popularnych 
związków czynnych obecnych w napojach energetycznych i ich wpływu na 
organizm człowieka.

Słowa kluczowe: napoje energetyczne, odżywianie, dieta, zdrowie

WSTĘP

Chęć nadążenia za postępem coraz częściej wymaga od współczesnego 
człowieka narzucenia sobie bardzo szybkiego tempa pracy. Niedostosowanie 
się do realiów aktualnego rynku pracy stanowi zaś poważne zagrożenie szcze-
gólnie dla osób, które nie są specjalistami z pożądanych przez pracodawców 
branż. Chęć sprostania wymaganiom popycha część populacji do sięgania po 
swego rodzaju środki pobudzające i wspomagające koncentrację, takie jak na 
przykład napoje energetyczne, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat zyska-
ły ogromną popularność nie tylko wśród dorosłych konsumentów, ale tak-
że dzieci i młodzieży.  Już z badania opublikowanego w 2015 roku wynika, 

1 Pracownik badawczo-dydaktyczny, Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Medycznych  
i Nauk o Zdrowiu,  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
2 Student, Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,  Uniwer-
sytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
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że 67% ankietowanych studentów i uczniów ze szkół w województwie Ku-
jawsko-Pomorskim sięgało po napoje energetyzujące (Nowak i Jesionowski 
2015, s. 7910-21). Zdecydowanie częściej spożywali je mężczyźni niż kobiety 
(Nowak i Jesionowski 2015). Z tego samego badania wynika, że ponad 16% 
nastolatków pije napoje energetyczne co najmniej raz w tygodniu, a nawet co-
dziennie (Nowak i Jesionowski 2015). Zaskakującym jest fakt, że aż 21% an-
kietowanych przyznało, że sięga po nie bez konkretnej przyczyny, a niektórzy 
(12%) piją je, aby ugasić pragnienie (Nowak i Jesionowski 2015). W badaniu 
poruszono także problem mieszania napojów energetycznych z alkoholem, 
do czego przyznała się głównie młodzież w wieku 17-20 lat (Nowak i Jesio-
nowski 2015). Z kolei badanie wykonane w 2020r. na grupie 226 studentów  
z Bejrutu wykazało, że 45% badanych spożyło napój tego typu co najmniej 
raz w życiu (Ghozayel i in. 2020). Dodatkowo zauważono, że osoby aktyw-
ne fizycznie sięgały po nie znacznie częściej (Ghozayel i in. 2020). Badania 
wskazują, że młodzi konsumenci często sięgają po nie ze względu na smak, nie 
będąc świadomymi lub ignorując ewentualne, związane z nadmiernym spoży-
ciem skutki uboczne (Visram i in. 2016). Można przypuszczać, że aktualnie 
popularność napojów energetyzujących jest jeszcze większa. Istotnym jest fakt, 
że asortyment dostępny na sklepowych półkach stale się poszerza o nowe sma-
ki i składy, mające sprostać wymaganiom nawet najbardziej wybrednych kon-
sumentów. Poniższa praca ma na celu przegląd dostępnego piśmiennictwa na 
temat wpływu popularnych substancji obecnych w napojach energetycznych 
na organizm człowieka.

SKŁADY NAPOJÓW ENERGETYCZNYCH

Napoje energetyzujące, aby działały pobudzająco i wspomagały koncen-
trację muszą zawierać w sobie składniki aktywne o działaniu stymulującym 
układ nerwowy. Na sklepowych półkach najczęściej można dostrzec napoje 
wzbogacane o kofeinę, wyciąg z guarany lub żeń-szenia, yerba mate, wita-
miny i minerały wspomagające pracę mózgu (np. witaminy z grupy B, ma-
gnez) (Ariffin i in. 2022). Produkty te są wzbogacane także o substancje ma-
jące wpływać korzystnie na wydolność organizmu, poprawiać wytrzymałość 
i wspomagać regenerację tkanek, np. taurynę. Na początku składu napojów 
energetycznych bardzo często znajduje się cukier, jednak na rynku dostępne 
są także tzw. napoje zero, tj. pozbawione cukru, który zastąpiono słodzikami 
takimi jak acesulfam K czy sukraloza (Ariffin i in. 2022). Wpływ spożywania  
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napojów energetyzujących na organizm zależy od częstotliwości sięgania po 
nie, a także stężenia poszczególnych substancji w napoju. 

Sacharoza

Najczęściej sacharoza dodawana jest pod postacią białego cukru, choć 
można znaleźć także produkty dosładzane cukrem trzcinowym. Cukier ma 
spełniać nie tylko funkcję słodzącą  i tym samym podnosić atrakcyjność sen-
soryczną, ale także być źródłem glukozy, która stanowi jedyne źródło energii 
dla mózgu (Mergenthaler i in. 2013, s. 587-597). Jak powszechnie wiadomo, 
regularne spożywanie sacharozy przyczynia się do rozwoju otyłości u dzieci  
i dorosłych, a także pogorszenia funkcji pamięciowych (Freeman i in. 2018, 
s. 2255-66), co może mieć związek ze stymulowaniem procesów zapalnych  
w hipokampie (Beilharz, Maniam, Morris 2015, s. 6719-38). Dodatkowo 
wysokie spożycie cukrów prostych powoduje nagły wzrost glikemii popo-
siłkowej, stymuluje procesy zapalne (Della Corte i in. 2018)  i w dłuższej 
perspektywie może prowadzić do rozwoju insulinooporności tkanek obwo-
dowych, upośledzenia funkcjonowania komórek β trzustki i w następstwie do 
rozwoju cukrzycy typu drugiego (Yoshida i Simoes 2018; Malik i in. 2010,  
s. 2477-83). Według norm żywienia z 2020 wydanych przez Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny węglowodany 
powinny pokrywać 45-65% zapotrzebowania energetycznego dorosłego czło-
wieka, z czego cukry proste nie więcej niż 10%.

Słodziki – sukraloza, acesulfam K

Słodziki to substytuty sacharozy charakteryzujące się niższą wartością 
energetyczną i często nawet kilkaset razy słodszym od cukru smakiem. Pod-
czas produkcji napojów energetycznych typu light najczęściej stosuje się ace-
sulfam K (E950) i sukralozę (E955). 

Sukraloza to pochodna sacharozy około 600 razy słodsza od tradycyjne-
go cukru. Dopuszczalne dzienne spożycie (ang. acceptable daily intake, ADI) 
wynosi 15 mg/kg masy ciała. Według dostępnej literatury sukraloza nie wy-
wiera negatywnego wpływu na organizm, nie jest kancerogenna ani geno-
toksyczna, przy regularnym spożyciu nie akumuluje się w tkankach oraz nie 
podlega trawieniu, dzięki czemu jej wartość energetyczna równa się 0 kcal/g 
(Magnuson, Roberts, Nestmann 2017, s. 324-355).
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Acesulfam K, inaczej acesulfam potasowy, to syntetyczny słodzik, który 
jest około 150-200 razy słodszy od sacharozy, przy czym nie jest metabolizo-
wany i tym samym nie dostarcza dodatkowych kalorii do organizmu. ADI 
tej substancji określono na 9 mg/kg masy ciała. Podobnie jak w przypad-
ku sukralozy, słodzik ten jest uznawany za bezpieczny, nie ulega kumulacji  
w organizmie i jest wydalany przez nerki.

Według analizy z 2018 roku słodziki nie zwiększają ryzyka rozwoju oty-
łości, chorób układu sercowo-naczyniowego ani cukrzycy typu 2 (Martyn  
i in. 2018), a badania na różnych populacjach, w tym europejskich, wskazują,  
że ich spożycie nie przekracza ustalonych poziomów ADI (Martyn i in. 2018).

Kofeina

Kofeina to alkaloid purynowy pozyskiwany przede wszystkim z ziaren 
kawy, ale obecna jest także w nasionach guarany (guaranina), yerba mate (ma-
teina), liściach herbaty (teina) i nasionach kakaowca. Według Agencji Żywno-
ści i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) dzienne spożycie nie 
powinno przekraczać 400 mg na dobę, czyli 3-4 filiżanek czarnej kawy dzien-
nie. Spożywana kofeina jest niemal w całości metabolizowana przez wątrobę 
(Detlaff i in. 2020). Kofeina przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i tym samym pobudzenia organizmu. Meta-analiza wykonana przez Poole i in. 
w 2017 roku wykazała, że umiarkowane spożycie może przyczynić się do ob-
niżenia ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, śmierci spowodowanej 
tymi schorzeniami oraz rozwoju niektórych rodzajów nowotworów, a także 
części chorób metabolicznych, neurologicznych i dotyczących wątroby (Poole 
i in. 2017). Zauważono jednak, że ciężarne kobiety spożywające duże ilo-
ści napojów kofeinowych były bardziej narażone na urodzenie noworodków  
o niskiej masie urodzeniowej, wcześniaków oraz poronienia (Poole i in. 2017). 
Instytut Matki i Dziecka zaleca kobietom w ciąży ograniczenie spożycia ko-
feiny do 200-300 mg na dobę. Również kobiety, których dieta nie zapewnia 
odpowiedniej podaży wapnia, oraz obarczone innymi czynnikami ryzyka roz-
woju osteoporozy powinny ograniczyć napoje kofeinowe, gdyż jej nadmiar 
może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka złamań osteoporotycznych (Hall-
ström i in. 2006, s. 1055-64). 
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Tauryna

Tauryna to aminokwas biogenny zawierający grupę sulfonową. Natu-
ralnie w dużych ilościach występuje w wieprzowinie, wołowinie, drobiu  
i owocach morza (Caine i Geracioti 2016, s. 895-904). Wspomaga ona prze-
miany metaboliczne tłuszczów i przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości 
mięśni (Caine i Geracioti 2016, s. 895-904). Dodatkowo jest antyoksydan-
tem, wspomaga pracę mózgu, działa neuroprotekcyjnie (Caletti i in. 2015,  
s. 11-15) i kardioprotekcyjnie (Raschke, Massoudy, Becker 1995, s. 461-471). 
Badania nie wykazały szkodliwego wpływu nadmiernego spożycia tauryny  
i tym samym nie pozwoliły na ustalenie bezpiecznego poziomu spożycia (Caine  
i Geracioti 2016, s. 895-904).

L-karnityna

L-karnityna to organiczny związek chemiczny biorący udział w metabo-
lizowaniu tłuszczów. Badania wskazują, że wspomaga regenerację tkanek po 
wysiłku i zapobiega uszkodzeniom komórek organizmu (Wassef, Kohanisieh 
i Makaryus 2017, s. 796-806). Suplementowanie jej może przynosić korzyści 
dla osób, które podejmują ciężki wysiłek fizyczny (Karlic i Lohninger 2004,  
s. 709-715). Przyjmowanie l-karnityny w wysokich dawkach wywołuje skutki 
uboczne ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności, bóle brzucha, 
wymioty czy biegunka (Seifert i in. 2011, s. 511-528), jednak jej zawartość  
w napojach energetyzujących jest zbyt niska, aby je wywołać.

Witaminy z grupy B

Witaminy z grupy B, przede wszystkim tiamina (witaminy B1), rybofla-
wina (B2), niacyna (B3), kwas pantotenowy (B5), pirydoksyna (B6), biotyna 
(B7), inozytol (B8) i cyjanokobalamina (B12) stanowią częsty dodatek do 
napojów energetyzujących. Są one niezbędne m.in. do prawidłowego funk-
cjonowania układu nerwowego, przewodzenia impulsów nerwowych i szere-
gu przemian metabolicznych. Należą do witamin rozpuszczalnych w wodzie  
i są szeroko rozpowszechnione w produktach spożywczych – wyjątek stanowi 
witaminy B12, której źródłem są produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso, 
podroby, jaja, owoce morza). Dodawane do energetyków mają wpływać na 
poprawę koncentracji i często zawierają je w stężeniu przewyższającym dzien-
ne zapotrzebowanie zdrowego człowieka (Wassef, Kohanisieh i Makaryus 
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2017, s. 796-806), jednak organizm jest w stanie wydalić ich nadmiar z mo-
czem. Z meta-analizy opublikowanej w 2012r. wynika, że choć suplementa-
cja witaminy z grupy B obniża stężenie homocysteiny we krwi, której wyso-
ki poziom stanowi istotny czynnik ryzyka rozwoju chorób układu krążenia  
(w tym udaru mózgu). Jednak nie  wpływa ona w żaden sposób na obniżenie 
ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, choroby wieńcowej 
ani zgonu (Huang i in. 2012, s. 448-454).

WPŁYW NADMIERNEGO SPOŻYCIA NAPOJÓW 
ENERGETYZUJĄCYCH NA ORGANIZM

Badania wskazują na silny związek częstego spożywania energetyków 
z występowaniem takich objawów jak bóle głowy, drażliwość, problemy ze 
snem i poczucie przemęczenia (Huhtinen, Lindfors i Rimpelä 2013). Inne 
objawy, które dostrzegają konsumenci to ekscytacja, złe samopoczucie czy 
kserostomia, czyli uczucie suchości w jamie ustnej (Nowak, Gośliński i No-
watkowska 2018, s. 544). Uczucie ekscytacji ustępowało zazwyczaj po przyję-
ciu kolejnej porcji napojów kofeinowych, zaś nasilały się wtedy objawy takie 
jak bóle głowy, senność czy drażliwość (Nowak, Gośliński i Nowatkowska 
2018, s. 544). Uważa się, że jest to zasługa nadmiernego spożycia kofeiny 
(Nowak, Gośliński i Nowatkowska 2018, s. 544). Wraz z przyjmowaniem 
kolejnych porcji pojawiały się nowe, niepokojące objawy, jak np. drżenie rąk, 
bóle brzucha, poczucie słabości i lekkie bóle w klatce piersiowej (Nowak, Go-
śliński i Nowatkowska 2018, s. 544). W badaniu Szotowskiej i in. z 2017 
roku wszyscy badani 3 godziny po wypiciu napojów o wysokiej zawartości 
kofeiny (360 mg) zaczęli uskarżać się na kołatanie serca, lęk i bezsenność (Szo-
towska i in. 2013, s. 169-174). Bóle głowy i brzucha, zwiększone oddawanie 
moczu, niepokój, nadciśnienie tętnicze, uczucie mrowienia i nerwowość to 
najczęściej zgłaszane objawy przez badanych w 2017 roku studentów z Arabii 
Saudyjskiej (Rahamathulla 2017, s. 347-352).

U części osób spożywanie napojów energetycznych wpływa na podwyż-
szenie stężenia glukozy we krwi (Nowak, Gośliński i Nowatkowska 2018,  
s. 544). Może prowadzić to do rozwoju insulinooporności i w następstwie 
zaburzeń metabolicznych, takich jak cukrzyca typu 2 i otyłość (Gonzále-
z-Domínguez i in. 2017, s. 2313-22). Dodatkowo zauważono, że kofeina 
może mieć istotny wpływ na gospodarkę insulinową organizmu. Badania 
wskazują, że spożywanie słodzonych napojów z dodatkiem kofeiny wpływa  
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na znaczne zwiększenie stężenia glukozy we krwi po około 20-30 minutach 
(González-Domínguez i in. 2017, s. 2313-22). 

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeanalizowanych publikacji można wysnuć wniosek, że 
niezbędne jest prowadzenie dalszych badań na temat skutków zdrowotnych 
regularnego spożywania napojów energetyzujących i edukacja społeczeństwa 
na temat potencjalnie szkodliwego wpływu częstego ich picia. Dostępna litera-
tura sugeruje, że szkodliwość tego typu produktów wynika przede wszystkim 
z nadmiaru cukrów i połączenia ich z wysokim stężeniem kofeiny – ich duże 
spożycie może nieść za sobą niepożądane skutki, począwszy od łagodnych, jak 
np. bóle głowy czy brzucha, bezsenność, drażliwość i niepokój, skończyw-
szy na rozwoju poważnych schorzeń, chociażby cukrzycy typu 2 czy otyłości. 
Edukacja żywieniowa społeczeństwa, szczególnie kierowana do kobiet w ciąży, 
rodziców i ich dzieci, powinna uwzględniać szerzenie wiedzy na temat napo-
jów energetyzujących i ich składu. Szczególnie ważnym jest uświadamianie 
osób młodych, które nieświadome potencjalnego zagrożenia, sięgają po te 
produkty z ciekawości, czy ze względu na panującą modę. 
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ENERGY DRINK’S - MODERN PANDORA’S BOX?

Abstract: The progress of civilisation often requires modern man to impose  
a faster lifestyle on himself. It is a well-known phenomenon that people work 
at night or overtime until late in the evening, which has a negative effect  
on sleep hygiene and, in the long term, can contribute to impaired concen-
tration and mental abilities. The food industry, in an attempt to meet con-
sumer needs, has developed drinks whose consumption is theorised to have  
a stimulating and invigorating effect on the nervous system. This paper reviews  
the literature on popular active compounds present in energy drinks and their 
effects on the human body.

Key words: energy drinks, nutrition, diet, health
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PUŁAPKA SOCIAL MEDIÓW - 
DWOJAKI WPŁYW SOCIAL MEDIÓW 

NA ZDROWIE PSYCHICZNE

Streszczenie: Krajobraz technologiczny szybko ewoluował w ostatnich latach, 
a media społecznościowe odgrywają obecnie główną rolę w życiu młodzieży. 
Media społecznościowe stworzyły zarówno nowe, znaczące wyzwania, jak  
i ekscytujące możliwości. Badania zaczynają odkrywać, w jaki sposób określo-
ne doświadczenia w mediach społecznościowych mogą wpływać na zdrowie 
psychiczne młodzieży. W literaturze coraz częściej pojawiają się obawy doty-
czące wpływu Internetu na dobrostan młodych ludzi. W tym systematycznym 
przeglądzie przeanalizowano badania dotyczące związku między korzystaniem 
z mediów społecznościowych a objawami depresyjnymi w populacji dzieci  
i młodzieży oraz wyodrębniono pozytywne aspekty płynące z korzystania  
z social mediów. 

Słowa kluczowe: social media, zdrowie psychiczne, pułapka, internet

1. WPROWADZENIE

Dzisiejszy wpływ mediów społecznościowych jest większy i bardziej 
zróżnicowany niż kiedykolwiek wcześniej, młodzież ma dostęp do bezprece-
densowej ilości treści cyfrowych na wielu urządzeniach, w tym smartfonach, 
tabletach, komputerach, laptopach i konsolach do gier. Media społecznościo-
we stanowią centralny element tego krajobrazu. Ogólnie rzecz biorąc, media 
społecznościowe definiuje się jako wszelkie cyfrowe narzędzia lub aplikacje, 
które pozwalają użytkownikom na interakcję społeczną (Strasburger VC i in. 
2014, s.672) i można je odróżnić od tradycyjnych mediów (np. telewizji) tym, 
że użytkownicy mogą zarówno konsumować, jak i tworzyć treści. Zgodnie 

1 paulina.pisaniak@gmail.com, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
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z tą szeroką definicją „media społecznościowe” mogą obejmować serwisy 
społecznościowe (np. Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok), aplikacje 
do obsługi wiadomości tekstowych i wiadomości, narzędzia do gier społecz-
nościowych, YouTube i inne. Wszelkie kompleksowe rozumienie zdrowia 
psychicznego współczesnych nastolatków wymaga rozważenia roli mediów 
społecznościowych.

Badania nad mediami społecznościowymi i zdrowiem psychicznym na-
stolatków rozprzestrzeniły się w ostatnich latach, a wiele badań sprawdzało, 
czy częstsze korzystanie z mediów społecznościowych wiąże się z różnymi pro-
blemami zdrowia psychicznego, w tym z depresją (Nesi, Choukas-Bradley, 
Prinstein 2018, s.267-294), obawami o wizerunek ciała czy zaburzeniami od-
żywiania (Holland i Tiggemann 2016, s.100-110). Ogólnie rzecz biorąc, wy-
niki tych badań były mieszane, a wiele z nich ujawnia niewielki, ale znaczący 
negatywny wpływ korzystania z mediów społecznościowych na zdrowie psy-
chiczne. Coraz więcej prac stara się teraz oprzeć te badania na bardziej zróż-
nicowanych badaniach dotyczących tego, jak, dlaczego i dla kogo korzystanie  
z mediów społecznościowych może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na 
rozwój młodzieży. Media społecznościowe obejmują szeroki wachlarz narzę-
dzi cyfrowych, a zatem scharakteryzowanie ich ogólnego wpływu na młodzież 
pozostaje wyzwaniem. Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć indywidual-
ne mocne strony i słabe punkty, które mogą predysponować niektórych na-
stolatków do angażowania się w media społecznościowe i reagowania na nie  
w sposób adaptacyjny lub nieprzystosowany. Ponadto ważne jest, aby określić, 
w jaki sposób określone zachowania lub doświadczenia w mediach społeczno-
ściowych mogą narażać młodzież na ryzyko.

2. STATYSTYKI POGARSZAJĄCEGO SIĘ ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO. 

W latach 2020-2021 przeprowadzono wiele analiz, których zadaniem 
było określenie wpływu pandemii covid-19 na stan zdrowia psychicznego 
populacji ogólnej. Analizowano poziom natężenia problemów psychicznych 
oraz próbowano wyselekcjonować jednostki najbardziej narażone na negatyw-
ny wpływ wydarzeń związanych z pandemią. Z dostępnej literatury wynika, 
że ludzie cierpią na wiele problemów psychicznych, w tym na depresję, lęk, 
przewlekły stres, ataki paniki, złość, gniew, impulsywność, zaburzenia snu, ze-
spół stresu pourazowego (PTSD), myśli samobójcze i wiele innych (Hossain, 
Tasnim, Sultana 2020, s. 636). Ponadto zaobserwowano rozpowszechnienie 
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odczuwania samotności, zmniejszoną samoocenę i gorsze radzenie sobie ze 
stresem (Shah i in. 2020). Przed pandemią odsetek osób cierpiących na de-
presję wahał się w zależności od kraju w granicach 6,2% - 10,8% (Walker, 
Campbell, Dawson 2019, s. 1199-1207), a na lęk 5.6–18.1% (Baumeister 
i Härter 2007, s.537-546). Natomiast z metaanalizy przeprowadzonej przez 
(Hossain, Tasnim, Sultana 2020, s. 636), analizującej wnioski pochodzące 
z 66 badań, z różnych krajów wynika, że ogólna łączna częstość występo-
wania zaburzeń takich jak: depresja, lęk, zaburzenia snu czy uczucie samot-
ności podczas trwania pandemii znacząco wzrosły i wynosiły odpowiednio 
31,4%, 31,9%, 37,9% (Tianchen i in. 2021, s.91-98), 29% (Cohn-Schwartz,  
Vitman-Schorr, Khalaila R 2022, s. 1033-1042). W badaniach wzięto również 
pod uwagę inne czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych tj.: wiek, 
płeć, status materialny, wykształcenie, zawód i dochód, miejsce zamieszkania 
i kontakt z ludźmi chorymi na COVID-19, kondycja psychiczna i fizycz-
na z czasów przed pandemią, ekspozycję na wiadomości dotyczące rozwoju 
pandemii, wsparcie psychiczne oraz korzystanie z social mediów. Analizując 
poszczególne czynniki dowiedziono, że młodszy wiek (Kang i in. 2022, s. 11-
17), (Huang, Zhao 2020), (Wang i in. 2021, s. 13-22), płeć żeńska (Zhou i in. 
2020, s. 749-758), niższy poziom wykształcenia (Liang i in. 2020, s.841-852) 
występowanie problemów zdrowotnych (Chew i in. 2020, s.559-565), brak 
wsparcia psychicznego (Ni i in. 2020), wykonywanie zawodu medycznego 
(Pappa i in. 2020, s. 901-907), samotność oraz zbyt długie korzystanie z social 
mediów (Huang i Zhao 2020), korelują ze zwiększonym ryzykiem wystąpie-
nia zaburzeń psychicznych np.: depresji, lęku czy bezsenności.

3. MECHANIZMY KORZYSTANIA Z INTERNETU - 
MECHANIZMY DZIAŁANIA SOCIAL MEDIÓW

Dostęp do internetu mają coraz to młodsze dzieci, z badań przeprowa-
dzonych w Polsce w 2008 r. wynika, że przed ukończeniem 4 roku życia, przy-
godę z siecią rozpoczyna ok. 16% dzieci, ponad połowa, bo 58% swobodny 
dostęp uzyskuje między 5 a 9 r.ż., 23% między 10 a 12 rokiem życia, a 3% 
dzieci między 13 a 15 r.ż. Internet stał się nieodłączną częścią życia dzisiejsze-
go społeczeństwa, jego pozycja została umocniona w 2020 r., kiedy ze wzglę-
du na pandemię COVID-19 i ogłoszony w wielu regionach świata lockdown, 
stał się jedyną możliwością komunikacji, pracy czy nauki. Ówczesne wydarze-
nia pokazały, że do Internetu można przenieść wiele aspektów codziennego 
życia. Zasoby sieci, z których korzystają internauci można zaklasyfikować do 
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następujących podgrup (Öztürk i Özmen 2016, s. 501-507). W Tabeli 1. 
przedstawiono najczęstsze formy Internetu, z których korzystają internauci.

Tabela 1. Tabela przedstawia źródła z jakich internauci najczęściej korzystają.

Źródło: https://www.statista.com/statistics/183910/internet-activities-of-us-users/ (dostęp  
online: 31.05.2022r.)

Szacuje się, że z social mediów korzysta blisko 3.7 bilionów użytkow-
ników, stanowi to ok. 48% populacji ogólnoświatowej.  Do najbardziej po-
pularnych serwisów zalicza się Facebook, YouTube, WhatsApp, WeChat, 
Instagram oraz Snapchat (69%). Wyróżnić można 2 główne typu mediów 
społecznościowych: sieci społecznościowe (np. Instagram, TikTok) oraz por-
tali umożliwiających komunikowanie się za pomocą szybkim wiadomości (np. 
WhatsApp). Badanie przeprowadzone na reprezentacyjnej grupie responden-
tów z US pokazuje, że z social mediów korzystać można zarówno w sposób 
aktywny tj.: wykazywać interakcję z innymi użytkownikami poprzez czatowa-
nie, dodawanie postów, lajkowanie treści lub ich udostępnianie oraz w sposób 
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bierny poprzez jedynie obserwację działalności innych. Każda z tych form ma 
swoje korzyści oraz wady, a część cech może być wspólna dla obydwu typów 
korzystania z social mediów. Przykładowo, zarówno aktywne, jak i bierne 
korzystanie może mieć cechy prokrastynacji, gdy użytkownik przedkłada inte-
rakcje z innymi członkami społeczności lub bierne oglądanie treści nad swoje 
obowiązki w życiu realnym. W pracy przedstawione zostaną zalety i wady ko-
rzystania z social mediów oraz omówione zostaną zagrożenia jakie może nieść 
za sobą niekontrolowane korzystanie z tego typu aktywności.

4. NEGATYWNE ASPEKTY SOCIAL MEDIÓW 

Coraz szybciej rosnąca popularność social mediów może prowadzić do 
wielu zmian w zachowaniach użytkowników, m.in. do wzrostu uzależnienia 
od tego typu aktywności, co z kolei może się przekładać na negatywny wpływ 
na zdrowie psychiczne (Shettar i in. 2017, s. 325-329). W literaturze nauko-
wej można znaleźć kilka podstawowych i największych zagrożeń, jakie niesie 
za sobą niekontrolowane korzystanie z social mediów:

- Samotność
Poczucie osamotnienia to stan emocjonalny, który charakteryzuje się 

byciem w nieprzyjemnym stanie, gdzie istnieje niespójność w pożądanych 
i postrzeganych poziomach więzi społecznych (Heinrich i Gullone 2006,  
s. 695-718). Definicja “samotności” została przytoczona, ponieważ z danych 
literaturowych wynika, że istnieją 2 teorie, aczkolwiek sprzeczne ze sobą, któ-
re łączyłyby korzystanie z social mediów z występowaniem tego stanu emo-
cjonalnego. Jedna z teorii, zwana “displacement hypothesis” sugeruje, że czas 
spędzony na korzystaniu z social mediów tzw. czas online zastępuje czas, który 
użytkownik mógłby spędzić będąc “offline”, czyli w bezpośredniej interakcji 
z przyjaciółmi, znajomymi, rodziną. Hipoteza ta sugeruje dodatnią korelację 
social mediów z występowaniem w społeczeństwie uczucia samotności (Kraut 
i in. 1998, s. 1017-1031). Inne badania natomiast sugerują istnienie “stimu-
lation hypothesis”, która mówi o tym, że czas spędzony online może umac-
niać więzi z innymi użytkownikami sieci, a tym samym zmniejszać poczucie 
samotności użytkowników (Shaw i Gant 2022, s. 517-527). Powyższe różnice 
w postawionych hipotezach zostaną omówione w dalszej części pracy.

- Fear of Missing Out - Strach przed byciem pominiętym
Syndrom strachu przed byciem pominiętym (FoMO) to unikalny termin 

wprowadzony w 2004 roku do opisu zjawiska obserwowanego na portalach 
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społecznościowych. FoMO zawiera w sobie proces postrzegania bycia “of-
fline”, czyli chwile, w których nie korzysta się z social mediów, jako utra-
tę nabytych tam więzi. Syndrom FoMo wiąże się z szeregiem negatywnych 
doświadczeń życiowych i uczuć, ponieważ jest uważany za problematyczne 
przywiązanie do mediów społecznościowych (Gupta i Sharma 2021, s. 4881-
4889). Wiąże się to z zakłóceniami codziennego życia, np. takimi jak rozpra-
szanie uwagi podczas kierowania pojazdem, uczenia się lub spędzania czasu  
z przyjaciółmi (Rozgonjuk i in. 2020).

- Fałszywy obraz rzeczywistości
Porównywanie społeczne może stanowić kolejne ryzyko związane z ko-

rzystaniem przez młodzież z mediów społecznościowych. Osoby często anga-
żują się w selektywną autoprezentację w mediach społecznościowych, co skut-
kuje strumieniem postów i zdjęć, które często są starannie przygotowywane, 
aby przedstawiać użytkowników w pozytywnym świetle. Może to prowadzić 
do tego, że niektórzy młodzi ludzie angażują się w negatywne porównania 
społeczne dotyczące własnych osiągnięć, zdolności lub wyglądu. Badania wy-
kazały, że wyższy poziom porównań społecznościowych online wiąże się z ob-
jawami depresyjnymi u młodzieży (Fardouly i Vartanian 2016, s.1-5), a po-
równania dotyczące wyglądu w mediach społecznościowych mogą zwiększać 
ryzyko zaburzeń odżywiania i obaw związanych z wizerunkiem ciała (Carter i 
in. 2016, s. 1202-1208).

- Zaburzenia snu
Wreszcie, krytyczną kwestią przy badaniu wpływu korzystania z tech-

nologii na zdrowie psychiczne młodzieży jest kwestia wysiedlenia: jakie inne 
ważne czynności są zastępowane czasem spędzanym w mediach społeczno-
ściowych? Powszechnie wiadomo, że higiena snu jest niezbędna dla zdrowia 
psychicznego i rozwoju młodzieży. Jednak wcześniejsze prace w wiarygodny 
sposób wykazały związek między czasem korzystania z urządzenia mobilne-
go przed snem a szeregiem gorszych wyników snu, w tym krótszym czasem 
trwania snu, słabą jakością snu i sennością w ciągu dnia (Robb 2019). Warto 
zauważyć, że 40% nastolatków deklaruje, że korzysta z urządzenia mobilnego 
w ciągu pięciu minut przed snem, a 36% twierdzi, że budzi się przynajmniej 
raz w nocy w celu sprawdzenia urządzenia (Rideout i Robb 2018). Tak więc 
wpływ mediów społecznościowych na jakość snu pozostaje głównym zagroże-
niem dla późniejszych problemów ze zdrowiem psychicznym wśród młodzie-
ży i jest ważnym obszarem przyszłych badań.
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5. POZYTYWNE ASPEKTY SOCIAL MEDIÓW

Podczas gdy wiele narracji dotyczących korzystania z nowych mediów 
wśród nastolatków podkreśla potencjalne zagrożenia, unikalne cechy środo-
wiska mediów społecznościowych stworzyły również nowe możliwości pro-
mowania zdrowia psychicznego nastolatków. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje 
szereg potencjalnych korzyści związanych z korzystaniem z mediów społecz-
nościowych, w tym możliwości humoru i rozrywki, eksploracji tożsamości  
i twórczej ekspresji (Clark, Algoe, Green 2018, s. 32-37). Jedną z najwy-
raźniejszych korzyści płynących z korzystania z mediów społecznościowych 
jest połączenie społeczne, przy czym 81% nastolatków twierdzi, że media 
społecznościowe pozwalają im czuć się bardziej związanymi z przyjaciółmi  
(Anderson i Jiang 2018). W niedawnym badaniu reprezentatywnym dla ca-
łego kraju 77% nastolatków stwierdziło, że media społecznościowe są co naj-
mniej „w pewnym stopniu” ważne dla codziennego kontaktu ze znajomymi, 
a 69% stwierdziło, że są one co najmniej nieco ważne, aby mieć sensowne 
rozmowy z bliskimi przyjaciółmi Clark, Algoe, Green 2018, s. 32-37). Mło-
dzież często wymienia łączenie się z przyjaciółmi i rodziną jako główny pozy-
tywny aspekt mediów społecznościowych (Anderson i Jiang 2018), a wcze-
śniejsza praca ogólnie pokazuje, że korzystanie z mediów społecznościowych 
sprzyja dobremu samopoczuciu osób, gdy jest wykorzystywane do rozwijania 
poczucia akceptacji lub przynależności (Ybarra i Michele 2015, s. 123-136).  
  Publiczny i wysoce dostępny charakter mediów społecznościowych stwa-
rza również możliwość nawiązywania nowych kontaktów online. Może to 
zapewnić możliwości uzyskania wsparcia społecznego online dla niektórych 
młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy mogą nie mieć łatwego dostępu do 
społeczności podobnych rówieśników. Na przykład wykazano, że mło-
dzież identyfikująca się jako LGBTQ częściej niż młodzież nienależąca do  
LGBTQ ma przyjaciół online i identyfikuje tych przyjaciół jako ważne źródło 
wsparcia emocjonalnego (Nesi, Wolff, Hunt 2019). Otrzymywanie wspar-
cia społecznego online może również odgrywać ochronną rolę dla młodzieży  
z chorobami psychicznymi, w tym z depresją i skłonnościami samobójczymi. 
Rzeczywiście, jedno z badań sugeruje, że ponad połowa (57,0%) młodzieży 
hospitalizowanej psychiatrycznie zgłasza otrzymywanie wsparcia społecznego 
lub zachęty w mediach społecznościowych w ciągu dwóch tygodni przed ich 
przyjęciem (Jacqueline i Prinstein 2015, s. 1427-1438).
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6. PUŁAPKA SOCIAL MEDIÓW

Obecne dowody w literaturze są dość szerokie i sprzeczne. W oparciu  
o teorię samotności Roberta Weissa osoby spędzające więcej czasu w sieci 
mają większe szanse na samotność emocjonalną, ale mniejsze szanse na sa-
motność społeczną (Weiss 1973). Wyniki przeprowadzonych badań (Youssef, 
Hallit, Kheir 2020) były w stanie pokazać stronę samotności emocjonalnej,  
w której jednostki wykorzystują media społecznościowe jako główną drogę 
komunikacji, a tym samym sabotują działania społeczne twarzą w twarz i eli-
minują „silne więzi” (Moddy 2001). Udało nam się również podważyć zało-
żenie, że komunikacja w mediach społecznościowych może skutecznie zapew-
nić ludziom ich potrzeby społeczne zaspokajane przez komunikację twarzą 
w twarz (Yao, Zhong 2014, s. 164-170) Istnieje wyraźna zależność między 
korzystaniem z mediów społecznościowych a samotnością, gdzie większe ko-
rzystanie z mediów społecznościowych wskazywało na wyższy poziom samot-
ności wśród użytkowników (Wang 2014, s. 35-44). Przeprowadzone badania 
wykazały, że postawiona teza jest to prawdą nawet po uwzględnieniu innych 
czynników zakłócających związanych z samotnością (tj. stresu, lęku i depresji).

PODSUMOWANIE

W ciągu ostatnich dwóch dekad social media zaczęły zajmować coraz 
bardziej centralną część życia młodzieży, prezentując zarówno nowe wyzwa-
nia, jak i nowe możliwości. Powstające bazy badań zaczęły identyfikować do-
świadczenia w mediach społecznościowych, które mogą mieć wpływ na zdro-
wie psychiczne nastolatków. Potrzebne są jednak dalsze badania, ponieważ 
krajobraz mediów cyfrowych nadal szybko ewoluuje. Wiele z dotychczaso-
wych badań opierało się na miarach samoopisowych dotyczących korzystania 
z mediów przez młodzież i przeprowadzono je w jednym punkcie czasowym, 
co uniemożliwia wnioskowanie ostatecznych wniosków dotyczących tego, czy 
korzystanie z mediów poprzedza i prognozuje wyniki w zakresie zdrowia psy-
chicznego lub odwrotnie. Potrzebne są przyszłe badania, w tym takie, które 
uwzględniają obiektywne pomiary, takie jak bezpośrednia obserwacja stron 
w mediach społecznościowych nastolatków. Ponadto przyszłe badania mu-
szą nadal wykraczać poza wcześniejsze pojęcia „czasu przed ekranem” jako 
głównego czynnika przyczyniającego się do zdrowia psychicznego, a zamiast 
tego uwzględniać konkretne doświadczenia w mediach społecznościowych  
i indywidualne cechy, które mogą sprawić, że niektóre nastolatki są szczególnie 



73

PUŁAPKA SOCIAL MEDIÓW...

podatne na pozytywne lub negatywne skutki mediów społecznościowych. 
Wreszcie, przełożenie podstawowych wyników badań dotyczących mediów 
społecznościowych na zastosowanie kliniczne i polityczne pozostaje obszarem 
krytycznej potrzeby w tej dziedzinie. Ponieważ obecność mediów mediów  
w życiu społeczeństwa stale rośnie, konieczne będzie opracowanie opartych na 
dowodach metod zachęcania młodzieży do zdrowego korzystania z mediów 
społecznościowych oraz efektywnego wykorzystywania tych narzędzi do ba-
dań przesiewowych i interwencji w zakresie zdrowia psychicznego.
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KANNABINOIDY - 
CHARAKTERYSTYKA 

WŁAŚCIWOŚCI I MOŻLIWOŚCI  
ZASTOSOWANIA W MEDYCYNIE

Streszczenie: Kannabinoidy są obecnie intensywnie badaną grupą związków, 
z których medycznych właściwości korzystano już w czasach przed naszą erą, 
a ich wyodrębnienie i opisanie miało miejsce w XIX wieku. Wraz z postępem 
badań okazało się, że mogą one mieć pozytywny wpływ na leczenie chorób 
takich jak: epilepsja, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, zespół To-
urette’a, stwardnienie rozsiane, depresja, zaburzenia lękowe i nowotwory, a 
także wiele innych. Istotne było odkrycie, że kannabinoidy mogą wpływać na 
zatrzymanie cyklu komórkowego, promować apoptozę, hamować proliferację, 
migrację i angiogenezę komórek nowotworowych. Wnioski te budzą spore 
nadzieje stosowania kannabinoidów jako środki terapeutyczne w leczeniu 
nowotworów. Jednakże, to, czy będą one wykazywały działanie przeciwno-
wotworowe, czy wręcz przeciwnie - będą stymulowały jego rozwój, zależy od 
wielu czynników - m.in. od ich stężenia. Celem niniejszej pracy jest opisanie 
właściwości poszczególnych grup kannabinoidów, podsumowanie obecnych 
możliwości ich zastosowania w medycynie oraz perspektyw na przyszłość, a 
także wyodrębnienie problemów, które powinny być przedmiotem dalszych 
badań w celu lepszego poznania tej grupy związków.

Słowa kluczowe: kannabinoidy, konopie, choroby, leczenie

WPROWADZENIE

W społeczeństwach zachodnich konopie często kojarzone są głównie  
z rekreacyjnym stosowaniem marihuany i haszyszu. Najwcześniejsze arche-
ologiczne dowody na medyczne stosowanie konopi sięgają czasów dynastii 

1 gabriela.grylowska@gmail.com, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski



80

GABRIELA GRYLOWSKA

Han w starożytnych Chinach. Stosowano ją wówczas w leczeniu bólu reu-
matycznego, zaparć, zaburzeń żeńskiego układu rozrodczego i malarii. Rośli-
na ta była również stosowana w wyrobie lin, ubrań i włókien, a także papieru. 
Mimo to, dopiero w XIX wieku potencjał terapeutyczny konopi, głównie  
w leczeniu chorób neurologicznych i psychiatrycznych, został na Zachodzie 
naukowo doceniony i nagłośniony. Miało to miejsce w głównej mierze dzię-
ki pracy irlandzkiego lekarza, Williama B. O’Shaughnessy’ego, a także fran-
cuskiego psychiatry, Jacques-Joseph’a Moreau. Opisali oni pozytywny wpływ 
preparatów z konopi na ból, wymioty, konwulsje, reumatyzm, tężec oraz 
zdolności umysłowe. W XX wieku, jako pierwsze zostały zidentyfikowane 
dwa niepsychotropowe składniki konopi - kannabinol i kannabidiol. Następ-
nie, w 1964 roku udało się wyizolować jej główny psychoaktywny składnik 

- Δ(9)-tetrahydrokannabinol (Di Marzo i De Petrocellis 2006, s. 553-574; 
Dariš i in. 2019, s. 14-23 ). Kannabinoidy to związki, które albo wykazują 
strukturalne lub farmakologiczne podobieństwo do Δ(9)-tetrahydrokannabi-
nolu, albo mogą wiązać się z receptorami kannabinoidowymi. Receptory kan-
nabinoidowe są przedstawicielami rodziny receptorów związanych z białkami 
G. W tkankach ssaków udało się scharakteryzować i sklonować dwa recep-
tory kannabinoidowe: receptor CB1 (“centralny”) oraz CB2 (“obwodowy”). 
Pierwszy wymieniony znajduje się głównie w mózgu, zwłaszcza w jądrach 
podstawnych i układzie limbicznym, ale również w móżdżku oraz w męskim  
i żeńskim układzie rozrodczym. Drugi z kolei występuje prawie wyłącznie 
w układzie odpornościowym, w największej ilości w śledzionie. Wyróżniamy 
trzy rodzaje kannabinoidów. Pierwszym z nich są kannabinoidy pochodzenia 
roślinnego. Zaliczamy do nich związki takie jak m.in. Δ(9)-tetrahydrokan-
nabinol oraz kannabidiol. Kolejną grupą są endogenne kannabinoidy, czyli 
tak zwane endokannabinoidy, które wytwarzane są w ciałach ludzi i zwierząt. 
Należą do nich np. anandamid i 2-arachidonoiloglicerol. Poza nimi istnieją 
jeszcze syntetyczne kannabinoidy, takie jak m.in. WIN-55, 212-2, JWH-133  
i (R)-metanandamid (MET). Wykazują one podobieństwa strukturalne do 
naturalnych i endogennych kannabinoidów, a opracowywane są one w labo-
ratorium (Sarfaraz i in. 2008, s. 339-342).

KANNABINOIDY POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Dawniej uważano, że fitokannabinoidy występują wyłącznie w Canna-
bis sativa. Prawdą jest, że roślina ta jest najlepiej zbadanym, najpowszechnie-
jszym i najbardziej produktywnym źródłem tych związków, jednak nie jest 
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jedynym organizmem zdolnym do ich syntezy. Z czasem odkryto, że fito-
kannabinoidy mogą również znajdować się w rododendronach, niektórych 
roślinach strączkowych, Raduli z rodzaju wątrobowców, a także w niektórych 
grzybach. Z C. sativa wyizolowano ponad 113 różnych kannabinoidów, 
które są podzielone na różne typy: kannabigerole (CBG), kannabichromeny 
(CBC), kannabidiole (CBD), (-)-Δ9-trans-tetrahydrokannabinole (Δ9-THC), 
(-)-Δ8-trans-tetrahydrokannabinole (Δ8-THC), kannabicyklole (CBL), kan-
nabiesoiny (CBE), kannabinole (CBN), kannabinodiole (CBND), a także 
kannabitriole (CBT). Najbardziej istotnymi fitokannabinoidami są Δ9-tet-
rahydrokannabinol (THC) oraz kannabidiol (CBD). THC jest głównym 
związkiem psychoaktywnym, natomiast CBD nie wykazuje działania psycho-
tropowego. Główny psychoaktywny składnik konopi, czyli Δ9-THC, wywi-
era u ludzi działanie plejotropowe. Wywołuje relaksację, dysforię, tolerancję, 
efekt przeciwbólowy, ale i uzależniający. Związek ten wykazuje również inne 
działania - lek o nazwie Dronabinol zawierający Δ9-THC jest skierowany 
do pacjentów otrzymujących chemioterapię przeciwnowotworową, a także 
służy jako skuteczny środek przeciwwymiotny. U osób z zespołem nabytego 
niedoboru odporności (AIDS) wpływa natomiast na pobudzenie apetytu. 
Δ9-THC może również powodować poprawę snu, zaś jego izomer o nieco 
słabszym działaniu - Δ8-THC - cechuje się działaniem przeciwjaskrowym ze 
względu na zdolność obniżania ciśnienia wewnątrzgałkowego u ludzi. CBD 
wywiera farmakologiczny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy oraz regiony 
obwodowe człowieka na dwa sposoby. Działa jako silny antagonista recep-
torów CB1 i CB2, a także modulator allosteryczny receptora μ-opioidowego. 
Ze względu na znaczenie farmakologiczne, brak aktywności psychotropowej 
i tolerancję, CBD należy do jednych z najbardziej przebadanych fitokannabi-
noidów stosowanych w leczeniu bólu, stanów zapalnych i choroby Parkinso-
na. Wykazuje także działanie przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe, przeciwpsy-
chotyczne, przeciw nudnościom oraz przeciw reumatoidalnemu zapaleniu 
stawów. Ponadto, zmniejsza negatywny wpływ Δ9-THC na pamięć zależną 
od hipokampa oraz redukuje objawy psychotyczne przez niego wywoływane. 
CBG również jest niepsychoaktywnym fitokannabinoidem, który wykazuje 
niskie powinowactwo do CB1 i CB2, ale za to wysoką aktywność wobec kilku 
kanałów kationowych z nadrodziny TRP. Niepsychotropowy fitokannabinoid 
CBC nie wchodzi w interakcje z CB1 i CB2, a w eksperymentalnych układ-
ach modelowych stwierdzono, że działa ochronnie w przypadku zapalenia jelit 
dzięki hamowaniu inaktywacji endokannabinoidów oraz aktywacji TRPA1. 
Δ9-THCV jest związkiem, który przypuszczalnie może mieć zastosowanie  
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w terapii hepatosteatozy związanej z otyłością i zespołem metabolicznym. Prze-
prowadzono badanie, które wykazało znaczne obniżenie przez niego poziomu 
glukozy w osoczu na czczo, poprawę czynności komórek β trzustki, a także 
adiponektyny i apolipoproteiny A, nie wpływając na lipoproteiny wysokiej 
gęstości (Alves i.in. 2020, s. 104822; Gülck i Møller 2020, s. 985-1004).

ENDOKANNABINOIDY

Pierwszym endogennym ligandem receptorów kannabinoidowych był 
odkryty w 1992 roku anandamid. Kilka lat później zsyntetyzowany został 
drugi - obok anandamidu dotychczas najlepiej przebadany endokannabi-
noid - 2-arachidonyloglicerol, a po nim eter noladinowy. Związki te są szer-
oko rozpowszechnione w mózgu, ich syntetyzowanie odbywa się na żądanie,  
a bodźcem do ich syntezy i uwalniania jest stymulacja neuronów. Ulegają 
one wychwytowi zwrotnemu i są hydrolizowane wewnątrzkomórkowo przez 
hydrolazę amidów kwasów tłuszczowych. Udowodniono, że wszystkie te trzy 
typy endokannabinoidów (anandamid, 2-arachidonyloglicerol i eter noladi-
nowy) wpływają na zahamowanie ośrodkowej percepcji bólu, choć efekt ten 
jest słabszy niż w przypadku THC. Istnieją dane sugerujące, że endokannabi-
noidy wywołują efekty motoryczne poprzez modulację transmisji dopaminer-
gicznej w jądrach podstawnych - układzie przodomózgowia, który integruje 
informacje korowe w celu koordynowania sygnałów regulujących aktywność 
ruchową. Odbywa się to za pośrednictwem receptorów CB1, które są gęs-
to zlokalizowane w sieciach jąder podstawnych wzbogaconych w dopaminę. 
W związku z tym, prowadzone są badania nad możliwością wykorzystania 
modulacji układu endokannabinoidowego w terapii stanów patologicznych 
związanych z układem dopaminergicznym. Są to choroba Parkinsona, cho-
roba Huntingtona, zespół Tourette’a, stwardnienie rozsiane oraz schizofrenia.

Naukowcy zbadali również wpływ endokannabinoidów na hipo-
kamp - strukturę pełniącą kluczową rolę w uczeniu się i zapamiętywaniu, 
zawierającą duże skupienie receptorów CB1. W badaniu in vivo wykazano,  
że anandamid wpływa na upośledzenie pamięci roboczej. Wydaje się, że jest 
to spowodowane przez ingerencję w kodowanie informacji, które odbywa 
się właśnie w hipokampie. Skutkuje to uniemożliwieniem wytworzenia się 
pamięci krótkotrwałej. Co więcej, istnieją dowody na to, że anandamid zabur-
za konsolidację pamięci. Wykazano, że endokannabinoidy odgrywają również 
rolę w regulacji snu. Potwierdzono, że anandamid wydłuża fazę REM snu ko-
sztem okresu czuwania (Fride 2002, s. 221-233; Morera-Herreras i in. 2012). 
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Kannabinoidy, w tym endokannabinoidy, wpływają także na pobieranie po-
karmu. Wykazano, że anandamid spowodował wzmożony pobór pożywie-
nia u badanych szczurów. Ponadto, badanie przeprowadzone na jeżowcach 
umożliwiło odkrycie, że anandamid, podobnie jak THC, w sposób odwra-
calny wpływa na zmniejszenie zdolności plemników do zapłodnienia poprzez 
zablokowanie reakcji akrosomowej (Schuel i in. 1994, s. 7678-7682).

SYNTETYCZNE KANNABINOIDY

Syntetyczne kannabinoidy (SCB) to substancje, które często spot-
kać można pod nazwami handlowymi, takimi jak: “Spice”, “K2”, “ziołowe 
kadzidło”, “Cloud 9”, “Mojo” i wiele innych. Wyróżniamy wiele rodzajów 
SCB, z których każdy ma unikalne powinowactwo do wiązania się z recep-
torami kannabinoidowymi. Co więcej, charakteryzują się one wyższymi 
wskaźnikami toksyczności i hospitalizacji niż naturalna marihuana, mimo  
iż potwierdzono, że zawarty w tej roślinie Δ9-tetrahydrokannabinol stymu-
luje te same receptory kannabinoidowe (CB1 i CB2) co syntetyczne kanna-
binoidy. Najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie tego zjawiska jest takie,  
że w przeciwieństwie do THC, który jest częściowym agonistą, syntetyczne 
kannabinoidy są całkowitymi agonistami receptorów kannabinoidowych, 
o dużej sile działania i wysokiej skuteczności. Kolejnym czynnikiem, który 
wpływa na wzrost nieprzewidywalności skutków ich przyjmowania, są częste 
zanieczyszczenia występujące w produktach zawierających syntetyczne 
kannabinoidy. 

Częste objawy toksyczności przyjmowanych SCB obejmują: tachykardię, 
pobudzenie i drażliwość, zmiany nastroju, lęk, zawroty głowy, splątanie, oma-
my, urojenia, nudności oraz ból w klatce piersiowej. Nierzadkim skutkiem 
przyjmowania syntetycznych kannabinoidów jest również ostre uszkodzenie 
nerek. Syntetyczne kannabinoidy są poważnym problemem dla zdrowia pub-
licznego. Są one silniejsze w działaniu i bardziej nieprzewidywalne w skut-
kach niż fitokannabinoidy, a ponadto nie są łatwo wykrywalne za pomocą 
powszechnych technik analizy moczu (Mills, Yepes, Nugent 2015, s. 59-62; 
Ninnemann i in. 2017, s. 72-73).

KANNABINOIDY W LECZENIU NOWOTWORÓW

Fitokannabinoidy i kannabinoidy syntetyczne mogą wpływać na rozwój 
chorób, w tym raka, poprzez wchodzenie w interakcje ze składnikami układu 
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endokannabinoidowego lub innych szlaków komórkowych. Kannabinoi-
dy znalazły zastosowanie wobec pacjentów z rakiem głównie w opiece pal-
iatywnej w celu złagodzenia bólu i nudności, a pobudzenia apetytu. Dzię-
ki licznym hodowlom komórkowym oraz badaniom na zwierzętach udało 
się wykazać działanie przeciwnowotworowe tych związków wobec różnych 
typów raka. Wykazano, że kannabinoidy mają zdolność do indukowania 
zatrzymania cyklu komórkowego, promowania apoptozy, a także hamowa-
nia proliferacji, migracji i angiogenezy w komórkach nowotworowych dzięki 
ich działaniu na układ endokannabinoidowy. Poza aktywowaniem recep-
torów CB1 i CB2, mogą także wywoływać te efekty za pośrednictwem m.in. 
TRPV1, 5-HT3 czy nAChR. Badania przeprowadzone na modelach zwierzę-
cych wykazały jednak, że poza bezpośrednim wpływem antyproliferacyjnym 
na nowotwory, ze względu na hamowanie immunogenności, kannabinoidy 
mogą także pośrednio przyczyniać się do wzrostu guza. Przeprowadzono 
liczne badania z wykorzystaniem fitokannabinoidów w celu określenia ich 
właściwości przeciwnowotworowych, niekiedy uzyskując sprzeczne wyni-
ki. Pozytywne efekty, takie jak zmniejszenie proliferacji komórek rakowych, 
aktywacja apoptozy, hamowanie migracji komórek, zmniejszenie unaczynie-
nia guza, udało się zaobserwować w liniach komórkowych raka piersi, prostaty 
i glejaka. Z drugiej strony, zwiększoną proliferację komórek nowotworowych 
odnotowano w przypadku raka płuc, piersi i wątrobiaka. Przypuszcza się,  
że przeciwstawny charakter wyników jest efektem tego, że to, czy fitokannabi-
noidy będą wywierały działanie przeciwnowotworowe, czy pronowotworowe, 
zależy w głównej mierze od zastosowanego ich stężenia. Istotne są także m.in. 
poziom ekspresji ich receptorów i enzymów biorących udział w ich me-
tabolizmie, a także rodzaj odpowiedzi ze strony komórek nowotworowych  
i zdrowych. Naukowcy wykazali, że ekstrakt z konopi ekstrahowany CO2, 
o wysokiej zawartości (64,8%) Δ9-tetrahydrokannabiwaryny (THCV) może 
mieć właściwości modulujące odpowiedź zapalną w różnych stanach cho-
robowych. Ponadto ekstrakt płynu nadkrytycznego z obłuszczonych nasion 
konopi uzyskał lepsze efekty usuwania wolnych rodników w porównaniu  
z ekstraktem etanolowym. Kannabidiol jest związkiem, który posiada zdolność 
do silnej inhibicji wzrostu komórek rakowych. W przeprowadzonych badani-
ach CBD spowodowało zmniejszenie poziomu czynnika wzrostu śródbłonka 
naczyniowego, swoistego antygenu sterczowego w komórkach raka prostaty, 
prozapalnych interleukin - 6 i 8 w fibroblastach skóry, a także indukowało 
apoptozę i autofagię w komórkach raka piersi. W przypadku syntetycznych 
kannabinoidów, ich ogólne działanie przeciwnowotworowe jest podobne  
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do fitokannabinoidów, lecz mogą być silniejsze i bardziej selektywne. W związ-
ku z tym istnieją nadzieje, że syntetyczne kannabinoidy w przyszłości staną 
się cennym środkiem terapeutycznym w leczeniu nowotworów. Obiecujące 
zdają się być również efekty badań świadczące o potencjale łączenia kanna-
binoidów z konwencjonalnymi lekami przeciwnowotworowymi. Pozytywne 
wyniki uzyskano na zwierzęcych modelach glejaka, leczonych THC i temo-
zolomidem, a także na przykładzie gruczolakoraka trzustki, gdzie zastosowa-
no gemcytabinę z kannabinoidami. Przeprowadzono badanie, które wykazało,  
że podawanie kannabinoidów prowadziło do apoptozy komórek guza trzustki 
za pośrednictwem receptora CB2, a także zależnej od ceramidu regulacji w górę 
genu p8 oraz genów ATF-4 i TRB3 związanych ze stresem. W innym, śmierć 
komórek guza trzustki zachodziła w mechanizmie niezależnym od receptora 
po podaniu antagonisty receptora CB1. Aktywacja receptorów CB1/CB2 in-
dukowała śmierć komórek nowotworowych naskórka w przebiegu czerniaka, 
bez wpływu na zdrowe komórki. W raku płaskonabłonkowym jamy ustnej  
z kolei Δ9-THC indukował apoptozę komórek nowotworowych. W przypad-
ku raka płaskonabłonkowego głowy i szyi, jedno badanie doniosło, że umiar-
kowane korzystanie z marihuany wiązało się z jego zmniejszonym ryzykiem. 
Wykazano zdolność JWH-133 i WIN-55,212-2 do indukowania apoptozy 
w linii komórek raka anaplastycznego tarczycy, a także 2-metylo-2’-F-anan-
damidu do promowania apoptozy w komórkach raka tarczycy poprzez akty-
wację szlaku za pośrednictwem p53 i p21 (Chakravarti, Ravi, Ganju 2014, 
s. 5852–5872). Odnotowano również, że THC, CBD oraz inne kannabi-
noidy hamowały postęp choroby w modelach raka piersi za pośrednictwem 
receptorów CB, innych receptorów, a także w sposób od nich niezależny.  
Co interesujące, kannabinoidy są już podawane pacjentkom z rakiem piersi 
w zaawansowanych stadiach choroby, choć mogą być również skuteczne we 
wcześniejszych stadiach w spowalnianiu progresji nowotworu (Kisková i in. 
2019). Syntetyczny kannabinoid o nazwie WIN55,212-2 zmniejszał prolifer-
ację komórek w sposób zależny od dawki w przeszczepach heterogenicznych 
PC3 i DU145, zaś w LNCaP redukował proliferację komórek o 66–69%. 
PM49, który jest syntetycznym kannabinoidowym chinonem, w przeszczepie 
heterogenicznym LNCaP powoduje zahamowanie wzrostu guza o 90%, zaś 
w przypadku PC3 o 40%. Dzięki tym badaniom wykazano zatem, że kanna-
binoidy powodują zmniejszenie wielkości guzów raka prostaty w modelach 
zwierzęcych, zaś uzyskane wyniki zależały od dawki i długości leczenia (Singh 
i in. 2020). Na obecnym etapie wciąż nie jest jednak dostatecznie określ-
ony stopień skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania kannabinoidów  
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w leczeniu nowotworów. Konieczne są dalsze badania, aby ocenić możli-
we działania niepożądane, stopień interakcji z innymi lekami, dawkowanie 
czy sposoby podawania (Śledziński i in. 2018, s. 765-775; Dariš i in. 2019,  
s. 14-23). Mimo to, kannabinoidy mogłyby zapewnić pewne znaczące korzyści 
w porównaniu z obecnymi terapiami przeciwnowotworowymi. Mogłyby one 
selektywnie działać na komórki nowotworowe, zaś systematycznie podawane 
selektywne inhibitory degradacji endokannabinoidów byłyby efektywne ty-
lko w tkankach ze zmienionym patologicznie poziomem endokannabinoidów,  
a dzięki temu nie powodowałyby żadnej istotnej aktywności psychotro-
powej czy immunosupresyjnej. Skutecznymi lekami mogliby okazać się także 
selektywni agoniści CB1 niezdolni do przekroczenia bariery krew-mózg,  
a w związku z tym pozbawieni immunosupresyjnego i psychotropowego dz-
iałania (Bifulco i in. 2009, s. 123-135).

INNE ZASTOSOWANIA KANNABINOIDÓW  
W MEDYCYNIE

Na podstawie 28 badań, wśród których dla 23 ryzyko błędu system-
atycznego było wysokie, a dla 5 niejasne, wykazano, że kannabinoidy były 
wyborem przynoszącym lepsze korzyści pod względem redukcji nudności  
i wymiotów u pacjentów leczonych chemioterapią niż porównywane leki  
i placebo. Nie we wszystkich badaniach jednak osiągnięto istotność statysty-
czną. Kolejne badania dostarczyły wyników potwierdzających, że kannabinoi-
dy powodowały poprawę pod względem spastyczności, jednak w większości  
z nich nie osiągnięto poziomu znacznej istotności statystycznej. Na podstaw-
ie 28 badań oceniających wpływ kannabinoidów na przewlekły ból, można 
stwierdzić, że ogólnie wpływały one na jego złagodzenie, lecz również w tym 
przypadku wyniki w większości nie osiągnęły istotności statystycznej. Dwa 
małe badania kontrolowane placebo sugerowały, że kapsułki z THC mogą 
wpływać na znaczną poprawę nasilenia tików u pacjentów z zespołem To-
urette’a. W czterech badaniach obarczonych wysokim ryzykiem błędu sys-
tematycznego sprawdzono, jak kannabinoidy wpływają na stymulację apetytu 
u pacjentów z HIV/ AIDS - istniały dowody na to, że dronabinol był związa-
ny ze wzrostem masy ciała u badanych w porównaniu z placebo (Whiting  
i in. 2015, s. 2456-2473). Sugeruje się, że endokannabinoidy mogą również 
znaleźć zastosowanie w leczeniu epilepsji, stwardnienia rozsianego, choroby 
Parkinsona czy choroby Alzheimera. Wydaje się, że system endokannabi-
noidowy ma ponadto szansę w przyszłości znaleźć zastosowanie w leczeniu 
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depresji, jednak konieczne są dalsze badania, aby sprawdzić, jaka grupa pac-
jentów mogłaby skorzystać z tego typu terapii (Poleszak i in. 2018, s. 18-
24). Niedawno zbadana została konkretna rola, jaką kannabinoidy odgrywają  
w stanach lękowych. Zakłócenie systemu endokannabinoidowego w wyniku 
manipulacji genetycznej, interwencji farmakologicznej czy ekspozycji na stres 
prowadzi do powstania stanu lękowego, natomiast regulacja w górę sygnal-
izacji tego układu może złagodzić zachowania podobne do lęku. Naukowcom 
udało się ustalić, że wpływ na lęk wywierany przez agonistów receptora kan-
nabinoidowego zależy od dawki - niskie dawki mają działanie anksjolityczne, 
zaś wysokie mogą wywoływać lęk (Petrie i in. 2021, s. 108626)

PODSUMOWANIE

Kannabinoidy stanowią grupę związków chemicznych, które znane były 
z niektórych swoich prozdrowotnych właściwości jeszcze w czasach przed 
naszą erą. Wyodrębnione zostały trzy grupy kannabinoidów: fitokannabi-
noidy, endokannabinoidy oraz syntetyczne kannabinoidy. Pierwsze z nich 
znaleźć można w roślinach, takich jak: Cannabis Sativa L., rododendrony, 
niektóre rośliny strączkowe, Radula z rodzaju wątrobowców, a także w niek-
tórych grzybach. Endokannabinoidy to substancje naturalnie wytwarzane  
w organizmie człowieka, zaś syntetyczne kannabinoidy posiadają cechy struk-
turalnego podobieństwa do naturalnych i endogennych kannabinoidów, choć 
opracowywane są w laboratorium. Badania wykazały, że w przypadku terapii 
przeciwnowotworowej, kannabinoidy mają nie tylko zdolność pobudzania 
apetytu oraz łagodzenia bólu i nudności u pacjenta, lecz także mogą wpływać 
na zatrzymanie cyklu komórkowego, promować apoptozę, hamować prolif-
erację, migrację i angiogenezę komórek nowotworowych. Poza działaniem 
przeciwnowotworowym, mogą jednak wpływać niekiedy również na rozwój 
nowotworu. Efekt ten zależy głównie od zastosowanego ich stężenia, ale też 
od poziomu ekspresji receptorów, a także enzymów biorących udział w ich 
metabolizmie oraz rodzaju odpowiedzi ze strony komórek nowotworowych 
i zdrowych. Pomimo potencjalnych perspektyw na możliwość zastosowania 
kannabinoidów w terapii nowotworów, konieczne są dalsze badania, które 
umożliwiłyby określenie profilu ryzyka i działań niepożądanych, stopnia in-
terakcji tych związków z innymi lekami, dawkowania oraz sposobu podawania. 
Inne schorzenia, w których leczeniu bada się możliwość stosowania kannabi-
noidów, obejmują m.in. epilepsję, chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, 
zespół Tourette’a, stwardnienie rozsiane, depresję i zaburzenia lękowe.
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CANNABINOIDS - CHARACTERISTICS OF PROPERTIES 
AND POSSIBILITIES OF USE IN MEDICINE

Abstract: Cannabinoids are now an intensively studied group of compounds 
whose medical properties were already used in BC, but their isolation and 
description took place in the nineteenth century. As research progressed, it 
turned out that they can have a positive impact on the treatment of diseases 
such as: epilepsy, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, Tourette’s syndro-
me, multiple sclerosis, depression, anxiety disorders and cancer, and many 
others. The discovery that cannabinoids can affect cell cycle arrest, promote 
apoptosis, inhibit proliferation, migration and angiogenesis of cancer cells was 
significant. These conclusions raise high hopes for the use of cannabinoids as 
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therapeutic agents in the treatment of cancer. However, whether they will 
show an anti-cancer effect or, on the contrary, stimulate its development, de-
pends on many factors, including their concentration. The aim of this study 
is to describe the properties of individual groups of cannabinoids, summarize 
the current known possibilities of their use in medicine and future prospects, 
as well as identify problems that should be the subject of further research in 
order to better understanding this group of compounds.

Key words: cannabinoids, cannabis, diseases, treatment






