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STRESZCZENIE
Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT) różnicujemy na kwasy omega-3 (n-3: ALA, EPA i DHA) oraz omega-6 (n-6: LA i AA). Obec-
ne badania dowodzą, że w diecie współczesnego człowieka dominuje spożycie jednej z tych grup w stosunku 15–20 do 1, na korzyść kwasów z grupy ome-
ga-6. Nadmierne spożywanie kwasów z rodziny n-6 może być jednak szkodliwe dla organizmu w odróżnieniu od suplementacji kwasami z grupy n-3. Spo-
żywanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 ma istotne znaczenie dla zdrowia człowieka. Na poziomie biologicznym ma wpływ na 
przebieg określonych procesów mózgowych czy ochronę i tworzenie nowych komórek nerwowych (neuronów). Z kolei na poziomie poznawczym suplemen-
tacja wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi z grupy n-3 może mieć związek m.in. z jakością zdolności zapamiętywania, uczenia się, wydajnością inte-
lektualną, przeciwdziałaniem chorobie Alzheimera, zaburzeniom depresyjnym, demencyjnym i innym.

Słowa kluczowe: wielonienasycone kwasy tłuszczowe, omega-3, funkcjonowanie poznawcze, suplementacja.

ABSTRACT
Long-chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA) are divided into omega-3 fatty acids (n-3: ALA, EPA and DHA) and omega-6 fatty acids (n-6: LA and AA). 
Current research shows that, in the modern man diet, one of these groups dominates in relation 15–20 to 1 in favor of the fatty acids from the omega-6 
group. Excessive consumption of the n-6 acid group may be harmful to the human organism, unlike supplementation with n-3 fatty acids group. Consump-
tion of polyunsaturated fatty acids omega-3 is essential for human health. On the biological level, it has an impact on the course of certain brain proces-
ses, protection and creation of new nerve cells (neurons). On the cognitive level, supplementation with polyunsaturated fatty acids from n-3 group may be 
related to the quality of memorizing, learning, intellectual capacity, prevention of Alzheimer’s disease, depressive disorder, dementia disorder and others.

Keywords: polyunsaturated fatty acids, omega-3, cognitive functioning, supplementation.

Wstęp
Kwasy tłuszczowe stanowią grupę cząsteczek różniących 
się od siebie długością łańcucha węglowodorowego (za-
leżną od ilości atomów węgla) oraz obecnością i umiejsco-
wieniem wiązań podwójnych. Wyróżniamy zatem kwasy 
tłuszczowe nasycone (niemające wymienionych wiązań) 
oraz kwasy tłuszczowe nienasycone, zawierające jedno 
lub więcej wiązań podwójnych i nazywane kwasami tłusz-
czowymi jedno- (mającymi jedno wiązanie podwójne) lub 
wielonienasyconymi (mającymi więcej niż jedno wiązanie 
podwójne). 

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT) będące 
z reguły bezbarwnymi cieczami, których organizm ludzki 
nie jest w stanie samodzielnie produkować [1, 2], stano-
wią 20% suchej masy mózgu oraz ponad 30% wszyst-
kich kwasów tłuszczowych w układzie nerwowym [3, 4]. 
Występujące w nich wiązania podwójne są oddzielone od 

siebie pojedynczymi grupami metylowymi. Wyznaczenie 
konkretnej rodziny kwasów tłuszczowych – omega-3 (in. 
ω-3; n-3) lub omega-6 (in. ω-3; n-6) – zależy od położe-
nia pierwszego wiązania podwójnego (omega), począw-
szy od grupy metylowej. Jego pozycja różnicuje zatem ro-
dzinę kwasów tłuszczowych omega-3 (do której zaliczamy 
kwas α-linolenowy – ALA, kwas eikozapentaenowy – EPA, 
oraz kwas dokozaheksaenowy – DHA) od rodziny kwa-
sów omega-6 (do której przypisujemy kwas linolowy – LA, 
a także kwas arachidonowy – AA). 

W artykule przedstawione zostaną zarówno aktualne 
doniesienia naukowe, jak i wyniki najważniejszych badań 
dotyczących m.in. roli wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych (WNKT) omega-3 i omega-6 w diecie człowieka 
i ich związku z jego funkcjonowaniem poznawczym czy 
przeciwdziałaniem chorobie Alzheimera (charakteryzują-
cej się zaburzeniami w ww. funkcjonowaniu), depresji oraz 
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demencji. Właściwe zbilansowana dieta polega bowiem na 
spożywaniu takiej ilości składników pokarmowych, która 
pozwala utrzymać odpowiednią masę ciała przy normalnie 
funkcjonującym organizmie, stosownie do płci, wieku czy 
aktywności fi zycznej [5], co jest jednym z głównych deter-
minantów warunkujących stan i jakość ludzkiego zdrowia. 
Poparta wiedzą naukową jest zatem teza, że sposób odży-
wiania, w tym specyfi ka suplementacji, ma istotny związek 
z naszym stanem fi zycznym, ale także z funkcjonowaniem 
naszego mózgu [6, 7]. 

Biologiczne konsekwencje spożywania 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
Nadmiar kwasów tłuszczowych omega-6 w diecie jest dla 
organizmu oraz dla zdrowia człowieka szkodliwy. Jest to 
szczególnie istotne w świetle naukowych doniesień, które 
wskazują, iż współcześnie dochodzi do całkowitego zakłó-
cenia równowagi pomiędzy spożywaniem obydwu rodza-
jów wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (n-6 i n-3). 
Jak określają badacze, stosunek ten wynosi obecnie aż 
20–15 do 1, co może mieć negatywne konsekwencje w kon-
tekście prawidłowego rozwoju i funkcjonowania ludzkiego 
mózgu, przyczyniać się do powstawania stanów zapalnych 
[3, 8], a ponadto doprowadzać do rozwoju chorób degene-
racyjnych. Zachwianie niniejszych proporcji uznawane jest 
bowiem za jedną z ich głównych przyczyn [9, 10]. Co więcej 
– wykazano, że pomiędzy obiema rodzinami kwasów (n-3 
i n-6) występuje „konkurencja” o te same enzymy. Dlate-
go dostarczanie pożywienia zawierającego głównie kwasy 
tłuszczowe n-6 prowadzi do zahamowania przemiany kwa-
sów tłuszczowych z rodziny omega-3 [10]. Określone zmia-
ny w proporcji WNKT (n-3 i n-6) podawanych w codziennej 
diecie kojarzone są często ze spadkiem jakości obserwowa-
nych funkcji poznawczych a wzrostem zachowań depresyj-
nych i agresywnych [6]. Wskazano również na zależności 
między stosunkiem WNKT omega-6 i omega-3 we krwi a IQ 
u osób 64-letnich [7]. Uznać można zatem, że efektywność 
poszczególnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
w organizmie człowieka zależna jest nie tyle od ich obecno-
ści czy ilości, ile od proporcji pomiędzy nimi [11].

Badania kliniczne wskazują na istotność kwasów 
tłuszczowych omega-3 (szczególnie kwasu dokozahek-
saenowego) w procesie syntezy neuroprzekaźników, ich 
degradacji czy w procesach wychwytu zwrotnego [12–14]. 
Każdy akson komórki nerwowej otoczony jest bowiem 
osłonką mielinową, zwaną także rdzenną (zbudowaną 
głównie z tłuszczu), od „jakości” której zależna jest szyb-
kość transmisji impulsów nerwowych oraz przewodnictwo 
neuronalne [7]. Jak przedstawili w swojej pracy Pawełczyk 
i wsp. [15], wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 

pełnią trzy istotne funkcje w ludzkim organizmie: biorą 
udział w transdukcji sygnału między komórkami nerwo-
wymi, pełnią funkcję strukturalną w ich budowie oraz są 
źródłem eikozanoidów. W dużej mierze zbieżne z tymi 
doniesieniami są tezy przedstawione w pracach innych 
badaczy, którzy opisywali wpływ wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych z rodziny n-3, a dokładnie kwa-
sów dokozaheksaenowego (DHA) i eikozapentaenowego 
(EPA), na przebieg określonych procesów mózgowych 
[16, 17]. Stwierdzono, że kwasy DHA i EPA mają wpływ na 
niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania centralnego 
układu nerwowego (CUN) czynność enzymów błony, syn-
tezę eikozanoidów oraz płynność błon komórkowych.

Samieri i wsp. [18] wykazali natomiast, że kwas do-
kozaheksaenowy (DHA) ochrania dendryty przed pato-
logicznymi zmianami, co ma znaczący wpływ na proces 
„wzmacnia” działania neuronów. Ponadto udowodniono, 
że kwas DHA stymuluje wzrost komórek nerwowych, 
tworząc je wielobiegunowymi, bardziej rozgałęzionymi, 
charakteryzującymi się dłuższymi wypustkami [19]. Schel-
tens i wsp. [20] stwierdzili, że odpowiednia kombinacja 
składników odżywczych, w tym kwasów n-3, odpowiada 
za zwiększenie wypustek drzewiastych, będących wy-
kładnikiem powstawania nowych synaps, mających istot-
ne znaczenie w kontekście funkcjonowania poznawczego. 
W przedklinicznych badaniach na zwierzętach ustalono 
z kolei, że m.in. kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, 
które są związkami ułatwiającymi syntezę fosfolipidów 
w błonach komórek, działają synergistycznie. Oznacza to, 
że zwiększają stężenie fosfolipidów (czyli specyfi cznych 
białek synaptycznych) w błonach komórkowych synaps 
oraz w mózgu, w związku z czym mają istotny wpływ na 
tworzenie się nowych synaps [21, 22]. Wyniki te nabierają 
szerszego znaczenia w kontekście zaburzeń funkcji po-
znawczych mających ścisły związek ze zwyrodnieniem 
synaps w korze mózgowej i w rejonie hipokampa [23, 24]. 

Suplementacja kwasów omega-3 
a funkcjonowanie psychologiczne – przegląd 
współczesnych badań
Jak wspomniano wyżej, obniżenie zawartości kwasu do-
kozaheksaenowego (DHA) w mózgu ma istotny związek 
ze zmniejszaniem się wielkości neuronów czy opóźnieniem 
migracji komórkowej w rozwijającym się mózgu. Ponadto 
niniejszy spadek powiązany jest z obniżeniem zdolności 
jednostki w zakresie m.in. takich funkcji, jak zapamiętywa-
nie, uczenie się, odbiór bodźców węchowych i słuchowych 
[6, 7], zwiększeniem ryzyka upośledzenia funkcji poznaw-
czych [25], obniżaniem jakości funkcjonowania kognityw-
nego [26] czy pamięci [27]. Wyniki badań potwierdzają, że 
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spożywanie kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 przez ko-
bietę w ciąży oraz w okresie laktacji oddziałuje pozytyw-
nie na rozwój psychiczny dziecka [11]. Podobnie korzystne 
efekty na rozwój umysłowy dzieci ma przyjmowanie przez 
nie wysokich dawek kwasów EPA i DHA (odpowiednio 
1183 i 803 mg) [28].

Fontani i wsp. [27] przeprowadzili analizę profi lów sta-
nów nastroju. Do badań wykorzystano kwestionariusz 
POMS oraz określone testy uwagi. Grupa eksperymentalna 
– zdrowe, pełnosprawne psychicznie i fi zycznie osoby w wie-
ku od 22 do 51 lat (średnia wieku = 33 lata), poddawane 
przez 35 dni suplementacji 4 g kwasów omega-3 (dokładnie 
DHA i EPA) – wykazała się niższymi i istotnymi statystycznie 
wynikami w zakresie m.in. takich stanów i emocji, jak gniew, 
lęk, depresja, zakłopotanie czy zmęczenie w porównaniu 
z grupą kontrolną (przyjmującą przez ten sam czas placebo). 
Oznacza to, że chroniczne przyjmowanie określonej dawki 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wiąże się choćby 
z istotnie mniejszymi wahaniami nastroju, labilnością emo-
cji, większą zdolnością ich regulacji, co ma duże znaczenie 
choćby w przypadku długotrwałych stanów depresyjnych. 
Wtórują temu ustalenia i wyniki badań licznych autorów [3, 
11, 29, 30]. 

Inni wykazali na istnienie negatywnych związków mię-
dzy poziomem kwasów omega-3 w błonach erytrocytów 
a stopniem zaawansowania depresji [31, 32]. Z kolei Hib-
beln [33] ustalił w swej przekrojowej analizie, opracowanej 
na podstawie badania 35 tysięcy mieszkańców trzynastu 
różnych krajów, silny i ujemny związek korelacyjny pomię-
dzy częstością występowania depresji a spożyciem ryb 
morskich zawierających wysoką zawartość kwasów ome-
ga-3 (r = -0,84). Wyniki zbieżne z niniejszymi dotyczącymi 
związków między występowaniem czy zaawansowaniem 
stanów depresyjnych a spożywaniem wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 czy jego stęże-
niem w organizmie uzyskiwali także tacy badacze, jak Wei-
ssman i wsp. [34], Timonen [35] czy Freeman i wsp. [36].

Współcześnie naukowcy wiele uwagi poświęcają także 
badaniom dotyczącym związków między spożywaniem 
kwasów n-3 (zwłaszcza kwasu DHA) przez osoby w wie-
ku 65 lat i starsze [1, 2] a występującymi wśród wielu z nich 
demencją i obniżeniem poziomu zdolności poznawczych 
i intelektualnych; tematem badań jest także prewencja 
choroby Alzheimera [20, 37]. Barberger -Gateau i wsp. [38] 
na podstawie przeprowadzonej we Francji ponad 7-letniej 
obserwacji 1416 osób w wieku minimum 68 lat uzyskali 
wyniki świadczące o tym, że regularne spożycie przynaj-
mniej raz w tygodniu owoców morza czy ryb morskich jest 
istotnie związane z częstością występowania obniżenia 
sprawności umysłowej  [39]. Zbieżne wyniki uzyskali także 

w swoich badaniach Heude i wsp. [29]. Schaefer i wsp. [40] 
stwierdzili z kolei, że u osób ze zwiększonym stężeniem 
kwasu dokozaheksaenowy w surowicy obserwowano 
o 47% mniejsze ryzyko rozwoju starczej demencji, co jest 
zgodne z danymi zawartymi w publikacji Lopez i wsp. [41]. 

Dullemeijer i wsp. [42] wskazali na bazie badań holen-
derskich, że stężenie wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych omega-3 w osoczu umożliwia przewidywać siłę 
i tempo regresji poziomu wydajności poznawczej u osób 
po 50. roku życia. Regularne spożywanie ryb morskich 
i tzw. owoców morza zawierających znaczne ilości kwa-
sów omega-3 może wpływać zatem m.in. na procesy 
przetwarzania informacji u osób w wieku dojrzałym i sta-
rości. Nurk i wsp. [43] po przebadaniu grupy 2031 zdro-
wych osób w wieku 70 lat i więcej opisywali, że kobiety 
i mężczyźni, którzy jedzą ryby rzadko, uzyskali istotnie 
statystycznie gorsze wyniki w przeprowadzonych testach 
zdolności poznawczych w porównaniu z osobami spoży-
wającymi ryby regularnie. Ponadto, jak wykazały badania 
[44] przeprowadzone na grupie 350 sprawnych umysłowo 
osób starszych, urodzonych w latach 30. XX wieku, przyj-
mowanie suplementów diety zawierających kwasy ome-
ga-3 wiązało się z poziomem wydajności intelektualnej ba-
danych, przy czym związek ten nie był, co ważne, zależny 
od sprawności umysłowej osób badanych w dzieciństwie. 
Zaobserwowano zatem wymierne korzyści w obszarze 
funkcjonowania intelektualnego będące konsekwencją 
regularnego spożywania oleju rybiego (tutaj w postaci su-
plementu diety). 

O roli suplementacji kwasami omega-3 m.in. w przeciw-
działaniu chorobie Alzheimera pisali tacy badacze jak Sofi  
i wsp. [45], którzy stwierdzili, że diety zbliżone składem do 
diet śródziemnomorskich (bogatych w WNKT n-3) wydają 
się obniżać ogólne ryzyko rozwoju tej choroby, doprowadzać 
do wolniejszego spadku zdolności poznawczych będących 
jej wynikiem czy zmniejszać ryzyko progresji tych zaburzeń. 
O pozytywnym znaczeniu spożycia ryb zawierających duże 
pokłady kwasów omega-3 w zapobieganiu czy łagodzeniu 
skutków choroby pisali w swoich opracowaniach także Berr 
i wsp. [46] czy Knopman [39]. Jak wykazali inni, chroniczne 
przyjmowanie dawek wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych n-3 może być także związane z redukcją ryzyka 
zachorowania na chorobę Alzheimera poprzez mechanizmy 
naczyniowe [47]. Oznacza to, że odpowiedni poziom spo-
życia kwasów z rodziny n-3 (zwłaszcza kwasu dokozahek-
saenowego) jest istotny także w wieku podeszłym [1, 2].

Poniżej przeprowadzone zostanie w sposób możliwie 
zwięzły i przystępny podsumowanie zawartych w niniej-
szej pracy treści. Zreasumowane zostaną najważniejsze 
doniesienia naukowe, wyniki badań i opinie badaczy.
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Podsumowanie
Kwasy tłuszczowe dzielimy na kwasy tłuszczowe nasycone 
(niemające podwójnych wiązań) oraz kwasy tłuszczowe 
nienasycone (zawierające jedno lub więcej wiązań podwój-
nych, tj. omega). Nazywamy je kwasami tłuszczowymi 
jedno- lub wielonienasyconymi. Wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe (WNKT) różnicujemy z kolei na te wchodzące 
w skład rodziny kwasów omega-3 (ω-3; n-3) oraz tych 
włączanych do grupy kwasów omega-6 (ω-6; n-6). Do 
pierwszych zaliczamy kwas α-linolenowy (ALA), eikoza-
pentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA), natomiast 
do drugich – kwas linolowy (LA) i arachidonowy (AA). 
Obydwie grupy należy od siebie odróżniać, gdyż nadmiar 
tych z rodziny n-6 jest dla organizmu człowieka szkodliwy. 
Co gorsza, nawyki żywieniowe współczesnych ludzi (np.
zamieszkujących naszą strefę klimatyczną) zdają się zde-
cydowanie „preferować” pokarmy zawierające przewagę 
właśnie kwasów omega-6. W związku z tym dochodzi 
do drastycznego zaburzenia równowagi pomiędzy nimi. 
Ponadto dostarczanie pokarmów zawierających głównie 
kwasy n-6 prowadzi do zahamowania przemiany tych 
z rodziny omega-3 [10]. Współcześnie badacze określają 
„proporcje” pomiędzy obydwoma grupami wielonienasy-
conych kwasów tłuszczowych w diecie człowieka na 20–15 
do 1, na korzyść tych z rodziny n-6, czego przyczyną jest 
ich zwiększone spożycie (jak i kwasów nasyconych) [3, 8]. 
Powinno się zatem tak planować codzienną dietę, by moż-
liwie maksymalnie ograniczać posiłki zawierające w swoim 
składzie kwasy omega-6 (znajdujące się m.in. w nasionach 
roślin, oleju kukurydzianym, bawełnianym, sezamowym, 
arachidowym, sojowym czy w oliwie z oliwek [48]), a pre-
ferować te bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
z rodziny omega-3 (m.in. EPA i DHA – śledź, pstrąg, ma-
krela, dorsz, tuńczyk, łosoś, sardynka, owoce morza; ALA 
– olej rzepakowy i lniany, orzechy włoskie [48]). 

Na poziomie biologicznym kwasy z grupy n-3, 
a w szczególności kwasy dokozaheksaenowy (DHA) 
i eikozapentaenowy (EPA), odgrywają dużą rolę w proce-
sie degradacji i syntezy neuroprzekaźników oraz w czasie 
wychwytu zwrotnego [12–14]. Ponadto mają wpływ na 
przebieg określonych procesów mózgowych, takich jak 
synteza eikozanoidów, czynność enzymów błony czy 
płynność błon komórkowych [16, 17], ochraniają dendryty 
przed patologicznymi zmianami [18], zwiększają ich wy-
pustki drzewiaste oraz stężenie fosfolipidów w błonach 
komórkowych synaps i w mózgu [20–22]. 

Badania empiryczne dowodzą, że przyjmowanie przez 
kobietę kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w czasie 
ciąży oddziałuje w sposób dodatni na rozwój psychiczny 

dziecka w okresie prenatalnym [11]. Spadek poziomu kwa-
sów z rodziny omega-3 w mózgu dziecka, osoby dorosłej 
i starszej przyczynia się natomiast do obniżenia zdolności 
jednostki w zakresie pamięci, uczenia się, odbioru bodź-
ców węchowych i słuchowych [6, 7, 27], funkcjonowania 
kognitywnego [26], wpływa na wahania nastroju, emocji 
czy mniejszą zdolność ich regulacji [27]. Ponadto zwiększa 
ryzyko wystąpienia bądź pogłębienia stanów depresyjnych 
[3, 11, 29, 30, 33–35]. Regularne spożycie kwasów tłusz-
czowych omega-3, takich jak kwas α-linolenowy (ALA), 
eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA), 
wpływa także na jakość funkcjonowania w innych obsza-
rach poznawczych, iloraz inteligencji oraz przeciwdziała 
problemom związanym z demencją u osób starszych czy 
chorobie Alzheimera [29, 38–41, 44, 43].
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