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Streszczenie: Sprawą o kluczowym znaczeniu dla właściwego i zdrowego funkcjonowania organizmu 

człowieka jest spożywanie w diecie niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i 

omega-6 w odpowiednich proporcjach, czemu niestety nie sprzyjają współczesne zwyczaje 

żywieniowe. Na podstawie licznie zgromadzonych wyników badań, Crawford zdefiniował nową 

teorię ewolucji, która wnioskuje, że sprawczą i decydującą siłą w ewolucji jest obecność i dostępność 

właściwych substancji odżywczych w środowisku. Według tej teorii, kwasy omega-3 i omega-6 

przyczyniły się do ukształtowania mózgu człowieka z całą jego złożonością i niezwykłością, nie 

mając innego odpowiednika. Jeżeli wszystkie dane dotyczące kluczowej roli kwasów nienasyconych 

omega-3 i omega-6, zamieszczone w licznych publikacjach naukowych i w badaniach populacyjnych, 

są prawdziwe,  to można postawić wniosek, że zdrowie następnych generacji ludzi może być 

w sposób bardzo istotny uzależnione od właściwego żywienia matki przed i w czasie ciąży, oraz że  

kwasy omega-3 i omega-6, spożywane w proporcjach zrównoważonych, mogą odgrywać istotną rolę 

w tym procesie. Z tych powodów, dogłębne badania i wprowadzanie ich rezultatów do właściwego 

żywienia może mieć zasadnicze znaczenie dla zdrowia przyszłych pokoleń. 

 

Słowa kluczowe: mózg, ewolucja, odżywiane, nienasycone kwasy tłuszczowe (EFA), omega-3, 

omega-6, Crawford 

 

Summary: For proper and healthy functioning of human organism it is important to consume a diet 

containing essential fatty acids omega-3 and omega-6 (EFA) in the right proportions. Based on the 

accumulated results of numerous studies, Crawford defined a new theory of evolution, which 

proposes that the driving force in evolution is the presence and availability of appropriate nutrients in 

the environment. According to this theory, omega-3 and omega-6 especially DHA helped to form the 

human brain with all its complexity and uniqueness, which is unique in the living world. If all data on 

the role of omega-3 and omega-6 fatty acids, shown in numerous scientific publications and in 

population studies, were true we can formulate the conclusion that the health of the next generations 

is very dependent on the assurance of proper nutrition of future mothers during pregnancy, and that 
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omega-3 and omega-6 in balanced proportions, can play the key role in this process. Therefore, the 

profound investigations of this problem and also introduction of balanced nutrition of omega-3 and 

omega-6, will be essential to maintain the good health of future generations. 

 

Key words: brain, evolution, nutrition, essential fatty acids (EFA), omega-3, omega-6, Crawford 

 

BUDOWA NASYCONYCH I NIENASYCONYCH  KWASÓW 

TŁUSZCZOWYCH ORAZ BIOSYNTEZA  Ω-3 I Ω-6  

W TKANKACH ZWIERZĄT I LUDZI 

 
Kwasy tłuszczowe są związkami (lipidami) posiadającymi w swej strukturze 

łańcuch zawierający atomy węgla, od dwóch (C2) do 30 (C30), ze związanymi 

z nimi atomami wodoru oraz grupą karboksylową. Gdy dwa albo kilka atomów 

wodoru zostanie usuniętych z cząsteczki, powstaje jedno albo więcej wiązań 

podwójnych  (C=C). 

Kwas oznaczony C16:1 informuje, że jest to jedno-nienasycony kwas 

tłuszczowy, który zawiera 16 atomów węgla i jeden punkt nienasycenia 

w cząsteczce, a kwas  oznaczony C18:3 informuje, że jest to wielo-nienasycony 

kwas tłuszczowy posiadający 18 atomów  węgla i 3 punkty nienasycenia. Należy 

podkreślić, że zarówno ilość, konformacja jak i usytuowanie wiązań podwójnych 

stanowi o własnościach biologicznych tego określonego nienasyconego kwasu 

tłuszczowego, jak również o jego stabilności. Konformacja cis w podwójnym 

wiązaniu między atomami węgla jest wówczas, gdy atomy wodoru zostały  

usunięte z tej samej strony łańcucha węglowego. Nienasycone kwasy tłuszczowe 

występują w naturze w konformacji cis i w tej formie są biologicznie aktywne 

w sposób optymalny, natomiast w konformacji trans występują w naturze bardzo 

rzadko. 

Jednakże, w sytuacji gdy takie naturalne kwasy tłuszczowe są ogrzewane do 

wysokiej temperatury (150-200ºC i wyższej), jak to się dzieje przy przemysłowym 

wytłaczaniu oleju roślinnego z nasion, atomy wodoru mogą przeskakiwać z jednej 

strony łańcucha węglowego na drugą, dając w efekcie konfigurację trans, przy 

której kwas traci swoje korzystne dla organizmu własności po spożyciu [14]. 

Nienasycone kwasów tłuszczowych są klasyfikowane według pozycji 

pierwszego podwójnego wiązania od strony metylowej łańcucha węglowego (ω), 

natomiast desaturację (przez enzymy desaturazy) oznacza się licząc pozycję atomu 

węgla od strony karboksylowej łańcucha (Δ), przy którym atomy wodoru są 

usunięte aby utworzyć podwójne wiązanie między atomami węgla, tym 

i następnym. 

Lipidy są najbardziej istotną częścią strukturalną w mózgu oraz tkance 

nerwowej i drugą co do ważności we wszystkich innych tkankach miękkich. 

Kwasy tłuszczowe egzogenne (EFA) są obecne w roślinach jako kwas linolowy 

(ω-6; LA) i α-linolenowy (ω-3; LNA); są one przekształcane w organizmie 

zwierzęcym albo człowieka do 20 i 22-C łańcuchowych kwasów z 4 i 6 
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podwójnymi wiązaniami. Człowiek i zwierzęta nie posiadają desaturaz Δ-15 oraz 

Δ-12 (ryc. 1 i 2).  

Enzymy desaturaza Δ-6, której biosyntezę koduje gen FADS2, oraz desaturaza 

Δ-5, którą koduje gen FADS1, wprowadzają podwójne wiązania, odpowiednio, do 

węgla 6 albo 5, licząc od karboksylowego końca łańcucha. Są to enzymy 

wyznaczające limit biosyntezy kwasu arachidonowego (ARA) i kwasu 

dokozaheksaenowego (DHA) w organizmach zwierząt oraz człowieka (ryc. 1 i 2). 

Człowiek i zwierzęta otrzymują DHA w postaci 18 węglowego prekursora kwasu 

α-linolenowego (18:3 ω-3), albo jako gotowy DHA, oraz  jako pośrednie formy 

między (18:3 ω-3) a DHA, mianowicie kwas eikozapentaenowy (EPA; 20:5  ω-3) 

[1].  
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RYCINA 1. Biosynteza kwasu arachidonowego (ARA) z egzogennego kwasu tłuszczowego (EFA) – 

kwasu linolowego, w organizmie zwierząt i człowieka 

FIGURE 1. Biosynthesis of arachidonic acid (ARA) from the essential fatty acid (EFA) – linoleic 

acid (LA)  in the animal and human organisms 

 

EPA i DHA mogą również być wzajemnie, częściowo przekształcane. Jak 

wiadomo, DHA jest tworzony z EPA przez elongację i Δ-6 desaturację, w wyniku 

czego powstaje 24:6 ω-3, który podlega następnie skróceniu łańcucha o odcinek   

2-węglowy, aby w końcowym rezultacie utworzyć potrzebny  DHA (22:6 ω-3). 

Jeżeli w diecie znajduje się tylko DHA, to część tego DHA może być 
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przekształcana odwrotnie do EPA przez częściową β-oksydację. Wysokie stężenie 

kwasu dokozapentaenowego ω-6 (DPA) we krwi oznacza, że jest w tej sytuacji 

zachwiany prawidłowy bilans nienasyconych kwasów tłuszczowych w organizmie  

i że występuje niedobór albo niewystarczająca ilość kwasów ω-3 [6, 7]. 
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RYCINA 2. Biosynteza kwasu dokozaheksaenowego (DHA) z egzogennego kwasu tłuszczowego 

(EFA) – kwasu α-linolenowego (LNA), w organizmie zwierząt i człowieka 

FIGURE 2. Biosynthesis of docosahexaenoic  acid (DHA) from essential fatty acid (EFA) –              

α- linolenic acid (LNA) in the animal and human organisms 

     

Poznanie i określenie budowy oraz ekspresji genów FADS1 i FADS2 pozwala 

na coraz lepsze zrozumienie występowania różnych, często mocno 

zróżnicowanych stężeń kwasów tłuszczowych omega-6 oraz omega-3 

w krwioobiegu, jak również w całym organizmie. Zrozumienie interakcji 

występującego niekiedy zróżnicowania genetycznego w małym odcinku genu 

FADS1 FADS2 oraz związane z tym zróżnicowanie poziomu ARA i DHA po 

spożyciu kwasów tłuszczowych EFA, jest następnym krytycznym etapem, 

wiodącym  do prawidłowego określenia czy nawet nieznaczne zróżnicowanie 

genetyczne w strukturze tych genów ma wpływ na zmienne zapotrzebowanie 

kwasów omega-3 i omega-6 dla organizmu [19, 6, 7]. 
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Ostatnie badania tego problemu wykazują jednoznacznie, że polimorfizm 

pojedynczego nukleotydu (SNP) w małym odcinku genu FADS1 FADS2 jest 

odpowiedzialny za zróżnicowanie poziomu obecności kwasu arachidonowego 

(20:4 ω-6) w fosfolipidach, w plazmie krwi i w erytrocytach osób, w których 

genomie on występuje [21]. 

Zastosowanie metod biologii molekularnej w badaniach dotyczących udziału 

kwasów ω-3 i ω-6 w funkcjonowaniu mózgu i układu nerwowego, pozwala 

bardziej precyzyjnie wnioskować o przebiegu wielu procesów i zależności. Można 

nawet prześledzić niewielkie zmiany w sekwencji genów oraz ich ekspresji, 

w odpowiedzi na spożycie kwasów ω-3 i ω-6. 

W doświadczeniu, które miało na celu badanie ekspresji genów po spożyciu 

kwasów ω-3 albo ω-6 metodą mikromacierzy, karmiono szczury dietą zawierającą 

dużo kwasu linolenowego (LNA), albo kwasu eikozapentaenowego (EPA) + DHA. 

W doświadczeniu oznaczano również kwasy tłuszczowe w fosfolipidach 

zawierających etanoloaminę. Po zastosowaniu metody mikromacierzy cDNA 

wykryto, że 55 genów wykazało zwiększoną ekspresję, a 47 genów podlegało 

zahamowaniu ekspresji, w stosunku do grupy kontrolnej dla obu układów diet. 

Zmieniona ekspresja genów dotyczyła szczególnie tych genów, które kontrolują 

plastyczność synaptyczną, szkielet komórki, syntezy błon komórkowych, 

transmisję sygnałów, tworzenie kanałów jonowych, poziom energii metabolicznej 

oraz białek regulacyjnych. Ten wpływ wydawał się być niezależny od długości 

łańcucha spożywanego kwasu tłuszczowego, jednakże struktura omega-3 była 

bardzo ważna [12]. 

Wszystkie badania wykazują jednoznacznie, że w sytuacji niedoboru lub braku 

kwasu dokozaheksaenowego w organizmie spowodowanego niesprawnością 

desaturaz albo brakiem EFA w pożywieniu, następuje zahamowanie wykształcenia 

sieci połączeń synaptycznych w mózgu i upośledzenie inteligencji [6]. 

 

NOWA TEORIA EWOLUCJI CRAWFORDA 

 
Rozmiar oraz złożoność strukturalna i fizjologiczna  mózgu człowieka jest 

zjawiskiem niewiarygodnie i nieporównywalnie wyższym od mózgu innych 

gatunków, z tego też względu należy zbadać jaki mechanizm doprowadził do 

wykształcenia tej unikalnej struktury. Mózg  bez przerwy utrzymuje przepływ 

informacji jonowej i elektrycznej, bez których nie byłby w stanie istnieć. Ten 

specjalny system komunikacji jest osiągany przez systemy przenoszenia          

trans-membranowego, z olbrzymim zainwestowaniem w biotechnologię lipidów, 

a około 60% jego składu to lipidy. Tłuszcze strukturalne mózgu to cholesterol 

i fosfoglicerydy, są one bogate w długo-łańcuchowe kwasy tłuszczowe, 

szczególnie kwas arachidonowy ω-6 (ARA) i kwas dokozaheksaenowy ω-3 

(DHA).  
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Zwierzęta, na ścieżce ewolucyjnej prowadzącej do uformowania człowieka, 

wytworzyły w sposób ewolucyjny fotoreceptor, który u zwierząt morskich, płazów 

i obecnie żyjących gatunków zwierząt używały kwasu dokozaheksaenowego 

(DHA), jako podstawowego kwasu błon w fosfoglicerydach. W czopkach (rods) 

siatkówki, DHA jest w ilości 50-60% wszystkich kwasów tłuszczowych obecnych 

w polarnych fosfoglicerydach płytek, w które są wbudowane również rodopsyna 

i białko G. Rośliny i glony produkują, nie tylko prekursor dla błon fotoreceptora 

lecz również β-karoten, który po przekształceniu się w retinol staje się aktualną 

cząsteczką fotoreceptora inicjującą widzenie. W ten zestaw  żywieniowy włączone 

są cząsteczki anty-oksydacyjne: α-tokoferol i kwas askorbinowy, wytworzone 

przez fotosyntezę i używane do ochrony czopków [2]. 

Fotosynteza produkuje więc zestaw substancji potrzebnych dla fotoreceptora, 

w rezultacie potrzebnych również do widzenia w systemie zużywającym tlen. 

Równocześnie, błony synaptyczne włączone do systemu przeniesienia sygnału, 

używają również wysokich proporcji stężenia DHA. Kwasy tłuszczowe ω-6 

znalazły jednakże swą specjalną rolę w fosfatydyloinozytolu, który wydaje się być 

specyficznie zaangażowany w transport jonów wapnia oraz aktywację sygnału 

w komórce i jego odbiór, biorąc udział w kaskadzie sygnalizacji od receptora do 

efektora w systemie transdukcji sygnału przez białka G.  

Biorąc pod uwagę wszystkie zgromadzone informacje i fakty dotyczące 

ewolucji zwierząt i człowieka, a także olbrzymią rolę nienasyconych kwasów 

tłuszczowych omega-3 i omega-6 (szczególnie DHA w rozwoju mózgu), Crawford 

zdefiniował nową teorię ewolucji,  twierdzącą, że predykcyjną i sprawczą siłą 

w ewolucji jest przede wszystkim dostęp do właściwych substancji odżywczych, 

pojawiających się i dostępnych  w różnych okresach  w czasie ewolucji [3, 2]. Gdy 

w wyniku procesów ewolucyjnych sprzed 1,7 miliona lat pojawił się na naszej  

planecie Homo erectus to jego pokarm, jak również pokarm naszego przodka 

z okresu Paleolitu (40.000 lat temu), składał się ze zrównoważonej ilości kwasów 

omega-6 w stosunku do omega-3, bardzo małej ilości nasyconych kwasów 

tłuszczowych oraz znikomej ilości kwasów w formie trans. W jego diecie był 

również pokarm z zielonych części dzikich roślin (z zielonymi liśćmi), w których 

było wielkie bogactwo witaminy E, witaminy C i innych ważnych 

antyoksydantów. W tym właśnie czasie ewolucji formował się ostateczny profil 

genetyczny człowieka, który pozostał prawie identyczny w stosunku do profilu 

z czasów obecnych [20]. Analiza żywienia bardzo starej diety greckiej (z Krety) 

również wykazuje  spożycie kwasów omega-6 do omega-3 w stosunku około 1:1 

[5]. Przez miliony lat w historii ewolucyjnej człowieka istniała równowaga 

w spożyciu kwasów omega-3 i omega-6, zróżnicowania genetyczne zachodziły 

częściowo w odpowiedzi na te wpływy żywienia. W czasie tej ewolucji, kwasy 

omega-3 znajdowały się we wszystkich pokarmach spożywanych przez człowieka: 

w mięsie, rybach, częściach dzikich roślin, orzechach i owocach leśnych. Człowiek 

w okresie Paleolitu spożywał dużo mniej energii i pił wyłącznie wodę [5].  
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W tym miejscu należy przypomnieć fakt, rzadko podkreślany w publikacjach 

i na wykładach, że człowiek żyje obecnie w środowisku całkowicie odmiennym od 

tego, które istniało w czasie określenia i ukształtowania genetycznego naszego 

gatunku sprzed wspomnianych wyżej lat. Dotyczy to, zarówno sposobu 

odżywiania jak i odmiennych produktów spożywczych oraz jakości spożywanych 

pokarmów. Około 10.000 lat temu miała miejsce Rewolucja Rolnicza, kiedy ludzie 

zaczęli masowo hodować zboża, opierając głownie na nich swój byt i żywienie. 

Nasiona zbóż zawierają dużo węglowodanów oraz kwasów omega-6 lecz bardzo 

mało kwasów omega-3 i antyoksydantów. Wprowadzenie ziaren zbóż do żywienia 

ma niedawną historię w stosunku do czasu ewolucji i stanowi dramatyczny odwrót 

od pokarmów do których spożywania człowiek został genetycznie 

zaprogramowany i adaptowany. Obecnie na świecie hoduje się głównie pszenicę, 

kukurydzę oraz ryż, które stanowią 75% światowej produkcji ziarna. Zaczęto 

również intensywnie hodować zwierzęta. Nasze pokarmy uległy przez to 

całkowitej zmianie – przedtem spożywano dzikie rośliny i zwierzęta [5, 20]. 

W 1980 roku, Hardy zasugerował, że człowiek w czasie swej ewolucji rozwijał 

się w środowisku wodnym [8]. Jego hipoteza, opierająca się na dowodach 

fizjologicznych i anatomicznych, dowodziła, że adaptacje fizjologiczne człowieka są 

najbliższe do pokrewnych ssaków morskich. Te adaptacje są następujące: w wyniku 

wyjśca z wody, gdy organizm był poddawany ekspozycji  na ciepło i upał na lądzie, 

rozwinęła się stała temperatura ciała. Ludzie mają podskórną warstwę tłuszczu, nie 

mają owłosienia oraz posiadają refleks nurkowania. Jedynie w środowisku wodnym, 

gdzie istnieje możliwość wykorzystania składników pokarmowych z morza (takich 

jak DHA), możliwe jest  utrzymanie na poziomie takiej objętości mózgu jaką miały 

małe ssaki. Jednak, fakt iż człowiek wyewoluował się na pograniczu ląd-woda, dał 

mu szanse na  taki rozwój mózgu, który skutecznie nadążał za zwiększaniem się 

rozmiarów ciała [8, 2]. 

Biochemiczne przesłanki dla pochodzenia człowieka prowadzą wprost do 

środowiska ląd-woda, jako do ekosystemu najbardziej sprzyjającego dostarczeniu 

odpowiednich składników  pokarmowych, krytycznie niezbędnych,  aby utrzymać 

dużą pojemność mózgu i jego sprawne działanie. Taki wniosek połączony 

z faktem, że fizjologia człowieka jest zgodna z fizjologią zwierząt żyjących 

w środowisku wodnym, oraz z dość dużym mózgiem  ssaków morskich, wzmacnia 

pogląd oferujący prosty mechanizm biochemiczny, tłumaczący dość dobrze siłę 

zmian ewolucyjnych: wspomaganie rozwoju ewolucyjnego przez właściwe 

rozwojowi i obecne w środowisku składniki pokarmowe [8, 4, 17, 3, 2, 16, 13]. 
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PROPORCJE ZAWARTOŚCI KWASÓW Ω-3 DO Ω-6  

W DIECIE, DAWKI OPTYMALNE, KTÓRYCH SPOŻYCIE 

DAJE DOBROCZYNNE EFEKTY ZDROWOTNE 

 
W dietach opracowanych dla żywienia ludzi w czasie ostatnich stu lat, 

przeważały często zmieniające się koncepcje dotyczące spożywania tłuszczów. 

Dążono przede wszystkim, do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi przez 

zastąpienie nasyconych kwasów tłuszczowych, bogatymi w 18:2 ω-6 olejami 

roślinnymi. W tym dążeniu nie brano w ogóle pod uwagę tego, jaki wpływ na 

organizm ma wydatne zwiększenie kwasów ω-6 oraz ich wpływu na metabolizm 

kwasów ω-3 i związanych z tym funkcji komórek nerwowych i pracy mózgu. 

Poziom 22:5 ω-6 w tkankach jest ogólnie niski, wykazuje natomiast 

charakterystyczny wzrost w odpowiedzi na spożycie diety ubogiej w kwasy ω-3. 

U zwierząt, gdy 1% energii pobranej jest z 18:2 ω-6, przy stosunku 18:2 ω-6/ 18:3 

ω-3 w wysokości 2:1 albo przy jeszcze niższym, podtrzymuje wysoki poziom 

DHA w rozwijającym się mózgu. Jednakże, wysokie spożycie 18:2 ω-6 hamuje 

desaturację, przekształcającą 18:3 ω-3 do kwasu eikozapentaenowego oraz do 

DHA i redukuje akumulację DHA w mózgu, siatkówce i innych tkankach. Kwasy 

ω-3 w diecie, zarówno ich ilość jak i rodzaj (18:3 ω-3 i DHA), oraz  poziom 18:2 

ω-6, określają wysokość włączania DHA do rozwijającego się mózgu i do 

siatkówki [18]. 

Badania dotyczące wpływu diety, zawierającej 18:2 ω-6 oraz 18:3 ω-3 i ich 

metabolizm u zwierząt wykazują, że ścieżka desaturacji kwasów tłuszczowych jest 

nasycona, gdy pobranie w diecie 18:2 ω-6 przekracza 3% energii pobranej. Mleko 

kobiety, w którym 18:2 ω-6 stanowi do 3% energii dostarczonej z  pokarmu 

oznacza, że poziom DHA we krwi i tkankach może być za niski 

i niewystarczający, jeżeli nie podaje się samego DHA [7]. 

Obecne średnie spożycie kwasu linolowego stanowi 5-7% energii diety, oraz 

0,5% energii pochodzi od kwasów -3, z których około 10% (0,05% energii) jest 

z 20:5 -3 plus DHA oraz 90% z 18:3 -3. Badania populacyjne wykazały, że 

wysokie spożycie DHA oraz 20:5 ω-3 przez matki w czasie ciąży i karmienia 

piersią jest pozytywnie skorelowane ze znaczącym podwyższeniem wyniku  testu 

IQ przez ich dzieci [9, 6, 7]. 

Ludzie dawniej spożywali pokarm bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3, przy 

niskim poziomie nasyconych kwasów tłuszczowych, ponieważ dzikie rośliny 

i zwierzęta oraz zwierzęta, które wolno zdobywały pokarm, miały o wiele wyższą 

zawartość kwasów omega-3. Dawno temu w diecie dostarczano kwasy wielo-

nienasycone o stosunku wzajemnej zawartości 1:1 omega-6 do omega-3. Obecnie 

stosunek ten jest, w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich, zdecydowanie mniej 

korzystny i powinien być o wiele mniejszy [10, 6, 7]. 

Światowa Organizacja Zdrowia i wiele innych Organizacji, zajmujących się 

zdrowiem i żywieniem, rekomenduje aby przy spożywaniu diety zawierającej 
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kwasy tłuszczowe omega-6 i omega-3, ten stosunek był między 3:1 a 4:1, to 

znaczy w relacji kwasów omega-6 do omega-3. Na podstawie wyników 

dotychczasowych badań wydaje się pewne, że ten stosunek nie powinien być 

jednak mniejszy aniżeli 2:1 [11, 6, 7]. 

Specjalne znaczenie zdrowotne żywienia nienasyconymi kwasami 

tłuszczowymi – zawierającymi kwasy omega-3 – jest coraz bardziej doceniane 

przez ludzi. Spowodowało to, że obecnie są dostępne w aptekach preparaty z 

olejem ryb, zawierające kwasy omega-3. W związku z tym faktem, należy zwrócić 

uwagę na to, że powinno się unikać ich nadmiernego spożycia. 

Nadmierne spożycie DHA może zakłócić prawidłową przepuszczalność błon 

i zmienić aktywność niektórych enzymów w sposób zdecydowanie  niekorzystny 

dla organizmu. 

Stosunek omega-3 do omega-6  w diecie spożywanej przez szczury może się 

różnić wówczas, gdy używa się do tego celu estru etylowego DHA oraz kwasu 

linolowego. Dobroczynny wpływ samego DHA na metabolizm lipidów był dobrze  

widoczny przy stosunku omega-6/omega-3 5:1 oraz  1,8:1. Przy stosunku 0,6:1 

albo mniejszym, dostrzegano negatywne efekty wpływu DHA zamiast 

oczekiwanych wpływów pozytywnych i dobroczynnych. Krytyczny poziom dla 

bezpiecznego spożycia u szczura był przy spożyciu 1,8:1 [11, 6, 7, 15]. 

 

PODSUMOWANIE 

 
Jeżeli wszystkie znane i przedstawione w licznych publikacjach dane i dowody 

o wielkim znaczeniu kwasów tłuszczowych ω-3 oraz ω-6 dla rozwoju 

i prawidłowej funkcji mózgu są prawdziwe, to można postawić wniosek, że 

zdrowie następnych generacji może być uzależnione w sposób istotny od 

właściwego żywienia matki przed i w czasie ciąży, oraz że lipidy i połączone 

z nimi składniki pokarmowe, będą odgrywać ważną, a nawet kluczową rolę w tym 

procesie. 

Z tego względu, badania i wprowadzanie ich rezultatów do właściwego 

żywienia może mieć zasadnicze znaczenie dla zdrowia przyszłych pokoleń. 
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