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Słowa kluczowe
Nienasycone kwasy tłuszczowe, kwasy omega-3, kwas 
dokozaheksaenowy, DHA, kwas eikozapentaenowy, EPA, 
znaczenie biologiczne, suplementacja.

Streszczenie
Kwasy tłuszczowe to związki o różnorodnej budo-

wie chemicznej i wielu istotnych funkcjach biologicz-
nych. Na szczególną uwagę, z punktu widzenia profilak-
tyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, zasługują kwasy 
omega-3 i omega-6, których obecność jest niezbędna do 
funkcjonowania organizmu ludzkiego. Wymagają one 
jednak stałego uzupełniania z zewnątrz, zwłaszcza kwa-
sy omega-3, ze względu na niewystarczającą ich synte-
zę w ustroju. W pracy przedstawiona zostanie charak-
terystyka strukturalna tych związków, ze szczególnym 
uwzględnieniem funkcjonalnego znaczenia obecności 
bądź nieobecności wiązań podwójnych w określonym 
miejscu łańcucha węglowego kwasu tłuszczowego, sta-
nowiącego o ich nienasyconej bądź nasyconej naturze.

Przedmiotem szczególnej analizy będzie kwas doko-
zaheksaenowy (DHA) – wielonienasycony kwas tłusz-
czowy, który jest niezbędnym elementem budulcowym 
i funkcjonalnym w ośrodkowym układzie nerwowym, 
w tym w siatkówce, a zwłaszcza w fotoreceptorach. 
Niedostatek DHA może przyczyniać się do rozmaitych 
dysfunkcji błonowych i komórkowych, z możliwym roz-
wojem procesu zapalnego i neurodegeneracji. Z drugiej 
strony, DHA posiadający w swojej strukturze 6 wiązań 
podwójnych jest szczególnie podatny – zwłaszcza w sy-
tuacji niedostatecznej ochrony antyoksydacyjnej – na 
utlenianie i generację wolnych rodników tlenowych, 
a także strukturalną defragmentację i tworzenie immu-
nogennych koniugatów z białkiem.

Analiza możliwych zalet i wad związanych z suple-
mentacją kwasami tłuszczowymi omega-3 (dieta, far-
maceutyki) wskazuje na przewagę tych pierwszych, co 
sugeruje, iż spożywanie pokarmów bądź racjonalne 
przyjmowanie suplementów bogatych w DHA i EPA 
może być środkiem profilaktyczno-terapeutycznym 
w dysfunkcjach i/lub chorobach wielu narządów naszego 
organizmu, z narządem wzroku włącznie.
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Summary
Fatty acids comprise a large family of compounds po-

ssessing diverse chemical structures and biological acti-
vities. Among various fatty acids, omega-3 and omega-6 
ones are necessary for human function and they should 
be supplemented, particularly omega-3, because of their 
insufficient synthesis in an organism. The characteristics 
of such compounds, including chemical structure and 
function, will be discussed, taking into account the pre-
sence or absence of double bond/s localized to specific 
place/s of fatty acid carbon chain, which determines their 
unsaturated or saturated nature.

A focus will be given to docosahexaenoic acid (DHA) 
– a polyunsaturated fatty acid that is an indispensable
building and functional element of the central nervo-
us system, including the retina with its photoreceptors. 
Insufficient supply of DHA may contribute to various 
membrane and cell dysfunctions, as well as development 
of inflammation and neurodegeneration. On the other 
side, DHA possessing in its structure 6 intracarbon do-
uble bonds is particularly sensitive – especially under 
insufficient antioxidant defense – to peroxidation and 
generation of reactive oxygen species, structural defrag-
mentation, and formation of immunogenic conjugates 
with proteins.

Analysis of possible „pros” and „cons” related to sup-
plementation with omega-3 fatty acids (diet, pharmaceu-
ticals) indicates a clear advantage of the former, which 
suggests that intake with either food or supplements rich 
in DHA and EPA may be a reasonable prophylactic-the-
rapeutic strategy useful in combating various ailments of 
our organism, including ophthalmological problems.
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