
Surowicze stężenia homocysteiny jako czynnik ryzyka niedokrwiennej 
choroby serca u osób stosujących dietę „optymalną” lub tradycyjną 

Ocena poziomu spożycia  
Materiał badawczy: 
CRP 288 kobiet i 230 mężczyzn stosujących żywienie 
„optymalne”   
CRP 862 kobiet i 862 mężczyzn stosujących tradycyjny 
model żywienia w wieku od 24 do 65 lat 
Metodyka badań: 
• Wywiad o spożyciu z ostatnich 24 godzin  
• Analiza wyników - komputerowe bazy danych 
• Ocena poziomu spożycia - w oparciu o aplikację przygotowaną 

w programie Microsoft Access 2007 
• Hipotezę o istotności różnic pomiędzy wybranymi składnikami 

testowano testem U Manna Whitneya na poziomie istotności 
α=0,05 

 

Oznaczanie stężenia Hcy w surowicy krwi  

Materiał badawczy: 
96 osób w wieku od 27 do 65 lat - 48 kobiet i 48 mężczyzn 
stosujących żywienie „optymalne”   

52 zdrowych ochotników w wieku od 24 do 65 lat, w tym 29 kobiet 
i 23 mężczyzn pozostających na żywieniu tradycyjnym  

Metodyka badań: 

Homocysteinę oznaczano za pomocą analizatora AxSYM firmy 

Abbott Laboratories metodą immunologiczną z zastosowaniem 

pomiaru natężenia fluorescencji w świetle spolaryzowanym po 

uprzedniej redukcji związanej postaci homocysteiny do wolnej 

homocysteiny (Hcy) pod wpływem ditiotreitolu (DTT) a następnie 

jej przekształceniu w S-adenozylo-L-homocysteinę (SAH) pod 

wpływem hydrolazy SAH i nadmiaru adenozyny  
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Cel badań: Porównanie surowiczych stężeń homocysteiny w zależności od sposobu żywienia (dieta „optymalna” vs. 
tradycyjna) 

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne „Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku" 

Katedra i Zakład Bromatologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

Badania przeprowadzone za zgodą Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu nr 279/06 w ramach projektu MNiSzW N404 088 32/3217 

Nadmiar metioniny  

Niedobór witamin B6, B12, 
kwasu foliowego 

 

Wzrost stężenia 
homocysteiny w surowicy 

krwi 

Wzrost ilości kompleksów 
tiolakton homocysteiny-

LDL 

Uszkodzenie śródbłonka 
naczyń tętniczych, 

agregacja makrofagów i 
płytek 

Odkładanie się lipidów i 
cholesterolu w ściasnie 
naczyń,  wytwarzanie 
nadtlenków,  rozplem 

komórek mięśni gładkich 



Podaż energii oraz wybranych składników odżywczych, a surowicze stężenia homocysteiny  
w grupie kobiet i mężczyzn odżywiających się tradycyjnie oraz „optymalnie” 

Analizowany parametr Kobiety Mężczyźni 

ŻO n=288 ŻT n=862 ŻO n=230 ŻT n=862 

X±SD X±SD X±SD X±SD 

Wartość energetyczna (kcal) 1682±524* 1921±686* 2159±736* 2557±818* 

Białko (g) 53,7±17,2* 66,5±25,7* 69,4±22,3* 84,6±28,4* 

Białko (% energii) 13,2±2,86* 14,2±3,74* 12,8±3,07* 14,0±3,21* 

Białko zwierzęce (g) 43,7±14,4 43,8±21,1 57,3±23,2  54,8±18,9 

Białko roślinne (g) 10,2±5,08* 22,6±9,44* 12,1±6,02* 29,8±12,4* 

Tłuszcz (g) 130±44,6* 71,7±32,7* 170±62,9* 99,2±41,3* 

Tłuszcz (% energii) 68,1±9,10* 33,3±8,20* 69,3±9,47* 34,7±8,03* 

Węglowodany (g) 79,9±33,9* 255±102* 97,2±45,2* 327±121* 

Węglowodany (% energii) 19,6±6,41* 53,0±9,34* 18.4±6,43* 51,1±8,94* 

Cholesterol (mg) 1745±680* 338±244* 2058±863* 464±315* 

Metionina (mg) 1520±583* 1342±662* 1993±683* 1388±469* 

Witamina B12 (µg) 7,19±6,98* 2,81±2,51* 6,01±4,45* 3,79±3,68* 

Witamina B6 (mg) 1,14±0,51* 1,41±0,63* 1,09±0,38* 1,79±0,69* 

Kwas foliowy (μg) 53,8±36,8* 110±32,7* 56,1±25,8* 81,0±45,4* 

Witamina B2 (mg) 1,67±1,02 1,32±0,59 1,61±0,63 1,61±0,78 

Cynk (mg) 9,69±4,03 9,81±3,57 9,49±2,58* 12,9±4,04* 

Arginina (mg) 3951±1344* 3506±1969* 4695±1574* 3354±1034* 

Hcy (μmol/l) 12,4±6,24 
n=48 

11,0±5,22 
n=29 

13,8±3,28 
n=48 

12,1±7,67 
n=23 

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne „Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku" 

ŻO – żywienie „optymalne”                                                                              ŻT – żywienie tradycyjne 

Hcy – surowicze stężenie homocysteiny (μmol/l)                                            *różnice statystycznie istotne na poziomie istotności α< 0,05 



WNIOSKI 

1. Tradycyjny i „optymalny” sposób żywienia różnił się w zakresie 
zawartości metioniny oraz składników biorących udział w torze jej 
przemian 

2. Wyższe surowicze stężenia Hcy w grupie osób stosujących ŻO należy 
traktować jako ostrzegawcze w kontekście podwyższonego ryzyka 
chorób układu sercowo-naczyniowego 
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