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Wstęp 

 

Mleko matki jest pierwszym pokarmem wszystkich młodych ssaków. Jego specyficzny 

skład, idealnie dostosowany do potrzeb dziecka, zapewnia jego prawidłowy rozwój fizyczny               

i umysłowy. Zalecane jest wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 4-6 miesięcy życia dziecka.1 

Nie zawsze jednak jest to możliwe, wówczas konieczne jest karmienie dziecka sztucznie. W tym 

celu stosuje się modyfikowane mleko krowie.2 Wzorem do jego produkcji jest mleko ludzkie, 

nadal jednak nie udaje się osiągnąć identycznego składu i proporcji składników.                          

Celem pracy jest porównanie składów dwóch następnych mlek modyfikowanych „Combiotik” i 

„BIO combiotik”, oraz ocena ich wpływu na rozwój dziecka. Z analizy składów obu badanych 

produktów wynika, że są one niemal identyczne, jednakże mleko „Bio combiotik” zawiera 

dodatkowo kwas dokozaheksaenowy (DHA).  C22H32O2. DHA należy do długołańcuchowych 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LC-PUFA) i odgrywa kluczową rolę w rozwoju 

układu nerwowego. Wzbogacenie składu jednego z mlek o kwas DHA, zwiększa jego walory jako 

pokarmu następnego dla niemowląt, dlatego uważam, że ta mieszanka jest lepszym wyborem. 

swoją tezę postaram się udowodnić niżej podanymi argumentami.3 

  

 
1 W. Kawalec , R. Grenda , H. Ziółkowska  Pediatria,  Warszawa 2014,Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydanie I 

2 H. Weker, M. Barańska Żywienie niemowląt i małych dzieci, zasady postepowania w żywieniu zbiorowym , Instytut Matki i 

Dziecka, 2014, grudzień 

3 HiPP, Mleko następne HiPP 2 BIO COMBIOTIK, 550g,  https://hipp.pl/mleko/produkty/hipp-combiotikr/mleko-nastepne-hipp-

combiotikr/mleko-nastepne-hipp-2-combiotikr, 01.12.2020 

 

 

https://hipp.pl/mleko/produkty/hipp-combiotikr/mleko-nastepne-hipp-combiotikr/mleko-nastepne-hipp-2-combiotikr
https://hipp.pl/mleko/produkty/hipp-combiotikr/mleko-nastepne-hipp-combiotikr/mleko-nastepne-hipp-2-combiotikr
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1. Kwasy omega – 3,  DHA w diecie 

 

Kwasy tłuszczowe zbudowane są z łańcucha węglowodorowego, na którego końcu jest 

grupa karboksylowa. W organizmach ssaków zbudowane są one zawsze z parzystej ilości atomów 

węgla, gdyż są syntetyzowane z dwuwęglowych jednostek. Atomy węgla w kwasach tłuszczowych  

nasyconych są połączone ze sobą wiązaniami pojedynczymi. Kwasy tłuszczowe jedno lub 

wielonasycone mają jedno lub więcej wiązań podwójnych. Dzięki takiej budowie przy każdym 

podwójnym wiązaniu długa oś kwasu zagina się, co zwiększa jej elastyczność. Ostatni z atomów 

węgla w łańcuchu kwasu tworzy koniec metylenowy; węgiel ten nazywany jest omega (ω). Są dwie 

główne rodziny WNKT ω-3 i ω-6. Jest to związane z położeniem pierwszego podwójnego wiązania 

w kwasie tłuszczowym- przy 3 lub przy 6 węglu od strony metylowej. DHA należy do grupy 

WNKT omega-3 

 

Rys.1 wzór półstrukturalny kwasu dokozaheksoenowego4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 https://pol-aura.pl/cis-4-7-10-13-16-19-kwas-dokozaheksaenowy-980-6217-54-5-p-6576.html 
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W ostatnich kilkudziesięciu latach dieta zachodnioeuropejska znacznie się zmieniła. 

Między innymi niekorzystnie zmieniły się proporcje spożywanych wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych. Wiadomo też, że dieta stosowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki ma te 

proporcje jeszcze bardziej zaburzone 5 , obserwuje się też tam więcej chorób cywilizacyjnych 

(otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia i powikłania tych chorób). Dlatego w 

ostatnich latach przeprowadzono wiele badań między innymi nad rolą kwasu DHA. 

  Sprawdzano jego skuteczność w zapobieganiu rozwoju różnych chorób fizycznych 6 7 8 9        

i psychicznych10. W efekcie powstały wytyczne dotyczące zalecanej dawki DHA dla każdej grupy 

wiekowej, między innymi dla niemowląt. 

  

 
5  TL. Blasbalg, JR. Hibbeln , CE. Ramsden,  SF. Majchrzak, RR. Rawlings. Changes in consumption of omega-3 and omega-6 

fatty acids in the United States during the 20th century. Am J Clin Nutr. 2011;93 

6  de Caterina R, N-3 Fatty acids in cardiovascular diseases, N Engl J Med 2011;364 

7 E. Materac , Z. Marczyński, KH. Bodek,  Rola kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 w organizmie 

człowieka, Bromat. Chem.Toksykol.  – XLVI, 2013,  

8 C.N. Kuratko,  E. Cernkovich Barrett.,  E.B. Nelson, S. Norman, The Relationship of Docosahexaenoic Acid (DHA) with 

Learning and Behavior in Healthy Children: A Review, Nutrients. 2013 Jul; 5(7) 

9
C. Richard,  E.D.  Lewis, C.J. Field.,  Evidence for the essentiality of arachidonic and docosahexaenoic acid in the postnatal 

maternal and infant diet for the development of the infant's immune system early in life, Appl Physiol Nutr Metab  2016 

May;41(5) 

10 A. Piróg-Balcerzak,, J. Holka-Pokorska, F. Rybakowski, Skuteczność suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi 

w zaburzeniach i chorobach psychicznych, Farm  Psych i Neur, 2013,1 

 

https://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2013/2/BR%202-2013%20-%20s.%20225-233.pdf
https://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2013/2/BR%202-2013%20-%20s.%20225-233.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuratko%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23877090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrett%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23877090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nelson%20EB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23877090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3738999/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Richard+C&cauthor_id=27138971
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lewis+ED&cauthor_id=27138971
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Field+CJ&cauthor_id=27138971
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2. Synteza wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 

 

Organizm ludzki nie posiada zdolności syntezy niezbędnych nienasyconych kwasów 

tłuszczowych (NNKT). Są dwa główne NNKT, kwas linolowy-C18H32O2 (LA) który jest 

prekursorem rodziny omega-6 i kwas alfa-linolenowy- C18H30O2 (ALA), który tworzy rodzinę 

omega-3. Te kwasy tłuszczowe muszą być dostarczane bezpośrednio z dietą. Na drodze różnych 

procesów chemicznych związanych z wydłużaniem tych kwasów (elongacja) i zwiększaniem ilości 

wiązań podwójnych (desaturacja) powstają substancje o znaczącym wpływie dla organizmu jak 

kwas dokozaheksaenowy C22H32O2 (DHA) i eikozapentaenowy  C20H30O2 (EPA)  

syntetyzowany z kwasu alfa linolenowego lub kwas arachidonowy (C20H32O2) syntetyzowany z 

kwasu linolowego. Niestety nawet u dorosłej osoby, której układy enzymatyczne są dojrzałe 

przemiana kwasów prekursorowych w substancje o najwyższej aktywności biochemicznej jest 

niewielka. Wynosi ona jedynie 2-10%. Najlepszym źródłem kwasu DHA są tłuste ryby morskie, 

dlatego zalecenia dla dorosłych osób nakazują spożywanie 2-3 porcji ryb w tygodniu. Nieco inaczej 

wygląda sytuacja w przypadku płodów i niemowląt. W okresie płodowym wielonienasycone 

kwasy tłuszczowe (WNKT) - między innymi DHA są dostarczane z organizmu matki przez 

łożysko i akumulowane w organizmie płodu w ostatnich dziesięciu tygodniach ciąży. Im bardziej 

zaawansowana ciąża, tym większe zasoby DHA są zgromadzone w tkankach płodu. W wyniku 

tego, dzieci urodzone przedwcześnie posiadają mniejszą zawartość DHA. Z tego względu w 

przeszłości, dla wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową, zalecane były mieszanki 

mleczne wzbogacone o kwas DHA. Jednak również zdrowe, urodzone w terminie niemowlęta, ze 

względu na niedojrzałość układów enzymatycznych praktycznie nie są w stanie syntetyzować LC-

PUFA. Z tego powodu, uzupełnianie mieszanek mlecznych przeznaczonych dla nich jest również 

zasadne. Dlatego obecnie, także u donoszonych niemowląt, eksperci z ESPGHAN (European 

Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition) zalecają dodawanie DHA do 

mieszanek następnych.11 

 
11 C. Agostoni, T. Decsi, M. Fewtrell, O. Goulet, S. Kolacek, B. Koletzko, K. Fleischer, L. Michaelsen, L. Moreno,  J. Puntis, J. 

Rigo,  R. Shamir, H. Szajewska, D. Turck, J. van Goudoever , Complementary Feeding: A Commentary by the 

ESPGHAN/Committee on Nutrition, J Pediatr Gastroenterol Nutr, Vol. 46, No. 1, January 2008 
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3. Różnice i podobieństwa między mlekiem matki, a mlekiem modyfikowanym. 

 

Skład mlek początkowych powinien być jak najbardziej zbliżony do mleka kobiecego. Dwa 

ważne białka, białka kazeiny i białka serwatkowe, powinny występować w proporcjach 40:60. 

Stężenie białka w tym mleku wynosi od 1,8 g do 3,0 g/100kcal. Zawartość tłuszczów wynosi 3,0- 

4,4 g/100ml. W mleku krowim podstawowym składnikiem są nasycone kwasy tłuszczowe z 

wysoką zawartością cholesterolu. Cholesterol jest bardzo ważnym budulcem komórek nerwowych, 

odgrywa ważną rolę w prawidłowym procesie mielinizacji dróg nerwowych. Mielinizacja to 

proces, w trakcie którego wyspecjalizowane komórki neurogleju owijają wypustki neuronów 

wieloma warstwami błony, tworząc osłonkę mielinową. Osłona mielinowa uszczelnia błony 

komórkowe aksonu, jest jego mechaniczną ochroną i zwiększa tempo przepływu impulsów 

elektrycznych we włóknach. 

Zmiana składu tłuszczowego mieszanek początkowych polega między innymi na dodaniu 

do nich niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). Organizm ludzki nie 

wytwarza tych substancji. Główny węglowodan w mieszance początkowej to laktoza z zawartością 

zbliżoną do tej w mleku ludzkim, która wynosi 4,7-9,5mg/100ml. Zmiany dotyczą również ilości 

składników mineralnych, obniżona jest zawartość sodu do stężenia występującego w pokarmie 

kobiecym i dodawane są witaminy D, K, E, C i mikroelementy takie jak żelazo, magnez, miedź. 

W mieszankach następnych nie jest wymagana zmiana jakości białek, co oznacza, że białka 

kazeiny do białek serwatkowych wynoszą 80:20. W mieszankach tych jest również większa 

zawartość żelaza niż w mlekach początkowych. Obecnie prowadzone są badania nad dalszymi 

modyfikacjami mlek następnych z wykorzystaniem LC-PUFA, prebiotyków, probiotyków, 

nukleotydów, tak aby uzyskać jak najbardziej korzystne dla wzrostu i rozwoju dziecka efekty.12 

 

 
12 W. Kawalec , R. Grenda , H. Ziółkowska,  Pediatria,  Warszawa 2014,Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydanie I 
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4. Rola kwasu DHA 

 

4.1 Rozwój struktur Ośrodkowego Układu Nerwowego 

 

Okres drugiej połowy życia płodowego i pierwsze miesiące życia to czas, w którym 

gwałtownie rozwija się ludzki mózg. Tłuszcze w żywieniu niemowląt odgrywają istotną rolę, 

ponieważ duża część struktur neuronów, a także mielina, składają się aż w 60% z lipidów. LC-

PUFA budują błony komórkowe komórek nerwowych i zapewniają ich plastyczność, a kwas DHA 

pobudza wzrost pierwotnych komórek nerwowych (neuroblastów), ich proliferację  

(namnażanie), różnicowanie i migrację. Dzięki DHA, neurony są także bardziej rozgałęzione, 

tworzą więcej połączeń. DHA i inne LC-PUFA odgrywają ważną rolę w mielinizacji dróg 

nerwowych.13 14 

4.2 Rozwój aparatu wzroku 

Kolejna ważna rola DHA jest związana z faktem, że jest on głównym budulcem innych 

ważnych struktur. Są to czopki i pręciki, elementy siatkówki oka. Są one odpowiedzialne za 

widzenie w nocy i widzenie barwne. Odpowiednie stężenie kwasu DHA gwarantuje ich 

prawidłowych rozwój15. W jednym z badań16 wykazano, że niski poziom DHA w diecie i tkankach 

 
13  R. Mallick ,  S. Basak , A.K. Duttaroy, Docosahexaenoic acid,22:6n-3: Its roles in the structure and function of the brain, Int 

J Dev Neurosci  2019 Dec;79 

14 E. Materac, Z. Marczyński,  Bodek ,  Rola kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 w organizmie człowieka, Bromat. 

Chem.Toksykol.  – XLVI, 2013, 2  

15 K. Stepanow, M. Liput, Rola kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w prawidłowych rozwoju i funkcjonowaniu mózgu i 

siatkówki, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 2018,  17(2) 

16 N.G. Bazan , Docosanoids and elovanoids from omega-3 fatty acids are pro-homeostatic modulators of inflammatory 

responses, cell damage and neuroprotection, „Molecular Aspects of Medicine” 2018, No. 64, s.18-33 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mallick+R&cauthor_id=31629800
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Basak+S&cauthor_id=31629800
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Duttaroy+AK&cauthor_id=31629800
https://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2013/2/BR%202-2013%20-%20s.%20225-233.pdf
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negatywnie wpływa na funkcjonowanie wzroku, rozwój widzenia i może doprowadzić do 

degeneracji fotoreceptorów. 

4.3 Ochronny wpływ na rozwój chorób i zaburzeń psychicznych 

 

Wielonasycone kwasy tłuszczowe pełnią też wiele istotnych funkcji w układzie nerwowym. 

Ich niedobór w diecie może skutkować większym rozpowszechnianiem się chorób psychicznych. 

Zaobserwowano, że taka sytuacja występuje w krajach rozwiniętych i wiąże się ze stosowanie diety 

zachodniej, ubogiej w kwasy omega-3. Jednym z opisywanych zaburzeń jest zespół deficytu uwagi 

z nadruchliwością (ADHD). Zaburzenie to dotyka 3-10% populacji dzieci 17  i przejawia się 

niemożnością dłuższego przebywania w jednym miejscu, w jednej pozycji. Dzieci z ADHD bardzo 

łatwo się rozpraszają i są bardzo nadpobudliwe. Etiologia tego zaburzenia nie jest poznana, 

najprawdopodobniej na jej rozwój wpływa wiele czynników 18 . Wykazano jednak w badaniu 

randomizowanym19, że dołączenie WNKT omega-3 skutecznie obniża objawy nadpobudliwości i 

impulsywności i umożliwia zmniejszenie dawki dotychczas stosowanych leków. Obiecujące 

wyniki mieli również badacze Richardson i Puri 20  stosujący WKT u dzieci z rozpoznanymi 

trudnościami w nauce, głównie z dysleksją. Wykazano, że zwiększenie stężenia DHA powoduje 

zmiany funkcjonalne w mózgu, wpływające na naukę i zachowanie, czytanie i literowanie21. 

 
17 T. Wolńczyk, J. Komender, Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, PZWL Warszawa 2014 str.223 

18 A. Piróg-Balcerzak,,J.  Holka-Pokorska, Rybakowski F., Skuteczność suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi 

w zaburzeniach i chorobach psychicznych, Farm  Psych i Neur, 2013,1 

19E. Barragan, D. Breuer, M. Dopfner,  Efficacy and safety of omega 3/6 fatty acids, methylphenidate, and a combined treatment 

in children with ADHD. J Atten Disorder 2017 Mar 

20 A.J. Richardson, B.K. Puri, A randomised double-blind, placebo-controlled of the effects of Supp;ementation with highly 

unsaturated fatty acids on ADHD-related symptoms in children with specific learning difficulties. Prog Neuro-Psychopharmacog 

Biol Psychiatry. 2002;26:233-239 

21 E. Materac,  Z. Marczyński, K.H.  Bodek,  Rola kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 w organizmie 

człowieka, Bromat. Chem.Toksykol.  – XLVI, 2013, 2 

https://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2013/2/BR%202-2013%20-%20s.%20225-233.pdf
https://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2013/2/BR%202-2013%20-%20s.%20225-233.pdf
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Niewiele badań randomizowanych wykazało poprawę funkcjonowania u dzieci z 

całościowymi zaburzeniami rozwoju (z autyzmem). Wykazano przede wszystkim  zmniejszenie 

nadaktywności, agresji i impulsywności.22 23 

Bardzo obiecujące efekty terapii kwasami omega-3 mogą dotyczą leczenia depresji. U 

pacjentów stosujących ten rodzaj terapii (łącznie z lekami przeciwdepresyjnymi) zaobserwowano 

szybszą poprawę w zakresie jej objawów.24 Wykazano także, że suplementacja dużymi dawkami 

EPA i DHA zmniejszała nasilenie depresji we wczesnych tygodniach leczenia25. Kwasy omega-3 

mogą również wpływać na procesy związane z kontrolą reakcji lękowych. Niestety są również 

badania, które zajmowały się opisanymi powyżej tematem, ale nie wykazały, aby LC-PUFA były 

skuteczniejsze niż placebo. To powoduje, że LC-PUFA nie są jednoznacznie zalecane jako terapia 

w tych zaburzeniach czy chorobach. Ze wszystkich badań wynika jednak, że objawy niepożądane 

LC-PUFA są nieznaczne (są to głównie luźne stolce), suplementacja nimi jest więc niegroźna, a 

może przynieść pożytek. 

 

 

 

 

 

 
22 G.P. Amminger , G.E. Berger, M.R. Shafer, C. Klier, M.H. Friedrich, M. Feucht, Omega-3 fatty acids supplementation in 

children with autism: A double-blind randomized, placebo-controlled pilot study. Biol Psychiatry. 2007;61:551-553 

23 W. Kawalec, R. Grenda, H. Ziółkowska, Pediatria,  Warszawa 2014,Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydanie I 

24 K. Krawczyk, Rybakowski,  Korzystne efekty dodania kwasów tłuszczowych omega-3 do leczenia przeciwdepresyjnego w 

depresji lekoopornej- badanie wstępne. Farm Psych i Neurol. 2008;60:1020-1022 

25 K.P. Su, S.Y. Huang, C.C. Chiu, W.W. Shen. Omega-3 fatty acids in major depressive disorder: preliminary double-blind, 

placebo-controlled trial. Eu. Neuropsychopharmacol. 2003;13:267-271 
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Zakończenie: 

 

Podsumowując informacje o składach obydwu mlek, należy podkreślić, że różnią się one 

od siebie zawartością kwasu DHA. Mając na uwadze prawidłowy rozwój dziecka, zdecydowanie 

powinno się wybrać mleko BIO COMBIOTIK, które zawiera kwas DHA. Kwasy omega-3 i 

omega-6 są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów w organizmie 

człowieka, a zwłaszcza ośrodkowego układ nerwowego, układu sercowo-naczyniowego, narządu 

wzroku, przede wszystkim siatkówki oka. 

DHA ma duży wpływ na rozwój płodu i dziecka, bardzo ważne jest, by w początkowych 

etapach życia dziecka była dostarczana mu zalecana dawka, tak aby jego rozwój był prawidłowy. 

Kwasy WNKT mogą tez mieć duży wpływ na zapobieganie występowania chorób i zaburzeń 

psychicznych takich jak depresja czy ADHD. Ich niedobór niesie ryzyko powstania różnych 

zaburzeń rozwojowych. 

Mając na uwadze powyżej opisane argumenty i prawidłowy rozwój dziecka, zdecydowanie 

powinno się wybrać mleko BIO COMBIOTIK, które zawiera kwas DHA. 

Dzięki napisaniu pracy RBW i wiedzy, którą zdobyłam podczas przygotowań do pracy i jej 

pisania, uświadomiłam sobie, że dobrostan fizyczny i psychiczny człowieka jest zależny od 

czynników, które pojawiają się już w życiu płodowym. Odpowiednia dieta matki, a potem 

niemowlęcia ma duży wpływ na rozwój, sprawność intelektualną, poznawczą i ogólne późniejsze 

funkcjonowanie człowieka. Jestem również zafascynowana faktem, jak nauka i jej odkrycia 

pomagają człowiekowi żyć zdrowiej, zapobiegać powstawaniu różnych wad czy chorób. 
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