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Informacje przeznaczone dla specjalistów i personelu medycznego

Astaksantyna to niepodważalnie jeden z najsilniejszych nowoodkrytych bioaktywnych 
składników diety, niezbędnych dla zachowania zdrowia. Regularne zaopatrywanie organizmu 
w astaksantynę, pozwala mu skutecznie obniżyć poziom niekorzystnych procesów utleniania 
i degradacji ważnych elementów komórkowych, zmniejszyć stany zapalne i obniżyć poziom 
trójglicerydów, a także właściwie wyregulować odpowiedź immunologiczną. 

ASTAKSANTYNA: 
•	 przeciwdziała	procesom	starzenia	i	związanym	
z	nimi	 zmianom	 (zmarszczki,	wysuszenie	 skóry,	
piegi,	plamy	starcze,	degradacja	kolagenu)
•	 wzmacnia	ochronę	przeciwko	

					promieniowaniu	UV,	
•	 zmniejsza	stany	zapalne,	
•	 zwiększa	siłę	mięśni	i	przyspiesza	ich	

					regenerację,
•	 przeciwdziałania	nowotworom,	
•	 wzmacnia	ochronę	przeciw	wrzodom	żołądka	
wywołanym	przez	Helicobacter pylorii,	
•	 wzmacnia	poziom	ochrony	wątroby,	

					serca,	oczu,	stawów	i	prostaty.

Zdolność wybranych przeciwutleniaczy do wygaszania reaktywnych form tlenu17

Skąd biorą się takie efekty? 

Ponieważ	 astaksantyna	 to	 najsilniejszy	 naturalny	

przeciwutleniacz	 jaki	 możemy	 dostarczyć	 do	

naszego	organizmu.	Przeciwutleniacze	chronią	przed	

utlenianiem	 czyli	 niszczeniem	 struktur	 organizmu	

i	przez	to	spowalniają	procesy	starzenia.

Astaksantyna - najsilniejszy naturalny przeciwutleniacz - 
niezastąpiony w trosce o zdrowie organizmu.
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Czym jest astaksantyna?

Astaksantyna	 jest	 substancją	 naturalnie	 występującą	
w	 przyrodzie	 o	 barwie	 różowej	 (ksantofil),	 zaliczaną	 do	
grupy	 karotenoidów.	 Na	 skalę	 przemysłową	 astaksantynę	
izoluje	 się	 z	 glonów	 Hameatocooccus pluvialis.	 Duża	 ilość	
tego	 barwnika	 zawarta	 jest	 również	 w	 krewetkach,	 krylu	
i	 mięsie	 łososia	 nadając	 im	 charakterystyczne	 różowe	
zabarwienie.	Struktura	astaksantyny	jest	bardzo	podobna	do	
struktury	 innych	karotenoidów	 takich	 jak	β-karoten,	 luteina,	
zeaksantyna	dlatego	wykazuje	wiele	 funkcji	metabolicznych	
i	 fizjologicznych	 dla	 nich	 charakterystycznych.	 Jednak	
obecność	 grup	 hydroksylowych	 i	 ketonowych	 przy	 każdym	
z	 pierścieni	 w	 cząsteczce	 astaksantyny	 nadaje	 jej	 polarność	

i	 związane	z	 tym	unikatowe	właściwości	 takie	 jak	 zdolność	do	estryfikacji,	powinowactwo	do	 fosfolipidów	oraz	
wyższa	aktywność	antyoksydacyjna	1,3.	

Dzięki	tej	unikalnej	strukturze	i	bardzo	wysokiej	skuteczności	przeciwutleniającej	astaksantyna	znakomicie	chroni	
fosfolipidy	 błon	 komórkowych	 oraz	 inne	 lipidy	 organizmu	 przed	 uszkodzeniami	 powodowanymi	 przez	 wolne	
rodniki.	 Jej	 wyższa	 od	 innych	 substancji	 skuteczność	 wynika	 z	 faktu	 iż	 wbudowuje	 się	 ona	 w	 poprzek	 błony	
komórkowej	chroniąc	jej	strukturę	z	obydwu	stron	9.

Wchłanianie i transport astaksantyny

Astaksantyna	 dość	 łatwo	 ulega	 utlenieniu,	 dlatego	
w	 naturze	 jest	 spotykana	 w	 połączeniu	 z	 białkami	
np.	 w	 mięśniach	 lub	 w	 formie	 estryfikowanej	 jednym	
lub	 dwoma	 kwasami	 tłuszczowymi,	 które	 stabilizują	 jej	
strukturę.	W	glonie	Hameatocooccus pluvialis,	astaksantyna	
dominuje	w	formie	monoestrowej	1.	

Astaksantyna,	 podobnie	 jak	 inne	 karotenoidy,	 jest	 substancją	 lipofilną,	 której	 absorpcja	w	 jelicie	 jest	 procesem	
stosunkowo	powolnym.	Wchłanianie	karotenoidów	jest	uzależnione	od	ilości	tłuszczy	w	posiłku,	które	zwiększają	ich	
rozpuszczalność.	Dzięki	obecności	tłuszczy	oraz	żółci	produkowanej	przez	wątrobę,	następuje	łatwiejsze	tworzenie	
micelli	w	przewodzie	pokarmowym,	dzięki	którym	astaksantyna	staje	się	lepiej	przyswajalna	8.	

Karotenoidy	 niepolarne	 (β-karoten)	 są	 rozpuszczalne	 we	 frakcji	 trójglicerydowej,	 natomiast	 karotenoidy	
polarne	(astaksantyna)	we	frakcji	fosfolipidowej	dostarczanego	pokarmu.	Dlatego	dla	przyswajalności	astaksantyny	
ważne	 jest	aby	dostarczana	była	ona	w	towarzystwie	 fosfolipidów	poprzez	co	wzrasta	 intensywność	procesu	 jej	
wchłaniania	6.

	 Karotenoidy	 są	 wchłaniane	 poprzez	 bierną	 dyfuzję	 do	 komórek	 jelita	 a	 ich	 transport	 we	 krwi	 odbywa	 się	
poprzez	lipoproteiny	osocza.	Przyswajanie,	transport	oraz	metabolizm	karotenoidów	zależy	od	ich	struktury.	Wolne	
karotenoidy	wchłonięte	w	jelicie	są	włączane	w	chylomikrony	(CM)	i	transportowane	poprzez	limfę	i	krew	do	wątroby,	
gdzie	są	stopniowo	wbudowywane	w	strukturę	lipoprotein	i	ponownie	kierowane	do	układu	krążenia	6.	Karotenoidy	
polarne	takie	jak	astaksantyna	są	dystrybuowane	pomiędzy	frakcjami	lipoprotein	inaczej	niż	niepolarne	karoteny	
takie	 jak	 β-karoten.	 Astaksantyna	 jest	 w	 równej	 mierze	 rozprowadzana	 pomiędzy	 lipoproteiny	 LDL	 a	 HDL.	
Prawdopodobnie	wiąże	się	to	z	jej	preferencją	do	rozpuszczalności	na	powierzchni	fosfolipidów	6.	

ASTAKSANTYNA	jako	przeciwutleniacz	jest:

14	razy	silniejsza	niż WITAMINA	E

54	razy	silniejsza	niż ß-KAROTEN

65	razy	silniejsza	niż WITAMINA	C

Produkty żywnościowe o wysokiej 
zawartości astaksantyny 
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Dzięki	temu	chroni	zarówno	LDL	jak	i	HDL	przed	niekorzystnym	miażdżycogennym	procesem	utleniania	
jak	i	jest	wydajniej	rozprowadzana	po	całym	organizmie	10.	Astaksantyna	kumulowana	jest	głównie	w	osoczu,	
mięśniach,	tkankach	jelita	oraz	w	wątrobie	6.

Jakie korzyści płyną z odpowiedniego 
zaopatrzenia organizmu w astaksantynę.

Od	 wielu	 lat	 naukowcy	 i	 lekarze	 zachęcają	 do	
wzbogacania	 diety	 w	 składniki	 o	 charakterze	
przeciwutleniaczy	takie	jak	witamina	E	,	A,	koenzym	
Q10	 czy	 likopen.	 Wyniki	 badań	 rzeczywiście	
potwierdzają	 prozdrowotne	 korzyści	 wynikające	
z	przyjmowania	tego	typu	substancji	11,	12.	Odkrycie	
astaksantyny	 i	 poznanie	 jej	 niesamowicie	 silnych	
właściwości	 antyoksydacyjnych	 otwiera	 jednak	
nowy	rozdział	w	obszarze	stosowania	naturalnych	
antyoksydantów.

Naukowcy	 od	 kilku	 lat	 prowadzą	 już	 badania	
kliniczne	z	zastosowaniem	astaksantyny.	Wyniki
jakie	 otrzymują	 bezsprzecznie	 pokazują	 jak	
cenna	 dla	 zdrowia	 organizmu	 może	 być	

suplementacja	diety	odpowiednią	ilością	tej	substancji.	

Badacze	 z	 „School	 of	 Food	 Science”	 Uniwersytetu	 Washington	 przeprowadzili	 badanie	 celem,	
którego	 było	 określenie	 wpływu	 diety	 zawierającej	 astaksantynę	 na	 regulację	 odpowiedzi	 immunologicznej	
(odpornościowej),	poziomu	uszkodzeń	DNA	i	stanu	zapalnego	u	młodych,	zdrowych	kobiet	(średnia	wieku	21,5	lat).
Uczestniczki	badania	podzielone	na	grupy	przyjmowały	0	mg,	2	mg	 lub	8	mg	astaksantyny	 codziennie	przez	8	
tygodni.	

Wzrost	 poziomu	 astaksantyny	 w	 osoczu	 zależny	 od	 dawki	 zaobserwowano	 zarówno	 po	 4	 jak	 i	 8	
tygodniach	 suplementacji.	 Dzięki	 wzrostowi	 ilości	 astaksantyny	 w	 organizmie	 zaobserwowano	
zmniejszenie liczby uszkodzeń DNA już po 4 tygodniach	 stosowania.	 Jak	 obserwowano	 na	 podstawie	
markera	 uszkodzeń	DNA,	 ich	 ilość w	obydwu	 grupach	 przyjmujących	 astaksantynę zmniejszyła się średnio 
o 42% 2.	 Redukcja	 ilości	 uszkodzeń	 DNA	 jak	 powszechnie	 wiadomo	 jest	 czynnikiem	 zmniejszającym	
ryzyko	 wystąpienia	 poważnych	 mutacji	 w	 materiale	 genetycznym	 mogących	 prowadzić	 do	 rozwoju	
nowotworów	13.

Pomiar	ilości	białka	CRP	we	krwi	jest	powszechnym	testem	na	obecność	stanów	zapalnych.	Wysoki	poziom	tego	białka	
świadczy	również	o	zwiększonym	ryzyku	chorób	układu	krążenia.	Wyniki	pomiaru	tego	parametru	w	osoczu	krwi	
pacjentów	po	8	tygodniach	stosowania	2 mg astaksantyny	dziennie	wykazały	aż	50% spadek jego	wartości	w	
stosunku	do	wartości	początkowych	2.	Oznacza	to,	że	potencjał	przeciwzapalny	organizmu	wzrósł	znacząco.

Jak	pokazały	wyniki	badania,	astaksantyna	stymulowała	również	limfoproliferację,	czyli	rozrost	limfocytów	układu	
odpornościowego.	Podnosiła	całkowitą	ilość	limfocytów	T	i	B	ale	nie	wpływała	na	wzrost	ilości	populacji	limfocytów	
Th,	Tc	i	komórek	NK.	Za	to	zwiększała	poziom	aktywności	cytotoksycznej	komórek	NK.	

To oznacza znakomity wzrost obrony organizmu szczególnie przed bakteriami i wirusami, ale 
również przed rozwojem procesów nowotworowych 2.

Cząsteczka astaksantyny nieznacznie różni się 
w budowie od cząsteczki ß-karotenu.
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Silny	wpływ	astaksantyny	na	regulację	odpowiedzi	 immunologicznej	organizmu	został	również	potwierdzony	w	
próbie	tuberkulinowej.	Osoby	spożywające	2	mg	astaksantyny	wykazały	wyraźniejszą	odpowiedź	organizmu	na	
próbę	 tuberkulinową	od	 tych,	 które	nie	 suplementowały	astaksantyny,	co oznaczało ich lepszą odporność 
przeciwgruźliczą 2.

Astaksantyna	okazała	 się	 również	 skuteczna	w	 łagodzeniu	objawów	choroby	 refluksowej	przełyku	u	pacjentów	
z	 żołądkową	 infekcją	 Helicobacter	 pylori.	Wykazało	 to	 badanie	 przeprowadzone	 przez	międzynarodowy	 zespół	
naukowców	 z	 Europy.	 Pacjenci	 cierpiący	 na	 niestrawność,	 u	 których	 odnotowano	 również	 istnienie	 zakażenia	
bakteryjnego	Helicobacter	pylori,	przez	okres	4	tygodni	przyjmowali	40 mg astaksantyny	dziennie	w	postaci	
kapsułek.	Jednym	z	najbardziej	widocznych	efektów	terapii	było	znaczne,	bo	aż	45% zmniejszenie objawów 
refluksu	 mierzonych	 wg międzynarodowej	 skali	 GSRS	 (Gastrointestinal	 Symptom	 Rating	 Scale).	 Zmniejszeniu	
objawów	refluksu	towarzyszyła	również	poprawa ogólnego samopoczucia14.

Naukowcy	 przypuszczają,	 że	 korzystny	 wpływ	 astaksantyny	 wynika	 przede	 wszystkim	 z	 jej	 zdolności	
antyoksydacyjnych,	 które	 odpowiedzialne	 są	 za	 zmniejszanie	 stresu	 oksydacyjnego	wywoływanego	m.in.	 przez	
obecność	 bakterii.	 Nadmierny	 stres	 oksydacyjny	 i	 związany	 z	 nim	 rozwój	 stanów	 zapalnych	 może	 być	 jedną	
z	przyczyn	nasilenia	objawów	refluksu14.

Najnowsze	 badanie	 kliniczne	 przeprowadzone	
w	 2010	 roku	w	 Japonii	 pokazało,	 że	 astaksantyna	 jest	
również	 niezwykle	 skuteczną	 substancją	 działającą	
w	 kierunku	 obniżania	 stężenia	 trójglicerydów	
u	pacjentów	z	podwyższonym	ich	poziomem7.

U	 osób	 przyjmujących	 od	 18 mg astaksantyny 
dziennie	 już	po	12	 tygodniach	zaobserwowano	ponad	
25% spadek stężenia trójglicerydów.	 Spadkowi	
temu	towarzyszył	równie	korzystny	około	15% wzrost 
ilości dobrego cholesterolu (HDL).	 Otrzymane	
wyniki	wskazują	bezsprzecznie,	 że	 astaksantyna	może	
być	 traktowana	 jako	 naturalna	 substancja	 o	 silnym	
działaniu	przeciwmiażdżycowym	7.

Silne	 antoksydacyjne	 właściwości	 astaksantyny,	 jak	 pokazują	 badania,	 mogą	 być	 także	 wykorzystane	
w	celu	spowalniania	postępujących,	wraz	z	wiekiem,	procesów	starzenia	się	skóry	a	także	wzmocnienia	ochrony	
skóry	przed	promieniowaniem	UV.

Wolne	 rodniki	 tlenowe	 powstające	 w	 organizmie	 są	 jedną	 z	 głównych	 przyczyn	 procesu	 starzenia	 się	
i	 powstawania	 strukturalnych	 oraz	 funkcjonalnych	 zaburzeń	 na	 wielu	 poziomach	 pracy	 organizmu.	 Wolne	
rodniki	uszkadzając	m.in.	materiał	genetyczny	komórek	oraz	włókna	kolagenowe	skóry,	doprowadzają	do	utraty	
jej	 elastyczności,	 powstawania	 zmian	 o	 charakterze	 bruzd	 i	 zmarszczek	 oraz	wysuszenia	 skóry	 powodowanego	
pogorszeniem	zdolności	do	wiązania	wody	i zatrzymywania	jej	w naskórku.

Naturalne	 substancje	 o	 charakterze	 antyoksydantów,	 takie	 jak	 astaksantyna,	 są	 w	 stanie	 neutralizować	
reaktywne	 formy	 tlenu	 i	 tym	 samym	 spowalniać	 powstawanie	 i	 progresję	 wyżej	 opisanych	 zmian.	

Jak	wykazano	doświadczalnie,	 u	 kobiet	 (średnia	wieku	 38	 lat),	 które	 przez	 okres	 6	 tygodni	 przyjmowały	6 mg 
astaksantyny	dziennie	nastąpiła	wyraźna	poprawa	parametrów	skóry	twarzy	mierzona	obrazowymi	badaniami	
dermatologicznymi.	 Zaobserwowano	 m.in.	 redukcję	 głębokości	 zmarszczek,	 wzrost	 elastyczności	 skóry	 oraz	
polepszenie	stopnia	jej	nawilżenia	16.

Astaksantyna obniżając stężenie 
trójglicerydów działa przeciwmiażdżycowo
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W	badaniu	finansowanym	przez	firmę	Cyanotech	Corporation	wykazano	również,	że	astaksantyna	silnie	wzmaga	
ochronę	przeciwsłoneczną	skóry15.

Skórę	 osób	 biorących	 udział	 w	 eksperymencie	 poddano	
testom	określającym	minimalną	 dawkę	 rumieniową	 czyli,	
ilość	 promieni	 UV	 jaka	 wywołuje	 zaczerwienienie	 skóry,	
świadczące	o	oparzeniu.	Następnie,	osobom	tym	podawano	
po	 4 mg astaksantyny	 dziennie	 przez	 dwa	 tygodnie	
i	 ponownie	 wykonano	 testy.	 Okazało	 się,	 że	
u	 badanych	 osób	 astaksantyna	 zwiększyła	 odporność	
na	 oparzenia	 słoneczne.	 Wielkość	 dawki	 promieni	
UV	 konieczna	 do	 wywołania	 zaczerwienienia	 skóry	
zwiększyła	 się	 o	 25%	 co	 oznacza,	 że	 zaledwie	
w	 ciągu	 2	 tygodni	 odporność skóry na promienie 
UV wzrosła o 25%	 15.	 Stało	 się	 tak	 ponieważ	
astaksantyna	 zneutralizowała	 część	 powstających	 pod	
wpływem	 UV	 wolnych	 rodników	 odpowiedzialnych	 za	
niszczenie	 struktur	 skóry	 i	 powstanie	 zaczerwienienia.	 Naukowcy	 przewidują,	 że	 wprowadzanie	 na	 stałe	 tej	
ilości	karotenoidu	do	diety	jest	w	stanie	nawet	kilkunastokrotnie	zwiększyć	potencjał	ochronny	skóry.

Podsumowanie:

Astaksantyna	 to	 niepodważalnie	 jeden	 z	 najsilniejszych	 bioaktywnych	 składników	 niezbędnych	 dla	
zachowania	 zdrowia.	 Dieta	 zawierająca	 astaksantynę	 wpływa	 korzystnie	 na	 organizm,	 pozwala	 mu	
właściwie	wyregulować	odpowiedź	immunologiczną,	obniżyć	poziom	niekorzystnych	procesów	utleniania	
i	degradacji	ważnych	elementów	komórki	oraz	zmniejszyć	stany	zapalne.	Ale	to	nie	wszystko.	Wiele	ważnych	
funkcji	 wiąże	 się	 z	wpływem	 astaksantyny	 na	 komunikację	międzykomórkową	 i	możliwość	 swobodnego	
pokonywania	bariery	krew-mózg.	Między	innymi	astaksantyna	wpływa	na	zwiększoną	regenerację	komórek	
mięśnia	 sercowego	 po	 zawale.	 Aby	 utrzymać	 właściwy	 poziom	 astaksantyny	 w	 organizmie,	 należy	 dbać	
o	regularną	jej	podaż,	minimum to 5 mg	dziennie.	

Ludzie	 nie	 tylko	 nie	 mają	 zdolności	 do	 tworzenia	 astaksantyny	 ale	 również	 nie	 mogą	 jej	 przekształcać	
w	 witaminę	 A.	 W	 przeciwieństwie	 do	 β-karotenu	 astaksantyna	 nie	 ma	 aktywności	 prowitaminy	
A,	dlatego	może	być	bezpiecznie	stosowana	w	obecności	karotenoidów	będących	prekursorami	tej	witaminy,	
bez	obaw,	że	jej	poziom	w	organizmie	zostanie	przekroczony.	

Najwyższą	 stosowaną	do	 tej	pory	w	badaniach	dawką	było	40	mg	dziennie	 i	 co	ważne	przy	 tej	 ilości	nie	
odnotowano	żadnych	niekorzystnych	efektów	ubocznych	13.

Najbogatszym	naturalnym	źródłem	astaksantyny	są	algi	morskie	Haematococcus	pluvialis.	Astaksantyna	to	
również	główny	karotenoid	znaleziony	u	zwierząt	morskich,	jest	obecna	w	wielu	lubianych	owocach	morza	–	
krewetkach,	homarach,	kawiorze	i	łososiu.	Pełni	u	nich	rozmaite	funkcje	m.in.:

•	 nadaje	barwę,	
•	 chroni	przed	utlenianiem	niezbędnych	nienasyconych	kwasów	tłuszczowych,	
•	 chroni	przed	promieniowaniem	UV,	
•	 stymuluje	odpowiedź	immunologiczną	(reakcje	odpornościowe	organizmu),	
•	 polepsza	komunikację	komórkową,	
•	 wpływa	na	zachowania	behawioralne	i	poprawę	rozrodu.

Astaksantyna wzmacnia ochronę skóry 
przeciwko promieniowaniu UV
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