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Eggs are among the most common and easily obtainable foods in the market. They provide
wide and optimally balanced range of nutrients. Eggs cover all protein needs thanks to
having all necessary amino acids – both endogenous and exogenous ones. Eggshells, a good
source of minerals such as calcium, are used in food industry too. However, eggs used to
be limited in every daily diet because they contained significant amounts of cholesterol.
Although fatty acids in eggs have good ratio of saturated and unsaturated ones and they
enable vitamins A, D, E and K to be easily absorbed by human digestive system, the
cholesterol was often accused of increasing risk of cardiovascular diseases. Numerous
researches on that topic did not definitely confirmed or disclaimed that. Nevertheless,
American Heart Association no longer recommends reducing eating eggs. Eggs having
almost perfect composition of nutrients if not eaten too often can for sure be a part of
a balanced diet.

Wstęp

Skład, działanie

Jajo kurze stanowi produkt spożywczy, który od tysiącleci
jest obecny w diecie człowieka. Dzięki swojej powszechnej
dostępności jest to jeden z najczęściej spożywanych produktów pochodzenia zwierzęcego. W Polsce pomimo wzrostu produkcji jaj od połowy lat 90. spożycie tego produktu
wynosi 160 jaj rocznie na osobę. Dla porównania spożycie
jaj w USA wynosi 276 rocznie na osobę (1). W budowie jaja
można wyróżnić: białko (58% masy), żółtko (30%), otaczającą
żółtko błonę witelinową, błony podskorupkowe (1%) oraz
skorupkę (11%) (2). Ze względu na dużą dostępność jaja,
a także łatwą ekstrakcję oraz dobrą rozpuszczalność w wodzie
zawartych w nim związków, ich poznanie było możliwe już na
wczesnym etapie rozwoju biotechnologii. Jajko jest źródłem
składników odżywczych i substancji o właściwościach prozdrowotnych. W jaju znajdują się: lizozym, cystatyna, awidyna, owotransferyna i immunoglobuliny Y (3). Pełnią one
funkcję ochronną, posiadając m.in. działanie antybakteryjne.
Dzięki temu jajo może pełnić swoją biologiczną funkcję, a więc
stanowić środowisko rozwoju dla zarodka kurzego. Jajka należy spożywać po wcześniejszej obróbce termicznej, która powoduje neutralizację przez denaturację awidyny – substancji
wiążącej biotynę (witaminę H) (4). Oprócz wykorzystania jajka
jako elementu diety, człowiek stosuje również jego składniki
w laboratoriach do otrzymywania substancji używanych w testach ELISA, mikrochipach DNA czy w biochromatografii (5).

Białko i żółtko są bogate w składniki odżywcze, takie jak:
białko, kwasy tłuszczowe, witaminy czy minerały. Wartość
odżywcza jajka wynosi 150 kcal/100 g. Ilościowo jajko jest
złożone w 75% z wody, 12% białek, 12% lipidów i około 1%
składników mineralnych (4). Ze względu na swój bogaty
skład, jaja stanowią dobre pożywienie dla osób w różnym
wieku.
Jajko jest przede wszystkim źródłem pełnowartościowego białka – zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne (niesyntetyzowane w organizmie, które muszą być
dostarczone z pożywieniem). Według WHO odpowiedni
skład i proporcje aminokwasów czynią białka jajka kurzego
wzorcem żywieniowym. Białka zawarte w jaju stanowią
15% dziennego zapotrzebowania osoby dorosłej na te
substancje (5).
Najliczniej występującym białkiem w jajku jest owoalbumina – stanowi 54% zawartości białka. W przemyśle
jest wykorzystywana m.in. do wytwarzania produktów
kapsułkowatych. Inne białka w jajku to owotransferyna,
która wiąże żelazo, działając w ten sposób bakteriostatycznie, owomukoid – jeden z głównych alergenów jaja,
owomucyna – zapewniająca żelową strukturę białka,
owoinhibitor, lizozym oraz cystatyna (2). Ponadto w żółtku
występują fosfowityna, liwetyna oraz lipoproteidy. Fosfowityna, będąc składnikiem liposomów, które uczestniczą
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w zwiększaniu przyswajalności wapnia w przewodzie pokarmowym, może być ona wykorzystana w leczeniu osteoporozy (7). Obecność aminokwasów egzogennych, m.in.
leucyny, powoduje wzmożenie procesów anabolicznych
w mięśniach szkieletowych, co stanowi pożądany efekt
u sportowców i osób aktywnych fizycznie. W jajku występuje również arginina, która jest prekursorem tlenku azotu.
Jest on odpowiedzialny za wazodylatację – rozkurcz naczyń
krwionośnych, hamowanie aktywacji płytek krwi oraz hamowanie adhezji monocytów. W efekcie może ograniczać
powstawanie zmian miażdżycowych w aorcie i naczyniach
wieńcowych (8, 9). Niska zawartość puryn powoduje, że
białka jaja kurzego są odpowiednie dla osób cierpiących
na dnę moczanową (6).
W jajku występuje odpowiednia proporcja nienasyconych do nasyconych kwasów tłuszczowych (2:1). Licznie
występujące kwasy tłuszczowe to omega-3 i omega-6, kwas
arachidonowy oraz dokozaheksaenowy (10). Związki te
zmniejszają stężenie trójglicerydów, działając kardioprotekcyjnie. Obecne w żółtku fosfolipidy uczestniczą w budowie
błon komórkowych.
W jajkach znajduje się również cholesterol (około 200 mg/
100 g) (11). United States Department of Agriculture zaleca
nieprzekraczanie spożycia 300 mg cholesterolu na dzień.
W związku z czym jedno jajko zapewnia ponad 60% dziennego spożycia cholesterolu. Z tego powodu jajka od lat były
kojarzone z niekorzystnym efektem podwyższenia stężenia
cholesterolu we krwi. Jednakże nowsze badania na ten temat wykazują, że zmiana stężenia cholesterolu we krwi po
spożyciu jajek zależy od wielu czynników, takich jak: pochodzenie etniczne, czynniki genetyczne, czynniki hormonalne
oraz zwyczaje żywieniowe (12).
Jajko jest także źródłem choliny – ważnego związku, który
jest syntetyzowany w wątrobie, jednakże jego produkcja
nie jest wystarczająco duża, aby pokryć zapotrzebowanie
organizmu. Z tego powodu cholina musi być dostarczana
razem z pożywieniem. Zapotrzebowanie dzienne na cholinę
jest bardzo zróżnicowane i wynosi od 0,5 do 4 g. Jedno jajo
zawiera około 280 mg choliny (2). Wchodzi ona w skład
niektórych fosfolipidów, w tym lecytyny i sfingomieliny –
substancji współtworzących strukturę błony komórkowej.
Lecytyna wspomaga również wydzielanie żółci, zapobiegając kamicy żółciowej. Cholina jest donorem grup metylowych, dzięki czemu bierze udział w procesie metylacji
koniecznym w ekspresji DNA. Jest ona również substratem
w syntezie acetylocholiny. Cholina wpływa na odpowiedni
rozwoju układu nerwowego oraz transport i metabolizm
tłuszczów (13). Niedobór choliny może prowadzić do niealkoholowej marskości wątroby oraz do zaburzeń rozwoju
cewy nerwowej u płodu w czasie ciąży (12).
Kolejną grupą substancji zawartych w jajkach są ksantofile – luteina, zeaksantyna i kryptoksantyna. Nadają one
kolor żółtku. Substancje te są przeciwutleniaczami – antyoksydantami, których funkcja polega na ochronie komórek
przed reaktywnymi formami tlenu. Substancje te zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób oczu, takich jak zaćma
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czy zwyrodnienie plamki żółtej (14, 15). Luteina z jaja jest
znacznie lepiej przyswajalna niż z innych źródeł, co może
wynikać z jej rozpuszczalności w lecytynie w żółtku (2).
Jajka są szczególnie ważnym źródłem tych substancji dla
osób cierpiących na niedobór karotenoidów wynikający na
przykład z braku odpowiedniej ilości warzyw w diecie.
Jaja są również bogatym źródłem witamin, szczególnie tych dobrze rozpuszczalnych w tłuszczach – A, D, E
i K (16). Istotna jest duża zawartość witaminy D. Spożycie jednego jaja zaspokaja około 20% rekomendowanego dziennego spożycia tej witaminy. Modyfikacja składu
paszy drobiowej umożliwia aż pięciokrotne zwiększenie
zawartości witaminy D, co powoduje, że jaja są szczególnie doceniane w diecie osób z niedoborem witaminy D.
W jajach zawarte są także witaminy z grupy B: B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), B6 (pirydoksyna) i B12 (kobalamina).
Obecne są też kwas pantotenowy, niacyna, biotyna i kwas
foliowy (12). Szczególnie ważny jest ten ostatni, ponieważ
redukuje on ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, chorób
układu sercowo-naczyniowego oraz powstania wad cewy
nerwowej w czasie ciąży (17).
Główne mikroelementy występujące w jaju to fosfor,
selen, żelazo i cynk. Ich zawartość wynosi odpowiednio
16; 29; 9 i 9% rekomendowanego dziennego spożycia (2).
Nie tylko białko i żółtko są cennym źródłem pierwiastków.
Skorupka jaja – jako struktura bogata w wapń – po odpowiednim spreparowaniu stanowi składnik preparatów
stosowanych na przykład u kobiet cierpiących na osteoporozę (9).
Kolejną substancją o działaniu prozdrowotnym jest kwas
sialowy. Występuje on w żółtku, błonie witelinowej i błonach
podskorupkowych. Ma działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i antywirusowe. Kwas sialowy może być wykorzystywany w zwalczaniu infekcji rotawirusowych powodujących
biegunkę u dzieci i podróżnych (2).
W bogatym składzie jaj oprócz substancji odżywczych
i prozdrowotnych mogą być obecne również dioksyny (12).
Te zanieczyszczające środowisko niebezpieczne związki organiczne po spożyciu przez kury przedostają się do składanych
przez nie jaj i gromadzą się w żółtkach. Na ekspozycję na
dioksyny bardziej narażone są kury z hodowli ekologicznych,
mające dostęp do gleb, niż kury z hodowli ściółkowych czy
klatkowych (18). U człowieka spożycie digoksyn może wywołać wiele szkodliwych zmian w organizmie, w tym zaburzenia
układu rozrodczego, odpornościowego, hormonalnego czy
zaburzenia pracy wątroby.

Badania
Kwestia wpływu spożycia jajek na poziom cholesterolu
wciąż dzieli badaczy. Osiągane rezultaty wskazują zarówno
na zwiększenie poziomu cholesterolu przy spożyciu co najmniej dwóch jajek dziennie (19), jak i brak korelacji (20, 21).
Przeprowadzono także badania sugerujące kolejną możliwość – zmniejszenie poziomu cholesterolu. Przeprowadzona
niedawno wśród Japończyków próba, w której dzienne
spożycie 8 gramów białka kurzego poddanego fermentacji
29
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mlekowej spowodowało spadek poziomu cholesterolu
u pacjentów z łagodną hipercholesterolemią, wskazuje na
potencjał tego składnika w prewencji miażdżycy (22). Zbadano także grupę młodych kobiet z umiarkowaną hipercholesterolemią, u których spożycie białka kurzego spowodowało
spadek stężenia cholesterolu całkowitego, LDL, a przy tym
zwiększenie poziomu HDL, osiągając lepsze rezultaty niż przy
spożyciu tofu czy sera żółtego (23).
Jeśli chodzi o aspekt ryzyka sercowo-naczyniowego,
według starszych badań spożycie do jednego jajka dziennie
wydaje się nie mieć istotnego wpływu na zwiększenie ryzyka
choroby wieńcowej u zdrowych mężczyzn i kobiet (24). Inni
badacze utrzymują jednak, że redukcja konsumpcji jajek
i innych bogatych w cholesterol pokarmów może być w tej
kwestii uzasadniona. Wykazano, że zjadanie jednego dodatkowego jajka dziennie zwiększa poziom HDL o 0,04 jednostki, co wiązało się ze wzrostem ryzyka wystąpienia ostrego
zespołu wieńcowego wśród badanej grupy o 2,1% (25).
Oczywiście powyższe kalkulacje nie uwzględniają efektów
innych składników odżywczych zawartych w jajkach, które
z kolei mogą mieć pozytywny wpływ na prewencję choroby
wieńcowej. Dotyczy to takich składników, jak: witamina E,
witaminy z grupy B oraz nienasycone kwasy tłuszczowe.
Metaanaliza sprzed paru lat pokazuje, że konsumpcja najwyżej jednego jajka dziennie może prowadzić do zmniejszenia
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ryzyka ostrego zespołu wieńcowego, a z ryzykiem choroby
wieńcowej nie ma korelacji (26). Przegląd epidemiologiczny
również wskazuje na brak korelacji ze zjadaniem małej ilości
jajek i ryzykiem choroby wieńcowej u kobiet i mężczyzn
niechorujących na cukrzycę (27). Najnowsze wytyczne
American Heart Association nie zawierają już rekomendacji,
by zmniejszać konsumpcję jajek, a na podstawie danych
epidemiologicznych zachęca się, by zawierać je w modelach
zdrowego odżywiania (28).
Nie należy pomijać korelacji między spożyciem jajek
a zwiększonym ryzykiem cukrzycy, którą zaobserwowano
w grupie dorosłych Chińczyków, zwłaszcza wśród kobiet (29),
a którą potwierdzają również badania europejskie (30).

Podsumowanie
Jajka są powszechnie dostępne i mogą być przygotowywane na wiele różnych sposobów, co bardzo ułatwia
włączenie ich do diety. Należą do najbardziej wartościowych
produktów odżywczych – ich spożycie dostarcza wielu
substancji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Są również łatwostrawne, dzięki czemu mogą
być elementem diety zarówno dzieci, jak i osób starszych.
Co więcej, jajka nie są wyłącznie produktem odżywczym –
stanowią surowiec do izolacji związków pomocnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
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