
cykl

WITAMINA B
6

dla aktywnych i nie tylko
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Według ostatnich badań ankieto-
wych przeprowadzonych w bie-
żącym roku, 72% Polaków zażywa 
suplementy diety. Co istotne, więk-
szość naszych rodaków decyzje 
o ich zakupie podejmuje samodziel-
nie nie konsultując się ze specja-
listą np. lekarzem, farmaceutą czy 
dietetykiem. Około 10% z tych osób 
kupuje suplementy za pośredni-
ctwem Internetu, część na stoiskach 
z suplementami, inni zaś nawet 
w supermarketach i na bazarach. 

To oznacza, że znaczna część Pola-
ków jest pozostawiona sama sobie 
i pozbawiona fachowego doradz-
twa w zakresie suplementacji. Wie-
dzę o preparatach czerpiemy z re-
klam i wspomnianego już Internetu. 
Kupujemy to co aktualnie jest mod-
ne i to o czym huczą media, a nie 
to czego faktycznie potrzebuje nasz 
organizm. Szukamy dróg na skróty 
i jednolitego schematu postępowa-
nia dla każdego. Tymczasem każdy 
z nas pod względem biologicznym 

jest indywidualnością i potrzebu-
je unikalnego podejścia. Dlatego 
właśnie po raz kolejny prezentu-
jemy naszym Czytelnikom krótki 
zarys informacji o jednej z witamin 
z myślą o zwiększeniu świadomo-
ści potrzeb ludzkiego organizmu. 
TYM RAZEM POD LUPĘ BIERZEMY 
WITAMINĘ B

6
. JAKIE PRODUKTY WŁĄ-

CZYĆ DO DIETY BY UZUPEŁNIĆ JEJ 
NIEDOBORY? Co wpływa na zwięk-
szone zapotrzebowanie organi-
zmu tę substancję? Czy konieczna 
jest jej suplementacja? Na te py-
tania odpowiadamy w niniejszym 
artykule. Zapraszamy!

Pod określeniem witamina B
6
 kryje 

się tak naprawdę sześć związków, 
z których biologicznie czynną for-
mą jest fosforan pirydoksalu P-5-P. 
Pozostałe formy tej witaminy muszą 
do niego dopiero zostać przekształ-
cone by móc spełniać swoje funk-
cje. Nierzadko jednak ta konwersja 
jest zaburzona, chociażby poprzez 
nieprawidłową pracę wątroby, 
gdzie ten proces zachodzi. Z TEGO 
WZGLĘDU, W PRZYPADKU SUPLE-
MENTOWANIA WITAMINY B6 ZALE-
CA SIĘ  STOSOWANIE AKTYWNEJ 
POSTACI WITAMINY W FORMIE P-5-P, 
którą organizm łatwo przyswoi i wy-
korzysta do wielu procesów. 

WITAMINA B
6
 

A STANY ZAPALNE
Witamina B

6
 jest substancją, któ-

ra uczestniczy w szeregu mecha-
nizmów. Trudno wręcz uwierzyć, 
że jeden związek może mieć tak 
duży wpływ na prawidłowe funk-
cjonowanie naszego organizmu. 
Okazuje się, że JEST ONA JEDNYM 
Z WAŻNIEJSZYCH OGNIW DECYDU-
JĄCYCH O NASZEJ ODPORNOŚCI. 
Nie tylko słynna witamina C, czy 
coraz szerzej (na szczęście)! stoso-
wana witamina D, ale i niepozorna, 
mało znana witamina B

6
 także. Jest 

ona zużywana w dużych 
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ilościach w przypadku występowa-
nia stanów zapalnych, chorób auto-
immunologicznych jak również przy 
infekcjach zarówno bakteryjnych, 
wirusowych czy pasożytniczych. 

Być może cierpisz na nietolerancję hi-
staminy, która objawia się podobnie jak 
alergia? Tutaj również witamina B

6
 może 

być pomocna z uwagi na jej wpływ na 
aktywność enzymu DAO (diaminooksy-
dazy), który rozkłada histaminę. Biorąc 
pod uwagę fakt, jak często wspomnia-
ne dolegliwości nas dotyczą, zapewnie-
nie optymalnego poziomu witaminy B

6
 

jest niezwykle istotne. 

Z niedoborami witaminy B
6
 jest 

także związany zły stan skóry - 
mianowicie nasilone stany zapal-
ne oraz łojotok. ZAPEWNIENIE JEJ 
PRAWIDŁOWEJ PODAŻY JEST KLU-
CZOWE M. IN. PRZY TRĄDZIKU CZY 
ŁOJOTOKOWYM ZAPALENIU SKÓRY. 
Co ciekawe, niedobory witami-
ny B

6
 mogą także przyczyniać 

się do zaburzenia pracy nerek 
i powstawania kamicy nerkowej. 

TRENUJESZ? WITAMINA B
6
 

JEST DLA CIEBIE!
Witamina B

6
 uczestniczy w synte-

zie hemoglobiny, której zadaniem 

jest transportowanie tlenu do tka-
nek. Ponadto bierze udział tak-
że w powstawaniu glikogenu 
czyli rezerwowej formy glukozy,  
która stanowi zapas energii pod-
czas wysiłku fizycznego. Zużywana 
jest także w procesach przemian 
aminokwasów, dlatego osoby spo-
żywające duże ilości białka będą 
narażone na jej niedobory. Bio-
rąc pod uwagę powyższe funkcje,  
JEDNĄ Z GRUP OSÓB, KTÓRA PO-
WINNA SZCZEGÓLNIE ZAINTERESO-
WAĆ SIĘ TĄ SUBSTANCJĄ SĄ ZARÓW-
NO OSOBY TRENUJĄCE AMATORSKO 
JAK I ZAWODOWO SPORTOWCY. 
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W przypadku sportów siłowych su-
plementacja najczęściej okazuje się 
wręcz niezbędna.

UKOIĆ NERWY
Najbardziej znana funkcja wita-
miny B

6
 i jednocześnie niezwykle 

istotna dotyczy jednak jej wpływu 
na układ nerwowy. Uczestniczy 
ona w powstawaniu m. in.  dopa-
miny, serotoniny czy melatoniny. 
W ZWIĄZKU Z TYM JEJ NIEDOBO-
RY MOGĄ PRZYCZYNIAĆ SIĘ DO 
WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ SNU 
ORAZ POWSTAWANIA DEPRESJI. TĄ 
SUBSTANCJĄ POWINNY ZAINTERE-
SOWAĆ SIĘ OSOBY CIERPIĄCE NA 
PRZEWLEKŁY STRES, DRAŻLIWOŚĆ, 
ATAKI PANIKI CZY TEŻ BEZSENNOŚĆ.  
Pomocna będzie także w łagodze-
niu zespołu napięcia przedmiesiącz-
kowego PMS (Premenstrual Syndro-
me). Nie bez przyczyny witaminę B

6
 

stosuje się w połączeniu z magne-
zem, który wpływa kojąco na układ 
nerwowy. 

GDZIE JEJ SZUKAĆ?
Jak widzimy spektrum działania 
witaminy B

6
 jest niezwykle sze-

rokie, a zapewnienie jej odpo-
wiedniego poziomu kluczowe dla 
wielu aspektów naszego zdrowia. 
Stosując urozmaiconą, odżywczą 
dietę nie musimy się obawiać nie-

doborów, gdyż znajduje się ona 
w wielu produktach spożywczych. 
JEDNYM Z NAJBOGATSZYCH JEST 
WĄTRÓBKA, ALE WITAMINĘ B

6
 ZNAJ-

DZIEMY TAKŻE W RYBACH, ZIEMNIA-
KACH, BANANACH, SZPINAKU, AWO-
KADO CZY MIĘSIE DROBIOWYM. 
DOBRYM ŹRÓDŁEM JEST TAKŻE 
KASZA GRYCZANA. Należy jednak 
pamiętać, że witamina ta jest bar-
dzo nietrwała, a jej straty podczas 
gotowania, smażenia czy mrożenia 
mogą sięgać nawet 70%. Dlatego 
istotne jest, żeby pewna część po-
karmów była spożywana na surowo, 
a obróbka termiczna była możliwie 
jak najkrótsza, by zachować jak naj-
więcej wartości odżywczych. 

Witaminę B
6
 dość łatwo uzupełnić 

stosując zbilansowaną dietę, nato-
miast w niektórych przypadkach 
to nie wystarcza, a suplementacja 
jest konieczna by wspomóc swoje 

zdrowie. Należy jednak pamiętać,  
że witamina B

6
 w formie np. piry-

doksyny w nadmiarze może mieć 
działanie neurotoksyczne, dlatego 
jeżeli chcemy ją suplementować 
powinniśmy wybierać jej aktywną 
formę tzn. P-5-P, której stosowanie 
pozbawione jest takich negatyw-
nych skutków. PONADTO, CHOĆ 
SUPLEMENTY DIETY MOŻEMY BEZ 
PROBLEMU KUPIĆ NA WŁASNĄ REKĘ, 
KAŻDA TAKA DECYZJA POWINNA 
ZOSTAĆ SKONSULTOWANA ZE SPE-
CJALISTĄ, który dobierze odpowied-
nie preparaty biorąc pod uwagę 
interakcję z już przyjmowanymi le-
kami czy działanie antagonistyczne 
niektórych substancji. Dzięki temu 
taka terapia nie spowoduje żadne-
go uszczerbku, a tylko wspomoże 
nasze zdrowie.

Veronika Ulanecka
Dietetyk 

Badania wykazały, że niski poziom 
witaminy B6 koreluje z podwyższonym 

poziomem CRP tzw. białka ostrej 
fazy, będącego wskaźnikiem stanu 

zapalnego.  

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11401933
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