
Witaminy są niezbędnym składnikiem 
naszej diety. Choć nie stanowią źródła 
energii, to bez ich odpowiedniej po-
daży nasz organizm nie jest w stanie 
funkcjonować prawidłowo. Wszystkie 
bez wyjątku musimy dostarczać wraz 
z pożywieniem. Zaś zbilansowana 
i różnorodna dieta bogata w witaminy 
jest głównym czynnikiem warunkują-
cym zdrowie i witalność. W tym letnim 
numerze czasopisma po raz kolejny 
odkrywamy przed naszymi czytelni-
kami zależności pomiędzy rozmaitymi 
składnikami odżywczymi: tym razem 
w roli głównej - WITAMINA K. 

Co ciekawe, witamina K została odkryta 
dopiero w 1929 roku przez duńskiego 
biochemika Henrika Dama, który pro-
wadząc eksperymenty nad drobiem 
odkrył, że u kurczaków będących na 
diecie niskotłuszczowej, pozbawio-
nej ZIELONYCH ROŚLIN, pojawiają się 
krwawienia podskórne. Po włączeniu 
do diety lucerny czy szpinaku, dolegli-
wości ustawały. W ten sposób odkryto 
ten cenny składnik pokarmowy, za co 
kilkanaście lat później badacz został 
wyróżniony nagrodą Nobla. 

Nazwą witamina K określa się grupę 
związków: K1, K2 i K3. Pierwsza z nich 
występuje głównie w zielonych częś-
ciach roślin. Jej największe zasoby 
znajdują się w JARMUŻU, SZPINAKU, 

NATCE PIETRUSZKI, RUKOLI, BOTWINIE, 
BROKUŁACH CZY SZPARAGACH.  Wita-
mina K2 z kolei powstaje przy udziale 
bakterii, stąd możemy ją znaleźć w pro-
duktach fermentowanych takich jak 
kapusta kiszona, jednak jej najcenniej-
szym źródłem jest tradycyjna japoń-
ska potrawa natto z fermentowanej 
soi. Witamina K2 w pewnych ilościach 
jest również produkowana przez bak-
terie zasiedlające układ pokarmowy 
człowieka. Szacuje się, że około 50% 
potrzebnej witaminy K otrzymujemy 
właśnie w ten sposób. Najczęściej, 
zróżnicowana dieta pozwala zaspo-
koić zapotrzebowanie organizmu na 
tę witaminę, jednak w przypadku za-
burzonej flory bakteryjnej, schorzeń 
układu pokarmowego czy chorób wą-
troby konieczna jest suplementacja. 
Witamina K3, to właśnie syntetyczna 
postać tej substancji, którą znajdziemy 
w preparatach dostępnych w aptece. 

Witamina K swoją nazwę wzięła od ko-
agulacji, potocznie nazywanej krzep-
nięciem. Jest bowiem niezbędna do  
produkcji protrombiny, która z kolei 
jest jednym z głównych czynników 
tego procesu. W związku z tym po-
wszechnie uznawana jest za witaminę 
PRZECIWKRWOTOCZNĄ. Podaje się 
ją noworodkom w profilaktyce skazy 
krwotocznej. Niemowlęta są bowiem 
szczególnie narażone na niedobory 

witaminy K. Ich flora bakteryjna nie 
jest dostatecznie rozwinięta by pro-
dukować tę witaminę, a pokarm matki 
zawiera jej niewielkie ilości, które nie 
zaspokajają dziennego zapotrzebowa-
nia. Na witaminę K, z uwagi na pełnie-
nie ważnej roli w procesie krzepnięcia 
krwi, powinny zwrócić też uwagę ko-
biety zmagające się z obfitymi mie-
siączkami. W przypadku regularnie 
powtarzających się nadmiernych 
krwawień, warto sprawdzić poziom tej 
witaminy. Dotyczy to zwłaszcza osób 
po przebytych kuracjach antybiotyko-
wych. Należy wtedy zwiększyć udział 
zielonych części roślin w swojej die-
cie, z uwagi na fakt, że produkowane 
przez bakterie jelitowe ilości witaminy 
K mogą być niewystarczające.

Rola witaminy K nie kończy się jed-
nak wyłącznie na udziale w procesach 
KRZEPNIĘCIA KRWI. Choć to jej mniej 
znana funkcja, to jest ona równie waż-
na. Witamina K bowiem zapobiega zja-
wisku zwanemu „paradoksem wapnia”. 
Polega on na tym, że pomimo dosta-
tecznych ilości tego składnika, wapń 
nie odkłada się w kościach, powodu-
jąc zmniejszenie ich gęstości, a tym sa-
mym ich kruchość. Jednocześnie do-
staje się do tkanek miękkich m. in. do 
tętnic, powodując chociażby miażdży-
cę. Większość z nas nie widzi zależno-
ści pomiędzy osteoporozą, a choroba-
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mi układu naczyniowego, tymczasem 
WITAMINA K ODGRYWA KLUCZOWĄ 
ROLĘ W TRANSPORCIE WAPNIA, wpły-
wając bezpośrednio na układ kostny 
w tym zdrowie zębów. Jednocześnie 
powoduje,  że wapń nie trafia do na-
czyń krwionośnych, dzięki czemu za-
pobiega jego odkładaniu się i powsta-
waniu zwapnień. Osoby przejawiające 
zamiłowanie do nabiału często żyją 
w przekonaniu, że problem osteopo-
rozy ich nie dotyczy. Tymczasem może 

być wręcz przeciwnie. Duża podaż 
wapnia przy zbyt małych ilościach wa-
rzyw w diecie, szczególnie tych z wy-
soką zawartością chlorofilu, powoduje, 
że wapń choć krąży w ustroju, to nie 
trafia tam gdzie powinien. Dlatego 
szczególnie należy uważać z wszelką 
suplementacją i zawsze powinna być 
ona prowadzona pod opieką lekarza. 
Stosowanie preparatów z wapniem 
i witaminą D, bez witaminy K może 
być zgubne dla naszego zdrowia. Raz 

na kilka lat warto wykonać też densy-
tometrię, czyli badanie gęstości kości. 
Obecnie bowiem nieprawidłowości 
w tym obszarze obserwuje się już 
u bardzo młodych ludzi!

Niedobory witaminy K nie są łatwe do 
zaobserwowania, ale istnieje kilka ob-
jawów, które mogą wskazywać na zbyt 
małą ilość tej substancji w organizmie. 
Jeżeli zauważymy u siebie TRUDNO-
ŚCI W GOJENIU SIĘ RAN, krwawienia 
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z nosa, dziąseł, częste powstawanie 
siniaków nawet po lekkim uderzeniu 
czy obfite miesiączki w przypadku ko-
biet, jest to wyraźny sygnał alarmowy, 
pozwalający przypuszczać, że cierpi-
my na awitaminozę czyli niedobór wi-
taminy K. 

Nieprawidłowa dieta, spożywanie 
przetworzonej żywności, nadmierne 
stosowanie leków. To wszystko przy-
czynia się do zaburzeń flory bakte-
ryjnej jelit. Przez to nie wytwarzamy 
odpowiednich ilości witaminy K, bez 
której wapń nie trafia do kości. Bez 
witaminy K nie wchłania się witamina 
D. Zaś niedobór witaminy D hamuje 
wchłanianie wapnia z jelit do krwi. Jak 
widzimy, nasze organizmy to świetnie 
skonstruowane maszyny, składające 
się z wielu powiązanych ze sobą ele-
mentów. Brak któregokolwiek z nich 
powoduje zaburzenia w ich funkcjo-
nowaniu. Pamiętajmy zatem, że nie da 
się być wybiórczo zdrowym, dlatego 
zadbajmy o właściwą i różnorodną 
dietę, a w razie konieczności zgłośmy 
się do specjalisty, który dobierze od-
powiednią suplementację.

VeRONikA ulANeckA

Przedstawiamy koktajl, który dostarczy nie tylko 

solidną dawkę witaminy K, ale i innych cennych 

składników. Przeciwników zieleniny zapewniamy, że 

szpinak dodany do tego smoothie pozostaje bez-

smakowy. Z kolei amatorów rozmaitych liści, którym 

nie przeszkadza intensywny smak, zachęcamy do do-

dania dodatkowo dwóch łyżeczek posiekanej natki 

pietruszki. Taki koktajl zaspokoi dzienne zapotrzebo-

wanie dorosłego człowieka na witaminę K! Dodatek 

awokado ułatwi wchłanianie witamin rozpuszczal-

nych w tłuszczach, czyli między innymi witaminy K.
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SKŁADNIKI:

Porcja dla 2 osób:

• garść szpinaku (około 30 g)
• 1 kiwi
• 1/2 dojrzałego awokado
• sok z jednej pomarańczy
• sok z jednej cytryny
• łyżeczka miodu
• 200 ml wody

Wszystkie składniki umieścić w blende-
rze i miksować, aż do uzyskania jednoli-
tej  konsystencji. 
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