
Maślan sodu jest solą sodową kwasu masłowe-
go. W jelicie grubym człowieka kwas masłowy po-
wstaje w wyniku fermentacji bakteryjnej treści po-
karmowej. Źródłem kwasu masłowego są również 
oligomery heksozy i niestrawne węglowodany, ta-
kie jak: skrobia oporna, nieskrobiowe polisachary-
dy, inulina, oligofruktoza, laktoza i stachioza oraz 
niestrawne węglowodany endogenne (np. mucy-
ny). Najlepszymi prekursorami kwasu masłowego 
dostarczanymi z dietą są owies, otręby pszenne 
i skrobia oporna. do bakterii produkujących kwas 
masłowy zalicza się m.in. Clostridium spp., Eubac-
terium spp., Fusobacterium spp. [1].

Fizjologiczne stężenie kwasu masłowego w tre-
ści jelita grubego człowieka mieści się w granicach 
1–10 mmol/l treści. Jednakże, ze względu na szyb-
ki wychwyt przez kolonocyty jego stężenie w kale 

jest słabym wskaźnikiem produkcji [2]. W choro-
bach zapalnych przewodu pokarmowego wytwa-
rzanie kwasu masłowego w okrężnicy może być 
zahamowane i prowadzić do poważnych zabu-
rzeń [3]. W tych przypadkach wskazana jest suple-
mentacja kwasem masłowym lub jego solami. Eg-
zogenne maślany charakteryzują się szybkim me-
tabolizmem uniemożliwiającym jego dotarcie do 
dalszych odcinków przewodu pokarmowego, dla-
tego przez wiele lat podawano je tylko jako wle-
wy doodbytnicze. dziś powszechnie dostępne są 
mikrootoczkowane preparaty maślanu (podawane 
doustnie). kwas masłowy wpływa bezpośrednio 
na florę jelitową i ścianę przewodu pokarmowe-
go oraz pośrednio na inne narządy i tkanki. Skład 
drobnoustrojów jelitowych ma także duże znacze-
nie w utrzymaniu prawidłowej struktury, funkcji 

 Streszczenie  kwas masłowy to nasycony kwas karboksylowy, który działa silnie troficznie na nabłonek jelitowy, 
odgrywa istotną rolę w utrzymaniu pH i obronie błony śluzowej jelita przed inwazją drobnoustrojów. Liczne badania 
potwierdzają korzystny, przeciwzapalny i przeciwnowotworowy efekt jego działania. Najnowsze doniesienia mówią 
o skutecznym zastosowaniu maślanów w profilaktyce nieswoistych zapaleń jelit. Warto zauważyć, że w przebiegu 
chorób zapalnych jelit dochodzi do znaczącej redukcji endogennej produkcji maślanów, toteż ich podaż, przez 
pobudzanie wzrostu i/lub dojrzewania komórek nabłonka jelitowego, ma prowadzić do odbudowy chorobowo zmie-
nionej błony śluzowej jelita. Należy podkreślić, że w świetle dostępnej literatury maślany są bezpiecznym i dobrze 
tolerowanym lekiem.
Słowa kluczowe: maślany, kwas masłowy, nieswoiste zapalenia jelit, proktokolektomia odtwórcza. 

 Summary  Butyric acid is a saturated carboxylic acid, which exert a strong trophic effect on the intestinal epithelium 
and plays an important role in maintaining the pH and the defense of the intestinal mucosa against the invasion of 
microorganisms. Several studies confirm the beneficial, anti-inflammatory and anticancer, effect of its action. recent 
data suggest effective prophylactic action of butyrate in inflammatory bowel disease. It should be noted that in the 
course of intestinal inflammatory diseases, endogenous production of butyrate is significantly reduced. Therefore, its 
supply leads to the recovery of intestinal mucosa by stimulating growth and/or maturation of epithelial cells. It should 
be underlined that the available data suggest that butyrate is a safe and well tolerated drug.
Key words: butyrate, butyric acid, inflammatory bowel disease, proctocolectomy. 
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i integralności jelita. Wszystkie te elementy stano-
wią o skuteczności ochrony, jaką tworzy bariera je-
litowa [4, 5]. 

Obecność bakterii produkujących maślany ha-
muje rozwój bakterii z rodzajów Escherichia co-
li, Campylobacter i Salmonella na drodze współ-
zawodnictwa, sekrecji czynników antybakteryj-
nych i stymulacji układu immunologicznego jelita. 
W modelu świńskim wykazano, że suplementacja 
maślanami prowadzi do redukcji odsetka pałeczek 
jelitowych w jelicie krętym w porównaniu z bak-
teriami kwasu mlekowego [6]. U królików zakażo-
nych pałeczkami Shigella, które otrzymywały ma-
ślany dojelitowo, wykazano natomiast znaczną re-
dukcję zawartości krwi i śluzu w kale, zmniejszenie 
przekrwienia śluzówki, nacieków komórkowych 
i zmian martwiczych [7].

Efektywność wchłaniania wody na drodze bier-
nej dyfuzji w jelicie grubym zależy od stężenia 
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (do 
których należy kwas masłowy). Stąd zmiana po-
wyższego stężenia mogłaby stanowić podstawę wy-
jaśnienia jego działania w przebiegu biegunek lub 
w stanach nadmiernej utraty wody [8]. Co więcej, 
kwas masłowy i jego pochodne są również czynni-
kiem stymulującym wzrost i różnicowanie kolono-
cytów. W badaniach histopatologicznych przepro-
wadzonych u prosiąt suplementowanych maśla-
nami wykazano zwiększenie wysokości kosmków 
jelitowych, liczby komórek wyścielających kosmki 
oraz liczby komórek w kryptach i głębokości krypt 
w kątnicy. Udowodniono również, że podanie ma-
ślanów do światła okrężnicy indukuje regenerację 
błony śluzowej, wzrost jej masy i syntezy dNA. Ma-
ślan może też indukować apoptozę w przeobrażo-
nych i nieprzeobrażonych liniach komórek nowo-
tworowych [9]. 

Maślany działają także immunostymulująco na 
komórki nabłonka jelitowego, przez modulację 
ekspresji genów. działanie przeciwzapalne kwasu 
masłowego i jego pochodnych opiera się na hamo-
waniu aktywności mediatorów stanu zapalnego. 
Udowodniono, że maślan sodu może hamować ini-
cjację stanu zapalnego w chorobie Leśniowskiego-
Crohna przez zmniejszenie ekspresji prozapalnej 
cytokiny IL-12 oraz TNF-α. Co więcej, wykazano, 
że ma on również zdolność blokowania uwalnia-
nia białka IP-10 (interferon g inducible protein 10)  
w ludzkich miofibroblastach jelita, zapobiegając 
rozwojowi stanów zapalnych jelit [10].

Należy też podkreślić, że w nieswoistych zapa-
leniach jelit dochodzi do deficytu energetycznego 
kolonocytów. W tym stanie utrzymanie integralno-
ści bariery jelitowej jest wręcz niemożliwe, co do-
datkowo nasila trwający już stan zapalny. Chap-
man i wsp. wykazali, że błona śluzowa jelita w sta-
nie zapalnym może wychwycić więcej maślanu niż 
glutaminy i glukozy. Produkcja dwutlenku węgla 
z maślanu wynosi 72 pmol/godz./μg suchej ma-
sy normalnych kolonocytów, natomiast u pacjen-
tów z zapaleniem jelita grubego zmniejsza się do 
36 pmol/godz./μg suchej masy. U pacjentów z za-
paleniem jelita grubego i biegunką, mających bar-
dzo małe stężenie maślanów zastosowanie wlewek 
z maślanów prowadziło do poprawy stanu błony 
śluzowej w badaniu endoskopowym i histologicz-
nym [3]. 

Podsumowując, można stwierdzić, że dostęp-
ne dane wskazują na możliwą skuteczność podaży 
maślanu sodu w łagodzeniu stanu zapalnego i wy-
dłużaniu remisji chorób zapalnych jelit (nieswoiste 
zapalenia jelit, biegunka). 
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