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Kolejne badania wskazują na związek pomiędzy 

spożywaniem śliwek suszonych a zdrowiem kości 

Wyniki dwóch badań zaprezentowanych na Międzynarodowym Sympozjum Żywieniowych 

Aspektów Osteoporozy  (International Symposium on Nutritional Aspects of Osteoporosis) wskazują 

na pozytywne efekty spożywania śliwek suszonych. 

Osteoporoza stanowi rosnący problem zdrowotny. Według Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy 

(International Osteoporosis Foundation, IOF) jedna na trzy kobiety i co najmniej jeden na pięciu 

mężczyzn w trakcie swojego życia złamie kość w wyniku osteoporozy. Obecnie szacuje się, że w Unii 

Europejskiej 22 miliony kobiet i 5,5 miliona mężczyzn cierpi na tę chorobę, co zwiększa ich ryzyko 

złamania kości, powodując szacunkowo 3,5 miliona złamań rocznie. W Polsce przewidywane koszty 

osteoporozy mają do 2025 roku osiągnąć 753 miliony euro (ok. 3,12 mld zł), co stanowi 27% wzrost w 

stosunku do 2010 roku, w którym koszty wyniosły 593 milliony euro (ok. 2,46 mld zł).1 

Nowe wyniki badań zaprezentowane 18 czerwca br. podczas Międzynarodowego Sympozjum 

Żywieniowych Aspektów Osteoporozy (The International Symposium on Nutritional Aspects of 

Osteoporosis, ISNAO) w Montrealu sugerują, że tak prosta czynność, jak codzienne spożycie porcji 

śliwek kalifornijskich może wspierać utrzymywanie zdrowia kości i może nawet przyczyniać się do 

maksymalizowania potencjału masy kostnej. 

„Jestem uradowana słysząc o kolejnych wynikach badań związanych ze spożywaniem śliwek suszonych 

oraz ich wpływem na wspomaganie zdrowia kości. Im więcej efektywnych strategii minimalizowania 

utraty masy kostnej, którymi możemy podzielić się ze społeczeństwem, tym lepiej” – mówi doktor 

Connie Weaver, Dyrektor Sympozjum ISNAO, wybitna profesor i szefowa departamentu nauk o 

żywieniu Purdue University. 

Nowe badania, które uzasadnią decyzję amerykańskiej Narodowej Fundacji Osteoporozy (National 

Osteoporosis Foundation, NOF) dotyczącą włączenia śliwek suszonych na listę produktów dobrych dla 

zdrowia kości, zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych oraz sponsorowane przez 

organizację California Prune Board. Stanowi to wyraz długoterminowego zaangażowania organizacji 

w prowadzenie badań nad żywieniowymi aspektami, które już zaowocowały w Unii Europejskiej 

nadaniem oficjalnego oświadczenia zdrowotnego – uznając śliwki suszone za jedyny naturalny suszony 

owoc, który wspiera zdrowie układu pokarmowego przy spożywaniu 100 g dziennie. 

                                                           
1 Hernlund, E, Svedbom, A, Ivergård, M, Compston, J, Cooper, C, Stenmark, J, McCloskey, E V, Jönsson B, & 
Kanis, JA 2013, “Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic 
burden”, Arch Osteoporos, vol. 8, no.136.   



 

 

NOWE BADANIA 

Śliwki suszone przyczyniają się do wzrostu masy kostnej u młodych dorosłych oraz starzejących się 

myszy rodzaju męskiego 

Dr Bernard Halloran, profesor medycyny na University of California w San Francisco zaprezentował 

podczas sympozjum ISNAO w dniu 18 czerwca br. swoje nowe badania. Opierając się o swoje 

wcześniejsze prace, w których odkryto, iż śliwki suszone mogą przywracać utraconą masę kostną u 

starzejących się myszy, Halloran weryfikował czy śliwki suszone mogą wspierać osiągnięcie szczytowej 

masy kostnej podczas wzrostu. Halloran odkrył, że włączenie śliwek suszonych do diety może wspierać 

wzrost objętości kości u zarówno młodych, dojrzewających, młodych dorosłych i dorosłych osobników 

myszy. 

„Te godne uwagi obserwacje sugerują, że śliwki kalifornijskie mogą wspierać zdrowie kości na 

wcześniejszych etapach życia” – mówi Halloran. 

Wcześniejsze badania sugerują, że śliwki suszone mogą wspierać poprawę gęstości mineralnej kości 

poprzez redukcję markerów stanów zapalnych, które przyspieszają tempo, w jakim komórki kości 

ulegają rozpadowi lub kości ulegają złamaniu.2   

Halloran dodał, że jego badania są atrakcyjne, gdyż osteoporoza związana z wiekiem stanowi istotny  

społecznie problem zdrowotny dla zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Pomimo znacznych postępów w 

medycynie związanych z leczeniem osteoporozy, wyzwania związane z przestrzeganiem przez 

pacjentów leczenia, skutkami ubocznymi, kosztami oraz długookresową efektywnością pozostają 

aktualne. Śliwki suszone są wygodną i niedrogą przekąską czy też składnikiem potraw, jednocześnie 

wartym dalszego poddania badaniom. 

Dzienne spożycie porcji śliwek suszonych jest związane ze spowolnieniem utraty masy kostnej u 

kobiet w wieku pomenopauzalnym  

Wcześniejsze badania dowiodły, że spożywanie 100 gram śliwek suszonych (2 porcje, około 8-12 sztuk) 

przez okres jednego roku było związane ze wzrostem mineralnej gęstości kości oraz poprawiło indeksy 

obrotu kostnego u kobiet w wieku pomenopauzalnym. 3  Podczas sesji sympozjum ISNAO oraz 

tegorocznej konferencji Experimental Biology w Bostonie w Stanach Zjednoczonych, dr Shirin 

Hooshmand, badacz oraz adiunkt wydziału wychowania fizycznego i dietetyki na San Diego State 

University zaprezentowała nowe wyniki badań porównawczych, w których zwrócono uwagę na 

efektywność mniejszej dawki tj. 50 gram suszonych śliwek (jedna porcja, około 5-6 sztuk) w badaniu 

przeprowadzonym na niewielkiej grupie starszych kobiet cierpiących na osteopenię i trwającym ponad 

                                                           
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18509698  Dried plum polyphenols inhibit osteoclastogenesis by 
downregulating NFATc1 and inflammatory mediators. Bu SY, Lerner M, Stoecker BJ, Boldrin E, Brackett DJ, 
Lucas EA, Smith BJ. Calcif Tissue Int. 2008 Jun;82(6):475-88. 
3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21736808   Comparative effects of dried plum and dried apple on 
bone in postmenopausal women. Hooshmand S, Chai SC, Saadat RL, Payton ME, Brummel-Smith K, Arjmandi 
BHBr J Nutr. 2011 Sep;106(6):923-30. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18509698
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21736808


 

 

6 miesięcy. Wyniki wskazują, że jedna porcja śliwek suszonych może sprzyjać zdrowiu kości poprzez 

spowolnienie utraty masy kostnej.4 

„To niesamowite odkrycie, że pełen smaku owoc suszony, będący wygodną przekąską, może być 

pomocny dla zdrowia kości” – mówi Hooshmand. 

Śliwki kalifornijskie z duma wspierają Międzynarodową Fundację Osteoporozy (IOF) w promocji 

zdrowia kości 

Wyniki coraz większej liczby badań dostarczają dowodów na to, że śliwki kalifornijskie są odżywczym 

owocem o obiecującym wpływie na zdrowie kości. Z tego powodu California Prune Board z dumą 

wspiera tegoroczną, ważną Międzynarodową Konferencję Stowarzyszeń Pacjentów cierpiących na 

Osteoporozę (Worldwide Conference of Osteoporosis Patient Societies), organizowaną przez IOF. 

Ponadto śliwki suszone od dawna są rekomendowane jako produkt o wysokiej wartości odżywczej, 

który warto włączyć do swoich posiłków lub spożywać prosto z paczki jako przekąskę. Rosnąca liczba 

badań wspiera to przekonanie, nie tylko w kontekście zdrowia kości. W rzeczywistości, śliwki suszone 

są suszonym owocem certyfikowanym decyzją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 

(European Food Safety Authority, EFSA): spożywanie 100g (8-12 sztuk) śliwek suszonych dziennie w 

ramach zróżnicowanej diety wspiera prawidłową pracę jelit. Śliwki suszone są bogate w błonnik, 

pozbawione tłuszczu, niedosładzane, a zawierające jedynie naturalne w owocach cukry. Są one 

również bogatym źródłem potasu, który pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, a także 

zawierają witaminę B6 oraz miedź, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie systemu 

odpornościowego i nerwowego. Śliwki suszone cechuje także wysoka zawartość witaminy K oraz 

manganu, które wspierają utrzymywanie zdrowych kości. 

 

 

 

                                                           
4 http://www.fasebj.org/content/29/1_Supplement/738.12.abstract    Effects of low dose dried plum (50 g) on 
bone mineral density and bone biomarkers in older postmenopausal women. Metti, Shamloufard,  Cravinho, 
Delgado Cuenca,  Kern, Bahram Arjmandi, Shirin Hooshmand  April 2015 The FASEB Journal vol. 29 no. 1 
Supplement 738.12 
 

http://www.fasebj.org/content/29/1_Supplement/738.12.abstract


 

 

Kontakt dla prasy: 

Michał Kopera | michal.kopera@peoplepr.pl | +48 666 309 812 

Kamila Wardyn | kamila.wardyn@peoplepr.pl | +48 608 637 193 

Social media: 

Facebook: facebook.com/sliwkikalifornijskie  

Instagram: Instagram.com/sliwki_kalifornijskie 

Biuro Prasowe:  

http://sliwkikalifornijskie.prowly.com/ 

O California Prune Board 

California Prune Board reprezentuje branżę suszonych śliwek z Kalifornii, składającą się z 900 plantatorów śliwek 

oraz 26 firm konfekcjonujących pod nadzorem Kalifornijskiego Departamentu Żywności i Rolnictwa. Suszona 

śliwka uważana za część kalifornijskiej bogatej historii, pozostaje istotnym czynnikiem 

dobrobytu  gospodarczego Kalifornii. Kalifornia zaopatruje 99 procent dostaw w Stanach Zjednoczonych oraz 42 

procent światowych dostaw suszonych śliwek, będącymi wygodną, zdrową przekąską, odpowiadającą na 

potrzeby dzisiejszego, zabieganego stylu życia. California Prune Board jest sponsorem ISNAO 

(Międzynarodowego Sympozjum Żywieniowych Aspektów Osteoporozy). Członkowie California Prune Board 

współpracują z IOF (Międzynarodową Fundacją Osteoporozy). Więcej informacji, przepisów i video: 

www.californiaprunes.pl. Śledź California Prune Board na http://www.facebook.com/sliwkikalifornijskie oraz 

https://instagram.com/sliwki_kalifornijskie/  

Przyjaciółka z Kalifornii” – informacje dotyczące kampanii 

„Przyjaciółka z Kalifornii” to kampania organizowana przez California Prune Board w Polsce. Jej głównym celem 

jest przybliżenie informacji na temat walorów zdrowotnych śliwki kalifornijskiej, wysokiej jakości, a także 

różnorodności wykorzystania tego owocu w kuchni.  Kampania informacyjna „Przyjaciółka z Kalifornii” obejmie 

szereg inicjatyw adresowanych do konsumentów, partnerów biznesowych oraz mediów, takich jak publikacje 

badań, spotkania informacyjne, warsztaty kulinarne. Więcej informacji w mediach społecznościowych: 

facebook.com/sliwkikalifornijskie, instagram.com/sliwki_kalifornijskie oraz na stronie poświęconej śliwkom 

kalifornijskim: http://www.californiaprunes.pl/. 
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