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Mateusz Niścior
1
, Katarzyna Tarnawska

2
, Monika Adamczyk

3
 

Biotechnologiczne zastosowanie lakazy 

1. Wstęp 

Biotechnologia przemysłowa, zwana również białą biotechnologią, jest 

podstawową techniką w celu praktycznego zastosowania komórek lub ich 

komponentów (np. enzymów) do produkcji substancji chemicznych, artykułów 

codziennego użytku czy tworzyw sztucznych [1]. Jednakże abyśmy mogli 

wszystko to osiągnąć w tym celu potrzebne są odpowiednie narzędzia. 

W biotechnologii takimi głównymi narzędziami są enzymy [2]. Aktualnie 

wiele enzymów pochodzących z grupy oksydoreduktaz wykorzystywane są 

w procesach technologicznych związanych z przemysłem tekstylnym, 

diagnostyką medyczną oraz z produkcją żywności [1]. Natomiast ich szersze 

wykorzystanie jest jednak ciągle ograniczone przez niską dostępność 

i stosunkowo wysoką cenę.  

Enzymy posiadają wiele interesujących nas właściwości takich jak na 

przykład: wysoka efektywność i specyficzność działania, brak produktów 

ubocznych, różnorodność katalizowanych reakcji a także równie ważna 

energooszczędność. Dzięki tym cechom enzymy już wkrótce zastąpią 

tradycyjne katalizatory chemiczne [2]. 

Wśród licznych enzymów biorących udział w różnorodnych 

bioprocesach biotechnologicznych, na szczególną uwagę zasługują 

przyjazne środowisku lakazy, będące naturalnymi biokatalizatorami wielu 

reakcji chemicznych [2]. Mają one niezwykłe właściwości i ogromny 

potencjał aplikacyjny w syntezie nowych struktur chemicznych, a także 

stanowią dogodną alternatywę w przekształceniach już istniejących 

związków chemicznych w zupełnie nowe [1]. Do tej pory enzymy te 

używane są w przemyśle spożywczym, papierniczym, odzieżowym oraz 

w nanobiotechnologii. Warte podkreślenia jest to, iż lakazy jako 

biokatalizatory, są bardzo przydatne w degradacji ksenobiotyków oraz 

odpadów przemysłowych, do produkcji etanolu i kosmetyków, filtracji 

                                                                   
1 mateusz.niscior08@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Biochemików UMCS, Wydział 

Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
2 katarzyna.tarnawska.umcs@gmail.com Studenckie Koło Naukowe Biochemików UMCS, 

Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
3 monika19.pl@gmail.com Studenckie Koło Naukowe Biochemików UMCS, Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

mailto:mateusz.niscior08@gmail.com
mailto:katarzyna.tarnawska.umcs@gmail.com
mailto:monika19.pl@gmail.com
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wina, piwa i soków. Natomiast w miarę upływu czasu oraz postępu 

technologicznego, dużym zainteresowaniem cieszy się praktyczne 

wykorzystanie lakazy do konstrukcji bioogniw paliwowych, biosensorów 

w diagnostyce klinicznej i ochronie środowiska oraz w medycynie [2]. 

2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie charakterystyki lakazy oraz 

jej szeregu zastosowań w biotechnologii, w szczególności w przemyśle 

spożywczym. Dużym zainteresowaniem cieszy się użycie lakazy 

w procesach stabilizacji wina, piwa oraz w przetwarzaniu soków. Jako 

naturalne biokatalizatory są wykorzystywane do reakcji utleniania 

specyficznych substratów w procesie delignifikacji oraz w oczyszczaniu 

środowiska naturalnego z zanieczyszczeń pofarbiarskich, przemysłu 

drzewnego i papierniczego. 

3. Charakterystyka lakazy 

3.1. Budowa i mechanizm działania lakazy 

Lakazy (EC. 1.10.3.2., p-difenol: oksydoreduktaza tlenu) są to niebieskie 

oksydazy stanowiące zróżnicowaną grupę miedzioproteidów, katalizujących 

utlenianie szerokiego spektrum związków organicznych tj. aminofenoli, 

aryloamin, orto- i para- difenoli, polifenole a także związków nieorganicznych 

głównie jonów metali, przy jednoczesnej redukcji tlenku cząsteczkowego do 

wody [3].  

W centrum aktywnym enzymu znajdują się cztery sąsiadujące ze sobą 

atomy miedzi, sklasyfikowane jako 3 typy wyróżnione ze względu na 

swoje specyficzne właściwości, które wpływają na aktywność katalityczną 

lakazy (rys. 1) [1].  

 
Rys.1 Centrum katalityczne lakazy [4] 
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Typ I i II zawierają po jednym atomie miedzi, natomiast typ III posiada 

jej dwa atomy, zgodnie z ich charakterystyką spektroskopową. Typ I miedzi 

odpowiedzialny jest za niebieski kolor cząsteczki enzymu (lakaza 

nazywana jest niebieską oksydazą), którego utleniona forma wykazuje 

absorbancję przy długości fali 610 nm oraz jest miejscem utleniania 

substratu. Elektron pochodzący od substratu, przenoszony jest do miejsca 

typu I miedzi (podstawowego akceptora elektronów), a następnie, poprzez 

międzycząsteczkowy mechanizm transportu elektronów (IET) za 

pośrednictwem mostu His-Cys-His do klastra miedzi typu II i typu III. 

Atom miedzi typu II i dwa atomy miedzi typu III tworzą trójatomowy 

kompleks, w którym zachodzi utlenianie i redukcja tlenu cząsteczkowego 

do wody. W trakcie utleniania substratu powstają reaktywne rodniki, które 

mogą być następnie użyte do reakcji nieenzymatycznych. W trakcie 

każdego cyklu katalitycznego następuje redukcja jednej cząsteczki tlenu do 

dwóch cząsteczek wody oraz towarzyszy temu utlenianie 4 cząsteczek 

substratu do 4 rodników substratów (rys. 2) [4-6] 

 

Rys. 2 Schemat cyklu katalicznegolakazy[6] 

Analiza spektroskopowa przy użyciu elektronowego rezonansu 

paramagnetycznego (EPR) centrum aktywnego lakazy wykazała specyficzne 

właściwości atomów miedzi: aktywność paramagnetyczną dla miedzi typu 

I i II oraz brak sygnału dla typu III w wyniku antyferromagnetycznego 

sprzężenia pary atomów miedzi typu III [1]. 

3.2. Reakcje katalizowane prze lakazy 

Reakcje katalizowane przez lakazę możemy podzielić na trzy grupy: 

reakcje utlenianiaprostych pochodnych fenolowych bez udziału mediatora 

(rozdz. 3.1), utlenianiesubstratów wymagające dodatkowej obecności 

związku tzw. mediatora (rozdz.3.2) oraz reakcje sprzęgania (rozdz. 3.3) 

(rys. 3). 
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Rys. 3 Rodzaje mechanizmów reakcji katalizowanych przez laktazę. 1 – utlenianie pochodnych 

fenolowych bez udziału mediatora, II – utlenianie substratów wymagające mediatora,  
III – reakcje sprzęgania [1] 

3.2.1. Utlenianie substratów bez udziału mediatora 

Pierwsza grupa reakcji to utlenianie prostych związków organicznych, 

do których należą mono-, di- i polifenole a także ich pochodne, które 

zawierają karboksylowe, metoksylowi, aminowe oraz sulfonowe grupy 

funkcyjne. Katalizowana przez lakazę reakcja utleniania substratów 

rozpoczyna się od odszczepienia protonu wodoru przy hydroksylowej 

grupie fenolowego substratu, by następnie zmienić się w rodnik 

fenoksylowy. Elektrony, które zostały uwolnione, przekazywane są 

najpierw na atom miedzi typu I, dalej na trójatomowy zespół miedzi typu 

II i III, w centrum aktywnym lakazy, a na koniec na tlen cząsteczkowy. 

Powoduje to jego redukcję do wody. Rodniki fenoksylowe nie są trwałe 

przez co ulegają polimeryzacji i nieenzymatycznemu uwodornieniu lub 

enzymatycznemu utlenieniu do cząsteczek takich jak chinony [5, 7]. 

Rośliny wyższe, również wykorzystują ten mechanizm w wielu 

procesach. Na przykład przy polimeryzacji składników swoich ścian 

komórkowych, która odbywa się w obecności tlenu; podczas ich odbudowy 

w miejscu uszkodzenia tkanki oraz w reakcjach syntezy polimeru 

liginowego. Są podejrzenia co do tego, iż chinony, powstające w procesie 

utleniania fenoli, stanowią obronę roślin przed patogenami [8]. Z kolei 

lakazy grzybowe, z innymi enzymami, odpowiadaja za rozkład polimeru 

ligninowego drewna, w środowisku naturalnym [9]. Niestety wysoki 

potencjał oksydoredukcyjnylakaz, pozwala nabezpośrednie utlenienie 

jedynie małych cząstek fenylowych, które stanowią nie więcej niż 10% 

polimeru ligninowego [10]. 



 

Biotechnologiczne zastosowanie lakazy 
 

11 

3.2.2. Utlenianie substratów z udziałem mediatorów 

Proces utleniania pochodnych aromatycznych zależy w znacznym 

stopniu odróżnicy potencjału oksydoredukcyjnego między atomem miedzi 

typu Ilakazy a substratem oraz od rozmiaru danej cząsteczki substratu. 

W przypadku cząsteczek posiadających wysoki potencjał oksydoredukcyjny 

(np. związki niefenolowe, aminy aromatyczne) oraz dużych cząstek 

(np. cząsteczka kompleksu ligniny), które nie mogą same penetrować 

centrum aktywnego enzymu [11, 12], utlenienie możliwejest dzięki tzw. 

mediatorom reakcji. Są to związki niskocząsteczkowe zawierające 

specyficzne grupy funkcyjne (np. –NO, –NOH, –HRNOH) i pośredniczące 

w przekazywaniu elektronów z substratu do centrum aktywnego lakazy. 

Mechanizm tego procesu obejmuje dwa etapy: 1) utlenienia mediatora 

z grupą N-hydroksylową dowolnego rodnika kationu N-O.
+, formy bardziej 

stabilnej niż odpowiednik fenoksylowyoraz 2) utlenienia substratu 

z jednoczesną redukcją cząsteczki mediatora. Do powszechnie używanych 

mediatorów zalicza się m.in. hydroksyacetanilid (NHA), hydroksy-

benzotriazol (HBT), kwas wiolurowy, kwas syryngowy, kwas hydroksy-

antranilowy (HAA) , 2,2,6,6-tetrametylopiperydynê-1-oksyl (TEMPO), 

hydroksyftalimid (HPI), sól diamonowa 2,2`-azyno-bis [3-etylbenzo-

tiazoliny-6-kwasu sulfonowego] (ABTS). 

Jednym z głównych enzymów biorących udział w rozkładzie ligniny przez 

grzyby białej zgnilizny drewna jest właśnie lakaza, która współpracuje 

z prostymi fenolami obecnymiw środowisku reakcji (np. kwas weratrowy, 

kwas 3-hydroksyantranilowy). Związkite są produktami w wyniku reakcji 

depolimeryzacji ligniny, które w tym przypadkudziałają jako naturalne 

mediatory [13]. Zastosowanie tych mediatorów w utlenianiu specyficznych 

substratów przez lakazę może być jedną z metod stosowanych w procesie 

delignifikacji i wybielaniu pulpy drzewnej oraz usuwaniu zanieczyszczeń 

wytwarzanychprzez przemysł drzewny i papierniczy [14-17]. Środowiska 

naukowe swoją uwagę kierują głównie na wykorzystanie systemu reakcji 

lakaza/mediator do syntezy organicznej [18, 19], a także w mechanizmie 

oczyszczania środowiska naturalnego z zanieczyszczeń pofarbiarskich 

poprzez degradację lub sprzęganie barwników [20-22], degradację 

pestycydów i insektycydów [23, 24] oraz utlenianie policyklicznych 

węglowodorów aromatycznych [25, 26]. 

3.2.3. Reakcje sprzęgania reaktywnych intermediatów 

Reakcja sprzęgania (ang. couplingreaction) jest trzecim rodzajem 

reakcji katalizowanych przez lakazę. Bezpośrednie utlenianie substratów 

fenolowych generuje powstanie intermediatów o charakterze reaktywnych 

i bardzo niestabilnych rodników,które mogą w procesie nieenzymatycznej, 
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spontanicznej reakcji sprzęgania (uwodnienia, polimeryzacji, utleniania lub 

redukcji) łączyć się ze sobą tworząc nowe struktury fenolowe o postaci 

dimerów, oligomerów, a nawet polimerów. 

 
Rys. 4 Schemat powstawania czterech form mezomerycznych rodników pod wpływem 

działania lakazy na izoeugenol[27] 

Enzymatyczne przekształcenie niskocząsteczkowych rodników fenolowych 

jest obiecującą alternatywą dla syntezy zarówno znanych jak i nowych 

związków o określonych właściwościach fizykochemicznych, ponieważ 

wymaga łagodnych warunków środowiska reakcji enzymatycznej. 

Wykorzystanie lakazy w syntezie organicznej może przyczynić się do 

zmniejszenia kosztów a jednocześnie pozwoli na zachowanie dużej 

wydajności procesu, który jest bardziej przyjazny środowisku naturalnemu [1]. 

Wyróżnia się homo- i hetero cząsteczkowe sprzęganie wolnych rodników, 

w którym biorą udział te same bądź różne molekuły. Sądzi się, że nowo 

powstałe cząsteczki są wynikiem sprzęgania aktywnych form rodników 

fenolowych poprzez wiązania węgiel-węgiel (C-C) i węgiel-tlen (C-O) oraz 

sprzęgania amin aromatycznych poprzez wiązania węgiel-azot (C-N) lub 

azot-azot (N-N) [28]. Na rysunku 4 przedstawiono przykład powstawania 

czterech różnych mezomerów rodników w wyniku deprotonacji izoeugenolu 

przez lakazę. W dalszym etapie te reaktywne cząsteczki oddziałują między 

sobą przekształcając się w dimery i tetramery [27]. 
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Powstanie nowych wiązań w reakcji sprzęgania może zachodzić 

w wyniku tworzenia wiązań pomiędzy: 

 węglem i tlenem (C-O) np. formowanie 4 mezomerów rodników 

izoeugenolu lub alkoholu koniferylowego wynikające z deprotonacji 

grupy hydroksylowej, rekombinacji między mezomerami, oraz 

homodimeryzacji węgiel-tlen [27]; powstanie dimerów 17β-estradiolu 

[31], synteza dimerów w reakcji 2-hydroksydifenylu i eteru  

2-hydroksybifenylu [32],  

 węglem i węglem (C-C) poprzez formowanie kationu rodnika 

w wyniku deprotonacji grup hydroksylowych cząsteczek estrów, 

a następnie ich dimeryzacji i re aromatyzacji [33], w ten sposób 

powstają np. dimery tetrahydro-2-naftolu [29], dimer 2-hydroksy-

difenylu i eteru 2-hydroksybifenylu [32], dimer bisfenolu A [34], 

dimery 17-estradiolu [31], 

 węglem-azotem (C-N) poprzez formowanie kationu rodnika podczas 

deprotonacjigrup hydroksylowych oraz jego reakcji z grupą aminową 

pochodnych fenolowych np. cząsteczki tryptofanu [30], kwasu 4-amino-

benzoesowego i heksylaminy[35], [36], nukleofilowejreakcji hydrazonu 

3-metylo-2-benzotiazolinowego (MBTH) z różnymi metoksyfenolami 

[37] lub w wyniku kondensacji reaktywnego kationu MBTH 

z kwasem3-dimetyloaminobenzoesowym w reakcji powstawania 

barwnika indaminy [38]. 

Przykłady reakcji homo – i heteromolekularnego sprzęgania cząsteczek 

przedstawiono na rysunku 5. 

 
Rys. 5 Przykładowe reakcje sprzęgania cząsteczek poprzez tworzenie wiązań C-O, C-C i C-N; a) 

C-O homodimeryzacjaizoeugenolu [27] b) C-C homodimeryzacja tetrahydro-2-naftolu [29] c) N-
C heterosprzęganie L-tryptofanu z 2,5-dihydroksy-N-(2-hydroksyetylo)-benzamidem [30] 
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Reakcje tworzenia nowych związków w procesach przyjaznych środowisku 

naturalnemu stały się obiektem badań dla wielu naukowców. Informacje na 

temat mechanizmu powstawania wolnych rodników fenolowych oraz 

zintensyfikowanie badań nad nieenzymatycznymi procesami zachodzącymi 

w środowisku reakcji, doprowadzi do pojawienia się nowych, licznych 

doniesień na temat reakcji sprzęgania katalizowanych przez lakazę. Na 

szczególną uwagę zasługuje katalizowana przez lakazę modyfikacja związków 

toksycznych, powszechnie występujących w ściekach przemysłowych. Proces 

ten odbywa się albo na drodze ich dimeryzacji, np. dimeryzacjabisfenolu 

A [34], dimeryzacja toksycznych pochodnych biarylowych [32] albo poprzez 

sprzęganie z innymi substancjami, np. barwniki azowe [39], chloroanilina [40, 

41], 2,4,6-trinitrotoluen i jego pochodne [42-44] a także enzymatyczna 

modyfikacja ligniny za pomocą prostych fenoli [45]. 

4. Wybrane zastosowania lakazy 

Zdolności lakazy do bezpośredniego utleniania fenoli i innych związków 

aromatycznych stał się obiektem zainteresowania wielu badaczy na 

świecie. W ostatnioprzeprowadzonych badaniach wskazuje się ogromny 

potencjał zastosowania lakazyw takich procesach jak detoksyfikacja 

i biodegradacja zanieczyszczeń znajdujących się w odpadach naturalnych 

lub wytwarzanych przez przemysł drzewny[46] oraz enzymatyczny rozkład 

odpadowych substancji barwnych pochodzącychz przemysłu tekstylnego 

i papierniczego [47-51]. 

Lakaza jest stosowana na dużą skalą przede wszystkim w przemyśle 

spożywczym przy produkcji soków i alkoholi. Posiada ona zdolności do 

usuwania niepożądanych pochodnych fenolowych występujących w zbyt 

dużych stężeniach w sokach owocowych oraz w winie. Lakazy mogą być 

stosowane w procesach, które polepszają lub modyfikują wygląd żywności 

czy napoju. Utlenienie, polimeryzacja, a następnie wytrącanie substancji 

fenolowych wpływa na poprawę klarowności, smaku, aromatu i koloru tych 

produktów [47]. Odkryto również, że katalizowane przez lakazę utlenianie 

komponentów fenolowych obecnych w ekstrakcie ligninocelulozy, 

będących naturalnymi inhibitorami fermentacji alkoholowej, wyraźnie 

wpływa na wzrost wydajności produkcji etanolu z ligninocelulozy 

z udziałem drożdży [48]. 

4.1. Stabilizacja wina 

Stabilizacja wina jest jednym z głównych zastosowań lakazy w przemyśle 

spożywczym jako alternatywa dla adsorbentów fizykochemicznych [47]. 

Moszcz i wina są złożonymi mieszaninami różnych związków 

chemicznych, takich jak etanol, kwasy organiczne (aromat), sole, i związki 
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fenolowe (kolor i smak). Usuwaniepolifenoli musi być selektywne, aby 

uniknąć niepożądanej zmiany we właściwościach organoleptycznych wina. 

Stąd też lakazy mają kilka ważnychcech, które sąistotne podczas 

przeprowadzania tego procesu.Są to m.in.wysoka stabilność w środowisku 

kwaśnym oraz odwracalne hamowanie siarczynem. Dodatkowo, lakaza 

została skomercjalizowana do produkcji korków od butelek z winem [49]. 

Enzym ten oksydatywnie zmniejsza skazę korka i cierpkość, która często 

jest bardzo ważna dla starszych butelek z winem.  

4.2. Stabilizacja piwa 

Z kolei w procesie stabilizacji piwa lakazaodgrywa inną rolę. Okres 

przechowywania piwa zależy od różnych czynników, takich jak formowanie 

się osadu, zawartości tlenu i temperatury. Pierwszy z wymienionych 

czynników wytwarza małe ilości naturalnie występujących proantocyjanidyn 

oraz polifenoli, które powodują wytrącanie białka, a tym samym 

przyczyniają się do utworzenia osadu [50]. Ten typ kompleksu 

powszechnie jest znany jako chill-haze (mętność piwa). Zdarza się to 

często, gdy podczas gotowania i chłodzenia brzeczki nie nastąpi tzw. 

coldbrake (przełom) - moment, w którym proteiny skupiają się razem 

w kluski, po czym opadają na dno tworząc gęstwę. Nawet produkty, które 

są w stanie zmętnienia w czasie pakowania mogą rozwijać ten typ 

kompleksu w trakcie długotrwałego przechowywania [47]. Tak więc, 

tworzenie się osadów jest stałym problemem w przemyśle piwowarskim 

[51]. Zastosowania lakazw procesie utleniania polifenoli, jako alternatywa 

dla tradycyjnych sposobów, zostały przetestowane przez różnych 

autorów[50], [52, 53]. Ponadto, lakazy zostały również wykorzystane do 

usuwania tlenu w końcowym etapie procesu produkcji piwa. Według 

Mathiasen [50], lakaza można zostać dodana na końcu tego procesu w celu 

usunięcia niepożądanego tlenu w końcowym produkcie, a tym samym czas 

przechowywania piwa zostanie wydłużony. Również komercyjnie dostępny 

jest preparat lakazy o nazwie Flavourstar – produkowany przez Novozymes 

A/S. Stosowany jest w piwo-warstwie w celu zapobiegania powstawania 

związków o nieprzyjemnym posmaku (wolnych rodników), które w 

przeciwnym przypadku mogą reagować z kwasami tłuszczowymi, amino-

kwasami, białkami i alkoholami z wytworzeniem prekursorów o charak-

terystycznym smaku [54]. 

4.3. Przetwarzanie soku owocowego 

Przetwarzanie soków owocowych to kolejny korzystny sposób na 

wykorzystanie lakazy. Preparaty enzymatyczne badane były od dekady lat 

trzydziestych pod kątem klaryfikacji soków [55]. W wyniku interakcji 
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pomiędzy białkami i polifenolami wytwarza się osad w sokach owocowych. 

Zatem soki są zazwyczaj stabilizowane lakazą, w celu opóźnienia pojawienia 

się zmętnienia [56]. Niektórzy autorzy proponują takie rozwiązanie [57-

63], jednak wyniki są sprzeczne. Z jednej strony Sammartino i wsp. [58] 

porównali działanie na sok jabłkowy, stosując tradycyjne środki 

(polyvinylpolypyrrolidone – PVPP i SO2) oraz z użyciem wolnej i unie-

ruchomionej lakazy. Badania wykazały,że sok poddany obróbce enzyma-

tycznej jest mniej stabilny niż traktowany metodami konwencjonalnymi. 

Z drugiej strony, Cantarelli [62] użył mutanta lakazy z Polyporus versicolor, 

traktując nim czarny sok winogronowy. Wykazał 50%usunięcie ogólnej 

liczby polifenoli i większy poziom stabilizacji niż przy traktowaniu 

fizykochemicznymi substancjami. 

Zastosowanie lakazy w połączeniu z procesem przesączania wykazało 

lepsze wyniki.Ritter i wsp. [61], Maier i wsp. [63] otrzymali stabilny 

i klarowny sok jabłkowy stosując lakazę w połączeniu z ultrafiltracją, 

w procesie ciągłym bez dodatku środków konserwujących. Z kolei 

Cantarelli i Giovanelli[64] wykazali, iżlakaza ma zastosowanie w aktywnej 

filtracji lub ultrafiltracji, przez dodanie kwasu askorbinowego i siarczynów. 

Dzięki temu zwiększa się stabilność koloru i smaku w porównaniu do 

tradycyjnych metod. Również Stutz [60] użył lakazy oraz ultrafiltracji do 

produkcji klarownych i trwałych soków o jasnym kolorze. W ostatnim 

czasieNeifar i wsp. [57] zastosowaliten połączony proces do kontrolowania 

tworzenia zmętnienia i brązowienia soku z granatów. Zoptymalizowane 

zastosowanie lakazyz ultrafiltracjądoprowadziło douzyskania klarownego 

istabilnegosoku. 

4.4. Pieczenie 

Lakaza jest także wykorzystywana w procesie pieczenia ze względu na jej 

zdolność do sieciowania biopolimerów.Zastosowanie lakazy w pieczeniu 

skutkuje zwiększoną wytrzymałością, trwałością i zmniejszeniem kleistości, 

a tym samym lepszą obrabialność ciasta. Ponadto, zaobserwowano zwiększoną 

objętość i lepszą strukturę ciasta oraz poprawę miękkości wyrobu 

piekarniczego [49]. Renzetti i wsp. [65] wykazali, iż preparat handlowy lakazy 

znacznie poprawia wypiek chleba z mąki owsianej poprzez zwiększenie 

objętości właściwej,twardości ciasta oraz podatności na żucie. Efektywniejszy 

wypiek chleba może być związany ze zwiększoną miękkością, odkształ-

calnością i sprężystością ciast owsianych z suplementacją lakazy. 

4.5. Efekt żelujący  

Norsker i wsp. [66] analizowali żelujący wpływ dwóch lakaz i peroksydazy 

w produktach spożywczych. Okazało się, iż lakazy były bardziej skuteczne, 



 

Biotechnologiczne zastosowanie lakazy 
 

17 

jako środki żelujące mielonki i mleka niż peroksydazy. Ponadto, w wielu 

krajach zabronione jest dodawanie nadtlenku wodoru do produktów 

spożywczych, co uniemożliwia użycie peroksydazy jak środka żelującego. 

Stąd bardziej możliwe jest dodawanie lakazy do produktów spożywczych. 

Littoz i McClemens [67] wykazali, że lakaza może być stosowana w celu 

kowalencyjnego sieciowania cząsteczek pektyny buraka, adsorbuje się na 

powierzchniach białek powleczone kropelki lipidowe o pH 4,5. co sugeruje, że 

emulsje o lepszej wydajności funkcjonalnej można otrzymać stosując 

podejście biomimetyczne, wykorzystywane przez enzymy (lakazy) do 

usieciowania zaadsorbowanych biopolimerów. 

4.6. Lakazy jako biokatalizatory 

W ostatnim czasie znacząco wzrosło zainteresowanie lakazą i jej 

wykorzystaniem,jako biokatalizatora syntezy organicznej. Próby syntezy 

naturalnych pochodnych związków m.in. rezwartolu, estradiolu [31, 68] 

i penicyliny X [69] wypadły pomyślnie, a ich dimerowe pochodne pełnią 

funkcje w równym stopniu co substraty, z których powstały. Przemiana 

nieenzymatyczna wolnych rodników w barwne struktury fenolowe tworzy 

idealne warunki z kolei dla enzymatycznej syntezy dla barwników azowych 

[37], dimerów kwasu ferulowego [70], indaminy [38]. Innym przykładem 

jest homomolekularnadimeryzacja pochodnych kwasu antranilowego, 

dzięki której możliwe jest uzyskiwanie związków, które zawierają 

chromofor fenoksazynowy należący do aktynomycyn [71]. Przemysł 

farmaceutyczny w szczególności skupił swoją uwagę na zastosowaniu 

lakaz w heteromolekularnych reakcjach sprzęgania pochodnych imidazoli 

[72], kwasu 3-(3,4-dihydroksyfenylo)-propionowego [73] oraz pochodnych 

p-hyrochinonu z L-tryptofanem [30] lub p-dihyroksylowychz kwasem  

4-amonobenzoesowym [74], lub mittramycyn [39]. Powyższe przykłady 

reakcji, są więc perspektywą dla syntezy nietoksycznych leków.  

5. Podsumowanie 

Mimo tak dużego zaangażowania naukowców, zajmujących się 

badaniem lakaz i możliwościami ich wykorzystania, dostępne są jedynie 

dwa popularne lakazowe preparaty o nazwie:  DeniLite oraz Suberase 

produkowane przez firmę Novozymes. Pierwszy z nich jest powszechnie 

stosowany do odbarwiania takanin, takich jak jeans czy bawełna. Z kolei 

Suberase znalazł zastosowanie w przemyśle, podczas procesów produkcji 

korków winiarskich. Katalizuje on polimeryzację składników fenolowych 

w naturalnych korkach, przez co usuwa czynniki działające niekorzystnie 

na właściwości wina, m.in.cierpkość, zapach i gorycz [35]. Dzięki lakazie 

stosowanej in situ, co zdarza się coraz częściej, możliwe jest przekształ-
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canie się prekursorów barwników w tkaninach przesiąkniętych substratami. 

Dzięki temu barwniki są bardziej zakotwiczone na włóknach, a także 

zwiększa się wydajność barwienia jednocześnie ze zmniejszeniem zużycia 

związków chemicznych [36]. Artykuł pokazuje jak wielkie zastosowanie 

ma lakaza, w wielu dziedzinach przemysłu spożywczego. Jednak jedno z 

ograniczeń dotyczące jej stosowania na dużą skalę, jest brak możliwości 

wytworzenia dużych ilości aktywnego enzymu w przystępnej cenie. 
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Biotechnologiczne zastosowanie lakazy  

Streszczenie 

Lakazy są interesującą grupą wielu enzymów miedzi, które otrzymały wiele uwagi badaczy 
w ostatnich latach z uwagi na ich zdolność do utlenienia zarówno fenolowych jak 

i niefenolowych związków lignino-podobnych, a także wysoce opornych zanieczyszczeń 

środowiska. To sprawia, że lakazy jako biokatalizatory są bardzo przydatne do zastosowania 

ich w licznych procesach biotechnologicznych, w tym w dużej mierze w przemyśle 
spożywczym. Tak więc, lakazy posiadają wielki potencjał jako dodatki do żywności a także 

w przetwarzaniu soków czy napojów. Jako energooszczędne i biodegradowalne 

biokatalizatory, znalazły szereg zastosowań w wysoko wydajnych, trwałych i przyjaznych 

dla środowiska gałęzi przemysłu. 
Słowakluczowe: lakaza, biotechnologia, zastosowanie 

Biotechnological application of laccase 

Summary 

Laccases are interesting group of many enzymes and copper which have received a lot 

of attention of researchers in recent years because of their ability to oxidize both phenolic 

and non-phenolic lignin-like compounds, as well as highly resistant environmental 
pollutants. This makes laccases as biocatalysts are very useful for their application in many 

biotechnological processes, including large extent in the food industry. So, laccases have 

great potential as a food additive and in the processing of fruit juices and drinks. As an 

energy-efficient and biodegradable biocatalysts were a number of applications in high-
performance, sustainable and environmentally friendly industries. 

Keywords: laccase, biotechnology, applications 
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Dodatki do żywności w Polsce, Japonii  

i Stanach Zjednoczonych 

1. Wstęp  

Wachlarz substancji stosowanych jako dodatki do żywności powiększa 

się z roku na rok. Konsumenci oczekują wygodnej żywności o pełnych 

walorach smakowych, intensywnym aromacie i odpowiedniej barwie. 

Ponadto, konsumenci ci są wyedukowani i świadomi korelacji jakości 

i ilości spożywanych produktów ze stanem ich zdrowia. Oznacza to, iż 

żywność, której oczekują, poza wymienionymi cechami, powinna być także 

naturalna, zawierająca jak najmniej syntetycznych dodatków chemicznych. 

Wydaje się zatem, iż nowoczesny produkt żywnościowy dopasowany do 

potrzeb i oczekiwań klientów powinien być konkurencyjny pod względem 

ceny, trwały (posiadać długi czas przydatności do spożycia), przy 

jednoczesnym zachowaniu naturalnego aromatu i barwy oraz tekstury 

i wartości odżywczej [1, 2].  

Ze względu na fakt, iż dodatki do żywności odgrywają coraz istotniejszą 

rolę oraz, iż substancje te są coraz bardziej skomplikowanymi związkami 

chemicznymi, a jednocześnie są mało poznane i przez to mogą powodować 

negatywne skutki zdrowotne, poszczególne państwa zdecydowały się na 

opracowanie uregulowań prawnych dotyczących zasad stosowania 

dodatków do żywności. Poszczególne państwa starają się spełnić 

oczekiwania swoich obywateli przy jednoczesnej gwarancji 

bezpieczeństwa i wysokiej jakości produktów spożywczych. Jednak 

rozwiązania stosowane w tym aspekcie różnią się diametralnie na poziomie 

poszczególnych państw (lub ich grup, jak np. Unia Europejska). W Stanach 

Zjednoczonych stosowanych jest około 2800 substancji klasyfikowanych 

jako dodatki do żywności, w Polsce (podobnie jak w Unii Europejskiej) jest 

ich 368, a w Japonii około 1500. Listy te różnią się nie tylko w zakresie 

dopuszczenia substancji lub nie, ale także w aspekcie ilości stosowania 

dopuszczonej substancji. 

                                                                   
1 kbrukalo@sum.edu.pl, Zakład Polityki Zdrowotnej Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 
2 Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach 
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W niniejszej pracy autorka podjęła próbę porównania rozwiązań 

prawnych dotyczących dodatków do żywności stosowanych w Stanach 

Zjednoczonych, Japonii i Polsce oraz ewentualnym przełożeniu 

uzyskanych wyników na stan zdrowia populacji poszczególnych państw.  

2. Podstawowe definicje, rodzaje żywności 

Powszechnie przyjęta definicja żywności zawarta jest w Kodeksie 

Żywnościowym opracowanym przez Światową organizację Zdrowia 

(WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia 

i Rolnictwa (FAO). Traktuje ona, iż żywnością (środkiem spożywczym) 

określa się substancję przetworzoną bądź nie, która przeznaczona jest do 

spożywania przez ludzi, zaś jej celem jest dostarczenie składników 

odżywczych i energetycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjo-

nowania organizmu [3].  

Ze względu na zmieniający się styl życia konsumentów oraz wychodząc 

naprzeciw ich oczekiwaniom producenci żywności wykreowali niejako 

nowo rodzaje żywności, do których można zaliczyć: żywność wygodną, 

funkcjonalną oraz nieprzetworzoną.  

Żywność wygodna jest trwała oraz łatwa w przygotowaniu [4]. Jej 

główną zaletą jest oszczędność czasu potrzebnego do przygotowania 

posiłków.  

Żywność funkcjonalna jest zmodyfikowana technologicznie poprzez 

fortyfikację składnikami bioaktywnymi lub eliminację składników 

niepożądanych (np. bogatoresztkowa, probiotyczna, niskoenergetyczna). 

Stosowana jest jako element postępowania profilaktycznego w przypadku 

chorób układu krążenia, nowotworowych czy związanych z zaburzeniami 

pracy przewodu pokarmowego.  

Natomiast żywność nieprzetworzona to taka, w której stan pierwotny 

nie uległ zmianie, i została poddana tylko nieznacznej obróbce 

technologicznej, jak np.: obieranie, rozpakowywanie, głębokie mrożenie, 

schładzanie, czyszczenie czy porcjowanie. 

Cechą wspólną wszystkich powyższych rodzajów żywności jest nade 

wszystko jej bezpieczeństwo i wysoka jakość, co przekłada się 

bezpośrednio na wolumen stosowanych substancji dodatkowych. Aby 

przedłużyć trwałość produktów (pożądaną w przypadku żywności 

wygodnej, ale nie tylko) stosuje się dodatki do żywności, które spowodują, 

iż dany produkt będzie odporny na działanie czynników atmosferycznych 

i mikrobiologicznych. Aby uzyskać wspomnianą żywność funkcjonalną 

stosuje się gumy roślinne, skrobie modyfikowane czy sztuczne środki 

słodzące, co pozwala ograniczyć kaloryczność takich produktów, ale także 
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stosować mniej szkodliwe substytut soli i cukru rafinowanego oraz 

zwiększyć ilość błonnika w diecie [5]. 

3. Cel stosowania dodatków do żywności 

Powodem stosowania dodatków do żywności są z pewnością 

wspomniane już oczekiwania coraz bardziej wymagających konsumentów, 

ale nie jest to powód jedyny. 

Należy zauważyć także, iż w perspektywie globalnej popyt na żywność 

wzrasta, co związane jest z rosnącą liczbą ludzi na świecie. Jak podaje 

Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2011 roku liczba mieszkańców 

Ziemi przekraczała 7 miliardów, a do 2100 roku może nawet ulec 

podwojeniu [6]. Według szacunków, przeciętny mieszkaniec krajów 

rozwiniętych w ciągu roku dysponuje jedną toną żywności, z czego jednak aż 

połowa się marnuje, w wyniku zarówno niegospodarności jak i krótkiego 

terminu przydatności do spożycia. W tym aspekcie zadaniem substancji 

dodawanych do żywności będzie przedłużenie jej trwałości poprzez 

zniwelowanie lub zahamowanie zmianom produktów spożywczych 

zachodzących pod wpływem działania drobnoustrojów bądź enzymów, 

reakcji utleniania składników żywności lub reakcji nieenzymatycznych. 

Poza wydłużaniem trwałości dzięki dodatkom do żywności możliwe jest 

także zapewnienie odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa produktu. 

Bezpieczeństwa – poprzez ograniczenie rozwoju lub zniszczenie drobno-

ustrojów chorobotwórczych, zaś jakości- poprzez utrwalenie cech organo-

leptycznych (odpowiedni smak, aromat), ochronę składników odżywczych 

i rozszerzenie wolumenu produktów (np. produkty ze zmniejszoną 

zawartością tłuszczu, z substytutami soli lub cukru). 

4. Dodatki do żywności- w poszukiwaniu definicji… 

Samo zdefiniowanie substancji, które klasyfikowane są jako dodatki do 

żywności jest problematyczne, bowiem w każdym z trzech przyjętych do 

analizy państw definicje te istotnie się różnią. 

4.1. Polska 

W przypadku polskim definicja ta opiera się o zapisy Komicji Codex 

Allimentarius oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności. 

Poniższa definicja będzie zatem obowiązująca nie tylko w Polsce, ale także 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach, które 

przystąpiły do Codex Allimentarius. 

Przyjmując najogólniejszą definicję w myśl przywołanego Rozporządzenia 

dodatkami do żywności nazywane są substancje, które nie są spożywane 
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jako żywność, nie są także jej składnikami, posiadają (lub nie) wartość 

odżywczą, a ich zastosowanie w procesie produkcji, przetwarzania, 

transportowania, magazynowania, preparowania powoduje zamierzone 

zmiany w środku spożywczym lub w jego składowych [7]. Natomiast 

dodatkami do żywności nie są: 

 substancje nadające określony smak lub aromat; 

 substancje, które pełnią funkcję żywieniową (np. substytuty soli, 

cukru rafinowanego); 

 substancje, które stosowane są świadomie w przebiegu procesu 

technologicznego i występują w postaci pozostałości; 

 substancje, które obecne są w produkcie końcowym, ale nie pełnią 

w nim żadnych funkcji technologicznych. 

Według tych wytycznych substancjami dodatkowymi nie będą zatem 

m.in.: oligo-, mono- i disacharydy, pektyna płynna, bazy gum do żucia, 

chlorki amonu, kazeina i kazeiniany czy inulina. 

Każda substancja stosowana na terytorium unijnym jako dodatek do 

żywności musi spełniać równocześnie trzy istotne warunki. Przede 

wszystkim istnieje uzasadniona potrzeba technologiczna zastosowania tej 

substancji i rozwiązanie to jest jedynym możliwym do zaakceptowania 

satysfakcjonującym zarówno pod względem ekonomicznym jak i techno-

logicznym. Ponadto, substancja dodana do żywności jest bezpieczna dla 

konsumenta w ilości stosowanej w przemyśle spożywczym, zaś wiedza 

ta oparta jest o wyniki dostępnych badań naukowych. Ostatnim warunkiem 

jest, aby użycie danej substancji nie wprowadzało konsumentów w błąd. 

Polski wykaz dodatków do żywności zawarty jako załącznik do 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie 

dozwolonych substancji dodatkowych [8] i zawiera 321 dodatków do 

żywności dopuszczonych do obrotu na terenie Polski. Spis ten sporządzony 

jest zgodnie z międzynarodowym systemem numerycznym (International 

Numbering System-INS), którego zadaniem jest przyporządkowanie 

określonej substancji litery E wraz z odpowiednim numerem. Sam system 

INS znacznie ułatwia wymianę handlową (niezależnie od kraju z jakiego 

pochodzą kontrahenci), bowiem porządkuje nomenklaturę (nazewnictwo 

substancji) oraz znacznie upraszcza ich identyfikację. Wspomniane 

numery, to trzy lub czterocyfrowe liczby, które klasyfikują substancję 

dodatkową do jednej z pięciu kategorii: barwników (E100-E199), 

substancji konserwujących i regulatorów kwasowości (E200-E299), 

przeciwutleniaczy i synergentów (E300-E399), substancji stabilizujących, 

zagęszczających, emulgujących, stosowanych na powierzchnię, wypeł-

niających (E400-E499) oraz pozostałych substancji (powyżej E500) [9]. 

Podkreślić należy, iż podział ten nie jest doskonały. Bowiem, po pierwsze- 
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znane są już i dopuszczone do obrotu substancje, którym w ogóle nie 

nadano numeru zgodnie z powyższym kluczem, jak również i takie, 

których przyporządkowanie do danej grupy jest dyskusyjne (np. lecytyna- 

E322, która znajduje się w grupie przeciwutleniaczy i synergentów, 

podczas gdy z technologicznego punktu widzenia pełni rolę emulgatora). 

W literaturze znane są także inne podziały substancji dodatkowych 

stosowanych w produktach spożywczych, np. ze względu na pełnioną 

funkcję technologiczną.  

4.2. Japonia 

Definicja europejska nie jest jednak zbieżna z definicją japońską – wręcz 

przeciwnie. Według definicji przyjętej w ustawodawstwie japońskim (Food 

Sanitation Act) dodatkiem do żywności określa się substancję, która 

znajduje zastosowanie w procesie produkcji żywności (zarówno taką, która 

dodana jest do produktu, jak i stosowana na jego powierzchnię), jak 

również substancję, która została użyta w procesie przetwarzania lub 

konserwowania produktu spożywczego [10]. Zatem jako dodatki do żywności 

traktowane będą zarówno substancje, które są obecne w produkcie finalnym 

(barwniki, konserwanty), jak i te, które zostały użyte w procesie 

technologicznym, ale nie są obecne w produkcie finalnym (np. środki 

wspomagające filtrację). Co ważne, nawet jeśli substancje te są 

pochodzenia naturalnego według japońskiego prawa klasyfikowane są jako 

substancje dodane do żywności. W myśl tej zasady dodatkami do żywności 

będą także: witaminy, minerały i aminokwasy, substancje wzmacniające 

smak i zapach, a także wszystkie substancje pomocnicze (rozumiane jako 

każda substancja lub materiał, która nie jest spożywana jako żywność, 

celowo stosowana w przetwarzaniu surowców, żywności lub jej 

składników, w calu osiągnięcia określonego efektu technologicznego 

w procesie obróbki lub przetwarzania, i która w sposób niezmierzony, 

a jednocześnie nieunikniony, może być obecna w produkcie końcowym). 

Inny jest także podział stosowanych dodatków do żywności, których 

w Japonii dopuszczonych jest do obrotu ok. 1500 [11]. Dodatki do 

żywności podzielone są na dwie duże grupy: designated additives i existing 

food additives oraz inne dodatki do żywności. 

Designated additives, to takie substancje, które zostały dopuszczone do 

obrotu na terenie Japonii w drodze decyzji Ministra Zdrowia, Pracy 

i Opieki Społecznej jako substancje, które są mało szkodliwe dla zdrowia 

(w oparciu o artykuł 10 FSA). Natomiast existitng food additives, to grupa 

w ramach której ujęte są dodatki nie posiadające powyższego formalnego 

dopuszczenia do obrotu, jednak są one powszechnie stosowane w Japonii 
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i mają długą historię spożycia przez ludzi (która nie wskazuje, aby powo-

dowały one skutki zdrowotne).  

Grupę pozostałych dodatków do żywności prawodawstwo japońskie 

rozdziela jeszcze na dwie mniejsze: zwykłe produkty spożywcze stosowane 

jako dodatki do żywności oraz naturalne środki aromatyzujące. Do 

pierwszej z nich zalicza się substancje, które na ogół są przeznaczone do 

spożycia przez człowieka i jednocześnie stosowane są jako dodatki do 

żywności (np. agar, sok truskawkowy). Natomiast do drugiej klasyfi-

kowane są substancje naturalnie występujące w świecie roślinnym i/lub 

zwierzęcym oraz stosowane (z reguły w minimalnej ilości) do 

aromatyzowania żywności (np. aromat waniliowy). Co ważne, jako że 

substancje klasyfikowane jako zwykłe produkty spożywcze stosowane jako 

dodatki do żywności oraz naturalne środki aromatyzujące nie budzą 

żadnych zastrzeżeń w sferze ich bezpiecznego stosowania w Japonii nie 

jest wymagane, aby informacja o nich znalazła się na etykiecie produktu 

spożywczego. 

4.3. Stany Zjednoczone 

Według prawodawstwa amerykańskiego dodatkiem do żywności będzie 

substancja, której świadome użycie powoduje (lub oczekuje się, iż będzie 

powodować) w sposób pośredni lub bezpośredni, iż staje się składnikiem 

żywności lub że wpływa na właściwości żywności. Definicja ta dotyczy 

zatem wszystkich substancji, które zostały użyte w czasie produkcji, 

przetwarzania, obróbki, pakowania, transportu lub przechowywania 

żywności. Nadrzędnym wymogiem jest jednak, aby substancje te zostały 

dopuszczone do obrotu przez FDA lub Departament Rolnictwa Stanów 

Zjednoczonych lub powszechnie uważane były za bezpieczne (wówczas 

nie ma wymogu dopuszczenia do obrotu) [12]. 

Jak zaznaczono w przytoczonej definicji dodatki do żywności zostały 

podzielone na dwie grupy: pośrednich i bezpośrednich. Dodatki 

bezpośrednie, to takie, które zostały dodane do produktu spożywczego, aby 

otrzymać określony cel technologiczny dotyczący tego produktu. 

Większość z nich umieszczana jest na etykiecie produktów spożywczych. 

Natomiast dodatki pośrednie to substancje, które stają się składnikiem 

żywności w śladowych ilościach w wyniku jego pakowania, 

przechowywania lub innych czynności (np. substancje, które w wyniku 

przechowywania wędrują z opakowania do produktu spożywczego). 

W takim przypadku, producenci opakowań do żywności muszą udowodnić 

FDA, że wszystkie materiały mające kontakt z żywnością są bezpieczne 

w użytkowaniu [12].  
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Prawodawstwo amerykańskie osobno klasyfikuje jeszcze substancje 

dodawane do żywności (i nie tylko) w celu uzyskania pożądanej barwy 

(tzw. color additives). Na liście tej znajduje się wykaz wszystkich 

barwników dopuszczonych do stosowania w żywności na terenie Stanów 

Zjednoczonych. Część z nich dopuszczona jest do obrotu na podstawie 

certyfikatu (głównie dotyczy to barwników syntetycznych, o intensywnej 

barwie, które są tanie w użytkowaniu) lub też nie wymaga się takiego 

certyfikatu, ponieważ barwniki te są naturalne, pozyskiwane z warzyw lub 

owoców (np. ekstrakt z buraków czerwonych). 

Generalnie na terytorium Stanów Zjednoczonych dopuszczonych do 

obrotu jest aż ok. 2800 substancji dodawanych do żywności, przy czym 

z całego procesu regulacji i dopuszczania do obrotu zwolnione są dwie 

grupy dodatków do żywności. 

Pierwsza obejmuje substancje uprzednio usankcjonowane (Prior-

sanctioned substances), które dopuszczone zostały do stosowania na 

terytorium Stanów Zjednoczonych przed nowelizacją prawodawstwa w tym 

zakresie w roku 1958. Można uznać zatem, iż podobnie jak w przypadku 

japońskim wykazują one długą historię stosowania bez powodowania 

skutków ubocznych (np. azotyn sodu, azotyn potasu). 

W drugiej grupie sklasyfikowane są substancje, które ogólnie uznawane 

są za bezpieczne – GRAS (Generally Recognized As Safe). O ich 

bezpieczeństwie stosowania świadczy nie tylko długa historia stosowania, 

ale także opinie ekspertów oraz dowody badań naukowych. Wśród kilkuset 

takich substancji znajdują się m.in.: sól, cukier, przyprawy, a także 

glutaminian sodu.  

5. Niespójne decyzje 

Prawodawstwa analizowanych państw mają jeden wspólny mianownik  

– bezpieczeństwo stosowania określonej substancji jako dodatku do żywności.  

W Japonii i Stanach Zjednoczonych zdecydowano się sklasyfikować 

substancje bezwzględnie bezpieczne w stosowaniu (w oparciu o długą 

historię stosowania czy też opinie ekspertów), i umieścić je jako część listy. 

W Polsce (a w zasadzie w rozwiązaniach unijnych) takiego kroku nie 

podjęto, co przekłada się na liczbę dopuszczonych substancji. Dlatego też 

listy amerykańska (ok. 2800 dodatków) czy japońska (ok. 1500 dodatków) 

są znacznie obszerniejsze niż lista europejska (321 dodatków). 

Jednak niepokojącym faktem pozostaje uznanie substancji za bezpieczną. 

Porównując bowiem dodatki do żywności figurujące na listach amerykańskich, 

japońskich i polskiej, okazuje się, iż aż 55 dodatków dopuszczonych do 

obrotu w Polsce nie znajduje się na liście japońskiej i, porównywalnie, 

56 dodatków, które można stosować w Polsce nie znajduje się na liście 
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amerykańskiej. Jeśli zatem uznać, iż warunkiem wpisania danej substancji 

do wykazu jest bezpieczeństwo jej stosowania (a tak wykazano w powyższych 

rozważaniach), to pojawia się wątpliwość dlaczego substancje te zostały 

uznane za bezpieczne w Polsce, a w innym państwie już nie. 

Ponadto, różne praktyki stosowane są nie tylko w dopuszczaniu do 

obrotu lub nie, ale także w określaniu ilości, jakiej można użyć w procesie 

technologicznym, aby produkt spożywczy był bezpieczny. Przykładem 

może być tutaj kwas sorbowy, który w Polsce uważany jest za bezpieczny 

i którego dopuszczalne spożycie jest równe 25 mg w przeliczeniu na 

kilogram masy ciała, zaś w Japonii nie jest dopuszczony do obrotu w ogóle.  

Oczywiście nie postuluje się tutaj unifikacji rozwiązań prawnych, ale 

jednocześnie wydaje się konieczne przeanalizowanie poszczególnych 

dodatków do żywności oraz powodów, na podstawie których, decyzje 

poszczególnych polityk państwowych w stosunku do tych samych 

substancji są sprzeczne. 

6. Polityka w zakresie dodatków do żywności – korelacje 

ze stanem zdrowia 

W sposób oczywisty rozbieżności pomiędzy państwami w zakresie 

polityki dodatków do żywności przenoszą się także na utrudnienia 

wymiany handlowej, bowiem produkty spożywcze, do których została 

dodana substancja figurująca w wykazie eksportera, a spoza obowiązującej 

listy importera (lub zastosowana ilość przewyższa dopuszczalne normy), 

nie mogą zostać dopuszczone do obrotu. Dlatego też, np. wśród głównych 

eksporterów żywności do Japonii, która strzeże czystości swojego rynku 

spożywczego, jest tylko jeden kraj europejski. Jednak poza kwestiami 

gospodarczymi, nadrzędne w rozważaniach będą kwestie zdrowotne. 

Biorąc pod uwagę oczekiwaną długość życia oraz fakt, iż Japonia 

uchodzi za kraj, który przywiązuje ogromną wagę do bezpieczeństwa 

żywnościowego, nie jest zaskakującym, iż to właśnie Japończycy są 

jednym z narodów żyjących najdłużej na świecie (wg danych Banku 

Światowego z roku 2012- 83 lata) [13]. Oczywiście na tak wysoki 

wskaźnik wpływa zdrowa dieta- bogata w ryby, warzywa i ryż, ale też 

jakość samej żywności, a zatem także stosowanie substancji dodatkowych. 

Wśród najczęstszych skutków ubocznych stosowania substancji 

dodatkowych wymienia się: alergie pokarmowe, astma, zaburzenia 

zachowania u dzieci, alergie kontaktowe, a w skrajnych przypadkach nawet 

właściwości neurodegeneracyjne, kancerogenne lub teratogenne. Jak 

pokazują szacunki, w Stanach Zjednoczonych, w których lista dodatków do 

żywności jest najdłuższa, w ciągu ostatnich dwudziestu lat zaobserwowano 

ponad czterokrotny wzrost zachorowań na alergie pokarmowe, trzykrotny 
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wzrost zachorowań na astmę oraz czterokrotny wzrost występowania 

zaburzeń zachowania u dzieci (klasyfikowany jako zespół ADHD) [14]. 

Nie jest możliwym, aby w sposób jednoznaczny stwierdzić, na ile status 

zdrowotny danej populacji jest związany z dodatkami do żywności 

dopuszczonymi do obrotu przez konkretne kraje. Bowiem na stan zdrowia 

równocześnie wpływa szereg czynników (m.in.: styl życia, środowisko, 

system ochrony zdrowia). Niewątpliwym jest jednak, iż korelacja 

pomiędzy stosowaniem i ilością substancji dodatkowych przekłada się na 

status zdrowotny. W perspektywie coraz szerszego wolumenu stosowanych 

substancji dodatkowych oraz ich coraz większego wykorzystania wydaje 

się koniecznym wprowadzenie systemu monitoringu ilości spożywanych 

dodatków do żywności oraz ciągłe badanie ich wpływu na organizm ludzki. 

Należy bowiem pamiętać, iż szereg substancji dodatkowych to nowe 

substancje otrzymywane w sposób syntetyczny, których skutki uboczne mogą 

być widoczne dopiero po okresie karencji lub kumulowania się w organizmie. 

7. Podsumowanie 

Stosowanie dodatków do żywności jest tematem interdyscyplinarnym. 
Substancje te pozostają w kręgu zainteresowań naukowców, technologów 
żywności, producentów, konsumentów, a także elementem realizowania 
polityki zdrowotnej.  

Dla producentów i konsumentów najistotniejszym będzie, aby dodatek 
do żywności był tani oraz spełniał swoją rolę technologiczną- 
intensyfikował cechy organoleptyczne, przedłużał trwałość żywności, 
podnosił jej jakość (m.in. poprzez obniżenie kaloryczności). Jednak dla 
wszystkich interesariuszy cechą nadrzędną powinno być bezpieczeństwo 
stosowania danej substancji dodatkowej. 

Także rozwiązania przyjmowane na poziomie poszczególnych państw 
w zakresie dozwolonych substancji dodatkowych winny opierać się na 
rzetelnych dowodach naukowych i opiniach eksperckich, bowiem 
spożywanie zbyt dużej ilości dodatków do żywności może powodować 
negatywne efekty zdrowotne, na które w sposób szczególny narażone są 
niemowlęta, alergicy oraz kobiety w okresie ciąży i laktacji [15]. 

W dobie szybkiego tempa życia oraz oczekiwań konsumentów, wydaje 
się, iż stosowanie dodatków do żywności jest nieuniknione. Należy się 
zatem spodziewać, iż będzie ono wzrastać. Jednak podstawowe znaczenie 
w aspekcie ochrony zdrowia ludzkiego przed ewentualnymi negatywnymi 
skutkami ubocznymi stosowania tych substancji, ma odpowiednio 
skonstruowany system prawa właściwy dla każdego z państw. System ten 
powinien zapewniać konsumentom bezpieczeństwo w sposób aktualny 
(opierać się na aktualnych wynikach badań) i skuteczny. 
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Streszczenie 
Stosowanie dodatków do żywności od wielu już lat pozostaje w centrum zainteresowania 

naukowców i decydentów kreujących politykę zdrowotna państwa. Substancje te są 

kontrowersyjne ze względu na skutki ich działania, wiele z nich do tej pory nie zostało 

całkowicie poznanych. 
W artykule dokonano analizy porównawczej danych wtórnych dotyczących dozwolonych 

dodatków do żywności w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Japonii. A następnie podjęto 

próbę powiązania uzyskanych danych ze stanem zdrowia populacji. 

Polska lista dodatków do żywności jest wynikiem harmonizacji rozwiązań wdrażanych 
w tym zakresie na terytorium całej Unii Europejskiej. Na liście tej figuruje 321 substancji. 

Podkreślić należy jednak, iż w Stanach Zjednoczonych analogiczna lista zawiera ponad 

2800 pozycji, podczas gdy na liście japońskiej sklasyfikowanych jest ponad 1500 (co 

wynika z odmiennej definicji dodatków do żywności). Ponadto, co wydaje się być 

szczególnie niepokojące, substancje uznane za bezpieczne w jednym państwie, wykluczone 

są ze stosowania w innym, ze względu na potencjalne szkodliwe skutki zdrowotne (jabłczan 

potasu, cytryniany amonowe). Niespójne są także wytyczne co do stosowania konkretnych 

substancji, zarówno w aspekcie wolumenu produktów jak i ilości, która może zostać dodana 
(dotyczy to szczególnie statusu substancji quantum satis). Jednocześnie występowanie 

alergii czy astmy nasilone jest szczególnie w państwach wysokorozwiniętych, co może być 

skorelowane ze stosowaniem dodatków do żywności. 

Rozwiązania implementowane w ramach dozwolonych substancji dodawanych do żywności 
pozostają jedną z głównych składowych polityki zdrowotnej państwa, bowiem w perspektywie 

długoterminowej bezpośrednio przekładają się na stan zdrowia populacji.  

Słowa kluczowe: dodatki do żywności, polityka zdrowotna 

Food additives in Poland, Japan and The United States  

Abstract 

The use of food additives for many years remains the focus of researchers and decision 
makers state health policy-makers. These substances are controversial because of the 

consequences of their actions, many of them have not yet been fully known. 

The article presents a comparative analysis of secondary data relating to food additives 

permitted in Poland, the United States and Japan. And then attempted linkage data obtained 
from the health status of the population. 

Polish list of food additives is the result of the harmonization of solutions implemented 

in this area throughout the European Union. The list included 321 substances. It should be 

emphasized, however, that in the United States similar list contains over 2,800 positions, 
while the leaves of Japanese classified is 1500 (which results from the different definition 

of the food additives). Moreover, what seems to be particularly worrying substances 

considered safe in one country are excluded from the application in another, because of the 

potential adverse health effects (malate potassium, ammonium citrate). Inconsistent are also 
guidelines for the use of specific substances, both in terms of type of food product and the 

amount, which can be added (especially in case of the quantum satis substances). At the 

same time allergies or asthma is particularly pronounced in countries highly developed, 

which can be correlated with the use of food additives. 
Solutions implemented in the framework of authorized substances added to food remains 

one of the main components of health status of citizens because they have a direct effect 

on the population health in a long term perspective. 

Keywords: food additives, health policy 
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Mirakulina – białko zmieniające smak 

1. Wprowadzenie 

Mirakulina (MCL) jest białkiem, które zostało wyizolowane z jaskrawo-
czerwonych jagód Richardella dulcifica. Jest to krzew, który rośnie 
w Zachodniej Afryce. Owoce krzewu były od niepamiętnych czasów 
powszechnie używane przez ludność z Afryki Zachodniej w celu poprawienia 
smaku różnego rodzaju żywności. Po raz pierwszy niezwykłe właściwości 
jagód zaobserwowane i opisane zostały w 1725 roku przez europejskiego 
podróżnika i odkrywcę Chevalier des Marchais`a. MCL pomimo swojego 
neutralnego pH, posiada niezwykłe właściwości modyfikujące, gdyż 
zmienia smak z kwaśnego na słodki. Jest to następstwem łączenia się białka 
MCL z receptorami smaku słodkiego zlokalizowanymi na całej powierzchni 
języka, co skutkuje aktywacją receptora i wzmocnieniem odczuwalności 
słodyczy spożywanych pokarmów. W komórkach roślinnych cudowne białko 
występuje jako pojedynczy polipeptyd zbudowany z 191 aminokwasów.  

2. Pochodzenie 

Istnieje siedem znanych protein, które mają właściwości modyfikujące 
smak: taumatyna, monelina, mabinlina, pentadyna, brazzeina, kurkulina 
oraz mirakulina. Mirakulina została po raz pierwszy wyizolowana przez 
dwoje naukowców Kurihara i Beidler z tropikalnego krzewu, który porasta 
obszar Afryki Zachodniej – Richardella dulcifica synonim Synsepalum 
dulcificum (polska nazwa synsepal słodki). W literaturze zetknąć można się 
również z innymi synonimami dla tej rośliny: 

 Bakeriella dulcifica (Schumach. &Thonn.) Dubard; 

 Bumelia dulcifica Schumach.; 

 Pouteria dulcifica (Schumach. &Thonn.) Baehni; 

 Richardella dulcifica (Schumach. &Thonn.) Baehni; 

 Sideroxylon dulcificum (Schumach.) A. DC.; 

 Synsepalum glycydora Wernham[1,9]. 

R. dulcifica zaklasyfikowana została do rzędu Ericales, rodziny 

Sapotaceae, oraz rodzaju Synsepalum. Roślina ta o liściach wiecznie 

zielonych, kwitnie wielokrotnie w ciągu okresu wegetacyjnego 
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wytwarzając małe, czerwone jagody, z pojedynczym nasionkiem wielkości 

ziarnka kawy, które mają niezwykłą zdolność do modyfikowania kwaśnego 

smaku na słodki [9]. W celach komercyjnych synsepal uprawiany jest 

w krajach klimatu ciepłego takich jak Tajwan, Ghana, Tajlandia czy 

południowo-zachodnia część Stanów Zjednoczonych (Floryda). 

3. Budowa 

Mirakulina jest homodimerycznym białkiem o masie cząsteczkowej 

98,4 kDa. W komórkach roślinnych występuje jako pojedynczy polipeptyd 

złożony z 191 aminokwasów z dwoma miejscami N-glikozylacji, zaś 

zawartość węglowodanów wynosi w przybliżeniu ok. 13,9%, co 

w przeliczeniu daje nam 24,6 kDa. Białko wyizolowane z Richardella 

dulcifica ma siedem reszt cysteiny, które tworzą struktury dwusiarczkowe 

w Cys-47-Cys-92, Cys-148-Cys-159 i Cys-152-Cys-155 i jeden łańcuch 

disulfidowy między mostkiem dwusiarczkowym a Cys-138. Ustalona 

sekwencja aminokwasowa wskazuje, że gen kodujący mirakulinę składa się 

z 220 reszt aminokwasowych oraz z sekwencji sygnałowej zawierającej 

29 aminokwasów, która podczas modyfikacji post-translacyjnej jest 

odcinana od N-końca [2]. 

 
Rysunek 1. Struktura białka mirakulina [PDB 3IIR] 
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4. Budowa i mechanizm działania ludzkiego receptora smaku 

słodkiego hT1R2-hT1R3 

U człowieka wrażenia smaku słodkiego wywołują przede wszystkim 

mono- i oligosacharydy ale też związki organiczne nie będące cukrami 

tj. D-aminokwasy, peptydy, słodko smakujące białka oraz związki 

nieorganiczne takie jak niektóre sole ołowiu i berylu. Najciekawszą grupę 

stanowią słodkie białka wytwarzane w szczególności przez rośliny klimatu 

tropikalnego, wśród których wyróżnić można białka słodkie same w sobie 

(brazzeina, taumatyna, monellina, mabinlina), białka modyfikujące smak 

(mirakulina) oraz mieszane łączące w sobie obie cechy (kurkulina). 

Substancje te rozpoznawane są przez ludzkie receptory smaku słodkiego 

hT1R2-hT1R3 należące do klasy C rodziny receptorów sprzężonych 

z białkiem G (GPCR- ang. G protein coupled receptor). Receptory te 

przekazują sygnały przez dwuwarstwę lipidową do wewnątrzkomórkowych 

miejsc efektorowych. Klasyfikacja do klasy C dokonana została na 

podstawie analizy sekwencji receptorów oraz funkcji poszczególnych ich 

typów. Klasę tą stanowią receptory glutaminergiczne oraz feromonowe. 

Receptory te złożone są z dwóch białek transbłonowych T1R2 i T1R3 

przenikających błonę komórki receptorowej oraz wyróżniających się bardzo 

dużymi domenami zewnątrzkomórkowymi. T1R składa się z 3 domen  

– zewnątrzkomórkowej N- końcowej domeny ATD, trans membranowej 

CRD (domeny bogatej w cysteinę) oraz wewnątrzkomórkowej TMD. 

Receptor hT1R2-hT1R3 posiada wiele miejsc wiążących ligand dla 

różnych substancji słodzących. Zewnątrzkomórkowe domeny receptora 

zawierają fragment o kształcie zbliżonym do szczypiec (VFT) 

zamykającym się wokół cząsteczki aktywującej receptor. Przyłączenie 

cząsteczki sygnalizacyjnej powoduje zmianę konformacyjną białka 

receptorowego przez modyfikację oddziaływań pomiędzy drugorzędowymi 

strukturami białek, decydujących o stabilizacji formy nieaktywnej, co 

w konsekwencji prowadzi do uruchomienia odpowiedniej kaskady reakcji 

biochemicznych. Prowadzi ona m.in. do depolaryzacji błony komórkowej, 

uwolnienia jonów wapnia ze zbiorników wewnątrzkomórkowych i powstanie 

sygnału elektrycznego. Wyspecjalizowane neurony przewodzą sygnał 

elektryczny i pobudzają odpowiednie obszary mózgu (43 pole Brodmanna 

w korze wyspy oraz wieczku czołowo-ciemieniowym) [4, 6]. 
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Rysunek 2. Oddziaływanie mirakuliny z białkiem T1R2 ludzkiego receptora smaku słodkiego [4] 

5. Mechanizm działania mirakuliny 

Pierwsze badania nad mechanizmem działania MCL prowadzone 

z wykorzystaniem analiz sensorycznych wykazały, że aktywność 

modyfikująca smak MCL może być rejestrowana przez więcej niż 

1 godzinę. Na podstawie tej informacji sformułowano wstępną hipotezę, że 

MCL wiąże się silnie i bezpośrednio do ludzkiego receptora smaku 

słodkiego i aktywuje go na skutek spadku pH otoczenia. W celu zbadania 

słuszności postawionej hipotezy zaprojektowano i przeprowadzono 

doświadczenie, w którym w odpowiednich warunkach wykorzystano 

hodowle komórkowe wykazujących ekspresję genu kodującego ludzki 

receptor smaku słodkiego. Komórki te przed kwasową stymulacją inkubowano 

razem z mirakuliną, oraz z dodatkiem fluorescencyjnego wskaźnika jonów 

wapnia (fura-2 AM). Po inkubacji hodowle przepłukano w celu usunięcia 

nadmiaru MCL oraz wskaźnika a następnie poddano stymulacji w kwaśnym 

buforze. Na tym etapie doświadczenia zbadano również pomiędzy wartością 

pH a odpowiedzią komórek inkubowanych razem z MCL. Wykazano, że 

stymulacja kwaśnym buforem (końcowe pH= 5.0), liczba komórek wyka-

zujących odpowiedź była znacząco wyższa niż po dodaniu buforu o odczynie 

neutralnym (końcowe pH=7.0). Ponadto w próbie kontrolnej nie odnotowano 

odpowiedzi komórek, które nie były wcześniej inkubowane z dodatkiem 

MCL lub też tych, które nie wykazywały ekspresji hT1R2-hT1R3. 
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Rysunek 3. Obraz fluorescencyjnej detekcji aktywności komórek wykazujących ekspresję 

receptora hT1R2-hT1R3 inkubowanych w obecności MCL i odczynnika fura-2 AM 

w warunkach o różnych wartościach pH. Barwnik fura-2 AM jest specyficzny w stosunku 

do jonów Ca2+ wydzielanych z pęcherzyków wewnątrzkomórkowych na skutek aktywacji 

receptora (kolor niebieski – najniższe stężenie jonów Ca2+, kolor czerwony- najwyższe stężenie, 
kolor zielony- wartość pośrednia)[6] 

 

Rysunek 4. Ogólny mechanizm działania mirakuliny[6] 

Dziś znany jest dokładny mechanizm działania MCL, który opiera się 

na interakcji białka z domeną ATD podjednostki hT1R2. Wiązanie się 

MCL do hT1R2-hT1R3 hamuje interakcję pomiędzy receptorem a innymi 

cząsteczkami takimi jak aspartam, sacharyna, sacharoza czy też słodkimi 

białkami (taumatyna, brazeina, NCL). MCL w pH kwaśnym działa jako 

agonista hT1R2-hT1R3 natomiast w pH neutralnym zachowuje się jak 

antagonista receptora. Kluczem działania MCL jako agonisty hT1R2-

hT1R3 jest protonowanie reszt histydyny. W obecności protonów H
+
 białko 
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przyłączone do receptora smaku zmienia swoje ułożenie przestrzenne co 

pociąga za sobą zmianę konformacji receptora na konformację aktywną. 

Powoduje to silne uczucie słodkości. Podsumowując podstawą zmiany 

odczucia smaku w warunkach kwasowych są pH- zależne zmiany 

konformacyjne receptora błonowego wykrywającego smak słodki [4,6]. 

6. Lokalizacja komórkowa 

Zawartość mirakuliny w Richardella dulcifica może sięgać 10% całkowitej 

zawartości białek rozpuszczalnych znajdujących się w owocach [2]. Do 

niedawna jeszcze nie znana była biologiczna rola MCL w roślinie oraz jej 

dokładna lokalizacja w komórkach owoców. Badania nad tymi dwoma 

zagadnieniami ułatwiło sklasyfikowanie mirakuliny w oparciu o strukturę 

pierwszorzędową do rodziny inhibitorów proteaz STI (m.in. trypsyny) typu 

Kunitz`a. Inhibitory proteaz typu Kunitz'a są wewnątrzkomórkowymi 

polipeptydami występującymi w tkankach wielu gatunków roślin i spełniają 

one ważne funkcje w regulacji dojrzewania i kiełkowania nasion oraz 

w obronie przed drapieżnikami i patogenami. W rodzinie tej znanych było 

kilka białek mirakulino-podobnych (znalezionych m.in. w pomidorach, 

cytrynie czy kawie) wykazujących funkcje immunologiczne i ochronne 

przed stresem środowiskowym. W celu ustalenia subkomórkowej lokalizacji 

MCL, transgen kodujący mirakulinę połączony z żółtym białkiem 

fluorescencyjnym YFP przyłączonym do jej C – końca, wprowadzono do 

Arabido psisthaliana (rzodkiewnik pospolity) i przeprowadzono detekcję 

fluorescencji YFP błonie plazmatycznej oraz przestrzeni pomiędzy błoną 

i ścianą komórkową. Analizy techniką Western blotting z wykorzystaniem 

przeciwciał specyficznych dla białka MCL dowiodły obecności tego białka na 

zewnątrz błony plazmatycznej Arabido psisthaliana. Natomiast badania 

prowadzone pod kątem aktywności MCL jako inhibitora trypsyny nie 

potwierdziły tej właściwości. Podsumowując mirakulina jest wydzielana przez 

ten sam mechanizm co inne STI typu Kunitz`a ale nie posiada ich właściwości 

inhibitorowych [7]. 

7. Rośliny transgeniczne 

Zapotrzebowanie na rynku na mirakulinę może być zbyt duże 

i ekstrahowanie jej z naturalnych roślin mogą nie być w stanie nadążyć za 

popytem. W związku z tym znaleziono nowe alternatywne rozwiązanie dla 

produkcji mirakuliny. Podjęto próby ekspresji białka modyfikującego smak 

w organizmach zarówno zwierzęcych jak i roślinnych. Na początku użyto 

w tym celu Escherichia coli, drożdży i transgenicznego tytoniu. MCL 

zostało wyrażone w komórkach gospodarza jednak zrekombinowane białko 

nie wykazywało aktywności zmieniających smak. Z czasem inżynieria 
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genetyczna stworzyła nowe możliwości poprzez transformację genetyczną 

co pozwoliło na ekspresje genów w organizmach posiadających 

mechanizm glikozylacji białek. Organizmy transgeniczne od dawna były 

stosowane do wytwarzania pożądanych zrekombinowanych białek, takich 

jak szczepionki, przeciwciała, hormony ssaków. Funkcjonalną ekspresję 

mirakuliny można uzyskać między innymi w sałacie, pomidorach oraz 

w Aspergillus oryzae. Najefektowniejsze rezultaty uzyskiwane są 

w przypadku transgenicznego pomidora, ale zawartość mirakuliny jest 

wciąż 2x mniejsza niż w owocach Richardella dulcifica [2, 5].  

Sałata jest rośliną uprawianą na całym świecie. Nie ma dużych wymagań 

zarówno klimatycznych jak i glebowych w związku z tym jest łatwo dostępna. 

Naukowcy z Uniwersytetu w Tsukubie w Japonii skonturowali gen kodujący 

mirakulinę, wstawili do wektora i przeprowadzili ekspresję w roślinach. 

Zrekombinowana mirakulina, która została wyrażona w sałacie 

wykazywała silną indukcję słodkiego smaku. Jak się później okazało 

mirakulina sałaty był bardzo podobna wielkością do natywnej mirakuliny 

wyizolowanej z miąższu owoców Richardella dulcifica. Poziom ekspresji 

cudownego białka w transgenicznych roślinach szacuje się na około 1% 

całkowitego rozpuszczalnego białka wyizolowanego z 1 g świeżej tkanki. 

Słodki smak o ekspozycji 2 g liści sałaty transgenicznej indukowanej przez 

0,02 M kwasu cytrynowego jest równoważna słodkości 0,3 M sacharozy. 

Po przeliczeniu na mole, słodycz mirakuliny jest razy większy 300000 od 

sacharozy. Na podstawie wyników badań japońskich naukowców możemy 

stwierdzić, iż zrekombinowana mirakulina poddana ekspresji w sałacie jest 

białkiem biologicznie czynnym, oraz że poziom ekspresji jest wystarczający 

do modyfikowania smaku. Jednym z głównych zadań inżynierii genetycznej 

jest integracja pożądanego syntetycznego genu z genomem gospodarza oraz 

stabilny poziom ekspresji i przewidywanie dziedziczenia wprowadzonych 

transgenów. Często bywa tak, że następuje brak stabilności transgenu w 

roślinach transgenicznych poprzez wyciszanie genów, różnego rodzaju 

delecje, co jest główną przeszkodą w transformacji roślin [10]. 

8. Zastosowanie 

Mirakulina ma przede wszystkim zastosowanie kulinarne. Dzięki swoim 
właściwościom może zmieniać smak z kwaśnego na słodki. Następstwa 
spożycia owoców synsepalu mogą być zdumiewające. Kwaśny sok jak 
i również spożycie owocu cytryny powoduje, iż jest przybiera łagodny ona 
smak pomarańczy. Taki sam efekt uzyskujemy z każdą inną potrawą, którą 
łączymy z mirakuliną. Poza doznaniami kulinarnymi MCL może być 
wykorzystana jako niskokaloryczny słodzik. Obecnie na całym świecie jako 
niskokaloryczne substancje słodzące są używane są: sacharyna, cyklaminian, 
aspartam, acesulfam K. Maksymalna słodycz indukowana przez 0,02 M kwasu 
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cytrynowego po przetestowaniu 0.4 μM roztworu mirakuliny oszacowano na 
3000 razy wyższą niż sacharoza. Z wymienionych substancji słodzących 
korzystają głównie pacjenci z chorobami związanymi ze spożyciem cukru, 
takich jak cukrzycy, hiperlipidemii, próchnicy i otyłości. Jednakże 
substancje te mają skutki uboczne takie jak: zaburzenia psychiczne, rak 
pęcherza moczowego, niewydolność serca i mózgu. Innym przeznaczeniem 
tego cudownego białka może być terapia nowotworowa. Zmiany 
w odczuwaniu smaku są częstą przypadłością u pacjentów z nowotworami, 
u których stosowane jest leczenie w postaci chemioterapii. Zaburzenia 
smaku obejmują najczęściej gorzki i metaliczny posmak, prowadzące do 
utraty apetytu, co skutkuje dalej niedoborem pewnych składników 
odżywczych lub niedożywieniem. Wszystko to może niekorzystnie 
wpływać zarówno na stan fizyczny pacjentów osłabionych chorobą 
i leczeniem z użyciem cytostatyków, jak i na ich kondycję psychiczną. 
Doskonały więc dla osób takich jest stosowanie mirakuliny, która dzięki 
swoim właściwością transdukcji sygnału słodkiego w środowisku 
kwaśnym, jest w stanie na krótki czas zamaskować nieprzyjemny posmak 
oraz polepszyć smak przyjmowanego pokarmu [11]. 

Białko modyfikując smak jest atrakcyjną alternatywą dla większości 
tradycyjnych słodzików takich jak sacharoza, ale cudowny owoc jako 
roślina tropikalna jest trudny do hodowli poza środowiskiem naturalnym. 
Abstrahując od tego również popyt na cudowne białko może się okazać 
zbyt duży i pierwotny zamysł ekstrahowania go z owoców Richardella 
dulcifica może nie sprostać zapotrzebowaniom rynku.  

 Zapotrzebowanie na rynku na mirakulinę może być zbyt duże 
i ekstrahowanie jej z naturalnych roślin mogą nie być w stanie nadążyć za 
popytem. W związku z tym znaleziono nowe alternatywne rozwiązanie dla 
produkcji mirakuliny. Podjęto próby ekspresji białka modyfikującego smak 
w organizmach zarówno zwierzęcych jak i roślinnych. Na początku użyto 
w tym celu Escherichia coli, drożdży i transgenicznego tytoniu. MCL 
zostało wyrażone w komórkach gospodarza jednak zrekombinowane białko 
nie wykazywało aktywności zmieniających smak. Z czasem inżynieria 
genetyczna stworzyła nowe możliwości poprzez transformację genetyczną 
co pozwoliło na ekspresje genów w organizmach posiadających 
mechanizm glikozylacji białek. Organizmy transgeniczne od dawna były 
stosowane do wytwarzania pożądanych zrekombinowanych białek, takich 
jak szczepionki, przeciwciała, hormony ssaków. Funkcjonalną ekspresję 
mirakuliny można uzyskać między innymi w sałacie, pomidorach oraz 
w Aspergillus oryzae. Najefektowniejsze rezultaty uzyskiwane są w przypadku 
transgenicznego pomidora, ale zawartość mirakuliny jest wciąż 2x mniejsza 
niż w owocach Richardella dulcifica [2, 5]. 
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Mirakulina – białko zmieniające smak 

Streszczenie  
Mirakulina (MCL) jest to białko wyizolowane z jaskrawoczerwonych owoców Richardella 
dulcifica – krzewu, który rośnie w Zachodniej Afryce. MCL po, mimo iż ma neutralne pH, 
posiada niezwykłe właściwości, gdyż zmienia smak z kwaśnego na słodki. W komórkach 
roślinnych mirakulina występuje jako pojedynczy polipeptyd złożony z 191 aminokwasów, 
zaś jego dwa łańcuchy węglowodanowe łączą się N-glikozydowo do Asn-42 i Asn-186. 
W ostatnich czasach przeprowadzono ekspresję tego białka w komórkach gospodarzy, aby 
lepiej przybliżyć jego strukturę oraz molekularny mechanizm działania. Właściwości 
modyfikujące glikoproteiny związane są z wpływem na receptory smaku. Podczas badań 
użyto komórek produkujących hT1R2-hT1R3 – białka receptorowe słodkiego smaku wraz 
z fluorescencyjnym wskaźnikiem aby kontrolować aktywność receptora. Po zastosowaniu 
MCL, wiąże się ono z receptorami słodkiego smaku znajdującymi się na języku, powodując 
jego aktywację podczas zmiany otoczenia pH. Konsekwencją tego procesu jest zmiana 
smaku z kwaśnego na słodki, wprost proporcjonalnie do intensywności zaaplikowanego 
roztworu o kwaśnym odczynie. Efekt modyfikacji jest utrzymywany przez jedną godzinę od 
zaaplikowania substancji. Ze względu na niesamowite cechy, zainteresowanie mirakuliną 
coraz bardziej rośnie. MCL może mieć zastosowanie miedzy innymi jako niskokaloryczny 
słodzik dla osób chorych na cukrzycę oraz może być wykorzystywana w celach 
dietetycznych. Jednym z ograniczeń jest przede wszystkim produkcja owoców Richardella 
dulcifica, gdyż jest to roślina tropikalna – trudne warunki klimatyczne. Białko wyizolowane 
z krzewu jest bardzo drogie, w związku z tym rozpoczęto badania nad uzyskaniem 
glikoproteiny przy użyciu transgenicznych organizmów 
Słowa kluczowe: mirakulina, białko zmieniające smak, receptor smaku 
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Miraculin the protein which changes a taste 

Abstract  
Miraculin is a protein isolated from brightly- red fruits Richardella dulcifica- the bush that 

grows in the West Africa. Although MCL has neutral pH, it owns unusual properties, 

because it changes sour taste to sweet. Miraculin located in plant cells occurs as a single 

polypeptide consisted of 191 amino acids, and its two carbohydrate chains combines  
N-glycosidally to Asn-42 and Asn-186. In recent times, the expression of this protein was 

performed in host cells, in order to explore its structure and molecular mechanism of action. 

Glycoprotein modifying properties have influence on taste receptors. During the tests, cells 

that produce hT1R2-hT1R3 were used, which are sweet taste receptor proteins with 
fluorescent indicator to control the activity of the receptor. After applying the MCL, its 

binds to the sweet taste receptors placed on the tongue, causing the activation of the receptor 

due to the difference in pH surrounding. The consequence of this process is the transition 

of taste from sour to sweet, proportionally to intensity of applied solution with acid pH. The 

effect of the modification maintains for one hour from applying the substance. Because 

of the amazing features, the interest of miraculin is increasingly growing. MCL may be 

applied, inter alia as a low- calorie sweetener for people with diabetes and can be used for 

dietetic purposes. One of the limitations is primarily the production of Richardella dulcifica 
fruit, because it is a tropical plant requiring difficult climatic conditions. The protein isolated 

from a bush is very expensive, therefore scientists has started the research aimed at getting 

glycoprotein by using transgenic organisms. 

Keywords: miraculin, taste-modifying protein, taste receptor 
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Napoje probiotyczne  

z soków owocowych i warzywnych 

1. Wstęp 

W ciągu ostatnich lat obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania 

zdrowym stylem życia oraz rolą diety w profilaktyce niektórych chorób 

cywilizacyjnych. Z tego właśnie powodu żywność funkcjonalna zyskała 

ogromne znaczenie na rynku spożywczym. Jedną z najszybciej roz-

wijających się grup żywności funkcjonalnej są produkty probiotyczne, czyli 

takie które zawierają żywe kultury bakterii probiotycznych. Zadaniem 

probiotyków jest przywrócenie naturalnego stanu mikroflory przewodu 

pokarmowego, który został zakłócony na skutek nieprawidłowego 

żywienia, przebytych chorób czy antybiotykoterapii [1, 2, 3, 4, 6].  

Obecnie w probiotyki wzbogacanych jest wiele produktów 

spożywczych, głównie na bazie mleka. Najczęściej są to jogurty, czy inne 

napoje fermentowane. Jednak ze względu na coraz częściej występujące 

zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak alergie na białka 

mleka czy nietolerancja laktozy, oraz świadome wyłączenie z diety przez 

niektóre grupy konsumentów produktów pochodzenia zwierzęcego, 

producenci żywności starają się wprowadzać na rynek nowe produkty 

zawierające bakterie probiotyczne. Przykładem tego typu produktów są 

fermentowane napoje owocowe i warzywne z dodatkiem kultur 

probiotycznych [3, 5, 7, 8]. 

2. Probiotyki 

Słowo probiotyk wywodzi się z języka greckiego od słów pro bios 

i dosłownie oznacza dla życia. Aktualnie przyjmuje się definicję 

przedstawioną przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 

i Rolnictwa (FAO) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO), według 

której probiotyki to żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej 

                                                                   
1 ceola@op.pl, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, Wydział Nauk o Żywności 

i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, http://www.up.lublin.pl/foodscience 
2 k8.skrzypczak@wp.pl, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, Wydział Nauk 
o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

http://www.up.lublin.pl/foodscience 

mailto:ceola@op.pl
mailto:k8.sjrzypczak@wp.pl
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ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Według 

FAO/WHO wymagane minimum terapeutyczne, czyli minimalna zawartość 

żywych komórek bakterii w produkcie gwarantująca korzystny wpływ 

probiotyków na organizm człowieka, wynosi 10
6
 jtk/cm

3
. Do mikro-

organizmów o właściwościach probiotycznych zalicza się najczęściej 

bakterie z rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium, ale także niektóre 

drożdże z rodzaju Saccharomyces czy nieliczne gatunki bakterii z rodzaju 

Lactococcus, Streptococcus, Enterococcus, Leuconostoc, Pedicoccus, 

Escherichia czy Bacillus [3, 4, 9, 10, 11, 12, 13].  

Tabela 1. Przykłady mikroorganizmów uważanych za probiotyczne 

Grupa 

mikroorganizmów 
Gatunki mikroorganizmów 

Lactobacillus 

L. acidophilus, L. brevis, L. casei, 

L. delbrueckii, L. helvetius, L. johnsonii, 

L. lactis, L. paracasei, L. plantarum 

Bifidobacterium 

B. adolescencis, B. animals, 

B. breve, B. bifidum, B. infantis, 

B. lactis, B. longum 

Inne bakterie mlekowe 

Enterococcus faecalis, Enterococcus 

faecium, Lactococcus lactis, 

Leuconostoc masenteroides, Pedicoccus 

acidilactici, Streptococcus thermophilus 

Bakterie i grzyby 

niemlekowe 

Bacillus cereus, Escherichia coli, 

Saccharomyces cerecisiae, 

Saccharomyces boulardii 

Źródło: [14, 15] 

2.1. Cechy szczepów probiotycznych 

Aby dany szczep bakterii mógł zostać uznany za probiotyczny, musi 

spełniać szereg warunków. Przede wszystkim musi wywierać korzystne, 

udowodnione w badaniach klinicznych efekty na zdrowie człowieka. 

Ponadto szczepy probiotyczne powinny wykazywać następujące cechy 

funkcjonalne i technologiczne: 

 pochodzenie ludzkie (z mikrobiomu człowieka); 

 brak działania patogennego, inwazyjnego czy karcynogennego; 

 wysoka oporność na enzymy trawienne, sok żołądkowy i kwasy 

żółciowe po podaniu doustnym; 

 ściśle określona, potwierdzona metodami biologii molekularnej, 

przynależność gatunkowa i rodzajowa; 
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 aktywność antagonistyczna w stosunku do typowych mikroorganizmów 

patogennych i toksynotwórczych przewodu pokarmowego lub 

moczowo-płciowego; 

 zdolność adhezji do błony śluzowej i/lub komórek nabłonkowych; 

 odporność na procesy utrwalania; 

 zachowanie właściwości probiotycznych oraz wysoka przeżywalność 

i stabilność cech bakterii w okresie przechowywania gotowych 

produktów; 

 zdolność do produkcji związków o działaniu przeciwdrobno-

ustrojowym (kwasy organiczne, nadtlenek wodoru, bakteriocyny); 

 stabilność genetyczna i łatwość produkcji biomasy na dużą skalę; 

 oporność na bakteriofagi; 

 brak działania pogarszającego cechy organoleptyczne produktu [2, 9, 

10, 15]. 

Bakterie probiotyczne mają zdolność do kolonizacji i namnażania się 

w przewodzie pokarmowym, zarówno ludzi, jak i zwierząt, jednocześnie 

hamując wzrost patogenów jelitowych. Należy jednak pamiętać, że 

działanie probiotyczne jest indywidualną cechą konkretnych szczepów 

bakterii, nie można więc przypisywać go do rodzaju, gatunku czy ogółu 

bakterii mlekowych [11, 9]. 

2.2. Właściwości prozdrowotne szczepów probiotycznych 

Wiele przeprowadzonych badań klinicznych potwierdza korzystne 

działanie bakterii probiotycznych na zdrowie człowieka, m.in. w profilaktyce 

chorób układu moczowo-płciowego, chorób alergicznych, w profilaktyce 

biegunki różnego pochodzenia czy łagodzeniu zaparć. Prawdopodobnie mogą 

one także odgrywać istotną rolę w hamowaniu rozwoju miażdżycy czy chorób 

nowotworowych [4, 10, 13, 16]. 

Prozdrowotne właściwości szczepów probiotycznych wiążą się między 

innymi z ich zdolnością do [2, 9, 10, 12, 13, 16]: 

 produkcji substancji o działaniu bakteriostatycznym; 

 zwiększania odporności na adherencję i kolonizację przez mikro-

organizmy chorobotwórcze; 

 hamowania wzrostu niektórych patogenów (Salmonella enterica, 

Clostridium defficile, Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus) 

w przewodzie pokarmowym człowieka; 

 zwiększenia perystaltyki jelita grubego (zapobiegania zaparciom); 

 przywracania liczebności i składu mikroflory jelitowej, zakłóconej 

na skutek różnego rodzaju schorzeń układu pokarmowego czy 

stosowania antybiotykoterapii; 
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 obniżania wchłaniania egzogennego cholesterolu; 

 stymulacji systemu immunologicznego; 

 eliminacji związków mutagennych; 

 syntezy witamin z grupy B i witaminy K. 

3. Żywność probiotyczna 

Probiotyki są coraz częściej stosowane jako dodatki funkcjonalne do 

żywności, głównie w produkcji mlecznych napojów fermentowanych. 

Jednak w ostatnich latach dużą popularnością cieszą się również produkty 

sojowe, zbożowe, soki owocowe i warzywne, oraz wędliny z dodatkiem 

bakterii probiotycznych [3, 5, 6]. 

Produkty na bazie mleka uważa się za najlepszy nośnik dla bakterii 

probiotycznych, jednak w niektórych przypadkach rozwój mikroflory 

probiotycznej jest hamowany na skutek nadmiernego zakwaszenia 

środowiska, czy antagonistycznego działania kultur starterowych. W celu 

stymulacji wzrostu i/lub aktywności szczepów probiotycznych coraz 

częściej stosuje się dodatek różnych substancji prebiotycznych lub techniki 

pozwalające na stabilizację liofilizowanych komórek bakterii podczas 

przechowywania, czego przykładem jest mikrokapsułkowanie [2, 3, 10, 17]. 

Istotnym zagadnieniem technologicznym związanym z projektowaniem 

nowych produktów probiotycznych jest zatem odpowiednie dobranie 

warunków, które będą zapewniały żywotność bakterii probiotycznych 

podczas procesów przetwarzania oraz w trakcie przechowywania wyrobu 

gotowego. Dlatego też surowce do produkcji tego typu żywności wymagają 

dokładnej analizy zawartości składników, które będą z łatwością 

metabolizowane przez stosowane szczepy probiotyczne, oraz oceny 

fizykochemicznej środowiska sprzyjającego ich rozwojowi, takich jak pH, 

aktywność wody, czy zawartość tlenu [2, 3, 5, 17, 18]. 

Ciekawym rozwiązaniem chroniącym probiotyki przed niekorzystnymi 

czynnikami, takimi jak temperatura podczas pasteryzacji czy zbyt niskie 

pH napoju jest, opracowany przez firmę Chr. Hansen we współpracy 

z Tetra Pak, system Direct Liquid Inoculation®. Polega on na 

bezpośrednim, aseptycznym dozowaniu probiotyku do napoju podczas jego 

otwierania. Probiotyk umieszczony jest pod nakrętką w postaci kapsułki 

lub saszetki. Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie 

systemów Life Top Straw® i Life Top Cap® firmy BioGaia. Pierwszym 

z nich jest słomka zawierająca bakterie probiotyczne, które dostają się do 

organizmu w trakcie spożywania napoju, natomiast drugi podobnie jak 

Direct Liquid Inoculation®, polega na umieszczeniu probiotyków pod 

nakrętką. Tego typu rozwiązania pozwalają na stosowanie soków 

owocowych lub warzywnych jako potencjalnych źródeł szczepów bakterii 
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probiotycznych, bez ryzyka zmian cech sensorycznych produktu, ponieważ 

mikroorganizmy dozowane są do napoju bezpośrednio przed spożyciem. 

Systemy te zapewniają również wysoką przeżywalność komórek bakterii 

probiotycznych, co jest istotne w przypadku szczepów wrażliwych na 

czynniki środowiska [14, 19]. 

4. Napoje owocowe i warzywne jako źródło probiotyków 

Napoje owocowe i warzywne są popularne na całym świecie ze względu 

na swoje walory odżywcze oraz szeroki wybór smaków. Owoce i warzywa 

zawierają szereg związków korzystnie wpływających na zdrowie 

człowieka, m.in. substancje fitochemiczne oraz antyoksydanty. Są także 

bogatym źródłem niezbędnych składników odżywczych, takich jak 

węglowodany, związki mineralne, witaminy i błonnik pokarmowy, co 

czyni je dobrym nośnikiem dla bakterii probiotycznych [3, 8, 16]. 

W 1997 r. na rynku żywnościowym zaczęły pojawiać się pierwsze napoje 

owocowe z dodatkiem probiotyków, m.in. fiński Gefilus® z dodatkiem 

Lactobacillus rhamnosus GG i Propionibacterium freudenreichii subsp. 

shermanii, następnie norweski Biola®, zawierający szczepy Lactobacillus 

rhamnosus GG, oraz szwedzki napój Rela®, zawierający Lactobacillus reuteri 

MM53 [1, 16, 20]. 

Jednym z głównych problemów napotykanych przy produkcji tego typu 

napojów jest niskie pH, nieodpowiednie do przetrwania kultur 

probiotycznych. Może się zatem okazać, że zanim produkt trafi do 

konsumenta zawartość bakterii probiotycznych będzie zbyt niska i nie 

będzie wykazywał on działania prozdrowotnego. Dlatego też istotny jest 

dobór odpowiednich szczepów, które wykazują większą odporność na 

środowisko kwaśne [7, 16]. 

Sheehan i wsp. [21] badali przeżywalność wybranych szczepów bakterii 

probiotycznych w sokach owocowych o zróżnicowanym pH. Po 12 

tygodniach przechowywania soków w temperaturze 4°C zostały wykryte 

tylko trzy z sześciu badanych szczepów i wykazywały one mniejszą 

aktywność w soku o niższym pH. Pozostałe szczepy nie były w stanie 

przeżyć tak długiego okresu w warunkach niskiego pH. 

Ding i Shah [22] porównali przeżywalność ośmiu szczepów bakterii 

probiotycznych z przeżywalnością tych samych szczepów poddanych 

procesowi mikrokapsułkowania w sokach owocowych. Zaobserwowali, że 

bakterie zamknięte w mikrokapsułkach wykazywały się dużo wyższą 

przeżywalnością w niskim pH soków, w stosunku do szczepów 

probiotycznych nie poddanych mikrokapsułkowaniu. Soki zawierające 

wolne mikroorganizmy miały znacznie mniejszą stabilność na warunki 

środowiska i drobnoustroje utraciły żywotność już po 5 tygodniach 
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przechowywania. Badanie to pokazało, że mikrokapsułkowanie pełni 

funkcję ochronną dla probiotyków wrażliwych na niskie pH. 

Stymulować wzrost bakterii probiotycznych można również poprzez 

wzbogacanie podłoża w niektóre związki. Bakterie z rodzaju Lactobacillus 

wspomaga się dodatkiem glukozy, fruktozy, hydrolizatów kazeiny czy 

ekstraktu drożdżowego [1, 23]. Natomiast znaczny wzrost bakterii z rodzaju 

Bifidobacterium obserwuje się w obecności niektórych witamin oraz 

polisacharydów i oligosacharydów, które są metabolizowane przez te 

mikroorganizmy do kwasu octowego i mlekowego [2, 24, 25, 26]. 

4.1. Fermentacja soków owocowych i warzywnych 

Produkty fermentowane mogą być otrzymywane na drodze fermentacji 

spontanicznej lub przy użyciu odpowiednich kultur starterowych. 

W wyniku działania enzymów wytwarzanych przez mikroorganizmy 

zdolne do przeprowadzenia procesu fermentacji, dochodzi do hydrolizy 

polisacharydów, białek oraz lipidów. W efekcie powstają nietoksyczne 

substancje, wpływające na zmianę smaku, zapachu i modyfikację tekstury 

produktu [1]. 

Spontaniczna fermentacja mlekowa, prowadzona przez mikroflorę 

naturalnie występującą w surowcu, pozwala otrzymać produkty atrakcyjne 

pod względem walorów smakowo-zapachowych, jednak w przypadku tego 

typu fermentacji pojawia się ryzyko rozwoju mikroorganizmów 

saprofitycznych, obniżających jakość i bezpieczeństwo gotowego produktu 

w trakcie przechowywania. Stosowanie wyselekcjonowanych kultur 

starterowych zapewnia dominację pożądanej mikroflory nad innymi 

drobnoustrojami, przeprowadzenie kontrolowanego procesu fermentacji 

i powtarzalną jakość kiszonek o pożądanym smaku i zapachu. Dobór kultur 

starterowych pozwala także na wprowadzenie do produktu szczepów 

bakterii probiotycznych, nadających mu cech funkcjonalnych. 

Odpowiednio dobrane kultury starterowe mogą zatem pełnić jednocześnie 

funkcję ochronną i technologiczną, co może pozwolić na znaczne 

ograniczenie lub całkowitą eliminację stosowania chemicznych czy 

termicznych metod utrwalania [1, 7]. 

Yoon i wsp. [27] badali przeżywalność czterech szczepów bakterii 

probiotycznych w soku z buraków. Wszystkie badane drobnoustroje 

stopniowo traciły żywotność, jednakże L. acidophilus charakteryzował się 

znacznie mniejszą stabilnością od pozostałych szczepów (L. plantarum, 

L. casei i L.delbrueckii). 

Yoon i wsp. [28] w kolejnych badaniach sprawdzali przydatność soku 

z kapusty jako nośnika bakterii probiotycznych. Sok z dodatkiem szczepów 

L.plantarum, L. casei i L. delbrueckii poddano analizie po 4 tygodniach 
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przechowywania w temperaturze 4°C. Nie stwierdzono obecności żywych 

komórek L. casei, natomiast liczba L. plantarum i L. delbrueckii była 

niższa niż w produkcie wyjściowym. 

Mousavi i wsp. [29] badali przeżywalność bakterii czterech szczepów 

probiotycznych w soku z granatów. Po upływie 2 tygodni sprawdzili obecność 

żywych kultur bakterii w sokach przechowywanych w temperaturze 4°C. 

L. plantarum i L. delbrueckii wykazywały większą odporność na warunki 

środowiska w stosunku do bakterii L. acidophilus i L. paracasei, które nie 

zostały wykryte w sokach po dwutygodniowym okresie przechowywania 

w warunkach chłodniczych. 

Vergara i wsp. [30] porównali przeżywalność bakterii L. johnsonii 

w soku owocowym nie poddanym fermentacji z ich przeżywalnością 

w soku wcześniej fermentowanym przez Leuconostoc mesenteroides. 

Autorzy na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzili, że wzrost 

bakterii probiotycznych był trzykrotnie wyższy w przypadku soku 

poddanego wcześniejszej fermentacji. Przyczyną tego zjawiska była 

prawdopodobnie zdolność Leuconostoc mesenteroides do produkcji substancji 

prebiotycznych (oligosacharydów), stymulujących wzrost probiotyków. 

5. Podsumowanie 

Możliwość wprowadzenia mikroorganizmów probiotycznych do 

żywności uzależniona jest od wielu czynników. Istotnym elementem jest 

zatem dobór odpowiednich szczepów, a także warunków środowiska 

i dostępności substratów. Można również zastosować nowoczesne techniki 

pakowania i dozowania probiotyków do produktu. 

Zarówno soki owocowe jak i warzywne mogą być dobrym nośnikiem 

dla bakterii probiotycznych, a jednocześnie alternatywą dla mlecznych 

napojów fermentowanych. Dokładna selekcja surowców i szczepów 

bakterii probiotycznych, a także dodatek substancji prebiotycznych, 

pozwala na optymalizację procesu produkcji niemlecznych napojów 

probiotycznych. Dodatkowo kontrolowana fermentacja soków z warzyw 

i owoców pozwala na otrzymanie produktu o wyższej wartości odżywczej, 

bezpiecznego dla zdrowia konsumenta. 
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Napoje probiotyczne z soków owocowych i warzywnych 

Streszczenie 
Probiotyki są to żywe mikroorganizmy, które podane w odpowiednich ilościach wywierają 

korzystny wpływ na zdrowie człowieka. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost 

zainteresowania żywnością, szczególnie tą z dodatkiem bakterii probiotycznych, które 

pomagają w prewencji niektórych chorób. Ponadto w ostatnim czasie istotne stały się 
badania i rozwój nowych produktów funkcjonalnych. Dodatki do żywności, jak probiotyki 

i prebiotyki mogą wywierać pozytywny wpływ na skład flory bakteryjnej jelit i obecnie są 

przedmiotem intensywnych badań. Dodatkowo wśród konsumentów rośnie zainteresowanie 

niemlecznymi produktami probiotycznymi. Wynika ono przede wszystkim z coraz częściej 
występującej nietolerancji laktozy, zawartości cholesterolu w mleku czy stosowania diety 

wegetariańskiej. Soki owocowe i warzywne są produktami wykazującymi szerokie 

możliwości wykorzystania jako nośniki bakterii probiotycznych. Ich dodatkową zaletą jest 

fakt, że są one powszechnie spożywane przez osoby należące do wszystkich grup 

wiekowych. Zarówno soki owocowe jak i warzywne cieszą się coraz większą popularnością 

wśród konsumentów, nie tylko ze względu na szeroki wybór oraz atrakcyjne walory 

smakowe i zapachowe, ale przede wszystkim z powodu wysokiej zawartości związków 

biologicznie czynnych. Jednak rozwój produktów probiotycznych na bazie soków 
owocowych i warzywnych wymaga pokonania niektórych problemów technologicznych 

występujących w procesie produkcyjnym. Celem niniejszej pracy było przedstawienie barier 

związanych z produkcją tego typu produktów oraz zaprezentowanie możliwości ich 

pokonania.  
Słowa kluczowe: probiotyk, bakterie kwasu mlekowego, fermentowany sok owocowy, 

fermentowany sok warzywny 

Probiotic beverages from fruit and vegetable juices 

Abstract 

Probiotics are live microorganisms that, when administered in adequate amounts, confer 

beneficial effects on the human health. In recent years, there has been an increased interest 
to food and agricultural applications of probiotics, which help in preventing diseases. 

Furthermore the study and development of new functional products has increased much 

importance. Food additives as probiotics and prebiotics may exert positive effects on the 

composition of gut microbiota and overall health and are subject of intensive current 
research. Nowadays, an increased demand from consumers for non dairy probiotic products 

comes from vegetarianism, milk cholesterol content, and lactose intolerance. Fruit and 

vegetable juices are food products showing potential for use as probiotic vehicles. 

An additional advantage its is being appreciated by people belonging to all age groups. Fruit 
and vegetable juices are becoming more popular among consumers not only because of the 

wide range of varieties and attractive taste and aroma but also because that containing the 

high level of biologically active compounds. However, the development of fruit and 

vegetable juices containing probiotic bacteria requires the overcoming of certain 
technological barriers related to their processing stages. The aim of this study was to review 

the technological problems associated with the production of probiotic juices and present 

of opportunities to overcome them. 

Keywords: probiotic, lactic acid bacteria, fermented fruit juice, fermented vegetable juice 
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Ocena zawartości wybranych metali ciężkich 

w próbkach polskich miodów 

1. Wstęp 

Pszczoła miodna (Apis mellifera) jest cenionym owadem na całym świecie 

ponieważ jest gatunkiem strategicznym dla zapylania roślin. Produkty pszczele 

(miód, propolis, mleczko pszczele) znalazły szerokie zastosowanie 

w przemyśle spożywczym oraz medycynie. Najpopularniejszym wśród nich 

jest miód, który stanowi cenną substancję pod względem odżywczym. 

Posiada właściwości bakteriobójcze oraz uodporniające, pierwsze 

doniesienia na ich temat pojawiły się już paleolicie, o czym świadczą 

malowidła naskalne [1]. Jest produkowany z nektaru roślin, wydzielin 

żywych części roślin, a także z wydzielin wysysających go owadów [2]. 

Podstawą do wszechstronnego zastosowania miodu w diecie jest jego 

zróżnicowany skład chemiczny. Nie bez znaczenia są występujące w nim 

składniki energetyczne, budulcowe i regulujące, które są konieczne dla 

prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania organizmu. O jakości miodu 

decydują klimat, środowisko, gleba, miejsce pochodzenia miodu, a także 

sposób jego przechowywania [3]. 

Pszczoły miodne mogą być wykorzystywane do monitorowania stanu 

środowiska przyrodniczego. Owady podczas zbierania nektaru, pyłku 

kwiatowego, spadzi są narażone na częste kontakty z zanieczyszczeniami, 

które są osadzone na organach nadziemnych roślin, a te z kolei mogą być 

przenoszone i w konsekwencji przeniknąć do miodu. Produkty pszczele 

mogą zostać skażone substancjami chemicznymi, pochodzącymi 

z działalności rolniczej, a także przemysłowej. Ich analiza pozwala na 

określenie poziomu zanieczyszczeń zarówno metalami ciężkimi, 

pestycydami, ksenobiotykami, a także substancjami radioaktywnymi. 

W miodach mogą się gromadzić metale ciężkie, takie jak na przykład ołów, 

cynk, kadm oraz miedź. Ze względu na stosunkowo mały zasięg penetracji 

tych osadów (2-3 km) ich stężenie w organizmach pszczół i produktach 
                                                                   
1 Dagmara Galas, email:d266@stud.prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, 

Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska 
2 Elżbieta Sitarz-Palczak, email: epalczak@prz.edu.pl; Zakład Chemii Nieorganicznej 
i Analitycznej, Wydział Chemiczny,  Politechnika Rzeszowska 
3 Beata Wasiluszko, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 
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pszczelarskich decyduje o lokalnym skażeniu najbliższej okolicy [4]. 

Poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego może być odzwierciedlony 

w składzie miodów. 

Występowanie oraz cyrkulacje metali ciężkich w ekosystemach są 

zjawiskiem powszechnym. Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska 

naturalnego jest przekroczenie naturalnej zawartości pierwiastków, która 

może być konsekwencją działalności przemysłowej, rolnictwa czy tez 

gospodarki komunalnej [5]. Większość związków metali ciężkich 

charakteryzuje się wysoką stabilnością, co powoduje, że raz wprowadzane 

do ekosystemów pozostają w nich na zawsze i mogą być transportowane na 

dalekie odległości. Zatrucia ołowiem, cynkiem oraz miedzią są szczególnie 

niebezpieczne zarówno dla zwierząt jak i ludzi. Dlatego tak ważne jest 

określenie miejsc, gdzie stężenia tych pierwiastków znacznie przekraczają 

dopuszczalne normy, a także określenie potencjalnych dróg jakimi mogą 

dostać się do organizmów żywych. 

2. Toksyczność ołowiu, cynku oraz miedzi 

2.1. Ołów 

Ołów znajduje się na szóstym miejscu zagrożeń ekologicznych według 

Komisji Toksykologii Środowiskowej PAN. Jako naturalne źródła 

zanieczyszczeń tym pierwiastkiem należy przede wszystkim wymienić pyły 

oraz gazy pochodzące z wybuchów wulkanów, a także z pożarów lasów. 

Z kolei, jako źródła antropogeniczne wymieniane są głównie kopalnie, 

huty, motoryzacja, przemysł ciężki oraz rolnictwo. Dane literaturowe 

wskazują, że gleby terenów silnie uprzemysłowionych charakteryzują się 

znacznie podwyższoną zawartością ołowiu. Oszacowano, że gleby 

w rejonach hut metali zawierają od 1426 do 7400 mg/kg tego pierwiastka, 

podczas gdy zawartość ołowiu w glebach miejskich, gdzie nie ma 

przemysłu ciężkiego, znajduje się w zakresie 40-160 mg/kg, a na terenach 

podmiejskich w zakresie 4-70 mg/kg [6]. Zarówno jednorazowe narażenie 

na wysokie stężenie tego metalu jak i przewlekła ekspozycja skutkuje 

poważnymi zaburzeniami w homeostazie. Ostre zatrucie ołowiem 

charakteryzuje się takimi objawami jak: ślinotok, wymioty, biegunka, 

metaliczny, słodkawo-cierpki posmak, kolki jelitowe, skurcze, zaparcia, 

bladość, zimne poty, obniżenie temperatury ciała, zwolnienie tętna, wzrost 

ciśnienia tętniczego z następowym spadkiem i zapaścią, krwiomocz 

i białkomocz, czasem zatrzymanie moczu, niekiedy drgawki i śpiączka [7]. 

Zaburzenia, które powstają na skutek długotrwałego narażenia na wysoką 

zawartość omawianego metalu dotyczą przede wszystkim procesu 

hematopoezy. Jest to spowodowane oddziaływaniem ołowiu na biosyntezę 

http://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1579219,1,biegunki,index.html
http://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1576885,1,kolka-jelitowa,index.html
http://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1577501,1,zaparcia,index.html
http://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1573377,1,bladosc,index.html
http://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1577485,1,przyspieszone-lub-zwolnione-tetno,index.html
http://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1577502,1,zapasc-krazeniowa,index.html
http://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1577316,1,krwiomocz,index.html
http://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1576932,1,drgawki,index.html
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hemu [8]. Efektami tego rodzaju zaburzeń są anemia, a także podwyższenie 

zawartości retikulocytów w ustroju. Jony Pb
2+

 obniżają aktywność 

dehydratazy kwasu δ-aminolewulinowego, która pełni rolę katalizatora 

w procesie syntezy porfobilinogenu [9]. Ołów kumuluje się przede 

wszystkim w układzie kostnym, stanowiąc przyczynę szeregu 

patologicznych zmian w obrębie szkieletu [10]. Prowadzone badania 

pokazują, że w okresie ciąży, a także laktacji szkieletowe zasoby ołowiu 

mogą przenikać do krwioobiegu, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla 

płodu w okresie organogenezy. Wysoki poziom ołowiu stanowi także jeden 

z czynników ryzyka zachorowań na osteoporozę. Wynika to z faktu, że 

jonu ołowiu wpływają na funkcjonowanie osteoblastów i osteoklastów, 

a także obniżają poziom witaminy D3 [6]. Mimo, że mechanizmy 

neurotoksyczności ołowiu nie zostały jeszcze w pełni scharakteryzowane, 

to wiadomo, że optymalny poziom tego metalu jest czynnikiem 

koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego 

ponieważ Pb reguluje pracę neuroprzekaźników. Duże ilości ołowiu są 

przede wszystkim kumulowane w centralnej części układu nerwowego 

[10]. Toksyczność jonów ołowiu przejawia się także w zaburzeniach 

równowagi oksyredukcyjnej. Przewlekłe narażenie na ten metal prowadzi 

do stresu oksydacyjnego, którego skutkami są nadprodukcja reaktywnych 

form tlenu, naruszenie bariery antyoksydacyjnej oraz wewnątrzkomórkowe 

gromadzenie się miedzi [11].  

2.2. Cynk 

Jako główne źródła zanieczyszczeń o charakterze antropogenicznym 

cynkiem należy wymienić spalanie węgla, ropy naftowej, górnictwo, ścieki 

komunalne, a także stosowane w rolnictwie środki ochrony roślin. 

Pierwiastek wchodzi w skład wielu skał oraz minerałów skąd może zostać 

uwolniony, rozpoczynając w ten sposób cykl krążenia w środowisku 

naturalnym. Obszary uprzemysłowione charakteryzują się znacznie 

podwyższoną zawartością tego metalu zarówno w glebach, wodach jak 

i powietrzu. W literaturze często wspomina się o lokalnych skażeniach 

cynkiem [12]. Wchłanianie tego metalu przez organizmy żywe jest 

regulowane hormonalnie. Obserwuje się liniową zależność pomiędzy 

stężeniem cynku w pożywieniu, a jego adsorpcją w tkankach i narządach. 

Pierwotnie cynk kumuluje się w wątrobie, dopiero później gromadzi się 

w nerkach oraz gruczołach płciowych [5]. Zatrucia tym pierwiastkiem 

notowane są bardzo rzadko, wynika to z rozwiniętych mechanizmów 

odpowiedzialnych za regulowanie homeostazy jonów tego metalu. Jako 

przyczyny zatruć wymienia się najczęściej narażenie zawodowe bądź 

nieprawidłową suplementację [13]. Ostre zatrucia cynkiem objawiają się 
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takimi dolegliwościami jak wymioty, bóle brzucha, ospałość oraz 

zmęczenie [14]. Konsekwencją przyjmowania wysokich dawek cynku jest 

również upośledzenie funkcji limfocytów T, a także zaburzenia w procesie 

leukopenii [15]. Wysoka zawartość cynku wpływa istotnie na 

funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, ponieważ prowadzi do 

zaburzeń w przebiegu wielu szlaków metabolicznych. Jony cynku mogą 

nieodwracalnie blokować wiązanie aktywnej formy czynnika β-NGF z 

receptorami TrkA, a to skutkuje zahamowaniem wzrostu oraz różnicowania 

komórek nerwowych, a w konsekwencji prowadzi do ich obumierania [16]. 

Nadmiar omawianego pierwiastka może również indukować aktywację 

białek proapoptycznych, a to z kolei prowadzi do apoptozy neuronów [17]. 

Cynk zaburzając mechanizmy procesów nerwowych, stanowi jeden 

z czynników odgrywających ważną rolę w patogenezie chorób neuro-

degeneracyjnych (np. choroby Alzhaimera) [13]. W literaturze szeroko 

opisywany jest związek metaboliczny pomiędzy miedzią i cynkiem. 

Przewlekłe przyjmowanie wysokich dawek cynku prowadzi do zaburzeń 

we wchłanianiu miedzi. Pierwiastki te określane są jako metaboliczni 

antagoniści, wysoka zawartość jonów cynku indukuje niedobory jonów 

miedzi [18]. Nadmiar cynku podobnie jak nadmiar ołowiu prowadzi do 

stresu oksydacyjnego komórek [19]. 

2.3. Miedź 

Miedź występuje naturalnie jako składnik zasadowych skał 

magmowych oraz ilastych skał osadowych [20]. Uwolnione w procesie 

wietrzenia jony Cu
2+

 wiążą się z materią organiczną i tym samym kumulują 

w glebie. Jako główne źródła zanieczyszczeń antropogenicznych tym 

metalem należy wymienić przemysł metalurgiczny, tekstylny, farbiarski, 

ścieki przemysłowe, środki ochrony roślin, a także opad atmosferyczny 

[21]. Ponadto sole miedzi wykorzystuje się jako preparaty do niszczenia 

zakwitów w zbiornikach wodnych, a także do likwidowania narostów 

biologicznych w wodach wodociągowych [22]. Zatrucia ostre tym 

pierwiastkiem zdarzają się rzadko, obejmują przede wszystkim objawy ze 

strony układu pokarmowego, takie jak ciężkie bóle brzucha, wymioty, 

metaliczny smak w ustach, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, 

a także bilirubiny. Znacznie częściej obserwuje się przewlekłe zatrucia 

miedzią. Ich konsekwencjami są obniżenie stężenia hemoglobiny, skurcze 

jelit, biegunka, a także uszkodzenia nerek, naczyń włosowatych oraz 

wątroby. Badania radioizotopowe pokazują, że miedź wchłania się głównie 

w jelicie cienkim oraz w mniejszym stopniu w żołądku [23]. Spitalny [24] 

badał stężenie miedzi w wodzie pitnej na terenie w pobliżu kopalni. 

Stwierdził, że powtarzające się dolegliwości żołądkowo-jelitowe tamtejszej 
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ludności są skorelowane z podwyższoną zawartością jonów miedzi 

w wodzie. Badania prowadzone przez Knobeloch [25] potwierdzają 

również, że wysoka zawartość jonów miedzi w wodzie pitnej skutkuje 

zaburzeniami w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego. 

Toksyczność omawianego metalu przejawia się także poprzez liczne 

zaburzenia w procesach oksydacyjno-redukcyjnych. Miedź charakteryzuje 

się zdolnością do generowania reaktywnych form tlenu w reakcjach z jej 

udziałem [26]. 

3. Cel pracy  

Celem pracy było:  

(1) wyznaczenie zawartości wybranych metali ciężkich (Pb, Zn, Cu) 

w próbkach polskich miodów,  

(2) określenie wpływu składu roztworu mineralizacyjnego na wynik 

oznaczenia zawartości całkowitej Cu, Pb i Zn w analizowanych próbkach,  

(3) oszacowanie procentowego stopienia realizacji zalecanego 

dziennego spożycia (RDA), związanego ze spożyciem 100g produktu 

na podstawie wyników zawartości całkowitych oznaczanych metali 

w badanych miodach oraz zalecanych norm żywnościowych.  

4. Materiały i metody  

4.1. Materiały  

Materiał badawczy stanowiły próbki czterech polskich miodów: 

 miód spadziowy (miód z polskich pasiek), pasieka T. Kozak 

Rodzinna Pasieka na Roztoczu, Kozaki 8, 23-412 Łukowa; 

 miód nektarowy I, Spółdzielnia pszczelarska APIS w Lublinie, 

ul. Diamentowa 23, 20-472 Lublin; 

 miód nektarowy II, produkowany w Polsce dla Tesco/Polska przez 

Huzar. ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków; 

 miód gryczany, Spółdzielnia pszczelarska APIS w Lublinie, 

ul. Diamentowa 23, 20-472 Lublin. 

4.2. Metody 

Do oznaczenia całkowitej zawartości Cu, Zn i Pb w badanych miodach 

zastosowano trzy różne roztwory mineralizacyjne. Mineralizację 

przeprowadzono w układzie otwartym, w podwyższonej temperaturze. 

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych procedur zestawiono na 

rysunku 1.  
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Rysunek 1. Dane szczegółowe dotyczące warunków prowadzenia procedur mineralizacyjnych 
[opracowanie własne] 

Oznaczanie stężenia Cu, Zn, Pb w roztworach pomineralizacyjnych 

wykonywano metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej ze wzbudzeniem 

w płomieniu: powietrze-acetylen (FAAS). Warunki oznaczenia badanych 

metali zestawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Warunki oznaczenia Cu, Pb, Zn. 

Parametr Cu Zn Pb 

Długość fali [nm] 324,8 213,9 217,0 

Czułość [mg/dm³] 0,045 0,084 0,190 

Szerokość szczeliny [nm] 0,7 0,7 0,7 

Szybkość przepływu gazu 

[dm³/min] 
0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0 

Roztwory wzorcowe użyte do 

kalibracji [ppm] 
2; 4; 5 1; 3; 5; 6 9; 20 

Źródło: opracowanie własne 
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5. Analiza wyników  

5.1. Zawartość całkowita metali w badanych próbkach miodów 

5.1.1. Miód spadziowy (1) 

W miodzie spadziowym najwyższa zawartość Cu stwierdzono w próbce 9, 

i wynosi ona 30,1 mg/kg. Najwyższa zawartość Zn występuje w przypadku 

próbki 8 (8,99 mg/kg). Najwyższym stężeniem Pb charakteryzuje się próbka 

1 (39,00 mg/kg).  

Tabela 2. Zawartość całkowita badanych metali w miodzie spadziowym (1) oznaczonych metodą 

FAAS (n = 9, p = 99,5%). 

Nr próbki 
Zawartość metalu[mg/kg] 

Cu Zn Pb 

1 2,00 (±0,07) <g.w. 39,00 (±0,20) 

2 7,99 (±0,12) 1,99 (±0,03) 1,99 (±0,66) 

3 0,99 (±0,01) <g.w. 3,88 (±0,23) 

4 <g.w. 2,88 (±0,03) 24,96 (±0,03) 

5 1,95 (±0,09) 2,91 (±0,02) 1,95 (±0,41) 

6 1,90 (±0,11) 5,70 (±0,01) <g.w. 

7 0,96 (±0,04) 1,93 (±0,02) <g.w. 

8 <g.w. 8,99 (±0,02) <g.w. 

9 30,10 (±0,15) 1,94 (±0,01) 2,91 (±0,25) 

Objaśnienie: <g.w. – poniżej granicy wykrywalności. 

Źródło: opracowanie własne 

5.1.2. Miód nektarowy I (2) 

W miodzie nektarowym I (2) najwyższa zawartość Cu, znajduje się 

w próbce 5 i wynosi 7,96 mg/kg. Z kolei, próbka 1 charakteryzuje się 

najwyższą koncentracją cynku (8,77 mg/kg), natomiast próbka 5 zawiera 

najwięcej ołowiu spośród wszystkim analizowanych (4,97 mg/kg).  
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Tabela 3. Zawartość całkowita badanych metali w miodzie nektarowym I (2) oznaczona metodą 

FAAS (n = 9, p = 99,5%) 

Nr próbki 
Zawartość metalu[mg/kg] 

Cu Zn Pb 

1 3,90 (±0,06) 8,77 (±0,03) 0,97 (±0,95) 

2 2,94 (±0,01) 3,92 (±0,01) 0,97 (±0,33) 

3 2,94 (±0,01) 3,93 (±0,10) 2,95 (±0,51) 

4 2,99 (±0,30) <g.w. 2,99 (±0,60) 

5 7,96 (±0,20) <g.w. 4,97 (±0,13) 

6 2,99 (±0,03) <g.w. 3,99 (±0,36) 

7 1,98 (±0,03) <g.w. 1,98 (±0,26) 

8 <g.w. <g.w. 1,98 (±0,30) 

9 2,94 (±0,02) <g.w. 2,94 (±0,05) 

Objaśnienie:<g.w. – poniżej granicy wykrywalności. Źródło: opracowanie własne 

5.1.3. Miód nektarowy II (3)  

W miodzie nektarowym II (3) najwyższą zawartość Cu zanotowano 

w próbce 4 (1,99 mg/kg). Największe stężenie cynku występuje w próbce 2 

i wynosi 10,92 mg/kg. Najwyższą zawartością Pb charakteryzują się próbki 

4 i 6 (4,95 mg/kg). 

Tabela 3. Zawartość całkowita badanych metali w miodzie nektarowym II (3) oznaczona metodą 

FAAS (n = 9, p = 99,5 %). 

Nr próbki Zawartość metalu[mg/kg] 

Cu Zn Pb 

1 0,98 (±0,04) <g.w. 1,97 (±0,60) 

2 0,99 (±0,05) 10,92 (±0,02) 1,98 (±0,30) 

3 0,98 (±0,06) 3,93 (±0,02) 1,97 (±0,23) 

4 1,99 (±0,03) <g.w. 4,95 (±0,03) 

5 1,98 (±0,01) <g.w. 3,98 (±0,30) 

6 1,98 (±0,15) <g.w. 4,95 (±0,31) 

7 <g.w. 0,99 (±0,04) 2,99 (±0,70) 

8 <g.w. 1,99 (±0,03) 3,97 (±0,44) 

9 <g.w. 1,97 (±0,03) 2,96 (±0,02) 

Objaśnienie:<g.w. – poniżej granicy wykrywalności. Źródło: opracowanie własne 
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5.1.4. Miód gryczany (4) 

W miodzie gryczanym (4) najwyższa zawartość Cu znajduje się 

w próbce 6 i wynosi 2,97 mg/kg. Największą stężenie cynku odnotowano 

w przypadku próbki 5, bo aż 42,18 mg/kg. Zawartość ołowiu w próbkach 

2,3,4,5,7 oraz 8 nie przekracza wartości 1 mg/kg. 

Tabela 4. Zawartość całkowita badanych metaliw miodzie gryczanym (4) oznaczona metodą 

FAAS (n = 9, p = 99,5%). 

Nr próbki 
Zawartość metalu [mg/kg] 

Cu Zn Pb 

1 0,99 (±1,54) 6,98 (±0,06) <g.w. 

2 0,97 (±1,50) 6,81 (±0,04) 0,97 (±0,01) 

3 0,99 (±0,83) 4,96 (±0,02) 0,99 (±0,01) 

4 2,96 (±1,37) 2,96 (±0,01) 0,98 (±0,01) 

5 2,94 (±0,91) 42,18 (±0,3) 0,99 (±0,01) 

6 2,97 (±0,62) 4,95 (±0,06) <g.w. 

7 0,99 (±0,24) 3,97 (±0,01) 0,99 (±0,01) 

8 0,98 (±0,23) 3,95 (±0,02) 0,98 (±0,01) 

9 0,99 (±0,26) 3,96 (±0,02) <g.w. 

Objaśnienie:<g.w. – poniżej granicy wykrywalności. Źródło: opracowanie własne 

5.2. Wypływ rodzaju roztworu mineralizującego na zawartość 

całkowitą Cu, Zn, Pb w próbkach miodów 

5.2.1. Procedura A 

Najwyższą zawartością ołowiu charakteryzuje się miód spadziowy (1), 

cynku – miód gryczany (4) natomiast miedzi miód spadziowy (1). Otrzymane 

wyniki zostały porównane z wartościami zawartymi w Polskiej Normie 

PN-88/A-77626. Stwierdzono, że w przypadku miodu spadziowego (1) 

zawartość miedzi oraz ołowiu przekracza dopuszczalny poziom, natomiast 

stężenie cynku jest poniżej dopuszczalnego. Miód nektarowy I (1) 

charakteryzuje się przekroczeniem dopuszczalnego stężenia miedzi oraz 

ołowiu, z kolei zawartość ołowiu mieści się w dopuszczalnej normie. 

W przypadku miodu nektarowego II (3) odnotowano podwyższoną 

zawartość ołowiu, natomiast stężeniu miedzi i cynku znajduje się 

w normie. W miodzie gryczanym (4) obserwuje się podwyższoną 

zawartość ołowiu. Najwyższą zawartość w przeliczeniu na masę próbki 

zanotowano dla ołowiu, dla próbki miodu spadziowego (1) tj. 14,95 mg/kg. 
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Rysunek 2. Zawartość metalu w próbkach badanych miodów [mg/kg] przy zastosowaniu 

stężonego HNO3jako roztworu mineralizacyjnego [opracowanie własne] 

5.2.2. Procedura B 

W przypadku zastosowanie jako roztworu mineralizacyjnegomieszaniny 

stężonych roztworów HNO3 + H2O2 w stosunku 4:1 najwyższą zawartością 

ołowiu charakteryzuje się miód nektarowy I (2), natomiast najwięcej zarówno 

cynku jak i miedzi występuje miodzie spadziowym (1). Otrzymane wyniki 

porównano z danymi zawartymi w Polskiej Normie PN-88/A-77626. 

Stwierdzono, że dopuszczalny poziom miedzi i ołowiu został przekroczony 

we wszystkich analizowanych próbkach. W przypadku cynku, miód 

spadziowy (1), miód nektarowy I (2) oraz miód nektarowy II (3) 

charakteryzują się stężeniami poniżej normy, natomiast w miodzie 

gryczanym (4) zawartość Zn jest zgodna z dopuszczalną normą. Spośród 

oznaczanych pierwiastków najwyższe zawartości metalu w przeliczeniu na 

masę próbki odnotowano dla Zn w miodzie gryczanym (4), tj. 16,70mg/kg. 
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Rysunek 3. Zawartość metalu w próbkach badanych miodów [mg/kg] przy zastosowaniu 

mieszaniny stężonych roztworów HNO3 + H2O2 w stosunku 4:1[opracowanie własne] 

5.2.3. Procedura C 

Najwyższą zawartością ołowiu charakteryzuje się miód nektarowy I (2). 

Najwięcej cynku i miedzi jest w miodzie spadziowym (1). Uzyskane wyniki 

porównano z wartościamizawartymi w Polskiej Normie PN-88/A-77626. 

W przypadku tej procedury mineralizacyjnej w miodzie spadziowym (1) 

odnotowuje się podwyższoną zawartość miedzi oraz ołowiu, z kolei 

zawartość cynku znajduje się w normie. Miód nektarowy I (2) 

charakteryzuje się podwyższonym poziomem ołowiu i miedzi, z kolei 

zawartość cynku jest poniżej normy. W miodzie nektarowym II (3) 

stwierdzono podwyższone stężenie ołowiu, natomiast stężenia miedzi 

i cynku są za niskie w stosunku do normy. W miodzie gryczanym (4) 

zaobserwowano podwyższoną zawartość ołowiu, podczas gdy stężenia 

miedzi i cynku znajdują się w normie. Spośród oznaczanych metali 

najwyższe zawartości w przeliczeniu na masę próbki odnotowano dla Cu 

w miodzie spadziowym (10,40 mg/kg). 
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Rysunek 4. Zawartość metalu w próbkach badanych miodów [mg/kg] przy zastosowaniu 

mieszaniny stężonych roztworów HNO3 + H2O2 w stosunku 3:1 [opracowanie własne] 

Uzyskane rezultaty wskazują, że najefektywniejszym roztworem 

mineralizacyjnym jest roztwór HNO3(stęż) w odniesieniu do wszystkich 

oznaczanych metali. 

5.3. Oszacowanie pobrania badanych metali z racją pokarmową 

W myśl zaleceń Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. żywności 

przekroczenie norm zawartości metali ciężkich w surowcach i produktach 

pochodzenia zwierzęcego nie dyskwalifikuje ich pod względem przydatności 

w żywieniu człowieka, pod warunkiem zachowania wskaźników dziennego 

pobrania tych metali z pokarmem. Obliczono stopień pokrycia zalecanego 

dziennego spożycia (RDA) Cu i Zn dla osób dorosłych związane ze spożyciem 

100g miodu. Wyniki badań uwzględniające stopień pokrycia zalecanego 

dziennego spożycia Cu i Zn dla osób dorosłych produktu przedstawiono 

w tabelach 5-8. 

5.3.1. Miód spadziowy (1) 

Stopień pokrycia zalecanego dziennego spożycia (RDA) Cu dla osób 

dorosłych związane ze spożyciem 100g produktu dla kobiet i mężczyzn jest 

taki sam.Średnia zawartość Cu w miodzie spadziowym wynosi 55,56% 

dziennego zalecanego spożycia Cu na 100g produktu.W przypadku miodu 

spadziowego (1) największą wartością RDA dla Cucharakteryzuje się 

próbka 9, wynosi ona bowiem 334.4%. Najwyższy stopień pokrycia 

dziennego zalecanego spożycia w przypadku cynku zarówno dla kobiet jak 
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i mężczyzn obserwuje się w przypadku próbki 8, dla kobiet wynosi 

11,24%, a dla mężczyzn 8,17%. Średnia zawartość Zn dla kobiet w miodzie 

spadziowym wynosi 3,33% dziennego zalecanego spożycia Zn na 100g 

produktu a dla mężczyzn wynosi ona 2,66%. 

Tabela 5. Stopień pokrycia zalecanego dziennego spożycia (RDA) Cu i Zn dla osób dorosłych 

związane ze spożyciem 100 g produktu (miód spadziowy) 

Nr 

próbki 

RDA [%] 

Cu Zn 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

1 22,2 <g.w. <g.w. 

2 88,7 2,49 1,81 

3 11 <g.w. <g.w. 

4 <g.w. 3.6 2,60 

5 21,6 3,64 2,65 

6 21,1 7,13 5,18 

7 10,6 2,41 1,75 

8 <g.w. 11,24 8,17 

9 334,4 2,43 1,76 

Objaśnienia: <g.w. – poniżej granicy wykrywalności. Źródło: opracowanie własne 

5.3.2. Miód nektarowy I (2) 

Średnia zawartość Cu z miodzie nektarowym I wynosi 32,1% dziennego 

zalecanego spożycia Cu na 100g produktu. Najwyższą wartością RDA 

w przypadku miedzi charakteryzuje się próbka 5 (88,4%). Stopień 

zalecanego dziennego spożycia Zn, u kobiet i mężczyzn wyraźnie się różni. 

U kobiet obserwuje się wyższy stopień zalecanego dziennego spożycia. 

Najwyższa wartość RDA dla kobiet występuje w próbce 1 (10,9%). Próbka 

1 charakteryzuje się także najwyższym RDA dla mężczyzn, które wynosi 

7,97%. Średnia zawartość Zn w miodzie nektarowym I (2) wynosi 

w przypadku kobiet: 2,31%, z kolei dla mężczyzn: 0,56% dziennego 

zalecanego spożycia Zn na 100g produktu. 
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Tabela 6. Stopień pokrycia zalecanego dziennego spożycia (RDA) Cu i Zn dla osób dorosłych 

związane ze spożyciem 100 g produktu (miód nektarowy I) 

Nr 

próbki 

RDA [%] 

Cu Zn 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

1 43,3 10,9 7,9 

2 32,6 4,9 3,5 

3 32,6 4,9 3,5 

4 33,2 <g.w. <g.w. 

5 88,4 <g.w. <g.w. 

6 33,2 <g.w. <g.w. 

7 22,2 <g.w. <g.w. 

8 <g.w. <g.w. <g.w. 

9 33,2 <g.w. <g.w. 

Objaśnienia: <g.w. – poniżej granicy wykrywalności. Źródło: opracowanie własne 

5.3.3. Miód nektarowy II (3) 

Średnia zawartość Cu w analizowanej próbce wynosi 10,96% dla kobiet 

i mężczyzn. Największy stopień pokrycia zalecanego dziennego spożycia 

występuje w próbce 5 i wynosi 22,1%. Z kolei, RDA w przypadku Zn dla 

kobiet i mężczyzn jest największe w próbce 2 i wynosi odpowiednio: 

13,65% oraz 9,93%. Średnia zawartość Zn w miodzie nektarowym wynosi 

dla kobiet 2,75 % oraz dla mężczyzn 2,01% dziennego zalecanego spożycia 

Zn na 100gproduktu. 

Tabela 7. Stopień pokrycia zalecanego dziennego spożycia (RDA) Cu i Zn dla osób dorosłych 

związane ze spożyciem 100 g produktu. 

Nr próbki RDA [%] 

Cu Zn 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

1 10,80 <g.w. <g.w. 

2 11,00 13,65 9,93 

3 10,80 4,91 3,57 

4 22,00 <g.w. <g.w. 

5 22,10 <g.w. <g.w. 

6 22,00 <g.w. <g.w. 

7 <g.w. 1,24 0,99 

8 <g.w. 2,50 1,81 

9 <g.w. 2,46 1,80 

Objaśnienia: <g.w. – poniżej granicy wykrywalności. 
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5.3.4. Miód gryczany (4) 

Średnia zawartość miedzi w miodzie gryczanym wynosi 17,12% 

dziennego zalecanego spożycia Cu na 100g produktu. Największa wartość 

stopnia pokrycia zalecanego dziennego spożycia dla Cu jest w próbce 4 

i wynosi 32,8%.W przypadku cynku, najwyższe RDA odnotowano 

zarówno dla kobiet jak i mężczyzn w próbce 5 i wynosi odpowiednio: 

52,73% oraz 38,35%. Średnie zawartości Zn w miodzie nektarowym 

wynosi dla kobiet: 11,21% i dla mężczyzn: 7,82% dziennego zalecanego 

spożycia Zn na 100g produktu. 

Tabela 8. Stopień pokrycia zalecanego dziennego spożycia (RDA) Cu i Zn dla osób dorosłych 

związane ze spożyciem 100 g produktu (miód gryczany). 

Nr próbki RDA [%] 

Cu Zn 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

1 1,10 8,73 6,35 

2 10,70 8,50 3,20 

3 11,10 6,20 4,51 

4 32,80 3,70 2,70 

5 32,60 52,73 38,35 

6 33,00 6,19 4,50 

7 11,00 4,96 3,61 

8 10,80 4,94 3,59 

9 11,00 4,95 3,60 

Źródło: opracowanie własne 

6. Wnioski 

1. Pszczoły miodne mogą być wykorzystywane jako bioindykatory 

zanieczyszczeń środowiska. Analiza zawartości metali ciężkich 

w produktach pszczelich dostarcza informacji na temat lokalnych 

skażeń ekosystemów.  

2. Najwyższe zawartości Pb stwierdzono dla miodu spadziowego 

(39,00 mg/kg). W miodzie nektarowym I, metalem dla którego 

odnotowano najwyższe zawartości okazał się Zn (8,77 mg/kg). 

W przypadku miodu nektarowego II i gryczanego najwyższym 

stężeniem charakteryzował się Zn, z zawartością kolejno 10,92 

mg/kg oraz 42,18 mg/kg. 

3. Przeprowadzona ocena zawartości całkowitej Cu i Zn wykazała, że 

badane miody zawierają niskie, nie budzące zastrzeżeń zdrowotnych 

stężenia badanych metali. Zanieczyszczenie badanych miodów Pb 
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przekracza dopuszczalny poziom zanieczyszczenia tym 

pierwiastkiem i w związku z tym może stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa zdrowotnego. 

4. Rodzaj roztworu mineralizacyjnego wpływa na wynik oznaczenia 

zawartości całkowitej Cu, Zn i Pb w próbkach miodów. Najwyższe 

stężenia badanych metali uzyskano przy zastosowaniu stężonego 

roztworu HNO3.  

5. Z uwagi na fakt, iż pszczoły miodne są bardzo dobrym 

bioindykatorem, zawartości metali ciężkich w środowisku konieczny 

jest stały monitoring poziomu metali ciężkich w miodach 

i produktach pszczelarskich. 
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Ocena zawartości wybranych metali ciężkich w próbkach polskich 

miodów 

Cechą metali ciężkich z punktu widzenia antropogenicznych źródeł zanieczyszczenie 

środowiska jest fakt, że wprowadzane do ekosystemów pozostają w nich na zawsze, nie 
ulegając zanikowi. Wysoka stabilność chemiczna większości związków tych metali 

powoduje, że zanieczyszczenia te mogą ulegać transportowi na dalekie odległości. 

Bezpośrednim skutkiem emisji metali ciężkich jest znaczące obciążenie środowiska 

naturalnego. Pszczoły mogą być wykorzystywane do monitorowania stanu środowiska. 
Zbierając nektar, pyłek kwiatowym, spadź są narażone na częste kontakty z zanie-

czyszczeniami osadzonymi na roślinach, które są przenoszone i w konsekwencji przedostają 

się do miodu. Produkty pszczele mogą być skażone w wyniku zabiegów związanych 

z produkcją rolniczą oraz w sposób pośredni przez zanieczyszczenia występujące 
w środowisku. Analizując produkty pszczele można określić poziom zanieczyszczenia 

środowiska metalami ciężkimi, pestycydami, ksenobiotykami i substancjami radioaktywnymi. 

Podstawowy produkt pszczeli, jakim jest miód może zawierać bardzo zróżnicowane 

zawartości metali ciężkich. Zgodnie z zaleceniami Komitetu Eksportów FAO/WHO ds. żywności 
(IECFA), przekroczenie norm zwartości metali ciężkich w surowcach i produktach pochodzenia 

zwierzęcego nie dyskwalifikuje ich pod względem przydatności w żywieniu człowieka, pod 

warunkiem zachowania wskaźników dziennego pobrania tych metali z pokarmem.  

W pracy przedstawiono wyniki oznaczania zwartości całkowitych Cu, Pb i Zn metodą 
atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu powietrze-acetylen (FAAS) 

w czterech wybranych polskich miodach. Do mineralizacji próbek zastosowano następujące 

roztwory mineralizacyjne: 1) HNO3(stęż), 2) HNO3(stęż) i H2O2(stęż) w stosunku objętościowym 

równym 4:1 i 3:1. Określono wpływ składu roztworu mineralizacyjnego na wynik 
oznaczenia zawartości całkowitej Cu, Pb i Zn w próbkach badanych miodów. Na podstawie 

wyników zawartości całkowitych oznaczanych metali w badanych miodach oraz zalecanych 

norm żywnościowych oszacowano procentowy stopień realizacji zalecanego dziennego 

spożycia (RDA), związany ze spożyciem 100 g produktu.  
Słowa kluczowe: metale ciężkie, produkty pszczele, RDA 

Evaluation of the content of selected heavy metals in samples 

od Polish honeys 

The feature of the heavy metals from the point of view of anthropogenic sources of pollution 
is the fact that when they are placed in ecosystems they stay there forever. The high 

chemical stability of most of the compounds of these metals causes that these contaminants 

can undergo transport over long distances. The immediate effect of heavy metal emissions is 

a significant burden on the environment. Bees can be used to monitor the state of the 
environment. Collecting nectar, pollen, honeydew are exposed to frequent contact with 

impurities deposited on plants that are transferred and consequently into the honey. Bee 

products may be contaminated as a result of treatments associatedwith agricultural 

production and indirectly by pollutants in the environment. Analyzing the bee products we 
can determine the level of environmental pollution with heavy metals, pesticides, 

xenobiotics and radioactive substances. Basic bee product, which is the honey may contain 

very different heavy metals. According to the recommendations of the Committee Exporting 

FAO / WHO food matters (ECFA), exceeding the standards of compactness of heavy metals 
in raw materials and products of animal origin does not disqualify them for suitability for 

human consumption, provided that the daily intake rates of these metals with food. 

This work presents result of the determination of the total content of Cu, Pb and Zn by the 

method of atomic absorption spectrometry with atomization in an air-acetylene flame in four 
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selected Polish honeys. For the mineralization of samples, the following solutions were 

apply: 1) HNO3(conc), 2) HNO3(conc) and H2O2(conc) in the volume ratio equal to 4: 1 and 3: 1. 

Determined the influence of the composition of the digestion solution on the result of the 

total content of Cu, Pb and Zn in the samples studied honeys. On the basis of the results and 
the recommended food standards estimated the percentage degree of recommended daily 

allowance (RDA) associated with the consumption of 100 g of product. 

KeyWord: heavy metals, bee products, RDA 
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Naturalne źródła lakazy  

stosowanej w procesach przemysłowych 

1. Wprowadzenie 

Enzymy i prowadzone przez nie reakcje biokatalizy, są coraz chętniej 

stosowane w procesach biotechnologicznych wielu dziedzin przemysłu. Ze 

względu na łagodne warunki reakcji katalizowanych przez enzymy oraz 

często brak dodatkowych związków chemicznych koniecznych do 

przeprowadzenia katalizy, pozwalają zredukować zużycie energii 

i surowców, ale przede wszystkim charakteryzują się minimalnym 

oddziaływaniem na środowisko naturalne. Jednym z bardziej znanych 

i szeroko badanych enzymów o szerokim spektrum zastosowań jest lakaza, 

należąca do klasy oksydoreduktaz, która jest otrzymywana przede 

wszystkim z grzybów ligninolitycznych. Cechą charakterystyczną lakaz 

grzybowych jest wysoki potencjał oksydoredukcyjny atomu miedzi T1 

centrum aktywnego oraz niska specyficzność substratowa, co znacznie 

poszerza zakres potencjalnych zastosowań tego enzymu w przemyśle. 

Dodatkowym jej atutem jest zdolność do przeprowadzania procesu 

utleniania substratów z zastosowaniem tlenu cząsteczkowego, 

najczystszego ko-substratu, który w trakcie reakcji redukowany jest do 

cząsteczki wody. Pomimo wielu korzyści wynikających z zastosowania 

lakazy jako biokatalizatora, stosowanie jej na skalę przemysłową 

w dalszym ciągu przysparza wielu trudności, wynikających przede 

wszystkim ze zbyt wysokich kosztów pozyskania homogennego preparatu 

enzymu. Z tego względu prowadzi się intensywne badania nad 

poszukiwaniem nowych źródeł lakaz o nowych właściwościach 

katalitycznych. Ze względu na fakt, iż większość grzybów 

ligninolitycznych wytwarza duże ilości zewnątrzkomórkowej lakazy, to 

właśnie ta grupa organizmów stanowi główne źródło lakaz stosowanych 

obecnie w przemyśle lub wykazujących duży potencjał komercyjny. 
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2. Mechanizm działania lakaz 

Lakazy (oksydoreduktaza benzediol: tlen, EC 1.10.3.2) katalizują 

utlenianie związków fenolowych, niemniej jednak dzięki wysokiemu 

potencjałowi atomu miedzi T1 w centrum aktywnym, enzymy te mogą 

utleniać również inne związki niefenolowe takie jak aminy aromatyczne 

oraz policykliczne węglowodory aromatyczne. Reakcja katalizowana przez 

lakazę obejmuje proces utlenienia czterech cząsteczek substratu do formy 

rodnikowej, z jednoczesną redukcją jednej cząsteczki tlenu do dwóch 

cząsteczek wody. Proces ten zachodzi w obrębie centrum aktywnego 

lakazy, w skład którego wchodzą trzy atomy miedzi. Atom miedzi T1 

stanowi główne miejsce utleniania substratu, z którego elektrony 

przekazywane są na atomy miedzi T2 i T3, tworzące tzw. klaster, biorący 

udział w redukcji tlenu cząsteczkowego [1]. Transformacja substratu do 

produktu z udziałem lakazy może odbywać się wg trzech różnych typów 

mechanizmów. Pierwszy typ reakcji to bezpośrednie utlenianie substratu 

do form chinonowych i dotyczy on głównie utleniania prostych związków 

fenolowych oraz ich pochodnych (Schemat 1a) [2]. W przypadku utleniania 

substratów, których potencjał oksydoredukcyjny jest zbyt wysoki 

w porównaniu do potencjału lakazy lub których cząsteczki są zbyt duże, 

aby dopasować się do centrum aktywnego enzymu, utlenianie zachodzi 

według drugiego typu mechanizmu jakim jest utlenianie pośrednie 

z udziałem mediatora (tzw. LMS; ang. Laccase Mediator System). 

Mediatorami tych reakcji są niskocząsteczkowe związki, w których 

strukturze występują specyficzne grupy –NO i –NOH, zaangażowane 

w transport elektronów pomiędzy enzymem a substratem (Schemat 1b) [3]. 

Trzeci typ reakcji obejmuje reakcje sprzęgania niestabilnych i wysoce 

reaktywnych intermediatów, powstałych w wyniku bezpośredniego 

utleniania substratów przez lakazę, które na drodze spontanicznych reakcji 

nieenzymatycznych tworzą dimery, oligomery i polimery, będące 

ostatecznym produktem reakcji (Schemat 1c) [2].  
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Rysunek 1. Trzy typy mechanizmów utleniania substratu przez lakazę; (a) bezpośrednie 

utlenianie, (b) utlenianie z udziałem mediatora, (c) reakcja sprzęgania [2]. 

3. Lakazy grzybowe, charakterystyka i zastosowanie 

Lakazy grzybowe mogą występować w postaci monomerów, dimerów 

lub oligomerów, o masie cząsteczkowej od 60 do 100 kDa w zależności od 

gatunku grzyba, z którego pochodzą. Enzymy te pełnią wiele ważnych 

funkcji w metabolizmie grzybów, z których najważniejszą jest dostarczanie 

grzybom niezbędnych makroelementów, pochodzących z degradacji 

kompleksu ligninowego drewna. Mają one także znaczący udział w cyklu 

rozwojowym, gdzie zaangażowane są w proces morfogenezy, pigmentacji 

i tworzenia zarodników. Oprócz tego lakazy biorą udział w procesie 

patogenezy roślin, co możliwe jest dzięki obecności w ich strukturze 

łańcuchów cukrowych, chroniących przed działaniem proteaz [4, 5].  

3.1. Charakterystyka lakazy rodzaju Trametes 

Jednymi z najczęściej opisywanych szczepów grzybowych, badanych 

pod kątem wytwarzania lakazy i jej potencjalnego zastosowania, są gatunki 

należące do rodzaju Trametes (wrośniak). Obejmuje on grzyby 

saprofityczne drzew z rodziny żagwiowatych (Polyporaceae), które 

wytwarzają płaskie, strefowane i często owłosione owocniki, powodujące 

białą zgniliznę drewna. Strategia rozkładu drewna przez grzyby z tego 

rodzaju polega na degradacji kompleksu ligninowego, w wyniku czego 

w końcowej fazie rozkładu drewna pozostaje więcej białej celulozy w ich 

komórkach.  
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Zdjęcie 1. Przykładowe gatunki grzybów z rodzaju Trametes: (a) T. versicolor, (b) T. villosa [6] 

oraz systematyka rodzaju Trametes [7]. 

Gatunki grzybów rodzaju Trametes są znanymi z literatury producentami 

lakazy [10]. W szczepie Trametes sp. AH28-2 zidentyfikowano trzy 

izomery lakazy (LacA, LacB oraz LacC), których podobieństwo sekwencji 

nukleotydowych określono na 74% (sekwencja LacB w porównaniu do 

LacA) oraz 69% (LacB w porównaniu do LacC) [8]. Izoforma LacA to 

typowa lakaza grzybowa, będąca białkiem monomerycznym o masie 

cząsteczkowej 62 kDa i zawierającym łańcuch węglowodanowy 

stanowiący 12% struktury cząsteczki. Enzym ten jest stabilny w zakresie 

wartości pH od 4,2 do 8, przy czym punkt izoelektryczny wynosi 4,2. 

Izoforma LacB, podobna do izoformy LacA, również jest monomeryczną 

glikoproteiną o masie cząsteczkowej 74 kDa i punkcie izoelektrycznym 

4,0. W strukturze cząsteczki LacB węglowodany stanowią 25% a miejsca 

glikozylacji zlokalizowane są przy resztach Asn54, Asn217, Asn333 

i Asn439. Do każdego z tych miejsc związane są różne ilości reszt  

N-acetylo-D-glukozaminy, dwie w przypadku Asn54, po jednej w miejscach 

Asn217 i Asn333 oraz jedno ugrupowanie di(N-acetylo-D-glukozaminy) 

w miejscu Asn439. LacB jest białkiem złożonym z trzech domen – pierwsza 

domena obejmuje reszty Ala1 do Asp128, druga domena obejmująca reszty 

Pro129 do Leu308 oraz domena trzecia obejmująca reszty od Asp309 do 

His502. W domenach tych dominuje struktura antyrównoległej β-kartki, 

stabilizowana przez dwa mostki disiarczkowe. Pierwszy mostek występuje 

pomiędzy resztą Cys85 a Cys491 i łączy C-końcową część domeny 1, 

natomiast drugi zlokalizowany jest pomiędzy Cys117 a Cys205 i łączy 

domenę 1 i 2 [8, 9]. 
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Rysunek 2. Struktura cząsteczki lakazy z Trametes sp. AH28-2 wraz z oznaczonym domenami 

D1-D3 (a) oraz umiejscowieniem atomów miedzi T1, T2, T3 (Cu1, Cu2, Cu3a, Cu3b) w centrum 
aktywnym lakazy (b) [8]. 

Centrum aktywne LacB zawiera charakterystyczne dla lakaz atomy 

miedzi T1, T2 i T3. Pojedynczy atom miedzi T1 połączony jest wiązaniami 

koordynacyjnymi z dwoma resztami histydyny (His400 i His461) oraz 

jedną resztą cysteiny (Cys456). Dwa atomy miedzi T3 i jeden atom miedzi 

T2 tworzą klaster T2/T3, osadzony głęboko w domenie trzeciej enzymu 

i koordynacyjnie związany przez osiem reszt histydyny, z których dwie, 

His455 i His457, odgrywają ważną rolę podczas utleniania substratu przez 

lakazę. Razem z Cys456, leżącą w pobliżu atomu T1, tworzą one triadę 

His455-Cys456-His457, biorącą udział w transporcie elektronów podczas 

reakcji. Proces ten rozpoczyna się od uwolnienia elektronów z substratu w 

miejscu T1 enzymu, przekazaniu ich na resztę Cys456, skąd dalej poprzez 

reszty His455 i His457, które stanowią ligandy dwóch atomów T3, 

redukują tlen cząsteczkowy do wody [8, 9].  

3.1.1. Zastosowanie lakazy rodzaju Trametes 

Znaczna część badań nad lakazą z rodzaju Trametes dotyczy jej 

zastosowania w procesach związanych z ochroną środowiska naturalnego. 

Przykładem tych zastosowań jest dekoloryzacja syntetycznych barwników 

tekstylnych obecnych w ściekach przemysłowych, degradacja ksenobiotyków 

oraz remediacja gleb. Najwięcej doniesień literaturowych opisujących 

zastosowanie lakazy z rodzaju Trametes odnosi się do procesów 

dekoloryzacji barwników tekstylnych o różnej budowie chemicznej. 

Przykładem może być zastosowanie lakazy ze szczepu T. versicolor oraz 

T. villosa do całkowitego odbarwiania takich barwników jak Amaranth, 

Tropaeolin O, Reactive Blue 15, Czerwień Kongo i Reactive Black 5 
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[10,11]. Immobilizowana na gumie arabskiej lakaza z T. versicolor okazała się 

wydajnym katalizatorem procesu dekoloryzacji barwnika Remazol Brilliant 

Blue R, który po 24-godzinnej transformacji został zdegradowany w 100% 

[12]. Częściowemu odbarwieniu ulegały natomiast barwniki Brilliant Red  

3G-P oraz Brilliant Yellow 3B-A [10]. Poprzez dodatek mediatorów reakcji, 

zwiększono możliwości dekoloryzacyjne lakazy z T. versicolor i uzyskano 

90% dekoloryzację barwnika Poly R-478 [13]. Obecność w mieszaninie 

reakcyjnej lakazy z T. trogii oraz 1 mM 1-hydroksybenzotriazolu (HBT), 

zastosowanego jako mediatora, spowodowała zwiększenie wydajności 

procesu dekoloryzacji, który przed zastosowaniem HBT wynosił jedynie 

10% [14]. Oprócz mediatora HBT, często spotykanym w literaturze 

mediatorem jest ABTS (2,2’-azynobis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonian)), 

który był zastosowany w procesie dekoloryzacji barwnika Direct Yellow 11 

przez lakazę z T. villosa, co zwiększyło wydajność odbarwiania z 22% do 

59,6% [15].  

Procesom dekoloryzacji ścieków przemysłowych za pomocą lakazy 

z rodzaju Trametes towarzyszą dodatkowe reakcje transformacji związków 

obecnych w ściekach. Część z nich, jak na przykład toksyczne aminy 

aromatyczne, można usunąć poprzez sprzęganie z katecholem, reakcję 

katalizowaną przez lakazę ze szczepu T. versicolor. W wyniku tej reakcji 

dochodzi do powstania trudno rozpuszczalnych polimerów, które bardzo 

łatwo można usunąć poprzez filtrację [16].  

Oprócz barwników syntetycznych, zagrożeniem dla środowiska 

naturalnego są trudne do usunięcia ksenobiotyki, takie jak policykliczne 

węglowodory aromatyczne, herbicydy czy też związki fenolowe, używane 

do produkcji tworzyw sztucznych. Bisfenol A, jest bardzo popularnym 

i powszechnie stosowanym w przedmiotach codziennego użytku 

związkiem fenolowym o działaniu endokrynnym. Wpływając na organizmy 

żywe, bisfenol A zaburza funkcjonowanie układu hormonalnego i wątroby, 

jak również wykazuje działanie cytotoksyczne, dlatego też, tak ważne jest 

opracowanie wydajnej metody utylizacji tego związku [17, 18]. Badania 

wykazały, że lakaza wytwarzana przez grzyby z rodzaju Trametes jest 

wydajnym biokatalizatorem, zdolnym do usuwania tego rodzaju 

zanieczyszczeń. Bisfenol A poddany działaniu lakazy ze szczepu 

T. versicolor, w obecności detergentu Triton X-100, został rozłożony 

w 90% w ciągu 30 minut [19]. Równie dobre wyniki rozkładu bisfenolu A 

otrzymano dla lakazy z T. versicolor, unieruchomionej na opłaszczonych 

TiO2 membranach poliwinylowych, która biotransformowała 91,7% bisfenolu 

A w ciągu 96 godzin [17].  

Oczyszczanie ścieków przemysłowych jest ważnym, aczkolwiek nie 

jedynym elementem kontroli zanieczyszczeń środowiska. Znaczny udział 

mają tu również procesy związane z remediacją gleb. Zanieczyszczenia 



 

Kamila Wlizło, Jolanta Polak, Anna Jarosz-Wilkołazka 
 

80 

gleb w dużej mierze związane są z działalnością rolniczą i stosowaniem 

środków ochrony roślin, w tym herbicydów. Związki te, jak na przykład 

diketonitryl, mogą być utleniane przez lakazę z T. versicolor w obecności 

ABTS, zastosowanego jako mediatora reakcji [13]. Ponadto, lakaza ta 

wykazuje zdolność do degradacji naproxenu [20], należącego do grupy 

niesteroidowych leków przeciwzapalnych, zanieczyszczającego zarówno 

glebę, wody gruntowe, jak i zbiorniki wodne. Związek ten już w małych 

dawkach jest wysoce toksyczny dla mikroorganizmów wodnych 

i niekorzystnie wpływa na układ rozrodczy ryb [21]. Zdolność lakazy do 

katalizowania reakcji sprzęgania została również zastosowana w sprzęganiu 

związków zanieczyszczających glebę w procesie remediacji gleb. Takie 

rozwiązanie prowadzi do ograniczenia dostępności zanieczyszczeń dla 

organizmów glebowych i w ten sposób obniża ich szkodliwe 

oddziaływanie na układy biologiczne. Enzymem, który wykazuje zdolność 

do sprzęgania niektórych ksenobiotyków obecnych w glebie, jest między 

innymi lakaza wytwarzana przez szczep T. villosa. Przykładem takiej 

reakcji jest sprzęganie 2,4,6-trinitrotoluenu (trotylu) z katecholem lub 

kwasem syryngowym [16] oraz sprzęganie 3,4-dichloroaniliny i chloro-

fenoli z substancjami humusowymi gleby [23].  

Grzyby z rodzaju Trametes wytwarzają lakazę, której zastosowanie nie 

ogranicza się jedynie do kontroli zanieczyszczenia środowiska. Istnieją 

prace dowodzące użyteczność lakazy w przemyśle tekstylnym, jako 

katalizatora reakcji sprzęgania, z wytworzeniem barwnych produktów 

reakcji. Lakaza ze szczepu T. versicolor zdolna jest do syntezy barwników 

z bezbarwnych prekursorów [23] podobnie jak lakaza z T. hirsute, która 

przekształca flawonoidy w barwne produkty o potencjalnym zastosowaniu 

jako barwniki do włókien lnianych [24].  

Lakazy grzybowe rodzaju Trametes mogą być stosowane również 

w przemyśle spożywczym, między innymi w piekarnictwie, czego 

przykładem jest lakaza z T. hirsuta, która działając na strukturę glutenu 

poprawia jakość ciasta [25]. Jednym z najbardziej znanych zastosowań 

lakazy w przemyśle spożywczym jest proces klarowania i stabilizacji win. 

Antocyjany, katechiny i inne polifenole obecne w winie mogą ulegać 

utlenieniu pogarszając jego cechy organoleptyczne, takie jak klarowność, 

smak i kolor wina. Pierwsze doniesienia o skutecznym usuwaniu fenoli 

z win pojawiły się jeszcze pod koniec lat 80-tych XX wieku. W opubliko-

wanym doświadczeniu zastosowano lakazę z T. versicolor, dzięki której 

w ciągu trzech godzin usunięto z wina 70% katechin i 90% antocyjanidyn. Co 

więcej, dowiedziono skuteczność działania tej lakazy także w przypadku 

oczyszczania soku z winogron [26,27] i jabłek [28]. Innym ciekawym 

zastosowaniem lakazy są szybkie i tanie metody elektrochemicznego 

określania stężenia polifenoli [29]. Przykładem są elektrody węglowe 
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z unieruchomioną na ich powierzchni lakazą ze szczepu T. versicolor, które 

mogą być użyteczne w oznaczaniu stężenia związków fenolowych w winie 

[30] oraz ściekach [31]. 

3.2. Charakterystyka lakazy z rodzaju Pleurotus  

Drugim rodzajem grzybów, często opisywanym w literaturze ze 

względu na wytwarzanie lakazy jest rodzaj Pleurotus (boczniak). Gatunki 

grzybów tego rodzaju wytwarzają owocniki o mięsistych kapeluszach, 

osadzonych na trzonach lub bocznie przyrośniętych do powierzchni 

drzewa. Podobnie jak rodzaj Trametes, boczniaki należą do grzybów 

ligninolitycznych, wywołujących białą zgniliznę drewna.  

 
Zdjęcie 2. Gatunki grzybów z rodzaju Pleurotus; (a) P. ostreatus, (b) P. pulmonarius, (c) P. 

populinus [6] oraz systematyka rodzaju [7]. 

Lakaza wyizolowana z grzybów należących do rodzaju Pleurotus jest 

obiektem wielu badań naukowych od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 

Najczęściej opisywanym przedstawicielem tego rodzaju jest szczep 

Pleurotus ostreatus, wytwarzający aż siedem izoform lakazy. Główną 

izoformą jest lakaza POXC o masie cząsteczkowej 59 kDa i punkcie 

izoelektrycznym 2,9, zawierająca w swojej strukturze 5% węglowodanów. 

Z kolei dwie inne izoformy - POXA1b i POXA1 o masie 61 kDa, są 

enzymami o punkcie izoelektrycznym w zakresie 6,7-6,9. Kolejne trzy 

izoformy lakazy - POXA2, POXB1 i POXB2, o takiej samej masie 

wynoszącej 67 kDa, różnią się pod względem wartości punktu 

izoelektrycznego. Dla izoform POXA2 i POXB1 wynoszą one 4,1, 

natomiast dla izoformy POXB2 wartość pI wynosi 2,9. Na uwagę zasługują 

również dwie pozostałe izoformy POXA3a i POXA3b będące 

heterodimerami, których punkt izoelektryczny osiąga wartość w przedziale 

od 4,1 do 4,3 a masa cząsteczkowa wynosi 61 kDa. Enzymy te złożone są 

z dwóch podjednostek o masie 16 i 18 kDa [1]. W 2010 roku opisano nową 
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izoformę lakazy LACC12, wyizolowaną z owocnika, a niewystępującą 

w aktywnie rosnącej grzybni P. ostreatus [32]. Innym przykładem lakazy 

z P. ostreatus jest izoforma POX2, dokładnie scharakteryzowana w 1996 

roku przez Giardina i wsp. [33]. Prawdopodobnie, jest ona kodowana przez 

gen złożony z 2608 par zasad i 19 intronów, natomiast w skład cząsteczki 

enzymu wchodzą 533 aminokwasy, z których pierwsze 23 aminokwasy 

stanowią sekwencję peptydu sygnalnego. Oprócz tego, naukowcy 

zlokalizowali miejsce glikozylacji przy reszcie Asn444, do którego 

przyłączone są struktury złożone wyłącznie z reszt mannozy [33].  

 
Rysunek 3. Cząsteczka izoformy POXC, lakazy pochodzącej ze szczepu Pleurotus ostreatus, 

przedstawiona z dwóch stron. Czerwoną strzałką oznaczono centrum aktywne z atomem miedzi 

T1 [34]. 

3.2.1. Zastosowanie lakazy z rodzaju Pleurotus 

Podobnie jak w przypadku rodzaju Trametes, lakazy otrzymane 

z gatunków grzybów z rodzaju Pleurotus stanowią obiekt badań pod 

względem możliwości ich zastosowania w procesach kontrolowania 

zanieczyszczeń środowiska, a zwłaszcza w reakcjach dekoloryzacji 

barwników syntetycznych. Przykładem może być lakaza ze szczepu 

P. chrysosporium, która jest doskonałym katalizatorem do tego typu 

reakcji. Badania wykazały, że zdolna jest do degradacji szeregu różnych 

barwników tekstylnych z dużą wydajnością. Barwnik Cibanon Blue 

degradowany był aż w 87%, podczas gdy barwniki takie jak Cibanon 

Golden – Yellow, Cibanon Red oraz Indanthrene Direct Black były 

degradowane odpowiednio w 74%, 71% oraz 51% [14]. Równie dobre 

rezultaty uzyskano podczas dekoloryzacji barwników azowych za pomocą 

lakazy ze szczepu P. sajor-caju, która z wysoką wydajnością 

przeprowadziła dekoloryzację trzech barwników, Acid Red 18 (90% 

dekoloryzacji), Acid Black 1 (87% dekoloryzacji) i Direct Blue 71 (72% 

dekoloryzacji) [35]. W przypadku barwnika antrachinowego SN4R, 
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poddanego działaniu lakazy ze szczepu P. ostreatus, uzyskano 66% jego 

dekoloryzacji a obecność ABTS jako mediatora reakcji zwiększyła 

wydajność procesu do 90% [36]. Enzym ten, może być również stosowany 

w formie immobilizowanej i powoduje degradację 56% stężenia barwnika 

Remazol Briliant Blue R w ciągu 4 godzin [37]. 

Skuteczność działania lakazy z P. ostreatus zaobserwowano również 

w procesie rozkładu ksenobiotyków takich jak bisfenol A [38]. Naturalnych 

sposobów utylizacji zanieczyszczeń za pomocą lakaz poszukuje się 

również w celu remediacji gleb skażonych węglowodorami 

aromatycznymi. Są to związki wysoce toksyczne, o karcynogennym 

i mutagennym działaniu na organizmy żywe, które powstają między innymi 

przy spalaniu paliw kopalnych. Wysoką wydajność biotransformacji 

węglowodorów aromatycznych osiągnięto przy użyciu lakazy ze szczepu 

P. ostreatus. Przy użyciu tego enzymu rozłożono 91% antracenu, 73% 

perylenu, 69% fluorantenu, 65,5% pirenu, 53,5% fluorenu i 49% 

fenantrenu, przy czym warto podkreślić korzystny udział mediatora HBT, 

w obecności którego stopień rozkładu fenantrenu wzrósł aż do 72% [39]. 

Obiecujące wyniki otrzymano również w procesie degradacji kwasu  

p-hydroksybenzoesowego (71%) oraz kwasu protokatechowego (56%) za 

pomocą lakazy z P. ostreatus [10]. 

Interesujące są również doniesienia o możliwości zastosowania lakazy 

P. ostreatus w nanobiotechnologii opisano w pracy El-Batal i wsp., którzy 

w swoich badaniach przeprowadzali proces przekształcenia kwasu 

tetrachlorozłotowego w nanocząsteczki złota [40]. 

4. Podsumowanie 

Lakazy grzybowe dzięki swoim właściwościom mogą stanowić 

alternatywne rozwiązanie dla standardowych metod w różnych dziedzinach 

przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zanieczyszczeń 

środowiska naturalnego. Niemniej jednak, aby wyniki badań 

laboratoryjnych stały się rzeczywistością na skalę przemysłową, konieczne 

jest opracowanie metod wydajnej produkcji lakazy, co jest celem 

możliwym do zrealizowania, zważywszy na bogate naturalne źródło lakaz 

jakim są grzyby ligninolityczne oraz stale rozwijającą się wiedzę z zakresu 

biotechnologii przemysłowej. 
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Naturalne źródła lakazy stosowanej w procesach przemysłowych 

Streszczenie 
Współczesny przemysł, ukierunkowany jest na zastępowanie szkodliwych dla środowiska 

i kosztownych procesów chemicznych, bardziej przyjaznymi, tańszymi oraz porównywalnie 

wydajnymi metodami. Jednym z szeroko badanych pod tym kątem białek, jest znana od 

końca XIX wieku, lakaza, opisana po raz pierwszy dla gatunku Rhus vernicifera. Należąca 
do grupy niebieskich białek miedziowych lakaza, jest enzymem szeroko rozpow-

szechnionym w przyrodzie, gdzie dzięki niskiej specyficzności substratowej, pełni wiele 

różnorodnych funkcji. W świecie roślin stanowi ona element wieloenzymatycznego układu 

odpowiedzialnego za syntezę ligniny w komórkach drewna, a u bakterii jest enzymem 
ważnym w procesie pigmentacji endospor, co przekłada się na ochronę tych struktur przed 

promieniowaniem UV. Najliczniejszą natomiast grupą organizmów znanych z wytwarzania 

lakazy są grzyby wyższe, w przypadku których rola lakazy dotyczy przede wszystkim 
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degradacji kompleksu ligniny, ale również procesów patogenezy, morfogenezy, czy 

pigmentacji zarodników. W ostatnich latach lakaza stała się obiektem dużego 

zainteresowania naukowców, jako potencjalny katalizator wielu procesów 

biotechnologicznych. Prowadzone od końca zeszłego wieku badania, zaowocowały licznymi 
publikacjami nie tylko na temat zastosowania lakazy, ale również znacznie poszerzyły 

wiedzę na temat naturalnych źródeł jej występowania, z których część, służy obecnie do 

otrzymywania lakazy na skalę nawet przemysłową. Niemniej jednak, ciągle poszukiwane są 

nowe organizmy, a przy tym metody pozyskiwania i oczyszczania, dzięki którym możliwe 
będzie uzyskanie lakazy w ilościach opłacalnych na skalę przemysłową.  

Słowa kluczowe: lakaza, białka miedziowe, biała biotechnologia 

Natural sources of laccase applied in biotechnological processes 

Abstract 

Modern industry is interested in the replacement of harmful for environment and expensive 

processes by more eco-friendly, cheaper and comparably efficient methods of production. 
One of the most widely studied proteins in this kind of application is laccase, known from 

the end of nineteenth century and first described for Rhus vernicifera. This enzyme is 

a member of blue copper proteins and is widely distributed in nature where take part in 

many natural functions, which are connected to low substrate specificity of laccase. In plants 
it is involved in multienzymatic system responsible for lignin synthesis in wood cells and in 

bacteria laccase is important enzyme in pigmentation process, which affects the UV-

resistance of those structures. However, the largest group of organisms known for producing 

laccase are the higher fungi, for which the role of laccases relates primarily to degrade lignin 

complex, but also processes of pathogenesis, morphogenesis, or spores pigmentation. 

Because of its low specificity laccase is very interesting biocatalyst with possible application 

in many biotechnological processes. In many papers published from the end of the last 

century, very important point is the knowledge about natural sources of that enzyme. Now 
some of those sources are used in production of commercially available laccase. 

Nevertheless, new sources of this enzyme are still wanted as well as new methods of its 

production.  

Key words: laccase, blue copper proteins, white biotechnology 
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Pozytywne aspekty stosowania  

beta-glukanu w diecie 

1. Wstęp  

Od momentu kiedy pojawił się pierwszy oficjalny raport świadczący 

o korzyściach zdrowotnych związanych ze spożywaniem β-glukanu (lata 

40. XX wieku), wielu naukowców rozpoczęło badania naukowe nad tym 

składnikiem. Przedmiotem ich zainteresowania stawały się różnorodne 

problemy zdrowotne i ewentualny korzystny wpływ β-glukanu na 

konkretne funkcje organizmu. Jedne z pierwszych badań dotyczyły 

zymosanu- stymulatora układu immunologicznego, składającego się ze 

ścian komórkowych drożdży, a także białek, tłuszczów i polisacharydów.  

Z biegiem czasu obserwowano wzrost prowadzonych obserwacji 

dotyczących glukanów i ich właściwości wspomagających funkcjonowanie 

układu immunologicznego, w szczegolności aktywowania makrofagów 

i komórek NK. Literatura naukowa dotycząca beta-glukanu na przestrzeni lat 

osiągnęła pokaźne rozmiary, rozszerzając tematykę o m.in. hipo-lipemizujące, 

antydiabetyczne, czy antykancerogenne właściwości. Artykuł ten jest próbą 

oceny i usystematyzowania najnowszych doniesień w zakresie ogólnych 

korzyści zdrowotnych płynących ze spożywania β-glukanu. 

2. Charakterystyka β-glukanu 

β-glukan należy do heterogenicznej grupy polisacharydów wchodzących 

w skład rozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego. Zbudowany jest 

z monomerów D-glukozy połączonych wiązaniem (1,3-), (1,4-) lub  

(1,6)-β-glikozydowym. Ten wielocukier jest istotnym składnikiem ścian 

komórkowych bakterii, grzybów, drożdży, alg i roślin, a także pełni rolę 

magazynu energii. Budowa β-glukanu różni się u poszczególnych 

organizmów na przykład u większości grzybów posiada wiązanie β-(1,3-) 
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i β-(1,6-), u bakterii Alcaligenes faecalis występują tylko połączenia β-(1,3-)-

glikozydowe [1]. Schizofylan pochodzący z grzyba Schizophyllum 

commune i skleroglucan z Sclerotium glucanicum mają w swojej budowie 

szkielet z wiązaniami β-(1,3-), w którym co trzeci podstawnik to β-(1,6-)-

glukoza [2]. Lentinan wyizolowany z grzyba Lentinus edodes również 

posiada szkielet zbudowany z połączeń β-(1,3-) i dwóch łańcuchów 

bocznych β-(1,6-), występujących co każdy 5 podstawnik [3]. Natomiast  

β-glukan z owsa i jęczmienia charakteryzuje się liniową strukturą β-(1,4-) 

i krótkimi odcinkami połączeń β-(1,3-) [2]. 

Zawartość β-glukanu w wybranych produktach przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1: Zawartość β-glukanu w produktach spożywczych [4] 

PRODUKT ZAWARTOŚĆ β-GLUKANU 

Lentinan (grzyby Shiitake) 220mg/100g suchej masy  

Pleurotus (grzyby z rodzaju boczniaków) 414mg/100g części jadalnych  

Jęczmień 2-20g/100g suchej masy  

Owies 

Otręby owsiane 

3-8g/100g suchej masy 

min. 5,5g/100g  

Żyto 1,3-2,7g/100g suchej masy  

Sorgo 1,1-6,2g/100g suchej masy  

Kukurydza 0,8-1,7g/100g suchej masy  

Pszenica 0,5-1g/100g suchej masy  

Pszenżyto 0,3-1,2g  

Ryż 0,13g  

Źródło: [4] 

Poza odmiennymi połączeniami glikozydowymi, β-glukany mogą różnić 

się także rozpuszczalnością, masą cząsteczkową, strukturą trzeciorzędową, 

stopniem rozgałęzienia, konformacją (potrójna lub podwójna helisa, albo też 

łańcuch prosty). Wszystkie wymienione wyżej cechy mogą wpływać na 

aktywność danego β-glukanu. Okazuje się, że najbardziej aktywne 

biologicznie formy zawierają połączenia β-(1,3-) i β-(1,6-), a także mają dużą 

masę cząsteczkową [6]. Jednakże nie jest do końca wyjaśnione, czy  

β-glukany o średniej lub małej masie cząsteczkowej mają jakąkolwiek 

aktywność biologiczną. Krótkołańcuchowe β-glukany o masie cząsteczkowej 

5000-10000Da uznawane są generalnie za nieaktywne [6].  

Owsiany β-glukan jest oporny na trawienie przez enzymy ssaków, 

dlatego często przedostaje sie w postaci niezmienionej do jelita grubego 

zaraz po spożyciu. Jakość fermentacji błonnika pokarmowego w jelicie 

znacząco różni się w zależności od konkretnego jego rodzaju. β-glukan 

rozkładany jest przez bakterie jelitowe w okrężnicy do krótkołańcuchowych 

kwasów tłuszczowych, dwutlenku węgla, metanu i wodoru [7]. 
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W 1997r. Food and Drug Administration (FDA) wydała oświadczenie 

wskazujące, że: to głównie 𝛽-glukan jest odpowiedzialny za związek między 

konsumpcją ziarna owsa a obserwowanym spadkiem stężenia cholesterolu we 

krwi; spożycie rozpuszczalnej frakcji błonnika w postaci β-glukanu w dawce 

3g β-glukanu/d lub większej przynosi zdecydowanie lepsze efekty w redukcji 

wspomnianego stężenia aniżeli w mniejszych ilościach [8]. Dawkę taką 

uznano za minimalną dla osiągnięcia oczekiwanego efektu zdrowotnego. Ilości 

takiej odpowiadają: 

 2/3 filiżanki płatków owsianych; 

 1/3 filiżanki otrąb pszennych; 
 niecała ½ filiżanki kaszy owsianej [9]. 

3. Wybrane korzyści zdrowotne 

3.1. Wpływ na gospodarkę lipidową 

Udowodniono [4, 9], że owies posiada właściwości hipocholeste-

rolemiczne, dzięki zawartości rozpuszczalnej frakcji błonnika – β-glukanu, 

może być więc stosowany prewencyjnie w przypadku chorób układu 

krążenia. W 1997r. Food and Drug Administration (FDA) potwierdziła, iż 

żywność posiadająca frakcję rozpuszczalną błonnika pochodzącą z całych 

ziaren owsa spożywana jako część diety z ograniczeniem nasyconych 

kwasów tłuszczowych, może zmniejszyć ryzyko chorób serca. W 2010 r. 

natomiast Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności 

(European Food Safety Authority- EFSA) wystosował oświadczenie:  

β-glukan pochodzący z owsa obniża/zmniejsza stężenie cholesterolu we 

krwi. Obniżenie stężenia cholesterolu we krwi może zmniejszyć ryzyko 

choroby wieńcowej serca [10].  

Wśród mechanizmów świadczących o hipocholesterolemicznym 

działaniu β-glukanu pochodzącego z owsa wskazać należy: 

 zdolność wiązania kwasów żółciowych, dzięki czemu zmniejszony 

jest ich wychwyt i zwiększone wydalanie; 

 zwiększenie lepkości treści jelita cienkiego poprzez wytworzenie 

niemieszającej się warstwy przy ścianie jelita; działa ona jak 

fizyczna bariera zapobiegająca absorpcji cholesterolu pokarmowego 

i reabsorpcji kwasów żółciowych; 

 zmniejszenie szybkości wchłaniania glukozy w jelitach, przez co 

obniżone jest stężenie insuliny, a także zredukowana wątrobowa 

synteza cholesterolu;  

 produkcja krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (szczególnie 

propionowego) przez bakteryjną fermentację błonnika, które hamują 

wątrobową syntezę cholesterolu [10]. 
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W 2011r. Wolever i wsp. [11] dokonali porównania wpływu β-glukanu na 

stężenie cholesterolu frakcji LDL wśród 296 przedstawicieli rasy kaukaskiej 

i 70 ‘nie-kaukaskiej’ przez okres 4 tygodni. Uczestnikom badania oznaczono 

początkowe stężenie cholesterolu LDL (3.0-5.0 mmol/L), a następnie losowo 

przydzielono ich na 5 grup , które otrzymały: 

 gotowe do spożycia otręby pszenne (grupa kontrolna); 

 płatki owsiane dostarczające 3g β-glukanu o wysokiej masie 

cząsteczkowej – 22,5 x 10
5 
g/mol (grupa 3H); 

 płatki owsiane dostarczające 4g β-glukanu o średniej masie 

cząsteczkowej – 8,5 x 10
5 
g/mol (grupa 4M); 

 płatki owsiane dostarczające 3g β-glukanu o średniej masie 

cząsteczkowej – 5,3 x 10
5 
g/mol (grupa 3M); 

 płatki owsiane dostarczające 4g β-glukanu o niskiej masie 

cząsteczkowej – 2,1 x 10
5 
g/mol (grupa 4L). 

Uczestnicy spożywali 2 saszetki płatków dziennie – jedną podczas 

śniadania, a drugą w formie dodatku do innego posiłku lub przekąski. Co 

tydzień pobierano im na czczo próbkę krwi w celu analizy stężenia 

cholesterolu całkowitego, frakcji HDL, triglicerydów i obliczenia stężenia 

frakcji LDL.  

W większości badanych grup wahania poziomu LDL pojawiały się już 

w ciągu 1-2 tygodnia od rozpoczęcia obserwacji i pozostały stabilne przez 

kolejne dwa tygodnie trwania badania. Nie wykazano statystycznie 

istotnych różnic między reakcją populacji kaukaskiej i ‘nie-kaukaskiej’. 

W porównaniu z grupą kontrolną, u grup kaukaskich 3H i 4M 

zaobserwowano znaczące obniżenie stężenia cholesterolu frakcji LDL. 

W populacji ‘nie-kaukaskiej’, poza grupami 3H i 4M, zmiaty takie 

zaobserwowano także u grupy 3M. W grupie 4L nie stwierdzono żadnego 

efektu. Po porównaniu grup: 3H, 4M, 3M z grupą kontrolną zauważono, że 

spożywanie β-glukanu owsianego wpłynęło na zredukowanie stężenia 

cholesterolu LDL średnio o 0.18 (0.06, 0.31) mmol/L (4,8%) wśród rady 

kaukaskiej i o 0.37 (0.09, 0.65) mmol/L wśród ‘nie-kaukaskiej’ [11]. 

3.2. Wpływ na gospodarkę węglowodanową 

Jednym z niefarmakologicznych sposobów leczenia i kontrolowania 

cukrzycy jest spożywanie żywności o niskim indeksie glikemicznym (IG). 

Istotną rolę wsród tych produktów odgrywają bogate w błonnik 

pokarmowy, a w szczególności w β-glukan. W badaniach [12, 13] 

wykazano, że żywność będąca źródłem β-glukanu ma działanie 

antydiabetyczne. Składnik ten okazuje się stanowić swojego rodzaju barierę 

w jelicie cienkim, która zapobiega wchłanianiu glukozy i innych substancji 

odżywczych, co skutkuje redukcją glikemii, insulinemii, a także stężenia 
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cholesterolu we krwi [14]. Poprzez formowanie kleistego roztworu 

w żołądku, β-glukan opóźnia proces opróżniania tego narządu z pokarmu, 

co w rezultacie skutkuje wolniejszym i bardziej stopniowym 

przyswajaniem glukozy. Dodatkowo przypuszcza się, że β-glukan może 

odgrywać rolę w aktywacji szlaków metabolicznych poprzez kinazę Akt 3 

fosfatydyloinozytolu (PI3K/Akt), odgrywającą kluczową rolę w patogenezie 

cukrzycy [15].  

W listopadzie 2013 r. Andrade i wsp. [14] dokonali przeglądu publikacji 

w bazie Pubmed oraz ScienceDirect, używając następujących słów 

kluczowych: cukrzyca i β-glukan, β-glukan i glukoza. Celem tej analizy 

literaturowej było określenie efektywnej dawki β-glukanu w redukcji 

stężenia glukozy we krwi wśród pacjentów z cukrzycą. Ostatecznie do 

analizy zakwalifikowano 10 artykułów. Na ich podstawie wywnioskowano, 

iż dawka β-glukanu (zawsze pochodzącego z owsa) poniżej 

3,5g/osobę/dobę nie była efektywna w redukcji glikemii oraz stężenia 

hemoglobiny glikowanej wśród osób z cukrzycą. Jest to potwierdzenie 

raportu EFSA [16], w któreym stwierdzono właściwości redukujące 

poposiłkową odpowiedź glikemiczną w przypadku spożywania 

przynajmniej 4g β-glukanu z owsa lub jęczmienia na każde 30g 

węglowodanów przyswajalnych w porcji posiłku. Jednak obecnie 

prowadzone badania sugerują, że bardziej efektywna w redukcji glikemii 

i insulinemii może być dawka ≥ 6,0g/osobę/dobę [14]. 

Dodatkowo zaobserwowano, że okres spożywania β-glukanu istotnie 

wpływa na obniżanie glikemii. Dwunastotygodniowy okres, podczas którego 

dzienna dostarczana była dawka 3,0g/osobę, spowodował 46% spadek 

glikemii w stosunku do grupy kontrolnej. Natomiast czterotygodniowy okres 

z taką samą dawką β-glukanu oraz ośmiotygodniowy okres z dawką 

3,5g/osobę/dobę- okazały się być nieskuteczne [14].  

W 2009r. przeprowadzono badania wpływu β-glukanu na otyłość [17]. 

W tym celu wyłoniono na grupę 12 zdrowych mężczyzn z nadwagą. 

Jednego dnia uczestnicy mieli przyjąć 2 posiłki bez dodatku β-glukanu, 

a dwa tygodnie później- z 5g tego składnika. Kolejność została 

przydzielona losowo, w ramach pojedynczo ślepej próby. W badaniu 

zastosowano płatki, podawane z 250ml wody. Te z dodatkiem β-glukanu, 

jak i bez niego miały podobną: wartość energetyczną (odpowiednio 

375 kcal i 323 kcal), zawartość węglowodanów (72g) i ekwiwalent glukozy 

(80g). Przez 6h (przed przyjęciem posiłku-czas 0, po 15 min. od jego 

spożycia- w 30. min., w 45. min., w 60. min. i kolejno co 30 min. aż do 

360. min.) badanym pobrano próbki krwi, w których oznaczono poziom 

glukozy i insuliny. 

Zaobserwowano, że przez pierwsze 120 min. krzywa glikemiczna dla 

posiłku wzbogacanego w β-glukan miała tendencję do obniżania się 
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w porównaniu do krzywej sporządzonej dla posiłku bez β-glukanu. 

W czasie od 120-360min. pozycja krzywych odwróciła się – ta, która 

obrazowała stężenie glukozy po posiłku z β-glukanem była zdecydowanie 

wyższa. Sekrecja insuliny po spożyciu płatków wzbogacanych po 90. min. 

była przedłużona i wyższa. W przypadku kinetyki insuliny i glukozy 

rozsądnym wydaje się być podział odpowiedzi na spożyty posiłek na 2 fazy 

o różnych profilach metabolicznych: od 0 do 120 min. i od 120. do 360. 

min. po spożyciu. Podczas pierwszych 120min. obserwowano tendencję do 

obniżania odpowiedzi glikemicznej przez dodany β-glukan, jednak nie była 

ona znacząca. Przez ten sam okres, nawet gdy intensywność odpowiedzi 

insulinowej nie była istotnie zmieniona przez spożycie tego rodzaju 

błonnika, spadek w wyrzucie insuliny został opóźniony przez β-glukan. Po 

120. min. odpowiedź metaboliczna była inna. Dodatek β-glukanu 

spowodował wolniejszy powrót do wartości początkowych w przypadku 

odpowiedzi glikemicznej. W ten sam sposób sekrecja insuliny została 

podtrzymana z drugim pikiem w 150. min. 

3.3. Wpływ na układ immunologiczny 

Pierwsze badania nad β-glukanem rozpoczęto w połowie ubiegłego wieku, 

kiedy to wykazano immunomodulający efekt nierozpuszczalnej frakcji 

drożdży [18]. W późniejszych obserwacjach udowodniono, że takie 

właściwości posiadają konkretnie β-glukany zbudowane z połączeń β-(1,3-)-

glikozydowych.  

Pierwotnie twierdzono, iż za jakiekolwiek korzystne działanie β-glukanu na 

zdrowie odpowiedzialny jest proces fermentacji bakteryjnej. Organizmy te 

bowiem umożliwiają metabolizm wiązań β-glikozydowych, czego ludzkie 

ciało nie potrafi. Z biegiem czasu jednak ustalono nowe prawdopodobne 

mechanizmy, które mogą modulować odpowiedź immunologiczną.  

Ponieważ synteza β-glukanu przez organizm ludzki nie jest możliwa, 

układ immunologiczny rozpoznaje ten składnik jako obcy. Wrodzona 

odpowiedź immunologiczna reaguje na patogeny poprzez receptory 

rozpoznawania wzorców (PRR- pattern recognition receptors), które to 

identyfikują tzw. molekularne wzorce związane z mikrobami (MAMPs  

– microbe-associated molecular patterns). β-glukany uznawane są za 

główne MAMPs dla PRR wrażliwych na infekcje grzybicze. Do tej pory 

najistotniejszym PRR dla tego składnika są receptory dectin-1, CR3 i Toll-like 

(TLR), które występują w różnego rodzaju komórkach immunologicznych, 

takich jak np. monocyty, komórki dendrytyczne, neutrofile, eozynofile. 

Połączenie β-glukanu z receptorem dectin-1 indukuje kaskadę mechanizmów 

wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej, takich jak fagocytoza, 

stres oksydacyjny, a także produkcję cytokin i chemokin w komórkach 



 

Paulina Krupińska, Magdalena Zegan, Ewa Michota-Katulska 
 

94 

dendrytycznych i makrofagach. (15 z beta immune). Jednakże okazało się, 

że nie każdy rodzaj β-glukanu posiada zdolność aktywacji kaskady 

w dectin-1. Potwierdzono, że właściwości takie charakteryzują konkretnie 

nierozpuszczalne (1,3-)- β-glukany z gałęziami polączeń β-(1,6-). Ich 

rozpuszczalny odpowiednik aktywuje natomiast receptor CR3, skutkując 

produkcją przeciwciał [5]. 

Wyciąg z Lentinus edodes został uznany jako przydatny w inhibicji 

Sarcoma 180 – retrowirusa podobnego do wirusa HIV, który używa odwrotnej 

transkryptazy do promowania aktywności guza [19]. -glukan ten został też 

rozpoznany jako stymulator limfocytów LAK (Lymphokine-Activated Killer 

cells- komórki cytotoksyczne aktywowane przez limfokiny), odgrywających 

znaczącą rolę w zwalczaniu komórek nowotworowych. Pobudza on także  

IL-2, stosowaną do producji komórek LAK. 

Podatność na zwykłe przeziębienie jest ściśle związana z osłabieniem 

funkcjonowania układu odpornościowego. Dlatego też jest ono używane jako 

powszechny model w celu wykazywania potencjalnych immunomodulających 

właścwości naturalnych substancji, w tym β-glukanu.  

W badaniu przeprowadzonym przez Graubaum`a i wsp. [20], 100 

uczestników otrzymywało albo 900mg/d β-glukanu z drożdży (grupa badana), 

albo placebo (grupa kontrolna) przez okres 26 tygodni. Stwierdzono, że 

w grupie badanej nie wystąpiły w tym czasie żadne epizody grypy, 

a symptomy lekkiego przeziębienia były znacznie mniejsze niż w grupie 

kontrolnej.  

W innym badaniu [21] na grupie 162 osób, liczba pojawiających się 

epizodów grypy w grupie stosującej β-glukan została zredukowana o 25% 

w porównaniu do grupy kontrolnej.  

Długotrwający stres uznawany jest za kolejny czynnik, który może osłabiać 

działanie układu immunologicznego. W badaniu z 2012r. [22] 

przeprowadzonym na grupie 77 zestresowanych kobiet wykazano, że 

przyjmowanie nierozpuszczalnych drożdży piekarniczych przed śniadaniem 

przez okres 12 tygodni skutkowało zmniejszeniem występowania objawów ze 

strony górnych dróg oddechowych w porównaniu z grupą placebo. Dodatkowo 

kobiety z grupy badanej referowały ogólnie lepsze samopoczucie.  

3.4. Wpływ na odczuwanie sytości 

Według aktualnych badań [23] rozpuszczalna i lepka frakcja błonnika 

z owsa i jęczmienia powoduje opóźnione opróżnianie żołądka, a także 

wzmacnia odczucie sytości. β-glukan w połączeniu z płynami tworzy 

kleisty roztwór, mający wspomniane właściwości. Lepkość jest istotną 

reologiczną cechą tego składnika, która związana jest ściśle z korzystnymi 

odpowiedziami fizjologicznymi organizmu pośredniczącymi w kontroli 
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apetytu. Polegają one na opóźnionym opróżnianiu żołądka, zwiększonym 

rozciągnięciu ścian żołądka czy opóźnionym transporcie oraz wchłanianiu 

składników odżywczych przez jelita. Dodatkowo wzmocniona interakcja 

między pożywieniem a błoną śluzową jelit stymuluje uwalnianie peptydów 

regulujących apetyt, które albo wpływają na gospodarkę hormonalną, 

albo uaktywniają okoliczne włókna nerwowe. Niektóre z włókien 

aferentnych w błonie śluzowej żołądka są mechanoreceptorami, podczas 

gdy inne mogą uczestniczyć w transdukcji chemicznych sygnałów 

świadczących o sytości [24].  

Proces przetwarzania żywności będącej źródłem β-glukanu może 

istotnie wpływać na sytość odczuwaną po jej spożyciu poprzez zmianę 

lepkości i fizykochemicznych właściwości omawianego składnika. Lepkość 

jest funkcją stężenia i masy cząsteczkowej polimerów. Mechaniczne 

przetwarzanie lub traktowanie wysoką temperaturą może zmienić strukturę 

β-glukanu, redukując jego masę cząsteczkową i lepkość. Ekstruzja, proces 

często używany podczas produkcji płatków śniadaniowych, który silnie 

oddziaływujących na fizykochemiczne właściwości błonnika. Dodatek 

cukru czy soli natomiast zwiększa lepkość β-glukanu.  

W badaniu z 2014 r. [24] porównano m.in. efekt na odczuwanie 

głodu i sytości w grupach spożywających 3 różne rodzaje płatków. 

Przez okres 3 dni w tygodniu, 48 uczestników (3 o zaniżonej masie 

ciała, 22 o prawidłowej, 9 z nadwagą i 14 otyłych; 5 uczestników nie 

ukończyło badania) spożywało izokaloryczne śniadanie składające 

się z błyskawicznych płatków owsianych (IO), płatków owsianych 

górskich (SO) lub ‘gotowych do spożycia płatków’ (RTEC). Każde 

ze śniadań miało taką samą wartość kaloryczną (217,5 kcal), ale 

zawartość β-glukanu w dwóch pierwszych wynosiła 1,6 g w porcji, 

a w ostatnim 1,0 g. Przed podaniem odpowiedniej porcji, a także 30, 

60, 120, 180 i 240 min. po jej spożyciu za pomocą skali VAS (Visual 

Analogue Scale) oceniono uczucie głodu i sytości, chęć do jedzenia 

i spodziewane przyjęcie posiłku. Przy użyciu analizy statystycznej 

ANOVA wykazano również różnice w lepkości i masie cząsteczkowej  

β-glukanu w poszczególnych płatkach (istotność statystyczna p<0,05).  
Spożycie IO zwiększyło uczucie sytości (p=0,04), ograniczyło chęć 

jedzenia, zmniejszyło chęć spożycia posiłku (p<0,01) i spodziewane 

przyjęcie posiłku (p<0,01) bardziej niż RTEC zarówno po 60., jak i po 240. 

min. Konsumpcja SO zmniejszyła spodziewane spożycie bardziej niż 

RTEC (p=0,02), ale nie polepszyła pozostałych analizowanych wartości. 

Zawartość i masa cząsteczkowa β-glukanu w obu analizowanych rodzajach 

płatków owsianych była wyższa niż w RTEC (IO versus RTEC i SO 
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versus RTEC- p<0,01), co prawdopodobnie przyczyniło się do większej 

ich lepkości. 
Wpływ β-glukanu na apetyt i sytość wykazywano w wielu badaniach 

[24-26], jednak wyniki nie były zawsze do końca zgodne. W jednych z nich 

[28] zaobserwowano, że konsumpcja 4g β-glukanu owsianego podanego 

z jogurtem nie spowodowała żadnego efektu na odczucie pełności, jedynie 

zapewniła spadek w stężeniu glukozy poposiłkowej. Beck i wsp. [26] 

natomiast wywnioskowali, że optymalna dawka β-glukanu skutkująca 

obniżeniem apetytu i pozostałych markerów jego regulacji wynosi od 4 do 

6 g. Ponadto działanie hormonów kontrolujących ten proces (peptyd YY) 

było regulowane poprzez zwiększoną koncentrację β-glukanu. 

4. Najnowsze doniesienia 

4.1. Właściwości przeciwnowotworowe 

-glukan był używany jako adiuwant immunologiczny w terapii 

nowotworów i guzów już od 1980r. [29]. Początkowo β- (1,3)-glukan 

stosowany był profilaktycznie, a oceną jego skuteczności był wzrost guza, 

jego objętość, stopień przerzutów i/lub czas przeżycia. Z biegiem czasu 

zaobserwowano, że efektywność działania przeciwnowotworowego zależy 

od rodzaju nowotworu, podłoża genetycznego gospodarza, dawki, drogi 

podaży i czasu podawania β-glukanu. Mechanizm antynowotworowy 

polega na atakowaniu przez makrofagi komórek nowotworowych 

i niszczeniu ich, ale także na modulowaniu aktywności limfocytów, 

neutrofili i naturalnych zabójców (komórek NK) oraz innych elementów 

wrodzonej odpowiedzi immunologicznej.  

Lentinan został uznany jako modyfikator odpowiedzi biologicznej 

(BMR-biological response modifier), czyli składnik, który zmienia reakcję 

organizmu na komórki nowotworowe. Stąd też po zastosowaniu BMR 

oczekuje się terapeutycznych efektów u niektórych pacjentów z rakiem. 

Lentinan okazał się przynosić rezultaty w leczeniu nieoperacyjnego 

nowotworu żołądka oraz przerzutów, po połączeniu z chemioterapią S-1, 

wykorzystującą tegafur. Dodatek β-glukanu do terapii S-1/paclitaxel 

(typowego i efektywnego schematu w chemioterapii wspomnianego 

nowotworu) powoduje ograniczenie częstości działań niepożądanych 

i warunkuje poprawę jakości życia [30].  

W badaniach eksperymentalnych na zwierzętach β-glukan wykazał 

różnorodną aktywność przeciwko: mięsakom, rakowi sutka, niektórym 

nowotworom wywołanym przez substancje chemiczne, gruczolakorakom, 

nowotworom okrężnicy i niektórym białaczkom. Ponadto w leczeniu 
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nowotworów żołądka, a także wywołuje apoptozę (programowaną śmierć 

komórki) linii komórkowych raka skóry wśród myszy [31]. 

4.2. Poprawa nastroju 

W 2009r. [32] przeprowadzono duże badania na grupie 75 maratończyków 

(35 mężczyzn i 40 kobiet), w wieku 18-53 lat, którym podawano  

β-(1,3)(1,6)-glukan, wyizolowany z drożdży S.cerevisiae, przez cztero-

tygodniowy okres następujący bezpośrednio po biegu maratońskim 

w Carlsbad. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z trzech grup: 

 kontrolnej, która przyjmowała 250 mg kapsułki placebo z mąki 

ryżowej; 

 badanej, której podawano kapsułki z 250 mg β-glukanu; 

 badanej, której podawano kapsułki z 500 mg β-glukanu. 

Oprócz ogólnego stanu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem 

objawów infekcji górnych dróg oddechowych, zbadano również nastrój 

maratończyków. Pierwszego dnia badań zalecono im wypełnienie 

podstawowego kwestionariusza POMS (Profile of Mood States). Zawierał 

on skalę złożoną z 65 przymiotników o różnej intensywności, które 

opisywały 6 czynników dotyczących nastroju: napięcie, depresję, złość, 

zmęczenie, energię, zmieszanie. Każdy z przymiotników należało ocenić 

wg pięciostopniowej skali, gdzie 0 oznaczało wcale, a 5 zdecydowanie. 

Wynik kwestionariusza pozwolił ocenić dobre lub złe samopoczucie 

osoby badanej na początku, w 2. i w 4. tygodniu leczenia. Połączenie 

punktów z wszystkich 6 grup umożliwiło stworzenie ogólnego obrazu 

nastroju danej osoby. 

Dzięki analizie POMS z początku, po 2 i 4 tygodniach stosowania 

suplementu, zanotowano statystycznie znaczące zmiany w: zmieszaniu 

(spadek), zmęczeniu (spadek), energii (wzrost) i napięciu (spadek). Ogólna 

ocena samopoczucia, uwzględniająca 6 czynników, uległa poprawie 

w porównaniu do grupy kontrolnej zarówno po podaniu 250mg przez 

4 tygodnie (11%), jak i 500mg przez 2 i 4 tygodnie (13%). 

Szczegółowe zmiany w zależności od dawki przedstawia tabela 2. 
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Tabela 2: Analiza POMS w porównaniu do grupy kontrolnej przyjmującej placebo [32] 

CZYNNIK 

NASTROJU 

DAWKA 250mg  

β-glukanu 

DAWKA 500mg  

β-glukanu 

Zmęczenie -48% -59% 

Zmieszanie -38% -45% 

Napięcie -38% -47% 

Energia bez zmian wzrost 

Złość bez zmian spadek 

Depresja bez zmian bez zmian 

4.3. Skóra 

-glukany posiadają także właściwości wspomagające regenerację skóry, 

które wiążą się z rewitalizacją komórek immunologicznych w skórze, 

regeneracją komórek produkujących kolagen, wzmacnianiem zdolności skóry 

do radzenia sobie z negatywnym wpływem środowiska oraz promowaniem 

właściwości przeciwstarzeniowych i przeciwzmarszczkowych [33].  

4.4. Proces gojenia się ran 

W badaniu Medeiros i wsp. z 2012r. [34] oceniono wpływ β-glukanu 

(wyizolowanego z drożdży Saccharomyces cerevisiae) na proces gojenia 

owrzodzeń żylnych. Wykonano biopsję 12 uczestnikom badania przed 

rozpoczęciem terapii i 30 dni po podawaniu β-glukanu dodawanego do 

specjalnie przygotowanego kremu. Po zakończeniu obserwacji stwierdzono 

skuteczność badanego składnika w leczeniu owrzodzeń i przyspieszeniu 

przyrostów nabłonka wokół rany. Zwiększyła się także liczba komórek 

zapalnych, głównie limfocytów, plazmocytów i neutrofili, dzięki zdolności 

β-glukanu do promowania proliferacji komórek w zmienionych obszarach. 

W procesie gojenia się ran limfocyty T produkują czynniki wzrostu, 

kontrolują proliferację, a także aktywują makrofagi i limfocyty B. 

Limfocyty B natomiast regulują odpowiedź immunologiczną poprzez 

produkcję cytokin, czynników wzrostu i immunoglobulin. Zaobserwowano 

także wzrost procesu angiogenezy i proliferacji fibroblastów, które 

prowadzą do formowania tkanki przez syntezę m.in. kolagenu, elastyny, 

fibronektyny. Produkowane są także cytokiny promujące proliferację 

keratinocytów i różnicowanie miofibroblastów, co prowadzi do zamykania 

się ran. Spektakularny wynik osiągnął jeden z pacjentów, u którego 

wcześniej owrzodzenie nie zmniejszało się przez 15 lat. Po kuracji  

z β-glukanem zauważono 67,8% spadek w powierzchni zajętej przez ranę. 

W 2014 r. podobne korzyści zaobserwowano w badaniu Zyskova i wsp. 

[35], gdzie terapii β-(1,3)(1,6)-glukanem poddano pacjentów z cukrzycą 

i stopą cukrzycową. Po 12 tygodniach leczenia wysunięto wnioski: 
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 tygodniowa procentowa redukcja w rozmiarze wrzodów na stopie 

była zdecydowanie wyższa w grupie z β-glukanem niż w grupie 

kontrolnej, której podawano metylocelulozę (-36% vs. -14%); 

 proporcja ran wyleczonych do końca badania wynosiła 59% vs 37% 

(grupa badana vs kontrolna); 

 czas całkowitego wyleczenia nie różnił się znacząco 
statystycznie między obiema grupami (p=0,0793), przy czym 

był on krótszy w przypadku 𝛽-glukanu (średnio 41,8 dni versus 

56 dni) . 

5. Podsumowanie 

Po przeanalizowaniu wcześniej wymienionych badań można wysunąć 

wniosek, iż β-glukan może pełnić istotną rolę w profilaktyce oraz 

wspomaganiu procesu leczenia wielu schorzeń.  

Przez zdolności do: 

 obniżania poziomu cholesterolu całkowitego i frakcji LDL we krwi; 

 regulacji poposiłkowej odpowiedzi glikemicznej i insulinowej; 

 korzystnej redukcji masy ciała przez obniżanie apetytu i przyspieszanie 

uczucia sytości;  

 modyfikacji odpowiedzi immunologicznej, głównie poprzez działanie 

przeciwzapalne i przeciwzakaźne; 

 poprawy nastroju; 

 wspomagania regeneracji skóry i gojenia ran,-glukany mogą 

skutecznie być wykorzystywane w profilaktyce wielu schorzeń. 

Dodatkowo, znalazły również zastosowanie w profilaktyce 

nowotworów i chorób układu krążenia; 

Potwierdzono także wiele innych korzyści wynikających ze spożycia  

β-glukanu, jednak większość z badań przeprowadzono na zwierzętach. 

Wykonanie ich na ludziach pozostaje więc zadaniem na przyszłość dla 

wielu badaczy [29]. Potrzeba także obserwacji, które dostarczą bardziej 

praktycznych informacji odnośnie stosowania β-glukanu, np. konkretnych 

dawek skutecznych w osiągnięciu zakładanego rezultatu. Ponadto wciąż nie 

do końca jasną pozostaje kwestia znakowania produktów będących 

źródłem tego składnika. W efekcie konsument nie ma świadomości, który 

produkt ze sklepowych półek dostarczy w jego diecie β-glukanu. 
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Pozytywne aspekty stosowania β-glukanu w diecie 

Streszczenie  
Celem opracowania było usystematyzowanie wybranych danych naukowych dotyczących 

pozytywnego wpływu przyjmowania β-glukanu na organizm człowieka. Wykorzystana została 
literatura przedmiotu zamieszczona w bazach: PubMed, Willey oraz w czasopismach medyczno-

farmaceutycznych. β-glukan to polisacharyd zaliczany do rozpuszczalnej frakcji błonnika 

pokarmowego. Ze względu na udokumentowany korzystny wpływ na zdrowie pojawia się w 

treści oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Na podstawie dokonanego przeglądu 
piśmiennictwa wyodrębniono najważniejsze właściwości β-glukanu: zdolność obniżania stężenia 

cholesterolu, działanie hipoglikemizujące, wspomaganie odporności, zapobieganie rozwojowi 

otyłości czy poprawę nastroju. Istnieje jednak potrzeba dalszych badań, które pozwoliłyby na 

przełożenie aktualnych doniesień naukowych na wymiar praktyczny. 
Słowa kluczowe: β-glukan; pozytywne aspekty zdrowotne;  

The positive aspects of using β-glucan in the diet  

Summary 
The aim of the study was to systematize some scientific data on the positive impact of the  

β-glucan intake on the human body. In the study it was used literature from databases: 

PubMed, Willey and medical-pharmaceutical journals. β-glucan is a polysaccharide considered 
to be the soluble fraction of dietary fiber. Because of the documented health benefits it appears 

as recommendation by health and nutrition claims. In the presented review of the literature the 

most important properties of the isolated β-glucan: the ability to lower cholesterol, glucose-

lowering effect, immunity improvement, prevention of the development of obesity and 
improvement of the mood were analyzed. However, there is a need for further studies so the 

current scientific works start to have a practical dimension. 

Key words: β-glucan; positive health aspects 
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Prozdrowotne aspekty witamin  

rozpuszczalnych w tłuszczach 

Witaminy stanowią zróżnicowaną grupę związków organicznych. Nazwa 

witamina pochodzi od łacińskiego słowa vita co oznacza życie, a wprowadził 

ją polski uczony Kazimierz Funk w 1912 roku. Ze względu na uzupełniającą 

rolę jaką witaminy pełnią w stosunku do białek, tłuszczów, węglowodanów 

i mikroelementów są niezbędne do prawidłowego wzrostu i funkcjonowania 

heterotroficznego organizmu. Ponieważ ludzki endogenny metabolizm nie jest 

w stanie wytworzyć ich samodzielnie lub wytwarza znikome ilości, należy je 

regularnie dostarczać wraz z pożywieniem [1]. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie właściwości prozdrowotnych 

witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, tj. A, D i E z uwzględnieniem zaleceń 

żywieniowych.  

1. Witamina A 

Podstawową formą witaminy A jest retinol. Jest to postać alkoholowa 

witaminy A, wykazująca najwyższą aktywność biologiczną. Pozostałe formy 

retinoidów to retinal w formie aldehydowej, kwas retinowy pod postacią 

kwasową oraz pochodne estrowe: palmitynian i octan [2, 3, 4]. Aktywność 

biologiczną witaminy A wykazują również karotenoidy tj. β-karoten, α-karoten 

oraz β-kryptoksantyna [5]. Proces wchłaniania β-karotenu jest sześciokrotnie 

wolniejszy w porównaniu do witaminy A [4]. U człowieka dorosłego 

z pożywienia wchłania się jedynie 30% karotenu, z czego tylko połowa lub 

wg innych autorów jedynie 10% ulega przemianie na retinol [6, 7]. 

Niemowlęta nie mają zdolności przekształcania karotenu w witaminę A 

z powodu braku odpowiednich enzymów.  
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Działanie biologiczne 

Witamina A odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych 

przebiegających w organizmie człowieka. Przede wszystkim znana jest 

z udziału w procesie prawidłowego widzenia. Wchodzi w skład światłoczułego 

barwnika siatkówki oka (rodopsyny) odpowiedzialnego za odbieranie 

bodźców wzrokowych. Odpowiedni status witaminy A w organizmie matki 

jest bardzo ważny do implantacji oraz późniejszego prawidłowego rozwoju 

płodu i noworodka [8, 9, 10, 11]. Witamina A uczestniczy również w rozwoju 

układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego i moczowego 

płodu. Utrzymuje w dobrej kondycji skórę, biorąc udział w procesie 

melanogenezy, czyli biosyntezy skórnego barwnika ochronnego – melaniny. 

Niweluje przebarwienia wywołane promieniami słonecznymi, normalizuje 

procesy różnicowania keratynocytów, stymuluje wytwarzanie kolagenu 

i elastyny w warstwie właściwej skóry, przeciwdziałania rogowaceniu 

starczemu, reguluje pracę gruczołów łojowych, przyśpiesza proces gojenia 

naskórka, leczy schorzenia skórne – trądzik i łuszczycę, jak również 

wykazuje działanie antyoksydacyjne. Z tego też względu witamina A oraz 

jej pochodne są powszechnie stosowane w preparatach kosmetycznych 

i farmaceutycznych [2, 12].  

Skutki niedoboru i nadmiaru 

Niedobór witaminy A objawia się suchością skóry, wysypką skórną, 

kruchością i powolnym rośnięciem paznokci, suchością, łamliwością 

i nadmiernym wypadaniem włosów, jadłowstrętem, nudnościami, 

zaburzeniami widzenia (ślepota zmierzchowa, zwana kurzą ślepotą) oraz 

upośledzeniem funkcji układu odpornościowego. Może dochodzić również do 

nieprawidłowości w rozwoju ciąży, prowadząc do zniekształcenia płodu 

a nawet poronień [8, 13, 14, 15]. Niskie spożycie witaminy A w okresie 

laktacji może doprowadzić do znacznego spadku zawartości żelaza w mleku, 

a w konsekwencji do niedokrwistości noworodków [16]. Skutki długotrwałego 

deficytu witaminy A w organizmie to zahamowanie wzrostu, ślepota 

zmierzchowa, zmętnienie i rozmiękczanie rogówki, wysychanie rogówki 

i spojówki. Należy pamiętać, że zbyt duża podaż witaminy A jest równie 

niekorzystna, jak jej niedobór. Pierwsze objawy hiperwitaminozy to: 

drażliwość, pobudzenie lub depresja, wymioty, nudności, jadłowstręt, zmiany 

zabarwienia skóry (żółto-czerwone), świąd i suchość skóry, łamliwość 

paznokci, pękanie warg, nadmierne wypadanie włosów, krwawienia z nosa, 

zapalenie spojówek, bóle mięśniowo-kostne, nieostre widzenie oraz bardziej 

dotkliwe schorzenia jak: zahamowanie wzrostu, ataksje (niezborność ruchów), 

stłuszczenie hepatocytów, obrzęki tkanki nad kośćmi długimi podudzia, 

powiększenie wątroby i śledziony, zwapnienie tkanek miękkich, wzrost 

ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego czy stan podwyższonego poziomu 

wapnia we krwi [2, 3, 4, 5, 17, 18]. W przeciwieństwie do witaminy A 
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organizmowi nie grozi nadmiar β-karotenu. Organizm sam przekształca tyle  

β-karotenu w witaminę A, ile aktualnie wynosi jego zapotrzebowanie [19]. 

Zalecenia spożycia 

Zalecane dawki witaminy A w populacji ogólnej dla poszczególnych 

grup wiekowych przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Normy zalecanego spożycia witaminy A wg FAO/WHO oraz normy żywienia dla 

populacji polskiej 

Zalecenia FAO/WHO [μg RE*/dobę] 

Zalecenia norm żywienia dla populacji 

polskiej opracowane przez Instytut Żywności 

i Żywienia w Warszawie [μg RE/dobę] 

Grupa 

wiekowa 

[lata] 

Średnie 

zapotrze- 

bowanie 

Zalecane 

bezpieczne 

spożycie 

Grupa 

wiekowa 

[lata] E
A

R
*
*
 

 R
D

A
*
*

*
 

A
I*

*
*
*
 

Niemowlęta 

i dzieci 
0-0,5 

0,5-1  

1-3  

4-6 
7-9 

 

 
180 

190 

200 

200 
250 

 

 
375 

400 

400 

450 
500 

Niemowlęta 

0-0,5 
0,5-1 

 

 

 

 
 

 

400 
500 

Dzieci 
1-3 

4-6 

7-9 

 
280 

300 

350 

 
400 

450 

500 

 

Młodzież 

10-18 

 

330-400 

 

600 

Chłopcy 

10-12 

13-18 
Dziewczęta 

10-12 

13-18 

 

450 

630 
 

430 

490 

 

600 

900 
 

600 

700 

 

Kobiety 

19-65  

65+  
Mężczyźni 

19-65 

65+  

 

270 

300 
 

300 

300 

 

500 

600 
 

600 

600 

 

Kobiety 

≥19 
Mężczyźni 

≥19 

 

 

 

500 
 

630 

 

 

700 
 

900 

 

Kobiety w 

ciąży 

 

370 

 

800 

Kobiety w 

ciąży 

<19 
≥19 

 

530 

530 

 

750 

770 

 

Kobiety 
karmiące 

 
450 

 
850 

Kobiety 
karmiące 

<19 

≥19 

 
 

880 

900 

 
 

1200 

1300 

 

*RE – ekwiwalent retinolu; **EAR – średnie zapotrzebowanie; ***RDA – zalecane 

spożycie; ****AI - wystarczające spożycie. Źródło: [17,20] 

Osobom dotkniętym chorobami układu pokarmowego, w okresie 

przewlekłego stresu, infekcji, czy u osób stosujących dietę ubogą w tłuszcz 

(5-10 g/dzień) zaleca się większe spożycie tej witaminy [17]. Należy 
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podkreślić, że również w przypadku podaży witaminy A, polskie zalecenia 

są wyższe w porównaniu z rekomendacją FAO/WHO. 

2. Witamina D 

Termin witamina D odnosi się w szczególności do dwóch jej form 

tj. witaminy D3 (cholekalcyferolu) oraz witaminy D2 (ergokalcyferolu). 

Witamina D w formie D3 jest syntetyzowana przez skórę oraz znajduje się 

w produktach zwierzęcych, natomiast w postaci witaminy D2 występuje 

w tkankach roślinnych, drożdżach oraz grzybach [21, 22, 23]. Dieta dostarcza 

100-200IU witaminy D, co pokrywa 10-20% dziennego zapotrzebowania 

na tę witaminę. Położenie geograficzne Polski uniemożliwia efektywną 

syntezę witaminy D z udziałem słońca, nawet w miesiącach letnich. Z tego 

powodu uzyskanie i utrzymanie optymalnego stężenia witaminy D 

w organizmie, powinno opierać się o całoroczne wspomaganie jej podaży 

na drodze żywieniowej [24, 25]. 
Działanie biologiczne 

Główną rolą witaminy D jest regulacja gospodarki wapniowo-

fosforanowej w organizmie, co jest bezpośrednio związane z mineralizacją 

kości [26]. Niedobór witaminy D objawia się zaburzeniami wzrostu, 

deformacją szkieletu, krzywicą oraz zwiększonym ryzykiem złamań kości 

w wieku późniejszym. W ukształtowanym szkielecie witamina D 

uczestniczy w obrocie kostnym, w nerkach pobudza wchłanianie zwrotne 

wapnia, natomiast w przytarczycach hamuje działanie parathormonu. 

Witamina D oddziałuje również na komórki jelita cienkiego, zapobiegając 

nadmiernemu wydalaniu wapnia i fosforu z moczem utrzymując ich stałe 

stężenie we krwi. Kolejną funkcją jest regulacja produkcji i wydzielania 

insuliny utrzymującej prawidłowe stężenie glukozy we krwi. Niedobór 

witaminy D powoduje zaburzenie równowagi immunologicznej organizmu 

czego skutkiem może być rozwój choroby autoimmunologicznej. Witamina 

D wpływa korzystnie na rozwój mózgu oraz jego funkcjonowanie w życiu 

dorosłym, poprzez aktywację receptorów neuronów w regionach 

związanych z regulacją zachowań, pobudzanie wydzielania neurotrofiny 

i ochronę mózgu dzięki buforującym antyoksydantom. Należy podkreślić, 

że witamina D działa wielokierunkowo (plejotropowo) na organizm 

człowieka, poprzez pośrednie lub bezpośrednie oddziaływanie na ponad 

200 genów [21, 23, 26, 27]. 
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Skutki niedoboru i nadmiaru 

Niedobór witaminy D poważnie narusza równowagę fizjologiczną 

organizmu i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu przewlekłych schorzeń. 

Skutkiem długotrwałego niedoboru witaminy D jest krzywica u dzieci, 

a u dorosłych osteomalacja i osteoporoza. Wykazano związek pomiędzy 

niskim stężeniem witaminy D we krwi a wzrostem ryzyka chorób sercowo-

naczyniowych (głównie zawałów, udarów oraz nadciśnienia tętniczego). 

Wiele doniesień wskazuje także na zwiększone ryzyko wystąpienia 

cukrzycy typu 2 w przypadku niedoboru omawianej witaminy. Ponadto 

wskazuje się [23, 26, 27], że niedobór witaminy D jest związany 

z następującymi schorzeniami: tkanki mięśniowej (miopatia), auto-

immunologicznymi (stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie 

stawów, nieswoiste zapalenie jelit, łuszczyca, cukrzyca typu 1) oraz na tle 

psychicznym, tj. schizofrenia, autyzm, depresja. Badania epidemiologiczne 

[23] dowodzą odwrotnie proporcjonalnej zależności ryzyka zapadalności na 

nowotwory (jelita grubego, jajników, sutka, prostaty i trzustki) i szerokości 

geograficznej oraz stężenia witaminy D w organizmie. Nadmierna podaż 

witaminy D może być również niekorzystna, sugeruje się, że zwiększenie 

stężenia witaminy D we krwi do ponad 40 ng/cm
3
 może stanowić ryzyko 

nieprzewidzianych zdarzeń w chorobach przewlekłych [23]. Warto 

jednakże dodać, że przedłużona ekspozycja na światło nie powoduje 

toksycznej kumulacji witaminy D, gdyż jej nadmiar ulega inaktywacji pod 

wpływem światła słonecznego [21]. 

Szczególnie wysoki wskaźnik niedoboru witaminy D wykazują 

dziewczęta oraz kobiety z krajów Bliskiego Wschodu, czego przyczyną są 

rygorystyczne zasady dotyczące ubioru. Grupą narażoną na deficyt są 

również Afroamerykanie mieszkający w klimacie umiarkowanym, którzy 

ze względu na ciemny kolor skóry posiadają naturalną zdolność ochrony 

przeciwsłonecznej, co oznacza zmniejszenie syntezy witaminy D3 w skórze 

nawet o 99%. U ciemnoskórych mieszkańców okolic równika nie 

obserwuje się znacznych niedoborów witaminy D, ponieważ jej synteza 

jest bardziej efektywna ze względu na wyższy strumień fotonów UVB. 

Osoby w podeszłym wieku, w wyniku często występującego upośledzenia 

pracy nerek oraz unikania ekspozycji na światło, są również narażone na 

niedobór witaminy D w organizmie. Problemy z niskim stężeniem 

witaminy D występują także u osób otyłych ze względu na zmniejszoną 

biodostępność tej witaminy, która ulega sekwestracji w tkance tłuszczowej. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na niedobór witaminy D jest 

występowanie chorób upośledzających wchłanianie witaminy, tj.: Crohna, 

celiakia, mukowiscydoza, chirurgiczne usunięcie części żołądka lub jelita 

oraz chroniczne choroby wątroby i nerek. Do obniżenia podaży witaminy D 

w organizmie przyczyniają się też niektóre leki, tj.: glikokortykoidy, leki 
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przeciwepileptyczne i antybakteryjne jak ryfampicyna. Minimalna dawka 

promieniowania słonecznego prowadząca do zaróżowienia skóry oraz 

wytworzenia w organizmie 10000-20000 IU (international unit – jednostka 

międzynarodowa) 25-hydroksywitaminy D, została ustalona na poziomie 

10 minut dla osób z białą karnacją i 120 minut dla osób ciemnoskórych 

[21, 23, 28, 29].  
Zalecenia spożycia 

Zalecane dawki witaminy D w populacji ogólnej dla poszczególnych 

grup wiekowych przedstawiono w tabeli 2. 

Należy zauważyć, że polskie zalecenia są dwukrotnie wyższe niż 

światowe standardy FAO/WHO. Dla kobiet w ciąży oraz karmiących 

polskie zalecenia (800-1000 IU/dobę) są aż 4 – 5 - krotnie wyższe niż 

zalecenia FAO/WHO (5 µg/dobę).  

3. Witamina E 

Witamina E obejmuje występujące w przyrodzie tokochromanole, które 

dzieli się na cztery grupy tokoferoli oraz cztery tokotrienoli. Nazwa 

witamina E utożsamiana jest najczęściej z α-tokoferolem, czyli formą 

o pełnej aktywności. Witamina E uważana jest za jeden z głównych 

związków chroniących organizm ludzki przed stresem oksydacyjnym, 

w którym reaktywne formy tlenu powodują peroksydację lipidów, białek 

oraz DNA [4, 18]. 

Działanie biologiczne 

Witamina E przeciwdziała utlenianiu kwasów tłuszczowych 

wchodzących w skład fosfolipidów błon biologicznych oraz lipoprotein 

osocza. Witamina E uczestniczy w pierwszej linii obrony przed RFT 

(reaktywne formy tlenu) efektywnie wygaszając tlen singletowy, poprzez to 

nie dochodzi do jego reakcji z resztami wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych błon biologicznych. Ponadto hamowana jest reakcja 

peroksydacji i generowania ich rodników. W drugiej linii obrony witamina 

E reaguje z wolnymi rodnikami nadtlenkowymi lipidów i unieczynnia je, 

równoczesnie przerywa ich wytwarzanie oraz hamuje ciąg wolno-

rodnikowych reakcji łańcuchowych uszkadzających komórki. Witamina E 

hamując utlenianie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych zapobiega 

rozwojowi miażdżycy naczyń krwionośnych. Pobudza syntezę substancji 

przeciwzakrzepowych, zmniejszając ryzyko powstawania mikrozakrzepów. 

Ochrania krwinki czerwone podczas transportowania przez nie tlenu, 

uczestniczy w ekspresji genów i przekazywaniu sygnałów nerwowych. 

Znajduje zastosowanie w terapii bezpłodności mężczyzn ponieważ 

pozytywnie wpływa na żywotność plemników [4, 18].  
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Tabela 2. Normy zalecanego spożycia witaminy D wg FAO/WHO oraz normy żywienia dla 

populacji polskiej 

Zalecenia FAO/WHO 

[µg/dobę] 

Zalecenia polskie dotyczące profilaktyki 

niedoborów witaminy D opracowane przez 

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie 

[IU*/dobę] 

Niemowlęta i dzieci 

0-6 miesięcy 
7-12 miesięcy 

1-3 lata 

4-6 lat 

7-9 lat 

 

5 
5 

5 

5 

5 

Noworodki 

donoszone 
urodzone 

przedwcześnie 

niemowlęta urodzone 

o czasie 

 

400 
 

400-800 

 

400 

Młodzież  

10-18 lat 

 

5 

Dzieci i młodzież 

1-18 lat 

•  

•  

•  

 
1-18 lat z otyłością 

400 (X-III oraz w 

miesiącach letnich 

gdy nie jest 

zapewniona 

wystarczająca 

synteza skórna) 
800-1000 

Dorośli 
19-50 lat 

51-65 lat 

65+ lat 

 
5 

10 

15 

Dorośli 
19-65 lat 

 

 

 
 

65+ lat 

800-1000 (X-III 
oraz w miesiącach 

letnich, gdy nie jest 

zapewniona 

wystarczająca 
synteza skórna) 

800-1000 

całorocznie 

Kobiety w ciąży 5 Kobiety w ciąży 800-1000 

Kobiety karmiące 5 Kobiety karmiące 800-1000 

*1 µg = 40 IU; Źródło: [17,20] 

Skutki niedoboru i nadmiaru  

Niedobory witaminy E wywołują rogowacenie i przedwczesne starzenie 

się skóry, utrudnione gojenie się ran, osłabienie zdolności koncentracji 

i stanów rozdrażnienia. Przedłużający się deficyt witaminy prowadzi do 

zwiększenia ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, 

niedokrwistości u niemowląt i dzieci, upośledzenia funkcjonowania 

i osłabienia mięśni szkieletowych oraz zaburzeń płodności. Nadmiar 

witaminy E jest metabolizowany przez organizm i wydalany. Jednakże 

długotrwała, nadmierna podaż witaminy E (w dawkach większych niż 1000 

mg/dobę) może wywołać uczucie zmęczenia, bóle głowy, osłabienie mięsni 

i zaburzenia widzenia [4,18]. Niedobory witaminy E mogą wystąpić 

w przypadku zaburzeń wchłaniania tłuszczu oraz wśród osób z chorobą 

genetyczną abetalipoproteinemią [17]. 
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Zalecenia spożycia 
Zalecane dawki witaminy E w populacji ogólnej dla poszczególnych 

grup wiekowych przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Normy zalecanego spożycia witaminy E wg FAO/WHO oraz normy żywienia dla 
populacji polskiej 

Zalecenia FAO/WHO [mg 

równoważnika α-tokoferolu /dobę] 

Zalecenia norm żywienia dla 
populacji polskiej opracowane przez 

Instytut Żywności i Żywienia w 

Warszawie [mg równoważnika α-

tokoferolu/dobę] 

Grupa wiekowa [lata] RNI* Grupa wiekowa [lata] AI** 

Niemowlęta 

0-0,5 

0,5-1 

 

2,7 

2,7 

Niemowlęta 

0-0,5 

0,5-1 

4 

5 

Dzieci 

1-6 

7-9 

 

5 

7 

Dzieci 

1-6 

7-9 

 6 

7 

Młodzież 10-18  
Chłopcy 

 

Dziewczęta 

 
10 

 

7,5 

Chłopcy 
10-18 

Dziewczęta 

10-18 

 
10 

 

8 

Kobiety 

19-65 

65+  
Mężczyźni 

19-65 

65+ 

 

7,5 

15 
 

10 

15 

 

Kobiety 

≥19 
Mężczyźni 

≥19 

 

 
8 

 

10 

 

Kobiety w ciąży 5 Kobiety w ciąży 10 

Kobiety karmiące 5 Kobiety karmiące 11 

*RNI - zalecane spożycie;** AI - wystarczające spożycie; Źródło: [17,20] 

W przypadku zaleceń spożycia witaminy E, stanowiska FAO/WHO 
oraz Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie są zbliżone.  

4. Źródło witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w diecie 

Żaden produkt spożywczy nie zawiera wystarczających ilości 
wszystkich witamin do pokrycia zapotrzebowania organizmu człowieka. 
Istotne jest zatem komponowanie różnorodnej diety. Zawartość witamin A, 
D, E oraz β-karotenu w wybranych produktach żywnościowych 
przedstawiono w tabeli 4.  

Cennym źródłem wszystkich omawianych witamin są głównie ryby, 
mleko i produkty mleczne oraz jaja kurze.  
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Tabela 4. Zawartość witamin A, D, E oraz β-karotenu w wybranych produktach spożywczych 

Produkt spożywczy 
Witamina A* 

[μg/100g] 
β-karoten 
[μg/100g] 

Witamina D 
[μg/100g] 

Witamina E 
[mg/100g] 

mleko spożywcze 
3,5% 

40 222 0,03 0,11 

mleko spożywcze 
0,5% 

15 10 0 0,01 

mleko UHT 3,2% 33 26 0,03 0,10 

mleko UHT 0,5% 15 12 0 0,01 

jogurt naturalny 
2% 

16 13 0,03 0,03 

ser gouda tłusty 276 207 0,24 0,38 

ser brie pełnotłusty 285 122 0,20 0,60 

masło ekstra 814 380 0,76 2,52 

jaja kurze całe 272 13 1,70 0,73 

wieprzowina, 
szynka surowa 

0 0 0,70 0,30 

wołowina 
polędwica 

11 0 0,40 0,20 

wątroba wieprzowa 13 000 11 1,10 0,12 

wątroba wołowa 14 400 950 1,10 0,67 

mięso z piersi 
kurczaka, bez 

skóry 

6 0 0 0,30 

wątróbka kurczaka 9304 21 0,20 0,25 

karp świeży 44 0 5,00 0,63 

łosoś świeży 41 0 13,00 2,23 

pstrąg tęczowy 

świeży 
30 0 13,60 1,71 

olej rzepakowy 

uniwersalny 
0 0 0 26,73 

oliwa z oliwek 0 0 0 11,95 

orzechy włoskie 8 48 0 2,60 

chleb żytni 

pełnoziarnisty 
0 0 0 0,89 

sałata 192 1153 0 0,43 

kapusta biała 9 52 0 1,67 

jabłko 4 24 0 0,49 

brzoskwinia 99 595 0 0,96 

maliny 3 16 0 0,48 

truskawki 2 14 0 0,12 

*Witamina A (ekwiwalent retinolu) = retinol+β-karoten; Źródło: Opracowanie własne [30]  



 

Agnieszka Zaborska, Jolanta Król, Aneta Brodziak 
 

112 

Najbogatszym źródłem witaminy A jest wątroba zwierzęca. Należy 

podkreślić, że jednorazowa konsumpcja 100 g tego produktu, znacznie 

przewyższa zalecenia spożycia tej witaminy. Dzienne zapotrzebowanie na 

witaminę D jest w stanie pokryć już jedna porcja świeżej, tłustej ryby. 

Z kolei witamina E w największych ilościach obecna jest w olejach 

roślinnych. Warto podkreślić, że oleje są jedynie dodatkiem do potraw 

i zazwyczaj nie spożywa się ich w dużych ilościach. Dlatego aby uzupełnić 

dietę w witaminę E warto spożywać również pełnoziarniste pieczywo, 

orzechy oraz owoce i warzywa. Przeciętne spożycie wybranych artykułów 

żywnościowych wśród społeczeństwa polskiego przedstawiono na 

wykresie 1. Warto podkreślić, że mleko i produkty mleczne, które stanowią 

podstawę codziennej diety statystycznego Polaka, zawierają wszystkie 

omawiane witaminy. Biorąc pod uwagę zalecenia spożycia tych produktów 

na poziomie 3 porcji dziennie, stanowią niewątpliwie ważne źródło 

witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. 

Wykres 1. Przeciętne miesięczne spożycie wybranych artykułów żywnościowych na 1 osobę 

w gospodarstwach domowych w Polsce w 2013 roku 

 

Źródło: [31] 

Coraz częściej konsumenci uzupełniają zapotrzebowanie na witaminy 

poprzez stosowanie suplementów diety. Od kilku lat obserwuje się w kraju 

dynamiczny wzrost rynku suplementów diety [17]. Jak podaje Reguła 

i wsp. [32] suplementy diety w Polsce spożywa 43% kobiet i 11% 

mężczyzn w wieku 30-59 lat. Suplementy diety powinny być 

wykorzystywane w celu uzupełnienia witamin, składników mineralnych 

i innych składników w diecie, jeżeli z różnych powodów trudno jest 
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zapewnić dietę pokrywającą wszystkie potrzeby żywieniowe konsumenta 

[33]. Należy podkreślić, że nieuzasadnione spożywanie suplementów diety 

może prowadzić do przekroczenia tolerowanego górnego poziomu spożycia 

składników aktywnych, a w konsekwencji wywołać niepożądane skutki 

zdrowotne [32]. 

Co więcej wpływ suplementów diety na zdrowie człowieka jest wciąż 

przedmiotem badań wielu naukowców [33, 34]. W wielu badaniach 

potwierdzono brak wpływu stosowanego suplementu na organizm, jego 

niekorzystny wpływ na zdrowie, a nawet wzrost śmiertelności wśród osób 

stosujących suplementy [35, 36, 37]. 

5. Podsumowanie 

Podsumowując warto podkreślić wielokierunkowe działanie witamin 

rozpuszczalnych w tłuszczach na organizm człowieka. Należy uważnie 

komponować codzienne posiłki aby dostarczyć w optymalnych ilościach 

niezbędne witaminy, w tym rozpuszczalne w tłuszczach (A, D i E). 

Najlepszym źródłem omawianych witamin są przede wszystkim produkty 

pochodzenia zwierzęcego: jaja, mięso, mleko i produkty mleczne oraz 

owoce i warzywa. Uzupełnianie codziennej dawki witamin coraz częściej 

odbywa się poprzez spożycie suplementów diety, co w przypadku osób 

zdrowych, stosujących zróżnicowaną dietę jest nieuzasadnione. 
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Prozdrowotne aspekty witamin rozpuszczalnych w tłuszczach 

Streszczenie 
Witaminy stanowią grupę związków organicznych, które są niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania, wzrostu oraz rozwoju każdej żywej komórki. Ponieważ ludzki endogenny 

metabolizm nie jest w stanie wytworzyć ich samodzielnie lub wytwarza znikome ilości, 

należy je regularnie dostarczać wraz z pożywieniem. Należy uważnie komponować 
codzienne posiłki aby dostarczyć w optymalnych ilościach niezbędne witaminy, w tym 

rozpuszczalne w tłuszczach (A, D i E). Najlepszym źródłem omawianych witamin są przede 

wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego: jaja, mięso, mleko i produkty mleczne oraz 

owoce i warzywa. Uzupełnianie codziennej dawki witamin coraz częściej odbywa się 
poprzez spożycie suplementów diety, co w przypadku osób zdrowych, stosujących 

zróżnicowaną dietę jest nieuzasadnione. 

Słowa kluczowe: retinol, witamina D3, alfa-tokoferol, źródło żywnościowe 

Health-promoting aspects of fat-soluble vitamins 

Abstract  

Vitamins are a group of organic compounds that is essential for normal metabolism 
in physiological functions such as growth and behavior for every living cells. Because the 

human endogenous metabolism is not able to produce vitamins on their own or produce 

insufficient quantities, it must be regularly supply in diet. Consumers should carefully select 

daily meals to deliver optimal amounts of vitamins A, D and E. The best source of these 
vitamins are mainly the animal origin products: eggs, meat, milk and its products, and also 

fruit and vegetables. More often than past, addition the daily doses of vitamins performed by 

the intake of food supplements, which, in the case of healthy persons using varied diet, 

is not justified. 
Keywords: retinol, vitamin D3, alpha-tocopherol, food source 
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Współczesne trendy w opakowalnictwie żywności 

– opakowania aktywne i inteligentne 

1. Wprowadzenie  

Opakowanie jest niezbędnym czynnikiem we współczesnym obrocie 

towarowym. Szacuje się, że dla około 95% wszystkich towarów obecnych 

na rynku opakowanie jest niezbędne [1]. 

Opakowania żywności są szczególną grupą wyrobów, które muszą 

równocześnie zapewniać jak najwyższą jakość zapakowanej żywności oraz 

wygodę konsumenta. Opakowanie stanowi integralną część produktu, 

ponieważ chroni zapakowany produkt przed działaniem czynników 

zewnętrznych, wpływa na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne, ułatwia 

transport, przechowywanie oraz dozowanie produktu. Obecnie opakowania 

przeznaczone do żywności zmieniają się dynamicznie, stają się coraz 

bardziej funkcjonalne i innowacyjne, a do ich produkcji wykorzystuje się 

substancje aktywne oddziałujące na zapakowany produkt. Do niedawna 

uważano, że pomiędzy opakowaniem a zapakowanym w nie produktem nie 

powinno być żadnego wzajemnego oddziaływania lub powinno być ono 

zminimalizowane. Zaprzeczeniem tego stanowiska są opakowania 

aktywne, w których produkt, opakowanie i otoczenie wzajemnie na siebie 

oddziałują. Oddziaływanie to musi być ukierunkowane i kontrolowane 

w celu zapewnienia wyższej jakości oraz przedłużenie okresu trwałości 

i przydatności do spożycia [2]. Opakowania inteligentne mają natomiast za 

zadanie monitorować warunki i informować o zmianach zachodzących 

w produkcie od momentu jego zapakowania do czasu jego otwarcia [3]. 

Rozwój nowych technologii związanych z materiałami i wyrobami 

przeznaczonymi do kontaktu z żywnością podyktowany jest nowymi 

produktami żywnościowymi wynikającymi z potrzeb konsumentów. 

Z uwagi na rosnące zainteresowanie konsumentów spożyciem świeżych 

produktów spożywczych o wydłużonej trwałości i kontrolowanej jakości 

                                                                   
1 eglodek@ur.edu.pl, Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział 
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producenci muszą zapewniać nowoczesne i bezpieczne opakowania [3, 4]. 

Nowe systemy pakowania wykorzystujące opakowania aktywne zostały 

opracowane dzięki postępowi w technologii żywności, biotechnologii 

i technologii opakowań. Systemy te umożliwiły zmianę funkcji opakowań 

z biernej, nieaktywnej bariery dla wpływów zewnętrznych do aktywnej roli 

w ochronie zapakowanego produktu [2]. 

Celem pracy było omówienie współczesnych trendów w opakowalnictwie 

żywności – opakowań aktywnych i inteligentnych. Przedstawiono także 

przykłady najważniejszych zastosowań opakowań aktywnych i inteligentnych 

umożliwiających zachowanie wysokiej jakości zapakowanego produktu. 

2. Opakowania aktywne 

Opakowania aktywne (AP - active packaging) zwane również 

interaktywnymi zrywają z tradycyjną zasadą, że opakowanie i zapakowany 

produkt w ogóle nie powinny na siebie oddziaływać, a przynajmniej 

oddziaływania te powinny być jak najmniejsze. Jak się bowiem okazuje 

oddziaływanie między opakowaniem a produktem nie musi mieć 

negatywnych skutków, a wręcz przeciwnie, może być bardzo korzystne. 

Interakcje te oczywiście nie mogą być przypadkowe ale muszą być 

zaplanowane w celu kontrolowania ich intensywności i przebiegu aby 

w rezultacie wpływać na zapakowany produkt [5, 6]. 

Opakowania aktywne mają za zadanie nie tylko ochronę zapakowanego 

produktu przed czynnikami zewnętrznymi, ale przede wszystkim oddziały-

wanie z zapakowanym produktem spożywczym w celu wydłużenia jego 

przydatności do spożycia oraz poprawy zalet smakowych czy też wyglądu [7].  

Materiały aktywne zostały celowo zaprojektowane w taki sposób, aby 

zawierały aktywne składniki, które mogą być stopniowo uwalniane do żyw-

ności lub jej otoczenia bądź też absorbowane ze środków spożywczych [8]. 

Opakowania aktywne można podzielić na dwa rodzaje: absorbenty 

i emitery. 

Absorbenty mają za zadanie usuwać niepożądane składniki z otoczenia 

produktu wewnątrz opakowania. W zależności od zastosowania może to 

dotyczyć absorpcji wilgoci, tlenu, ditlenku węgla, etylenu, zapachów. 

Emitery mają natomiast na celu wydzielanie do środowiska opakowania 

pożądanych substancji wywierających pozytywny wpływ na żywność. 

Emiterami mogą być substancje zapachowe, regulatory wilgotności, substancje 

biologicznie aktywne przeciwdziałające rozwojowi drobnoustrojów [4]. 

Najczęściej stosowane rozwiązania opakowań aktywnych to [2, 9]: 

 saszetki zawierające substancję aktywną np. sproszkowane żelazo, 

wodorotlenek wapnia; 

 nalepki z substancją aktywną; 
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 materiały opakowaniowe zawierające mikrobiologiczne inhibitory 

np. sole kwasu propionowego, jony metali; 

 specjalnie preparowane folie opakowaniowe które, uwalniają 

substancję aktywną np. aromaty typowe dla świeżych produktów. 

Stosowane obecnie na rynku technologie pakowania z zastosowaniem 

opakowań aktywnych obejmują [2, 9, 10]: 

 zastosowanie substancji bakteriobójczych i przeciwutleniaczy 

wydzielanych z materiału opakowaniowego; 

 włączenie do opakowania lub materiału opakowaniowego substancji 

chemicznych lub enzymatycznych, adsorbujących i usuwających tlen 

z atmosfery wewnątrz opakowania; 

 włączenie do opakowania substancji adsorbujących lub wytwarzających 

ditlenek węgla; 

 regulację zawartości wilgoci w opakowaniu; 

 sterowanie zawartością etylenu we wnętrzu opakowania przez adsorpcję 

na środku utleniającym lub na związku metaloorganicznym; 

 zastosowanie technologii umożliwiającej kontrolę zapachu; 

 zastosowanie pochłaniaczy światła; 

 zastosowanie folii wydzielających substancję mineralną zabezpieczającą 

barwę produktu, 

 uszlachetnianie powierzchni folii dla zmiany jej przepuszczalności; 

 zastosowanie susceptorów, np. folii sterujących nagrzewaniem 

produktu w kuchence mikrofalowej. 

2.1. Opakowania przeciwdrobnoustrojowe 

Jedną z form opakowań aktywnych, która obecnie wzbudza coraz 

większe zainteresowanie konsumentów i producentów żywności są 

opakowania o działaniu przeciwdrobnoustrojowym [11]. Aktywne 

opakowania zdolne do uwalniania substancji przeciwdrobnoustrojowych 

mogą efektywnie opóźniać rozwój niektórych mikroorganizmów i w ten 

sposób przedłużać trwałość produktów spożywczych. Przede wszystkim 

konieczne jest zahamowanie wzrostu bakterii chorobotwórczych i pleśni 

wytwarzanych przez mikotoksyny oraz opóźnienie rozwoju bakterii 

powodujących procesy psucia się produktów spożywczych [2]. 

Opakowania aktywne o działaniu przeciwdrobnoustrojowym dzieli się 

ze względu na następujące kryteria: 

 sposób wprowadzenia czynnika przeciwdrobnoustrojowego; 

 pochodzenie substancji przeciwdrobnoustrojowych; 

 sposób interakcji opakowania z produktem. 
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Ze względu na sposób wprowadzenia czynnika przeciwdrobno-

ustrojowego opakowania aktywne dzielimy na: 

 opakowania z wbudowanymi do nich substancjami przeciwdrobno-

ustrojowymi, np. folie i inne powłoki ochronne; 

 opakowania powlekane substancjami przeciwdrobnoustrojowymi: 

 bezpośrednio - na drodze absorpcji; 

 za pośrednictwem nośników – powłokami złożonymi z polimerów 

i wbudowanych do nich substancji przeciw-drobnoustrojowych; 

 opakowania o swoistej aktywności przeciwdrobnoustrojowej: 

 naturalne polimery o aktywności przeciwdrobnoustrojowej; 

 polimery uzyskujące aktywność przeciwdrobnoustrojową na drodze 

modyfikacji fizycznych lub chemicznych; 

 opakowania, w których czynnik działający przeciwdrobnoustrojowo 

nie stanowi integralnej całości z materiałem opakowaniowym 

(opakowania zawierające wkładki i saszetki. 

Uwzględniając pochodzenie substancji przeciwdrobnoustrojowej 

opakowania dzielimy na: 

 opakowania z naturalnymi substancjami przeciwdrobnoustrojowymi, 

będącymi: wyciągami lub ekstraktami z roślin (np. nasion 

z grejpfruta, czosnku, oregano, tymianku), produktami metabolizmu 

drobnoustrojów (np. enzymy, bakteriocyny) lub substancjami 

wytwarzanymi przez owady i kręgowce (substancje białkowe); 

 opakowania z syntetycznymi substancjami przeciwdrobno-

ustrojowymi (np. kwasem benzoesowym, sorbowym). 

Biorąc pod uwagę sposób interakcji z zapakowanym produktem 

opakowania dzielimy na [11]: 

 opakowania z migrującymi czynnikami przeciwdrobnoustrojowymi; 

 opakowania z niemigrującymi czynnikami przeciwdrobnoustrojowymi. 

Składnikami opakowań aktywnych może być wiele substancji 

o działaniu przeciwdrobnoustrojowym zarówno naturalnych jak i synte-

tycznych [11, 12]. Najwcześniej stosowaną substancją antybakteryjną 

w opakowaniach aktywnych były kwasy organiczne i ich sole, np. kwas 

benzoesowy, sorbowy, cytrynowy, laurowy. Ze względu na słabą 

efektywność, opartą głównie na zmianie pH środowiska, stosowane są 

obok innego związku jako dodatkowy antyseptyk [13, 14]. 

Źródłem naturalnych substancji przeciwdrobnoustrojowych jest wiele 

produktów pochodzenia zwierzęcego. Z białka jaja kurzego otrzymywany 

jest lizozym, z mleka laktoferyna i laktoperoksydaza, a ze skorupiaków 

morskich chitozan. Lizozym jest enzymem niszczącym ściany bakterii 

zwłaszcza gramujemnych w tym Salmonelli i E.coli. Lizozym jako czynnik 

antybakteryjny wykorzystywany jest do przedłużania trwałości 
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w opakowania surowych ryb i owoców morza. Chitozan jako substancja 

o działaniu przeciwbakteryjnym jest wykorzystywana w opakowaniach 

aktywnych produktów mięsnych i drobiowych, produktów piekarskich 

(pieczywo, ciasta), świeżych owoców i warzyw, soków owocowych, pizzy, 

makaronów [11]. 

Liczną grupę potencjalnych komponentów opakowań przeciwdrobno-

ustrojowych stanowią produkty metabolizmu drobnoustrojów, są to kwasy 

organiczne, alkohole, bakteriocyny (np. nizyna, pediocyna) i enzymy 

lityczne [11]. Większość bakteriocyn posiada wąski zakres aktywności 

i działa jedynie na kilka grup drobnoustrojów, zazwyczaj blisko 

spokrewnionych ze swoimi producentami. Jednak zakres antagonistycznej 

aktywności niektórych bakteriocyn obejmuje także drobnoustroje nie 

spokrewnione, w tym wiele grup mikroorganizmów patogennych oraz 

powodujących psucie się żywności. Bakteriocyny w odróżnieniu od wielu 

chemicznych konserwantów żywności są całkowicie bezpieczne dla 

człowieka, dlatego też mogą być dobrym narzędziem do eliminowania 

z żywności drobnoustrojów, zwłaszcza chorobotwórczych [12]. Wprowa-

dzanie bakteriocyn do opakowań aktywnych pozwala na lepsze wykorzystanie 

ich potencjału przeciwdrobnoustrojowego [12, 15]. Materiały opakowaniowe 

zawierające nizynę są wykorzystywane do pakowania mleka surowego 

i pasteryzowanego, sera cheddar, tofu, świeżego mięsa cielęcego, szynki, 

kurczaka, steków wieprzowych [12]. 

Bogatym źródłem substancji antybakteryjnych stosowanych w opako-

waniach aktywnych są przyprawy i zioła. Olejki eteryczne pozyskiwane 

z czosnku, oregano, bazylii, rozmarynu czy tymianku są często 

wbudowywane w filmy jadalne. Również wartościowe substancje można 

pozyskiwać z nasion grejpfruta, z cynamonu, goździków i rabarbaru [12, 

13, 14]. Składniki olejków eterycznych stosowane są w opakowaniach 

produktów mlecznych (mleko, śmietana, sery dojrzewające i twarogowe), 

surowych ryb i owoców morza [12]. 
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2.2. Regulatory wilgotności 

Dużym problemem w utrzymaniu trwałości produktów spożywczych 

może być nadmiar wody w opakowaniu, który jest wynikiem oddychania 

świeżych produktów, fluktuacjami temperatury lub wyciekiem płynu 

tkankowego (np. mięso, drób). Kontrola ilości wody w opakowaniu jest 

konieczna w celu ograniczenia wzrostu mikroflory oraz w celu 

zapobiegania powstawaniu nieestetycznych mgieł [2, 13]. W przypadku 

produktów wrażliwych na wilgoć nadmiar wody może powodować 

niepożądane skutki, np. zbrylanie proszku, rozmiękanie produktów 

chrupkich, nawilżanie lub zlepianie produktów higroskopijnych. Również 

zbyt duża utrata wody w produktach spożywczych jest niekorzystna i może 

prowadzić do nadmiernego wysuszenia produktów, a tym samych 

przyspieszenia niepożądanych reakcji, np. nieenzymatycznego i enzyma-

tycznego brązowienia, degradacji witamin, utleniania tłuszczu. Regulatory 

wilgotności służą do kontrolowania wskaźnika oksydacji tłuszczu oraz 

aktywności wody. W ten sposób można ograniczyć rozwój mikro-

organizmów przez zmniejszenie dostępności wody potrzebnej do ich 

rozwoju. Mogą one także służyć do usuwania nadmiaru wody z produktów 

rozmrażanych oraz wycieku z produktów mięsnych [16]. W opakowaniach 

w zależności od ilości wody umieszcza się saszetki, wkładki bądź całe 

powłoki wiążące wodę. Jeżeli ilość wody, która wymaga usunięcia jest 

niewielka, jak w przypadku mleka w proszku, kawy instant, krakersów, 

w opakowaniach umieszcza się saszetki pochłaniające wilgoć. 

Substancjami czynnymi chłonącymi wodę są: tlenek lub chlorek wapnia, 

żel krzemionkowy, minerały ilaste jak montmorylonit, sita molekularne [2, 

14]. Wkładki chłonące wodę są często stosowane w przypadku mięsa 

i drobiu. W tym przypadku substancją, która chłonie wodę mogą być 

skrobie modyfikowane [14]. Najlepszym rozwiązaniem w tego rodzaju 

opakowaniach są polimerowe struktury z mikrokanalikami służącymi do 

transportu dyfundujących cząsteczek wilgoci. Na powierzchni 

mikrokanalików umieszcza się środki osuszające. Przykładem mogą być 

opakowania złożone z warstwy zewnętrznej (np. polietylenu lub 

polipropylenu), która stanowi barierę dla wilgoci z zewnątrz oraz aktywnej 

warstwy wewnętrznej (z mikrokanalikami) otrzymanej z glikolu 

polietylenowego [2]. 

2.3. Pochłaniacze tlenu 

W przypadku wielu produktów spożywczych obecność nawet małej 

ilości tlenu (rzędu kilku mg/kg) może powodować wzrost drobnoustrojów 

i pleśni oraz zwiększenie ilości zachodzących reakcji chemicznych [2]. 

Utlenianie składników żywności może powodować niekorzystne zmiany 
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organoleptyczne oraz niszczenie składników odżywczych. Dzięki redukcji 

ilości tlenu w opakowaniu zostaje przedłużony okres przydatności do 

spożycia przechowywanej w nim żywności [7]. Ilość tlenu dostępnego dla 

reakcji chemicznych i innych procesów w opakowaniu jest zazwyczaj 

ograniczona, ale w celu zupełnego wyeliminowania tlenu stosuje się 

pochłaniacze tlenu. Występują one najczęściej w postaci saszetek, etykiet 

przylepianych do wewnętrznej ścianki opakowania lub są wbudowane 

w materiał opakowaniowy [2, 13, 14, 16, 17]. 

Jako składniki pochłaniające tlen stosuje się jedną lub więcej 

z wymienionych substancji [7, 14, 17]: 

 sproszkowane żelazo; 

 kwas askorbinowy; 

 nienasycone kwasy tłuszczowe (oleinowy, linolowy, linolenowy); 

 enzymy (oksydaza glukozowa lub alkoholowa); 

 barwniki światłoczułe; 

 drożdże unieruchomione na stałym podłożu.  

Głównym celem usuwania tlenu z opakowania jest hamowanie rozwoju 

pleśni w przetworach mięsnych, owocach morza, serach i ciastach, 

zachowanie typowego aromatu w herbacie i kawie, zapobieganie zmianom 

barwy w suszonych warzywach, przyprawach ziołowych i herbacie oraz 

przeciwdziałanie jełczeniu w orzechach, chipsach, przetworach mięsnych 

i mleku w proszku, a także hamowanie rozkładu witamin w sokach 

owocowych [16, 18]. 

2.4. Pochłaniacze i emitery CO2 

Wysokie stężenie ditlenku węgla ogranicza wzrost mikroorganizmów 

oraz hamuje wiążące się ze stratami cukrów oddychanie owoców i warzyw 

[13, 14]. Równocześnie CO2 łatwiej niż tlen dyfunduje przez opakowania 

z tworzyw sztucznych co powoduje spadek stężenie tego gazu w opako-

waniach. Usunięcie tlenu z opakowania powoduje również powstanie 

podciśnienia powodującego zgniecenie ścianek opakowań giętkich. Dlatego 

też wskazane jest stosowanie systemów pochłaniających tlen przy 

jednoczesnym uwalnianiu CO2 . Mogą one efektywnie przedłużyć 

bezpieczny czas przechowywania łatwo psujących się produktów [7, 13, 

14]. Substancjami aktywnymi w takich systemach mogą być mieszaniny 

kwasu askorbinowego i wodorowęglanu sodu lub węglan żelaza (II) [7]. 

Istnieją także sytuacje przeciwne, kiedy problemem jest wydzielający się 

podczas przechowywania produktu CO2. Dotyczy to np. świeżo palonej 

kawy, gdzie uwalniany CO2 może powodować gwałtowny wzrost ciśnienie 

i rozrywanie hermetycznie zamkniętych opakowań. Aby tego uniknąć 
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stosuje się saszetki wiążące uwalniany CO2 zawierające np. tlenek wapnia 

oraz adsorbujący wodę żel silikonowy [13, 14]. 

2.5. Pochłaniacze etylenu 

Etylen jest hormonem wytwarzanym przez owoce i warzywa, który 

powoduje ich wzrost, dojrzewanie i starzenie poprzez stymulację procesu 

oddychania. Intensywność oddychania zależy od ilości etylenu i jest tym 

większa im więcej znajduje się go w opakowaniu [13, 16]. Intensywne procesy 

oddychania powodują niekorzystne zmiany w żywności, np. rdzawe plamki na 

sałacie, kiełkowanie ziemniaków, gorycz marchwi. Ograniczenie ilości etylenu 

pozwala na przedłużenie trwałości przechowywanej żywności [7, 16].  

Pochłaniacze etylenu są stosowane w postaci saszetek bądź wbudowane 

w strukturę polimeru stanowiącego materiał opakowaniowy torebek, 

wykorzystywanych do przechowywania owoców (kiwi, banany, awokado, 

ananasy) i warzyw. Składnikami aktywnymi w pochłaniaczach etylenu 

najczęściej są: nadmanganian potasu naniesiony na żel silikonowy, węgiel 

aktywny, bentonit, krzemionka [7]. Ze względów bezpieczeństwa 

zdrowotnego żywności nadmanganian potasu nie może bezpośrednio 

kontaktować się z żywnością, ponieważ jest silnym utleniaczem i działa 

toksycznie [13, 16]. 

2.6. Opakowania absorbujące lub wydzielające zapachy 

Dla jakości wielu produktów spożywczych duże znaczenia ma właściwy 

aromat, którego straty często są wynikiem procesów technologicznych, 

szczególnie tych, które przebiegają w wysokiej temperaturze oraz mogą 

następować w czasie przechowywania. Również powodem strat aromatów 

może być ich sorbowanie przez materiał, z którego wykonane jest opakowanie. 

Zjawiska te powodują, że korzystne jest dodanie odpowiedniego aromatu do 

szczelnie zamkniętych opakowań. Przykładem jest umieszczanie w wolnych 

przestrzeniach opakowań kawy instant lotnych produktów uzyskanych przy 

destylacji podczas procesów dehydratacji kawy [13, 14]. W celu neutralizacji 

lub usunięcia niepożądanych substancji zapachowych w opakowaniach można 

stosować pochłaniacze zapachów, np. system Odour and Taste Control lub 

Interactive Packaging. System Odour and Taste Control polega na 

wprowadzeniu do materiału opakowaniowego sit molekularnych o średnicy 

porów co najmniej 5,5nm, które wiążą składniki lotne. Natomiast system 

Interactive Packaging polega na włączeniu do materiału opakowaniowego 

substancji chemicznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością, które 

neutralizują niepożądane zapachy. System ten jest wykorzystywany 

w opakowaniach owoców, przekąsek, produktów zbożowych i mleczarskich 

oraz drobiu i ryb [16]. 
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3. Opakowania inteligentne 

Inteligentne opakowanie umożliwia monitorowanie warunków w jakich 

znajduje się zapakowana żywność w celu dostarczenia informacji o jej 

jakości podczas transportu i magazynowania. Opakowanie inteligentne ma 

za zadanie wykrywanie, zapisywanie i śledzenie, a przede wszystkim 

zastosowanie naukowej logiki w celu ułatwienia podejmowania decyzji 

umożliwiających przedłużenie trwałości produktu, poprawy jego jakości 

dostarczenia informacji i ostrzeżenia przed możliwymi zagrożeniami. 

Opakowania inteligentne nie oddziałują bezpośrednio na zapakowaną 

żywność, zatem nie wydzielają do opakowania żadnych składników, 

a jedynie dostarczają informacji odpowiednio konsumentowi, sprzedawcy 

czy producentowi o stanie w jakim znajduje się zapakowany produkt [3]. 

Działanie opakowań inteligentnych jest związane z użyciem inter-

aktywnych wskaźników, najczęściej barwnych [3, 19, 20, 21, 22], 

umożliwiających ocenę produktu spożywczego, np. mięsa, wędlin, ryb, 

gotowych kanapek, tortilli, oraz owoców i warzyw i ich przetworów [3]. 

Wyróżnia się dwa rodzaje opakowań inteligentnych [3, 20, 22]: 

 opakowania bazujące na pomiarze warunków na zewnątrz 

opakowania; 

 opakowania, które mierzą bezpośrednio jakość żywności, czyli 

warunki panujące wewnątrz opakowania. 

W opakowaniach inteligentnych stosuje się wskaźniki [3, 19, 20, 21, 22]:  

 czasu i temperatury; 

 wskaźniki świeżości; 

 wskaźniki nieszczelności. 

3.1. Wskaźniki czasu i temperatury TTI 

Temperatura jest jednym z najistotniejszych czynników decydującym 

o pojawieniu się w produktach spożywczych niekorzystnych zmian 

fizykochemicznych i drobnoustrojów. W żywności, która jest przechowywana 

w temperaturze wyższej niż zalecana następuje gwałtownie zwiększenie się 

flory bakteryjnej i produkt ulega zepsuciu przed upływem terminu 

przydatności do spożycia. Wskaźniki czasu i temperatury (TTI) są 

stosowane w celu nieustannego monitorowania aktualnej temperatury 

produktu oraz środowiska. Zasada działania wskaźnika czasu i temperatury 

polega na nieodwracalnej zmianie jego właściwości pod wpływem 

działania wyższej temperatury od wartości zalecanej lub w wyniku efektu 

cieplnego, skumulowanego w czasie transportu i przechowywania. 

Wynikiem tej zmiany jest proporcjonalny do jej natężenia efekt wizualny 

wyrażający się najczęściej przebarwieniem pola etykiety. Zastosowanie 

TTI jest szczególnie istotne w przypadku mrożonek (owoce, warzywa) oraz 
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produktów chłodzonych (margaryny i przetwory mleczne używane 

w cukiernictwie i piekarnictwie).  

Drugi typ TTI pozwala na monitorowanie wszelkich odstępstw od 

optymalnej temperatury w całym okresie dystrybucyjnym, jednocześnie 

sumując ich natężenie i czas występowania. Sygnał integratora informuje 

o skróceniu bezpiecznego dla jakości okresu przechowywania produktu [3, 21]. 

Wskaźniki czasu i temperatury aby były skutecznym narzędziem 

służącym do monitorowania żywności muszą spełniać następujące 

wymagania [23]: 

 reagować na wahania temperatury w szerokim zakresie wartości; 

 wykazywać dokładność i powtarzalność wyniku; 

 być łatwe do uruchomienia, ze zdefiniowanym punktem 

uruchamiania (aktywacji); 

 charakteryzować się podatnością na przechowywanie przed użyciem 

bez możliwości zainicjowania działania; 

 wykazywać sygnał łatwy do odczytania i zrozumienia; 

 być nieścieralnym, odpornym na nieuprawnione manipulacje 

i niemożliwym do usunięcia z produktu. 

Do najbardziej znanych wskaźników czasu i temperatury zaliczane są 

[3, 19, 21]: 

 Life Line to integratory, w których zachodzi chemiczna polimeryzacja 

powodująca zmianę wyglądu okrągłego okna na etykiecie (tzw. 

bawolego oka) wskutek postępującego od centrum ciemnienia. Jest 

to popularny wskaźnik świeżości produktów, składający się 

z polimeru znajdującego się wewnątrz koła otoczonego wzorcowym 

pierścieniem. Ciemniejsza barwa polimeru w centralnej części 

informuje konsumenta, że produkt nie nadaje się do spożycia, bez 

względu na termin ważności znajdujący się na opakowaniu; 

 3M Monitor Mark za pomocą barwnego pierścienia lub paska 

przesuwającego się na białym tle podaje zarejestrowaną zmianę. 

Podczas przechowywania produktu spożywczego w warunkach 

zalecanych przez producenta wskaźnik jest biały. Wskaźnik ten 

sygnalizuje moment przekroczenia, przez produkt podczas 

przechowywania lub transportu, temperatury wyższej niż jest to 

zalecane dla zachowania przez niego odpowiedniej jakości. 

O przekroczeniu progu temperatury właściwej dla produktu świadczy 

czerwony lub niebieski kolor wskaźnika; 

 Etykieta Vitsab to wskaźnik, którego działanie opiera się na 

enzymatycznej hydrolizie tłuszczów, prowadzącej do zmiany barwy 

sygnalizatora. Aktywacja wskaźnika następuje przez zniszczenie 

przegrody pomiędzy dwoma elementami, tj. pomiędzy płynem 
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zawierającym lipolityczny enzym (lipazy) a jego lipidowym 

substratem i wskaźnikiem pH. Wraz ze zmiana pH dodany do 

systemu barwnik zmienia zabarwienie z zielonego na jaskrawożółte 

lub pomarańczowoczerwone. Jest wskaźnikiem dostarczającym 

pełnej informacji o wszelkich zmianach i odstępstwach od 

optymalnych warunków temperaturowych w całym cyklu 

dystrybucyjnym. 

3.2. Wskaźniki świeżości 

Wskaźniki świeżości sygnalizują o jakości produktu przez bezpośrednie 

reagowanie na zmianę składu atmosfery panującej we wnętrzu opakowania. 

Ich działanie opiera się zazwyczaj na wykrywaniu obecności metabolitów 

mikroorganizmów takich jak: ditlenek węgla, dwutlenek siarki, amoniak, 

aminy, siarkowodór, kwasy organiczne, etanol, toksyny oraz enzymy [3, 

19, 21]. W tej metodzie stosuje się przed wszystkim elektroniczne 

i optyczne detektory oraz barwne związki tworzące się w reakcji 

z substancją wchłanianą z wnętrza opakowania. Przykładem tego typu 

opakowań są etykieta Fresh Tag, zawierające wkładkę z tworzywa 

sztucznego z zamocowanym w jej wnętrzu pierścieniem (od strony 

opakowania). Pierścień zawiera opatentowana substancję chemiczną, która 

jest w bezpośrednim kontakcie z gazami dyfundującymi z wnętrza 

opakowania i tworzy reakcję barwną z lotnymi aminami obecnymi w gazie. 

Wraz ze wzrostem stężenia amin jaskrawożółta plama ulega przesunięciu 

na termometrycznej skali pierścienia, określając aktualną jakość produktu 

spożywczego [3, 21]. Etykieta ta jest przeznaczona do sygnalizowania 

świeżości ryb i ich przetworów oraz zapakowanych elementów z drobiu 

[21]. Powstały również systemy reagujące na różnego rodzaju bakterie 

np. Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli [3, 21]. 

3.3. Wskaźniki nieszczelności 

W nieszczelnym opakowaniu zmniejsza się zabezpieczające działanie 

zmodyfikowanej atmosfery na produkt i wzrasta niebezpieczeństwo 

mikrobiologiczne i zdrowotne konsumenta. Wskaźniki pomiaru zawartości 

tlenu i ditlenku węgla w opakowaniu, jako wskaźniki nieszczelności mogą 

być użyte do monitorowania jakości żywności [21].  

Wskaźniki obecności tlenu (nieszczelności opakowania) można 

podzielić ze względu na mechanizm działania na [24]: 

 wskaźniki oparte na zmianie właściwości fizykochemicznych 

atmosfery wewnątrz opakowania; 

 wskaźniki oparte na reakcjach utleniania i redukcji; 

 wskaźniki oparte na reakcjach kompleksowania; 
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 wskaźniki luminescencyjne. 

Ze względu na wykorzystanie aparatury pomiarowej wskaźniki 

nieszczelności można podzielić na [24]: 

 nie wymagające aparatury do odczytu; 

 wymagające do odczytu aparatury pomiarowej. 

Zasada działania wskaźników poziomu tlenu polega na zastosowaniu 

barwników redoks (np. błękitu metylenowego), cukrów redukujących lub 

związków chemicznych (wodorotlenku wapnia, sodu lub potasu). 

Substancje te pod wpływem tlenu zmieniają swoją barwę [7, 25]. 

Przykładem wskaźnika reagującego na poziom tlenu w opakowaniu jest 

Ageless Eye (niestarzejące się oko). Wskaźnik ten jest wykorzystywany do 

monitorowania zawartości tlenu w produktach pakowanych próżniowo 

i w modyfikowanej atmosferze. Ageless Eye występuje w formie tabletek, 

które w warunkach beztlenowych są różowe, natomiast w obecności tlenu 

są niebieskie [22].  

Wskaźniki ditlenku węgla służą do monitorowania ilości tego gazu 

w produktach pakowanych w modyfikowanej atmosferze. Przykładem 

wskaźnika CO2 jest wskaźnik Refleks mający postać etykiety. Wskaźnik 

ten jest stosowany do określania pożądanego składu mieszaniny gazów 

oraz identyfikowania usterek związanych z nieprawidłowym 

funkcjonowaniem urządzenia dostarczającego gaz [19, 20]. 

4. Podsumowanie 

Rynek opakowań charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, 

wynikającym ze wzrostu ilości produktów wymagających opakowań oraz 

powstaniem nowych, lepszych technologii zapewniających większe 

bezpieczeństwo i dłuższą trwałość produktów spożywczych. 

Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w przemyśle opakowaniowym 

może prowadzić do ograniczenia ilości stosowanych konserwantów, 

poprawy cech sensorycznych żywności i zapewnienia jej bezpieczeństwa 

mikrobiologicznego.  

Współczesne opakowanie poza zapewnieniem bariery ochronnej przed 

działaniem czynników zewnętrznych musi spełniać dodatkowe funkcje, jak 

kontrola i reagowanie na przebieg zjawisk zachodzących wewnątrz 

opakowania. 

Opakowania aktywne powstały, aby sprostać wysokim wymaganiom 

konsumentów związanych m.in. z przedłużeniem okresu przydatności do 

spożycia, polepszeniem jego właściwości i ochroną. Opakowania te kontrolują 

warunki panujące w opakowaniu i reagują na przebieg zjawisk zachodzących 

w opakowaniu. Wynikiem kontrolowanego oddziaływania jest hamowanie 

przemian w żywności podczas przechowywania i przedłużenie jej trwałości. 
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Opakowania inteligentne poza lepszą ochroną produktów, mogą 

dokładniej informować konsumenta o składzie, właściwościach i stanie 

oraz historii kupowanych produktów. Opakowania te ułatwiają 

identyfikację produktów uszkodzonych w magazynach i na półkach 

sklepowych. 
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Współczesne trendy w opakowalnictwie żywności – opakowania 

aktywne i inteligentne 

Streszczenie 

Współcześnie przedmiot oferty rynkowej kierowanej do konsumentów stanowią przede 

wszystkim produkty zapakowane. Z uwagi na rosnące zainteresowanie konsumentów 

spożyciem świeżych produktów spożywczych o wydłużonej trwałości i kontrolowanej 
jakości producenci muszą zapewniać nowoczesne oraz bezpieczne opakowania.  

Tradycyjne opakowania żywności zapewniają jedynie ochronę żywności przed działaniem 

czynników zewnętrznych, natomiast nie mogą w żadnym stopniu wpływać na właściwości 

przechowywanej żywności. Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój opakowań 
przeznaczonych do żywności, stają się one coraz bardziej funkcjonalne i innowacyjne, a do 

ich produkcji wykorzystuje się substancje aktywne oddziałujące na zapakowany produkt.  

W kształtowaniu dobrej jakości produktów spożywczych istotną rolę odgrywają opakowania 

aktywne i inteligentne. 
W opakowaniach aktywnych produkt, opakowanie i otoczenie wzajemnie na siebie 

oddziałują. Oddziaływanie to musi być ukierunkowane i kontrolowane w celu zapewnienia 

wyższej jakości oraz przedłużenie okresu trwałości i przydatności do spożycia. Opakowania 

te pełnią funkcje absorberów lub emiterów. Absorbery usuwają niepożądane składniki ze 
środowiska opakowania, np. tlen, ditlenek węgla, etylen, wodę. Emitery natomiast 

wydzielają do wnętrza opakowania pożądane substancje wywierające korzystny wpływ na 

żywność, są to np. substancje zapachowe, regulatory wilgotności, substancje przeciwdziałające 

rozwojowi drobnoustrojów. 
Opakowania inteligentne natomiast nie oddziałują bezpośrednio na zapakowaną żywność, 

czyli nie uwalniają one do opakowania substancji wpływających na żywność. Opakowania 

te dostarczają jedynie informacji o stanie w jakim znajduje się produkt odpowiednio 

konsumentowi, sprzedawcy czy producentowi. Działanie opakowań inteligentnych oparte 
jest na użyciu interaktywnych wskaźników, najczęściej barwnych, które umożliwiają ocenę 

jakości zapakowanego produktu. W opakowaniach inteligentnych wykorzystywane są 

przede wszystkim wskaźniki czasu i temperatury, świeżości oraz nieszczelności. 

Słowa kluczowe: żywność, opakowania aktywne, opakowania inteligentne 
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Modern trends in packing food- active and inteligent packing 

Abstract 
Nowadays the item of market offer, directed towards consumers, costitutes packed products 

mainly. Producers must insure modern and safe packing due to growing consumer interest 

of intake of foodstuffs with longer stability and controlled quality. 

Traditional food packing insure food protection against outside factors mainly. On the other 
hand, they cannot influence on properties of keeping food at no degree. Nowadays it is 

observed dinamic packing development intended for food, which are becoming more 

functional and innovative, and active substances, influencing on packed product, are used 

during their production. 
Active and inteligent packings play a vital role in shaping good quality foodstuff. 

Product, packing and surrounding impact on each other mutually in active packing. That 

influence must be directed and controlled in order to ensure higher quality and increase 

period of long-life and usefulness of foodstuff. Those packings fulfill functions of absorbers 

and emiters. Absorbers remove undesireable elements from the environment of packing, for 

example oxygen, carbon dioxide, ethylene and water. Whereas emiters give off desireable 

substances to the inside of packing, which have profitable influence on food. For example 

those are aromatic substances, humidity regulators and substances, which prevent micro-
organizms development. 

On the other hand inteligent Packings do not impact on packed food directly, that is do not 

release substances to packing, which have an influence on food. Suitably those packings 

give only information to consumer, salesman and producer about state, in which is the 
product. Inteligent packings acting is based on using interactive indicators, colourful mainly, 

which allow to assess the quality of packed product. Indicators of time, temperature, 

freshness and leakness are used in inteligent packings mainly. 

Key words: foodstuff, active packing, inteligent packing 

 



 

132 

Magdalena Marchel
1
, Paulina Duma

2
, Elżbieta Głodek

3
 

Zmiany wybranych parametrów jakości mięsa 

drobiowego w zależności od czasu po uboju 

1. Wstęp 

Światowa produkcja mięsa drobiowego wykazuje znacznie większą 

dynamikę rozwoju niż produkcja tzw. mięsa czerwonego. Przyczyną tego 

zjawiska jest postęp naukowy w takich dziedzinach drobiarstwa jak:  

 genetyka, hodowla, wylęgi; 

 żywienie i warunki środowiskowe odchowu; 

 profilaktyka i zwalczanie chorób; 

 technologia mięsa drobiowego; 

 organizacja i ekonomika produkcji [7].  

Z handlowego punktu widzenia drobiowy surowiec mięsny można 

podzielić na: tuszki drobiowe, elementy tuszek (połówki, ćwiartki, nogi, 

piersi), mięśnie piersiowe, mięśnie nóg oraz mięso drobiowe odkostnione 

mechanicznie (MDOM). W Polsce mięso kurcząt rzeźnych stanowi około 

68 % mięsa drobiowego, indycze 21 %, gęsie 2 % i kacze 1 % [1, 6].  

Mięso drobiowe jest źródłem pełnowartościowego białka zwierzęcego 

oraz składników mineralnych m.in. potasu, wapnia, fosforu, sodu oraz 

żelaza [17]. Z punktu widzenia wartości odżywczych mięso drobiowe 

zawiera więcej białka ogólnego niż wieprzowe oraz mniej tkanki łącznej 

(zwłaszcza kolagenu). Najbogatsze w białko są mięśnie piersiowe indyków 

(24%) natomiast mięśnie udowe zawierają o 1,5-2% mniej białka. Ilość 

kolagenu – białka niepełnowartościowego, nie zawierającego aminokwasu 

tryptofanu i posiadającego w swym składzie niewielką ilość metioniny 

waha się od 2% do 6% w stosunku do białka ogólnego [7].  

Zawartość tłuszczu w mięsie drobiowym jest zróżnicowana i zależy od 

rodzaju elementu oraz gatunku, wieku i płci ptaków jak również od 

warunków utrzymania [9]. Tłuszcze drobiowe z uwagi na występowanie 
                                                                   
1 magdarrak@gmail.com, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra 
Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego  (http://www.ur.edu.pl/wydzialy/biologiczno-

rolniczy) 
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dużej ilości kwasów tłuszczowych nienasyconych tj. linolowego, 

linolenowego, oleinowego, arachidonowego stanowią produkt łatwo 

przyswajalny i wartościowy pod względem dietetycznym. Korzystny skład 

aminokwasowy białka oraz stosunkowo niska kaloryczność składają się na 

możliwość zastosowania tego gatunku mięsa w diecie niemowląt 

i młodszych dzieci, rekonwalescentów, osób starszych i prowadzących 

mało ruchliwy tryb życia oraz przeprowadzających kuracje odchudzające. 

Wymienione powyżej walory odżywcze, dietetyczne i smakowe mięsa 

drobiowego zadecydowały, że jest ono cennym produktem w codziennej 

diecie nowoczesnych społeczeństw [10].  

Tekstura żywności wg Surmackiej-Szcześniak [19] to sensoryczne oraz 

funkcjonalne wyróżniki strukturalne i mechaniczne, odbierane przez 

zmysły: wzroku, słuchu, dotyku i kinestezji, tj. ruchu szczęk i języka, które 

tylko człowiek jest w stanie postrzegać i opisywać. Mięso i jego przetwory 

(w odróżnieniu od np. owoców, jarzyn czy pieczywa) należą do tej grupy 

żywności, dla której tekstura jest szczególnie ważną cechą jakościową. 

W pomiarze tekstury wykorzystuje się metody oparte na pomiarze sił 

i odkształceń występujących w trakcie ściskania, zginania lub rozrywania 

[7]. Powszechnie stosowaną metodą oceny właściwości reologicznych 

mięsa i produktów mięsnych jest analiza profilowa tekstury (texture profile 

analysis). Polega ona na poddaniu kawałka próby dwukrotnemu ściskaniu 

imitując w ten sposób ruchy i pracę szczęki podczas gryzienia. Uzyskany 

podczas tej pracy wykres zmieniającej się siły w funkcji czasu pozwala na 

oszacowanie parametrów tekstury takich jak: twardość, kruchość, 

sprężystość, spoistość, adhezyjność, żujność.  

Kształtowanie jakości mięsa odbywa się m.in. na etapie obróbki 

poubojowej. Ważne są metody obróbki poubojowej, warunki dojrzewania, 

przechowywania oraz utrwalania mięsa. W ocenie konsumenckiej kruchość 

mięsa jest uważana za najważniejszą cechę jakościową (obok barwy, 

zawartości tłuszczu, zapachu oraz konsystencji). Kruchość jest efektem 

działania mechanizmów fizykochemicznych i biochemicznych, zachodzących 

głównie pośmiertnie w strukturach miofibrylarnych tkanki mięśniowej 

[13]. Wzrost kruchości mięsa w okresie dojrzewania spowodowany jest 

rozpadem białek cytoszkieletowych pod wpływem enzymów albo jonów 

wapniowych. Aby poprawić kruchość mięsa konieczne jest przechowywanie 

go w temperaturze 3-5ºC przez wymagany okres czasu, zależny od gatunku 

zwierzęcia. Podczas dojrzewania mięsa wzrasta jego kruchość oraz 

wykształcają się pożądane cechy smakowitości. Siła cięcia mięsa, która jest 

miernikiem kruchości, jest ściśle skorelowana z gęstością i średnicą 

włókien mięśniowych [8].  
Celem przeprowadzonych badań była obserwacja zmian wybranych 

parametrów jakości mięsa drobiowego (mięśnie piersiowe) pod kątem 
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składu chemicznego oraz następujących cech tekstury: sprężystość, 
adhezyjność, twardość, żujność.  

2. Materiały i metody 

Materiałem wykorzystywanym do badań były mięśnie piersiowe (musculus 

pectoralis) kurcząt brojlerów hodowanych na terenie województwa 

podkarpackiego. Wiek kurcząt w momencie uboju wynosił 7 tygodni zaś masa 

przyżyciowa 2-2,5 kg. Badania wykonano w Laboratorium Analiz Mięsa 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykonano następujące oznaczenia: pH mięsa, 

podstawowy skład chemiczny (zawartość białka, tłuszczu, wody i kolagenu) 

oraz parametry tekstury (TPA). Badania wykonywano w odstępach 

czasowych: 48, 72, 96 i 120 godzin po uboju.  

Odczyn mięsa (wartość pH) zmierzono za pomocą pH-metru CPC-411 

z elektrodą OSH 12-01. Dokładność pomiaru wynosiła 0,01 jednostki pH.  

Podstawowy skład chemiczny mięsa oznaczono za pomocą analizatora 

NIR-Food-Check po wcześniejszym rozdrobnieniu próby w maszynce do 

mielenia z siatką o średnicy otworów 4,0 mm.  

Pomiar parametrów tekstury wykonano wykorzystując teksturometr 

Texture Analyser – CT3 – 25 firmy Brookfield zaopatrzonego w przystawkę 

w kształcie stożka o średnicy podstawy 30 mm i wysokości 40 mm. 

Teksturometr mierzy opór badanego materiału przeciw przyłożonej sile. 

Siła aplikowana jest metodą pionowej kompresji, zaś opór jaki stawia 

materiał próbki przeciw sile kompresji jest mierzony przez kalibrowany 

przetwornik obciążenia. Dane z przetwornika odpowiednio interpretowane 

stanowią miarę tekstury oraz innych fizycznych własności próbki.  

Oznaczenie tekstury wykonano na próbach mięsa w kształcie 

sześcianów o wymiarach 3 cm x 3 cm x 3 cm – każda próba poddana była 

dwóm testom kompresyjnym. Prędkość przesuwu stożka podczas testu 

wynosiła 2 mm/s. Za pomocą programu o nazwie Texture-Pro-CT 

określono następujące parametry tekstury mięsa: sprężystość, adhezyjność, 

twardość oraz żujność.  

Badania przeprowadzono na trzech mięśniach. Na każdym mięśniu 

wykonano 3 pomiary w różnych miejscach, których średnia stanowiła 

wynik końcowy. W celu stwierdzenia czy średnie różnią się między sobą 

w istotny statystycznie sposób zastosowano jednoczynnikową analizę 

wariancji (ANOVA). W przypadku kiedy ANOVA wykazała istotne 

statystycznie różnice, zastosowano test Tukeya. Ponadto określono 

zależności między badanymi cechami fizycznymi i chemicznymi poprzez 

obliczenie współczynników korelacji prostej (r). Wszystkie obliczenia 

statystyczne wykonano w programie STATISTICA 10. 
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3. Analiza wyników 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki pH oraz podstawowy skład chemiczny 

badanego mięsa w poszczególnych dobach po uboju. Odczyn mięsa jest 

jednym z ważniejszych wskaźników jego jakości oraz przydatności do 

spożycia. Bezpośrednio po uboju mięso wykazuje odczyn zbliżony do 

obojętnego. W wyniku biochemicznych przemian glikogenu prowadzących 

do powstania kwasu mlekowego następuje obniżenie pH. Potem wartość 

pH mięsa ulega podwyższeniu na skutek zobojętnienia kwasu mlekowego 

przez substancje o charakterze zasadowym oraz w wyniku działania 

drobnoustrojów powodujących procesy gnilne [5].  

Uzyskane wyniki pH mięsa (pomiary rozpoczęto 48 godzin po uboju) 

zmieniają się w przedziale 5,90 – 6,45 i wskazują na stopniowy wzrost 

wartości wraz z upływem czasu przechowywania – podobnie jak podają 

inni autorzy [4, 11, 12].  

Tabela 1. Skład chemiczny oraz wartości pH mięsa drobiowego wraz z upływem czasu po uboju. 
Wyniki są średnimi ±BS (n=9). Średnie w wierszach przy których występują takie same litery nie 

różnią się w istotny statystycznie sposób przy p ≤ 0,05 (test Tukeya) 

Wyszcze-

gólnienie 

Czas po uboju [godz.] 

48 72 96 120 

pH 5,90±0,10 a 6,25±0,15 b 6,34±0,14 b 6,55±0,15 c 

Woda [%] 75,20± 2,5 a 74,00±1,5 a 72,11±1,5 b 68,50±2,0 c 

Białko [%] 22,54± 0,50 a 22,01±0,33 b 21,48±0,50 b 20,02±0,50 c 

Tłuszcz [%] 1,06± 0,06 a 1,02± 0,05 a 1,05±0,05 a 1,07±0,05 a 

Kolagen [%] 2,42± 0,05 a 2,20± 0,05 b 1,90± 0,23 c 1,50± 0,13 d 

Źródło: badania własne 

Podstawowy skład chemiczny jadalnych części tuszek różnych 

gatunków drobiu zmienia się wraz z wiekiem. U osobników starszych 

występuje więcej tłuszczu, a często więcej białka - kosztem zmniejszającej 

się ilości wody. Mięśnie udowe i inne mięśnie nóg zawierają więcej 

tłuszczu niż mięśnie piersiowe, a ilość białka jest większa w mięśniach 

piersiowych niż w mięśniach nóg. W ujęciu liczbowym, zawartość białka 

w mięśniach piersiowych kurcząt mieści się w przedziale: 22,3-25,4%, 

zawartość wody: 73,0-75,6% natomiast tłuszczu i popiołu odpowiednio: 

0,3-2,9% i 0,9-1,2% [2, 14, 18].  

Uzyskane w przeprowadzonym doświadczeniu wyniki dotyczące składu 

chemicznego badanego mięsa drobiowego, wskazują na stopniowe 

zmniejszanie się ilości wody (parowanie), białka i kolagenu wraz 
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z upływem czasu po uboju, natomiast zawartość tłuszczu pozostaje na tym 

samym poziomie. Zmiany te spowodowane są procesami biochemicznymi, 

których szybkość i dynamika przebiegu często kierowana jest enzymami 

zawartymi w mięśniach oraz w mniejszym stopniu enzymami 

mikroorganizmów. Należy tu wymienić rozkład niższych peptydów 

i aminokwasów oraz rozpad wiązań peptydowych w białkach [5,12].  

Teksturę mięsa można oceniać w dwojaki sposób, stosując metody 

instrumentalne oraz sensoryczne [15]. Należy podkreślić, że instrumentalne 

metody pomiaru tekstury mięsa charakteryzują się wysokim poziomem 

obiektywizacji oraz usprawnienia prowadzonych pomiarów – są szybsze 

i zapewniają lepszą powtarzalność wyników. Rys. 1 i 2 przedstawia 

uzyskane wyniki wybranych parametrów tekstury mięsa drobiowego 

zmieniające się wraz z upływem czasu po uboju.  

 
Rysunek 1. Parametry tekstury mięsa drobiowego (sprężystość, adhezyjność) zmierzone w czasie 

48, 72, 96 i 120 godzin po uboju. Wyniki są średnimi ± BS (n = 9). Średnie dla danego parametru 

przy których występują takie same litery, nie różnią się w istotny statystycznie sposób przy  
p ≤ 0,05 (test Tukeya) [opracowanie własne] 

Sprężystość to szybkość powrotu ze stanu zdeformowanego do 

wyjściowego, zaś adhezyjność określa ilość pracy [mJ] potrzebną do 

pokonania sił przyciągania, występujących pomiędzy próbką mięsa, 

a sondą pomiarową [3]. Uzyskane wyniki wskazują na zwiększanie 

sprężystości mięsa drobiowego oraz zmniejszanie się wartości adhezyjności 

wraz z upływem czasu po uboju.  

Twardość mięsa jest ukształtowana głównie przez białka miofibrylarne, 

zwłaszcza w stadium ich kontrakcji oraz przez ilość i jakość tkanki łącznej 
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(twardość kolagenowa) [7]. Nie ulega wątpliwości, że czynniki 

przyżyciowe wpływają na kruchość mięsa. Mięso uzyskane z młodego 

drobiu typu brojler w porównaniu z mięsem starszych ptaków jest bardziej 

kruche. Przyczyną tego jest m.in. obecność cieńszych i krótszych 

włókienek mięśniowych oraz brak twardości kolagenowej.  

 Żujność jest to praca potrzebna do zniszczenia wiązań wewnętrznych 

badanej próbki – w tym przypadku mięsa. Jest parametrem wtórnym zależnym 

od twardości, kohezji i sprężystości Uzyskane wyniki wskazują na pewne 

niewielkie zmniejszanie się twardości mięsa drobiowego wraz z upływem 

czasu po uboju, natomiast żujność nie zmienia się w sposób istotny.  

Zmiany w parametrach struktury badanego mięsa drobiowego wskazują 

iż jego jakość stopniowo się obniża wraz z upływem czasu po uboju. Jest to 

spowodowane współdziałaniem kilku czynników, takich jak: rozwój 

mikroflory patogennej, aktywność enzymów tkankowych i bakteryjnych, 

wysychanie, zmniejszenie wodochłonności tkanki mięśniowej, utlenianie 

barwników hemowych i lipidów [7].  

 
Rysunek 2. Parametry tekstury mięsa drobiowego (twardość i żujność) zmierzone w czasie 48, 

72, 96 i 120 godzin po uboju. Wyniki są średnimi ± BS (n = 9). Średnie dla danego parametru 

przy których występują takie same litery, nie różnią się w istotny statystycznie sposób przy  

p ≤ 0,05 (test Tukeya) [opracowanie własne] 

W celu wyznaczenia statystycznych zależności między zmieniającym 

się w czasie składem chemicznym mięsa, a jego pH i parametrami tekstury 

obliczono wartości współczynników korelacji prostej (Tab. 2).  
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Tabela 2. Współczynniki korelacji prostej r pomiędzy składem chemicznym mięsa drobiowego, 

a jego pH i parametrami tekstury  

Wyszczególnienie  Woda  Białko Tłuszcz Kolagen  

pH -0,98 -0,98 0,37 -0,88 

Sprężystość -0,99 -0,99 0,41 -0,96 

Adhezyjność 0,82 0,84 -058 0,86 

Twardość 0,88 0,86 -0,54 0,97 

Żujność  -0,25 -0,18 0,79 -0,14 

r ≤ 0,2 – korelacja niewyraźna; 0,2 < r ≤ 0,4 – korelacja wyraźna ale słaba; 0,4 < r ≤ 0,7  

– korelacja umiarkowana; 0,7 < r ≤ 0,9 – korelacja znacząca; r > 0,9 – korelacja bardzo silna [16]  

Źródło: badania własne 

Obliczone wartości współczynników korelacji prostej wskazują na 

występowanie silnych i bardzo silnych zależności między zmieniającą się 

zawartością wody, białka i kolagenu w przechowywanym mięsie 

drobiowym, a pH i większością badanych cech fizycznych. Zawartość 

wody, białka oraz kolagenu bardzo silnie wpływała na sprężystość. 

Zawartość tłuszczu w mięsie nie wpływała istotnie na sprężystość mięsa, 

ale w umiarkowany sposób wpływała na adhezyjność i twardość, 

a znacząco na żujność. Należy także podkreślić, że żujność mięsa nie 

wykazała istotnych zależności od zawartości wody, białka i kolagenu.  

4. Wnioski 

1. Podczas przechowywania mięsa drobiowego (mięśnie piersiowe) 
w czasie 48-120 godzin po uboju: 

 wzrosła wartość pH mięsa; 

 zmniejszyła się ogólna zawartość białka, wody i kolagenu; 

 nie zmieniła się ogólna zawartość tłuszczu; 

 wzrosła sprężystość mięsa; 

 zmniejszyła się adhezyjność i twardość; 

 nie zmieniła się żujność mięsa.  

2. Stwierdzono występowanie istotnych statystycznie korelacji 
(dodatnich i ujemnych) między składem chemicznym badanego 
mięsa a jego odczynem i następującymi parametrami tekstury: 
sprężystość, adhezyjność i twardość. 

3. Nie stwierdzono istotnych statystycznie korelacji między żujnością 
mięsa, a zawartością wody, białka i kolagenu.  

4. Piersi z kurczaka przechowywane dłużej niż 3 dni tracą na jakości.  
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Zmiany wybranych parametrów jakości mięsa drobiowego 

w zależności od czasu po uboju  

Streszczenie  

Mięso drobiowe to cenne źródło wysokowartościowego białka, zawierającego aminokwasy 

potrzebne do syntezy białek organizmu ludzkiego. Zawiera ono wszystkie aminokwasy 

egzogenne. Z uwagi na niższą wartość energetyczną jest bardziej dietetyczne (zwłaszcza 
mięso młodych kurcząt). Zawiera ono mniej tłuszczów, w szczególności mniej kwasów 

tłuszczowych nasyconych, a także mniej cholesterolu. Procesy biochemiczne, które 

przebiegają pod wpływem działania enzymów w tkankach mięsa drobiu oraz enzymów 

mikroorganizmów mają taki sam przebieg jak w przypadku mięsa zwierząt rzeźnych. 
Różnicę stanowi jedynie szybszy przebieg procesów stężenia pośmiertnego i dojrzewania.  

Celem przeprowadzonych badań była obserwacja zmian wybranych parametrów jakości 

mięsa drobiowego (mięśnie piersiowe) pod kątem składu chemicznego oraz cech tekstury. 

Badania wykonywano w odstępach czasowych: 48, 72, 96 i 120 godzin po uboju. 
Wykonano następujące pomiary: pH mięsa, podstawowy skład chemiczny oraz pomiar 

wybranych parametrów tekstury (TPA): sprężystość, adhezyjność, twardość, żujność.  

Otrzymane wyniki wskazują, że w badanym przedziale czasowym, wartość pH mięsa uległa 

podwyższeniu, ogólna zawartość białka, wody i kolagenu zmniejszyła się, natomiast 

zawartość tłuszczu w badanym mięsie nie zmieniła się Spośród badanych parametrów 

tekstury, wzrosła sprężystość mięsa, zmalała adhezyjność i twardość, natomiast żujność 

pozostawała na tym samym poziomie. Stwierdzono występowanie istotnych statystycznie 

korelacji między składem chemicznym mięsa drobiowego, a jego odczynem i parametrami 
tekstury. 

Słowa kluczowe: mięso drobiowe, tekstura, skład chemiczny  

Changes of chosen quality parameters of poultry meat depending on 

the time after slaughter 

Abstract 

Poultry meat is a precious source of highly valuable white, containing amino acid, needed 

for whites synthesis of human organism. It has all essential amino acids. It is more dietetic, 

especially meat of young chickens, due to low energetic value. It has less fats, especially 
less acid fats saturated, and also less cholesterol. Biochemical process, which take place due 

to the influence of enzymes in fowl tissues and microorganizms enzymes have the same 

course, like in case of slaughtered animals. The only difference is faster course of processes 

of after death concentration and maturing. 
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The aim of conducted studies was observation of changes of chosen parameters of poultry 

meat quality (breast muscles), with special attention to chemical content and texture 

features. Studies were carried out in time spaces: 24, 48, 72 and 96 hours after the slaughter. 

The following measurements were carried out: meat pH, primary chemical content and 
measurement of chosen texture parameters (TPA): springiness, adhesiveness, hardness, 

chewiness.  

Obtained results show, that the pH value of meat gave in an increase, general content 

of white, water and collagen decreased, whereas the fat content in studied meat did not 
change in studied time space. Springiness increased, adhesiveness and hardness decreased, 

whereas chewiness remained on the same level out of all studied texture parameters. The 

existence of statistically significant correlation between the chemical content of poultry 

meat and its reaction and texture parameters was stated. 
Key words: poultry meat, texture, chemical composition 
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, Joanna Siemiątkowska, Beata Sińska 

Analiza porównawcza sposobu żywienia osób 

z prawidłową i nadmierną masą ciała 

1. Wstęp 

Otyłość stanowi jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych 

współczesnego świata. Otyłość to ogólnoustrojowa choroba polegająca na 

nadmiernym nagromadzeniu się tkanki tłuszczowej w organizmie 

prowadzącym do uszkodzenia czynności i struktury narządów oraz 

układów, a w konsekwencji do zwiększenia ryzyka wystąpienia wielu 

chorób [1]. Otyłość towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów, 

jednakże to właśnie współcześnie stała się narastającym problemem 

o światowym zasięgu. Gwałtowny wzrost częstości występowania otyłości 

notuje się od lat 80. XX wieku, a już od lat 90. jej skala przybrała rozmiar 

epidemii [2]. Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad 

Otyłością (ang. The International Association for the Study of Obesity, 

IASO) i Międzynarodowej Grupy Zadaniowej ds. Otyłości (ang. The 

International Obesity Task Force, IOTF) w 2010 roku około 1 biliona osób 

dorosłych na świecie miało nadwagę, a 475 mln charakteryzowało się 

otyłością. Duży niepokój budzi fakt, że nadmierna masa ciała coraz 

powszechniej występuje wśród coraz młodszych osób – w 2011 roku 

nadwagę stwierdzono u ponad 40 milionów dzieci w wieku poniżej 5 lat 

[3]. Epidemia nadwagi i otyłości nie ominęła również Polski. Według 

danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. 

Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) 

w 2010 roku wśród 27 państw należących do Unii Europejskiej Polska 

zajmowała 14 miejsce pod względem częstości występowania otyłości 

wśród osób dorosłych [4]. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) 

z 2009 roku podają, że w Polsce nadmierna masa ciała dotykała ponad 61% 

mężczyzn (45% – nadwaga, 17% – otyłość) oraz prawie 45% kobiet  

(29% – nadwaga, 15% – otyłość) [5]. Autorzy ogólnopolskiego badania 

rozpowszechnienia i kontroli czynników ryzyka chorób serca w Polsce 

NATPOL 2011 prognozują, że w 2035 roku 33% populacji, tj. 9 mln 

Polaków będzie otyłych [6].  

                                                                   
1 alicja.kucharska@wum.edu.pl, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, 
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Etiologia otyłości jest złożona, jednak dominującą rolę przypisuje się 

czynnikom środowiskowym. Wśród nich najważniejszą rolę odgrywa 

niekorzystny styl życia obejmujący nieprawidłowy sposób żywienia 

(nieprawidłowe zachowania żywieniowe, nieodpowiedni skład ilościowy 

i jakościowy diety), małą aktywność fizyczną, a także niedostateczną lub 

nadmierną ilość snu oraz odczuwany w ciągu dnia stres i napięcie emocjonalne 

[1]. Badania porównujące zachowania osób się z nadmierną oraz prawidłową 

masą ciała pozwalają na pogłębienie wiedzy na temat czynników 

sprzyjających powstawaniu otyłości. Zdefiniowanie i wyeliminowanie 

nieprawidłowych zachowań możne w istotny sposób przyczynić się do 

skuteczności walki z tym niebezpiecznym schorzeniem. 

2. Cel pracy 

Celem pracy była analiza porównawcza sposobu żywienia osób 

z prawidłową i nadmierną masą ciała, ze szczególnym uwzględnieniem 

różnic w wybranych zachowaniach żywieniowych oraz elementach stylu 

życia. 

3. Materiały i metody 

3.1. Grupa badana  

Badanie zostało przeprowadzone wśród 100 osób w wieku 31-50 lat. 

W rekrutacji uczestników badania zastosowano dobór celowy, metodę kuli 

śniegowej. Kryterium włączenia stanowiły: 

 wiek 31-50 lat - rekrutacja z jednej grupy wiekowej (na podstawie 

podziału populacji polskiej zgodnie z normami żywienia IŻŻ), 

 wskaźnik masy ciała BMI (obliczony według wzoru: BMI = masa 

ciała (kg)/wzrost (m)
2
, służący do podziału uczestników na: grupę 

osób z prawidłową masą ciała (BMI<25 kg/m
2
) oraz grupę osób 

z nadmierną masą ciała (BMI≥25 kg/m
2
), 

 nie stosowanie diety odchudzającej w czasie przeprowadzania 

badania.  

Kobiety stanowiły 50% badanej grupy, większość respondentów 

zamieszkiwało miasta oraz legitymowało się wykształceniem wyższym. 

Charakterystykę badanej grupy przedstawiono w tabeli 1. 
  



 

Alicja Kucharska, Joanna Siemiątkowska, Beata Sińska 
 

144 

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy 

Parametr 

 

Osoby 

z prawidłową 

masą ciała 

n = 50 

Osoby 

z nadmierną masą 

ciała 

n = 50 

P 

Wiek [lata], średnia ± SD 41,48 ± 6,37 42,56 ± 6,28 >0,05 

BMI [kg/m
2
], średnia ± SD  22,57 ± 1,75 29,05 ± 3,22 <0,05 

Płeć, %  

 kobiety  

 mężczyźni 

 

50 

50 

 

50 

50 

>0,05 

Miejsce zamieszkania, %  

 duże miasto 

 małe miasto  

 wieś 

 

46 

40 

14 

 

58 

26 

16 

>0,05 

Wykształcenie, %  

 podstawowe 

 zawodowe  

 średnie 

 wyższe 

 

0 

6 

18 

76 

 

0 

10 

32 

58 

>0,05 

SD – odchylenie standardowe, p - istotność testu U Manna-Whitneya. Źródło: Opracowanie 
własne 

3.2. Ocena sposobu żywienia 

Do oceny sposobu żywienia wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety 

zawierający pytania dotyczące zachowań żywieniowych (spożywanie I 

śniadania, regularność posiłków, pojadanie między posiłkami, częstość 

spożywania wybranych grup produktów) oraz wybranych elementów stylu 

życia (długość snu, aktywność fizyczna, stres). 

3.3. Analiza statystyczna 

W analizie statystycznej posłużono się programem Statistica 10, 

zastosowano następujące testy statystyczne:  

 test χ
2 
dla zmiennych nominalnych; 

 test U Manna-Whitneya (test U) dla zmiennych porządkowych oraz 

zmiennych przedziałowych nie mających rozkładu normalnego. 

Za poziom istotności uznano wartości p < 0,05. 

4. Wyniki 

4.1. Zachowania żywieniowe związane ze spożywaniem posiłków 

Szczegółową charakterystykę zachowań żywieniowych związanych ze 

spożywaniem posiłków przedstawiono w tabeli 2. Osoby charakteryzujące 
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się prawidłową masą ciała w porównaniu do osób z nadwagą i otyłością 

istotnie częściej spożywały I śniadanie (p=0,03), odżywiały się bardziej 

regularnie (p=0,045) oraz rzadziej spożywały posiłki poza domem 

(p=0,037).  

Tabela 2. Zachowania żywieniowe związane ze spożywaniem posiłków 

Zachowania żywieniowe 

Osoby z 

prawidłową masą 

ciała 

n = 50 

Osoby z 

nadmierną masą 

ciała 

n = 50 
P 

% odpowiedzi 

Codzienne spożywanie I 

śniadania 

Tak 

Nie 

 

 

78 

22 

 

 

52 

48 

<0,05 

Regularność posiłków  

Tak 

Nie 

 

62 

38 

 

42 

58 

<0,05 

Pojadanie 

Tak 

Nie 

 

84 

16 

 

86 

14 

>0,05 

Jedzenie poza domem 

Tak 

Nie 

 

10 

90 

 

26 

74 

<0,05 

p – istotność testu χ2. Źródło: Opracowanie własne 

4.2. Częstość spożywania wybranych grup produktów 

Osoby z prawidłową masą ciała w porównaniu do osób z nadwagą 

i otyłością istotnie częściej spożywały produkty zbożowe pełnoziarniste 

(p=0,047) oraz ryby (p=0,04). Natomiast osoby z nadmierną masą ciała 

istotnie częściej sięgały po tłuste mięsa i produkty mięsne (p=0,039). 

W przypadku pozostałych grup produktów nie stwierdzono istotnych różnic 

w częstości ich spożycia przez badane odsoby. Czętość spożywania 

wybranych grup produktów przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela 3. Częstość spożywania wybranych grup produktów  

Produkty 

7 razy 
w tyg. 

4-6 razy 
w tyg. 

2-3 razy 
w tyg. 

1 raz 
w tyg. 

1-2 razy 
w m-cu 

Rzadziej 

% odpowiedzi 

Zbożowe 

pełnoziarniste 

1 12 28 30 12 10 8 

2 14 8 26 18 22 12 

Zbożowe 

rafinowane 

1 28 18 26 20 6 2 

2 26 40 12 16 4 2 

Warzywa 1 40 22 24 12 0 2 

2 44 18 18 12 4 4 

Owoce 1 50 20 18 8 2 2 

2 40 22 24 6 4 4 

Mleczne 

pełnotłuste 

1 24 16 18 24 14 4 

2 24 24 26 10 4 12 

Mleczne 

chude i 

półtłuste 

1 18 24 18 12 6 22 

2 18 12 20 24 12 14 

Tłuste mięsa i 

przetwory 

mięsne 

1 8 8 24 30 10 20 

2 6 24 40 8 6 16 

Chude mięsa i 

przetwory 
mięsne 

1 12 42 30 10 4 2 

2 12 20 48 10 10 0 

Ryby 1 0 2 26 42 22 8 

2 2 2 10 38 30 18 

Słodycze 1 22 28 30 8 4 8 

2 18 28 26 14 6 8 

Alkohol 1 2 0 14 32 18 34 

2 8 2 18 22 22 28 

Fast food 1 0 0 6 4 32 58 

2 2 4 6 6 20 62 

1 – osoby z prawidłową masą ciała, 2 – osoby z nadmierną masą ciała; Źródło: Opracowanie 
własne 

Uczestnicy badania zapytani zostali także o rodzaj spożywanych 

napojów (tabela 4). Osoby z nadmierną masą ciała w odróżnieniu do osób 

ze wskaźnikiem masy ciała w granicach normy istotnie częściej sięgały po 

wody smakowe (p=0,047) i napoje słodzone (p=0,017). 
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Tabela 4. Rodzaje spożywanych napojów 

Rodzaj napoju 

 

Osoby z 

prawidłową 

masą ciała 

n = 50 

Osoby z 

nadmierną 

masą ciała 

n = 50 

P 

Soki i nektary 

Napoje słodzone (np. cola, ice-tea) 

Woda 

Woda smakowa 

Herbata z cukrem/bez cukru 

Kawa z cukrem/bez cukru 

Inne  

14 

4 

37 

2 

15/30 

14/21 

1 

8 

4 

37 

8 

11/26 

16/18 

3 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

P – istotność testu χ2; Źródło: Opracowanie własne 

4.3. Elementy stylu życia  

Osoby z prawidłową masą ciała przeznaczały na sen średnio 
7,28 godzin w porównaniu do 7,09 godzin w przypadku osób z nadmierną 
masą ciała. Różnica ta nie była istotna statystycznie (p=0,58).  

Większość ankietowanych zarówno tych z prawidłową, jak i nadmierną 
masą ciała oceniła swoją aktywność fizyczną jako średnią (regularna 
aktywność przez większość dni w tygodniu przez 30 do 60 minut). 
Porównywane grupy nie różniły się istotnie statystycznie pod względem 
poziomu aktywności fizycznej (p=0,08). Różnice zaobserwowano 
natomiast w przypadku wpływu stresu lub napięcia emocjonalnego na 
apetyt - osoby z nadmierną masą ciała istotnie cześciej odczuwały w takich 
przypadkach wzrost apetytu w porówniu do osób z prawidłową masą ciała 
(p=0,0002) (tabela 5).  

Tabela 5.  Elementy stylu życia 

Badana cecha 

Osoby z 

prawidłową masą 

ciała 

n = 50 

Osoby z 

nadmierną masą 

ciała 

n = 50 

P 

% odpowiedzi 

Aktywność fizyczna: 

 duża  

 średnia 

 mała 

 

4 

42 

54 

 

5 

18 

76 

>0,05 

Wpływ stresu lub napięcia 

emocjonalnego na apetyt: 

 brak apetytu 

 nie ma wpływu 

 wzrost apetytu 

 

 60 

18 

22 

 

 20 

32 

48 

<0,05 

P- istotność testu U Manna-Whitneya; Źródło: Opracowanie własne 
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5. Dyskusja 

Sposób żywienia jest jednym z najważniejszych czynników 

determinujących masę ciała. Prawidłowe zachowania żywieniowe mogą 

sprzyjać utrzymaniu masy ciała na właciwym poziomie, natomiast złe 

mogą powodować wzrost masy ciała i w konsekwencji przyczynić się do 

wystąpienia nadwagi lub otyłości [7].  

Priorytetowym elementem racjonalnego żywienia jest spożywanie 

pierwszego śniadania. Pomijanie tego posiłku nie sprzyja kontrolowaniu masy 

ciała i związane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nadwagi lub 

otyłości [8]. W badaniu Wing i wsp. wykazano, że czynnikiem mającym 

wpływ na utrzymanie masy ciała na prawidłowym poziomie jest regularne 

spożywanie śniadań [9]. Wyniki badania własnego potwierdziły to 

spostrzeżenie - osoby ze wskaźnikiem masy ciała w granicach normy istotnie 

częściej spożywały pierwsze śniadanie, niż osoby z nadmierną masą ciała. 

W badaniu własnym tylko połowa osób z nadwagą i otyłością spożywała 

śniadanie każdego dnia. Częstsze spożywanie śniadań wśród osób z nadmierną 

masą ciała zaobserwowali Lange i wsp., w badaniu których zwyczaj 

codziennego spożywania śniadań deklarowało około 2/3 osób [10]. 

Nieregularne spożywanie posiłków to kolejne niekorzystne zachowanie 

żywieniowe zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia nadmiernej 

masy ciała [11]. W badaniu Gruszki i wsp. nie wykazano istotniej różnicy 

w przypadku regularności spożywanych posiłków pomiędzy osobami 

z prawidłową masą ciała, nadwagą lub otyłością. Zaobserwowano 

natomiast, że największa liczba respondentów odżywiająca się 

nieregularnie charakteryzowała się otyłością II stopnia [12]. Wyniki 

badania własnego w odróżnieniu do cytowanej analizy wykazały, że osoby 

z prawidłową masą ciała istotnie częściej odżywiały się regularnie 

w porównaniu do osób z nadwagą i otyłością. 

Brak regularnych posiłków sprzyja pojadaniu między nimi. Z jednej 

strony pojadanie między posiłkami może stanowić dodatkowe źródło m.in. 

owoców czy warzyw w codziennej diecie, z drugiej może sprzyjać 

dodatniemu bilansowi energetycznemu [13]. W badaniu Cymerys i wsp. 

zaobserwowano, że zjawisko pojadania między posiłkami wśród osób 

z otyłością było dość częste, a najczęściej pojadanymi produktami były 

słodycze, następnie owoce i kanapki [14]. W badaniu Gruszki i wsp. 

pojadanie między posiłkami było również bardzo rozpowszechnione wśród 

respondentów niezależnie od wskaźnika masy ciała, a najczęściej 

wybieranymi produktami były słodycze [12]. Wyniki badania własnego 

pokazały, że większość respondentów zarówno tych z prawidłową, jak 

i nadmierną masą ciała pojadało między posiłkami. Tak samo jak 
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w przytoczonych badaniach ankietowani przede wszystkim sięgali po 

słodycze, ale także po owoce.  

Należy pamiętać, że na masę ciała może mieć wpływ rodzaj wypijanych 

napojów. Konsumpcja napojów słodzonych będących źródem znacznych 

ilości energii i cukrów prostych sprzyja wzrostowi masy ciała [15]. Wyniki 

badania własnego pokazały, że osoby charakteryzujące się nadmierną masą 

ciała istotnie częściej sięgały po tego rodzaju napoje, niż osoby 

z prawidłową masą ciała. Uważa się, że zmniejszenie spożycia napojów 

słodzonych może ograniczyć rozpowszechnianie się otyłości oraz chorób 

będących jej skutkiem [16].  

Wyniki badania własnego pokazały, że osoby z nadmierną masą ciała 

istotnie częściej spożywały posiłki poza domem w porównaniu do osób 

z prawidłową masą ciała. W badaniu Bezerra i wsp. przeprowadzonym 

wśród 56178 osób dorosłych wykazano, że odżywianie się poza domem 

wiązało się z częstszym występowaniem nadwagi i otyłości, ale wyłącznie 

w przypadku respondentów płci męskiej, natomiast w przypadku kobiet 

wykazano odwrotną zależność i tłumaczono to dokonywaniem przez 

kobiety lepszych wyborów żywieniowych [17]. W badaniach de Castro 

i wsp. przeprowadzonym wśród 165 dorosłych osób zaobserwowano 

natomiast, że osoby charakteryzujące się nadmierną masą ciała spożywając 

posiłki poza domem zjadały większe, w porównaniu do posiłków 

domowych, porcje, które dostarczały większej ilości węglowodanów, 

tłuszczu i białek. U osób z prawidłową masą ciała nie zaobserwowano 

takich zależności [18].  

Utrzymanie prawidłowej masy ciała związane jest także z odpowiednim 

wyborem produktów żywnościowych. Wyniki badania własnego wykazały, 

że osoby z prawidłową masą ciała istotnie częściej spożywały produkty 

zbożowe pełnoziarniste w porównaniu do osób z nadmierną masą ciała. 

Podobną zależność wykazano w badaniu Koh-Banerjee i wsp. 

przeprowadzonym wśród 27082 mężczyzn, w którym zwiększone spożycie 

produktów zbożowych pełnoziarnistych było odwrotnie proporcjonalne do 

wzrostu masy ciała [19]. Pełnoziarniste produkty zbożowe są bogatym 

źródłem błonnika pokarmowego, który sprzyja utrzymaniu masy ciała na 

prawidłowym poziomie m.in. poprzez obniżanie gęstości energetycznej 

diety oraz udział w szybszym powstawaniu uczucia sytości (dłuższy czas 

żucia prowadzi do wydłużenia czasu posiłku, pęczniejący w żołądku 

pokarm powoduje rozciąganie ścian żołądka co stanowi dodatkowy sygnał 

sytości) [20].  

W badaniu własnym stwierdzono, że osoby ze wskaźnikiem masy ciała 

powyżej normy istotnie częściej sięgały po tłuste mięsa i produkty mięsne. 

Obserwacja ta uzyskała potwierdzenie w badaniu Gruszki i wsp., w którym 

wykazano, że osoby z nadmierną masą ciała, a w szczególności te 
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z otyłością drugiego stopnia, częściej spożywały produkty tłuste, takie jak 

mięso wieprzowe, kiełbasy czy pasztety w odróżnieniu do osób, u których 

wskaźnik masy ciała mieścił się w granicach normy [12]. Wyniki badania 

własnego wykazały również, że osoby z prawidłową masą ciała istotnie 

częściej spożywały ryby, niż osoby z nadmierną masą ciała. Zaleca się 

spożywanie ryb w ilości 2-3 razy w tygodniu ze względu na to, że są one 

źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, a w szczególności 

z rodziny omega-3 [21]. Wariant odpowiedzi 2-3 razy w tygodniu 

w badaniu własnym wybierany był przez co czwartą osobę z prawidłową 

masą ciała oraz jedynie co dziesiątą osobę z nadwagą i otyłością. Rzadkie 

spożywanie ryb przez osoby z otyłością zaobserwowano także w badaniu 

Cymerysa i wsp. [14].  

Uważa się, że ilość czasu w ciągu doby przeznaczona na sen może 

determinować masę ciała. W zwiększeniu ryzyka nadwagi i otyłości zwraca 

się uwagę przede wszystkim na zbyt małą ilość snu. W badaniach 

dotyczących wpływu długości snu na masę ciała, za krótki sen rozumie się 

najczęściej przesypianie 6 i mniej godzin w ciągu doby, za optymalną ilość 

uznaje się 7-8 godzin, a za długi sen 9 godzin i więcej. Zbyt mała (6 i mniej 

godzin) lub zbyt duża (9 godzin i więcej) ilość snu sprzyja nadmiernej 

masie ciała. Wiązane jest to ze zwiększonym apetytem spowodowanym 

zmniejszonym stężeniem leptyny, a zwiększonym stężeniem greliny [22]. 

W badaniu własnym nie zaobserwowano istotnej statystycznie różnicy 

w średniej ilości snu między porównywanymi grupami. Ilość ta mieściła się 

granicach optymalnej ilości snu, czyli 7-8 godzin.  

Brak lub niski poziom aktywności fizycznej sprzyja dodatniemu 

bilansowi energetycznemu, a co za tym idzie nadwadze i otyłości [11]. 

Samoocena aktywności fizycznej dokonana przez respondentów w badaniu 

własnym wykazała brak istotnej statystycznie różnicy w poziomie 

aktywności fizycznej między porównywanymi grupami, chociaż swoją 

aktywność fizyczną na poziomie umiarkowanym oceniło więcej osób 

z prawidłową, niż nadmierną masą ciała. W badaniu Gruszki i wsp. 

zaobserwowano, że osoby z prawidłową masą ciała były częściej aktywne 

fizycznie, niż osoby z nadmierną masą ciała. Wykazano również zależność 

między wartością wskaźnika masy ciała a aktywnością fizyczną [12]. 

Podobnie, w badaniu Hansen i wsp. przeprowadzonym wśród 3867 osób 

w wieku 20-85 lat zaobserwowano, że osoby ze wskaźnikiem masy ciała 

powyżej normy prezentowały mniejszą aktywność fizyczną, niż osoby 

z prawidłową masą ciała [23].  

Odczuwany w ciągu dnia stres może wpływać na apetyt i przyczyniać 

się do wzrostu masy ciała [24]. Wyniki badania własnego pokazały, że 

u osób z nadmierną masą ciała istotnie częściej stres oraz odczuwane 

napięcie emocjonalne wpływało na zwiększenie apetytu w porównaniu do 
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osób ze wskaźnikiem masy ciała w granicy normy. W badaniu 

przeprowadzonym wśród 117 dorosłych otyłych pacjentów przez 

Bętkowską-Korpałę i wsp. wykazano, że stres stanowił czynnik, który 

sprzyjał nadmiernemu przyjmowaniu pożywienia [25].  

6. Wnioski 

Osoby z nadmierną masą ciała prezentowały mniej korzystne 

zachowania żywieniowe, niż osoby z prawidłową masą ciała. Dotyczyły 

one:  

 rzadszego spożywania I śniadania; 

 mniej regularnych posiłków; 

 rzadszego spożywania pełnoziarnistych produktów zbożowych oraz 

ryb; 

 częstszego spożywania tłustych mięs i produktów mięsnych oraz 

napojów słodzonych i wód smakowych; 

 częstszego odżywiania się poza domem.  

Edukacja żywieniowa powinna być prowadzona niezależnie od wartości 

wskaźnika masy ciała. Jednak w przypadku osób z nadwagą lub otyłością 

powinna być skoncentrowana szczególnie na kształtowaniu takich 

zachowań, jak: systematyczne spożywanie I śniadania, regularne 

spożywanie posiłków, jak również dokonywanie prawidłowych wyborów 

żywieniowych, które będą sprzyjać utrzymaniu należnej masy ciała. Ważne 

jest także promowanie regularnej aktywności fizycznej oraz umiejętności 

radzenia sobie ze stresem. 
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Analiza porównawcza sposobu żywienia osób z prawidłową 

i nadmierną masą ciała 

Streszczenie 

Nadwaga i otyłość stanowią jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych 

współczesnego świata. Etiologia otyłości jest złożona, jednak dominującą rolę przypisuje się 

czynnikom środowiskowym. Celem pracy było wykazanie różnic w wybranych 
zachowaniach żywieniowych oraz elementach stylu życia osób z prawidłową i nadmierną 

masą ciała. Badaniem objęto 100 osób w wieku 31-50 lat. Wykorzystano autorski 

kwestionariusz ankiety. Osoby z nadmierną masą ciała rzadziej spożywały I śniadanie, 

odżywiały się mniej regularnie, rzadziej spożywały pełnoziarniste produkty zbożowe i ryby, 
natomiast częściej jadały się poza domem oraz spożywały tłuste mięsa i słodzone napoje. 

Osoby z nadmierną masą ciała prezentowały mniej korzystne zachowania żywieniowe. 

Edukacja żywieniowa powinna być prowadzona niezależnie od wartości wskaźnika masy 

ciała, koncentrować na kształtowaniu zachowań żywieniowych sprzyjających utrzymaniu 
należnej masy ciała, promowaniu regularnej aktywności fizycznej oraz umiejętności 

radzenia sobie ze stresem. 

Słowa kluczowe: nadmierna masa ciała, zachowania żywieniowe, styl życia 

  

http://www.izz.waw.pl/pl/?option=com_content&view=article&id=7
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http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0053044&representation=PDF
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Comparative analysis of the eating habits of persons with appropriate 

vs excessive body weight 

Abstract 

Overweight and obesity constitute one of the largest health issues of the modern world. The 
etiology of obesity is complex; however, the dominant role is ascribed to environmental 

factors. The aim of the study was to show differences in selected dietary behaviours and 

lifestyle elements between persons with appropriate and excess weight. The study comprised 

100 respondents aged 31-50. An original survey questionnaire was used. Respondents with 
excess body weight consumed breakfast more rarely, they ate less regularly, ate fish and 

wholemeal products less frequently; while eating out and eating fatty meats and sugary 

drinks more frequently. The persons with excessive body mass presented less beneficial 

eating behaviours. Nutrition education should be provided regardless of the body mass 
index; it ought to focus on developing dietary behaviours conducive to appropriate weight 

maintenance, on promoting regular physical activity and coping with stress. 

Keywords: overweight, dietary habits, lifestyle 
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Czy edukacja żywieniowa  

wśród uczniów szkół podstawowych jest istotna? 

1. Wstęp 

Prawidłowa postawa żywieniowa człowieka jest wypadkową wielu 

czynników, w tym m.in czynników środowiskowych, kulturowych, 

demograficznych (płeć, wiek), ekonomicznych oraz wiedzy na temat zasad 

prawidłowego żywienia [1, 2, 3]. Edukacja wśród dzieci w wieku szkolnym 

stanowi ważne przedsięwzięcie, a potrzeby żywieniowe stanowią 

zagadnienie bardzo złożone, gdyż to właśnie ten okres w życiu pozwala 

ukształtować zachowania prozdrowotne i prawidłowe nawyki żywieniowe 

[4]. Wiele schorzeń dietozależnych jest skutkiem błędów nabytych 

w młodości i systematycznie utrwalanych w późniejszych latach [5,6].  

Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na 

rozwój fizyczny, stan zdrowia i samopoczucie dziecka [7]. Nawyki 

żywieniowe kształtują się do 10 roku życia, potem nadal mogą być 

modyfikowane, ale raz ukształtowane złe nawyki bardzo trudno jest 

zmienić [1, 8]. Prawidłowa realizacja żywienia dzieci w szkołach, 

w których przebywają (nawet do ośmiu godzin dziennie stwarza 

konieczność zaspokojenia około 50% potrzeb żywieniowych w placówkach 

oświatowych [9]. Badania naukowe wskazują na spore błędy w żywieniu 

zbiorowym, objawiające się niską oceną zaplanowanych jadłospisów 

w szkołach, jak również w żywieniu indywidualnym dzieci w okresie 

dorastania [10].  

Zaspokojenie zapotrzebowania na energię i składniki żywieniowe dzieci 

w wieku skoku wzrostowego jest istotne ze względu na wrażliwość dzieci 

na wszelkie ograniczenia podaży. Niedobory pokarmowe mogą skutkować 

nieodwracalnym zahamowaniem tempa rozwoju [9]. Należy pamiętać, że 

najistotniejszą rolę w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych odgrywają 
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rodzice. Są oni najważniejszym ogniwem procesu edukacji, ponieważ to 

właśnie w rodzinie ma miejsce tzw. socjalizacja pierwotna [11, 12]. 

Rodzina wpływa na zachowania żywieniowe dziecka w dwojaki sposób, 

bezpośrednio poprzez dostarczanie określonej żywności i pośrednio 

poprzez przekazanie postaw wobec żywności oraz kształtowania 

preferencji żywieniowych. 

Konieczność edukacji żywieniowej i szeroko rozumianej profilaktyki 

zdrowotnej w zakresie odżywiania znalazło odzwierciedlenie w zaan-

gażowaniu wielu instytucji.  

Dzieci tylko rozumiejąc w pełni korzyści płynące z spożywania 

określonych produktów z większą chęcią sięgają po warzywa owoce czy 

mleko.  

2. Cel pracy 

Celem pracy jest przedstawienie stanu wiedzy dzieci i rodziców na 

temat zasad zdrowego żywienia oraz zmian w tym zakresie uzyskanych 

dzięki realizacji autorskiego programu „Twoje zdrowie – Twój wybór!” 

kierowanego do dzieci szkół podstawowych. 

3. Materiał i metody 

Opracowano autorski program edukacyjny „Twoje zdrowie – Twój 

wybór!” kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców. 

W programie prowadzonym w okresie grudzień 2011 – marzec 2012 

uczestniczyło 854 dzieci z 8 szkół podstawowych województwa śląskiego,  

– klas 4-6 (w tym 468 dziewczynki i 386 chłopców). Badania prowadzono po 

uzyskaniu zgody dyrekcji każdej ze szkół.  

Metodą zastosowaną w niniejszej pracy jest autorski kwestionariusz ankiety 

(anonimowy) zawierający zarówno pytania zamknięte jak i otwarte. Spośród 

19 pytań, z których składała się ankieta, 14 stanowiły pytania zamknięte, 

bezpośrednio dotyczące wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia. Za każdą 

prawidłową odpowiedź uczeń otrzymywał jeden punkt, za brak odpowiedzi 

lub błędną odpowiedź – 0 punktów. W celu określenia poziomu wiedzy 

badanych osób przyjęto za kryterium klasyfikujące 4-stopniową skalę oceny, 

zgodnie z którą wyróżniono następujące poziomy wiedzy: bardzo dobry 

(14-13 punktów), dobry (12-11 punktów), dostateczny (10-7 punktów). Za 

niezadowalający poziom wiedzy uznano ten, który wiązał się z udzieleniem 

mniej niż 7 poprawnych odpowiedzi. Uzyskane odpowiedzi przeanalizowano 

w oparciu o płeć. 

Dla każdego ucznia zostały przygotowane 2 identyczne kwestionariusze, 

które uczeń wypełniał przed lekcją edukacyjną – w celu sprawdzenia 

obecnej wiedzy żywieniowej i zrozumienia problemów związanych 
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z prawidłowym komponowaniem jadłospisu oraz po prezentacji, co dało 

obraz korzyści płynących z takiego przedsięwzięcia. 

Podczas lekcji edukacyjnej trwającej 45 minut przekazywana była 

dzieciom wiedza z zakresu zasad prawidłowego żywienia, ukierunkowana 

na kształtowanie nawyków żywieniowych, umiejętności wyboru zdrowych, 

wartościowych produktów spożywczych, jak i propagowanie zdrowego 

stylu życia. Prezentację w formie multimedialnej starano się dostosować do 

wieku dzieci, by zwiększyć ich zainteresowanie i chęć aktywnego udziału 

w warsztatach. Zastosowano różne formy aktywizacji dzieci, takie jak: 

wspólne rozwiązywanie krzyżówki, uzupełnianie piramidy żywienia, quizy.  

Kolejnym etapem badań było przeprowadzenie autorskiej anonimowej 

ankiety wśród rodziców w szkołach podczas spotkań z wychowawcami 

klas lub poprzez przekazanie jej dzieciom do wypełnienia w domu po lekcji 

edukacyjnej. Kwestionariusz został wypełniony przez 165 osób. Ankieta 

składała się z 10 pytań dotyczących wiedzy na temat zasad zdrowego 

żywienia. Odpowiedzi rodziców przeanalizowano przy pomocy arkusza 

kalkulacyjnego Excel 2010.  

4. Wyniki 

4.1. Analiza odpowiedzi udzielonych przez uczniów 

Jak wynika z analizy uzyskanych danych, wartość średnia dla całej badanej 

populacji dzieci osiągnęła poziom 6,55 punktów co jest wynikiem niezado-

walającym. Najlepiej z zadaniem poradzili sobie uczniowie klasy czwartej, 

uzyskując średnią poprawnych odpowiedzi 7,4 punktu. Wynik był słabszy 

wśród uczniów starszych klas. Klasa piąta uzyskała średnio – 6,7 punktu; 

szósta – 6,4 punktu. Analizując średnią uzyskaną przez wszystkie dziewczynki 

i wszystkich chłopców wykazano różnicę punktową – 1,7 punków na korzyść 

dziewczynek (6,89 punktów – dziewczynki i 5,19 punktów – chłopcy).  

Stwierdzono, że największe trudności sprawiła uczniom odpowiedź na 

pytanie dotyczące źródła błonnika, zalecanej ilości spożywanych posiłków 

w ciągu dnia oraz najważniejszego posiłku w ciągu dnia (odsetek 

niepoprawnych odpowiedzi kolejno: 84%, 76%, 72%). Na pytanie dotyczące 

błędów żywieniowych, których nie powinno się popełniać najczęściej 

wskazywano spożywanie słodyczy (97%), fast-foodów (88%) oraz słodzonych 

napoi gazowanych (47%).  

Uczniom klas 4-6 zadano pytanie dotyczące ilości posiłków, jaka 

powinna być spożywana każdego dnia zgodnie z zasadami zdrowego 

odżywiania. Przed lekcją edukacyjną uczniowie najczęściej wskazywali 

prawidłową odpowiedź tj. 5 posiłków – poprawnie na to pytanie przed 
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lekcją edukacyjną odpowiedziały 242 dziewczynki (51,7%) oraz 147 

chłopców (38%). Wyniki obrazuje Rycina 1. 

 
Ryc. 1. Odpowiedzi uczniów klas 4-6 na pytanie dotyczące ilości posiłków w ciągu dnia 

zalecanych według zasad zdrowego żywienia. Odpowiedzi przed edukacją żywieniową 

[opracowanie własne] 

To samo pytanie dotyczące zalecanej ilości posiłków w ciągu dnia 

zadano uczniom po lekcji edukacyjnej. Odpowiedzi były w zdecydowanej 

większości prawidłowe. Dobrej odpowiedzi udzieliło 414 dziewczynek 

(88,5%) i 329 chłopców (85,2%). Odpowiedzi obrazuje Rycina 2. 

 

Ryc. 2. Odpowiedź uczniów klas 4-6 na pytanie dotyczące ilości posiłków w ciągu dnia 

zalecanych według zasad zdrowego żywienia. Odpowiedzi po edukacji żywieniowej 
[opracowanie własne] 
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Pytaniem, które sprawiało trudności uczniom, okazało się pytanie 

dotyczące najważniejszego posiłku w trakcie dnia. Przed lekcją edukacyjną 

uczniowie wskazywali najczęściej śniadanie (40,4% dziewczynki, 37,3% 

chłopcy), II śniadanie (28,2% dziewczynek, 39,1% chłopców). Wyniki 

obrazuje Rycina 3. 

 
Ryc. 3. Odpowiedzi uczniów klas 4-6 na pytanie dotyczące najważniejszego posiłku w ciągu dnia 

przed przeprowadzeniem lekcji edukacyjnej [opracowanie własne] 

To samo pytanie zadano uczniom klas 4-6 po lekcji edukacyjnej, w której 

zwracano szczególną uwagę na podkreślenie wagi I śniadania w diecie 

uczniów. Po lekcji edukacyjnej stosunek odpowiedzi prawidłowych – śniadanie, 

był zdecydowanie przeważający. Poprawnej odpowiedzi udzieliło 68,9% 

dziewczynek oraz 89,9% chłopców. Wyniki przedstawiono na Rycinie 4. 

 

Ryc. 4. Odpowiedzi uczniów klas 4-6 na pytanie dotyczące najważniejszego posiłku w ciągu dnia 
po przeprowadzeniu lekcji edukacyjnej [opracowanie własne] 
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Jeśli chodzi o odpowiedzi na pytanie dotyczące źródła błonnika  diecie, 

uczniowie przed lekcją edukacyjną bez przekonania wskazywali różne 

odpowiedzi. Na warzywa i owoce oraz ciemne pieczywo wskazywało 

30,7% uczniów, mleko wskazywało 33,1% uczniów, ryby 27,9% a masło 

8,2% uczniów. Wyniki przedstawiono na Rycinie 5. 

 

Ryc. 5. Odpowiedzi uczniów klas 4-6 na pytanie produktów będących źródłem błonnika przed 
przeprowadzeniem lekcji edukacyjnej [opracowanie własne] 

Po lekcji edukacyjnej 69,4% dziewczynek oraz 80,5% chłopców 

wskazało poprawną odpowiedź na pytanie dotyczące produktów będących 

źródłem błonnika w diecie. Wyniki przedstawiono na Rycinie 6. 

 
Ryc. 6. Odpowiedzi uczniów klas 4-6 na pytanie produktów będących źródłem błonnika 

po przeprowadzeniu lekcji edukacyjnej [opracowanie własne] 
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Jednym z pytań w ankiecie było pytanie dotyczące definicji witamin. 24 

dziewczynki i 76 chłopców wskazało odpowiedź – „Witaminy nie są 

składnikami odżywczymi, można je dostarczać organizmowi, ale nie są one 

niezbędne” (11,7% wszystkich ankietowanych).Ponad połowa badanych  

– 65,2% (557 osób) uczniów wskazało odpowiedź prawidłową „Witaminy 

należą do niezbędnych składników odżywczych, regulujących wiele 

przemian w organizmie”. Pozostali uczniowie wskazywali, że witaminy 

możemy przyjmować tylko w postaci tabletek. Odpowiedzi przedstawiono 

na Rycinie 7. 

 Ryc. 

7. Odpowiedź na pytanie o definicję witamin przed lekcją edukacyjną [opracowanie własne]  

Na pytanie o definicję witamin po edukacji żywieniowej poprawnie 

odpowiedziało 414 dziewczynek (88,5%) oraz 311 chłopców (80,5%). 

Nadal część uczniów wskazywało błędnie, że witaminy można spożywać 

tylko w postaci tabletek – 38 dziewczynek i 72 chłopców (12,8% 

wszystkich ankietowanych). Wyniki przedstawiono na Rycinie 8.  
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Ryc. 8. Odpowiedź na pytanie o definicję witamin po lekcji edukacyjnej [opracowanie własne] 

5. Analiza odpowiedzi udzielonych przez rodziców 

Zapytano rodziców o preferowany rodzaj obróbki termicznej potraw. 

Najczęściej rodzice wskazywali gotowanie – 82 osoby (49,7%),pieczenie 

54 osoby (32,7%) oraz smażenie 22 osoby (13,4%). Wyniki przedstawiono 

na Rycinie 9. 

 

Ryc. 9. Wybór obróbki termicznej potraw wybieranej przez rodziców [opracowanie własne] 
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Jako pozytywny ocenić należy fakt, że rodzice uczniów wskazują 

najczęściej na śniadanie jako posiłek, który powinien być najbardziej 

energetyczny w ciągu dnia. Taką odpowiedź udzieliło 117 rodziców 

(70,9%). W innych odpowiedziach często pojawiało się II śniadanie – 36 

osób (21,8%). Wyniki przedstawiono na Rycinie 9. 

 

Ryc. 10. Odpowiedź rodziców na temat najbardziej energetycznego posiłku w ciągu dnia 

[opracowanie własne] 

6. Dyskusja 

Zapobieganie otyłości u dzieci jest międzynarodowym priorytetem 

zdrowia publicznego ze względu na znaczny wpływ otyłości na ostre 

i przewlekłe choroby, oraz ogólny stan zdrowia. Owe działania 

prewencyjne mogą być realizowane poprzez podnoszenie świadomości 

społeczeństwa w obszarze żywienia człowieka zdrowego, jak i chorego 

niezależnie od wieku. Z danych GUS wynika, iż u ponad 16% dzieci 

w Polsce zdiagnozowano otyłość lub nadwagę, przy czym obserwuje się 

trend wzrostowy ok. o dwa punkty procentowe na dekadę [13].  

Edukacja żywieniowa jest procesem długofalowym. Badania naukowe 

dowodzą, że powinna być wprowadzana już w wieku rozwojowym, 

angażując zarówno środowisko szkolne jak i rodzinne [14]. Jednym 

z pierwszych kroków zapobiegających występowaniu w przyszłości chorób 

dietozależnych (nadwaga, otyłość, cukrzyca typu 2) jest wypracowanie 

właściwych nawyków żywieniowych.  

Wyniki badań autorów niniejszej pracy wskazują, iż wciąż znaczny 

odsetek dzieci nie wie, że najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia jest 

śniadanie. Wyniki badań przeprowadzonych przez E. Zimną-Walendzik 
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wskazują, iż 1/3 dzieci nie je śniadań w domu [15]. Z kolei badania A. 

Wawrzyniak, wykazały, że niejednokrotnie drugim śniadaniem dla dziecka 

są chipsy oraz batony, natomiast część dzieci pomija pierwsze śniadanie 

[16]. Podobne spostrzeżenia wnosi praca I.Paradowskiej i wsp.[17]. 

Powyższe fakty jednoznacznie wskazują, że pomijanie pierwszego 

śniadania przez dzieci, stanowi poważny problem.  

Ponadto na podstawie przeglądu piśmiennictwa stwierdzić można, 

iż kolejnym niepokojącym zjawiskiem jest spożywanie przez dzieci 

słodkich napojów gazowanych, co obrazuje wciąż utrzymujące się błędne 

nawyki żywieniowe dzieci, a tym samym odpowiadając na pytanie zawarte 

w temacie niniejszej pracy - wskazuje na konieczność prowadzenia działań 

edukacyjnych w zakresie zdrowego odżywiania dzieci [18]. 

Wpływ reklamy nie jest w tym przypadku bez znaczenia. Najczęściej 

promowanymi produktami są napoje zawierające cukry proste oraz 

produkty bogate w tłuszcze nasycone. Badania naukowe potwierdzają, że 

przekaz zawarty w mediach oparty na modzie, smaku lub aromacie 

sprawia, iż prawdopodobieństwo zapamiętania przez dziecko reklamo-

wanego produktu jest 3 razy wyższe, niż u dorosłego [19, 20]. Ważne 

zatem, by już w wieku dziecięcym intensywnie oddziaływać na dziecko 

kształtując u niego prozdrowotne nawyki żywieniowe. 

Badania prowadzone przez E.M. Taveras i wsp. dowiodły, że nadwaga 

i otyłość są determinowane przez czynniki działające w niemowlęctwie 

i wczesnym dzieciństwie. Działania zmierzające do zmniejszenia problemu 

otyłości powinny koncentrować się na zapobieganiu czynnikom ryzyka już 

we wczesnych etapach życia, niezależnie od przynależności do grupy 

etnicznej. Badania te podkreślają jak dużym zagrożeniem dla dzieci jest 

nadwaga i otyłość. Edukacja w zakresie nawyków żywieniowych już we 

wczesnych latach życia może przynieść pozytywne skutki zdrowotne 

w przyszłości [21].  

Wstępne wyniki wnikliwych badań prowadzonych przez A.M. Spinola 

e Castro wskazują, że programy nauczania, które obejmują zdrowe 

odżywianie oraz aktywność fizyczną w grupie wiekowej 6-12 lat wdrażane 

wśród dzieci z otyłością, przynoszą pozytywne rezultaty [22].  

Wyniki badań przedstawionych w niniejszej pracy wskazują, że 

uczestnictwo dzieci w wykładach poświęconych zdrowemu odżywianiu 

znacznie zwiększa ich świadomość dotyczącą m.in. najważniejszego 

posiłku w ciągu dnia - śniadania, (uprzednio pomijanego), roli warzyw 

i owoców jako źródeł witamin i błonnika (przed przeprowadzeniem 

edukacji dzieci uznały, że ryby są źródłem błonnika pokarmowego), liczby 

spożywanych posiłków w ciągu dnia.  

Edukacja żywieniowa dzieci w wieku szkolnym jest działaniem 

mającym na celu nie tylko promocję zdrowia, lecz również profilaktykę. 
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Jak dowodzą najnowsze badania opublikowane w Minerva Pediatrica, 

istnieje zależność istotna statystycznie pomiędzy występowaniem 

nadmiernej masy ciała a płaskostopiem już u dzieci w wieku 

przedszkolnym. U 20% chłopców i 15,7% dziewcząt stwierdzono nadwagę. 

Autorzy przytaczanego badania uważają, że programy edukacji 

przedszkolnej powinny zawierać ćwiczenia prozdrowotne łączące trening 

aerobowy z ćwiczeniami rozwijającymi dobrą postawę ciała. Zdaniem 

niektórych badaczy edukacja prozdrowotna (w tym żywieniowa) powinna 

odbywać się już w przedszkolu [23]. 

Należy zdać sobie sprawę, iż dziecko jest niejako zależne od dań 

przygotowywanych przez osoby dorosłe (rodzice, szkolna stołówka). 

Wiedza powinna zatem trafiać przede wszystkim do rodziców. 

W niniejszym badaniu autorzy sprawdzili również wiedzę rodziców na 

temat prawidłowego odżywiania. Wyniki badań nie są zadowalające, 

wskazują bowiem na fragmentaryczność wiedzy opiekunów dzieci 

w zakresie przygotowywania posiłków (pieczenie, smażenie) jak również 

brak świadomości wielu z nich na temat tego, iż najważniejszym posiłkiem 

w ciągu dnia jest pierwsze śniadanie (kluczowe w okresie rozwoju 

dziecka).  

Badania przeprowadzone przez M. Kozlowską-Wojciechowską i wsp. 

pokazują, że zwiększenie świadomości dziecka w zakresie prawidłowych 

nawyków żywieniowych (rodzaju, jakości oraz ilości spożywanych 

pokarmów w ciągu dnia) poprzez udział w różnych konkursach, zabawach 

angażujących członków rodziny, czy też zadaniach domowych, pozytywnie 

oddziałuje na rodzica, przekładając się tym samym na zmianę 

dotychczasowych niewłaściwych przyzwyczajeń kulinarnych. Zarówno 

w badaniu M. Kozlowskiej-Wojciechowskiej i wsp. jak i autorów niniejszej 

pracy, wykazano zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie spożywania śniadań, 

owoców i warzyw a tym samym szansy na naturalną suplementację 

witaminami [24]. 

A. Watts i wsp. badający zależność pomiędzy spożywaniem tych 

samych grup produktów przez dziecko i rodzica z nadwagą lub otyłością 

uważają, że pomagając rodzicom poprawić dietę można wspierać poprawę 

żywienia ich dorastających dzieci. Jest to działanie mające na celu 

zwiększenie odsetka zdrowo odżywiającej się młodzieży [25].  

Zmiana nawyków żywieniowych jest bardzo trudnym i złożonym 

procesem. Nie chodzi bowiem o powszechnie interpretowaną 

w społeczeństwie „chwilową dietę”, lecz całkowitą zmianę stylu życia 

(w tym zdrowego odżywiania).  

Podstawowym, a zarazem kluczowym czynnikiem pozwalającym 

rozpocząć pracę na zmianą nawyków żywieniowych zarówno z rodzicem 

jak i z dzieckiem jest zwiększenie świadomości i motywacja poprzez 
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edukację zdrowotną. Kolejnym etapem jest podjęcie określonego 

zachowania zdrowotnego, początkowo pod okiem specjalisty ds. żywienia. 

Niezbędna jest przy tym wytrwałość oraz podtrzymywanie ustalonych na 

początku wzorców. [26]  

Należałoby się zastanowić nad prowadzeniem działań skierowanych na 

wspólną edukację dzieci, rodziców jak i pracowników szkół co 

umożliwiłoby uzyskanie najwyższego poziomu świadomości zdrowotnej. 

Podobne zdanie w tej kwestii prezentuje J. Osiecka-Chojnacka. [27] Jednak 

aby w pełni móc ocenić skuteczność tego rodzaju programów 

edukacyjnych, należałoby przeprowadzić ponowną weryfikację wiedzy 

uczniów i rodziców po upływie pewnego czasu od lekcji edukacyjnej, jak 

również poprzez ewentualne zweryfikowanie zmiany samych zachowań 

żywieniowych. 

7. Wnioski 

1. Wykazano braki wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania dotyczące 

ilości spożywanych posiłków w ciągu dnia, najważniejszego posiłku 

w ciągu dnia, źródła błonnika oraz definicji witamin.  

2. Wiedza większości rodziców w zakresie wartości energetycznej 

najważniejszego posiłku w ciągu dnia oraz wyboru obróbki 

termicznej potraw jest relatywnie dobra, choć wciąż za niepokojące 

uznać należy odsetki odpowiedzi niezadowalających, jak również 

brak pełnego przełożenia wiedzy rodziców na dzieci. 

3. Lekcje edukacyjne z zakresu prawidłowego odżywiania przynoszą 

znamienne korzyści – wiedza na temat zdrowego żywienia jest 

zdecydowanie obszerniejsza po lekcji edukacyjnej. 

4. Istnieje potrzeba opracowania, przeprowadzania i upowszechniania 

programów edukacyjnych dotyczących wiedzy żywieniowej 

zarówno wśród dzieci jak i rodziców, co pozwoli na ukształtowanie 

prawidłowych postaw prozdrowotnych.  
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Czy edukacja żywieniowa wśród uczniów szkół podstawowych jest 

istotna? 

Streszczenie 

Wstęp. Na prawidłową postawę żywieniową wpływa wiele czynników: środowisko, kultura, 
demografia (płeć, wiek) oraz znajomość podstawowych zasad prawidłowego odżywienia. 

Okres wczesnoszkolny to jeden z najważniejszych okresów będących podstawą tworzenia 

nawyków żywieniowych – zarówno tych prawidłowych, jak i złych. Edukacja żywieniowa 

wśród dzieci szkoły podstawowej pozwala na wpojenie zdrowych zasad odżywiania, 
a zaniechanie tego może skutkować błędami żywieniowymi powielanymi w późniejszych 

latach. Cel. Celem pracy było zbadanie wiedzy żywieniowej uczniów klas 4-6 wybranych 

szkół podstawowych województwa śląskiego przed, jak i po warsztatach dotyczących 

wiedzy o zasadach zdrowego odżywiania. Materiał i metody. Badanie było oparte na 
zasadach autorskiego programu Twoje zdrowie – twój wybór!. W badaniu użyto autorski 

kwestionariusz ankiety, który zawierał pytania otwarte i zamknięte dotyczące zasad 

zdrowego żywienia. Kwestionariusz wypełniali uczniowie klas 4-6 wybranych szkół 

podstawowych województwa śląskiego przed oraz po lekcji edukacyjnej. Ankietę wypełniali 
również rodzice uczniów. 

Wnioski. 1.Wykazano braki wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania dotyczące ilości 

spożywanych posiłków w ciągu dnia, najważniejszego posiłku w ciągu dnia, źródła błonnika 

oraz definicji witamin.  
2.Wiedza większości rodziców w zakresie wartości energetycznej najważniejszego posiłku 

w ciągu dnia oraz wyboru obróbki termicznej potraw jest relatywnie dobra. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3835398/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25678061
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3. Lekcje edukacyjne z zakresu prawidłowego odżywiania przynoszą znamienne 

korzyści – wiedza na temat zdrowego żywienia jest zdecydowanie obszerniejsza po 

lekcji edukacyjnej. 

4.Istnieje potrzeba opracowania, przeprowadzania i upowszechniania programów 
edukacyjnych dotyczących wiedzy żywieniowej zarówno wśród dzieci jak i rodziców, co 

pozwoli na ukształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych.  

Słowa kluczowe: edukacja żywieniowa, dzieci, otyłość, szkoła 

Is nutrition education important among primary school students? 

Summary 

Introduction. There are numerous factors that constitute the healthy eating habits: 
environment, culture, demography (sex, age), as well as being familiar with the basic rules 

regarding good nutrition. Pre-school age is one of the most important periods that underlies 

the development of eating habits, both good and bad. Healthy eating education among 

primary school children enable to ingrain good nutrition rules, negligence, on the other hand 
can result in poor eating choices that may be repeated in the future. Objective. The aim was 

to examine the knowledge about the nutrition, among primary school students from first to 

sixth grades in the Silesian area, both before and after the course about healthy eating rules. 

References and methods. The study was based on ‘Your health- your choice’ program. 
In this research the questionnaire with open and close-end questions about healthy eating 

principles was used. First to sixth grade primary school students of selected schools 

in Silesia region completed a questionnaire before, as well as, after the educational session. 

This survey was also completed by student’s parents. Conclusion. 1. It has been 

demonstrated lack of knowledge in the field of healthy eating on the number of meals 

consumed during the day, the most important meal of the day, a source of fiber and vitamins 

definitions. 2.Educational Lessons from the scope of proper nutrition bring significant 

benefits - knowledge about healthy eating is by far the more extensive the educational 
lessons. 

3.There is a need to develop, conduct and disseminat educational programs on nutrition 

knowledge among both children and parents, which will allow the formation of correct 

attitudes healthy.  

Keywords: nutritional education, children, obesity, school 
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Czy kobiety potrafią obiektywnie ocenić  

swoje zachowania prozdrowotne  

i potrzebę ich modyfikacji w okresie ciąży? 

1. Wstęp 

Ciąża to przełomowy moment w życiu każdej kobiety. Właściwe 

podejście do odżywiania oraz inne zachowania prozdrowotne w tym 

okresie sprzyjają urodzeniu zdrowego dziecka. Wśród czynników na to 

wpływających wymienia się m.in. prawidłowy sposób żywienia. Dieta 

powinna dostarczać niezbędnych składników stanowiących budulec 

rozwijającego się dziecka, jak i również źródło energii dla matki. 

Optymalna dieta rozumiana jest jako ta, która dostarcza organizmowi 

odpowiednich składników odżywczych (białko, węglowodany, tłuszcze, 

składniki mineralne, witaminy) w właściwych ilościach i proporcjach. 
Zalecenia żywieniowe dla kobiet planujących ciążę są bardzo podobne do 

żywienia wszystkich ludzi dorosłych. Wskazania zdrowego żywienia 

młodej kobiety o prawidłowej masie ciała i umiarkowanej aktywności 

fizycznej to: 8 porcji produktów zbożowych (jedna porcja to: 50 g 

pieczywa lub 30 g produktów zbożowych suchych, np. kaszy, płatków, 

ryżu, makaronu lub mąki), 700 g warzyw i owoców, 3 szklanki chudego 

mleka, 200 g chudego mięsa lub odpowiednia ilość produktów zamiennych 

i 3 łyżki stołowe oleju rzepakowego. dostarcza to w sumie około 2000 kcal 

i w pełni pokrywa zapotrzebowanie na składniki odżywcze [4,5]. Badania 

polskich i zagranicznych naukowców wykazują, że przyszłe mamy często 

źle oceniają swoje dotychczasowe nawyki żywieniowe. Sposób odżywiania 

się kobiety w okresie ciąży sprzyja urodzeniu zdrowego dziecka. Ma to 

również wpływ na samopoczucie matki. Co więcej potwierdzono 

w licznych doniesieniach naukowych, wpływ wykształcenia i wieku na 

dietę [1-3]. Wielu autorów zwraca uwagę na problem ciąży u kobiet 

otyłych i pregoreksji, co każe zwrócić uwagę na zaburzenia odżywiania 

u kobiet w tym okresie życia. Czy ocena swoich zwyczajowych preferencji 

żywieniowych przez kobiety jest poprawna? Czy wiedza na temat 

                                                                   
1
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odpowiedniej diety jest wystarczająca? Czy kobiety potrafią bezstronnie, 

bez uprzedzeń i przesądów ocenić konieczność zmian w sposobie żywienia 

w czasie trwania ciąży? 

2. Cel pracy 

Celem badania było określenie trafności oceny własnych nawyków 

żywieniowych wśród kobiet przed i w okresie ciąży. Zbadano również 

wpływ wieku i wykształcenia na dietę oraz sprawdzono wiedzę matek na 

temat konieczności modyfikacji sposobu odżywiania w czasie oczekiwania 

na dziecko. 

3. Materiały i metody 

Materiał stanowiło 440 kobiet w wieku 19-42 lat (28,7±4,36). Badania 

przeprowadzono z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza 

składającego się z pytań zamkniętych. O wypełnienie ankiety proszone 

były pacjentki z Uniwersyteckiego Szpitala im. Mikołaja Kopernika 

w Krakowie. Czas na wypełnienie arkusza wynosił około 20 minut i 

odbywał się w obecności osoby kontrolującej, w razie potrzeby udzielającej 

odpowiedzi na pytania respondentów. 

Kwestionariusz złożony był z kilku części, pytania ułożone były 

wspólnie przy udziale zespołu interdyscyplinarnego : lekarza, pielęgniarkę, 

fizjoterapeutę, dietetyka i seksuologa. Analiza wyników poddawana była 

wspólnie przez wszystkich specjalistów. 

Kobiety były pytane o aktualną sytuację socjoekonomiczną, zachowania 

żywieniowe oraz aktywność fizyczną przed i w czasie ciąży.  

Treści poruszane w ankiecie to m.in.: 

 wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan cywilny; 

 wzrost masy ciała w trakcie ciąży; 

 aktywność fizyczna w trakcie ciąży. 

Część dotycząca diety rozpoczynała się od pytania : Jak oceniasz swój 

sposób odżywiania przed zajściem w ciąże?. Na kolejnej stronie opisana 

została lista i prośba o zaznaczenie częstotliwość spożywania poniższych 

produktów i napojów spożywczych przed zajściem w ciąże. W dalszej 

części pytania powtarzały się analogicznie dla okresu ciąży.  

Wszystkie wyniki zostały zakodowane w Arkuszu Excel, a następnie 

poddane analizie przy pomocy programu Statistica (StatSoft, Inc. 

STATISTICA software, version 10.0). Do obliczenia istotności różnic 

pomiędzy zmiennymi zastosowano test t-Studenta. 
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4. Wyniki  

Prawie 61% kobiet posiadało wykształcenie wyższe, a ponad 38% 

średnie lub zawodowe [Wykres 1.]. Zależność pomiędzy wykształceniem 

a oceną diety przed zajściem w ciąże (p = 0.00471) oraz w okresie ciąży  

(p = 0.00035) były istotne statystycznie. Ponadto również istotna 

statystycznie (p = 0.03450) była zależność pomiędzy wykształceniem 

a aktywnością fizyczną w trakcie trwania ciąży. Tak więc wyższy poziom 

wykształcenia warunkował lepsze nawyki żywieniowe oraz wzrost 

aktywności fizycznej. Co więcej, starsze kobiety odznaczały się większą 

świadomością konieczności podejmowania aktywności fizycznej przed 

i w okresie oczekiwania na dziecko. Prawie 63% kobiet które określały 

siebie jako nieaktywne fizycznie zaznaczały swoją przynależność do grupy 

niezdrowo odżywiających się przed zajściem w ciąże, a prawie 70% 

aktywnych fizycznie kobiet przed ciążą do grupy zdrowej. 69,5% badanych 

zadeklarowało zmianę swojej diety po zajściu w ciąże. Większość 

respondentek (57,7% przed i 82,5% w okresie ciąży) oceniało swoją dietę, 

jako ‘zdrową’, pomimo iż spożywane przez nie produkty na to nie 

wskazywały [wykres 2.]. Niewielka różnica pod względem spożywania ryb 

i owoców morza była pomiędzy grupami zdrowo i niezdrowo 

odżywiających się pań w obu okresach, średnio kilka razy w miesiącu. 

Obie grupy średnio kilka razy dziennie spożywały owoce, warzywa, nabiał 

i wędliny [Tabela 1, Tabela 2]. W okresie ciąży grupa zdrowych pań 

częściej wybierała ciemne pieczywo (kilka razy dziennie), niż grupa 

niezdrowych pań (kilka razy w tygodniu), która w takim samym stosunku 

częściej wybierała słodycze niż pierwsza grupa. Przed zajściem w ciąże, 

obie grupy spożywały fast food częściej niż kilka razy w roku ale rzadziej 

niż kilka razy w miesiącu. Różnicę można zaobserwować w jedzeniu 

jasnego pieczywa – kobiety z grupy niezdrowych deklarowały jego 

konsumpcję kilka razy dziennie, a z kolei zdrowe panie kilka razy 

w tygodniu. Obserwując napoje po której najczęściej sięgały Panie można 

zaobserwować iż z taką samą częstotliwością sięgały przed i w trakcie 

ciąży po herbatę, soki i wodę. Zmieniły swoje przyzwyczajenia względem 

picia kawy z kilka razy w tygodniu na kilka razy przez cały okres ciąży. 

Tym samym można zauważyć poprawę sposobu żywienia po zajściu 

w ciąże, ale granica pomiędzy dwiema grupami zdrowe i niezdrowe jest 

niedostrzegalna. 
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Wykres 1. Wykształcenie w grupie badanych kobiet 

Wykres 2. Ocena sposobu odżywiania przez badane kobiety przed i w trakcie ciąży 
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6. Tabele 

Tabela 1. Wyniki sposobu odżywiania przez kobiety oceniające się jako odżywiajce się zdrowo 

i niezdrowo przed ciążą. Legenda: w ogóle – 1 , kilka razy w roku – 2 , kilka razy w miesiącu – 3 

, kilka razy w tygodniu – 4 , kilka razy dziennie- 5 

 niezdrowy zdrowy 

Produkt Średnia Odch. std 

Test U 

Manna-

Whitneya 

(p) 

Średnia 
Odch. 

std 

Test 

Kołmo-

gorowa-

Smirnowa  

ryby i 

owoce 

morza 

2,53 0,70 0,0000 2,92 0,80 p < .001 

warzywa 4,08 0,64 0,0000 4,56 0,60 p < .001 

owoce 4,14 0,68 0,0000 4,57 0,67 p < .001 

nabiał 4,14 0,85 0,0058 4,37 0,75 p < .05 

słodycze 4,26 0,73 0,0000 3,69 0,90 p < .001 

jasne 

pieczywo 
4,54 0,77 0,0000 3,74 1,25 p < .001 

ciemne 

pieczywo 
3,18 1,11 0,0000 3,93 0,92 p < .001 

fast food 2,87 0,64 0,0000 2,20 0,65 p < .001 

wędliny 4,27 0,79 0,0052 4,02 0,93 p < .025  
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Tabela 2. Analiza sposobu odżywiania przez kobiety oceniające się jako odżywiajce się zdrowo 

i niezdrowo w okresie ciąży. Legenda: w ogóle –1 ,kilka razy w roku –2 , kilka razy w miesiącu –

3, kilka razy w tygodniu –4, kilka razy dziennie – 5 

 niezdrowy zdrowy 

Produkt Średnia Odch. std 
Test U Manna-

Whitneya (p) 
Średnia Odch. std 

ryby i 

owoce 

morza 

2,53 0,99 0,0000 3,17 0,91 

warzywa 4,06 0,68 0,0000 4,71 0,49 

owoce 4,42 0,57 0,0000 4,74 0,47 

nabiał 4,17 0,85 0,0012 4,51 0,65 

słodycze 4,44 0,66 0,0000 3,37 0,99 

jasne 

pieczywo 
4,43 0,83 0,0000 3,53 1,29 

ciemne 

pieczywo 
3,36 1,15 0,0000 4,15 0,98 

fast food 3,03 0,90 0,0000 1,90 0,85 

wędliny 4,10 0,93 0,7114 4,04 0,99 
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7. Dyskusja 

Styl życia ciężarnych stanowi zespół codziennych nawyków 

związanych z wyborem optymalnego sposobu odżywiania, stosowania 

aktywności fizycznej o odpowiednim natężeniu oraz zaprzestaniu bądź 

ograniczeniu używek. Higiena ciąży to głównie unikanie złych nawyków, 

które niekorzystnie wpływają na przebieg ciąży, i podtrzymywanie 

pozytywnych przyzwyczajeń sprzyjających zdrowiu matki i rozwojowi 

dziecka [6, 13]. 

Najnowsze badania, potwierdzają niższą wagę płodu do długo-

terminowych rezultatów zdrowotnych, akcentują konieczność, większego 

zainteresowania dietą kobiet przed i podczas ciąży. 

W badaniach własnych wykazano, że wskaźniki dotyczące 

odpowiednich nawyków żywieniowych ocenianych przez kobiety 

samodzielnie znajdują się na przeciętnym poziomie. Większość kobiet, 

zarówno przed i w trakcie ciąży określało swoją dietę, jako zdrową. Ocena 

częstotliwości spożywania produktów nie była jednak często zgodna z 

przyjętymi normami dotyczącymi zdrowego żywienia. Najciekawsze 

jednak, że nie występowała znacząca różnica między jadłospisem kobiet 

oceniających swoją dietę jako zdrową i niezdrową. Co świadczy o małej 

wiedzy kobiet na temat jakości swojej diety i racjonalnej zmianie w czasie 

oczekiwania na dziecko. 

Analiza przeprowadzona przez naukowców z Wielkiej Brytanii 

potwierdziła wpływ czynników socjodemograficznych na jakość diety 

młodych kobiet. Stwierdzono, że wyższe wyniki zależały przede wszystkim 

od edukacji zdrowotnej ankietowanych. Niskie wyniki jakości diety 

korelowały z nieprawidłowymi nawykami zdrowotnymi jak palenie, 

spożywanie alkoholu, brak ćwiczeń fizycznych [7]. Częstsze stosowanie 

używek i gorsza jakość diety, także w przeprowadzonych przez nas 

badaniach korelowało ze sobą, co potwierdza wyniki wyżej wymienionych 

badań. 

W przedstawionych badaniach potwierdzono wyniki badań innych 

autorów świadczące o tym, że niższe wykształcenie i niska klasa społeczna 

były czynnikami ryzyka gorszej jakościowo diety kobiety [4, 12, 14]. 

 Większość kobiet (75%) zdecydowała się znacząco zmienić swoją dietę 

w trakcie ciąży. Ponad połowa kobiet wie, że zdrowy styl życia w ciąży jest 

istotny, a nawet strategiczny dla rozwoju dziecka. Jednak niewiele potrafi 

powiedzieć, na czym ten zdrowy styl życia polega. Potwierdza to wyniki 

polskich autorów na temat ogólnej wiedzy kobiet na temat okresu ciąży [8]. 

Bycie w ciąży nie wymaga radykalnej zmiany trybu życia, tylko 

dostosowania pewnych nawyków do potrzeb rozwijającego się w łonie 

matki dziecka. Większość kobiet pozostaje pod opieką lekarza ginekologa 
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przez cały okres ciąży, jednak nie zawsze stosuje się do jego zaleceń. 

Ważne jest ustalenie, co trzeba zrobić, aby kobiety miały lepszą wiedzę na 

ten temat.  

W związku ze zwiększeniem się liczby osób otyłych w społeczeństwie 

coraz więcej prac naukowych dotyczy nawyków żywieniowych kobiet 

otyłych. Badania irlandzkich naukowców potwierdzają, że styl życia 

przyszłych matek nie zmienia się w stosunku do tego prowadzonego przed 

okresem ciąży. W konsekwencji przyrost masy jest większy, w porównaniu 

do kobiet o mniejszym wyjściowym BMI. Korelacja większego przyrostu 

masy ciała i depresji poporodowej okazała się istotna statystycznie [9]. 

Badacze ze Skandynawii idą dalej w poszukiwaniu konsekwencji 

nieprawidłowych nawyków dietetycznych. Wskazują iż, może to stanowić 

realne zagrożenie dla zdrowia i życia matki i dziecka. W swojej pracy 

autorzy robią systematyczny przegląd literatury dla otyłych kobiet w ciąży, 

znajdując wiele sprzeczności, podobnie jak w naszych badaniach [10]. 

Zwracają uwagę na niewystarczający przekaz informacji ze strony służby 

medycznej, co również w naszym przypadku może odgrywać pewną rolę. 

Wymaga to jednak dalszych badań w zakresie informacji przekazywanych 

przez personel medyczny. Czy istnieje odpowiedni, najbardziej 

rekomendowany typ diety dla kobiet w ciąży? W ocenie badaczy z Harvard 

University, którzy porównywali wpływ trzech różnych diet 15950 kobiet 

nie wykazano korelacji z możliwością przedwczesnego porodu, czy 

wystąpienia ciąży obumarłej [11].  

8. Podsumowanie 

Odpowiednie zachowania żywieniowe wśród kobiet są nadal 

niewystarczające a promocja zdrowia, jako stylu życia przed i w trakcie 

ciąży powinna być głównym zadaniem medycznego zespołu 

interdyscyplinarnego. W związku z międzynarodowymi badaniami problem 

ma zasięg ogólnoświatowy i nie ma jednoznacznych kroków w celu 

rozwiązania tego zjawiska. Należy zwrócić szczególną uwagę na błędny 

obraz własnego sposobu odżywiania. Może się to wiązać z różnymi 

zaburzeniami o podłożu psychogennym występujących w przeszłości 

u badanych. Co więcej należałoby przeprowadzić badania dotyczące tego 

zagadnienia również w odniesieniu postrzegania własnego ciała przed, 

w trakcie i po ciąży, gdyż może to mieć wpływ na sposób odżywiania i jego 

ocenę. 

Promocja zdrowia prokreacyjnego to nie tylko oddziaływania 

medyczne, ale również ogół zachowań prozdrowotnych określających styl 

życia młodych kobiet. Do zadań lekarza, położnej, fizjoterapeuty należy 

także edukacja kobiety w zakresie nawyków dietetycznych korzystnych dla 
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jej zdrowia i rozwoju płodu. Szeroko pojęta edukacja korzystnych 

zachowań zdrowotnych powinna rozpocząć się od udzielenia przez lekarza 

ginekologa podstawowych informacji dotyczących zasad zdrowego stylu 

życia kobiet ciężarnych. Oprócz ogólnych wiadomości na temat przebiegu 

ciąży i porodu, kobieta powinna także usłyszeć równie ważne informacje 

o sposobach odżywiania się, modyfikacji diety, ćwiczeniach fizycznych czy 

rezygnacji z nałogów. Idealne rozwiązanie to konsultacje nie tylko 

z lekarzem i położną, ale również z dietetykiem i psychologiem. 

9. Wnioski 

1. Kobiety starają się zmienić swoją dietę z przed ciąży w stosunku do 

okresu jej trwania. Istnieje błędne przekonanie na temat konieczności 

radykalnej zmiany swojej diety w trakcie ciąży. 

2. W okresie ciąży kobiety częściej spożywają warzywa, owoce oraz 

nabiał. Starają się zmniejszyć ilość zjadanych słodyczy, fast foodów, 

jasnego pieczywa oraz picia kawy.  

3. Różnice w ocenie pomiędzy kobietami, które określały swój sposób 

żywienia jako zdrowy i niezdrowy w obu okresach życia są 

niewielkie. 

4. Starsze kobiety z wyższym wykształceniem charakteryzuje zdrowsza 

dieta w stosunku do młodszych kobiet o niższym wykształceniu.  
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Czy kobiety potrafią obiektywnie ocenić swoje zachowania żywieniowe 

i potrzebę ich modyfikacji w okresie ciąży. 

Wprowadzenie: Badania polskich i zagranicznych naukowców pokazują, że przyszłe mamy 

często źle oceniają swoje dotychczasowe nawyki żywieniowe i postanawiają je 

zmodyfikować podczas trwania ciąży. Potwierdzono, w licznych doniesieniach naukowych, 

wpływ wykształcenia i wieku na dietę. Czy ocena swoich zwyczajowych preferencji 
żywieniowych przez kobiety jest poprawna? Czy wiedza na temat odpowiedniej diety jest 

wystarczająca? Czy kobiety potrafią bez uprzedzeń i przesądów ocenić konieczność zmian 

w sposobie żywienia w czasie trwania ciąży? 

Cel badania: Celem badania było określenie trafności oceny własnych nawyków 
żywieniowych wśród kobiet przed i w okresie ciąży. Zbadano również wpływ wieku 

i wykształcenia na dietę oraz sprawdzono wiedzę matek na temat konieczności modyfikacji 

sposobu odżywiania w czasie oczekiwania na dziecko.  

Materiał i metody: Badaniami objęto 440 kobiet w wieku 19 – 42 lat (28,7 ± 4,36). 
Narzędziem badawczym była ankieta własnego autorstwa. Kobiety były pytane o aktualną 

sytuację socjoekonomiczną, zachowania żywieniowe oraz aktywność fizyczną przed 

i w czasie ciąży.  

Wyniki badań: Wyższy poziom wykształcenia warunkował lepsze nawyki żywieniowe 
przed i w okresie ciąży. Starsze kobiety odznaczały się większą świadomością konieczności 

podejmowania aktywności fizycznej przed i w okresie oczekiwania na dziecko. Większość 

respondentek oceniała swoją dietę, jako ‘zdrową’, pomimo iż spożywane przez nie produkty 

na to nie wskazywały. Zaobserwowano poprawę sposobu żywienia po zajściu w ciąże. 
Wnioski: Kobiety nie potrafią obiektywnie ocenić swoich nawyków żywieniowych. Wśród 

respondentek można wyróżnić trzy rodzaje podejścia do okresu ciąży. Pierwsza preferowała 

całkowitą zmianę swojej diety w czasie ciąży, druga grupa przyjmowała elastyczne metody 

żywienia, trzecia, najmniejsza grupa, nie dokonywała żadnych radykalnych zmian w tym 
okresie. Wyższe wykształcenie i starszy wiek korelował z większą świadomością 

i zoptymalizowaną dietą. 
Słowa kluczowe: nawyki, żywienie, kobiety, ciąża, ocena. 
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Are women able to objectively assess their eating habits and the 

necessity of modifying them during pregnancy. 

Introduction and aims of the study: Recent studies of polish and foreign researchers 

shows that future mothers usually can not asses their eating behaviours properly. They also 
feel obliged to change their diet during this period of their lives. The impact of age and 

education on diet has been scientifically proven. We asked ourselves what makes a diet 

really ‘healthy’? Do women know if their diet is right for their babies? Do they make drastic 

changes of their eating habits? Why do they do this?  
The aim of our study was to investigate if women, before and during pregnancy, make 

correct assessment of their diet quality. We have checked impact of age and education 

on their diet and level of diet modifications during pregnancy. 

Material and methods: The paper describes and discusses the results of comprehensive 
assessment of 440 women aged 19-42 years (28.7 ± 4.36). We used a self-administered 

questionnaire to ask women about their current socio-economic situation, eating behaviour 

and physical activity before and during pregnancy.  

Results: Almost 61% of respondents had higher education and more than 38% of secondary 
or vocational. The relationship between education and the type of diet was statistically 

significant. Higher level of education implied in better eating habits before and during 

pregnancy. Older women were characterized by an increased awareness of the necessity for 

physical activity before and during the period of waiting for a child. The difference in body 
weight before pregnancy and after pregnancy was on average 5.59 ± 13,56kg. Most of the 

respondents assessed their diet, as 'healthy', but the products they consumed – did not 

indicate.  

Conclusions: Women can not objectively evaluate their eating habits. It confirms the 
findings of other authors. Among the respondents, there are three approaches to the period of 

pregnancy. The first determined the total change in your diet during pregnancy, the second 

group received a flexible method of nutrition, the third, the smallest group, did not make any 

radical changes during this period. Higher education and older age correlated with a greater 
awareness and optimized diet. 

Key words: nutrition, pregnancy, women, assesment. 
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Poziom wiedzy na temat zaburzeń odżywiania 

wśród studentów Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie 

1. Wstęp 

W ostatnich czasach obserwuje się wzrost zachorowań na zaburzenia 

odżywiania [1]. Związane jestto m.in. ze zmianami społeczno-kulturowymi 

dotyczącymi zachowań związanych z jedzeniem, jak też niewydolnością 

struktur wsparcia (rodziny, szkoły) oraz wzrostem tempa życia [2]. 

Zaburzenia odżywiania stanowią grupę chorób, które cechują się 

nieprawidłowymi zachowaniami związanymi z odżywianiem się oraz 

prowadzą do znacznych zmian (zarówno ubytków jak i wzrostu) masy 

ciała. Związane są z istotnymi zaburzeniami funkcjonowania psycho-

społecznego oraz zaburzeniami zdrowia fizycznego i w konsekwencji mogą 

prowadzić do zwiększonego ryzyka przedwczesnego zgonu. Ich przyczyny 

nie są całkowicie poznane, a same zaburzenia są często trudne do 

diagnozowania i leczenia [2,  3]. Charakterystyczne dla zaburzeń odżywiania 

jest odejście od wzorców normalnego, społecznie akceptowanego sposobu 

jedzenia oraz doznawanie skrajnych zakłóceń w zachowaniach związanych 

ze spożywaniem pokarmu. 

Obecnie uważa się, że problem ten dotyczy około 3-5% kobiet ze 

społeczeństw zachodnich i stanowi jeden z najistotniejszych problemów 

zdrowotnych w okresie dojrzewania [4].  

Według klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 

(Diagnostic and Statistical Manual of MentalDisorders - DSM-IV) 

wyróżnia się trzy główne kategorie zaburzeń odżywiania: anoreksję 

psychiczną(anorexianervosa), bulimię psychiczną(bulimiianervosa) oraz 

niesklasyfikowane (nieokreślone) zaburzenia odżywiania, w skrócie 

określane jako EDNOS (eatingdisorder not otherwisespecified) [5].Grupę 

tzw. nieokreślonych zaburzeń diagnozuje się w momencie kiedy 

występującego zaburzenia odżywiania nie można przyporządkować do 

                                                                   
1n.kazmierczak@o2.pl , Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, http://www.umlub.pl/ 
2Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

http://www.umlub.pl/ 

http://www.umlub.pl/
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anoreksji lub bulimii ze względu na brak spełnienia wszystkich kryteriów 

diagnostycznych danej choroby. Nietypowe zaburzenia odżywiania są 

stosunkowo słabo poznane, a jak podają badania mogą stanowić około 

połowy wszystkich przypadków nieprawidłowości żywieniowych. 

2. Cel pracy 

Celem pracy było sprawdzenie stanu wiedzy studentów Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z zakresu problematyki zaburzeń odżywiania.  

Analizowano poziom wiedzy studentów na temat specyficznych 

zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja psychiczna i bulimia 

psychiczna, a także zespół kompulsywnego objadania się, który w DSM-5 

został wyodrębniony jako niezależna jednostka kliniczna [6]. Badano 

również wiedzę na temat niespecyficznych zaburzeń odżywiania, spośród 

których wybrano ortoreksję, pregoreksję oraz łaknienie spaczone.  

3. Materiały i metody 

Badanie przeprowadzono w lutym i marcu 2015 roku i objęto nim 

studentów różnych kierunków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Badana grupa liczyła 146 osób, wśród których było 111 kobiet i 35 

mężczyzn. Dokładnącharakterystykę badanej grupy przedstawia tabela 

1.Celowy wybór takiej grupy korelował z postawioną hipotezą, że studenci 

kierunków medycznych nabywają w toku kształcenia wiedzę objętą 

zakresem niniejszego badania. 

W pracy wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety składający się 

z 40 twierdzeń dotyczących zaburzeń odżywiania, opracowany w oparciu 

o przegląd piśmiennictwa. Twierdzenia zamieszone w ankiecie podzielono 

na 6 podskal, które dotyczyły następujących zaburzeń odżywiania: 

anoreksji psychicznej (15 twierdzeń), bulimii psychicznej (20 twierdzeń), 

kompulsywnego objadania się (15 twierdzeń), ortoreksji (4 twierdzenia), 

pregoreksji (9 twierdzeń) oraz łaknienia spaczonego/pica (3 twierdzenia). 

Kwestionariusz obligował respondentów do wskazania przy każdym 

twierdzeniu zaburzenia odżywiania którego dotyczy, przy czymprzy 

niektórych twierdzeniach badani mieli możliwość wskazania więcej niż 

jednej odpowiedzi. Jeżeli respondent nie potrafił przyporządkować 

twierdzenia do odpowiedniego zaburzenia mógł wskazać odpowiedź nie 

wiem. Za każde poprawne wskazanie zaburzenia ankietowany otrzymywał 

1 punkt. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosiła 66. 

Dodatkowo ankietowani zostali poproszeni o ocenę swojej wiedzy na temat 

zaburzeń odżywiania na pięciopunktowej skali. Oceny wiedzy respondenci 

dokonywali dwukrotnie, przed przystąpieniem do wypełniania części 

właściwej ankiety oraz po jej zakończeniu.  
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Badanie miało charakter anonimowy. Przystąpienie do niego poprzedzone 

zostało wyrażeniem świadomej zgody na udział w badaniu. 

Analizie poddano materiał składający się ze 146 poprawnie wypełnionych 

kwestionariuszy.  

Tabela 1. 

Kierunek 

studiów: 

Rok 

studiów: 

Płeć: 

Kobiety Mężczyźni Razem 

N % N % N % 

Techniki 

dentystyczne 
III 18 78,3 5 21,7 23 15,7 

Fizjoterapia  V 20 80,0 5 20,0 25 17,1 

Farmacja  II 25 83,3 5 16,7 30 20,5 

Dietetyka  II 20 95,2 1 4,8 21 14,4 

Ratownictwo 

medyczne 
III 4 20,0 16 80,0 20 13,7 

Zdrowie 

Publiczne 
III 24 88,9 3 11,1 27 18,5 

Ogółem:  111 76,0 35 24,0 146 100,0 

N – liczebność; Źródło: Opracowanie własne 

4. Analiza wyników 

Przeprowadzone badanie pokazało, że zdecydowana większość 
respondentów potrafiła poprawnie przyporządkować definicje do 
odpowiedniego zaburzenia odżywiania.  

Dosłowne tłumaczenie anoreksji psychicznej było znane dla ponad 75% 
ankietowanych, ale jednocześnie niemal co dziesiąty ankietowany (14,38%) 
przyznał, że nie wie jakiego zaburzenia odżywiania może dotyczyć 
przytoczona przez autorów definicja. Niemal wszyscy ankietowani (92,47%) 
potrafili poprawnie wskazać definicję bulimii psychicznej.Zbliżone wyniki 
uzyskano w badaniu Chwałczyńskiej i wsp. [7] sprawdzających stan wiedzy 
dziewcząt w wieku gimnazjalnym na temat jadłowstrętu psychicznego. 
Autorzy wykazali, iż pojęcie anoreksji było znane dla blisko 90% 
ankietowanych. Podobne dane uzyskali w badaniu Ziora i wsp. [8], gdzie 
ponad 70% licealistów umiało zdefiniować pojęcie anoreksji.  

W literaturze funkcjonują zamienne nazwy dla anoreksji i bulimii 
psychicznej. Zdecydowana większość respondentów (86,98%) potrafiła 
poprawnie wskazać zamienną nazwę anoreksji, czyli jadłowstręt 
psychiczny. W przypadku bulimii, czyli inaczej żarłoczności psychicznej 
poprawną, zamienną nazwę tego zaburzenia wskazało niecałe 40% 
ankietowanych. Jak pokazują badania żarłoczność psychiczna kojarzyła się 
respondentom częściej z kompulsywnym objadaniem się, na które wskazał 
niemal co drugi badany (46,57%). Dokładne dane prezentuje wykres 1. 
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Wykres 1. Źródło: Opracowanie własne 

Niemal wszyscy ankietowani (80,82%) poprawnie wskazali na 

kompulsywne objadanie się jako uzależnienie od jedzenia, choć dla niemal 

co czwartego respondenta (26,91%) uzależnienie od jedzenia kojarzy się 

z bulimią psychiczną. 

Zamienna nazwa dla zespołu pica – czyli łaknienie spaczone było znane 

dla nieco ponad 15% respondentów. Ankietowani częściej kojarzyli 

łaknienie spaczone z kompulsywnym objadaniem się, na które wskazało 

blisko 50% z nich (wyk. 2). Ponad połowa badanych (65,07%) poprawnie 

wskazała, że w przebiegu tego zaburzenia występuje apetyt na przedmioty 

niebędące żywnością, lub na produkty, które do spożycia nadają się dopiero 

po odpowiednim przetworzeniu. Jednocześnie niemal co piąty respondent 

(21,23%) zaznaczył, że nie posiada takiej wiedzy. Zaledwie niecałe 4% 

ankietowanych wiedziało, że zaburzenie to jest charakterystyczne dla 

kobiet w ciąży oraz dzieci (zwłaszcza opóźnionych w rozwoju lub 

autystycznych). Zdecydowana większość respondentów (68,49%) 

zaznaczała tą pozycję testową dla pregoreksji. 
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Wykres 2. Źródło: Opracowanie własne 

Zdecydowana większość ankietowanych (63,01%) trafnie określiła 

ortoreksję jako obsesję na punkcie spożywania zdrowej żywności, przy 

czym blisko co trzeci badany (29,45%) nie znał definicji tego zaburzenia. 

Termin pregoreksja – czyli inaczej anoreksja ciężarnych, był znany dla 

ponad 75% badanych i niemal tyle samo osób (76,29%) wskazało, że 

kobiety cierpiące na to zaburzenie głodzą się po to by wyglądać atrakcyjnie 

w ciąży i po porodzie. 

Spośród wymienionych pozycji testowych respondenci najczęściej 

z anoreksją psychiczną łączyli chęć posiadania szczupłej sylwetki i niskie 

poczucie własnej wartości, na które wskazało odpowiednio 94,52% 

i 93,15% badanych. Kolejnymi, równie często wskazywanymi pozycjami 

testowymi dla tego zaburzenia były silny lęk przed przytyciem (91,09%) 

oraz zniekształcony obraz własnego ciała (89,04%).  

Przytoczone cechy są charakterystyczne także w przebiegu innych 

zaburzeń odżywiania, jak na przykład bulimia psychiczna, kompulsywne 

objadanie się i pregoreksja. Większość respondentów natomiast w znacznie 

mniejszym stopniu zaznaczała wyżej wymienione zaburzenia przy tych 

pozycjach testowych. Szczegółowe dane prezentują wykresy 3 i 4. 
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Wykres 3. Źródło: Opracowanie własne 

 
Wykres 4. Źródło: Opracowanie własne 

Niemal wszyscy ankietowani (96,58%) zaznaczyli, że w przebiegu 

anoreksji dochodzi do znacznej utraty masy ciała wynikającej m.in. 

z ograniczonej ilości przyjmowanego pokarmu (86,30%) oraz 

wykonywania intensywnych ćwiczeń fizycznych, na które wskazał niemal 

% 
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co drugi badany (52,05%). Wśród charakterystycznych cech tego 

zaburzenia ponad 70% respondentów wskazała także na obsesyjne liczenie 

kalorii oraz panikę wynikającą z niemożności zważenia się. Większość 

badanych uważa natomiast, że eliminowanie z diety produktów uznanych 

przez osobę chorą za niezdrowe oraz dokonywanie podziału pożywienia na 

dobre i złe lub też dozwolone i zakazane nie są charakterystyczne dla 

anoreksji psychicznej (wyk. 5). 

 
Wykres 5. Źródło: Opracowanie własne 

Ponad 60% badanych z kolei uważa, że zachowania te charakteryzują 

ortoreksję. Niemal co drugi respondent zaznaczył również, że osoby 

cierpiące na to zaburzenie przypisują większe znaczenie jakości 

spożywanego jedzenia, niż jego ilości czy kaloryczności. Jednocześnie 

blisko 30% ankietowanych zadeklarowało, że nie posiada wiedzy na temat 

tego zaburzenia.  

Jak wynika z przeprowadzonych badań zdecydowana większość 

respondentów (83,56%) wiedziała, że zespół kompulsywnego objadania 

charakteryzuje się niekontrolowanym zjadaniem dużych ilości pożywienia, 

bez poczucia fizycznego głodu. Mimo, iż zachowanie to jest 

charakterystyczne także dla bulimii, objaw ten skojarzyło z żarłocznością 

psychiczną o połowę mniej ankietowanych. Niemal wszyscy badani 

zaznaczyli, że podczas napadu jedzenia osoby chore w krótkim okresie 

czasu spożywają znacznie większą ilość pokarmu niż normalnie (82,19%) 
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oraz kontynuują jedzenie pomimo wystąpienia fizycznych dolegliwości 

wynikających z przejedzenia (80,82%). Na brak kontroli nad ilością 

spożywanego pokarmu w trakcie epizodu objadania się wskazało ponad 

77% respondentów. Epizod kompulsywnego objadania nie różni się 

znacząco od epizodu objadania w bulimii psychicznej, jednak przytoczone 

objawy były kojarzone z tym zaburzeniem w znacznie mniejszym stopniu, 

na poziomie 30-40kilku procent. 

 

Wykres 6. Źródło: Opracowanie własne 

Blisko 1/3 respondentów zaznaczyła, że w przypadku obu zaburzeń 

chorzy unikają jedzenia w towarzystwie z powodu zakłopotania nadmierną 

ilością spożywanego pokarmu.Charakterystyczne dla epizodów objadania 

się jest przeżywanie po napadzie żarłoczności niezadowolenia z siebie, 

porażki, poczucia winy i wyrzutów sumienia – na które w przypadku 

kompulsywnego objadania wskazał co drugi badany, a w przypadku 

bulimii odsetek wskazań dla tego zaburzenia wyniósł blisko 74%. 

Objawem różnicujący oba zaburzenia jest brak zachowań kompensujących 

(tj. prowokowanie wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających 
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i/lub moczopędnych, stosowanie intensywnych ćwiczeń fizycznych) 

w przypadku kompulsywnego objadania, na które wskazało ponad 77% 

respondentów. Brak zachowań kompensujących zaraz po epizodzie 

skutkuje wzrostem masy ciała u osób chorych, co z kolei często prowadzi 

do znacznej nadwagi lub otyłości, na które wskazało 89,73% 

ankietowanych. Znikomy odsetek badanych wskazał na zniekształcony 

obraz własnego ciała (4,79%) oraz chęć posiadania szczupłej sylwetki 

(2,05%) w przypadku kompulsywnego objadania się. Respondenci częściej 

kojarzyli z tym zaburzeniem niskie poczucie własnej wartości, na które 

wskazał co trzeci ankietowany (wyk. 3. i 4.).Badani w zdecydowanej 

większości (58,22%) nie potrafili przyporządkować charakterystycznych 

skutków ubocznych wywoływania wymiotów, tj. powiększenie ślinianek 

przyusznych, obrzęk twarzy, dłoni i stóp, do bulimii psychicznej. 

Jednocześnie niemal wszyscy ankietowani (91,09%) połączyli otarcia na 

grzbietowych powierzchniach dłoni z tym zaburzeniem. Ponad połowa 

respondentów (67,12%) skojarzyła erozję szkliwa i próchnicę zębów 

z wymiotami występującymi w przebiegu tego zaburzenia, choć 

jednocześnie niemal co dziesiąty ankietowany kojarzył te objawy 

z anoreksją, łaknieniem spaczonym lub zadeklarował, że nie posiada na ten 

temat wiedzy. 

 
Wykres 7 Źródło: opracowanie własne  

Niemal wszyscy respondenci (92,47%) wskazali na powtarzające się 

w przebiegu bulimii epizody gwałtownego objadania się oraz stosowanie 

zachowań kompensujących. Na emocjonalne aspekty tego zaburzenia, 

0

10

20

30

40

50

60

70

Powiększenie ślinianek, obrzęk twarzy, dłoni i stóp

6,16

13,7

23,29

67,12

4,79
2,743,42 1,37

5,48
2,05

6,85 10,27

58,22

14,38O
d

se
te

k 
b

ad
an

yc
h

Anoreksja

Bulimia

Ortoreksja

Kompulsywn
e objadanie 
się
Pica

% 



 

Natalia Kaźmierczak, Sylwia Kiełbasa, Antoni Niedzielski 

 

190 

tj. zniekształcony obraz własnego ciała i silny lęk przed przytyciem 

wskazał blisko co trzeci badany. Respondenci częściej wskazywali na chęć 

posiadania szczupłej sylwetki – 63,70% oraz niskie poczucie własnej 

wartości - 60,96% (wyk. 3. i 4.). 

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia w ankiecie wynosiła 

66. Średni wynik uzyskany przez wszystkich respondentów wyniósł 35,48 pkt. 

Spośród badanych zaburzeń odżywiania ankietowani najwięcej wiedzieli na 

temat anoreksji (M = 71,66%) oraz ortoreksji (M = 61,50%). Stosunkowo 

mało znanym zaburzeniem okazała się pregoreksja (M = 39,00%). Dokładne 

dane uzyskanych przez ankietowanych punktów prezentuje tabela II.  

Tabela 2.  
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Anoreksja 
15 5 15 

10,75 

(71,66%) 
2,17 11 

11,06 Kobieta 

9,74 Mężczyzna 

Bulimia 
20 0 20 

10,35 

(51,75%) 
3,38 11 

10,86 Kobieta 

8,74 Mężczyzna 

Kompulsywne 

objadanie się 15 2 12 
7,06 

(47,07%) 
2,23 7 

7,12 Kobieta 

6,88 Mężczyzna 

Ortoreksja 
4 0 4 

2,46 

(61,50%) 
1,62 3 

2,51 Kobieta 

2,28 Mężczyzna 

Pregoreksja 
9 0 9 

3,51 

(39,00%) 
2,45 3 

3,63 Kobieta 

3,11 Mężczyzna 

PICA 
3 0 3 

1,38 
(46,00%) 

1,03 2 
1,38 Kobieta 

1,40 Mężczyzna 

Ogółem 

66 12 53 
35,48 

(53,76%) 
9,44 36 

36,53 Kobieta 

32,14 Mężczyzna 

M – średnia, SD – odchylenie standardowe, Me – mediana; Źródło: opracowanie własne  

Najwięcej punktów w ankiecie zdobyli studenci dietetyki oraz technik 

dentystycznych, osiągając odpowiednio 45,76 pkt i 39,04 pkt. Studenci 

pozostałych kierunków tj. fizjoterapia, farmacja, ratownictwo medyczne 
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i zdrowie publiczne zdobyli średnio około 50% możliwych do zdobycia 

punktów. 

Szczegółowe dane prezentuje tabela 3. 

Tabela 3.  

  N Min. ilość 

zdobytych 

pkt 

Max. ilość 

zdobytych 

pkt 

M 

zdobytych 

pkt 

Kierunek 

studiów: 

Techniki 

dentystyczne 
23 30 52 

39,04 

(59,15%) 

Fizjoterapia  
25 19 43 

32,76 

(49,64%) 

Farmacja  
30 16 51 

32,10 

48,64%) 

Dietetyka  
21 37 53 

45,76 

(69,33%) 

Ratownictwo 

medyczne 
20 12 47 

32,70 

(49,55%) 

Zdrowie 

publiczne  
27 15 45 

32,78 

(49,67%) 

N – liczebność, M – średnia; Źródło: opracowanie własne  

5. Wnioski: 

1. Mimo medycznego wykształcenia studentów poziom wiedzy na 

temat zaburzeń odżywiania nie był zadowalający. 

2. Wiedza młodzieży akademickiej na temat zaburzeń odżywiania była 

zróżnicowana w zależności od płci i kierunku studiów: lepszą 

znajomość zaburzeń odżywiania prezentowały kobiety oraz studenci 

dietetyki i technik dentystycznych. 

3. Wiedza studentów na temat poszczególnych zaburzeń odżywiania 

była wybiórcza – studenci często nie potrafili skojarzyć tych samych 

objawów z innym zaburzeniem; 

4. Niedostateczny poziom wiedzy na temat zaburzeń odżywiania 

wskazuje na potrzebę prowadzenia szerszej edukacji przez 

specjalistów opieki zdrowotnej, zwłaszcza wśród młodych osób, 

których ten problem dotyczy w największym stopniu. 
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Poziom wiedzy na temat zaburzeń odżywiania wśród studentów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Wstęp: Współcześnie obserwuje się wzrost zainteresowania chorobami dotyczącymi 

zaburzeń odżywiania. Są one jednym z coraz częściej spotykanych problemów 

zdrowotnych, który dotyczy przede wszystkim dziewcząt i młodych kobiet. Zaburzenia 

odżywiania związane są w głównej mierze z istotnymi zaburzeniami funkcjonowania 
psychospołecznego oraz zaburzeniami zdrowia fizycznego a w konsekwencji mogą 

prowadzić do zwiększonego ryzyka przedwczesnego zgonu. Ich przyczyny nie są 

całkowicie poznane, a same zaburzenia są często trudne do leczenia. 

Cel: Celem pracy było sprawdzenie stanu wiedzy studentów Uniwersytetu Medycznego 
z zakresu problematyki zaburzeń odżywiania. 

Materiał i metody: Badaniem przeprowadzono wśród 146 studentów Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. W pracy wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety składający 

się z 40 twierdzeń dotyczących zaburzeń odżywiania.  
Wyniki: Dosłowne tłumaczenie anoreksji psychicznej było znane dla ponad 75% 

ankietowanych. Zdecydowana większość respondentów (86,98%) potrafiła poprawnie 

wskazać zamienną nazwę anoreksji, czyli jadłowstręt psychiczny. W przypadku bulimii, 

czyli inaczej żarłoczności psychicznej poprawną, zamienną nazwę tego zaburzenia wskazało 
niecałe 40% ankietowanych. Żarłoczność psychiczna kojarzyła się respondentom częściej 

z kompulsywnym objadaniem się, na które wskazał niemal co drugi badany (46,57%). 

Niemal wszyscy ankietowani (80,82%) poprawnie wskazali na kompulsywne objadanie się 

jako uzależnienie od jedzenia, choć dla niemal co czwartego respondenta (26,91%) 
uzależnienie od jedzenia kojarzy się z bulimią psychiczną. 
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Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia w ankiecie wynosiła 66. Średni wynik 

uzyskany przez wszystkich respondentów wyniósł 35,48 pkt. Spośród badanych zaburzeń 

odżywiania ankietowani najwięcej wiedzieli na temat anoreksji (M = 71,66%) oraz 

ortoreksji (M = 61,50%). Stosunkowo mało znanym zaburzeniem okazała się pregoreksja 
(M = 39,00%). 

Wnioski: Mimo medycznego wykształcenia studentów poziom wiedzy na temat zaburzeń 

odżywiania nie był zadowalający. Wiedza studentów na temat poszczególnych zaburzeń 

odżywiania była wybiórcza – studenci często nie potrafili skojarzyć tych samych objawów 
z innym zaburzeniem; 

Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania, wiedza, studenci 

Level of knowledge on eating disorders among students of the Medical 

University of Lublin 

Nowadays the growth of interest in illnesses on nutrition disorders is being observed. They 

are one of the most often health problems one can encounter, which concern girls and young 

women first of all. Nutrition disorders mainly are connected with substantial disorders of 

psychosocial functioning and physical health disorders and in advance they can lead to 
increased risk of premature death. Their reasons are not known to the end and these 

disorders are very hard to heal. 

Aim: The aim of this study was to examine the state of knowledge of Medical University 

students concerning eating disorders. 
Material and Methods: The study was conducted among 146 students of the Medical 

University of Lublin. The study was based on an author made questionnaire which consisted 

of 40 statements concerning eating disorders. 

Results: The maximum number of points possible to obtain in the survey was 66. The 
average result for all respondents was 35.48 points. Among the researched eating disorders, 

the respondents had the most knowledge on anorexia (M = 71.66%) and orthorexia  

(M = 61.50%). The respondents had the least knowledge on pregorexia (M = 39.00%). 

Conclusions: Despite the student’s medical education, their awareness about eating 
disorders was not satisfactory. Student’s knowledge of individual eating disorders was 

selective – students were often unable to associate the same symptoms with a different 

disorder.  
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Spożycie napojów energetyzujących  

przez sportowców trenujących piłkę nożną 

1. Wstęp 

Prawidłowe odżywianie osób podejmujących wzmożony wysiłek 

fizyczny jest dużym wyzwaniem, konieczne jest bowiem odpowiednie 

zbilansowanie diety pod kątem podaży energii i składników odżywczych. 

Jest ono ważnym elementem cyklu treningowego i procesów regeneracji, 

także w piłce nożnej [1]. W związku z tym, współcześnie sportowcy bardzo 

często sięgają po różnego rodzaju suplementy, odżywki czy środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, do których między 

innymi należą napoje energetyzujące, tzw. energy drinki.  

Energy drinki pojawiły się na polskim rynku w 1995 roku i ich 

popularność stale rośnie. Główni konsumenci to nie tylko osoby 

podejmujące wysiłek psychiczny, jak na przykład studenci, menadżerowie 

czy kierowcy, ale coraz częściej również osoby o wzmożonej aktywności 

fizycznej, jakimi są sportowcy [2]. Szczególną grupą są zawodnicy ze 

świata piłki nożnej, ze względu na krótki czas pomiędzy kolejnymi 

treningami i meczami, bardzo często sięgają oni po liczne substancje 

wspomagające, aby przyspieszyć okres naturalnej regeneracji sił. Skłania 

ich ku temu także chęć zwiększenia wydolności organizmu do maksimum. 

Czasem piłkarze mogą być namawiani do spożywania napojów 

energetyzujących przez trenera czy też bezpośrednio przez firmy je 

produkujące w ramach sponsoringu. Istnieją jednak wątpliwości, czy tego 

rodzaju płyny są bezpieczne dla zdrowia zawodnika, gdyż nie znany jest 

ich dokładny wpływ na organizm człowieka [3]. 

Składniki energy drinków, jakimi są m.in. kofeina, tauryna, guarana, 

witaminy zwłaszcza z grupy B, L-karnityna, węglowodany proste oraz 

wyciągi roślinne np. z żeń-szenia, pobudzają układ nerwowy. Substancje te 

wpływają pozytywnie na przemiany energetyczne w organizmie, 
                                                                   
1Email: milena128@wp.pl, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, 

Zakład Żywienia Człowieka  
2Email: ewakatulska@o2.pl, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, 

Zakład Żywienia Człowieka  
3Email: magdalena.zegan@wum.edu.pl, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o 

Zdrowiu, Zakład Żywienia Człowieka 
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przeciwdziałając objawom zmęczenia i poprawiając koncentrację [4]. 

Mogą też działać niekorzystnie – powodując: bóle głowy i brzucha, 

bezsenność, wzmożoną pracę serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, 

zaburzenia neurologiczne czy insulinooporność. Częste spożywanie 

napojów energetyzujących prowadzi, wbrew pozorom, do odwodnienia 

organizmu, co z punktu widzenia sportowca jest poważnym problemem [5]. 

Komponenty energy drinków z jednej strony przyczyniają się do poprawy 

zdolności fizycznych, z drugiej natomiast mają potencjalny negatywny 

wpływ. Niestety, niewielu zawodników ma tego świadomość. Dlatego też 
stosowanie napojów energetyzujących powinno podlegać kontroli. 

Zwłaszcza w sporcie, który jest jednym z elementów zdrowego stylu życia.  

2. Cel pracy 

Celem głównym pracy było zbadanie zwyczaju spożywania napojów 

energetyzujących przez sportowców trenujących piłkę nożną. 

Z tak sformułowanego celu głównego wynikały następujące cele 

szczegółowe: ocena częstotliwości i wielkości spożycia napojów energe-

tykzujących (NE), ich udział w spożyciu napojów ogółem, a także 

określenie czynników decydujących o ich spożyciu.  

3. Matriały i metody 

Badanie przeprowadzono w styczniu 2014 roku wśród 47 osób. Były to 

osoby z zespołu III-ligowego oraz z dwóch zespołów IV-ligowych z klubu 

sportowego Górnik Łęczna oraz Piaskovia Piaski. Wiek ankietowanych 

wynosił od 16 do 32 lat. Osoby do badania dobrano w sposób celowy.  

W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Pytania 

dotyczyły częstotliwości, ilości i okoliczności spożycia napojów energety-

zujących, powodu ich spożywania lub nie spożywania. Zapytano także 

o markę najczęściej spożywanego napoju, o spożywanie innych napojów 

zawierających kofeinę bądź taurynę, jak również o występowanie i rodzaj 

negatywnych skutków działania napojów energetyzujących po ich 

nadmiernym spożyciu. Część pytań odnosiła się do ilości spożywanych 

płynów ogółem w ciągu doby, do znajomości i stosowania zasad żywienia 

sportowców, a także do korzystania z innych form wspomagania 

wydolności organizmu. 

Uzyskane wyniki badania zostały opracowane za pomocą arkusza 

kalkulacyjnego Microsoft Office Excel. Analiza statystyczna testem 

zgodności chi-kwadrat została przeprowadzona w programie Statistica 10, 

przyjmując poziom istotności p<0,05. 
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4. Analiza wyników 

W oparciu o analizę uzyskanych wyników wykazano, iż mniej niż 
połowa (45%) osób trenujących piłkę nożną spożywała napoje 

energetyzujące. Natomiast w badaniach przedstawionych przez innych 

autorów [3,6,7] zauważono, iż większość sportowców trenujących na 

siłowni lub osób podejmujących jakąkolwiek aktywność fizyczną sięga po 

tego rodzaju napoje. Najczęstszym celem spożywania NE było 

zmniejszenie uczucia zmęczenia (taka odpowiedź została wskazana 13 

razy, co stanowiło 45% wszystkich odpowiedzi). Niewiele mniej, bo 11 

razy (38%), jako cel spożywania NE podano: w celu zwiększenia 

wydolności organizmu. Wariant odpowiedzi: w celu zwiększenia 

koncentracji został podany tylko 5 razy (17%). Odpowiedź: bo inni (trener, 

znajomi) polecają nie została zaznaczona przez żadnego z respondentów 

(Wykres 1). Spożywanie NE w identycznych celach zadeklarowano w 

badaniu Godali i wsp. [3] oraz Semeniuk [5] - przeprowadzonych na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Natomiast sportowcy z Gdyni 

najczęściej wskazywali na poprawę wydolności fizycznej oraz na 

zmniejszenie uczucia senności jako przyczynę sięgania po napoje 

energetyzujące [9]. Studenci-sportowcy z Ghany pili NE, aby uzupełnić 

straty energii po treningu, rzadziej w celu zwiększenia wydolności 

organizmu [8]. 
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Wykres 1. Cel spożywania napojów energetyzujących przez respondentów 

(możliwość wielokrotnego wyboru) [opracowanie własne] 

Najwięcej spośród ankietowanych osób (62%) przyznało, że sięga po 

NE 1-2 razy w tygodniu, a 19% - 3-4 razy w tygodniu. Spożycie rzadziej 

niż raz w tygodniu zadeklarowało 2 respondentów (9%) (Tabela1). Według 

badań przeprowadzonych wśród studentów-sportowców w Ghanie również 
62% z nich sięgało po NE przynajmniej raz w tygodniu [8]. Podobne 
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wyniki zaobserwowano w przypadku studentów wychowania fizycznego 

[6]. Natomiast według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie, niemal 10% z badanych przyznało się do stałej 

konsumpcji napojów energetyzujących. Większość z nich spożywała tego 

rodzaju napoje sporadycznie [5]. W badaniach przeprowadzonych przez 

Rój i wsp. [9] wśród sportowców młodszych tj. w wieku od 12 do 19 lat, 

wykazano, iż 28% z nich spożywała NE codziennie, 35% kilka razy 

w tygodniu, a co czwarty respondent – jeden raz w tygodniu; na 

sporadyczne spożycie wskazało 11%.  

W badaniu własnym stwierdzono, iż przeważająca liczba osób (72%) 

trenujących piłkę nożną spożywała zazwyczaj jednorazowo 250 ml napoju 

energetyzującego. Spożywanie NE w ilości powyżej 250 do 500 ml 

zadeklarowało 14% ankietowanych osób, natomiast na jednorazowe 

spożycie NE w ilości mniejszej niż 250 ml wskazało tylko 9% badanych 

(Tabela1). Według Godali i wsp. [3] większość osób (64%) trenujących na 

siłowni również spożywała jednorazowo 250 ml, a picie mniej niż 250 ml 

NE zadeklarowała co piąta badana osoba. W badaniach przeprowadzonych 

wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz wśród 

studentów-sportowców z Ghany wykazano bardzo podobny rezultat. 

Większość studentów (ponad 60%) w obu przypadkach spożywała 

jednorazowo 250ml energy drinków [5, 8]. 

Dominujący udział wśród badanych osób trenujących piłkę nożną (62%) 

stanowiło spożycie 1-2l płynów ogółem w ciągu dnia. Można zatem 

stwierdzić, iż spożyte napoje energetyzujące stanowiły średnio od 12,5% 

do 25% ilości wszystkich płynów wypitych w ciągu dnia. Pozostała część 
wskazała na spożywanie 3-4l. Żadna z badanych osób nie zadeklarowała 

spożycia 5-6 lub więcej niż 6 litrów płynów ogółem w ciągu dnia. 

Bardzo duży odsetek respondentów (86%) spożywał napoje 

energetyzujące przed meczem/treningiem. Tylko 9% spośród 

ankietowanych zadeklarowało spożycie ich po treningu/meczu. Osoby 

trenujące piłkę nożną istotnie częściej spożywały energy drinki przed 

treningiem/meczem niż po treningu/meczu (odpowiednio: 86% vs. 9%; 

p<0,05). Jedna spośród badanych osób spożywała energy drinki po szkole 

(Tabela1). Podobną okoliczność spożycia NE podali studenci-sportowcy 

z Ghany oraz studenci podejmujący wzmożoną aktywność fizyczną 
z jednego z amerykańskich collegów [8, 10]. Według Semeniuk [5] ponad 

15% badanych studentów sięgało po energy drinki przed egzaminem. 

W badaniach Kopacz [11] wykazano, że większość studentów piła NE 

przed podjęciem pracy o charakterze umysłowym. Zarówno jedna, jak 

i druga grupa ankietowanych częściej spożywała tego rodzaju napoje przed 

wysiłkiem [5, 8, 10, 11]. 
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Tabela 1. Częstotliwość, ilość i okoliczności spożywania napojów energetyzujących wskazane 

przez respondentów 

Pytanie Odpowiedzi Liczba 

respondentów 

n=21 

Procentowy 

udział (%) 

Częstotliwość 
spożywania 

napojów 

energetyzują-
cych  

Codziennie 

5-6 razy w tygodniu 

3-4 razy w tygodniu 

1-2 razy w tygodniu 

Rzadziej niż raz w tygodniu 

1 

1 

4 

13 

2 

5 

5 

19 

62 

9 

Ilości 

spożywanych 

NE zazwyczaj 

jednorazowo 

Mniej niż 250 ml 

250 ml 

251-500 ml 

Więcej niż 750 ml 

2 

15 

3 

1 

9 

72 

14 

5 

Okoliczność 
spożywania NE 

Przed treningiem/meczem 

Po treningu/meczu 

18 

2 

86 

9 

Źródło: Opracowanie własne 

Marką napoju energetyzującego, która była najczęściej wybierana przez 

osoby trenujące piłkę nożną był Tiger Energy Drink, taka odpowiedź 
została wskazana 14 razy (39% udzielonych odpowiedzi). Zarówno markę 
Redbull, jak i Black Energy Drink zaznaczono po 8 razy (22%) (Wykres 3). 

Podobne wyniki uzyskali również inni badacze. Wyniki badań 

przeprowadzonych przez Semeniuk [5] oraz przez Błaszczyk i wsp. [2] 

wykazały, iż marki NE takie jak Tiger Energy Drink oraz Redbull były 

najczęściej wybierane przez młodzież wiejską oraz studentów objętych 

badaniami. Z kolei studenci-sportowcy z Ghany najczęściej wybierali napój 

marki Blue Jeans oraz Redbull [8]. 
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Wykres 2. Marka napoju energetyzującego najczęściej wybierana przez respondentów 

(możliwość wielokrotnego wyboru) [opracowanie własne] 

Na pytanie dotyczące konsumpcji innych produktów zawierających 

kofeinę, taurynę bądź guaranę 81 % badanych odpowiedziało twierdząco. 

Mimo to, ponad 3/5 respondentów (62%) nie odczuwało negatywnych 

skutków działania napojów energetyzujących po spożyciu większej ich 

ilości niż zalecana przez producenta.  

Zgodnie z uzyskanymi wynikami pozostali badani (38%) odczuwali 

negatywne komsekwencje związane z przekroczeniem zalecanej ilości. 

Najczęściej było to drżenie rąk (28% wszystkich wskazanych odpowiedzi). 

Niewiele rzadziej, bo 22% odpowiedzi udzielonych przez respondentów 

stanowiła odpowiedź dotycząca kołatania serca. Obie te odpowiedzi były 

istotnie częściej podawane niż pozostałe (p<0,05). Niepokój, nadmierne 

pobudzenie oraz bezsenność były wskazywane najrzadziej – odpowiednio 

po 11%. Żaden spośród respondentów nie wskazał na odczuwanie bólu 

i zawrotów głowy, czy też gonitwę myśli (Wykres 4). Także w badaniach 

Godali i wsp. [3] sportowcy zadeklarowali spożywanie innych produktów 

o wysokiej zawartości kofeiny. Nie zbadano jednak, czy odczuwali oni 

negatywne skutki spożycia nadmiernej ilości kofeiny. Natomiast 

w badaniach przeprowadzonych przez Krejpcio i wsp. [12] wśród 

poznańskich sportowców, stwierdzono, iż 78% z nich zażywało więcej niż 
zalecaną dawkę suplementów, w tym napojów energetyzujących, 

w związku z czym odczuwało negatywne następstwa ich działania. 

Najczęściej było to uczucie kołatanie serca, ale także rozdrażnienie, 

biegunki i bóle żołądka. Podobny rezultat uzyskano na podstawie badań 
przeprowadzonych wśród amerykańskich studentów [13]. Większość z nich 

odczuwała kołatanie serca oraz bóle głowy po spożyciu zbyt dużej ilości 

kofeiny, pochodzącej także z NE. W badaniach przeprowadzonych przez 
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Wierzbicką i wsp. [14] wśród młodzieży, zauważono znaczną ilość 
dziennej podaży kofeiny wraz z dietą. Pochodziła ona głównie ze spożycia 

kawy, mocnej herbaty, napojów typu cola oraz napojów energetyzujących. 

Powodowało to wystąpienie uczucia niepokoju i lęku. 
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Wykres 3. Negatywne skutki działania napojów energetyzujących wskazane przez respondentów 

(możliwość wielokrotnego wyboru) [opracowanie własne] 

W odniesieniu do znajomości zasad odżywiania w sporcie 67% 

badanych zadeklarowało ich znajomość, w tym 71% spośród nich, 

odpowiedziało twierdząco, co do stosowania ich w praktyce (Wykres 5). 

Natomiast Godala i wsp. [3] na podstawie badania przeprowadzonego 

wśród sportowców wykazali, że ponad połowa respondentów miała 

świadomość odnośnie zasad żywienia w sporcie oraz stosowała specjalną 

dietę, a co 10 badany korzystał z porad dietetyka. W badaniach 

przeprowadzonych przez Kopeć i wsp. [1] wykazano, iż sportowcy 

trenujący piłkę nożną nie znali zasad żywienia w sporcie, a tym samym ich 

nie stosowali. 
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Wykres 4. Znajomość zasad żywienia w sporcie oraz ich zastosowanie w praktyce 

wg respondentów [opracowanie własne] 
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Na pytanie dotyczące stosowania innych form wspomagania wydolności 

organizmu, niemal 1/5 (19 %) zawodników piłki nożnej odpowiedziała 

twierdząco. Pozostałe osoby (81 %) zaznaczyły odpowiedź negatywną. 

Najczęściej stosowaną inną formą wspomagania sprawności fizycznej były 

preparaty białkowe. W badaniach przeprowadzonych przez Krejpcio i wsp. 

[12] wykazano, iż wszystkie osoby aktywne sportowo objęte badaniem 

spożywały suplementy diety. Spożywanie preparatów białkowych 

zadeklarowała ponad połowa badanych (68%). Także u większości spośród 

badanych studentów jednego z amerykańskich collegów, którzy trenowali 

piłkę nożną, odnotowano wspomaganie wydolności organizmu za pomocą 

suplementów diety oraz napojów energetyzujących [10].  

W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, iż spożywanie 

napojów energetyzujących przez osoby trenujące piłkę nożną było 

rozpowszechnione. O ile ilość spożywanego zazwyczaj jednorazowo NE 

nie wydaje się być niepokojąca, o tyle jej udział w dziennej podaży płynów 

może być problemem. Zawodnicy najczęściej sięgali po energy drinki 

przed treningiem lub meczem, a głównym celem było zniwelowanie 

uczucia zmęczenia oraz zwiększenie wydolności organizmu. Mimo 

spożywania innych produktów spożywczych, poza NE, zawierających 

kofeinę, guaranę bądź taurynę, niewielu z badanych odczuwało negatywne 

skutki spożycia nadmiernych ilości tych substancji. 

5. Wnioski 

1. Blisko połowa respondentów spożywała napoje energetyzuję, co 
wydaje się być niepokojące, ze względu na niewiele badań naukowych, 
dotyczących konsekwencji zdrowotnych wynikających z ich spożywania. 

2. Energy drinki były spożywanie średnio 1-2 razy w tygodniu 
w przeważającej ilości 250 ml, co stanowiło od 12,5 do 25% spożywanej 
ogółem ilości wszystkich płynów. Należy zatem propagować ograniczenie 
podaży NE na rzecz wody mineralnej lub napojów izotonicznych wśród 
sportowców. 

3. Głównym celem sięgania po napoje energetyzujące przez osoby 
trenujące piłkę nożną było zmniejszenie uczucia zmęczenia oraz 
zwiększenie wydolności organizmu. Istotne wydaje się, w związku 
z powyższym, podjęcie działań edukacyjnych w ośrodkach sportowych na 
temat zasad prawidłowego odżywiania w sporcie, z uwzględnieniem zasad 
pozwalających na utrzymanie zdolności wysiłkowej organizmu na 
wysokim poziomie bez konieczności sięgania po substancje wspomagające. 

4. Sportowcy najczęściej pili NE przed treningiem lub meczem, co 
może powodować wzrost wydolności fizycznej organizmu podczas gry, 
a zatem stwarzać nierówne szanse na zwycięstwo drużyny (co jest zależne 
od sprawności poszczególnych zawodników). 
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Spożycie napojów energetyzujących przez sportowców trenujących 

piłkę nożną  

Streszczenie  

Współcześnie coraz większą popularnością w świecie sportu cieszą się napoje 

energetyzujące. W niniejszej pracy podjęto próbę zbadania zwyczaju spożywania energy 

drinków przez osoby trenujące piłkę nożną. Badaniem objęto 47 osób (16 kobiet i 31 
mężczyzn) trenujących w dwóch klubach sportowych. Jako narzędzie badawcze 

wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Niemal połowa respondentów spożywała 

napoje energetyzujące ze średnią częstotliwością 1-2 razy w tygodniu i w ilości 250 ml; 

głównie w celu zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz zwiększenia wydolności organizmu. 
Wynik ten wydaje się być niepokojący ze względu na zbyt małą liczbę dowodów 

naukowych na bezpieczeństwo zdrowotne stosowania tego rodzaju napojów, dlatego 

konieczna wydaje się być edukacja w ośrodkach sportu.  

Słowa kluczowe: napoje energetyzujące, piłka nożna, sportowcy, spożycie 

Consumption of energy drinks by football players 

Abstract 

Nowadays, energy drinks are more and more popular in the sports world. In the present 

paper an attempt to examine the habit of consuming energy drinks by football players was 

made. The research included 47 people (16 women and 31 men) training in two sports clubs. 

In the study the author’s questionnaire was used. Almost half of the respondents consumed 
energy drinks with an average frequency of 1-2 times per week and in the amount of 250 ml; 

mainly in order to reduce the feeling of fatigue, and enhance performance. The result seems 

to be disturbing because of the too small number of scientific evidence on the health safety 

of the use of such beverages, therefore, education in sports centers seems to be necessary.  
Keywords: energy drinks, football, athletes, consumption  
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Postawy wobec suplementów diety  

mężczyzn uczęszczających na siłownię 

1. Wstęp 

Zdrowie to jedna z podstawowych wartości [1]. Do jednego z jego 

pośrednich determinantów należy aktywność fizyczna. Zgodnie z wynikami 

badania „Aktywność fizyczna Polaków”, opublikowanego przez CBOS [1] 

w 2012 r., z deklaracji jego uczestników wynika, że 2/3 z nich (66%) 

uprawiało sport lub ćwiczenia w ciągu ostatniego roku, przy czym 40% - 

czynności takie wykonywało regularnie, a 26% sporadycznie, co wskazuje 

na tendencję wzrostową w kwestii podejmowanej aktywności fizycznej. 

Ponieważ dla porównania, według danych zebranych przez Eurobarometr 

w 2009 roku, tylko 49% Polaków uprawiało sport lub ćwiczenia 

podnoszące sprawność fizyczną, w tym tylko 6% robiło to regularnie, 

a 19% dosyć regularnie [2]. Kulturystyka oraz sporty siłowe, to jedna 

z form aktywnego spędzania wolnego czasu, które oprócz zwiększenia 

sprawności fizycznej umożliwiają poprawę sylwetki.  

Na przestrzeni ostatnich lat wśród osób ćwiczących na siłowniach 

obserwowane jest zwiększone spożycie suplementów diety [3, 4, 5], 

będących skoncentrowanym źródłem wszelkich składników odżywczych 

potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, których 

zadaniem jest jedynie uzupełnienie ewentualnie występujących niedoborów 

[6]. Stosowanie suplementów diety jest zjawiskiem coraz bardziej 

powszechnym, niewiele jednak z nich ma potwierdzoną naukowo 

skuteczność działania. Rynek suplementów diety należy do jednych 

z najlepiej rozwijających się rynków produktów spożywczych [5]. 

Mężczyźni podejmujący rekreacyjną aktywność fizyczną, coraz częściej, 

zafascynowani kultem ciała, wiele uwagi poświęcają swojej sylwetce, 

podejmując równocześnie różne nieprawidłowe zachowania mające 

doprowadzić ich do wzrostu formy fizycznej i wytrzymałości oraz 
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rozbudowy masy mięśniowej [7], traktując wielokrotnie za podstawę 

treningu przyjmowanie suplementów kierowanych do sportowców [8, 9]. 

Natomiast niezwykle ważne jest, aby podejmując zwiększoną aktywność 

fizyczną zacząć przede wszystkim od dopasowania sposobu żywienia tak, 

aby realizował on zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze, 

uwzględniając wiek, płeć, podejmowaną aktywność fizyczną i jej 

intensywność.  

Aktualnie na polskim rynku funkcjonuje wiele firm oferujących 

suplementy zaczynając od batonów białkowych na kreatynie kończąc. 

Sprawne poruszanie się na rynku suplementów diety wymaga od 

konsumenta wiedzy zarówno odnoszącej się do zasad prawidłowego 

żywienia, jak i specyfikacji poszczególnych wyrobów. Zwiększająca się 

nieustannie popularność suplementów uzasadnia potrzebę przeanalizowania  

postępowania ich nabywców. 

2. Cel pracy 

Celem pracy była analiza postaw mężczyzn uczęszczających na 

siłownię wobec suplementów diety. 

3. Materiały i metody 

Badanie przeprowadzono w Warszawie od marca do maja 2013 roku, 

wśród 111 celowo dobranych respondentów. Kryterium doboru do badania 

stanowiła płeć (męska), wykonywanie treningów oporowych na siłowni 

oraz poprawne wypełnienie kwestionariusza. W badaniu wykorzystano 

autorski kwestionariusz ankiety, który zawierał pytania zamknięte oraz pół 

otwarte, dotyczące między innymi: aktywności fizycznej respondenta, 

wiedzy i opinii na temat odżywek oraz deklarowanego spożycia 

suplementów diety przeznaczonych dla sportowców. Ponadto w arkuszu 

znajdowały się pytania odnoszące się do wieku, miejsca zamieszkania, 

wykształcenia oraz wysokości i masy ciała badanego. Zebrane dane 

z kwestionariuszy ankiet opracowano za pomocą programu Microsoft 

Excel 2010 oraz Statistica 10, z wykorzystaniem testu Chi-kwadrat 

Pearsona (p<0,05). 

4. Wyniki badań 

W badaniu uczestniczyła grupa mężczyzn w wieku 18-40 lat. Badani 

mieli średnio 182 cm wzrostu i 82 kg masy ciała. Większość z nich (66%) 

miała prawidłową masę ciała, 29% respondentów miało nadwagę, 3% 

otyłość, a 2% niedowagę. Ponad połowa ankietowanych (62%) mieszkała 

w dużym mieście (powyżej 500 tysięcy mieszkańców), 25% w mieście 

poniżej 500 tysięcy mieszkańców, a 13% na wsi. Wykształcenie średnie 
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posiadało 50% respondentów, wyższe 41%, a 9% miała wykształcenie 

podstawowe lub zawodowe. 

Wśród mężczyzn biorących udział w badaniu nieco ponad połowa 

(55%)  deklarowała, że w ciągu tygodnia ćwiczy na siłowni więcej niż 4,5 

godziny. Pomiędzy 3 a 4,5 godziny tygodniowo na treningu siłowym 

spędzało 29% respondentów, natomiast poniżej 3 godzin – 16% mężczyzn. 

Niemal wszystkie osoby biorące udział w badaniu deklarowały 

znajomość terminu „suplement diety” (96%), natomiast tylko 4% 

wskazywało na brak takiej wiedzy. Ponad 3/4 (79%) respondentów 

deklarowało spożycie suplementów diety w okresie, w którym prowadzone 

było badanie. Nieco ponad połowa mężczyzn biorących udział w badaniu 

przyjmowała suplementy diety co najmniej od roku. Natomiast zbliżony 

odsetek respondentów stosował suplementację dłużej niż 3 miesiące, ale 

krócej niż rok i poniżej 3 miesięcy. Na podjęcie suplementacji, 69% 

ankietowanych zdecydowało się samodzielnie. Zdecydowanie mniejszy 

odsetek osób biorących udział w badaniu wskazywał również na 

rozpoczęcie suplementacji pod wpływem porady znajomych czy 

farmaceuty. Wśród ankietowanych dominujący udział (77%), stanowili ci, 

którzy przed wprowadzeniem suplementacji nie konsultowali z dietetykiem 

lub lekarzem, czy istnieje taka potrzeba. Mężczyźni uczestniczący 

w badaniu zostali również poproszeni o wskazanie, jakie powody wpłynęły 

na rozpoczęcie przez nich suplementacji.  Ankietowani twierdzili, że po 

suplementy sięgali przede wszystkim z uwagi na chęć szybszego 

budowania tkanki mięśniowej (odsetek wskazań: 69) oraz uzupełnienie 

składników odżywczych (odsetek wskazań: 57). Uczestnicy badania 

proszeni o podanie rodzaju stosowanych suplementów, deklarowali 

stosowanie: odżywek białkowych (odsetek wskazań: 65), węglowodanowo-

białkowych (odsetek wskazań: 55), kreatyny (odsetek wskazań: 49), oraz 

suplementów witaminowo – mineralnych (odsetek wskazań: 70). Odżywki 

białkowe i suplementy witaminowo – mineralne respondenci stosowali 

istotnie częściej od pozostałych grup suplementów (p<0,05). Niepokojące 

może być, że aż 76% respondentów wskazało na równoczesne stosowanie 

kilku preparatów. Przyjmowanie preparatów zgodnie z zaleceniami ich 

producentów deklarowała niemal połowa badanych (49%), jednak 30% 

ankietowanych przyjmowało większe ilości suplementów niż określał 

producent. Niemal co czwarty badany wskazywał na występowanie 

skutków ubocznych stosowanej suplementacji. Natomiast, mimo to, prawie 

wszyscy respondenci (97%) twierdzili, że dostrzegają korzyści związane 

z suplementacją diety. Respondentów poproszono następnie o ustosunkowanie 

się do opinii na temat działań niepożądanych związanych ze stosowaną 

przez nich suplementacją. Ponad połowa (60%) badanych uważała, że 

konsumpcja suplementów może powodować skutki uboczne – najczęściej 
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wymieniane przez respondentów były: problemy z układem pokarmowym 

(np.: biegunka), niewydolność nerek, wątroby czy też nadmierny przyrost 

tkanki tłuszczowej. Mężczyzn uczestniczących w badaniu ponadto 

poproszono o ustosunkowanie się do opinii na temat suplementów diety. 

Ankietowani (83%) uznali, że „suplementy to element uzupełniający 

niedobór witamin i składników mineralnych oraz pozostałych składników 

odżywczych”, z kolei zbliżony odsetek badanych uważał, że „suplementy to 

element uzupełniający dietę, gwarantujący szybki wzrost siły i wytrzy-

małości” oraz, że „suplementy diety to zestaw witamin i składników 

mineralnych, oraz pozostałych składników odżywczych konieczny przy 

zwiększonym wysiłku fizycznym”. Niemal połowa z nich (45%) wskazała, 

że suplementy diety są szkodliwe w nadmiarze, a do ich prawidłowego 

stosowania potrzebna jest porada specjalisty. Niestety, 31% badanych 

stwierdziło, że suplementy diety są niezbędne  do uzyskania dobrej 

muskulatury oraz szybkich wyników sportowych, a 19% stwierdziło nawet, 

iż z ich spożywaniem nie wiążą się żadne skutki uboczne.  

Kupując suplementy ankietowani głównie kierowali się ich składem 

(53%). Kolejną najczęściej wskazywaną odpowiedzią była dobra opinia na 

temat odżywek wśród znajomych lub instruktora fitness osoby ćwiczącej czy 

marka produktu (na te aspekty zwracało uwagę odpowiednio: 14, 12 oraz 

10% mężczyzn). Wiedzę na temat suplementów ankietowani pozyskiwali 

istotnie częściej z Internetu (80%) (p<0,05). Najrzadziej wiadomości 

dostarczał dietetyk (10 %) i lekarz (6%). Suplementy stosowane przez 

uczestników badania najczęściej kupowane były w sklepie branżowym 

(58%). Suma wydatków na suplementy w ciągu miesiąca jaką ponosiło 36% 

ankietowanych wahała się w zakresie 51-99 złotych. Ponad 40% mężczyzn 

oceniało swój nakład pieniężny związany z suplementacją na wyższym 

poziomie, w tym 15% przekraczało próg 200 złotych. Zaś 1/5 respondentów 

uznała, że koszt miesięczny ich suplementów nie przekracza 50 złotych. 
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Tabela 1.Wybrane wyniki 

Deklaracja spożywania suplementów diety (%) 

tak 79 

nie 21 

Czas przyjmowania suplementów (%) 

Rok i dłużej 51 

Dłużej niż trzy miesiące, ale krócej niż rok 25 

3 miesiące i krócej 24 

Decyzja o podjęciu suplementacji (%) 

Własna decyzja 69 

Za namową znajomych 17 

W wyniku porady farmaceuty 13 

W wyniku porady lekarza 1 

W wyniku porady u dietetyka 0 

Konsultacja na temat konieczności stosowania suplementacji (%) 

Nie konsultowałem swojej decyzji o suplementacji 77 

Konsultowałem decyzję o suplementacji z dietetykiem 10 

Konsultowałem decyzję o suplementacji z dietetykiem oraz z lekarzem 8 

Konsultowałem decyzję o suplementacji z lekarzem 5 

Przyczyny stosowania suplementacji (odsetek wskazań) 

Szybsze budowanie tkanki mięśniowe 69 

Uzupełnienie niedoboru witamin i składników mineralnych 57 

Polepszenie funkcjonowania kości i stawów 11 

Wspomaganie odchudzania 10 

Poprawa samopoczucia 8 

Inne 6 

Rodzaj stosowanych suplementów (odsetek wskazań) 

Węglowodanowo-białkowe 55 

Białkowe 65 

Kreatyna 49 

Witaminowo-mineralne 70 

Inne 25 

Liczba przyjmowanych suplementów (%) 

Stosuje tylko jeden suplement 24 

Stosuję minimum 2 suplementy równocześnie 76 

Dawkowanie suplementów (%) 

Stosuje zalecane przez producenta dawki 49 

Zdarza mi się przyjmować dawki większe niż zalecane 22 

Zdarza mi się stosować mniejsze dawki 18 

Zawsze stosuję większe niż zalecane dawki 8 

Zawsze stosuję mniejsze dawki 3 

Występowanie skutków ubocznych u respondentów spowodowanych 
spożywaniem suplementów 

(%) 

Występowały skutki uboczne 23 

Nie występowały skutki uboczne 73 

Nie pamiętam 4 

Dostrzeganie korzyści związanych z suplementacją (%) 

Dostrzegam pozytywne zmiany wynikające z suplementacji 97 
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Nie dostrzegam żadnych pozytywnych zmian 3 

Opinie respondentów na temat zdarzeń niepożądanych związanych ze 

stosowaniem suplementów 

(%) 

Wywołują skutki uboczne 60 

Nie wiem czy wywołują skutki uboczne 12 

Nie wywołują skutków ubocznych 28 

Opinie respondentów na temat suplementów diety (odsetek wskazań) 

Suplementy to dodatek do diety uzupełniający niedobór witamin i 

składników mineralnych oraz pozostałych składników odżywczych 

83 

Suplementy to dodatki do diety gwarantujące szybki wzrost siły i 

wytrzymałości 

23 

Suplementy to zestawy witamin i składników mineralnych oraz 

pozostałych składników odżywczych konieczne przy zwiększonym 

wysiłku fizycznym 

21 

Suplementy to zestaw witamin i składników mineralnych oraz 

pozostałych składników odżywczych zastępujących dietę 

0 

Suplementy są niezbędne do uzyskania dobrej sylwetki i szybkich 

wyników sportowych 

31 

Suplementy są szkodliwe dla zdrowia i zupełnie zbędne podczas 

treningu na siłowni 

0 

Muskulatura zbudowana przy pomocy suplementów diety jest 

sztuczna” i nie wiąże się z poprawą siły oraz wytrzymałości mięśni 

5 

Spożywanie suplementów może być powodem pogorszenia stanu 

zdrowia w przyszłości 

8 

Spożywanie suplementów nie wiąże się z żadnymi skutkami 

ubocznymi 

19 

Suplementy są szkodliwe w nadmiarze a do prawidłowego stosowania 

potrzebna jest porada specjalisty 

45 

Spożywanie suplementów powinno być dozwolone tylko wśród 

sportowców zawodowych 

2 

Spożywanie suplementów nie daje żadnych rezultatów 2 

Nie mam zdania 2 

Inna 21 

Najważniejszy czynnik  determinujący wybór konkretnego suplementu 
diety 

(%) 

Skład suplementu 53 

Opinia znajomych 14 

Opinia instruktora na siłowni 12 

Marka 10 

Cena 6 

Opinia lekarza 4 

Forma występowania suplementu 1 

Najważniejsze źródła informacji na temat suplementów (odsetek wskazań) 

Internet 80 

Znajomi 28 

Instruktor na siłowni 25 

Literatura popularna 22 

Dietetyk 10 

Lekarz 6 
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Inne 4 

Zwyczajowe miejsce zakupu (%) 

Sklepy branżowe 58 

Internet 37 

Apteka 5 

Źródło: Opracowanie własne  

5. Dyskusja 

Żywienie osób uprawiających aktywność fizyczną powinno być 

dostosowane m.in. do intensywności oraz rodzaju podejmowanego 

wysiłku. Trening stymuluje wzrost zapotrzebowania organizmu na energię 

oraz składniki odżywcze, w tym witaminy i składniki mineralne, z których 

wiele uczestniczy w skurczu mięśni [10]. Obserwowane rosnące spożycie 

suplementów wśród sportowców, w tym również osób ćwiczących na 

siłowni [3, 4], jest znane, powszechnie akceptowane, przyczyniając się do 

powiększania asortymentu dostępnych na rynku produktów [11, 12]. 

Suplementy przeznaczone dla sportowców tak jak i inne rodzaje tego typu 

produktów dzielą się według kierunku ich działania oraz zawartości 

substancji bioaktywnych. Pomimo iż dostęp do suplementów diety jest 

łatwy, należy pamiętać o tym, że, powinny być one przyjmowane pod 

kontrolą specjalistów, tak aby zapobiegać objawom ubocznym oraz 

efektom ich ewentualnego przedawkowania [5]. W badaniach przeprowa-

dzonych przez norweski zespół naukowców wykazano, iż sportowcy siłowi 

najczęściej stosowali suplementy zawierające kreatynę, białka, 

aminokwasy, oraz witaminy i minerały [13].  

W badaniu własnym wzięli udział mężczyźni w wieku od 18 do 40 lat, 

wśród których 78% badanych mieściło się grupie wiekowej 20-30 lat.  

Według raportów Głównego Urzędu Statystycznego [14] to właśnie ta 

grupa najczęściej (prawie 50%) wybiera „sporty siłowe i kulturystykę lub 

korzystanie z siłowni” jako element aktywności fizycznej. Wszyscy 

respondenci deklarowali podejmowanie regularnej aktywność fizyczną 

w formie ćwiczeń siłowych, przy czym nieco ponad połowa (55%) 

wskazała, że w ciągu tygodnia ćwiczy na siłowni więcej niż 4,5 godziny. 

Niemal wszyscy ankietowani deklarowali znajomość terminu suplement 

diety. W badaniu Skop-Lewandowskiej i wsp. [15] po suplementy sięgało 

82% badanych. Ponad trzy czwarte osób w badaniu własnym przyznało się 

do stosowania suplementów. Respondenci stosowali suplementację przede 

wszystkim rok i dłużej. Interesujący wydaje się fakt, że tylko 14% 

badanych rozpoczęło suplementację diety za radą lekarza czy też 

farmaceuty, pozostała grupa osób podjęła tą decyzję za namową znajomych 

lub dokonała wyboru kierując się tylko i wyłącznie własną decyzją. Z kolei 

w badaniu Krejpcio i wsp. [5] wśród sportowców tego typu decyzja 
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podejmowana była głównie pod wpływem zalecenia trenera (72%) oraz 

znajomych (60%). Suplementy zażywane były przez osoby uczestniczące 

w badaniu własnym na ogół w celu uzupełnienia niedoborów składników 

odżywczych oraz szybszego budowania tkanki mięśniowej. Wyniki te nie 

znajdują potwierdzenia w badaniu innych autorów [5], w którym jako 

główne przyczyny suplementacji wskazane zostały: chęć poprawy wyniku 

sportowego (90%) czy przekonanie o ich korzystnym wpływie na organizm 

i wydolność fizyczną (86%). W badaniu Wilczka i wsp. [7], suplementy 

stosowane były przede wszystkim w celu wzrostu formy fizycznej, siły, 

wytrzymałości, szybkości, a następnie wzrostu masy mięśniowej i poprawy 

koncentracji. W badaniu Janus i wsp. [16] nieznaczny odsetek ankieto-

wanych stosował suplementację w celu wzrostu masy mięśniowej. Wzrost 

wydajności oraz efektywności treningu i przyspieszenie regeneracji po 

treningu to główne zamierzenia stosowania przez sportowców 

suplementów [17], które w formie np. tabletek, kapsułek, proszku, batonu, 

dostarczają skoncentrowanej ilości, jednego bądź więcej składników 

odżywczych, które znajdują się w normalnej diecie [18]. Respondenci 

w badaniu własnym istotnie częściej wybierali suplementy witaminowo-

mineralne (70%) oraz odżywki białkowe (65%) (p<0,05). W badaniach 

przeprowadzonych przez Krejpcio i wsp. [5] badani wskazywali na 

sięganie przede wszystkim po suplementy diety takie jak: preparaty 

witaminowo mineralne (82%), preparaty białkowe (68%), białkowo-

węglowodanowe (48%) oraz kreatynę (46%). Również w badaniu Wilczka 

i wsp. [7] respondenci najczęściej sięgali po preparaty witaminowe (42 osoby), 

składniki mineralne (34 osoby) i różne formy aminokwasów (23 osoby).  

Według stanowiska American Collage of Sports Medicine [19] 

suplementacja preparatami witaminowymi, mineralnymi oraz 

multiwitaminowymi, może korzystnie wpływać na efekty treningowe, 

jednak tylko w odniesieniu do sportowców, przebywających na diecie 

ubogo energetycznej bądź spożywających niezbilansowane diety o niskiej 

gęstości mikro i makroelementów. Długotrwała suplementacja tego typu 

preparatami u sportowców, których dieta jest odpowiednio zbilansowana 

może powodować negatywne skutki w stosunku do innych składników 

odżywczych. Suplementację witaminami i preparatami mineralnymi wśród 

sportowców należy stosować rozważnie, dostosowując ją do indywidualnych 

potrzeb. Przyjmowanie suplementów witaminowych i mineralnych zdaje 

się nie wykazywać zbyt wielu korzyści dla podniesienia poziomu 

efektywności treningu. Zapotrzebowanie na te składniki powinno więc być 

realizowane przede wszystkim poprzez odpowiednią podaż produktów 

spożywczych. Do większego ryzyka niedoborów witaminowych 

i mineralnych u osób intensywnie ćwiczących może przyczynić się 
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zwiększone wydalanie składników odżywczych z potem, moczem, kałem 

lub wzrost syntezy wolnych rodników [20].  

Wykonywanie ćwiczeń fizycznych wpływa na szklaki metaboliczne 

zależne od tiaminy, ryboflawiny oraz witaminy B6, dlatego 

zapotrzebowanie na te witaminy może być większe u osób uprawiających 

sporty wyczynowe [21]. Ciężkie ćwiczenia wykonywane przez kulturystów 

lub podczas treningów submaksymalnych powodują wzrost zapotrze-

bowania na ryboflawinę [22]. Odpowiedni poziom pirydoksyny, jest bardzo 

ważny u osób stosujących suplementy białkowe, ponieważ zapotrze-

bowanie na tę witaminę zależy od spożycia białka. Manroe [23] wskazał, iż 

zapotrzebowanie sportowców wyczynowych na witaminy takie jak: 

tiamina, ryboflawina oraz witamina B6 może się zwiększać, z uwagi na to, 

że biorą one udział w procesach energetycznych. Z kolei kwas pantotenowy 

potrzebny jest do wytworzenia adrenaliny. Kulturyści, lekkoatleci 

i sportowcy wyczynowi stosują suplementację kwasem pantotenowym 

w celu poprawy wydolności [22]. Witamina C jest istotnym elementem 

wielu funkcji biochemicznych organizmu, stymuluje produkcję kolagenu, 

podwyższa odporność ustroju i jego detoksykacji [24]. Kolagen to główne 

białko tkanki łącznej ścięgien. Jest on również odpowiedzialny za 

utrzymanie jędrności oraz elastyczności skóry [25]. Suplementacja 

mieszankami białkowymi jest stosunkowo bezpieczna a jej wspomaganie 

zdolności wysiłkowych organizmu zostało potwierdzone naukowo [26]. 

Zwiększanie dowozu białka nie jest niezbędne wśród grupy osób 

trenujących zawodowo, gdyż aż 81% z nich mogłoby dostarczać ten 

składnik wraz z odpowiednio zbilansowaną dietą [27]. Nadmierne spożycie 

suplementów białkowych może się wiązać z powszechną opinią, 

iż podejmowanie ćwiczeń siłowych łączy się ze zwiększonym 

zapotrzebowaniem na ten składnik.  

Niepokojący może być fakt przyjmowania przez zdecydowaną 

większość ankietowanych równocześnie kilku suplementów. Pomimo 

braku konsultacji, aż 76% badanych zdecydowało się na suplementację za 

pomocą kilku produktów jednocześnie, przy czym 30% przyznało się 

nawet do przekraczania zalecanych przez producenta dawek. W innym 

badaniu grupa ta stanowiła nawet 78% [5]. Również w badaniu Wilczka 

i wsp. [7] ankietowani wskazywali na równoczesne stosowanie 3-6 

rodzajów preparatów, a nawet 10 preparatów równocześnie. Skutki 

uboczne stosowanej suplementacji obserwowała niecała ¼ mężczyzn 

uczestniczących w badaniach własnych. Zastanawiającym może być fakt, że 

aż 97% badanych deklarowało dostrzeganie korzyści wynikających 

z suplementacji diety mimo, iż w większości badań naukowych wykazano, 

że pozorne działanie wielu odżywek dostępnych na rynku to wyłącznie 

efekt placebo [8]. Również wyniki badania innych autorów [5] sugerują, że 
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większość respondentów zaobserwowało u siebie wyraźna poprawę 

wydolności fizycznej jako efekt suplementacji. Oceniając stan wiedzy 

uczestników badania własnego na temat suplementów diety stwierdzono, że 

83% respondentów potrafiło spośród podanych odpowiedzi wybrać 

prawidłową definicję suplementu diety, co wydaje się być wynikiem 

zadowalającym. W innym badaniu [5] tylko 40% badanych potrafiło 

wskazać poprawną  definicję tego produktu. Respondenci w badaniu 

własnym pytani o źródła wiedzy na temat suplementów wskazywali 

najczęściej (80%) na Internet, znajomych oraz instruktora fitness, a tylko 

16% zadeklarowało korzystanie z porad dietetyka bądź też lekarza. Internet 

jako źródło wiedzy wskazywane było również w badaniach innych autorów 

[5, 28]. Można mieć jednak pewne wątpliwości czy spośród ogromu 

wiedzy zawartej na stronach internetowych użytkownik potrafi wybrać 

informacje wiarygodne, obiektywne i zgodne z prawdą. Na fakt ten zwraca 

uwagę odsetek osób (około 30%), które w badaniach własnych uważały 

suplementy diety za całkowicie nieszkodliwe dla zdrowia. Jakość 

informacji pojawiających się w sieci może okazać się wartością 

nieocenioną dla zdrowia konsumentów w późniejszym okresie, ponieważ 

większość tych osób (77%) nie omawia swoich decyzji o spożywaniu 

odżywek ani z lekarzem ani z dietetykiem. Rozmiar tej grupy może dziwić, 

ponieważ w badaniu własnym około 45% mężczyzn uważało, że 

suplementy diety mogą szkodzić, jeśli są stosowane w nadmiarze. 

Niestosowanie się do zaleceń wytwórców danego produktu może 

skutkować problemami zdrowotnymi. Pojawianie się wszelkiego rodzaju 

skutków ubocznych, które w przypadku tego badania dotknęły 23% 

mężczyzn (głównie była to biegunka i bóle głowy) może  stanowić coraz 

większy problem. Konsumentów podczas zakupu danego produktu 

najbardziej interesował jego skład (53% badanych). Niestety, z powodu 

bardzo prawdopodobnego braku wiedzy klient może sugerować się ilością 

substratów, a nie ich jakością.  

Suplementy są szeroko rozpowszechnione wśród sportowców, a ich 

asortyment dostępny na rynku jest bogaty. Ze względu na masowość ich 

stosowania badania naukowe dotyczące korzyści i zagrożeń związanych 

z suplementami oraz ich wpływu na efektywność treningu powinny być 

łatwo dostępne zarówno dla osób uprawiających sport zawodowo, jak i dla 

amatorów, po to aby jedni jak i drudzy mogli dokonywać świadomych 

wyborów konsumenckich. 
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6. Wnioski 

1. Dominujący udział wśród badanych stanowiły osoby deklarujące 

stosowanie suplementów, sięgając przede wszystkim po suplementy 

witaminowo - mineralne i białkowe. Niepokojący może być fakt, 

wskazania przez ankietowanych, że przyjmowali oni równocześnie więcej 

niż dwa suplementy. W związku z tym wydaje się konieczne 

upowszechnianie wśród osób ćwiczących amatorsko na siłowni informacji 

na temat bezpiecznego stosowania suplementów w połączeniu z prawidłowo 

skomponowaną dietą.  

2. Głównym źródłem dla badanych mężczyzn był Internet. Zakup 

odżywek i suplementów diety to, zgodnie z uzyskanymi wynikami, 

przeważnie własna decyzja nabywcy, nie konsultowana z lekarzem czy też 

dietetykiem i nie uwarunkowana żadnymi względami zdrowotnymi. Należy 

zatem zachęcić konsumentów, aby decyzję tą podejmowali po zasięgnięciu 

opinii dietetyka oraz ustaleniu z nim prawidłowego jadłospisu. Ponadto 

konieczna wydaje się edukacja mężczyzn uczęszczających na siłownię 

w zakresie prawidłowego uzupełniania diety suplementami. 
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Postawy wobec suplementów diety  mężczyzn uczęszczających na 

siłownię 

Wraz ze zwiększającą się liczbą osób podejmujących rekreacyjną aktywność fizyczną rośnie 

popularność suplementacji. Niewiele z suplementów ma potwierdzoną naukowo 

skuteczność działania, a przyjmujące je osoby wielokrotnie czynią to na własną rękę, bez 

konsultacji z dietetykiem na temat konieczności takiego działania. Wskazuje na potrzebę 

określenia postaw osób je stosujących. Celem pracy była analiza postaw wobec 

suplementów diety, mężczyzn uczęszczających na siłownię. W badaniu wzięło udział 111 
mężczyzn w wieku 18-40 lat. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety. Wszyscy 

regularnie uczęszczali na siłownię. Ponad trzy czwarte ankietowanych deklarowało spożycie 

suplementów w okresie trwania badania, a zdecydowana większość z nich nie konsultowała 

tego faktu z lekarzem czy też farmaceutą. Źródłem wiedzy na temat suplementacji diety był 
głównie Internet co w efekcie stworzyło grupę osób nie zdających sobie sprawy 

z potencjalnych skutków ubocznych przyjmowanych środków. Wskazuje to na  konieczność 

podjęcia działań edukacyjnych w kierunku upowszechniania wiedzy na temat świadomej 

suplementacji diety wśród mężczyzn trenujących na siłowni.  
Słowa kluczowe: suplementy diety, mężczyźni uczęszczający na siłownię, aktywność 

fizyczna 

Gym-frequenting men's attitudes towards dietary supplements 

With an increasing number of people engaging in recreational physical activity, the 

popularity of diet supplements rises. Not many of these products have been scientifically 

proven to be effective and the persons taking them often do that without consulting a 
dietitian as to the necessity of supplementation. That is why it seems essential to assess the 

mindset of the people using them. The aim of the study was to analyse gym-attending males' 

attitudes towards dietary supplements. 111 men, aged 18-40, all attending the gym regularly, 

took part in the study. A survey questionnaire was employed. Over 75% of respondents 
reported using supplements at the time of the survey, and a vast majority of those had not 

consulted their decision with a physician or pharmacist. The Internet constituted the main 

source of information regarding supplementation, which led to a group of people being 

ignorant of the potential side effects of the products they were ingesting. This indicates that 
it is necessary to undertake educational measures spreading awareness that would enable 

gym-attending males to make informed decisions regarding dietary supplements.  

Keywords: dietary supplements, gym-attending men, physical activity 
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Zagrożenie nadwagą i otyłością oraz ocena 

poziomu aktywności fizycznej pracowników 

biurowych pracujących w województwie 

lubelskim 

1. Wprowadzenie 

Odżywianie jest nieodzownym elementem życia człowieka. Sposób 

żywienia jest uzależniony od wielu czynników, takich jak wiek, płeć, styl 

życia, tradycja itd. Przez prawidłowe żywienie rozumie się regularne 

spożywanie pokarmów, które dostarczają organizmowi optymalne ilości 

energii i zalecane składniki odżywcze we właściwych proporcjach 

i z odpowiednią częstotliwością [1, 2]. 

Właściwe odżywianie wpływa na sprawność umysłową i emocjonalną, 

zapewnia dobrą kondycję, znacząco zmniejsza ryzyko wielu chorób oraz 

przyczynia się do utrzymania dobrego stanu zdrowia przez całe życie. 

W połączeniu z aktywnością fizyczną stanowi ważny czynnik w prewencji 

przewlekłych chorób niezakaźnych [3, 4]. 

Postęp medycyny oraz rozwój różnych dziedzin zdrowia publicznego 

umożliwiły zminimalizowanie czynników ryzyka wystąpienia wielu chorób 

np. zakaźnych. Obecnie największym zagrożeniem dla zdrowia populacji 

są choroby cywilizacyjne, wśród których najpowszechniejsze są choroby 

metaboliczne. Występowanie schorzeń metabolicznych może być 

warunkowane nieprawidłowo zbilansowaną dietą, znikomą aktywnością 

fizyczną czy brakiem prewencji zdrowotnej [5, 6]. 

Nadwaga, mimo, że nie jest jednostką chorobową prowadzi do otyłości, 

która stała się wiodącą przyczyną przedwczesnej śmierci oraz wielu chorób 

przewlekłych, wyprzedzając w rankingach palenie tytoniu [7, 8]. 
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Badania MONICA (Multinational monitoring of trends and 
determinants in cardiovasculardiseasesstudy) przeprowadzone przez 
Światową Organizację Zdrowia na całym świecie, w przeciągu ostatnich 20 
lat wskazują na wzrastającą liczbę osób z nadmierną masą ciała. WHO 
podaje, iż w 2008 roku problem nadwagi dotyczył ponad 1,4 miliarda 
dorosłych osób powyżej 20 roku życia, z czego otyłych było ponad 200 
milionów mężczyzn i blisko 300 milionów kobiet [9]. Światowa 
Organizacja Zdrowia ocenia, że w latach 1980-2008 częstość 
występowania otyłości wzrosła dwukrotnie [10]. W USA w ciągu 30 lat 
zaobserwowano trzykrotny przyrost osób z nadmierną masą ciała oraz 
dwukrotny z otyłością. Europa również charakteryzuje się dużym odsetkiem 
osób otyłych. Największa liczba zamieszkuje kraje śródziemnomorskie 
oraz Europę Wschodnią. Państwa, w których odnotowano najwięcej 
mieszkańców z nadmierną masą ciała to: Grecja (75,7% mężczyzn, 61,3% 
kobiet), Wielka Brytania (65,7% mężczyzn, 61,9% kobiet). Najniższy 
odsetek otyłych kobiet oraz mężczyzn powyżej 18 roku życia, mieszka w 
Rumunii, Francji, Bułgarii oraz we Włoszech [11]. 

Najnowsze dane wykazują wzrost występowania nadwagi i otyłości 
również wśród dzieci oraz młodzieży. W 2011 roku problem nadwagi 
dotyczył 40 milionów dzieci poniżej piątego roku życia [12]. Według IOTF 
(International Obesity Task Force), co roku w Europie przybywa około 400 
tysięcy dzieci i młodzieży z nadwagą oraz 85 tysięcy z otyłością [13]. 
Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że w 2015 roku nadmierną 
masę ciała będzie miało 2,3 miliarda osób na całym świecie, w tym 700 
milionów będzie otyłych [3]. 

Polska pod względem liczby otyłych mieszkańców znajduje się 
w czołówce rankingów europejskich. Na podstawie badań POL-MONICA 
z 2001 roku nadwagę stwierdzono u 34,4% kobiet i 44,2% mężczyzn, 
natomiast otyłość odpowiednio u 27% kobiet oraz 31% mężczyzn w wieku 
20-74 lat [3, 14]. 

Zmniejszenie aktywności fizycznej uważane jest za główny powód 
rozwoju otyłości [15]. Zmiana stylu życia na siedzący jest wypadkową 
wielu czynników. Osoby pracujące w pozycji siedzącej wykorzystują 
zdecydowanie mniej energii niż osoby pracujące fizycznie. Brak 
aktywności mięśni szkieletowych powoduje spowolnienie metabolizmu, co 
bezpośrednio wpływa na zwiększanie magazynowania energii i wzrost 
nagromadzenia tkanki tłuszczowej [16]. 

Grupą zawodową najbardziej narażoną na występowanie nadwagi i otyłości 
wydają się być urzędnicy, pracownicy biurowi czy kierowcy. Zachowania 
prozdrowotne zapobiegające nadwadze powinny być szczególnie 
przestrzegane wśród grup zawodowych spędzających większość czasu pracy w 
pozycji siedzącej. Ich znajomość i stosowanie umożliwiłyby prewencję 
wystąpienia nadwagi i otyłości. 
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2. Cel pracy  

Celem badania była analiza stylu życia oraz aktywności fizycznej 

pracowników biurowych zatrudnionych na terenie województwa 

lubelskiego z uwzględnieniem zagrożenia nadwagą i otyłością.  

3. Materiały i metody  

Badania przeprowadzono metodą ankietową w okresie od stycznia do 

marca 2013 roku. Respondentami byli pracownicy biurowi zatrudnieni 

w województwie lubelskim m.in. w ZUS (Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych), KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), 

Urząd Miasta Lublin, Urząd Wojewódzki w wieku 18–62 lat. Uczestnicy 

zostali szczegółowo poinformowani o prawidłowym sposobie wypełniania 

kwestionariusza ankiety oraz zapoznani z celem badania. Kryterium 

włączenia do badań była praca na stanowisku biurowym w pozycji 

siedzącej, od co najmniej 6 miesięcy. 

Ankiety uzyskano od 112 osób – 30 mężczyzn oraz 82 kobiet. 

Zastosowano podział respondentów na cztery grupy wiekowe: od 18 do 30 

roku życia, 31-40 lat, 41-50 i po 50 roku życia. W grupie do 30 roku życia 

znajdowało się 21 osób, w grupie od 31 do 40 lat 40 respondentów, 29 

ankietowanych w grupie 41-50 lat, grupa powyżej 50 roku życia liczyła 22 

osoby. 

Do analizy stylu życia oraz aktywności fizycznej respondentów 

wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety składający się z 23 pytań 

zamkniętych jednokrotnego wyboru, 2 pytań wielokrotnego wyboru, 

5 pytań półotwartych oraz 4 pytań otwartych umożliwiających dowolną 

interpretację pytania respondentom oraz metryczki. Udział w badaniu był 

dobrowolny, anonimowy i nieodpłatny. Badania statystyczne 

przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe STATISTICA 

10.0 (StatSoft, Polska). Hipotezy dotyczące różnic w rozkładzie badanych 

cech weryfikowane były za pomocą testów nieparametrycznych (test chi
2
). 

Dla wskazania istotnych statystycznie różnic bądź zależności, przyjęto 

poziom istotności p<0,05. 

4. Analiza wyników 

Na podstawie analizy wyników badań nie stwierdzono zależności 

pomiędzy płcią respondentów a wskaźnikiem BMI (p>0,05). Większość 

ankietowanych charakteryzowała się prawidłowym wskaźnikiem masy 

ciała (Tabela 1).  
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Tabela 1. Płeć a wskaźnik BMI. 

BMI (kg/m2) 

Płeć 

Analiza statystyczna (p) Kobiety Mężczyźni Ogółem 

n % n % n % 

<18,5 6 7,32 0 0 6 5,34 

0,12 
18,5-24,99 54 65,85 8 26,67 62 55,4 

25-29,99 20 24,4 20 66,66 40 35,7 

≥30 2 2,43 2 6,67 4 3,56 

 

Analiza wyników badań nie wykazała istotnej zależności pomiędzy 

płcią a subiektywną oceną stanu zdrowia (p>0,05). Większość badanych 

oceniła stan zdrowia jako dobry (Tabela 2). 

Tabela 2. Płeć a subiektywna ocena stanu zdrowia respondentów. 

Subiektywna ocena 

stanu zdrowia 

Płeć Analiza 

statystyczna 

(p) 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

n % n % n % 

Bardzo dobry 8 9,77 3 10 11 9,82 

0,18 
Dobry 52 63,41 19 63,3 71 63,4 

Przeciętny 21 25,6 6 20 27 24,1 

Niezadowalający 1 1,22 2 6,7 3 2,68 

 

Analiza statystyczna wyników badań nie wykazała istotnej zależności 

pomiędzy płcią a subiektywną oceną stylu życia (p>0,05). Kobiety 

i mężczyźni bardzo podobnie oceniali swój styl życia (Tabela 3). 

Tabela 3. Płeć a subiektywna ocena stylu życia respondentów. 

Subiektywna ocena 

stylu życia 

Płeć 
Analiza 

statystyczna (p) 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

n % n % n % 

Zdrowy  8 9,7 3 10 11 9,82 

0,21 Umiarkowany 24 29,3 9 30 33 29,46 

Nieprawidłowy 50 61 18 60 68 60,71 

 

Analiza wyników badań wykazała, że większość respondentów zdrowy 

styl życia rozumiało jako regularną aktywność fizyczną (40,18%) oraz 

zrównoważoną dietę (24,11%) (Tabela 4). 
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Tabela 4. Rozkład odpowiedzi dotyczących określenia zdrowy styl życia. 

Znaczenie określenia zdrowy styl życia 
Ogółem 

N=112 % 

Zrównoważona dieta  27 24,11 

Regularna aktywność fizyczna 45 40,18 

Właściwa ilość odpoczynku 16 14,29 

Unikanie sytuacji stresowych 24 21,43 

Analiza statystyczna wyników badań wykazała, istotną zależność 

między regularnym spożywaniem posiłków a płcią respondentów (p<0,05). 

Kobiety istotnie częściej deklarowały regularne spożywanie posiłków niż 

mężczyźni (Tabela 5). 

Tabela 5. Płeć a regularne spożywanie posiłków. 

Regularne 

spożywanie 

posiłków 

Płeć 
Analiza 

statystyczna 

(p) 
Kobiety 

Mężczyźn

i 
Ogółem 

N=82 % N=30 % N=112 % 

Tak  7 8,6 3 10 10 8,9 

0,03 
Raczej tak 46 56 6 20 52 46,4 

Raczej nie 22 26,8 15 50 37 33 

Nie 7 8,6 6 20 13 11,7 

Analiza wyników badań wykazała istotną statystycznie zależność 

między regularnością spożywania posiłków a BMI (p<0,05). Osoby, które 

deklarowały regularne spożywanie posiłków charakteryzowały się 

indeksem BMI w normie (Tabela 6).  

Tabela 6. Regularne spożywanie posiłków a wskaźnik BMI. 

Reg. 

spożyw. 

posiłków 

BMI Analiza 

statys-

tyczna (p) 
Niedowaga Norma Nadwaga Otyłość 

N=7 % N=66 % N=36 % N=3 % 

Tak  0 0 9 13,6 1 2,7 0 0 

0,05 
Raczej tak 4 57,1 34 51,5 10 27 0 0 

Raczej nie 3 42,9 15 22,7 18 49,9 2 66,7 

Nie 0 0 8 12,2 7 19,3 1 33,3 

Analiza wyników badań wykazała również istotną statystycznie 

zależność między ilością spożywanych posiłków a BMI (p<0,04). Osoby 

spożywające prawidłową liczbę posiłków (4/5) częściej charakteryzowały 

się BMI w granicach normy, niż osoby spożywające inną liczbę 

posiłków.(Tabela 7). 
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Tabela 7. Liczba spożywanych posiłków a wskaźnik BMI. 

Liczba 
spożywanych 

posiłków 

BMI Analiza 
statys-

tyczna 

(p) 

Niedowaga Norma Nadwaga Otyłość 

N=7 % N=66 % N=36 % N=3 % 

2 posiłki  5 4,5 8 7,1 12 10,7 0 0 

0,04 3 posiłki 2 1,8 17 15,2 14 12,5 1 0,9 

4/5 posiłków 0 0 41 36,6 10 8,9 2 1,8 

Przeprowadzona analiza wyników badań wskazuje na istotną zależność 

między ilością dni w tygodniu poświęcanych na aktywność fizyczną 

a wiekiem badanych (p<0,05). Stwierdzono, że wraz z wiekiem zmniejsza się 

liczba dni w tygodniu przeznaczanych na aktywność fizyczną (Tabela 8). 

Tabela 8. Ilość dni poświęcanych na aktywność fizyczną a wiek respondentów. 

L.dni w 

tyg. 

poświę-
canych na 

akt.fiz. 

Wiek Analiza 

statys-

tyczna 
(p) 

18 – 30 31 – 40 41 – 50 
Powyżej 50 

lat 

N=21 % N=40 % N=29 % N=22 % 

Mniej niż 

1  
0 0 5 4,5 16 14,3 14 12,5 

0,04 

1 5 4,5 19 17 6 5,4 3 2,7 

2 – 3 9 8 7 6,2 2 1,8 1 0,9 

4 – 5  4 3,6 3 2,7 1 0,9 1 0,9 

Codzienni
e  

3 2,7 6 5,4 4 3,6 3 2,7 

Wyniki badań wskazują, że respondenci, którzy podejmują aktywność 

fizyczną z reguły poświęcają na nią mniej niż 2 godziny tygodniowo 

(71,16%). Osoby, które tygodniowo ćwiczą więcej niż 6 godzin stanowią 

3,85% (Tabela 9). 
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Tabela 9. Ilość godzin poświęcanych na aktywność fizyczną przez respondentów. 

Ilość godzin w tygodniu poświęcana na aktywność fizyczną 
Ogółem 

N=112 % 

Mniej niż 1 godzinę 37 35,58 

1-2 godziny 37 35,58 

3-4 godziny 17 16,35 

5-6 godzin 9 8,65 

Więcej niż 6 godzin 4 3,85 

Wyniki badań wskazują, że 60,71 % respondentów (n=68), jako formę 

zapobiegania nadwadze i otyłości wskazywało aktywność fizyczną i dietę. 

Jednocześnie 5,36% ankietowanych (n=6) wskazało głodówkę, jako jeden 

z takich sposobów (Tabela 10). 

Tabela 10. Formy zapobiegania nadwadze i otyłości wskazane przez respondentów. 

Forma zapobiegania nadwadze i otyłości 
Ogółem 

N=112 % 

Aktywność fizyczna i dieta 68 60,71 

Głodówka 6 5,36 

Stosowanie suplementów diety 6 5,36 

Dowolna dieta 9 8,04 

Aktywność fizyczna 23 20,54 

Przeprowadzona analiza wyników badań wykazała, że większość 

respondentów zna pojęcie indeksu BMI (73,2%, n=82). Wykazano 

również, że ankietowani nie potrafią samodzielnie wyliczyć wartości tego 

wskaźnika (58,9% n=66) (Tabela 11). 

Tabela 11. Znajomość pojęcia BMI oraz umiejętność obliczania wskaźnika BMI a płeć. 

BMI, umiejętność obliczenia BMI 

Płeć 
Ogółem 

Kobiety Mężczyźni 

N=82 % N=30 % N=112 % 

Nie zna, nie potrafi obliczyć 18 22 12 40 30 26,8 

Zna, nie potrafi obliczyć 27 33 9 30 36 32,1 

Zna, potrafi obliczyć 37 45 9 30 46 41,1 
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5. Dyskusja 

Każdego roku przybywa na świecie osób z nadmierną masą ciała [17]. 

Osoby pracujące w pozycji siedzącej z małą ilością ruchu wydają się być 

szczególnie narażone na występowanie nadwagi lub otyłości. W 1998 r. 

otyłość prosta została zakwalifikowana przez WHO do chorób 

przewlekłych mogących trwać całe życie [9]. Szczególnie niepokojące są 

dane statystyczne dotyczące występowania nadwagi i otyłości u dzieci do 5 

roku życia. Wszelkie działania związane ze zwalczaniem otyłości, a także 

szeroko pojętą profilaktyką są, zatem niezbędne i bardzo ważne dla 

zdrowia społeczeństwa. Należy pamiętać, że zmiana stylu życia oraz 

kształtowanie postaw prozdrowotnych mogą mieć duże znaczenie 

w leczeniu oraz zapobieganiu nadwadze i otyłości.  

Mimo iż dane WHO wskazują, że na świecie więcej kobiet niż 

mężczyzn choruje na otyłość, analiza wyników badań własnych nie 

wykazała istotnej statycznie zależności między płcią respondentów 

a wskaźnikiem BMI (p>0,05). Należy jednak zauważyć, że w grupie kobiet 

ponad 65% badanych zostało sklasyfikowanych w ramach wartości 

prawidłowego BMI, natomiast w grupie mężczyzn właściwą wartość tego 

indeksu posiadło zaledwie 27% respondentów. 

Prawidłowe zachowania żywieniowe oraz odpowiedni poziom 

aktywności fizycznej odgrywają w kwestii prewencji nadwagi i otyłości 

najistotniejszą rolę. Jednak, możliwość partycypacji w aktywności 

fizycznej jest ściśle uzależniona od stanu zdrowia człowieka. Osoby 

czujące się zdrowo, powinny zdecydowanie chętniej korzystać 

z wszelkiego rodzaju możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, niż 

ludzie oceniające swój stan zdrowia, jako niedostateczny. Trudno wymagać 

od osób chorych regularnej jazdy na rowerze czy joggingu. W badaniach 

własnych nie zauważono istotnej zależności między płcią a subiektywną 

oceną stanu zdrowia (p>0,05), kobiety i mężczyźni w podobnych 

proporcjach oceniali swój stan zdrowia na przeciętny lub dobry. Można, 

więc zasugerować stwierdzenie, że większość respondentów byłaby 

w stanie zaangażować się w aktywność fizyczną w czasie wolnym, bez 

nadmiernego ryzyka pogorszenia stanu zdrowia. 

Jednym z filarów racjonalnego odżywiania jest regularne spożywanie 

posiłków [1]. Właściwy rytm dobowego odżywiania prawidłowo wpływa 

na zachowanie homeostazy organizmu, brak stanów niedocukrzenia oraz 

utrzymanie przez cały dzień optymalnej kondycji fizycznej i umysłowej 

[20]. W wynikach badań własnych zaobserwowano istotną statystycznie 

zależność (p<0,05) pomiędzy płcią a regularnym spożywaniem posiłków. 

Kobiety częściej odżywiały się regularnie niż mężczyźni. Ta zależność 

może wynikać z faktu, że mężczyźni nie przykładają tak dużej wagi do 
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wyglądu zewnętrznego jak kobiety, nie mają czasu na wcześniejsze 

przygotowanie przekąsek do pracy, oraz w większości nie czytają prasy 

promującej pokarmy w formie niedużego posiłku, spożywane np. podczas 

przerwy w pracy. Dla mężczyzn ważniejsza wydaje się być objętość 

przyjmowanego pokarmu, a nie regularność jego spożywania, tzn. częściej, 

a w mniejszej ilości.  

Zaburzenia metabolizmu mogą przyczyniać się do powstawania 

nadwagi i otyłości [21, 22]. Prawidłowe tempo przemian metabolicznych 

warunkuje właściwe funkcjonowanie organizmu. Naturalną reakcją 

obronną ustroju w przypadku zbyt rzadkiego przyjmowania pokarmów jest 

spowolnienie reakcji metabolicznych w celu oszczędzania energii [2, 17]. 

Odwrotna sytuacja występuje w przypadku spożywania posiłków 

w nadmiernej ilości lub ze zbyt dużą częstotliwością. Organizm nie jest 

w stanie metabolizować powstałych nadwyżek i zaczyna proces 

magazynowania energii np. w postaci tkanki tłuszczowej [12, 16]. Analiza 

badań własnych wykazała istotną statystycznie zależność między 

poziomem BMI a regularnością spożywania posiłków (p<0,05). 

Respondenci, którzy deklarowali regularne spożywanie posiłków 

charakteryzowali się w większości prawidłową wartością wskaźnika BMI. 

Wykazana zależność potwierdza fakt ścisłej zależności masy ciała od 

regularności spożywania posiłków. Zachowanie prawidłowego 

metabolizmu sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała, co potwierdzono 

w badaniach własnych. Ponadto, analiza statystyczna wyników badań 

wykazała istotną zależność między liczbą spożywanych posiłków 

a wskaźnikiem BMI (p<0,05). Osoby, które spożywały 4-5 posiłków 

dziennie częściej niż respondenci deklarujący spożywanie 3 posiłków 

i mniej, posiadały prawidłowe wartości indeksu BMI. 

Dodatkowym czynnikiem powodującym spadek tempa metabolizmu jest 

wiek. Osoby starsze posiadają zdecydowanie wolniejszy metabolizm niż 

ludzie młodzi [23]. Z tego względu zapotrzebowanie energetyczne jest 

uzależnione od wieku. Ludzie młodzi do prawidłowego funkcjonowania, 

potrzebują większej ilości kilokalorii niż osoby starsze. Przyzwyczajenie 

organizmu do spożywania większej ilości pożywienia, może, w wieku 

starszym skutkować przyrostem masy ciała ze względu na obniżone tempo 

metabolizmu oraz zmniejszenie optymalnego zapotrzebowania na energię. 

Wydaje się, więc, że wiek może predysponować nadmierną masę ciała. 

Niezależnie od wieku, aktywność fizyczna odgrywa istotną rolę, 

zarówno w aspekcie zdrowia fizycznego jak i psychicznego [1]. 

Bezdyskusyjny jest pozytywny wpływ wysiłku fizycznego na poszczególne 

układy organizmu człowieka. 

W świetle wielu badań rola odpowiednio dobranych ćwiczeń 

w zachowaniu zdrowia jest niepodważalna. Wysiłek fizyczny poprawia 
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wydolność układu krążenia zmniejszając częstość skurczów w spoczynku 

oraz podczas wysiłku, zwiększa przepływ krwi przez naczynia krwionośne, 

przez co tkanki są lepiej zaopatrzone w tlen i składniki odżywcze [15]. 

Dodatkowo wysiłek fizyczny wpływa korzystnie na wartości ciśnienia 

tętniczego, przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu, a także 

działa pozytywnie na sprawność układu oddechowego, m.in. zwiększając 

przepływ krwi i pojemność życiową płuc. Systematyczne ćwiczenia 

skutkują zmianami czynnościowymi i anatomicznymi mięśni oraz kości. 

Wpływają na precyzję ruchów, szybkość, wytrzymałość i siłę mięśni. Kości 

osób trenujących są lepiej zmineralizowane i mają większą masę. Stawy są 

w lepszym stopniu odżywione, a struktury stabilizujące aparat ruchu 

bardziej wytrzymałe i elastyczne [24]. Konsekwentny trening obniża 

poziom glukozy we krwi. Umiarkowana aktywność fizyczna powoduje 

wzrost odporności organizmu, mobilizując układ immunologiczny. 

W czasie wysiłku fizycznego wydzielane są endorfiny, czyli tzw. hormony 

szczęścia, które poprawiają nastrój, samopoczucie oraz zmniejszają poziom 

stresu.  

Systematyczny trening zapobiega powstawaniu nadwagi i otyłości [1]. 

Zwiększenie wydatku energii sprzyja zmniejszeniu masy ciała. W wynikach 

badań własnych zaobserwowano istotną statystycznie korelację między 

ilością dni w tygodniu poświęcanych na aktywność fizyczną a wiekiem 

respondentów (p<0,05). Wykazano, że osoby młodsze poświęcają więcej 

czasu na aktywność fizyczną w czasie wolnym niż osoby starsze. 

Dodatkowo w badaniach własnych odnotowano, że ponad 70% 

respondentów poświęca mniej niż 2 godziny tygodniowo na aktywność 

fizyczną. Jest to zjawisko niepokojące, gdyż wytyczne WHO z 2002 roku 

zalecają przynajmniej 30 minut umiarkowanej aktywności fizycznej przez 

5 dni w tygodniu. Badania innych autorów potwierdzają fakt niskiego 

poziomu aktywności fizycznej Polaków. Badania WHO przeprowadzone 

w ramach programu CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable 

Disease Intervention Programme) dowodzą, że Polacy są jednym z najmniej 

aktywnych narodów Europy [10].  

Nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz siedzący tryb życia mogą 

prowadzić do wielu schorzeń, w tym do powstania otyłości. Wiedza 

z zakresu profilaktyki otyłości powinna być, zatem propagowana zarówno 

wśród dzieci, jak i dorosłych, w celu wypracowania dobrych nawyków, 

przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 

Nadwaga i otyłość to problem dotyczący całej populacji. Cierpią na nią 

zarówno kobiety jak i mężczyźni, młodzi i starsi, jest to choroba dotykająca 

osoby zamożne oraz ubogie [25]. Istnieją jednak zawody, specjalizacje, 

które w większym stopniu stwarzają korzystne warunki do rozwoju 

nadmiernej masy ciała. Praca wiążąca się ze zmniejszeniem aktywności 
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fizycznej i spędzaniem wielu godzin w pozycji siedzącej to czynniki, 

których zmienić nie możemy. Należy jednak pamiętać, że nasz styl życia 

oraz codzienne zachowania są modyfikowalne. 

Siedzący tryb pracy stwarza warunki do prowadzenia anty-zdrowotnego 

stylu życia oraz nieprzestrzegania podstawowych postaw prozdrowotnych. 

Przeprowadzone badania wskazują, że poziom aktywności fizycznej oraz 

sposób odżywiania dużej części respondentów odbiegał od ogólnie 

przyjętych norm. Najważniejsze są, zatem edukacja i profilaktyka 

w zakresie nadwagi i otyłości, które powinno się prowadzić od 

najmłodszych lat życia. Ciężko jest walczyć z zakorzenionymi złymi 

przyzwyczajeniami, dlatego tak ważne jest promowanie dobrych nawyków 

od wczesnych lat dzieciństwa. Jest to najlepszy sposób na zarażanie 

zdrowym stylem życia. Racjonalne odżywianie oraz właściwy poziom 

aktywności fizycznej są fundamentem naszego zdrowia, zarówno 

fizycznego, jak i psychicznego. 

6. Wnioski 

1. Aktywność fizyczna pracowników biurowych jest niewystarczająca.  

2. Nawyki żywieniowe pracowników biurowych są nieprawidłowe.  

3. Właściwa dieta i regularne spożywanie posiłków wpływają na 

prawidłowy poziom BMI. 
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Zagrożenienadwagą i otyłością oraz ocena poziomu aktywności 

fizycznej pracowników biurowych pracujących w województwie 

lubelskim. 

Wstęp. Odżywianie jest nieodzownym elementem życia człowieka. Sposób żywienia jest 

uzależniony od wielu czynników, takich jak wiek, płeć, styl życia, tradycja itd. Przez 

prawidłowe żywienie rozumie się regularne spożywanie pokarmów, które dostarczają 
organizmowi optymalne ilości energii i zalecane składniki odżywcze we właściwych 

proporcjach oraz z odpowiednią częstotliwością. Nadwaga, mimo że nie jest jednostką 

chorobową prowadzi do otyłości, która stała się wiodącą przyczyną przedwczesnej śmierci 

oraz wielu chorób przewlekłych, wyprzedzając w rankingach palenie tytoniu.  
Cel pracy. Celem badania była analiza stylu życia oraz aktywności fizycznej pracowników 

biurowych zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego z uwzględnieniem 

zagrożenia nadwagą i otyłością.  

Materiały i metody. Badanie przeprowadzono metodą ankietową. Do analizy stylu życia 
i aktywności fizycznej respondentów użyto kwestionariusza własnego autorstwa, 

skonstruowanego na potrzeby badania. Respondentami było 112 pracowników biurowych 

zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego.  

Wyniki. Analiza statystyczna wyników badań wykazała istotną zależność między 
regularnym spożywaniem posiłków a płcią respondentów (p<0,05). Na podstawie analizy 

statystycznej wyników badań, stwierdzono istotną korelację między liczbą spożywanych 

posiłków w ciągu dnia a wskaźnikiem BMI (p<0,05). 

Wnioski. 1. Aktywność fizyczna pracowników biurowych jest niewystarczająca. 
2. Właściwa dieta i regularne spożywanie posiłków wpływają na prawidłowy poziom BMI. 

Słowa kluczowe: nadwaga, otyłość, aktywność fizyczna, odżywianie 

The risk of overweight and obesity, and evaluation of physical activity 

level of office workers employed in the area of Lubelskie province. 

Introduction. Nutrition is an indispensable part of human life. Nutrition depends on many 

factors such as age, gender, lifestyle, tradition etc. Correct nutrition means regular 

consumption of foods that provide the body with optimal amounts of energy and nutrients 

in appropriate proportions and with appropriate frequency. Although it is not classified 
as a disease, overweight leads to obesity, which has become the leading cause of premature 

death and many chronic diseases and is currently ahead of smoking in the rankings. 

Aim. The aim of the study was the analysis of lifestyle and physical activity of office 

workers employed in Lubelskie province, considering the risk of overweight and obesity. 
Materials and methods. The research was carried out using the method of a sampling 

survey. To analyze the lifestyle and physical activity of the respondents, an author-prepared 

questionnaire designed for testing was used. The test group included 112 office workers 

from Lubelskie province. 
Results. Statisticalanalysis showed a significant relationship between regular dining and 

gender of the respondents (p<0,05). On the basis of statistical analysis of the study results, 

a significant correlation between the number of consumed meals during the day and BMI 

was found (p<0,05). 
Conclusions. 1. Physical activity of office workers is insufficient. 2. A proper diet and 

regular consumption of meals have an impact on the normal level of BMI. 

Keywords: overweight, obesity, physical activity, nutrition 
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Mleko kobiece z banku mleka jako przedmiot 

interdyscyplinarnych badań naukowych 

1. Wprowadzenie 

Mleko kobiece jest wieloskładnikową wydzieliną, która stanowi 

pierwszy pokarm dla noworodka, ale także jest źródłem bioaktywnych 

składników o znaczeniu pozaodżywczym. Mleko kobiece jest produkowane 

okresowo przez niemalże 100 % całkowitej część populacji kobiet na 

świecie, jego skład różni się międzyosobniczo oraz w zależności od fazy 

laktacji. Rosnąca wiedza na temat znaczenia karmienia mlekiem kobiecym 

od pierwszych chwil życia dziecka przyczyniła się do rozwoju banków 

mleka które zajmują się pozyskiwaniem mleka od dawczyń, bezpiecznym 

przechowywaniem i dostarczaniem go do potrzebujących dzieci, głównie 

przedwcześnie urodzonych zgodnie z aktualnymi rekomendacjami 

(WHO,UNICEF,AAP, ESPGHAN) [1, 2, 3]. 

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. 

EMBA European Milk Banking Association) w Europie funkcjonują 203 

banki mleka.W Polsce pierwszy nowoczesny bank mleka powstał w 2012 

roku w Warszawie. Głównym celem banków jest zapewnienie dostępu 

wszystkim dzieciom do pokarmu kobiecego wysokiej jakości.  

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom organizacyjnym i technologicznym 

(rekrutacja dawczyń, identyfikacja próbek, analiza składu mleka, badania 

czystości mikrobiologicznej, optymalizacja postępowania z odciągniętym 

mlekiem matki i jego utrwalania) funkcjonowanie banku mleka otwiera 

nowe możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych badań z zakresu 

technologii żywności, metabolomiki, epidemiologii oraz terapii żywieniowej. 
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2. Cel pracy 

Celem pracy jest przedstawienie aktualnych oraz otwierających się , wraz 

z reaktywacją banków mleka kobiecego w Polsce, nowych możliwości 

realizacji badań naukowych z wykorzystaniem mleka kobiecego.  

3. Zastosowanie systemów bezpieczeństwa żywności do mleka 

kobiecego 

Aktualne badania z zakresu bezpieczeństwa żywności skupiają się na 

adaptacji systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych 

Punktów Kontroli) oraz wdrożeniu GMP (dobrych praktyk produkcyjnych) 

do postępowania z mlekiem kobiecym. Aby zapewnić wysoką jakość oraz 

bezpieczeństwo odciągniętego pokarmu przekazywanego noworodkom, 

konieczne jest śledzenie losów i kontrolowanie jakości każdej próbki na 

poszczególnych etapach obiegu mleka od Dawczyni do Biorcy.  

Pierwsze istotne działania zostają podjęte już na etapie rekrutacji 

dawczyń. Z każdą potencjalną dawczynią zostaje przeprowadzony 

szczegółowy wywiad dotyczący aktualnego stanu zdrowia, występowania 

schorzeń przewlekłych oraz przebytych chorób (gruźlica, choroby 

weneryczne), stosowanych leków, a także stylu życia i sposobu 

żywienia.Kolejnym krokiem są badania krwi w celu wykluczenia chorób 

przenoszonych za pośrednictwem mleka - wirusowego zapalenia wątroby 

typu B i C, wirusa CMV i HIV oraz kiły. Ponadto każda dawczyni składa 

pisemne oświadczenie, że nie pali papierosów, nie piję alkoholu i nie 

używa narkotyków ani żadnych środków odurzających oraz prowadzi styl 

życia wolny od zachowań ryzykownych wobec zakażenia wirusem HIV. 

Zasady rekrutacji dawczyń są zbliżone na całym świecie [4, 5, 6, 7, 8]. 

Po pozytywnej kwalifikacji i weryfikacji badań krwi, dawczyni zostaje 

przeszkolona przez doradcę laktacyjnego w zakresie zasad higieny 

postępowania z odciągniętym pokarmem i sprzętem laktacyjnym. Mleko do 

banku, jak również odciągane dla własnego dziecka, powinno być 

przechowywane w plastikowych butelkach przystosowanych do kontaktu 

żywnością. Nie zaleca się stosowania torebek do przechowywania mleka ze 

względuna duże ryzyko rozszczelnieniaopakowania i tym samym 

zanieczyszczenia pokarmu [9].Każda butelka musi być opisana imieniem 

i nazwiskiem oraz datą odciągnięcia pokarmu. 

Ponieważ Dawczyniami mogą być kobiety przebywające w oddziale 

szpitalnym lub kobiety odciągające mleko w domu, zostały ustalone ścisłe 

wytyczne dotyczące warunków przechowywania pokarmu.W przypadku 

matek przebywających w szpitalu,do czasu przekazania do banku, 

odciągnięte mleko jest przechowywane w przeznaczonej do pokarmu 

kobiecego lodówce (max. do 48 godzin w temp. 4 °C). W przypadku mleka 
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odciągniętego w domu, pokarm przeznaczony do banku może być 

przechowywany w warunkach chłodniczych (temp. 4 °C) do 48 godzin, a po 

upływie tego czasu należy go zamrozić (temp. -20 °C). W ciągu dwóch 

tygodni od odciągnięcia pokarmu następuje odbiór mleka i transport do banku 

(z zachowaniem ciągu chłodniczego). Mleko kobiece, dostarczone do banku 

mleka, może być przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy (temp. 

-20 °C) do czasu pasteryzacji. 

Laboratorium banku mleka wyposażone jest w sprzęt do pracy 

aseptycznej, który zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia mleka przed 

pasteryzacją oraz umożliwia swobodne pracęz mlekiem po pasteryzacji. 

Badanie czystości mleka przed pasteryzacją wykonywane jest jednorazowo 

przy odbieraniu pierwszej porcji mleka od nowo zrekrutowanej dawczyni 

oraz losowo, po pasteryzacji, dla kontroli przebiegu procesu . Pokarm po 

pasteryzacji nie jest jałowy ale wolny od form wegetatywnych bakterii 

wirusów. Może jednak zawierać formy przetrwalnikowe oraz termooporne 

toksyny i dlatego nie zaleca się przyjmowania do banku mleka pokarmu 

o całkowitym mianie bakterii większym niż 105 CFU/ml. W niektórych 

krajach stosuje się obostrzenia czystości mikrobiologicznej z podziałem na 

poszczególne typy bakterii ale nie ma zgodności w tym zakresie [4,5,6,7,8]. 

Mleko pochodzące od jednej dawczyni zostaje rozmrożone przy użyciu 

łaźni wodnej lub powietrznej. Z rozmrożonego mleka pobiera się próbki do 

badań mikrobiologicznych oraz do badania składu mleka. Cała partia mleka 

zostaje oznakowana i wprowadzona do bazy danych. W ten sposób 

przygotowane butelki mleka trafiają do pasteryzacji. Proces odbywa się 

w temperaturze 62,5 °C ± 0,5 °C przez 30 minut, następnie mleko zostaje 

schłodzenie <5 °C. 

Pasteryzowane mleko kobiece jest ponownie mrożone (temp. -20 °C) 

i wydawane w miarę zapotrzebowania zgodnie z terminem przydatności 

(maksymalnie do 3 miesięcy po pasteryzacji)  

Poszczególne etapy obiegu mleka kobiecego od Dawczyni do Biorcy 

przedstawia schemat 1. 
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Schemat 1. Etapy obiegu mleka od Dawcy do Biorcy [opracowanie własne] 
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4. Mleko kobiece jako bioindykator zanieczyszczeń środowiska 

Korzyści wynikające z karmienia piersią są niepodważalne i dobrze 

udokumentowane w literaturze, dlatego pokarm matki zalecany jest jako 

wyłączna dieta w okresie niemowlęcym na całym świecie niezależnie od 

statusu ekonomicznego i poziomu uprzemysłowienia kraju [2, 10]. Mleko 

kobiece, poza wartością odżywczą, dostarcza dziecku wielu składników nie 

mających bezpośredniego znaczenia żywieniowego. W dzisiejszej dobie 

zanieczyszczeń i wszechobecnej chemii mogą to być również szkodliwe 

substancje, które po spożyciu przez matkę przenikają bezpośrednio do 

mleka lub akumulują się w ciele kobiety przez wiele lat, a w okresie 

laktacji uwalniają do pokarmu. 

Potencjalne zagrożenie dla niemowlęcia wynika z tego, że karmione 

piersią dziecko jest na końcu łańcucha pokarmowego a mleko kobiece 

stanowi podstawę jego diety do 6 miesiąca życia i dłużej. Wysoko-

tłuszczowy skład mleka kobiecego oraz budowa chemiczna toksycznych 

związków, które także w większości mają charakter lipidów o przedłu-

żonym czasie biodegradacji, potęgują zagrożenie.Przykładem takim są 

chloroorganiczne pestycydy cyklodienowe, do których należą dieldryna 

i aldryna.Z racji lipofilnych właściwości ich stężenie jest 6- krotne wyższe 

w mleku kobiecym niż w osoczu krwi (WHO, 1989). Zakaz lub znacznie 

ograniczenie ich użycia w rolnictwie w 70 krajach na początku lat 90 

spowodował 10 krotny spadek zawartości tych związków w mleku matek 

karmiących, jednak w takich krajach jak Kenija czy Ameryka Południowa, 

gdzie użycie jest nadal powszechne, poziom pozostał wysoki [11, 12]. 

Jednym z problemów kontroli zanieczyszczeń jest globalizacja. 

Obecność trucizn w mleku kobiecym nie jest ograniczona do tych państw, 

w których dany związek jest w powszechnym użyciu. Przykładem jest 

Finlandia gdzie poziom detekcji chloranów jest wysoki, mimo że ich użycie 

jest całkowicie zakazane od połowy lat 80 –tych, a w państwach 

sąsiadujących bardzo ograniczone. Powodem jest akumulacja trujących 

związków w rybach bałtyckich, które następnie spożywane są w wielu 

krajach świata.  

Poważnym problemem są też metale ciężkie takie jak kadm, kobalt, 

chrom, miedź, żelazo , magnez, nikiel, ołów i cynk [13]. 

.Narażanie na te zanieczyszczenia i ich późniejsza obecność w mleku 

zależy od stopnia skażenia miejsca zamieszkania matki nie tyle w czasie 

laktacji, a nawet przedciążą. Jak wykazały ostanie badania stopień skażenia 

poszczególnymi metalami zależy od poziomu uprzemysłowienia 

zamieszkiwanego obszaru - mleko mieszkanek obszaru sąsiadującego 

z dużym miastem zawiera wyższe poziomy ołowiu, kadmu, niklu, chromu 
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i żelaza; natomiast kobiety, które mieszkają w miastach uprzemysłowionych są 

narażone na kobalt , miedź i cynk [13]. 

Świadomość niebezpieczeństw wynikających z obecności w środowisku 

trujących związków, które mogą przenikać do mleka kobiecego nie 

powinna jednak zniechęcać do karmienia piersią ale raczej wpłynąć na 

podjęcie działań systemowych w dziedzinie zdrowia publicznego aby 

zminimalizować ryzyko tych zanieczyszczeń dla zachowania zdrowotności 

przyszłych pokoleń [14]. 

5. Optymalizacja składu mleka kobiecego 

Okres laktacji dzieli się na trzy fazy, kiedy wytwarzana jest: siara, 

mleko przejściowe i mleko dojrzałe. Skład mleka kobiecego w tym czasie 

jest zróżnicowany, w kolejnych etapach zawartość białka spada, natomiast 

zawartość tłuszczu i węglowodanów rośnie.Wzrasta również wartość 

energetyczna pokarmu (Tabela 1).  

Tabela 1. Skład mleka kobiecego w zależności od okresu laktacji [15] 

OKRES 

LAKTACJI 

BIAŁKO 

(g/100ml) 

TŁUSZCZ 

(g/100ml) 

WĘGLOWODANY 

(g/100ml) 

ENERGIA 

(kcal/100ml) 

SIARA 2,0 2,6 6,6 56 

MLEKO 

PRZEJŚCIOWE 
1,5 3,7 6,9 67 

MLEKO 

DOJRZAŁE 
1,3 4,1 7,2 69 

W każdym okresie laktacji skład pokarmu jest dodatkowo zróżnicowany 

w zależności od pory dnia - w ciągu nocy mleko jest bardziej kaloryczne 

niż w ciągu dnia, a nawet od pory roku – w zimie zawartość składników 

odżywczych jest wyższa niż w lecie [16]. Ponadto w składzie mleka 

kobiecego istnieją indywidualne różnice w zależności od czynników 

genetycznych i zwyczajów żywieniowych.  

Kolejnym czynnikiem mającym znaczący wpływ na skład mleka 

kobiecego jest czas trwania ciąży i moment rozwiązania. Pokarm kobiet, 

które urodziły przedwcześnie zawiera wyższe stężenie białka (2,3-

1,9 g/100ml), tłuszczu (4,4-4,8 g/100 ml) i węglowodanów (7,5-7,6 g/100 

ml) oraz ma wyższą wartość energetyczną (76,7 - 77,8 kcal/100 ml). 

Również zawartość składników mineralnych takich jak potas, wapń, 

magnez i fosfor jest wyższa [17]. Mleko matek wcześniaków wydaje się 

być dostosowane do szczególnych potrzeb żywieniowych tej grupy, jednak 

w grupie najmniejszych noworodków w dalszym ciągu może istnieć 

potrzeba suplementacji mleka matki. Suplementacja jest również 

uzasadniona w przypadku korzystania z pokarmu pochodzącego z banku 

mleka kobiecego.Pokarm przekazywany przez dawczynie jest najczęściej 
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mlekiem dojrzałym o znacznie niższej zawartości składników odżywczych 

niż zapotrzebowanie noworodków przedwcześnie urodzonych. Aby 

możliwa była prawidłowa, indywidualnie dobrana suplementacja, musi być 

ona poprzedzona badaniem składu mleka pochodzącego od matki lub 

z banku mleka kobiecego.  

Tradycyjne metody biochemiczne pozwalające ocenić zawartość 

poszczególnych składników pokarmowych zostały zastąpione pomiarami 

za pomocą analizatora składu mleka kobiecego, który umożliwia szybką 

i równoczesną ocenę zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów 

w pokarmie pochodzącym od danej kobiety. Działanie tych urządzeń oparte 

jest na spektroskopii w paśmie podczerwieni, zawartość poszczególnych 

typów związków chemicznych jest mierzona w różnych zakresach fali. 

Badanie składu pokarmu nie wymaga dodatkowego sprzętu laboratoryjnego 

ani specjalistycznego wykształcenia, może być wykonywana przez 

przeszkolonego pracownika banku.Badanie trwa krócej i wymaga 

mniejszej objętości próbki niż metody biochemiczne [18]. 

Duża zmienność składu mleka kobiecego w ciągu doby oraz w zależności 

od fazy laktacji, wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na metodologię 

pobierania próbek pokarmu aby ocena zawartości składników była 

miarodajna. W zależności od celu badania próbki pochodzą z jednego 

karmienia w ciągu dnia [19], są pobierane na początku każdego karmienia 

w ciągu jednej doby a następnie łączone [20] lub przy uwzględnieniu dużej 

grupy badawczej (>1000 kobiet) są pobierane jednokrotnie w całym 

okresie laktacji [16]. 

Jeżeli badanie wykonywane jest w celu podjęcia decyzji o ewentualnym 

wzbogacaniu pokarmu, pobrana próbka powinna pochodzić z dobowej 

zbiórki mleka, a badanie należy powtarzać w odstępach pozwalających 

ocenić zmiany składu mleka. W zależności od sytuacji dopuszczalne jest 

pobieranie próbki z całości pokarmu odciągniętego w trakcie doby, 

pobieranie próbki z całości pokarmu odciągniętego z jednej piersi w ciągu 

doby, pobieranie niewielkiej próbki po 3-5 minutach od rozpoczęcia 

karmienia/odciągania, pobieranie niewielkiej próbki na początku i końcu 

każdego karmienia w ciągu doby albo pobieranie próbki na początku lub 

końcu każdego karmienia w ciągu doby [21]. 

Niektóre z proponowanych metod mogą być uciążliwe dla kobiety, 

a ponadto niepotrzebnie zaburzać proces karmienia dziecka piersią. 

W przypadku kobiet, karmiących dziecko tylko mlekiem odciągniętym, 

najlepszą metodą jest pobieranie próbki do badań (ok. 5 ml) z każdej porcji 

odciągniętego w ciągu doby mleka. W przypadku kobiet, które 

przystawiają dziecko do piersi należy przyjąć inną metodologie, która nie 

będzie zaburzała karmienia - pokarm do badań należy odciągać przed 

przystawieniem dziecka do piersi odciągając 2 -5 ml i po zakończeniu 
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karmienia odciągając 2-5 ml. W obu przypadkach pobrań powinno być nie 

mniej niż 5 w ciągu doby, w tym jedno pobranie nocne (w godzinach 12-6 

rano). Mleko pobrane w przeciągu jednej doby jest łączone i przekazywane 

do analizy. 

Otrzymana próbka dobowej zbiórki mleka, przed rozpoczęciem analizy, 

musi zostać ogrzana do temperatury 40 ⁰C, a następnie zhomogenizowana 

za pomocą ultradźwięków przy użyciu homogenizatora (sonikatora) w celu 

rozbicia miceli tłuszczu (1,5-6 s /1ml) [21, 22]. 

Możliwość stosunkowo szybkiej i prostej analizy składu mleka nawet 

kilkakrotnie w początkowym okresie rozwoju laktacji pozwala na 

dostosowanie składu mleka matki do potrzeb dziecka w sposób 

zindywidualizowany. Dzięki temu noworodek otrzymuje pokarm własnej 

matki lub dawczyni ale uzupełniony zgodnie potrzebami co do składu 

i objętości. 

6. Poszukiwanie nowych metod utrwalania mleka kobiecego 

w trosce o zachowanie bioaktywności 

Obecnie powszechnie stosowaną metodą pasteryzacji mleka w banku 

mleka kobiecego jest pasteryzacja metodą Holdera (LTLT, Low-

Temperature Long-Time), która polega na ogrzewaniu mleka w łaźni 

wodnej, w temperaturze 62,5 C, przez 30 minut. W procesie tym 

wykorzystywane są automatyczne pasteryzatory, pozwalające na analizę 

prawidłowego przebiegu procesu w każdej minucie pasteryzacji. Pozwala 

to zapewnić bezpieczeństwo mikrobiologiczne, jednak w trakcie procesu 

następują znaczne straty niektórych składników mleka, do których należą 

m.in.czynniki immunologiczne - IgA, lizozym,laktoferyna [23], enzymy  

– lipaza lipoproteinowa (całkowita degradacja) i amylaza [24], hormony  

– adiponektyna, insulina, leptyna [25]. 

Duże straty wymienionych składników, wskazują na potrzebę 

poszukiwania alternatywnych metod utrwalania mleka kobiecego lub 

adaptację metod stosowanych do utrwalania innych niż mleko produktów 

żywnościowych. Jedną z nich może być utrwalanie przy użyciu wysokich 

ciśnień (HPP,High-Pressure Processing). Metoda ta polega na utrwalaniu 

produktów spożywczych pod wpływem ciśnienia o wartości 100 to 1000 

MPa. HPP jest obecnie wykorzystywane do utrwalania m.in. owoców, 

warzyw, soków, ryb, mięsa oraz produktów mlecznych.Metoda ta 

umożliwia dezaktywacje chorobotwórczych patogenów przy jednoczesnym 

zachowaniu prawidłowej konsystencji, smaku i barwy produktu[26]. 

Do tej pory przeprowadzono niewiele badań dotyczących wpływu 

wysokich ciśnień na skład mleka kobiecego, jednak wstępne wyniki 

wskazują, że metoda ta pozwala na zachowanie w większym stopniu 
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bioaktywności składników mleka w porównaniu do pasteryzacji Holdera. 

Badania przeprowadzone w 2007 roku [27], wykazują że metoda HPP 

powoduje mniejsze straty w aktywności czynników immunologicznych. 

Aktywność immunoglobuliny IgA i lizozymu spada odpowiednio o 14,4- 

24,6 % i 0-4,2% (30-120 min, 400 MPa), podczas gdy przy pasteryzacji 

metodą Holdera straty te wynoszą 51,2% i 21,2%.Kolejne badania, 

prowadzone w innych warunkach (5 min, 400 MPa, 12 °C), potwierdzają, 

że aktywność immunoglobuliny IgA może być zachowana w 100% [28]. 

Inne badania wykazały bezpieczeństwo stosowania metody wysokich 

ciśnień wobec zawartości kwasów tłuszczowych oraz witaminy E, a także 

witaminy C w przeciwieństwie do metody Holdera, gdzie straty tej 

witaminy wynoszą 19,9% [29]. 

7. Metabolomika iproteomika mleka kobiecego jako narzędzie 

oceny stanu zdrowia matki 

Metabolomem określa się ogół związków, które biorą udział 

w przemianach biochemicznych zachodzących w organizmie. Metabolity 

podstawowe to takie, które pojawiają się jako związki pośrednie w reakcjach 

właściwych wszystkim komórkom naszego organizmu w stanie 

fizjologicznym. Oczywiście istnieje szereg związków obecnych tylko na 

pewnym etapie życia komórki lub w komórkach wyspecjalizowanych czy 

też funkcjonujących w sposób odbiegający od normy. Różnice jakościowe i 

ilościowe tych wybranych bioindykatorów od dawna były wykorzystywane 

w diagnostyce, jednak współczesne podejście do oceny stanu zdrowia 

polega na poszukiwaniu subtelnych zmian w całościowym profilu 

metabolicznym. W badaniach metabolomicznych wykorzystuje się głównie 

płyny ustrojowe człowieka, w tym również mleko kobiece, jako materiał 

łatwo dostępny i nie wymagający inwazyjnego pobrania. Metody 

pozwalające zidentyfikować skład metabolomu pod względem związków 

niskocząsteczkowych muszą odznaczać się dużą czułością i rozdzielczością, 

dlatego stosuje się zwykle preparatywne techniki rozdziału takie jak 

chromatografia gazowa (NMR) i cieczowa oraz HPLC w powiązaniu ze 

spektroskopią magnetycznego rezonansu jądrowego oraz spektroskopie 

mas (MS). Dodatkowo konieczna jest analiza chemometryczna 

pozwalająca ocenić różnice w składzie mleka uzyskanego z materiału od 

osób zdrowych i chorych.  

Pierwsze badania z zastosowaniem metabolomiki mleka porównywały 

profil związków obecny w pokarmie matek wcześniaków z substancjami 

zawartymi w sztucznych mieszankach [30]. Kolejne badania różnicowały 

już skład mleka ludzkiego pod względem metabolitów w zależności od 

fazy laktacji i stanu zdrowia matki [31]. Najczęściej identyfikowanymi 
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związkami były kwasy tłuszczowe (oleinowy, palmitynowy, linoleinowy, 

glukonowy), cholesterol i cukry (fukoza, furanoza, kwas glukozaminowy). 

W badaniach metabolomicznych szczególne miejsce zajmuje jednak 

analiza zmienności składu mleka pod względem oligosacharydów 

tzw.human milk oligosacharides (HMO), które pełnią odmienną funkcje niż 

żywieniowa. Obecność ponad 200 potencjalnie możliwych związków 

zidentyfikowanych w mleku kobiecym uzależniona jest od genotypu 

odpowiedzialnego za syntezę enzymów mieszczących się w loci genów Se 

i Le. Warunkuje to przebieg reakcji katalizowanej odpowiednio przez 

fukozylotransferazę FUT2 lub FUT3 przenoszącą resztę cukrową na 

podstawowy dwucukier, którym jest galaktoza w powiązaniu N-acetylo-

glukozaminą prowadząc do powstania złożonej rodziny frukto-

oligosacharydów (FOS) właściwych tylko dla człowieka.  

Liczne badania potwierdzają probiotyczną funkcje HMO ale przypisuje 

im się także rolę immunostymulującą, przeciwzapalną , przeciw adhezyjną 

a nawet związki te wpływają na rozwój jelit oraz mózgu [32, 33, 34, 35, 36, 

37]. Dlatego badania skupiające się na zależności składu HMO w mleku 

ludzkim od fenotypu i kondycji zdrowotnej matki mogą przynieść 

praktyczne efekty [38]. 

Szczególnie ciekawe i oryginalne badania przeprowadził Urbaniak 

i wsp. sprawdzając wpływ leczenia chemioterapeutykami na zmianę w 

profilu metabolitów mleka kobiecego, a także twz. mikrobiomu czyli 

naturalnej flory bakteryjnej pokarmu matczynego. Badanie wskazało na 

znaczne odchylenia w składzie mikroorganizmów obecnych w mleku 

kobiecym w kierunku rozrostu Acinetobacter, Xanthomonadaceae oraz 

Stenotrophomonas w miejsce Bifidobacterium, Eubacterium, Staphylococcus 

i Cloacibacterium. Zaobserwowano też spadki zawartości DHA i inozytolu 

w mleku po chemioterapii [39]. 

Bogactwo białek mleka kobiecego, które dzielimy na frakcje kazeiny, 

białka serwatki i białka związane z błoną kuleczek tłuszczowych (ang. 

MFGM – milk fat globule membrane), sprawia że badania proteomu mleka 

kobiecego coraz intensywniej się rozwijają. Większość białek ma funkcje 

odżywcze (96%) ale pozostałe 4% z puli stanowią białka i peptydy pełniące 

funkcje regulacyjne. Wśród zidentyfikowanych około 1000 białek nie 

odżywczych ponad 21% zaangażowanych jest w odpowiedź 

immunologiczną [40]. 

Wydaje się więc uzasadnione poszukiwanieróżnic w proteomie mleka 

kobiecego, które mogłoby mieć znaczenie diagnostyczne [41] szczególnie 

w odniesieniu do takich choróbjak cukrzyca czy nowotwory. 

Około 12% nowotworów piersi rozwija się u kobiet młodych, poniżej 

45 r. życia. Wprawdzie posiadanie kilkorga dzieci oraz długie karmienie 

piersią obniża ryzyko zachorowania w wieku prokreacyjnym ale zmiany 



 

Olga Barbarska, Aleksandra Wesołowska, Gabriela Olędzka 

 

240 

hormonalne związane z ciążą i karmieniem sprzyjają rozwojowi choroby 

w wieku późniejszym.Dlatego poszukiwane są nowe metody wczesnej 

diagnostyki i oceny ryzyka zapadalności w tej grupie kobiet. Mleko 

kobiece stanowi obiecująca alternatywę jako źródło komórek do badań 

diagnostycznych gdyż wykorzystywane do tej pory metody pobierania 

materiału poprzez biopsję jest zbyt inwazyjna. Aby sprawdzić tą hipotezę 

przeprowadzono pilotażowe badanie z udziałem kilku kobiet karmiących 

piersią w wieku od 22 do 34 lat poddając analizie za pomocą spektroskopii 

mas proteom komórek wyizolowanych z mleka kobiecego. Zaobserwowano 

różnice w ekspresji białek, które mogą mieć znaczenie w ocenie ryzyka 

zachorowania na nowotwór piersi. Wśród zidentyfikowanych białek 

znajduje się bowiem białko błonowe Mucyna 16, które zaangażowane jest 

w regulacje adhezji komórek oraz białko wewnątrzkomórkowe Axin2 

będące efektorem szlaku sygnałowego Wnt/katenina, który odgrywa rolę 

min. w proliferacji komórek i może być zmieniony w komórkach 

nowotworowych. Ocena przydatności tych wstępnych wyników wymaga 

przede wszystkim zgromadzenia większej grupy badanej i wielokrotnego 

powtórzenia analiz na pobranych próbkach mleka [42]. Ostatnie badania 

zidentyfikowały 27 białek siary spośród 600obecnych w mleku kobiet, 

u których zdiagnozowano cukrzycę ciążową w 24-28 tygodniu ciążyjako 

związane z chorobę. W przypadku 10 białek zauważono istotne 

statystycznie różnice ilościowe pomiędzy ich zawartością w mleku 

początkowym kobiet obciążonych chorobąizdrowych [41]. 

8. Podsumowanie 

Praca zawiera przegląd aktualnych kierunków badań prowadzonych 

z wykorzystaniem mleka kobiecego oraz omawia zastosowaną 

w przytoczonych badaniach metodykę i techniki. W świetle przedstawionych 

doniesień mleko kobiece nabiera znaczenia nie tylko jako przedmiot badań 

związanych z żywieniem i rozwojem noworodków i małych dzieci ale jako 

niezwykle cenny materiał do analiz na styku nutrigenomiki, epidemiologii 

i epigenetyki. 
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Mleko kobiece z banku mleka jako przedmiot interdyscyplinarnych 

badań naukowych 

Celem pracy jest przedstawienie aktualnych oraz otwierających się możliwości realizacji 

badań naukowych z wykorzystaniem mleka kobiecego. Mleko kobiece może być 
materiałem do badań przedmiotowych ze względu na swój bogaty skład i unikalną funkcje 

odżywczą ale także może być wykorzystane do badań o charakterze populacyjnym, 

technologicznym oraz epidemiologicznym. Nowe możliwości otwiera rozwój banków 
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mleka kobiecego powstających z myślą o udostępnieniu potrzebującym noworodkom mleka 

kobiecego ze wskazań medycznych. Organizacja banków mleka przyczynia się do 

uporządkowania gospodarki mlekiem kobiecym w obiegu szpitalnym oraz pozwala lepiej 

scharakteryzować liczną część populacji jaką stanowią kobiety karmiące. W Europie istnieje 
aktualnie ponad 200 tego typu biobanków przechowujących próbki mleka, co w zestawieniu 

z bazą danych klinicznych dotyczących kobiet - dawczyń oraz dzieci –biorców stanowi 

cenny materiał do badań retrospektywnych, a także badań prospektywnych.  

W pracy zidentyfikowano główne obszary aktualnie toczących się badań, które dotyczą 
spersonalizowanej terapii żywieniowej, diagnostyki oraz prewencji chorób i monitorowania 

zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń środowiska.  

Niezależnieodpostęputechnologii i złożoności metodyki prowadzonych badań ich celem 

nadrzędnym powinna być ochrona i promocja karmienia piersią, gdyż mleko kobiece poza 
wieloma innowacyjnymi zastosowaniami, przede wszystkim stanowi wyraz biologicznej 

więzi pomiędzy matką a dzieckiem.  

Słowa kluczowe:mleko kobiece, bank mleka kobiecego, karmienie piersią, żywienie 

noworodków, leczenie żywieniowe 

Breast milk from the milk bankas a matter of inter disciplinary 

research 

The aim of the study is to present current and future possibility of realisation research 

on human milk. Breast milk may be material for these studies due to its rich composition 
and unique nutritional functions. It can also be used to population, technological and 

epidemiological reseach. It opens new possibilities for the development of new human milk 

banks in order to provide breast milk to the needy newborns in case of medical indications. 

The system of milk banking helps to organize the management of human breast milk 
circulation in the hospital and allows to provide better characterization of a large part of the 

population that are the breastfeeding women.In Europe, there are currently more than 200 

of biobanks that store the milk samples. Together with the clinical database on women – donors 

and children -recipients is a valuable material for retrospective and prospective studies.  
The study defines the main areas of current studies on personalized nutrition therapy, 

diagnosis and monitoring of disease and environmental pollution prevention. 

Apart from the progress of technology and the complexity of the methodology of the 

research, the primary goal should be to protect and promote breastfeeding, because breast 
milk besides of many innovative uses, is mainly an expression of the biological relationship 

between mother and child. 

Keywords: breast milk,breast milkbanking, breastfeeding, neonatalnutrition, nutritional 

therapy 
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Tabaka w Polsce – skala zjawiska i jego wpływ 

na stan ludzkiego zdrowia. Badanie populacyjne 

w społeczności polskich internautów 

1. Wstęp 

Tytoń jest rośliną obecną w Europie od ponad 500 lat, a jego odkrycie 

nierozerwalnie wiąże się z wyprawą Krzysztofa Kolumba i odkryciem 

przez niego Ameryki w 1492 roku. W swoich dziennikach opisuje 

on nawyk spożywania wysuszonych liści silnie pachnącej rośliny przez 

rdzenną ludność nowo odkrytego świata. Jednakże nasiona tytoniu trafiły 

do Europy nieco później, bo w 1496 roku, za sprawa mnicha, Ramona 

Pano, który towarzyszył Kolumbowi podczas jego drugiej ekspedycji do 

Ameryki.  

W Europie tytoń spożywany był głównie w postaci tabaki, czyli 

sproszkowanych liści tytoniowych, do których bardzo często dodawano 

różnego rodzaju substancji aromatyzujących takich jak olejki eteryczne, 

piżmo, ekstrakty z kwiatów i przypraw, jak również wysokogatunkowe 

alkohole, a nawet tłuszcze zwierzęce. Tak spreparowany proszek był 

następnie w niewielkich porcjach wprowadzany do nosa. Rozpropagowanie 

tej formy konsumpcji tytoniu przypisuje się Jeanowi Nicotowi de 

Villemain`owi, dyplomacie francuskiemu, który w 1560 roku podsunął 

Katarzynie Medycejskiej, królowej Francji, pomysł stosowania tabaki jako 

leku na uporczywe, migrenowe bóle głowy. Królowa, zadowolona 

z pozytywnych efektów kuracji, wpisała tytoń na listę ziół królewskich 

(herba regina), a sama roślina zyskała swoją łacińską nazwę (Nicotiana 

tabacum) na cześć wspomnianego wcześniej dyplomaty. Od tej pory 

możemy mówić o stale wzrastającej popularności tabaki w krajach 

ówczesnej Europy, której szczyt przypadał na XVIII wiek. Zażywanie 
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tabaki było wtedy szczytem mody i dobrego smaku, powstał cały savoir-

vivre związany z jej konsumpcją, a sama tabaka była powszechnie używana 

przez wszystkie warstwy ówczesnego społeczeństwa od arystokracji, przez 

duchowieństwo, na chłopstwie skończywszy.  

Tabaka była także obecna w medycynie tamtych czasów, jej stosowanie 

miało leczyć bóle głowy, zębów, katar, astmę, czy też chronić przed 

zachorowaniem na dżumę. W pewnym momencie środowisko naukowe 

XVIII wiecznej Europy podzieliło się zarówno na zagorzałych 

zwolenników, jak i przeciwników tej używki, zaczęły się także pojawiać 

pierwsze doniesienia o zgubnym wpływie tabaki na ludzkie zdrowie. 

Popularność zażywania tabaki zaczęła drastycznie spadać po II wojnie 

światowej, kiedy to rozpowszechnił się zwyczaj palenia papierosów i cygar. 

Jednakże w wielu krajach europejskich, takich jak Niemcy, Szkocja, czy 

Anglia tabaka do dziś pozostaje używką obecną w społeczeństwie [1]. 

W Polsce zwyczaj ten jest również obecny, w szczególności w rejonie 

Kaszub, Warmii i Mazur, a także na górnym Śląsku. Są to rejony, 

w których od wieków tabaka była częścią lokalnej tradycji i kultury. Co 

ciekawe, w Polsce w latach 1996-2000 obowiązywał zakaz spożywania 

i sprzedaży tabaki, który znacząco wpłynął na konsumpcje tej używki 

w polskim społeczeństwie. Obecnie zauważa się wzrost popularności 

zażywania tabaki w Polsce, w szczególności wśród ludzi młodych. Jest to 

zjawisko niepokojące, gdyż pomimo ponad 500-letniej historii wpływ 

konsumpcji tabaki na stan ludzkiego zdrowia pozostaje niejasny. 

1.1. Konsumpcja tabaki a rozwój chorób nowotworowych 

Jedną z głównych kontrowersji, jaka towarzyszy konsumpcji tabaki jest 

jej wpływ na rozwój chorób nowotworowych. W przeciwieństwie do 

większości wyrobów tytoniowych, podczas konsumpcji tej używki nie 

dochodzi do spalania liści tytoniowych, a co za tym idzie znacząco 

zmniejsza się ekspozycja na ogromną ilość karcenogenów, które głównie 

zawarte są w dymie tytoniowym. Wyniki większości badań mających na 

celu określenie wpływu tej używki na rozwój chorób nowotworowych są 

niemiarodajne, gdyż w dużej mierze dotyczą niewielkich grup z populacji 

afrykańskich i azjatyckich, co znacznie utrudnia ekstrapolację danych na 

populacje europejskie, głównie z powodu różnic kulturowych, mających 

odzwierciedlenie zarówno w sposobie konsumpcji, jak i samym składzie 

produktów konsumowanych w wspomnianych wcześniej populacjach. 

Szereg badań przeprowadzonych w Indiach, na przestrzeni kilku lat, 

obejmujący pacjentów leczonych w Regional Cancer Centre w Trivandrum 

wykazał korelację pomiędzy konsumpcją tabaki, a występowaniem różnego 

rodzaju nowotworów, takich jak: rak dna jamy ustnej i języka (trójkrotny 
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wzrost liczby zachorowań), rak dziąsła (trójkrotny wzrost liczby 

zachorowań), rak błony śluzowej policzka (2,9 razy zwiększone ryzyko 

zachorowania), rak przełyku (ryzyko zwiększone 2,4 razy), rak krtani (1,2 

razy zwiększone ryzyko zachorowania) [2-6].  

Niezwykle interesujący przypadek został opisany w badaniu 

przeprowadzonym na afrykańskim plemieniu Bantu, które w ramach 

swoich obrzędów religijnych konsumuje tabakę z dodatkiem popiołu ze 

spalonych łodyg aloesu, który zawiera w swoim składzie wiele substancji 

kancerogennych, w tym benzopiren. Zaobserwowano bardzo wysoki 

odsetek zachorowań na nowotwory zatok przynosowych w tej populacji  

– spośród wszystkich zachorowań na nowotwory ten konkretny 

występował w 71% u kobiet i 83% u mężczyzn [7]. 

Jedno z najnowszych badań nad potencjalnie kancerogennym 

działaniem tabaki pochodzi z Niemiec. Obejmowało ono 427 mężczyzn 

z nowotworami zatok przynosowych, jamy nosowej i jamy nosowo-

gardłowej, a także grupę kontrolną liczącą 2401 osób. Wywiady zebrane 

przez badaczy, dotyczące ekspozycji na różne substancje (m.in. pył 

drzewny, azbest, związki lotne) pozwoliły uznać tabakę za czynnik 

sprzyjający rozwojowi nowotworów jedynie w przypadku osób 

jednocześnie spożywających tę używkę i palących papierosy [8].  

Należy jednak pamiętać, iż wszystkie wymienione wyżej badania 

posiadły znaczące ograniczenia, głównie w postaci przebadania relatywnie 

niewielkiej grupy osób zażywających tabakę w stosunku do ogółu 

badanych przypadków, dlatego też wnioski z nich płynące nie są w pełni 

miarodajne.  

Niejednoznaczność badań nad tym aspektem konsumpcji tabaki znajduje 

swoje odzwierciedlenie w obszernej monografii dotyczącej wpływu różnego 

rodzaju bezdymnych wyrobów tytoniowych na rozwój nowotworów, 

stworzonej przez badaczy z International Agency for Research on Cancer 

(IARC). Na podstawie wszelkich dostępnych danych, zarówno badań 

populacyjnych, jak i eksperymentów przeprowadzonych na zwierzętach, 

wysnuto wniosek, iż przy obecnym stanie wiedzy medycznej niemożliwym 

jest jednoznaczne wykazanie związku pomiędzy spożyciem tabaki 

a podwyższoną zachorowalnością na nowotwory. Badacze ci sygnalizują 

także potrzebę przeprowadzenia dalszych badań w tej kwestii [9].  
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1.2. Konsumpcja tabaki a zapadalność na choroby układu 

sercowo-naczyniowego 

Kolejnym ważnym i jak dotąd praktycznie niezbadanym zagadnieniem 

związanym z konsumpcją tabaki jest jej wpływ na rozwój chorób układu 

sercowo-naczyniowego. Istotnym czynnikiem ryzyka, sprzyjającym 

powstawaniu tych chorób jest ekspozycja na dym tytoniowy, który 

wywołuje zaburzenia w funkcjonowaniu śródbłonka naczyń krwionośnych 

i sprzyja zwężaniu się naczyń wieńcowych. Ponadto tlenek węgla w nim 

zawarty obniża zdolność hemoglobiny do przenoszenia tlenu, co prowadzi 

do niedotlenienia tkanek i narządów, skutkując zarazem zwiększonym 

obciążeniem mięśnia sercowego [10]. Jednakże, jak już wcześniej 

wspomniano, tabaka należy do bezdymnych wyrobów tytoniowych, tak 

więc, w teorii, podczas jej zażywania unika się zgubnego wpływu dymu 

tytoniowego na układ sercowo-naczyniowy. Niestety, nie ma danych 

dotyczących wpływu samej tabaki na rozwój wspomnianych wyżej chorób, 

lecz badania nad udziałem innych, bezdymnych wyrobów tytoniowych 

pozwalają przypuszczać, iż w przypadku zażywania tabaki, możemy 

spodziewać się podobnych efektów. Szwedzkie badania dotyczące spożycia 

snusu (tytoniu w formie saszetek, umieszczanego pod górną wargą) 

dowodzą, iż u osób regularnie przyjmujących tę używkę poziomy białka  

C-reaktywnego, fibrynogenu, antyoksydantów i innych białek układu 

fibrynolitycznego pozostają w normie, podczas gdy u palaczy obserwuje 

się poważne zaburzenia tych parametrów, będących markerami wielu 

chorób układu krążenia. Ponadto badania te nie wykazały korelacji 

pomiędzy spożywaniem bezdymnych produktów tytoniowych, a zwiększonym 

zachorowalnością na zawał mięśnia sercowego [11, 12]. 

1.3. Tabaka a uzależnienie od nikotyny 

Tabaka, jak już wcześniej wspomniano, jest bezdymnym wyrobem 

tytoniowym i co oczywiste zawiera nikotynę. Nikotyna jest związkiem 

zaliczanym do alkaloidów roślinnych, obecnym w liściach tytoniowych. 

Jest ona główną substancją czynną tytoniu, odpowiedzialną za 

doświadczanie przyjemnych doznań podczas palenia papierosów, cygar, 

używania snusu, czy też zażywania tabaki. Departament Zdrowia 

Publicznego stanu Massachusetts przeprowadził szeroko zakrojone badania 

dotyczące składu chemicznego wielu produktów tytoniowych, które 

obejmowały również analizę chemiczną dostępnych na rynku 

amerykańskim tabak. Wykazały one, iż średnio wyroby te zawierają 

16,8mg nikotyny w jednym gramie produktu, przy czym tylko jej niewielka 

część (średnio 0,71mg) jest biodostępna – pozostaje w postaci nie-

protonowanej[13]. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż biodostępność 
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nikotyny jest w głównej mierze zależna od pH środowiska, w jakim się ona 

znajduje – w tym przypadku od pH produktu tytoniowego. Im odczyn pH 

jest wyższy, tym więcej nikotyny w postaci biodostępnej znajduje się 

w analizowanym materiale [14]. W porównaniu z innymi analizowanymi, 

bezdymnymi produktami tytoniowymi, takimi jak tytoń do żucia i snus, 

tabaka (średnie pH=6,36) uplasowała się pośrodku tabeli, zarówno pod 

względem całkowitej ilości nikotyny, jak i nikotyny biodostępnej [13].  

Jednakże należy pamiętać, iż nikotyna jest związkiem, który niezwykle 

łatwo i szybko przechodzi przez błonę śluzową wyściełającą jamę nosową. 

Wartym odnotowania jest fakt, iż zarówno po zażyciu tabaki, jak i po 

spaleniu papierosa stężenie nikotyny mierzone we krwi obwodowej jest 

praktycznie takie samo [15]. 

Warto mieć także na uwadze to, iż sama nikotyna nie jest uważana za 

substancję o charakterze kancerogennym, a raczej za substancje jedynie 

promującą proces kancerogenezy. Fakt ten ma odzwierciedlenie w licznych 

badaniach, które wykazały wpływ tego alkaloidu na funkcjonowanie 

komórek ludzkiego organizmu.  

Zaobserwowano zwiększoną proliferację komórek kilku różnych linii 

raka jamy nosowo-gardłowej, a także podwyższoną ekspresję genów 

odpowiedzialnych za proliferację i angiogenezę (np. α7AchR, HIF-1α) 

w tych komórkach, po ich inkubacji w wzrastających stężeniach nikotyny. 

Wzrost ekspresji wspomnianych wyżej genów miał również dodatni wpływ 

na syntezę białka VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor), 

jednego z głównych inicjatorów angiogenezy. Podwyższona synteza VEGF 

jest uznawana za jeden z kluczowych czynników wpływających na 

promocję nowotworów [16]. 

Inne badania, w których wykorzystano szeroki wachlarz linii komór-

kowych raka płuca dowodzą, iż obecność nikotyny w mikro-środowisku 

znacząco wpływa na fosforylację antyapoptotycznego białka MCL-1. 

Należy ono do obszernej nadrodziny białek Bcl-2, które głównie 

uczestniczą w regulacji procesów zaprogramowanej śmierci komórki. 

MCL-1 w formie ufosforylowanej wykazuje dłuższy okres półtrwania 

w komórkach, co bezpośrednio przekłada się na zdolność komórki 

nowotworowej do przeżycia, a także skutkuje jednoczesnym obniżeniem 

możliwości wejścia tych komórek na drogę apoptozy [17]. 

Przedstawione powyżej doniesienia są tylko niewielkim wycinkiem 

z ogromnej ilości badań nad wpływem nikotyny na komórki ludzkiego 

organizmu, jednakże w doskonały sposób obrazują mnogość mechanizmów, 

w jakie może być zaangażowana nikotyna, a które mogą leżeć u podstawy 

rozwoju różnych jednostek chorobowych. 

Jednak do najniebezpieczniejszych właściwości omawianego alkaloidu 

należy zdolność nikotyny do wywoływania stanu uzależnienia. Gdy 
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nikotyna dostanie się do organizmu, na przykład poprzez błonę śluzową 

nosa (w przypadku tabaki), jamy ustnej (snus), czy poprzez ściany 

pęcherzyków płucnych (w przypadku palenia tytoniu),przemieszcza się 

wraz z krwią do mózgu, gdzie łączy się z cholinergicznymi receptorami 

nikotynowymi. Połączenie to prowadzi do wzmożonego uwalniania 

neurotransmiterów, głównie dopaminy, odpowiedzialnej za przyjemne 

odczucia związane z spożywaniem tytoniu. Wraz ze wzrostem czasu 

ekspozycji na nikotynę dochodzi do wytworzenia stanu tolerancji na ten 

związek. Zjawisko to spowodowane jest obniżoną reaktywnością 

receptorów nikotynowych, która w krótkim czasie prowadzi do 

konieczności dostarczania coraz to wyższych dawek tego alkaloidu, by 

uzyskać ten sam poziom pobudzenia receptorów, co na początku 

konsumpcji danego wyrobu tytoniowego. Ponadto w wyniku przedłużającej 

się ekspozycji na nikotynę dochodzi do silnych zaburzeń w wydzielaniu 

różnych neurotransmiterów, które to zaburzenia w konsekwencji prowadzą 

do zjawiska zwanego zespołem odstawiennym. Jedynym sposobem na 

uniknięcie wspomnianych wcześniej negatywnych skutków zaburzeń 

produkcji i uwalniania neurotransmiterów jest przyjęcie kolejnej dawki 

nikotyny, która wyreguluje obniżony poziom dopaminy. W ten sposób 

powstaje błędne koło, w którym osoba spożywająca wyroby tytoniowe 

konsumuje coraz to większe ilości wyrobów tytoniowych, by utrzymać 

stały poziom zadowolenia [18]. 

1.4. Wpływ zażywania tabaki na stan błony śluzowej nosa 

Kolejną kwestią związaną z konsumpcją tabaki jest jej wpływ na błonę 

śluzową nosa. Jako że tabaka spożywana jest pod postacią proszku 

wprowadzanego do nosa, może ona fizycznie uszkadzać śluzówkę, 

a składniki w niej zawarte mogą działać drażniąco i prowadzić do szeregu 

zaburzeń. Badania przeprowadzone na osobach regularnie zażywających 

tabakę sugerują, iż głównymi powikłaniami wynikającymi z jej zażywania 

są: atrofia małżowin nosowych, metaplazja nabłonka błony śluzowej, 

obkurczenie naczyń krwionośnych, skutkujące niedokrwieniem śluzówki 

jamy nosowej, zaburzenia w transporcie śluzowo-rzęskowym, prowadzące 

do upośledzenia mechanizmów samooczyszczania nosa, obrzęk błony 

śluzowej i zwiększenie ilości wydzieliny przez nią produkowanej. 

Wymienione powyżej powikłania mogą również stać się przyczyną dużo 

poważniejszych implikacji zdrowotnych [19-21]. 

1.5. Inne zagrożenia zdrowotne związane z konsumpcją tabaki 

Jak już wspomniano na wstępie niniejszej pracy stan wiedzy na temat 

wpływu konsumpcji tabaki na ludzkie zdrowie jest niewielki, co doskonale 
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obrazują poniższe badania. Wartym odnotowania są eksperymenty, które 

polegały na wyizolowaniu termofilnych grzybów z różnych gatunków 

tabak. W ramach przytoczonych badań udało się wyizolować 

z analizowanych produktów tytoniowych kilka szczepów termofilnych 

grzybów, z których część jest patogenami człowieka [22, 23]. Badania te 

wskazują na fakt, iż proces produkcji tabaki nie jest wolny od 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a co za tym idzie zażywanie tabaki 

może prowadzić do rozwoju różnego rodzaju zakażeń zarówno 

grzybiczych, jak i bakteryjnych. Co więcej, wspomniane badania zwracają 

uwagę na brak kontroli składu mikrobiologicznego produktów tytoniowych 

ze strony ich producentów, jak również organów odpowiedzialnych za 

dopuszczenie tych produktów do obrotu. Zjawisko to naraża konsumentów 

na dodatkowe, potencjalnie niebezpieczne konsekwencje zdrowotne. 

W jednym z badań przeprowadzonych w Tajlandii konsumpcja tabaki 

została dodatnio skorelowana z występowaniem kamicy pęcherzykowej 

płuc (ang. Pulmonary alveolar microlithiasis). U 9 przebadanych 

pacjentów z silną niewydolnością oddechową prześwietlenia klatki 

piersiowej wykazały liczne zaciemnienia o nieznanej etiologii, natomiast 

w obrazie mikroskopowym preparatów pobranych od jednego pacjenta 

zaobserwowano silne zwłóknienie tkanki płuca i obecność w niej 

okrągłych, wapiennych struktur, często w całości wypełniających 

pęcherzyki płucne. U badanych pacjentów diagnozowano trudności 

w oddychaniu, duszności, zmęczenie, a także nawracające zakażenia dróg 

oddechowych. Po przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu lekarskiego 

okazało się, iż za taki stan rzeczy odpowiedzialny był specyficzny skład 

tajlandzkiej tabaki, w którym zaobserwowano wysoki udział fosforanów 

wapnia, a także sam sposób w jaki pacjenci zażywali tabakę, który to 

polegał na wdmuchiwaniu tabaki do nosa przez specjalną rurkę w kształcie 

litery U [24]. 

Złożoność interakcji i zjawisk, jakie towarzyszą konsumpcji tabaki 

doskonale obrazują badania, których celem było określenie zawartości 

kancerogenów w bezdymnych produktach tytoniowych. Oprócz doskonale 

poznanych nitrozoamin i ich pochodnych, w wielu wyrobach tytoniowych 

zaobserwowano obecność polonu-210 [25]. Jest to izotop, który bardzo 

łatwo akumuluje się w tkankach roślinnych, a jego źródłem są gleba 

i powietrze. Wartym odnotowania jest fakt, iż tytoń posiada bardzo silne 

zdolności do akumulowania różnego rodzaju substancji w swoich 

komórkach. Jak większość nietrwałych izotopów polon-210 emituje 

promieniowanie alfa i gamma. Co ciekawe promieniowanie to jest 

emitowane w znacznie większych ilościach niż ma to miejsce w przypadku 

radu. Jak powszechnie wiadomo promieniowanie jonizujące ma 

destrukcyjny wpływ na komórki ludzkiego organizmu - może powodować 
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rozmaite uszkodzenia DNA, jak również silny stres oksydacyjny. Okres 

biologicznego półtrwania polonu-210 wynosi 46 dni, co więcej posiada on 

zdolność do akumulowania się w ludzkim organizmie np. w połączeniu 

z frakcją ciał smolistych dymu tytoniowego. Przedłużony okres bytności 

w polonu-210 w płucach może zatem być czynnikiem sprzyjającym 

rozwojowi nowotworów płuc [26].Ciężko jednakże określić wpływ 

obecności polonu-210 w tabace na ryzyko wystąpienia nowotworu 

w obrębie jamy nosowej i gardła, głównie z racji tego, iż czas przebywania 

tabaki w jamie nosowej wydaje się być znacznie krótszy, niż czas zalegania 

ciał smolistych w płucach. 

Podsumowując, tabaka to używka wyjątkowo słabo poznana, a jej 

wpływ na rozwój różnego rodzaju jednostek chorobowych wciąż pozostaje 

tajemnicą dla współczesnej medycyny. Szczególnie niepokojącym wydaje 

się fakt znikomej ilości badań dotyczących tej używki, które w większości 

pochodzą z lat 80 i 90, i ograniczają się do małych grup z populacji 

indyjskiej i afrykańskiej. 

2. Cel pracy 

Mając na względzie znikomą ilość danych dotyczących wpływu tabaki 

na stan zdrowia młodych ludzi w populacji europejskiej, a w szczególności 

kompletny brak tego typu informacji w stosunku do populacji Polski, 

autorzy niniejszej publikacji postanowili oszacować skalę tego zjawiska 

i jego wpływu na zdrowie ludności. Naszym celem było pozyskanie 

kluczowych danych dotyczących konsumpcji tabaki, obejmujących 

zarówno implikacje zdrowotne jej spożycia, jak również dane 

socjologiczno-epidemiologiczne. Jest to pierwsze tego typu badanie 

przeprowadzone w Polsce. 

3. Materiały i metody 

W celu zebrania materiału do niniejszego badania stworzyliśmy 

kwestionariusz ankietowy, używając do tego celu narzędzi dostarczonych 

przez firmę Google w ramach aplikacji Google Drive®. Zawierał on pytania 

dotyczące czasu i miejsca pierwszego kontaktu z tabaką, ilości spożywanej 

tabaki, innych wyrobów tytoniowych, które towarzyszą konsumpcji tej 

używki, potencjalnych powikłań wynikających z jej spożywania, a także dane 

metryczkowe. Kwestionariusz został udostępniony przez okres dwóch 

miesięcy na najpopularniejszych portalach społecznościowych w Polsce (m.in. 

Facebook i Goldenline), na różnego rodzaju forach internetowych, a także 

innych stronach, cieszących się dużą popularnością wśród młodych ludzi. 

Otrzymane wyniki analizowano metodami statystycznymi z wykorzystaniem 

programu MS Excel i Statistica 10.0 (StatSoft). 



Tabaka w Polsce – skala zjawiska i jego wpływ na stan ludzkiego zdrowia.  

Badanie populacyjne w społeczności polskich internautów 
 

 

253 

4. Wyniki 

Po odrzuceniu błędnie wypełnionych kwestionariuszy uzyskaliśmy 

grupę 1236 respondentów, przy czym ponad dwie trzecie (68%) z nich 

stanowili mężczyźni. Kobiety stanowiły 32% badanej populacji. Średnia 

wieku badanej grupy wyniosła 26±6,8 lat – wynik ten odzwierciedla fakt, iż 

w Polsce Internet wciąż pozostaje domeną ludzi młodych. Ponad połowę 

respondentów stanowiły osoby z dużych i bardzo dużych miast (51%), zaś 

mieszkańcy wsi stanowili 20% badanej grupy. Należy także wspomnieć o 

tym, iż znacząca większość ankietowanych posiadała średnie (46%), lub 

wyższe (40%) wykształcenie. 

Zaskakującym jest fakt, iż na przestrzeni całego życia, kontakt z tabaką 

miało aż 81% respondentów, przy czym 37% deklarowało nieregularne/ 

okazjonalne spożywanie tabaki, a kolejne 37% przyznaje się do 

regularnego zażywania tej używki. Jest to bardzo interesujący wynik, gdyż 

sugeruje, że konsumpcja tabaki w zbadanej przez nas populacji nie jest 

zjawiskiem niszowym. Co więcej okazuje się, iż tabaka jest używką 

konsumowaną głównie przez młodych mężczyzn (84% z wyłonionej 

populacji), z dużych miast, pośród których przeważa wykształcenie średnie 

i wyższe. Sugeruje to, iż właśnie ta subpopulacja zbadanej przez nas grupy 

jest najbardziej narażona na ewentualne, negatywne konsekwencje 

spożywania tabaki. Kolejnym, bardzo interesującym wynikiem z punktu 

widzenia przeciwdziałania ewentualnym uzależnieniom, jest fakt, iż 

w większości przypadków do pierwszego kontaktu z tą używką dochodzi 

w wieku od 13 do16 lat (43% przypadków) i od 17 do 19 lat (35% 

przypadków), głównie podczas spotkań w gronie znajomych (43%), 

a także, co jest szczególnie ciekawe, w placówkach oświatowych (28%).  

Miesięczne spożycie tabaki pośród osób ankietowanych wyniosło 

10±46,96 (mediana±SEM) gramów, przy czym obserwowaliśmy ogromne 

różnice w ilości konsumowanej tabaki pomiędzy poszczególnymi 

respondentami. Nie zauważono korelacji pomiędzy ilością konsumowanej 

tabaki, a wiekiem respondentów, wiekiem pierwszego kontaktu, czy też 

okresem przez jaki respondenci konsumowali tabakę. 

Do jednych z najciekawszych wyników należy ponadto zaliczyć to, iż 

konsumpcji tabaki bardzo często towarzyszyły inne używki, takie jak 

alkohol (28%), czy też inne wyroby tytoniowe (łącznie 15%,w tym 

papierosy 8%). Wynik ten sugeruje, iż tabaka może stanowić niejako 

pierwszy krok w stronę innych ryzykownych zachowań. Ponadto 37% 

ankietowanych, zażywających tabakę, przyznaje się do przynajmniej 

jednokrotnego przedawkowania nikotyny podczas konsumpcji tej używki, 

a w przypadku 14% jest to zdarzenie relatywnie częste, co może 

wskazywać na uzależniający charakter tej używki. 
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W toku przeprowadzonego badania udało się ustalić, iż do najczęściej 

występujących powikłań wynikających z konsumpcji tabaki należą: 

wysuszenie błony śluzowej nosa, zawroty głowy, chroniczny katar, 

przyspieszona akcja serca, krwawienie z nosa i nudności (odpowiednio: 16, 

12, 8, 8, 6 i 6%). Jednocześnie nie zaobserwowano korelacji pomiędzy 

zażywaniem tabaki, a zwiększoną zachorowalnością na nowotwory 

i choroby układów: sercowo-naczyniowego i oddechowego, głównie ze 

względu na znikome występowanie badanych jednostek chorobowych 

w analizowanej populacji. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ badana 

populacja charakteryzowała się niską średnią wieku, a wymienione wyżej 

choroby mają tendencję do pojawiania się dopiero w późniejszym życiu. 

Ciekawym spostrzeżeniem jest także to, iż większość respondentów (55%) 

uważa tabakę za używkę relatywnie nieszkodliwą. Znajduje to 

odzwierciedlenie w fakcie, iż aż 60% respondentów stosowało tabakę 

w charakterze leku na katar, a 29% z nich robi to do dzisiaj. Wartym 

odnotowania jest również fakt, iż w wyłonionej subpopulacji, która 

obejmowała 496 respondentów (palący regularnie: 134 osób, palący 

sporadycznie: 231osób, byli palacze: 131 osób), aż 47% z nich byłoby 

skłonnych używać tabaki w charakterze alternatywy dla palenia 

papierosów. 

5. Wnioski 

Uzyskane wyniki wskazują na znacznie większą konsumpcję tabaki 

wśród przebadanej grupy młodych Polaków, niż pierwotnie sądzono. Jest 

to niepokojące zjawisko, gdyż z racji wczesnego wieku ekspozycji, tabaka 

może promować powstawanie innych zgubnych nawyków, takich jak 

palenie tytoniu, czy też picie alkoholu, w szczególności u osób młodych. 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż bardzo często miejscem 

pierwszego kontaktu z tabaką są szkoły, dlatego też sugerujemy włączenie 

tabaki do programów zapobiegania uzależnieniom w tego typu placówkach, 

ze szczególnym uwzględnieniem gimnazjów, techników i liceów. Należy 

położyć szczególny nacisk na edukowanie młodych mężczyzn 

o potencjalnym ryzyku towarzyszącym konsumpcji tej używki, gdyż to 

właśnie ta grupa społeczna najczęściej spożywa tabakę. Szczególny nacisk 

powinien zostać także położony na zmianę postrzegania tej używki przez 

ogół społeczeństwa, które obecnie wydaje się uważać ją za zupełnie 

nieszkodliwą,  

Z racji negatywnego wpływu zażywania tabaki na stan błony śluzowej 

nosa i jej potencjalny udział w rozwoju niektórych schorzeń w obrębie tego 

organu, pytania odnośnie konsumpcji tabaki powinny na stałe wejść 

w skład wywiadu lekarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu 
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laryngologicznego. Co więcej, lekarze, zarówno pierwszego kontaktu, jak 

i lekarze laryngolodzy powinni walczyć z zjawiskiem stosowania tabaki 

w charakterze leku na katar, gdyż może ono potencjalnie prowadzić do 

poważnych komplikacji zdrowotnych. 

W niniejszym badaniu nie wykazano korelacji pomiędzy konsumpcja 

tabaki a zachorowalnością na nowotwory, czy też choroby układów: 

sercowo-naczyniowego i oddechowego. Zauważamy potrzebę rozszerzenia 

dalszych badań na temat wpływu tej używki na stan zdrowia ludności 

o bardziej zróżnicowane populacje, chociażby pod względem wiekowym, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, które mogły mieć kontakt 

z tym wyrobem. Otrzymane przez nas wyniki, pomimo tego iż są jedynie 

wstępem do pełnego zrozumienia zjawiska konsumpcji tabaki w Polsce 

i jego wpływu na jego kondycję zdrowotną polskiego społeczeństwa, mogą 

stanowić punkt wyjścia do dalszych badań, które w głównej mierze 

powinny skupić się na możliwie jak najszerszym zbadaniu udziału spożycia 

tego wyrobu tytoniowego w jak największej ilości poszczególnych 

jednostek chorobowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu chorób 

ważnych z punktu widzenia zdrowia publicznego. 
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Tabaka w Polsce – skala zjawiska i jego wpływ na stan ludzkiego 

zdrowia. Badanie populacyjne w społeczności polskich internautów 

Wstęp: Tabaka jest wyrobem tytoniowym w postaci proszku, który inhaluje się przez nos. 

Od kilkudziesięciu lat tabaka cieszy się w Polsce rosnącą popularnością. Jest to tym bardziej 

niepokojące, gdyż wiedza na temat wpływu tej używki na stan zdrowia ludności jest 

znikoma, istniejące dane są przestarzałe i dotyczą głównie małych populacji spoza Europy.  
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Cel pracy: Ocena skali konsumpcji tabaki pośród polskich internautów i wynikających z niej 

implikacji zdrowotnych. 

Materiały i metody: Autorski kwestionariusz ankietowy, który rozpowszechniono 

w Internecie przy pomocy najpopularniejszych stron i portali społecznościowych. 
Wyniki:1236 respondentów wzięło udział w badaniu (68% mężczyzn, 32% kobiet, średnia 

wieku 26±6,8). 81% osób miało w swoim życiu kontakt z tabaką, a 37% z nich regularnie 

konsumuje tę używkę Wiek inicjacji to 13-16 lat (43%) i 17-19 lat (35%). Ma ona miejsce 

podczas spotkań towarzyskich (43%) i w szkołach (28%). Główne implikacje zdrowotne to: 
suchość błony śluzowej nosa, zawroty głowy, chroniczny katar, przyspieszona akcja serca 

(16, 12, 8 i 8%). 37% osób przyznaje się do przedawkowania nikotyny podczas zażywania 

tabaki, a u 14% przypadków zdarzało się to często. Nie wykazano związku między 

spożywaniem tabaki a chorobami nowotworowymi, chorobami układu oddechowego 
i sercowo-naczyniowego. W 28% przypadków spożyciu tabaki towarzyszy alkohol i inne 

wyroby tytoniowe (15%, w tym papierosy 8%).  

Wnioski: Spożycie tabaki w wśród polskich Internautów jest większe, niż początkowo 

sądzono. Do pierwszego kontaktu z tabaką dochodzi w młodym wieku, często 
w placówkach oświatowych, dlatego powinno się poszerzyć szkolne programy 

przeciwdziałania uzależnieniom o tę używkę Grupą szczególnie narażoną na negatywne 

konsekwencje zdrowotne są młodzi mężczyźni z dużych miast. Nie można wykluczyć 

udziału tej używki w rozwoju chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego 
Słowa kluczowe: tabaka, tytoń, nowotwory, choroby płuc, choroby układu sercowo-

naczyniowego 

Dry snuff in Poland – the scale of the phenomenon and its impact 

on human health. Population-based study in the Polish Internet users 

Introduction: Snuff is probably the oldest tobacco product in the world. It is consumed 

as a powder taken up into the nostrils. Its impact on cancer, respiratory and cardiovascular 

diseases remains unclear. The aim of this study was to evaluate the influence of snuff on the 

Polish internet users health and its social implications. 
Materials and Methods: A questionnaire about snuff consumption and occurrence of various 

health problems was created and circulated in the Internet. Obtained results were analysed 

by statistical methods. 

Results: 1,236 respondents took part in a survey (68% man, 32% woman), the mean age was 
26±6.8 years. 81% at least once had contact with snuff , 37% consumes it regularly. Snuff 

is mostly consumed by young men (84%). The first contact with the snuff occurs between 

13-16 years (43%) and 17-19 years (35%), during meetings with friends (43%) and 

in educational institutions (28%). Snuff was often accompanied by alcohol (28%). The main 
side effects of snuff usage were: dryness of the nasal mucosa, dizziness, chronic rhinitis, 

rapid heart rate, nosebleeds and nausea (16, 12, 8, 8, 6, 6%, respectively). There was no 

correlation between the snuff consumption and cancer or respiratory and cardiovascular 

diseases.  
Conclusions: Snuff should be included in addiction prevention programs in schools. 

Questions about its consumption should become part of medical interview. A broader study, 

involving more diverse population, should be conducted to obtain more reliable results, 

especially about snuff consumption and the cancer occurrence.  
Key words: snuff, tobacco, cancer, cardiovascular diseases, respiratory diseases. 
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Zafałszowania produktów spożywczych 

1. Wstęp 

Zafałszowanie żywności polega na zmianie składu produktu lub 

zastąpieniu składnika innym składnikiem (najczęściej tańszym), ukryciu 

wad jakościowych i rzeczywistego składu lub podaniu nieprawdy na 

opakowaniu, a także na nieprawdziwej deklaracji sposobu produkcji [1]. 

Powodem zafałszowania żywności jest chęć producenta do osiągnięcia 

maksymalnego zysku poprzez zwiększenie sprzedaży, ukrycie niewłaściwej 

jakości lub błędów w procesie technologicznym, które mogą generować 

znaczne straty finansowe producenta żywności. Ze względu na skład 

chemiczny i właściwości biologiczne, żywność zafałszowana zazwyczaj 

posiada mniejszą wartość odżywczą. Może być również niebezpieczna dla 

zdrowia i życia konsumentów. Powodem tego mogą być dodatki substancji 

szkodliwych [1, 2, 3]. Kontrolowaniem jakości produktów żywnościowych 

zajmuje się wiele instytucji państwowych: Inspekcja Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Handlowa i Inspekcja Sanitarna. 

Ujawnienie zafałszowania żywności naraża firmę na utratę rynków zbytu 

oraz kary finansowe i administracyjne [4]. 

Zafałszowania dotyczą większości produktów przemysłu spożywczego. 

Najczęściej zafałszowania występują w przetworach owocowych, 

mięsnych, rybnych, mlecznych, mącznych oraz w napojach alkoholowych, 

olejach i miodach [3]. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zjawiska 

fałszowania żywności i metod stosowanych do ich wykrywania. 

2. Historia zafałszowań żywności 

Pogląd i przekonanie, że dawniej żywność była naturalna i zdrowsza nie 

są prawdziwe. Od początków istnienia handlu spotykano się ze zjawiskiem 
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fałszowania żywności różnymi sposobami, w celu uzyskania większych 

dochodów pieniężnych, kosztem gorszej jakości produktów [5]. Żywność 

była podrabiana na każdym etapie produkcji i zbytu [6]. Jak podają źródła, 

już nawet w Indiach w 2000 r. p.n.e., drogi tłuszcz roślinny jakim była 

oliwa z oliwek doprawiano innymi tańszymi tłuszczami roślinnymi. 

W starożytnej Grecji i Rzymie masowo fałszowano wino poprzez 

rozwadniane lub dodawanie wina gorszej jakości. Ponadto wina słabej 

jakości farbowano i aromatyzowano celem polepszenia smaku i wyglądu. 

Wodą rozcieńczano nie tylko alkohole, ale również mleko i inne napoje 

pitne. Również w pierwszych wiekach naszej ery notowano fałszowanie 

żywności polegające na dodawaniu kredy i paszy bydlęcej do mąki 

przeznaczonej do wypieku chleba. Inne przypadki polegały miedzy innymi 

na dosypywaniu jagody jałowca do pieprzu oraz podrabianiu innych 

cennych azjatyckich przypraw kuchennych i ziół [3, 6].  

W kolejnych epokach pojawiały się nowe sposoby fałszowania 

produktów żywnościowych. Polegało to na tym, że dodawano różne 

wypełniacze, aby zwiększyć objętość i masę produktu. Brytyjczycy do 

kawy dodawali cykorię, zaś do herbaty suszone liście ziół. Zioła mieszano 

z orzeszkami ziemnymi, muszlami i zbożem. Mąkę wypiekową łączono 

z grochem, fasolą i innymi odpadami roślinnymi, a nawet chwastami. 

Natomiast wina i inne alkohole rozcieńczano wodą. W piwie często chmiel 

zastępowano gorzkimi ziołami, zaś jęczmień - tańszym owsem lub żytem 

[5,6]. Jednakże w czasach nowożytnych fałszowanie żywności przybrało 

jeszcze większy rozmiar. Było to spowodowane rozwojem nauk 

chemicznych dających nowe pomysły na podrabianie żywności. W tamtym 

okresie do produktów dodawano wiele szkodliwych i trujących dodatków 

chemicznych w celu zaostrzenia aromatu i smaku. Do żywności zaczęto 

stosować toksyczne dodatki, np. farby, aby uzyskać kolor oraz wyrazisty 

smak. W celu uwydatnienia koloru, herbatę barwiono siarczanem żelaza, 

do serów dodawano tlenek ołowiu, a korniszony doprawiano związkami 

miedzi. Do papryki i tabaki dodawano sole ołowiu. Ocet mieszano 

z kwasem siarkowym, zaś kawę naturalną z grochem, fasolą i żużlem [6]. 

Do cukru dodawano węglan ołowiu i miedzi, zaś do piwa – ekstrakt 

z trującej rośliny Anamirta paniculata (służącej do otępiania ryb), 

wzmacniający jego moc, co umożliwiało dalsze dodawanie wody do piwa. 

W celu zapobiegania szybkiemu ukwaszaniu mleka dodawano sodę, 

w skrajnych przypadkach małe ilości proszku do prania, zaś śmietanę 

zagęszczano mąką i kredą. Dużym problemem było wykrywanie tych 

szkodliwych i trujących dodatków do żywności [5].  

W XX wieku, wraz z bardzo gwałtownym rozwojem przemysłu 

i rolnictwa, pojawiały się kolejne masowe pomysły na fałszowanie 

żywności, podyktowane przede wszystkim chęcią zysku. Na dużą skalę 
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zafałszowania można było spotkać w produktach zbożowych, mlecznych, 

mięsnych i rybnych. Mąkę pszenną dobrej jakości mieszano z inną 

o niższej jakości. Mleko rozcieńczano wodą, zaś do mleka koziego lub 

owczego dolewano mleka krowiego. Jak podają różni autorzy, również 

żółte sery bywają wzbogacane np. poprzez dodatek chlorku wapnia. 

W wyrobach mięsnych notowane są przypadki zastępowania określonych 

gatunków mięsa innymi gatunkami (np. do wyrobów z dziczyzny dodaje 

się wieprzowinę, wołowinę, koninę) czy zastępowanie w produktach białka 

zwierzęcego białkiem roślinnym. Do przetworów rybnych dobrej jakości 

dodaje się surowce o gorszej jakości. Podrabiane są również oleje oraz inne 

tłuszcze roślinne i alkohole [5, 6]. Również chleb jest fałszowany, np. chleb 

o nazwie naturalny ciemny żytni, który fałszuje się poprzez dodanie mąki 

jasnej pszenno-żytniej i zabarwienie go karmelem. Pierniki miodowe 

zamiast miodu mogą zawierać cukier i esencję miodową. Czekolada może 

posiadać w swym składzie inne, nie kakaowe tłuszcze roślinne. Większość 

produktów spożywczych barwiona jest sztucznymi barwnikami, zawiera 

wzmacniacze i esencje smaku. Na wielu etykietach drobnym drukiem jest 

podane co dany produkt zawiera, a główna nazwa wyrobu napisana dużymi 

kolorowymi literami jest często myląca [7]. W XX wieku rozpoznano 

szkodliwe oddziaływanie wielu dodatków chemicznych lub patogenów 

chorobotwórczych w produktach, dlatego wprowadzona została kontrola 

jakości żywności [3]. 

3. Przykłady zafałszowań produktów spożywczych 

Miód naturalny 

Miód naturalny jest produktem od dawna powszechnie fałszowanym na 

całym świecie. Najczęstszym sposobem fałszerstwa jest dodawanie 

sacharozy. Proceder ten może mieć miejsce już na etapie dokarmiania 

pszczół cukrem. Jego nadmiar nie zostaje przez nie przerobiony i dlatego 

zawartość sacharozy powyżej 5% może być uważana za fałszerstwo [8]. 

Innym sposobem fałszowania tego artykułu jest dodatek hydrolizowanego 

syropu skrobiowego, inwertowanego cukru trzcinowego lub buraczanego 

[9, 10]. Bardzo często spotyka się też mieszanie różnych odmian miodów 

i podawanie nieprawdziwych informacji o pochodzeniu produktu [9]. 

Substancje dodawane do miodu są tanie i z reguły niemożliwe do wykrycia 

metodą organoleptyczną, dlatego wciąż udoskonala się i opracowuje nowe 

metody laboratoryjne mające na celu wykrywanie zafałszowań tych 

produktów [8]. Jako rodzaj fałszerstwa należy traktować także nadanie 

produktowi nazwy sugerującej, że jest on otrzymywany z określonej 

rośliny, gdy faktycznie jest to np. miód stanowiący mieszaninę wielu 

różnych miodów [1]. 
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Wina i wyroby spirytusowe 

Zafałszowania napojów alkoholowych mogą polegać na: dodatku cukru 

trzcinowego i buraczanego do win, dodatku ekstraktów owoców bogatych 

w antocyjany np. ekstraktu z bzu czarnego, w celu barwienia win, 

nieprawdziwej deklaracji odmiany winogron i regionu pochodzenia, 

dodatku Lactobacillus w celu przyspieszenia dojrzewania win, 

nieprawdziwej deklaracji gatunku wyrobów spirytusowych, maskowaniu 

braku leżakowania napojów alkoholowych [1]. Za fałszerstwo uważane jest 

również mieszanie wina gronowego z winem owocowym. Również wyroby 

spirytusowe stanowią doskonałe pole dla działania fałszerzy. Możliwości są 

tu duże, od podrabiania spirytusu (zastępowanie spirytusem uzyskiwanym 

metodami chemicznymi), do mieszania lepszych gatunków trunków 

z gorszymi. Dotyczy to najczęściej wódek gatunkowych, koniaków, 

brandy, whisky itp. [8]. 

Oliwa 

Oliwa najwyższej jakości otrzymywana jest w wyniku pierwszego 

tłoczenia na zimno oliwek, co jest zgodnie z włoską terminologią (tzw. 

oliva extra vergine). Oliwa gorszego gatunku (oliva di sansa) jest 

pozyskiwana w wyniku ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi [8]. 

Możliwości fałszowania oliwy są duże, np. mieszanie z innymi olejami 

roślinnymi (sojowym, słonecznikowym) lub dodatek oliwy gorszej jakości 

do produktu, co do którego deklarowana jest najwyższa jakość [8, 11]. 

Innym sposobem fałszowania olejów roślinnych jest dodawanie tłuszczu 

zwierzęcego (wołowego, kurzego) [1]. 

Soki owocowe, dżemy 

Przykładami najczęstszych zafałszowań soków owocowych są: dodatek 

cukru, dodatek kwasów organicznych, rozcieńczanie wodą, niewłaściwy skład, 

dodatek soku pochodzącego z części owoców (wytłoki, skórki), dodatek 

niedeklarowanego, tańszego soku oraz nieprawdziwa deklaracja pochodzenia 

soku [1]. Do bardzo częstych oszustw w tej branży należy wzbogacanie 

naturalnych soków owocowych za pomocą mieszaniny cukru inwertowanego 

z trzciny lub buraków cukrowych oraz wysoko fruktozowym syropem 

z inuliny [8, 12]. Takie praktyki są spotykane przy produkcji soków 

pomarańczowego oraz jabłkowego. Innym zafałszowaniem jest stosowanie do 

produkcji naturalnego soku pomarańczowego skórek pomarańczowych 

i wodnego wyciągu pozostałości miazgi po oddzieleniu soku – melasy 

cytrusowej. Taki produkt nie jest sokiem pomarańczowym, który w myśl 

definicji stanowi całkowitą ilość cieczy wyciśniętej z owocni zdrowych 

i dojrzałych pomarańczy [20]. Innym przykładem może być mieszanie 

różnych soków owocowych, np. soku z grejpfruta różowego lub białego, 

zielonego czy czerwonego i jednoczesna deklaracja na etykiecie mówiąca 

o czystym soku grejpfrutowym z owoców jednego typu. Spotkać można 
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także dodatek tańszego soku, np. jabłkowego do soku i nektaru 

gruszkowego. Tego samego rodzaju fałszerstwem jest dodawanie soku, 

np. malinowego do truskawkowego, soku z czerwonej porzeczki do soku 

z czarnej porzeczki, soku figowego do winogronowego, soku z jeżyn do 

soku z czerwonych winogron itd. Bardzo często praktykowane jest 

podawanie informacji na opakowaniu, o tym, że produkt jest sokiem 

uzyskanym ze świeżych owoców, gdy tymczasem pochodzi on z rozcieńczenia 

koncentratu (tzw. sok rekonstytuowany). Nieco rzadziej rozpowszechnione 

jest dodawanie soku grejpfrutowego do pomarańczowego, a także dodatek 

konserwantów i mieszanin aminokwasów. W przypadku dżemów i marmolad 

najczęstszym sposobem zafałszowania jest wzbogacanie ich przetworzonymi 

jabłkami [8]. 

Mleko i przetwory mleczne 

Fałszerstwem w przypadku tych produktów jest wprowadzanie 

konsumenta w błąd poprzez podanie nieprawdziwych informacji 

dotyczących pochodzenia mleka lub sera (związanych z rodzajem 

zwierzęcia lub producenta), oznakowywanie rekonstytuowanego mleka 

jako mleko płynne naturalne itp. [14, 15]. Do innych najpopularniejszych 

typów zafałszowań tego surowca należą również: rozwodnienie, zebranie 

tłuszczu, dodatek preparatów mleko zastępczych, zobojętnienie mleka 

nadkwaszonego czy konserwowanie środkami bakteriobójczymi [15, 17]. 

Znane są przypadki termicznej obróbki mleka w warunkach innych, niż to 

wynika z informacji na opakowaniu (np. sterylizacja zamiast utrwalania 

w łagodniejszych warunkach temperaturowych) [17]. 

Mięso i jego przetwory 

Mięso i przetwory mięsne są stosunkowo drogimi artykułami 

spożywczymi. Z tego względu istnieje pokusa ich fałszowania zarówno 

podczas produkcji, jak i podczas transportu czy sprzedaży gotowych 

produktów mięsnych [16]. W przypadku produktów mięsnych do ich 

produkcji może być stosowany cały szereg składników nie mających nic 

wspólnego z mięsem, z wodą włącznie. Mogą to być białka roślinne, obcy 

tłuszcz, węglowodany dodane w ilościach większych niż przewidują to 

stosowne receptury czy normy [8]. Również rodzaj mięsa w danym 

wyrobie może być niekiedy inny niż deklarowany, np. dodatek mięsa 

wieprzowego do produktów z mięsa wołowego i kurzego [13], dodatek 

tańszej odmiany tuńczyka do konserw z tuńczyka, jak również 

niedeklarowany dodatek podrobów [1].  

Kawa, czekolada 

Znane są metody fałszowania czekolady przez dodatek triacetyloglicerolu 

do masła kakaowego. Kawa naturalna jest podrabiana w wyniku mieszania 

szlachetniejszej odmiany ziaren Coffea arabica z ziarnami Coffea canephora 

var. robusta [2, 8]. Innymi przykładami fałszowania kawy jest dodatek upalo-
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nych surogatów do kawy mielonej, niedeklarowany dodatek kawy zielonej do 

palonej oraz podawanie nieprawdziwych danych o pochodzeniu [2].  

Herbata 

Również herbata należy do często fałszowanych produktów spożywczych. 

Jednym z najczęściej występujących zafałszowań jest deklarowanie 

najwyższej jakości herbaty otrzymanej wyłącznie z młodych listków 

i pączków liściowych lub kwiatowych, podczas gdy w rzeczywistości herbata 

zawiera starsze liście, a nawet bardzo często łodygi [2, 18]. Do ewentualnych 

zafałszowań tego produktu należą m.in.: dodatek herbaty wyekstrahowanej, 

dekstryn, skrobi, zepsutych liści, obcych barwników oraz liści innych roślin [2, 

18, 19]. Fałszowanie może również dotyczyć pochodzenia herbaty, gdyż od 

bardzo dawna wiadomo, że niektóre gatunki herbaty pochodzące 

z określonych rejonów, prowincji, a nawet ogrodów Chin, Indii czy Sri Lanki 

są wyżej cenione od innych [18]. 

4. Metody badania i wykrywania zafałszowań 

Wykrywanie zafałszowań i badanie autentyczności produktów 

spożywczych jest zadaniem trudnym, pracochłonnym i niejednokrotnie 

bardzo kosztownym. Tak jak doskonalone są metody wykrywania 

zafałszowań, tak też coraz doskonalsze są metody wykorzystywane przez 

fałszerzy [3]. 

Najogólniej metody stosowane w identyfikacji żywności można 

podzielić na: fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne, biologiczne. Wśród 

technik analitycznych służących do wykrywania zafałszowań i ustalania 

oryginalności produktów żywnościowych można wyróżnić: metody 

chromatograficzne, elektroforetyczne, spektralne, izotopowe, 

immunologiczne, biologii molekularnej oraz chemometryczne [19]. 

Inny podział metod wykrywania zafałszowań wyodrębnia cztery 

zasadnicze grupy [20]: 

 metody oparte na ocenie podstawowych cech produktu (gęstość, 

zawartość ekstraktu, kwasowość); 

 metody porównujące zawartość składników produktów z wartościami 

standardowymi; 

 metody określające poziom zawartości związków występujących 

w małych ilościach lub związków, które nie powinny znajdować się 

w danym produkcie; 

 metody izotopowe, które określają skład izotopowy cząsteczek 

poszczególnych związków. 

Podstawowymi i najprostszymi metodami badania autentyczności są 

metody oparte na oznaczaniu zawartości wody, popiołu, lepkości, gęstości, 

kwasowości czy zawartości ekstraktu. Pomimo, że są to jedne z najprostszych 
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metod analitycznych, to właściwa interpretacja wyników nie należy do 

najłatwiejszych [13].  

Metody fizykochemiczne 

Metody izotopowe 

Jedną z najbardziej subtelnych metod z tej grupy jest analiza stosunków 

stałych izotopów węgla (SCIRA) z wykorzystaniem techniki spektrometrii 

mas stosunku izotopów (IRMS). Zasada metody polega na określaniu 

nawet bardzo małych różnic stosunków izotopów węgla 
13

C i 
12

C 

wyrażonych jako części na 1000, wobec standardu (wzorca). Nawet 

nieznaczne różnice stosunków izotopów węgla próbki i standardu mogą 

wskazywać na pochodzenie np. cukrów, chociażby w soku 

pomarańczowym i tym samym wykazać ewentualne manipulacje [8]. 

Wspomniane różnice wynikają z odmiennych modeli metabolizmu 

roślinnego (m. in. poprzez fragmenty C3 czy C4) w różnych roślinach 

podczas fotosyntezy, której końcowym produktem są odpowiednie cukry. 

Zastosowanie SCIRA umożliwia również wykrycie zafałszowania oleju 

kukurydzianego innymi olejami. Także przez ustalenie δ 13C 

syntetycznego i naturalnego kwasu L-askorbinowego można stwierdzić 

ewentualne wzbogacanie witaminą C naturalnych soków owocowych [1]. 

Kolejną metodą jest wyznaczenie względnego obsadzenia frakcji 

izotopów za pomocą spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego 

(SNIF-NMR). Polega ona na określeniu stosunków 
2
H/

1
H i 

18
O/

16
O oraz 

ogólnej sumy 
13

C/
12

C i 
2
H/

1
H grup metylowych i metylenowych destylatów 

alkoholowych (po fermentacji alkoholowej badanego soku). W połączeniu 

z innymi metodami możliwe jest wykrywanie pochodzenia cukrów pod 

względem botanicznym w destylatach soków poddanych fermentacji 

alkoholowej [8, 21]. 

Metody spektralne 

Jedną z nich jest spektrometria emisji atomowej z plazmą sprzężoną 

indukcyjnie (ICP-AES). Jest to technika znana i stosowana przede 

wszystkim w analizie pierwiastków śladowych w żywności, również 

przydatna w badaniach autentyczności soku pomarańczowego. Dzięki 

porównaniu profilu zawartości krzemu, wapnia i sodu w soku 

pomarańczowym i w wodzie użytej przy wytwarzaniu tzw. pulp-wash 

można stwierdzić, czy sok pomarańczowy został wytłoczony z owoców czy 

też wyekstrahowany z pulpy owocowej. Ponadto określenie profili 

pierwiastków śladowych może być pomocne w rozróżnianiu kraju 

pochodzenia soku [1]. 

Natomiast spektrometria masowa z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-

MS) umożliwia określanie geograficznego pochodzenia win. Jest to 

możliwe dzięki oznaczeniu tą techniką poziomu metali ziem rzadkich 

takich jak: lantan, cer i neodym w różnych winach. Także spektroskopia 
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w podczerwieni z transformacją Fouriera, w połączeniu z metodami 

chemometrycznymi daje obiecujące rezultaty jeśli chodzi o możliwości 

wykrywania zafałszowań oliwy olejami roślinnymi [21]. 

Kolejną techniką w tej grupie jest spektrometria masowa z pirolizą 

w punkcie przemiany magnetycznej (PyMs). Polega ona na kontrolowanym 

ogrzewaniu próbki badanej w wysokiej próżni do punktu przemiany 

magnetycznej (punkt Curie). Powstałe produkty defragmentacji 

analizowane są za pomocą spektrometrii masowej. Po oznaczeniu 

zawartości pektyn w soku wzorcowym i badanym możliwe jest 

rozróżnienie autentycznego soku pomarańczowego od pulp-wash lub 

wyciągu ze skórek. Pektyny bowiem występują przede wszystkim 

w ściankach komórkowych skórki i owocni pomarańczy. 

Warto również wspomnieć o próbach zastosowania spektrofluorymetrii 

do badaniach nad określaniem odmian miodów naturalnych. Dzięki tej 

metodzie stwierdzono istnienie różnic w kształcie widm fluorescencyjnych 

zupełnych i widm synchronicznych poszczególnych odmian miodów [8]. 

Metody chromatograficzne 

W przypadku technik chromatograficznych główne zastosowanie 

znalazła wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) w systemie 

izokratycznym i gradientowym w połączeniu z szeroką gamą detektorów. 

Dzięki niej można analizować pektyny po ich enzymatycznej hydrolizie do 

kwasu galakturonowego. Niezbędny w tym przypadku jest detektor 

amperometryczny pulsacyjny (PAD) [21]. Profil związków 

flawonoidowych jest charakterystyczny dla poszczególnych owoców. 

Zastosowanie detektora diodowego (DAD) lub klasycznego detektora UV 

pozwala na szczegółową analizę związków fenolowych, takich jak np. 

flawonoidy, charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów owoców 

cytrusowych. Można oznaczyć związki typowe dla pomarańczy: narirutynę, 

hesperydynę i dimidynę oraz charakterystyczne dla grejpfruta – naringinę 

i neohesperydynę [8, 22]. 

Zafałszowania koncentratów i soków jabłkowych nie deklarowanymi 

dodatkami cukru inwertowanego (trzcinowego, buraczanego) lub syropu 

kukurydzianego, syropu wysokofruktozowego i innymi produktami 

skrobiowymi, można stwierdzić za pomocą HPLC, oznaczając zawartości 

sacharozy, fruktozy, glukozy i porównując stosunek fruktozy do glukozy 

z ich stosunkiem we wzorcowym soku jabłkowym (powinien on być 

wyższy od 2:1) [21]. Technika wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

może być również pomocna w rutynowym oznaczaniu związków 

antocyjanowych w sokach z owoców kolorowych i w innych barwnych 

produktach spożywczych [8]. 

Metody HPLC wykorzystywane są również w analizie flawonoidów 

miodu. Skład tych substancji bioaktywnych w miodach różni się 
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w zależności od ich pochodzenia botanicznego. W tym celu wykonuje się 

analizę z wykorzystaniem techniki HPLC z detektorem DAD [9]. 

Natomiast na podstawie różnic w składzie substancji nielotnych olejku 

cytrynowego otrzymanego metodą destylacji i metodą tłoczenia na zimno 

można określić sposób jego otrzymywania. Olejki tłoczone na zimno są 

bogatsze w substancje nielotne. Dzięki metodzie HPLC z detektorem UV 

można określić zawartość ww. substancji [8]. 

Inny rodzaj techniki chromatograficznej to wysokosprawna chromatografia 

anionowymienna (HPAEC), która w połączeniu z detektorem ampero-

metrycznym pulsacyjnym pozwala na oznaczenie charakterystycznego 

spektrum oligosacharydów występujących w cukrze buraczanym i dzięki 

temu wykrycie jego dodatku do soków owocowych [8]. Tego rodzaju 

chromatografia umożliwia również oznaczenie obcego cukru inwer-

towanego w miodzie [9]. 

Również chromatografia gazowa (GC) z detektorem płomieniowo- 

jonizacyjnym (FID) wykorzystywana jest do badania autentyczności 

żywności. Stosuje się ją w analityce estrów, terpenów, aldehydów, alkoholi 

terpenowych i alifatycznych zawartych w sokach owocowych, pozwala na 

wykrycie soków rekonstytuowanych. W analizie autentyczności soku 

jabłkowego i pomarańczowego przydatna jest kapilarna chromatografia 

gazowa z detektorem FID, która wykrywa dodatek cukru inwertowanego 

do ww. soków. Analiza chromatograficzna umożliwia rozróżnienie 

naturalnych aromatów od aromatów identycznych z naturalnymi [8]. 

Natomiast zafałszowania wina, polegające na dodatku gliceryny, 

można stwierdzić za pomocą chromatografii gazowej połączonej ze 

spektrometrią mas [1].  

Elektroforeza i pokrewne techniki 

Do innych stosowanych technik analitycznych należą: elektroforeza 

stref kapilarnych (CZE) oraz izotachoforeza i elektroforeza żelowa (GE). 

Mają one zastosowanie do oznaczania m. in. enancjomerów cukrów 

w badaniach autentyczności napojów i soków owocowych [1, 8, 23]. 

Metody immunologiczne oraz biologii molekularnej 

W analityce zafałszowań żywności znalazły zastosowanie również 

metody immunologiczne. I tak np. opisano wykorzystania takich metod 

w kontroli soków pomarańczowych i innych produktów na ich bazie. 

Dzięki zastosowaniu przeciwciał specyficznych dla białek skórek 

pomarańczy można wykryć soki zawierające domieszki z nich uzyskane 

(czysty sok pomarańczowy nie daje reakcji pozytywnych z ww. 

przeciwciałami) [8]. 

Testy ELISA znajdują zastosowanie do charakterystyki peptydów 

w identyfikacji mięsa surowego w wędlinach zawierających taki składnik. 

Umożliwiają one również wykrycie białek innych niż zwierzęce, np. białek 
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sojowych [1, 16]. Wykorzystanie testów ELISA dotyczy również 

wykrywania glutenu w żywności, która bywa oznakowywana przez 

niesumiennych producentów jako bezglutenowa [8]. 

Z metod należących do obszaru biologii molekularnej należy wymienić 

reakcję łańcucha polimerazy DNA (PCR). Dzięki tej technice możliwe jest 

wykrywanie m. in. śladowych ilości soi modyfikowanej genetycznie, 

identyfikacja mięsa ryb (różnicowanie ich rodzaju), jak również 

rozróżnianie innych gatunków mięsa w wyrobach mięsnych. Do innych 

technik wykorzystywanych obecnie w analizie produktów spożywczych, 

opartych na reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) należą m.in. 

Multtiplex- PCR, PCR-RFLP, RAPD, AFLP, PCR-SSCP, PCR w czasie 

rzeczywistym (Real-Time PCR), system analizy mikrobiologicznej 

Bax®Q7 i mikromacierze [3, 16]. 

5. Podsumowanie  

Od wieków produkty żywnościowe podlegały fałszowaniu, a nieuczciwi 

producenci doskonalili metody tych praktyk. Problem fałszowania 

żywności jest zagadnieniem ciągle aktualnym, skala tego procederu 

w ostatnich latach znacznie się zwiększyła. Do najczęściej podrabianych 

artykułów spożywczych należą: oliwa, wina i inne markowe alkohole, 

miody, soki owocowe, kawa, herbata, przyprawy. Wykrywanie tego typu 

przestępstw jest istotne nie tylko z ekonomicznego i etycznego punktu 

widzenia, ale również z uwagi na bezpieczeństwo konsumenta. 
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Zafałszowania produktów spożywczych 

Streszczenie 
Produkty spożywcze, podobnie jak inne wyroby, mogą być fałszowane – głównie z chęci 

maksymalizacji sprzedaży i zysków. Szczególnie często podrabiane są produkty luksusowe, 

markowe o uznanej pozycji na rynku, np. koniaki, whisky, wina i szampany, soki i napoje 

owocowe, wyroby wędliniarskie, sery twarde, ale również oleje, ocet i inne. Potwierdzenie 
autentyczności i wykrywanie zafałszowań jest zwykle trudne, pracochłonne i kosztowne. 

Fałszowanie żywności i napojów stanowi istotny problem ekonomiczny i społeczny. Dla 

konsumentów kupujących żywność istotne są informacje o jej jakości. Dlatego też celem 

niniejszej pracy była charakterystyka zafałszowań żywności i metod ich wykrywania.  
Słowa kluczowe: zafałszowania, produkty spożywcze, wykrywanie 

Adulteration of food products 

Abstract  

Food products, as well as other products, can be adulterated - mainly from a desire 

to maximize sales and profits. In particular, they are often counterfeited luxury goods, 

designer of recognized standing in the market such as: cognac, whiskey, wine and 
champagne, juices and juice drinks, sausages, hard cheese, but also oil, vinegar and others. 

Authenticity and adulteration detection is usually difficult, time-consuming and costly. 

Adulteration of food and beverages is an important economic and social problem. 

For consumers making food choices are important information about its quality. Therefore, 
the aim of this study was to characterize the adulteration of food and methods of their 

detection.  

Key words: adulteration, food products, detection 
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