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Karolina Jachimowicz
1
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2
, Gabriela Siwek

3
 

Analiza porównawcza wartości odżywczej  

oraz składu produktów mlecznych  

ekologicznych i konwencjonalnych 

1. Wstęp 

W Polsce na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania 

żywnością ekologiczną. Dzieje się tak, ponieważ konsumenci zaczęli zwracać większą 

uwagę na jakość i bezpieczeństwo oferowanych im produktów żywnościowych. Coraz 

częściej sięgają po produkty naturalne i jak najmniej przetworzone, a także te, których 

wytworzenie nie szkodzi środowisku. 

Chęć zmiany preferencji żywieniowych ma związek ze wzrostem występowania 

przewlekłych chorób cywilizacyjnych tj. cukrzyca, otyłość, miażdżyca, nowotwory oraz 

alergie, które powstają w wyniku nieprawidłowego sposobu odżywiania, niehigienicz-

nego stylu życia oraz zanieczyszczenia żywności i środowiska. Przy zapobieganiu czy 

też leczeniu chorób cywilizacyjnych warunkiem koniecznym jest nie tylko przestrze-

ganie prawidłowej diety i prowadzenia zdrowego stylu życia, ale także konsumpcja 

żywności charakteryzującej się jak najwyższą jakością. 

Brak jest dostatecznych dowodów na to, że żywność ekologiczna jest dużo bardziej 

odżywcza od żywności konwencjonalnej oraz badań przedstawiających skutki zdro-

wotne wynikające ze spożywania żywności ekologicznej. Natomiast z uwagi na system 

w jakim jest wytwarzana, pozwala uniknąć pozostałości pestycydów oraz umożliwia 

zmniejszenie występowania zjawiska antybiotykooporności [1]. 

2. Różnice między rolnictwem ekologicznym a konwencjonalnym 

Konwencjonalna metoda produkcji rolniczej zwana także systemem intensywnym, 

uprzemysłowionym czy wysokonakładowym to sposób gospodarowania mający na 

celu osiągnięcie jak największego zysku, dzięki wysokiej wydajności roślin i zwierząt. 

Intensyfikacja rolnictwa konwencjonalnego nastąpiła w Europie w drugiej połowie XX w. 

Konwencjonalny system gospodarowania cechuje się dużym zużyciem przemysłowych 

środków produkcji (nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin) 

i minimalnym nakładem pracy. Stale dąży się do ulepszania chemicznych oraz 

technicznych środków produkcji. Wpływa to m.in. na zwiększenie plonów, a także na 

udoskonalanie produkcyjności w rolnictwie [2, 3]. Rozwój rolnictwa konwencjo-

nalnego stworzył nowe możliwości dla produkcji roślinnej i zwierzęcej, ale stał się 

również poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, m.in. przez stosowanie 

                                                                   
1 karolina.jachimowicz@up.lublin.pl, Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia, Instytut Żywienia Zwierząt 

i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 
2 maciej.bakowski@up.lublin.pl, Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Instytut Żywienia Zwierząt 

i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 
3 Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie. 
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licznych nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin w zbyt wyso-

kich dawkach [1]. Wiele z nich ma negatywny wpływ na organizm zwierząt i ludzi. 

Niektóre pestycydy mogą mieć działanie neurotoksyczne, kancerogenne, teratogenne, 

mutagenne oraz wpływające na działanie układu rozrodczego i hormonalnego [4]. 

Najbardziej narażone na negatywne skutki stosowania pestycydów są kobiety w ciąży 

i dzieci do lat 3. Najlepszą metodą, aby uniknąć szkodliwych skutków używania che-

micznych środków ochrony roślin jest unikanie ich spożywania. Naprzeciw zagroże-

niom wynikającym z intensywnego rozwoju rolnictwa konwencjonalnego wychodzi 

rolnictwo ekologiczne, które od kilkunastu lat cieszy się dużym zainteresowaniem [5]. 

Zasadniczą różnicą w gospodarowaniu w systemie ekologicznym, w odróżnieniu do 

systemu konwencjonalnego, jest niestosowanie środków chemii rolnej, weterynaryjnej 

i spożywczej. Wykorzystanie naturalnych nawozów w produkcji ekologicznej (kompost, 

nawóz zielony czy obornik) powoduje ograniczenie dostępności azotu dla roślin, który 

początkowo rozkładany jest przez edafon (wszystkie żywe organizmy znajdujące się 

w warstwie wierzchniej gleby), a umożliwia to roślinom stopniowe wchłanianie związ-

ków azotowych w odpowiedniej dla nich ilości. Zjawisko obiegu azotanów w przyrodzie 

jest normalnym zjawiskiem i wpływa na ilość azotanów w roślinach konwencjo-

nalnych. Niestety nadmiar tych związków kumuluje się w tkankach roślin w postaci 

azotanów(V) oraz azotanów(III), co jest niebezpieczne dla konsumentów i może 

doprowadzić do wielu chorób np. ograniczenia przenoszenia tlenu przez hemoglobinę – 

methemoglobinemii (szczególnie groźna dla niemowląt poniżej 10. miesiąca życia) [6]. 

Kolejną znaczącą różnicą między omawianymi systemami gospodarowania jest chów 

zwierząt. Chów zwierząt w ekosystemie prowadzi do osiągnięcia przez nie wysokiej 

odporności na patogeny, a także zapewnienia im dobrostanu. Najczęściej do chowu 

ekologicznego wybiera się rasy pierwotne, a zwierzętom zapewnia się codzienny dostęp 

do wybiegu na powietrzu. Pasze powinny być ekologiczne, wysokiej jakości, nie mogą 

zawierać organizmów genetycznie modyfikowanych ani żadnych składników synte-

tycznych. Natomiast w chowie intensywnym zwierzęta są żywione głównie paszami 

przemysłowymi (nastawionymi na szybki przyrost), a także mają ograniczony dostęp 

do otwartych pastwisk. Produkty odzwierzęce uzyskiwane w gospodarstwach ekolo-

gicznych różnią się składem od surowców otrzymywanych w gospodarstwach kon-

wencjonalnych, np. wykazują większą zawartość wielonienasyconych kwasów tłusz-

czowych [7]. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe mają korzystny wpływ na organizm 

człowieka, szczególnie pozytywnie oddziałują na układ sercowo-naczyniowy, a także 

rozwój układu nerwowego [5]. W przypadku mleka od krów z gospodarstw ekolo-

gicznych zauważono wyższy poziom sprzężonego kwasu linolowego (CLA) oraz 

kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 w porównaniu z mlekiem od krów utrzymy-

wanych w systemie konwencjonalnym (różnice te są widocznie szczególnie w sezonie 

letnim) [8]. Badania przeprowadzone w 2016 roku wykazały wyższy poziom witaminy E, 

a także żelaza oraz niższą zawartość jodu i selenu w mleku ekologicznym [5]. 

3. Czynniki mające wpływ na jakość żywności ekologicznej 

Definicja jakości żywności jest bardzo trudna do określenia, pojęcie to jest bardzo 

złożone, a próby definiowania zmieniały się na przestrzeni lat [9]. Jak podaje Obie-

dzińska i in. [1] na jakość żywności składa się kilka czynników: jakość zdrowotna 

żywności (bezpieczeństwo produktu oraz jego wartość odżywcza), atrakcyjność senso-
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ryczna (wygląd zewnętrzny, zapach, smak, konsystencja, obraz struktury, smakowitość) 

i dyspozycyjność (rozpoznawalność gatunkowa, wielkość jednostkowa, trwałość, ła-

twość przygotowania). Jakość żywności odnosząca się do wszystkich produktów żywno-

ściowych opiera się na właściwościach zewnętrznych, odżywczych, a także senso-

rycznych i jest kierowana przez przedsiębiorców oraz panujące trendy. Na jakość 

żywności duży wpływ mają odczucia konsumentów. Akceptacja jakości żywności oraz 

wymagania konsumenta kształtują się w wyniku różnorodnych czynników społecz-

nych, kulturowych, ekonomicznych, psychologicznych i fizjologicznych. Jakość żyw-

ności z punktu widzenia konsumenta można podzielić według czterech głównych 

wyróżników: smak i wygląd, zdrowie, wygoda oraz produkcja i przetwarzanie (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Jakość żywności z perspektywy konsumenta [1] 

Na jakość żywności ekologicznej wpływa wiele czynników, głównie związanych 

z zastosowanymi metodami produkcji, a także czystości miejsca hodowli i uprawy. 

Wpływ na jakość przetworzonych produktów ekologicznych ma mała ilość substancji 

dodatkowych tj. środki słodzące, barwniki i substancje zapachowe, syntetyczne kwasy 

tłuszczowe. Jakość produktów ekologicznych zależy od wielu czynników, jednymi 

z ważniejszych są czynniki abiotyczne oraz biotyczne. Odpowiednie parametry gleby, 

wód powierzchniowych oraz gruntowych dają gwarancję wysokiej jakości. Regulacje 

prawne, jakość surowców ekologicznych, wydajność systemów certyfikacji i kontroli 

to kolejne czynniki mające wpływ na jakość produktów ekologicznych (rys. 2) [9]. 

4. Cel pracy 

Celem pracy było porównanie składu wybranych produktów mlecznych ekologicz-

nych oraz konwencjonalnych na podstawie analizy etykiet. 
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Rysunek 2. Czynniki wpływające na jakość surowców ekologicznych [9] 

5. Materiały i metody 

W pracy dokonano porównania wartości odżywczej oraz składów dziesięciu 

rodzajów produktów mlecznych ekologicznych i odpowiadających im produktów 

konwencjonalnych dostępnych w sklepach na terenie miasta Lublin oraz w sklepach 

internetowych z żywnością ekologiczną. Do porównania wybrano po trzy produkty 

z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej dla każdego rodzaju produktów mlecznych 

(tab. 1). 

Tabela 1. Nazwy handlowe oraz wykazy składników produktów ekologicznych i konwencjonalnych 

 Nazwa handlowa Skład 

Mleko bio I Bio milk 3,9%, Piątnica - 

Mleko bio II 
Mleko UHT 3,5%, 

Mlekovita 
- 

Mleko bio III 
Mleko 3,5% bez laktozy, 

Schwarzwaldmilch 
- 

Mleko 
konwencjonalne I 

Polskie mleko 3,2%, 
Mlekovita 

- 

Mleko 
konwencjonalne II 

Mleko łowickie UHT 
3,2%, Łowicz 

- 

Mleko 
konwencjonalne III 

Mleko 3,2% świeże, 
Łaciate 

- 

Śmietana bio I 

Bio śmietana z mleka 

ekologicznego 18%, 

Piątnica 

śmietanka*, żywe kultury bakterii 

Śmietana bio II Śmietana 18%, Ekołukta 
śmietanka* (z mleka), czyste kultury bakterii, 

substancja zagęszczająca: pektyna, mączka chleba 

świętojańskiego 
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Śmietana bio III Śmietana 18%, Bio Planet 
śmietanka pasteryzowana*, kultury bakterii 

fermentacji mlekowej 

Śmietana 

konwencjonalna I 
Śmietana 18%, Piątnica 

śmietanka pasteryzowana, skrobia modyfikowana 

kukurydziana, substancja zagęszczająca: mączka 

chleba świętojańskiego, kultury bakterii mlekowych 

Śmietana 

konwencjonalna II 
Śmietana 18%, Robico 

śmietanka homogenizowana, stabilizatory: skrobia 

modyfikowana kukurydziana, mączka chleba 

świętojańskiego 

Śmietana 

konwencjonalna III 

Śmietana 18% 

homogenizowana, 
Krasnystaw 

śmietanka (z mleka), żywe kultury bakterii 

fermentacji mlekowej 

Twaróg bio I 
Bio twaróg wiejski 

półtłusty, Piątnica 
mleko pasteryzowane*, kultury bakterii mlekowych 

Twaróg bio II 
Twaróg wiejski klinek 

półtłusty, Ekołukta 
mleko*, kultury bakterii fermentacji mlekowej 

Twaróg bio III 
Twaróg półtłusty, 

Łemkowyna 

mleko krowie*, szlachetne szczepy bakterii kwasu 

mlekowego 

Twaróg 

konwencjonalny I 

Twaróg wiejski półtłusty, 

Piątnica 
mleko pasteryzowane, kultury bakterii mlekowych 

Twaróg 

konwencjonalny II 

Mazurski Smak twaróg 

półtłusty klinek, Mlekpol 
mleko, kultury bakterii mlekowych 

Twaróg 

konwencjonalny III 
Twaróg półtłusty, Łowicz 

mleko pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji 

mlekowej 

Masło bio I Bio masło 82%, Pilos śmietanka* 

Masło bio II 
Masło ekstra osełka, Bio 

Planet 
śmietanka* (z mleka*) 

Masło bio III 
Masło ekstra osełka, 

Ekołukta 
śmietanka pasteryzowana* (z mleka) 

Masło 

konwencjonalne I 

Extra masło łosickie 82%, 

Laktopol 
śmietanka 

Masło 

konwencjonalne II 
Masło ekstra 83%, Łaciate śmietanka 

Masło 

konwencjonalne III 

Mazurski Smak Masło 

ekstra 83%, Mlekpol 
śmietanka 

Kefir bio I 
Bio ekologiczny kefir 

naturalny, Mlekovita 

mleko ekologiczne, żywe kultury bakterii i drożdży 

kefirowych 

Kefir bio II Kefir, Łemkowyna mleko krowie*, szlachetne szczepy bakterii 

Kefir bio III Kefir, Eko Kniaź mleko krowie pasteryzowane*, czyste kultury bakterii 

Kefir 

konwencjonalny I 
Kefir, Krasnystaw 

mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii i drożdży 

kefirowych 

Kefir 

konwencjonalny II 
Kefir 2%, Piątnica 

mleko pasteryzowane, białka mleka, żywe kultury 

bakterii kefirowych 

Kefir 

konwencjonalny III 
Kefir naturalny, Bakoma mleko, żywe kultury bakterii L. acidophilus i B. lactis 

Jogurt bio I Bio jogurt naturalny, Pilos 
mleko pełne*, mleko w proszku odtłuszczone*, 

bakterie fermentacji kwasu mlekowego 

Jogurt bio II 
Ekologiczny jogurt 

naturalny, Mlekovita 

mleko ekologiczne, żywe kultury bakterii 

jogurtowych 

Jogurt bio III Jogurt naturalny, Ekołukta mleko* pasteryzowane, kultury bakterii jogurtowych 

Jogurt 
konwencjonalny I 

Jogurt naturalny, Piątnica 
mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii 

jogurtowych 

Jogurt 
konwencjonalny II 

Jogurt Polski naturalny, 
Mlekovita 

mleko, żywe kultury bakterii jogurtowych 
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Jogurt 

konwencjonalny III 

Jogurt naturalny, Zott 

Primo 
mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii 

Ser podpuszczkowy 

bio I 
Bio ser wiesentaler, Pilos 

mleko pasteryzowane*, sól, bakterie fermentacji kwasu 

mlekowego 

Ser podpuszczkowy 

bio II 

Ser żółty podpuszczkowy 

gouda plastry, Ekołukta 

mleko* pasteryzowane, sól, podpuszczka naturalna, 

kultury bakterii fermentacji mlekowej, stabilizator: 
chlorek wapnia 

Ser podpuszczkowy 
bio III 

Ser gouda plastry, Bio 
Planet 

mleko pasteryzowane*, sól, stabilizator: chlorek 

wapnia, kultury bakterii kwasu mlekowego (z mleka), 

podpuszczka mikrobiologiczna 

Ser podpuszczkowy 

konwencjonalny I 

Mazdamer kremowy, 

Pilos 
mleko, sól, bakterie fermentacji kwasu mlekowego 

Ser podpuszczkowy 

konwencjonalny II 

Ser żółty mazdamer 

w plastrach, Mlekovita 

mleko, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury 

bakterii, barwnik: annato 

Ser podpuszczkowy 

konwencjonalny III 

Ser żółty gouda plastry, 

Mlekpol 

mleko, sól, kultury bakterii mlekowych, stabilizator: 

chlorek wapnia 

Serek 

homogenizowany 
bio I 

Piratki serek waniliowy, 

Pilos 

mleko*, śmietanka*, syrop z agawy*, skrobia, 

naturalny aromat waniliowy, zagęszczony sok 
cytrynowy, kultury bakterii mlekowych 

Serek 
homogenizowany 

bio II 

Serek bio 
homogenizowany 

o smaku waniliowym, 

Bakoma 

twarożek odtłuszczony z mleka pasteryzowanego*, 
śmietanka pasteryzowana*, cukier trzcinowy*, skrobia, 

ekstrahowana wanilia w proszku 0,01%*, naturalny 

aromat waniliowy 

Serek 

homogenizowany 

bio III 

Serek waniliowy, Bio 

Planet 

twaróg* (z mleka*), śmietanka*, cukier trzcinowy*, 

ekstrakt wanilii Bourbon* 

Serek 
homogenizowany 

konwencjonalny I 

Delizzi serek 

homogenizowany 
o smaku waniliowym, 

Mio Delizzi 

mleko pasteryzowane częściowo odtłuszczone, cukier, 

odtłuszczone mleko w proszku, skrobia modyfikowana, 
aromat, żelatyna, barwnik: karoteny, bakterie 

fermentacji kwasu mlekowego 

Serek 

homogenizowany 

konwencjonalny II 

Serek homogenizowany 

waniliowy, Piątnica 

mleko, śmietanka, cukier, naturalny aromat waniliowy, 

kultury bakterii mlekowych 

Serek 

homogenizowany 
konwencjonalny III 

Serek o smaku 
waniliowym, Bieluch 

mleko, preparat smakowy: cukier, woda, skrobia 

modyfikowana, substancje zagęszczające: pektyny, 

guma guar, aromat, zagęszczony sok cytrynowy, 
koncentrat z krokosza barwierskiego i cytryny, 

barwnik: karoteny, bakterie fermentacji mlekowej 

Ser camembert bio I 
Bio camembert, 

Carrefour 

mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu 

mlekowego, kultury pleśni, podpuszczka 
mikrobiologiczna 

Ser camembert bio 

II 
Ser camembert, OMA 

mleko krowie*, sól, kultury serowarskie, podpuszczka 

mikrobiologiczna 

Ser camembert bio 
III 

Ser kozi camembert 
50%, Andechser Natur 

pasteryzowane mleko kozie*, 50% tłuszczu w suchej 
masie 

Ser camembert 
konwencjonalny I 

Camembert, President mleko pasteryzowane, sól, kultury mleczarskie 

Ser camembert 

konwencjonalny II 

Ser Camembert 

naturalny, Carrefour 

mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, 
bakterie fermentacji mlekowej, pleśń z gatunku 

Penicillium candidum 

Ser camembert 

konwencjonalny III 

Camembert naturalny 

wyrazisty smak, NaTurek 

mleko pasteryzowane, sól, kultury mleczarskie, 

podpuszczka mikrobiologiczna, pleśń gatunku 

Geotrichum candidum 
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Ser mascarpone bio 

I 

Bio mascarpone, 

Auchan 
śmietanka*, regulator kwasowości: kwas mlekowy 

Ser mascarpone bio 

II 
Mascarpone, Igor 

śmietanka pasteryzowana*, regulator kwasowości: kwas 

mlekowy 

Ser mascarpone bio 

III 

Mascarpone, WM 

E.Leclerc 

śmietanka pasteryzowana z mleka krowiego*, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy* 

Ser mascarpone 

konwencjonalny I 
Mascarpone, Galbani 

śmietanka pasteryzowana, mleko pasteryzowane, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy 

Ser mascarpone 

konwencjonalny II 

Serek mascarpone, 

Mlekpol 
śmietanka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy 

Ser mascarpone 

konwencjonalny III 

Ser mascarpone, 

Bakoma Regnum 

śmietanka pasteryzowana, mleko pasteryzowane, 

regulator kwasowości: kwas mlekowy 

*certyfikowany składnik ekologiczny 

6. Wyniki 

Składniki mleka krowiego nie są wymieniane na etykietach opakowań. Po przeana-

lizowaniu etykiet mlek ekologicznych oraz konwencjonalnych zauważono następujące 

różnice (tab. 2): mleko ekologiczne odznaczało się wyższą średnią wartością ener-

getyczną, co mogło być spowodowane różnicą w zawartości tłuszczu. Średni udział 

procentowy nasyconych kwasów tłuszczowych w tłuszczu ogółem wynosił 63% dla 

mleka ekologicznego i 62% dla mleka konwencjonalnego. Różnica w zawartości 

węglowodanów wynosiła 0,1 g więcej w dwóch z trzech produktów bio. Zawartość 

białka była zbliżona, jednak nieznacznie wyższa (0,1-0,4 g) w dwóch produktach bio. 

Zawartość soli była na tym samym poziomie zarówno w mlekach ekologicznych, jak 

i konwencjonalnych. Największe różnice odnotowano w zawartości tłuszczu. 

Tabela 2. Zestawienie tabel wartości odżywczych mlek ekologicznych oraz konwencjonalnych 

Wartość 

odżywcza 

w 100 ml 

Mleko 

bio I 

Mleko 

bio II 

Mleko 

bio III 

Mleko 

konwencjonalne 

I 

Mleko 

konwencjonalne 

II 

Mleko 

konwencjonalne 

III 

Wartość 

energetyczna 
67 kcal 63 kcal 66 kcal 60 kcal 60 kcal 60 kcal 

Tłuszcz 

w tym kwasy 

tłuszczowe 
nasycone 

3,9 g 

2,3 g 

3,5 g 

2,3 g 

3,6 g 

2,3 g 

3,2 g 

2,0 g 

3,2 g 

1,9 g 

3,2 g 

2,0 g 

Węglowodany 
w tym cukry 

4,8 g 
4,8 g 

4,7 g 
4,7 g 

4,8 g 
4,8 g 

4,7 g 
4,7 g 

4,7 g 
4,7 g 

4,7 g 
4,7 g 

Białko 3,1 g 3,2 g 3,4 g 3,0 g 3,0 g 3,2 g 

Sól 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 

Po przeanalizowaniu wykazu składników zauważono następujące różnice: dwie 

śmietany ekologiczne charakteryzowały się bardzo prostym składem oraz brakiem jakich-

kolwiek składników dodatkowych. Jedna ze śmietan bio zawierała substancje zagęsz-

czające. Dwie z trzech śmietan konwencjonalnych miały dodatek skrobi kukurydzianej 

oraz substancji zagęszczających. Analizując tabele wartości odżywczych największą 

różnicę stanowiła zawartość węglowodanów (3,7 g vs 4,4 g), których było więcej 

w śmietanach konwencjonalnych (tab. 3). Śmietana bio III jako jedyna z produktów 

nie zawierała soli. Zawartość pozostałych składników odżywczych nie różniła się. 
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Tabela 3. Zestawienie tabel wartości odżywczych śmietan bio oraz śmietan konwencjonalnych 

Wartość 

odżywcza 

w 100 g 

Śmietana 

bio I 

Śmietana 

bio II 

Śmietana 

bio III 

Śmietana 

konwencjonalna 

I 

Śmietana 

konwencjonalna 

II 

Śmietana 

konwencjonalna 

III 

Wartość 

energetyczna 
190 kcal 186 kcal 186 kcal 192 kcal 190 kcal 188 kcal 

Tłuszcz 

w tym kwasy 
tłuszczowe 

nasycone 

18,0 g 
11,0 g 

18,0 g 
10,8 g 

18,0 g 
11,0 g 

18,0 g 
12,0 g 

18,0 g 
11,0 g 

18,0 g 
12,0 g 

Węglowodany 

w tym cukry 

4,0 g 

4,0 g 

3,6 g 

3,6 g 

3,6 g 

3,6 g 

4,8 g 

4,5 g 

4,4 g 

3,8 g 

3,9 g 

3,8 g 

Białko 2,9 g 2,5 g 2,5 g 2,7 g 2,6 g 2,6 g 

Sól 0,1 g 0,1 g 0,0 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 

Zarówno twarogi ekologiczne, jak i konwencjonalne, miały w swoim składzie 

jedynie mleko i kultury bakterii fermentacji mlekowej. Po przeanalizowaniu tabel 

wartości odżywczych twarogów bio oraz twarogów konwencjonalnych zauważono 

wyższą (w porównaniu do twarogu bio I i wszystkich konwencjonalnych) średnią 

wartość energetyczną dwóch twarogów ekologicznych, na którą najprawdopodobniej 

wpływała wyższa zawartość białka, tłuszczu i węglowodanów. W przypadku tych 

dwóch twarogów zauważono również większą zawartość soli (tab. 4). 

Tabela 4. Zestawienie tabel wartości odżywczych bio twarogów półtłustych oraz twarogów półtłustych 
konwencjonalnych 

Wartość 
odżywcza w 

100 g 

Twaróg 
bio I 

Twaróg 
bio II 

Twaróg 
bio III 

Twaróg 
konwencjonalny 

I 

Twaróg 
konwencjonalny 

II 

Twaróg 
konwencjonalny 

III 

Wartość 

energetyczna 

115 

kcal 

129 

kcal 
126 kcal 115 kcal 115 kcal 111 kcal 

Tłuszcz 
w tym kwasy 

tłuszczowe 

nasycone 

4,0 g 

2,4 g 

4,5 g 

2,7 g 

4,0 g 

2,3 g 

4,0 g 

2,4 g 

4,0 g 

3,0 g 

3,5 g 

2,5 g 

Węglowodany 
w tym cukry 

3,8 g 
3,8 g 

3,5 g 
3,5 g 

3,7 g 
3,7 g 

3,8 g 
3,8 g 

3,7 g 
3,7 g 

3,8 g 
3,1 g 

Białko 16,0 g 18,7 g 18,7 g 16,0 g 16,0 g 16,0 g 

Sól 0,1 g 0,3 g 0,3 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 

Wszystkie masła zawierały w swoim składzie jedynie śmietankę. Po przeanali-

zowaniu tabel wartości odżywczych maseł bio oraz konwencjonalnych zauważono 

następujące różnice (tab. 5): dwa masła konwencjonalne były o zawartości 83% 

tłuszczu (83 g/100 g). Jedno z maseł konwencjonalnych zawierało dodatkową 

informację o zawartości błonnika w przeciwieństwie do masła ekologicznego. Prawdo-

podobnie umieszczenie tej informacji było związane z granicą oznaczalności błonnika 

w produkcie. Różnicę stanowiła też wyższa zawartość soli w maśle konwencjonalnym 

I. W masłach, w których odnotowano większą ilość węglowodanów, w tym cukrów 

(masło bio I, masło konwencjonalne II i masło konwencjonalne III), zauważono niższą 

zawartość białka. 
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Tabela 5. Zestawienie tabel wartości odżywczych maseł bio i maseł konwencjonalnych 

Wartość 
odżywcza 
w 100 g 

Masło 
bio I 

Masło 
bio II 

Masło 
bio III 

Masło 
konwencjonalne 

I 

Masło 
konwencjonalne 

II 

Masło 
konwencjonalne 

III 

Wartość 
energetyczna 

747 
kcal 

744 kcal 744 kcal 744 kcal 753 kcal 753 kcal 

Tłuszcz 
w tym kwasy 
tłuszczowe 
nasycone 

82,4 g 
52,6 g 

82,0 g 
54,0 g 

82,0 g 
54,1 g 

82,0 g 
58,0 g 

83,0 g 
54,0 g 

83,0 g 
54,0 g 

Węglowodany 
w tym cukry 

0,7 g 
0,7 g 

0,6 g 
0,6 g 

0,6 g 
0,6 g 

0,6 g 
0,5 g 

0,8 g 
0,8 g 

0,8 g 
0,8 g 

Błonnik - - - <0,5 g - - 

Białko 0,6 g 1,0 g 1,0 g 0,8 g 0,6 g 0,6 g 

Sól 0,0 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 0,0 g 0,0 g 

Dwa z trzech kefirów konwencjonalnych zostały wzbogacone w białka mleka, co 
przełożyło się na wyższą zawartość białka w 100 gramach produktu jedynie w przy-
padku kefiru konwencjonalnego II. Większość produktów nie miała wyszczegól-
nionych w wykazie składników konkretnych szczepów bakterii i drożdży kefirowych, 
wyjątek stanowił kefir konwencjonalny III. Po przeanalizowaniu tabel wartości odżyw-
czych kefirów ekologicznych oraz konwencjonalnych zauważono różnice (tab. 6) 
w zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, których niższy średni odsetek 
odnotowano w kefirach konwencjonalnych (60% vs 66%). Z kolei wyższą średnią 
zawartość cukrów zauważono w przypadku kefirów ekologicznych (4,6 g vs 4,3 g). 
Średnia wartość energetyczna kefirów bio była niższa niż konwencjonalnych (47 kcal 
vs 53 kcal). Zawartość pozostałych składników odżywczych nie różniła się. 

Tabela 6. Zestawienie tabel wartości odżywczych bio kefirów naturalnych oraz kefirów konwencjonalnych 

Wartość 
odżywcza 
w 100 g 

Kefir 
bio I 

Kefir 
bio II 

Kefir 
bio III 

Kefir 
konwencjonalny 

I 

Kefir 
konwencjonalny 

II 

Kefir 
konwencjonalny 

III 

Wartość 
energetyczna 

50 
kcal 

46 
kcal 

46 kcal 50 kcal 52 kcal 56 kcal 

Tłuszcz 
w tym kwasy 
tłuszczowe 
nasycone 

2,0 g 
1,3 g 

1,5 g 
1,0 g 

1,5 g 
1,0 g 

2,0 g 
1,2 g 

2,0 g 
1,2 g 

2,5 g 
1,5 g 

Węglowodany 
w tym cukry 

4,7 g 
4,7 g 

4,6 g 
4,6 g 

4,6 g 
4,6 g 

4,7 g 
4,2 g 

4,3 g 
3,7 g 

4,9 g 
4,9 g 

Białko 3,3 g 3,4 g 3,4 g 3,4 g 4,1 g 3,4 g 

Sól 0,1 g 0,0 g 0,0 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 

Jeden z jogurtów ekologicznych miał dodatek odtłuszczonego mleka w proszku, zaś 
jeden z konwencjonalnych – białek mleka. Po przeanalizowaniu tabel wartości odżyw-
czych zauważono następujące różnice (tab. 7): jogurty naturalne ekologiczne w porów-
naniu z jogurtami konwencjonalnymi zawierały więcej tłuszczu w 100 g produktu. 
Średnia zawartość węglowodanów i cukrów w produktach konwencjonalnych była 
wyższa niż w ekologicznych (5,0 g vs 4,3 g). Średni wyższy udział procentowy 
nasyconych kwasów tłuszczowych w tłuszczu ogółem zaobserwowano w przypadku 
jogurtów naturalnych konwencjonalnych (68% vs 63%). Zawartość soli w produktach 
kształtowała się na podobnym poziomie. 
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Tabela 7. Zestawienie tabel wartości odżywczych bio jogurtów naturalnych oraz jogurtów naturalnych 

konwencjonalnych 

Wartość 

odżywcza  
w 100 g 

Jogurt 

bio I 

Jogurt 

bio II 

Jogurt 

bio III 

Jogurt 

konwencjonalny 
I 

Jogurt 

konwencjonalny 
II 

Jogurt 

konwencjonalny 
III 

Wartość 
energetyczna 

75 kcal 69 kcal 62 kcal 58 kcal 64 kcal 67 kcal 

Tłuszcz 
w tym kwasy 

tłuszczowe 

nasycone 

3,8 g 

2,4 g 

4,2 g 

2,7 g 

3,8 g 

2,3 g 

2,0 g 

1,4 g 

3,0 g 

2,0 g 

3,1 g 

2,1 g 

Węglowodany 
w tym cukry 

4,7 g 
4,7 g 

4,4 g 
4,4 g 

3,7 g 
3,7 g 

5,9 g 
5,6 g 

5,3 g 
5,3 g 

4,0 g 
4,0 g 

Białko 5,0 g 3,3 g 3,2 g 4,0 g 3,9 g 4,8 g 

Sól 0,2 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Zarówno sery ekologiczne, jak i konwencjonalne, zawierały w swoim składzie 

stabilizator (chlorek wapnia). Wyłącznie jeden ser konwencjonalny zawierał barwnik 

(annato). Po przeanalizowaniu tabel wartości odżywczych zauważono następujące 

różnice (tab. 8): zarówno sery ekologiczne, jak i konwencjonalne charakteryzowały się 

podobną średnią ilością tłuszczu (28 g), jednak średni wyższy udział procentowy 

nasyconych kwasów tłuszczowych w tłuszczu ogółem zaobserwowano w przypadku 

serów konwencjonalnych (66% vs 61%). Żaden z serów nie zawierał węglowodanów 

oraz cukrów lub zawierał ich znikome ilości (ser podpuszczkowy bio II). Produkty 

zawierały podobną średnią ilość białka (25 g), ale większą ilością soli w 100 g 

produktu charakteryzowały się sery ekologiczne (1,5 g vs 1,3 g). 

Tabela 8. Zestawienie tabel wartości odżywczych bio serów twardych podpuszczkowych dojrzewających oraz 

serów twardych podpuszczkowych dojrzewających konwencjonalnych 

Wartość 

odżywcza 

w 100 g 

Ser 

podpusz-

czkowy bio 
I 

Ser 

podpusz-

czkowy bio 
II 

Ser 

podpusz-

czkowy bio 
III 

Ser 

podpusz-

czkowy 

konwencjo-
nalny I 

Ser 

podpusz-

czkowy 

konwencjo-
nalny II 

Ser 

podpusz-

czkowy 

konwencjo-
nalny III 

Wartość 
energetyczna 

356 kcal 334 kcal 353 kcal 377 kcal 334 kcal 347 kcal 

Tłuszcz 
w tym kwasy 

tłuszczowe 

nasycone 

28,0 g 

19,0 g 

26,0 g 

15,6 g 

29,0 g 

16,0 g 

31,3 g 

21,7 g 

26,0 g 

17,0 g 

27,0 g 

17,0 g 

Węglowo-

dany 

w tym cukry 

0,0 g 

0,0 g 

0,1 g 

0,1 g 

0,0 g 

0,0 g 

0,0 g 

0,0 g 

0,0 g 

0,0 g 

0,0 g 

0,0 g 

Białko 26,0 g 25,0 g 23,0 g 22,9 g 25,0 g 26,0 g 

Sól 1,0 g 2,0 g 1,4 g 1,2 g 1,4 g 1,3 g 

Serki homogenizowane bio i konwencjonalne zawierały w swoim składzie zagęstni-

ki (skrobia, pektyny). Barwniki występowały wyłącznie w dwóch z trzech produktów 

konwencjonalnych. Wszystkie rozpatrywane serki zawierały w swoim składzie sub-

stancje słodzące (syrop z agawy i cukier trzcinowy w przypadku eko, cukier w przy-



Analiza porównawcza wartości odżywczej oraz składu  

produktów mlecznych ekologicznych i konwencjonalnych 

 

17 

padku produktów konwencjonalnych). Analiza tabel wartości odżywczych wykazała 

następujące różnice (tab. 9): serek homogenizowany bio II i serek homogenizowany 

konwencjonalny I zawierały znacznie mniej kalorii w porównaniu do reszty produktów, 

na co składała się niższa zawartość tłuszczu ogółem i niższa zawartość białka, jednak 

miały one największą ilość węglowodanów spośród wszystkich serków. Serki homo-

genizowane ekologiczne zawierały mniej tłuszczu w porównaniu z serkami homogeni-

zowanymi konwencjonalnymi (5,0 g vs 5,3 g). Średni udział procentowy nasyconych 

kwasów tłuszczowych, w tłuszczu ogółem, był jednakowy dla obu typów serków 

i wynosił 66%. Serki konwencjonalne zawierały średnio więcej węglowodanów (15 g 

vs 13 g). Serki ekologiczne zawierały średnio więcej białka niż konwencjonalne (8 g vs 

6,2 g). 

Tabela 9. Zestawienie tabel wartości odżywczych bio serków homogenizowanych waniliowych oraz serków 
homogenizowanych waniliowych konwencjonalnych 

Wartość 

odżywcza 

w 100 g 

Serek 
homogeni-

zowany bio 

I 

Serek 
homogeni-

zowany bio 

II 

Serek 
homogeni-

zowany bio 

III 

Serek 
homogeni-

zowany 

konwencjo-

nalny I 

Serek 
homogeni-

zowany 

konwencjo-

nalny II 

Serek 
homogeni-

zowany 

konwencjo-

nalny III 

Wartość 

energetyczna 
125 kcal 113 kcal 147 kcal 115 kcal 138 kcal 142 kcal 

Tłuszcz 

w tym kwasy 

tłuszczowe 
nasycone 

6,0 g 

4,0 g 

3,0 g 

2,1 g 

6,0 g 

3,6 g 

3,0 g 

1,9 g 

6,3 g 

4,4 g 

6,5 g 

4,2 g 

Węglowo-

dany 

w tym cukry 

11,0 g 

11,0 g 

14,5 g 

13,5 g 

13,1 g 

13,1 g 

17,0 g 

16,0 g 

13,0 g 

13,0 g 

14,0 g 

14,0 g 

Białko 6,8 g 7,1 g 10,0 g 4,9 g 7,2 g 6,5 g 

Sól 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 

Jeden z rozpatrywanych serów ekologicznych został wyprodukowany z mleka 

koziego. Sery camembert ekologiczne z mleka krowiego nie są powszechne na rynku 

polskim. Dwa z serów konwencjonalnych miały wyszczególnione w wykazie skład-

ników konkretne gatunki pleśni. Jeden z serów konwencjonalnych zawierał w swoim 

składzie stabilizator (chlorek wapnia). Wszystkie sery camembert konwencjonalne 

były bardziej kaloryczne – średnia wartość energetyczna różniła się o 40 kcal od ekolo-

gicznych. Średnia zawartość tłuszczu w serach konwencjonalnych była wyższa niż 

w ekologicznych (28 g vs 23 g), jak i średni udział procentowy nasyconych kwasów 

tłuszczowych w tłuszczu ogółem (68% vs 61%) (tab. 10). Wszystkie rodzaje serów 

zawierały znikome ilości węglowodanów i cukrów, jedynie ser camembert konwen-

cjonalny III zawierał 1,3 g węglowodanów w 100 g produktu. Większą średnią ilość 

białka (19,7 g vs 18,3 g) zawierały sery bio. Średnia zawartość soli w serach bio 

i konwencjonalnych była taka sama (1,6 g). 
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Tabela 10. Zestawienie tabel wartości odżywczych bio serów pleśniowych camembert oraz serów camembert 
konwencjonalnych 

Wartość 
odżywcza 
w 100 g 

Ser camem-
bert bio I 

Ser camem-
bert bio II 

Ser camem-
bert bio III 

Ser camem-
bert 

konwen-
cjonalny I 

Ser camem-
bert 

konwen-
cjonalny II 

Ser camem-
bert 

konwen-
cjonalny III 

Wartość 
energetyczna 

265 kcal 294 kcal 301 kcal 269 kcal 357 kcal 356 kcal 

Tłuszcz 
w tym kwasy 
tłuszczowe 
nasycone 

21,0 g 
14,0 g 

24,0 g 
15,0 g 

24,5 g 
15,8 g 

21,0 g 
15,0 g 

32,0 g 
20,0 g 

31,0 g 
22,0 g 

Węglowodany 
w tym cukry 

Znikome 
ilości 

< 0,5 g 
< 0,5 g 

< 0,1 g 
< 0,1 g 

< 0,5 g 
< 0,5 g 

< 0,5 g 
< 0,5 g 

1,3 g 
< 0,01 g 

Białko 19,0 g 19,0 g 21,1 g 20,0 g 17,0 g 18,0 g 

Sól 1,3 g 2,0 g 1,6 g 1,4 g 1,7 g 1,7 g 

Po przeanalizowaniu składu produktów zauważono następujące różnice: w dwóch 
serkach ekologicznych jako regulatora kwasowości użyto kwasu mlekowego, zaś 
w serkach konwencjonalnych w dwóch przypadkach – kwasu cytrynowego. Po prze-
analizowaniu tabel wartości odżywczych zauważono następujące różnice (tab. 11): 
serki mascarpone bio zawierały średnio mniej tłuszczu od konwencjonalnych (36 g vs 
41 g), ale podobny odsetek kwasów tłuszczowych nasyconych (69%). Zawartość tłusz-
czu w serkach przekładała się na ich energetyczność – zaobserwowano, że każdy 
z serków konwencjonalnych był bardziej kaloryczny od ekologicznego. Zawierały 
także średnio mniej węglowodanów i cukrów (3,0 g vs 4,1 g). Różnicę stanowiły 
wyższe zawartości białka w serkach bio w porównaniu z serkami konwencjonalnymi 
(5,9 g vs 3,8 g). Serek mascarpone bio II jako jedyny zawierał wyższą zawartość soli 
w porównaniu z innymi produktami (1,6 g vs 1,1 g). 

Tabela 11. Zestawienie tabel wartości odżywczych serków mascarpone bio oraz serków mascarpone 
konwencjonalnych 

Wartość 
odżywcza  
w 100 g 

Mascar-
pone bio I 

Mascar-
pone bio II 

Mascar-
pone bio III 

Mascar-
pone 

konwen-
cjonalny I 

Mascar-
pone 

konwen-
cjonalny II 

Mascar-
pone 

konwen-
cjonalny III 

Wartość 
energetyczna 

355 kcal 355 kcal 359 kcal 392 kcal 388 kcal 412 kcal 

Tłuszcz 
w tym kwasy 
tłuszczowe 
nasycone 

35,5 g 
24,9 g 

36,0 g 
25,0 g 

36,0 g 
25,0 g 

40,0 g 
27,0 g 

40,0 g 
27,0 g 

42,0 g 
30,0 g 

Węglowodany 
w tym cukry 

3,0 g 
3,0 g 

3,0 g 
3,0 g 

3,0 g 
3,0 g 

4,9 g 
4,9 g 

2,5 g 
2,5 g 

4,9 g 
4,6 g 

Białko 5,8 g 6,0 g 5,8 g 3,4 g 4,5 g 3,6 g 

Sól 0,1 g 1,6 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 

W tabeli 12 przedstawiono średnie wartości składników (energia, tłuszcz, kwasy 
tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól) w porównywanych produktach 
mlecznych ekologicznych i konwencjonalnych, z trzech prób do każdego rodzaju 
produktu mlecznego i typu produkcji. 
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Tabela 12. Średnie wartości składników porównywanych mlecznych produktów ekologicznych (bio) 

i konwencjonalnych (konw.) 

 

Wartość 
energetyczna 

Tłuszcz 

w tym kwasy 
tłuszczowe 

nasycone 

Węglowodany 
w tym cukry 

Białko Sól 

 bio konw. bio konw. bio konw. bio konw. bio konw. 

mleko 65 60 
3,7 

63% 

3,2 

62% 

4,7 

100% 

4,7 

100% 
3,2 3,1 0,1 0,1 

śmietana 187 190 
18,0 

60% 

18,0 

65% 

3,7 

100% 

4,4 

92% 
2,6 2,6 0,06 0,1 

twaróg 123 114 
4,2 

59% 

3,8 

69% 

3,7 

100% 

3,8 

94% 
17,8 16,0 0,23 0,1 

masło 745 750 
82,1 

65% 

82,7 

67% 

0,6 

100% 

0,7 

94% 
0,9 0,7 0,03 0,03 

kefir 47 53 
1,7 

66% 

2,2 

60% 

4,6 

100% 

4,6 

92% 
3,4 3,6 0,03 0,1 

jogurt 69 63 
3,9 

63% 

2,7 

68% 

4,3 

100% 

5,0 

95% 
3,8 4,2 0,13 0,13 

ser twardy 348 353 
28,0 

61% 

28,0 

66% 

0,03 

0 
0 
0 

25,0 25,0 1,5 1,3 

serek 
homogenizowany 

128 132 
5,0 

66% 

5,3 

66% 

13,0 

98% 

15,0 

98% 
8,0 6,2 0,1 0,1 

ser camembert 287 327 
23,0 

61% 

28,0 

68% 

0 
0 

0,4 

0 
18,3 19,7 1,6 1,6 

ser mascarpone 356 397 
36,0 

69% 

41,0 

69% 

3,0 

100% 

4,1 

98% 
5,9 3,8 0,6 0,1 

7. Dyskusja 

Na skład produktów pochodzenia zwierzęcego wpływa wiele czynników, takich jak 

pasza dla zwierząt i warunki chowu, ale wiedza na temat ich interakcji jest ograni-

czona. To samo można powiedzieć o badaniach porównujących mleko i przetwory 

mleczne ekologiczne i konwencjonalne [10], a także inne produkty spożywcze 

uzyskiwane z produkcji ekologicznej oraz konwencjonalnej. 

W badaniu własnym informacje zawarte na opakowaniach analizowanych przetwo-

rów były czytelne i kompletne, a etykiety produktów ekologicznych były zgodne 

z przepisami prawa: zawierały nazwę jednostki certyfikującej wyrób, numer przy-

znanego certyfikatu oraz logo rolnictwa ekologicznego UE, co jest spójne z analizą 

produktów w badaniu własnym. Dzięki właściwemu znakowaniu produkty ekologiczne 

są łatwo rozpoznawalne, umożliwiają ich identyfikowalność, a przez to są one bez-

pieczne i wiarygodne dla konsumenta [11]. 

Salejda i Krasnowska [12] porównywały przetwory mięsne z uprawy konwencjo-

nalnej i ekologicznej pod kątem wybranych wyróżników jakości. Z ich badania wynika, 

że przetwory produkcji ekologicznej (parówki i kiełbasa biała) charakteryzowały się 

mniejszą zawartością soli niż przetwory produkcji konwencjonalnej. W badaniu 

własnym zawartość soli była na podobnym poziomie. Sól jest składnikiem dodawanym 

do gotowego produktu m.in. w celu jego konserwacji oraz poprawy smaku. Różnica 

w zawartości soli w produktach ekologicznych i konwencjonalnych wynika przede 

wszystkim z procesów produkcyjnych, a nie z samego pozyskiwania surowca. Na 

podstawie przytoczonej literatury można przypuszczać, że producenci żywności 
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ekologicznej dbają o jakość swoich wyrobów i starają się, aby wyróżniały się one 

w sposób pozytywny na tle produktów konwencjonalnych, np. poprzez mniejszy 

dodatek soli do produktu. 

Dojrzewające sery ekologiczne wyprodukowane z mleka krowiego, według 

Paszczyk [13], odznaczały się zawartością tłuszczu mieszczącą się w przedziale od 

21,7% do 45,2% (średnio 35,5 ±7,5%). Ekologiczne sery dojrzewające w badaniu 

własnym zawierały od 26% do 29% tłuszczu (średnio 28%). Autorka przytoczonego 

badania wskazuje, że w tłuszczu wszystkich badanych serów, tak jak w tłuszczu 

mlecznym, dominowały nasycone kwasy tłuszczowe. Udział tej grupy kwasów tłusz-

czowych w ogólnym składzie kwasów tłuszczowych badanych produktów kształtował 

się w przedziale 56,1-70,6% (średnio 67,9%). Ekologiczne sery dojrzewające, w ba-

daniu własnym, zawierały zbliżone ilości kwasów tłuszczowych nasyconych – 55-68% 

(średnio 61%). Badania własne wykazały, że ten składnik sera nie był zależny od tego, 

czy produkt pochodził z produkcji ekologicznej czy konwencjonalnej, ponieważ 

różnice między produktami z dwóch różnych systemów były niewielkie (średnia 

zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych w serach podpuszczkowych konwencjo-

nalnych mieściła się w przedziale 63-69%). Poziom tłuszczu i kwasów tłuszczowych 

zależny jest od innych czynników. Na zawartość tłuszczu w mleku wpływa przede 

wszystkim sposób żywienia krów (im więcej pasz wysokowłóknistych, tym więcej 

tłuszczu), podobnie jak na profil kwasów tłuszczowych [14]. 

Więcej niż połowa kwasów tłuszczowych mleka to kwasy nasycone [15]. 

W badaniu własnym średnia zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych w mleku 

bio wynosiła 2,3 g (63% wszystkich kwasów tłuszczowych), zaś w mleku z produkcji 

konwencjonalnej – 2,0 g (62%). Wyniki tych obserwacji są tożsame z wynikami 

metaanalizy Palupi i in. [16] – produkty konwencjonalne zawierały mniej tłuszczu 

ogółem oraz nasyconych kwasów tłuszczowych. Z kolei, według metaanalizy Śred-

nickiej-Tober i in. [17] nie było znaczących różnic w całkowitym stężeniu nasyconych 

kwasów tłuszczowych między mlekiem organicznym, a mlekiem konwencjonalnym. 

Ważne jest ograniczanie kwasów tłuszczowych nasyconych do jak najmniejszej ilości 

w diecie. Jak wynika z opublikowanych badań Sacks i in. [18], niższe spożycie tłusz-

czów bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe w połączeniu z wyższym spożyciem 

tłuszczów zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe, przede wszystkim wielonie-

nasycone, wiąże się z obniżeniem o około 30% ryzyka rozwoju chorób sercowo-

naczyniowych. Wyższa zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w mięsie 

wieprzowym z produkcji ekologicznej została potwierdzona przez badania Hansena 

i in. [19], Kim i in. [20] oraz Greli i Kowalczuk [21]. Składy mleka ekologicznego 

i konwencjonalnego są podobne, z wyjątkiem niektórych kwasów tłuszczowych [22]. 

Badania wskazują, że ekologiczne mleko zawiera wyższy poziom wielonienasyconych 

kwasów tłuszczowych omega-3, a także charakteryzuje się korzystnym stosunkiem 

kwasów omega-3 do omega-6 [16, 23, 24]. Stwierdzono, że organiczne mleko krowie 

ma bardziej pożądany skład kwasów tłuszczowych niż mleko konwencjonalne [17]. 

Różnice te Palupi i in. [16] przypisują odmiennym sposobom żywienia w systemach 

chowu ekologicznego i konwencjonalnego. Na skład mleka ekologicznego korzystnie 

wpływa udział zielonki pastwiskowej w żywieniu krów oraz wysoki udział pasz 

objętościowych w suchej masie dawki pokarmowej [15]. Według Glibowskiego [25], 
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ważniejsza od systemu produkcyjnego (ekologicznego lub konwencjonalnego) jest 

długość okresu wypasu bydła i dostęp do świeżej paszy. 

W badaniu własnym zaledwie w 2 na 10 analizowanych składów produktów 

ekologicznych (kefir bio, jogurt bio) zauważono niższą zawartość białka w porównaniu 

do produktów konwencjonalnych, a różnice te nie były duże. Na zawartość białka 

w mleku wpływ mają czynniki tj. koncentracja energii w dawce pokarmowej, rasa 

zwierząt i poziom żywienia białkowego. Zawartość białka w mleku możemy modulo-

wać w mniejszym zakresie niż zawartość tłuszczu, ale nadal jest to możliwe. Meta-

analiza przeprowadzona przez Palupi i in. [16] pokazuje, że organiczne produkty 

mleczne zawierają znacznie więcej białka niż konwencjonalne. Żywienie pastwiskowe 

krów sprzyja wzrostowi zawartości białka ogólnego w mleku [26]. Według Lairon 

[27], zawartość białka w produktach ekologicznych i konwencjonalnych była na 

zbliżonym poziomie, a Kouřimská i in. [28] wykazali, że to zawartość białka w mleku 

wyprodukowanym metodą konwencjonalną jest wyższa (3,33 g vs 3,28 g). Zawartość 

białka w mleku krów jest cechą uwarunkowaną genetycznie i zależy od rasy, w nie-

znacznym natomiast zakresie od sposobu żywienia krów [29]. 

Ekologiczne przetwory mleczne nie cieszą się największą popularnością wśród 

konsumentów – wybiera je zaledwie 23,4% respondentów z województwa lubuskiego 

[9] i ok. 40% mieszkańców Krakowa [30]. Należy zauważyć, że mleko i jego prze-

twory respondenci wyżej wymienionego badania nabywali co najmniej raz w tygodniu 

w największej ilości. Gospodarstwa posiadające certyfikat na ekologiczną produkcję 

mleka często nie mają odpowiedniego odbiorcy i są zmuszone sprzedawać mleko eko-

logiczne po cenie konwencjonalnego. Sytuacja taka miała miejsce na przykład 

w województwie podlaskim [31], gdzie rolnicy wypowiadali się, że jeśli sytuacja nie 

ulegnie poprawie, będą musieli przejść z powrotem na produkcję konwencjonalną. 

Brak zainteresowania tymi produktami może wynikać również z faktu, że asortyment 

produktów pochodzenia zwierzęcego na polskim rynku jest jeszcze zbyt mały, żeby 

zaspokoić wymagania konsumentów, a w niektórych kanałach dystrybucji mogą 

występować ograniczenia w dostępie do tych produktów [32]. 

Według Kułyk i Dubickiego [9] najczęstszymi miejscami zakupu (53,6% wskazań) 

żywności ekologicznej przez badanych konsumentów są supermarkety. Autorzy są 

zdania, że spowodowane jest to powszechnym dostępem do sklepów wielkopowierzch-

niowych i zgromadzeniem wielu produktów w jednym miejscu. Wynika to też ze 

zmiany podejścia samych marketów, które na stałe wprowadziły do swojej oferty grupy 

produktów ekologicznych wyróżniając je na wydzielonych, odpowiednio oznakowa-

nych alejkach i półkach. Badania Koperskiej [33] wskazują, że na pierwszym miejscu 

ankietowani preferowali hiper/supermarkety jako kanał dystrybucji ekologicznych 

produktów mlecznych (35% ankietowanych). Potwierdzają to preferencje zakupowe 

z krajów Europy Zachodniej, gdzie przykładowo w duńskich sklepach konwencjo-

nalnych (głównie supermarketach) sprzedawanych jest 86% produktów ekologicznych, 

w Finlandii, Austrii i Wielkiej Brytanii 70-80%, we Francji, Belgii oraz w Holandii  

41-42%, a w Niemczech 33% [34]. 

Spośród wszystkich analizowanych, tylko badanie kohortowe z udziałem 2764 

niemowląt w wieku 0-2 lat, przeprowadzone przez Kummelinga i in. [35] wykazało, że 

spożywanie ściśle ekologicznych produktów mlecznych (ponad 90% produktów 
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ekologicznych w diecie) wiązało się ze znacznie mniejszym ryzykiem wystąpienia 

egzemy w grupie badawczej. Brak jest większej ilości dowodów naukowych na 

potwierdzenie tezy, że produkty ekologiczne mogą pozytywnie wpływać na przebieg 

niektórych chorób bądź im zapobiegać. Chociaż dieta oparta na żywności ekologicznej 

znacznie zmniejsza narażenie na pestycydy i zwiększa dostęp do przeciwutleniaczy, 

generalnie nie zapewnia znaczącej przewagi żywieniowej w porównaniu z dietą opartą 

o produkty konwencjonalne [25]. 

8. Wnioski 

Niestety nadal brakuje mocnych dowodów na to, że żywność ekologiczna jest 

bardziej odżywcza od konwencjonalnej. Stwierdzenie to jest tożsame z wynikami 

badań własnych, przeprowadzonych na podstawie analizy informacji zawartych na 

etykietach 60 produktów ekologicznych i konwencjonalnych. 

Analiza porównawcza składu produktów ekologicznych i konwencjonalnych wyka-

zała, że produkty ekologiczne charakteryzują się prostszym składem i rzadszą obec-

nością substancji dodatkowych, natomiast różnice w zawartości poszczególnych skład-

ników odżywczych były szczególnie widoczne w przypadku wartości energetycznej 

twarogu, kefiru, sera camembert i sera mascarpone; zawartości tłuszczu ogółem w przy-

padku sera camembert i sera mascarpone; zawartości nasyconych kwasów tłuszczo-

wych w twarogu oraz zawartości białka w przypadku serka homogenizowanego 

waniliowego, sera camembert i mascarpone. 

Wybór ekologicznych produktów mlecznych w sklepach wielkopowierzchniowych 

oraz internetowych można określić jako duży. Zauważono jedynie niewielki asor-

tyment ekologicznych serów camembert wytwarzanych z mleka krowiego. Wszystkie 

analizowane produkty ekologiczne były prawidłowo oznakowane – zawierały wspól-

notowe logo produkcji ekologicznej, a także numer identyfikacyjny jednostki certyfi-

kującej. 
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Analiza porównawcza wartości odżywczej oraz składu produktów mlecznych 

ekologicznych i konwencjonalnych 

Streszczenie 

Celem pracy było porównanie składu wybranych produktów mlecznych ekologicznych oraz konwencjo-
nalnych na podstawie analizy etykiet. Dokonano porównania wartości odżywczych oraz składów dzie-

sięciu rodzajów produktów mlecznych ekologicznych i odpowiadających im produktów konwencjonal-

nych dostępnych w sklepach na terenie miasta Lublin oraz w sklepach internetowych z żywnością ekolo-

giczną. Do porównania wybrano po trzy produkty z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej dla każdego 
rodzaju produktów mlecznych. Analiza porównawcza wartości odżywczych oraz składu wybranych 

produktów ekologicznych i konwencjonalnych wykazała, że różnice w zawartości poszczególnych skład-

ników odżywczych były szczególnie widoczne w przypadku wartości energetycznej twarogu, kefiru, sera 

camembert i sera mascarpone; zawartości tłuszczu ogółem w przypadku sera camembert i sera mascar-
pone; zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych w twarogu oraz zawartości białka w przypadku serka 

homogenizowanego waniliowego, sera camembert i mascarpone. 

Słowa kluczowe: żywność ekologiczna, żywność konwencjonalna, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo 

konwencjonalne, wartość odżywcza 

  



Analiza porównawcza wartości odżywczej oraz składu  

produktów mlecznych ekologicznych i konwencjonalnych 

 

25 

Comparative analysis of the nutritional value and composition of organic 

and conventional dairy products 

Abstract 

The aim of the study was to compare the composition of selected organic and conventional dairy products 

based on the analysis of labels. A comparison was made of the nutritional values and compositions of ten 

types of organic dairy products and the corresponding conventional products available in stores in the city 
of Lublin and in online stores with organic food. For comparison, three products from organic and 

conventional farming were selected for each type of dairy product. A comparative analysis of the 

nutritional value and composition of selected organic and conventional products showed that the 

differences in the content of individual nutrients were particularly noticeable in the energy value of cottage 
cheese, kefir, camembert cheese and mascarpone cheese; total fat content for camembert and mascarpone; 

the content of saturated fatty acids in the cottage cheese and the protein content of the homogenized vanilla 

cheese, camembert and mascarpone cheese. 

Keywords: organic food, conventional food, organic farming, conventional agriculture, nutritional value 
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Witaminy w szparagach jadalnych  

i młodych pędach chmielowych 

1. Wprowadzenie 

Szparagi jadalne (właściwie: szparagi lekarskie, Asparagus officinalis L.,) to rośliny 

spożywane wyłącznie w postaci bardzo młodych pędów. Rośliny te znane były już 

w starożytnym Egipcie, Grecji czy w Rzymie. Choć nie jest jasne czy używane były 

jako pokarm, roślina lecznicza czy może uważano, że miały właściwości nadprzyrodzone, 

składano je bogom w ofierze [1]. Wiadomo, że stanowią źródło leczniczych substancji 

bioaktywnych [2]. Jako pierwsi uprawiali je francuscy mnisi w połowie XV wieku, 

a sto lat później pojawiły się na stołach w Niemczech i Anglii. Wprowadzenie do 

Ameryki Północnej nastąpiło znacznie później, w połowie XIX wieku. Dziś jest 

powszechnie spożywany na całym świecie, a jego potencjalne właściwości lecznicze są 

nadal wykorzystywane w praktykach tradycyjnej medycyny chińskiej [3]. Pod względem 

taksonomicznym, po podziale rodziny liliowatych (Liliaceae Juss.), szparagi stały się 

członkiem nowej rodziny szparagowatych (Asparagaceae Juss.). A. officinalis jest 

tylko jednym z wielu Asparagus spp. Jest byliną zielną pochodzącą z (północnej) 

Europy, północno-zachodniej Afryki, Azji (aż po Mongolię). Jednak dzięki uprawom 

i ucieczkom gatunek ten jest obecnie szeroko rozpowszechniony jako (trwały) chwast 

na znacznie szerszym obszarze, w tym na terenie Ameryki Północnej, Skandynawii 

i Australii [4]. 

W szparagach jadanych występuje wiele metabolitów wtórnych należących do 

różnych grup związków między innymi saponiny takie jak asparanina A, protodios-

cyna, sarsasapogenina jamogenina, które wykazują właściwości przeciwnowotworowe 

i przeciwgrzybiczne [1, 5-8], czy kwasy fenolowe i flawonoidy, powszechnie wystę-

pujące również w szparagach chmielowych. Mają one wpływ na potencjał antyoksy-

dacyjny tych roślin. Głównymi aktywnymi flawonoidami szparagów jadalnych są 

pochodne kwercetyny (w tym rutyna), kemferolu czy też apigeniny, a w przypadku 

kwasów fenolowych są to kwas ferulowy i kwasy chlorogenowe [1, 9, 10]. 

Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus L.; Cannabinaceae) to roślina wieloletnia, 

uprawiana prawie wyłącznie ze względu na jej metabolity, wykorzystywane do produkcji 

piwa. Oprócz dobrze znanych α-kwasów i β-kwasów, obecnych w szyszkach chmielu, 

nadających piwu charakterystyczną goryczkę i aromat, coraz większą uwagę zwraca 

się na inne składniki działające przeciwutleniająco, przeciwbakteryjnie, przeciwwiru-

sowo i przeciwnowotworowo [11]. Chmiel jest źródłem wielu innych związków poli-

fenolowych jak flawonoidy (pochodne rutyny i kemferolu), prenylowanych flawono-

idów jak ksantohumol, czy kwasów fenolowych [12]. 

                                                                   
1 jmoldoch@iung.pulawy.pl, Zakład Biochemii i Jakości Plonów, Instytut Uprawy Nawożenia i Glebo-
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Coraz częściej w kręgach kulinarnych, między innymi Europy Zachodniej, poja-
wiają się młode wiosenne pędy chmielowe, noszące miano szparagów i przyrządzane 
w ten sam sposób. Wczesną wiosną na systemach korzeniowych chmielu pojawia się 
od 15 do 40 pąków, z których szybko wykształcają się pędy. Dopóki rosną pod ziemią 
są białe, a kiedy wyłaniają się na powierzchnię, zielenieją. Do uprawy chmielu używa 
się tylko czterech do dziesięciu pędów z rośliny, które następnie naprowadza się na 
przewodniki. Reszta stanowi niepotrzebny odpad. Jednak gdy osiągną one odpowied-
nią długość, około 30 cm, mogą stać się najdroższym warzywem świata. Ich wysoka 
cena wynika z krótkiego okresu zbioru oraz pracochłonności jakiej on wymaga [13]. 
Zarówno białe jak i zielone pędy nadają się do spożycia. Białe są kruche i mniej gorzkie, 
jednak wymagają ręcznego zbioru. W Polsce, w tradycyjnej uprawie, szparagi chmie-
lowe zbiera się przed regularną, agrotechniczną procedurą przycinania wierzchołka 
systemu korzeniowego, którą wykonuje się w kwietniu. Zbiór białych pędów chmielu 
może stanowić dodatkowe źródło dochodu w małych gospodarstwach. 

Badania in vitro szyszek chmielu i liści chmielu wykazały przeciwutleniający 
i przeciwbakteryjny potencjał polifenoli pochodzących z odmian chmielu uprawianych 
w Polsce [13-15]. Jak dotąd, w literaturze znajduje się pojedyncze badania dotyczące 
zawartości polifenoli oraz potencjału przeciwutleniającego pędów chmielu dzikiego. 
Określenie profilu fitochemicznego, jak i zawartości witamin, zarówno dla chmielu 
dzikiego, jak i odmian hodowlanych, pozwoli określić potencjał żywieniowy i prozdro-
wotny „szparagów chmielowych”, co dotychczas nie zostało ustalone. 

Witaminy są bardzo ważną grupą związków o różnorodnej budowie, niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania żywego organizmu. Pierwsza odkryta witamina 
(B1) została wydzielona przez polskiego biochemika Kazimierza Funka w 1913 roku. 
Wprowadził on również nazwę tej grupy związków (łac. vitae – ‘życie’ i amina – 
witamina B1 zawierała grupę aminową) [16]. Ze względu na rozpuszczalność dzielą 
się na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (witaminy A, D, E i K) i rozpuszczalne 
w wodzie (witaminy z grupy B i C) [17]. Większość witamin to nie pojedyncze 
cząsteczki, ale grupy powiązanych cząsteczek zwane witamerami. Na przykład, istnieje 
osiem witamerów witaminy E: cztery tokoferole i cztery tokotrienole. Niektóre źródła 
wymieniają czternaście witamin, włączając cholinę [18], ale główne organizacje 
zdrowotne wymieniają trzynaście: witamina A (jako całkowicie trans-retinol, all-trans-
retinyl-estry, a także all-trans-beta-karoten i inne prowitamina A, witamina B1 (tiamina), 
witamina B2 (ryboflawina), witamina B3 (niacyna), witamina B5 (kwas pantotenowy), 
witamina B6 (pirydoksyna), witamina B7 (biotyna), witamina B9 (kwas foliowy lub 
folian), witamina B12 (kobalamina), witamina C (kwas askorbinowy), witamina D 
(kalcyferole), witamina E (tokoferole i tokotrienole) i witamina K (filochinon i mena-
chinony) [18]. Witaminy pełnią różnorodne funkcje biochemiczne. Są regulatorami 
różnicowania komórek i wzrostu tkanek (witamina A), pełnią funkcję podobną do 
hormonów, regulując gospodarkę mineralną w kościach i innych narządach (witamina 
D). Działają jako kofaktory enzymatyczne (koenzymy) lub ich prekursory (witaminy 
z grupy B), a także jako przeciwutleniacze (witaminy C i E) [18]. Zarówno niedobór, 
jak i nadmierne spożycie witamin może powodować chorobę, chociaż przedawkowanie 
witamin rozpuszczalnych w wodzie jest mniej prawdopodobne. 

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, nie ma doniesień o zawartości witamin 
w młodych pędach chmielowych w odniesieniu do ich odpowiedników – szparagów 
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jadalnych. Celem niniejszej pracy jest porównanie zawartości oraz składu witamin 
pomiędzy młodymi pędami chmielowymi i szparagami jadalnymi. 

2. Materiały i metody 

2.1. Odczynniki 

Enzym takadiaza i wzorce witamin użyte do wykonania badań zostały zakupione 

w Sigma-Aldrich. Rozpuszczalniki organiczne oraz pozostałe odczynniki z firmy 

Fisher Chemicals. 

2.2. Materiał roślinny 

Młode pędy chmielowe z 5 odmian hodowlanych, komercyjnie uprawianych 

w Polsce (Marynka, Magnum, Junga, Lubelski i Sybilla) pozyskano z Rolniczego 

Zakładu Doświadczalnego Kępa przy Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) w Puławach. Pędy dzikiego chmielu 

zebrano z lasów w okolicy Puław, a szparagi jadalne białe zakupiono w jednym ze 

sklepów wielkopowierzchniowych. Materiał badawczy pobierano między 15-25 kwietnia 

w zależności od warunków pogodowych. Pędy zostały wstępnie oczyszczone, zamro-

żone i zliofilizowane, a następnie zmielone w młynku do wielkości cząstki 0,2 mm. 

2.3. Oznaczanie witamin 

Witaminy z grupy B zostały wyekstrahowane metodą Sami i wsp., (2014) [19] 

w następujący sposób: 2 g materiału umieszczono w 25 ml roztworu H2SO4 (0,1 N) 

i inkubowano przez 30 minut w 121°C. Zawartość ochłodzono i doprowadzono do pH 

4,5 za pomocą 2,5 M octanu sodu, następnie dodano 50 mg enzymu takadiastaze. 

Preparat przechowywano w temperaturze 35°C przez noc. Następnie mieszaninę 

przesączono przez filtr Whatman nr 4, a przesącz rozcieńczono 50 ml czystej wody 

i ponownie przesączono przez filtr mikroporowy (0,45 µm). Dwadzieścia mikrolitrów 

przesączu wstrzyknięto do układu HPLC. Oznaczenia ilościowego zawartości wita-

miny B dokonano przez porównanie z wzorcami witaminy B. Krzywe wzorcowe dla 

tiaminy, ryboflawiny, niacyny, pirydoksyny i kobalaminy wykonano według tabeli 1. 

Rozdział chromatograficzny przeprowadzono na kolumnie Eurosphere Knauer 100 RP 

C18; 250 × 4,6 mm, 5 µm na aparacie HPLC z odwróconymi fazami (Waters 600S 

sprzężonemu z detektorem PDA 996). Rozdział wykonano metodą izokratyczną A/B = 

33/67 (A – MeOH; B – 0,023 M H3PO4, pH = 3,54) przy szybkości przepływu 0,5 

ml/min. Absorbancję (UV) rejestrowano przy 270 nm w temperaturze 25°C. 

Tabela 1. Ważne parametry dla krzywych kalibracyjnych dla witamin 

Witaminy  y = ax + b  r  Zakres stężeń (g/ml) 

B2 Ryboflawina y = 7,09e+004x -5,59e+005 0,9964 1-5,86 

B4 Cholina y = 9,80e+004x -1,13e+005  0,9977 5-25,01 

B6 Piroksydyna  y = 1,66e+005x -1,99e+004  0,9996 1-6,05 

B12 Kobolamina y = 1,57e+005x +1,2e+004  0,9977 1-5,86 

C kwas L-askorbinowy y = 1,6e+005x -2,37e+004 0,9996 0,1-10,09 

E y = 1,56e+005x -2,19e+004 0,9996 0,1-10,19 

K3 y = 1,63e+005x -1,49e+004 0,9977 0,1-10,09 
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Witaminę C ekstrahowano z (5 g) materiału roślinnego, który homogenizowano 

z roztworem ekstrakcyjnym zawierającym kwas metafosforowy (0,3 M) i kwas octowy 

(1,4 M). Mieszaninę umieszczono w stożkowej kolbie i mieszano przy 10000 obr/min 

przez 15 min. Następnie, mieszaninę przesączono przez filtr Whatman nr 4. Próbki 

ekstrahowano trzykrotnie. Wzorzec kwasu askorbinowego przygotowano przez roz-

puszczenie 100 mg kwasu L-askorbinowego w roztworze kwasu metafosforowego 

(0,3 M)/kwasu octowego (1,4 M). Ilościowe oznaczenie zawartości kwasu askorbinowego 

przeprowadzono na takim samym systemie HPLC jak dla witamin z grupy B. Rozdział 

chromatograficzny uzyskano przez izokratyczną elucję fazy ruchomej (A/B = 33/67; 

A: 0,1 M octan potasu o pH = 4,9; B: acetonitryl : woda [50:50]) przy przepływie 

1 ml/min. Absorbancję UV rejestrowano przy 254 nm w 25°C [19]. Witaminy 

rozpuszczalne w tłuszczach ekstrahowano z 5 g materiału roślinnego z dodatkiem 0,5 g 

kwasu pirogalicznego z użyciem mieszaniny 35/15 (v/v) etanolu i 50% KOH przez 

podgrzewanie w łaźni wodnej o temperaturze 50°C przez 40 minut. Ekstrakt zobo-

jętniono wodą podwójnie destylowaną, odwodniono bezwodnym siarczanem sodu 

i zatężono do około 5 ml. Następnie, ekstrakt rozcieńczono do 10 ml metanolem, 

przesączono przez membranę 0,45 µm i poddano analizie HPLC (według tej samej 

metody). Detekcję UV poszczególnych związków rejestrowano przy 290 nm dla 

witaminy E i 244 nm dla witaminy K3. Rozdział wszystkich witamin oparto na elucji 

izokratycznej (100% MeOH), przy przepływie fazy ruchomej na poziomie 1 ml/min. 

Roztwory wzorcowe przygotowywano codziennie z roztworu podstawowego, który 

przechowywano w ciemności w temperaturze -20°C [20, 21]. Do nastrzyku pobrano 

20 µl każdej próbki. Identyfikacji dokonano na podstawie porównania czasów retencji 

z wzorcami. 

2.4. Analiza statystyczna danych 

Analizę statystyczną wyników wykonano w oparciu o program Statistica StatSoft 

12. Zastosowano analizę wariancji wieloczynnikowej oraz analizę post-hoc za pomocą 

testu rozsądnej istotnej różnicy (RIR) Tukeya. W kolejnym etapie dokonano analizy 

głównych składowych (PCA), eksportując dane do witryny bioinformatycznej Metabo-

Analyst (www.metaboanalyst.ca/MetaboAnalyst/upload/StatUploadView.xhtml), po-

wszechnie stosowanej do eksploracyjnej analizy danych. Zastosowano kolumnową 

normalizację danych opartą na skalowaniu Pareto oraz użyto metody K-najbliższych 

sąsiednich (KNN) w celu przypisania brakujących wartości. Analizę skupień z grupo-

waniem metodą Warda, przeprowadzono stosując odległość euklidesową, co pozwoliło 

na przegląd cech potencjalnie istotnych dla rozdzielenia badanych grup. Poprawność 

grupowania obiektów sprawdzono metodą aglomeracyjną (K-średnich). 

3. Wyniki i dyskusja 

Ekstrakty uzyskane według powyższych procedur zostały przeanalizowane na 

aparacie HPLC. Otrzymane wyniki przedstawione w postaci chromatogramu umiesz-

czono na rysunku 1.  
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Rysunek 1. Przykładowe chromatogramy przedstawiające witaminy występujące w odmianie Lubelski. A – 
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (E – α-tokoferol, K – witamina K3). B – witaminy z grupy B (B2 – 
ryboflawina, B4 – cholina, B6 – pirydoksyna, B12 – kobalamina. C – witamina C (kwas L – askorbinowy) 

Identyfikację związków przeprowadzono za pomocą porównania czasów retencji ze 
związkami referencyjnymi. Wyniki dla wszystkich roślin przedstawiono w tabeli 2. 
We wszystkich odmianach badania wykazały obecność witamin C, B2, B4, B6, E i K3. 
W żadnej z badanych próbek nie stwierdzono obecności witamin A oraz D3. Zaskaku-
jąca wydaje się obecność witaminy B12, wykryta w odmianach Junga, Magnum, Ma-
rynka, Lubelski i w Dzikim Chmielu. Dotychczas nie została ona wykryta w roślinach 
wyższych, a tylko u bakterii i glonów oraz w jelitach zwierząt, gdzie syntetyzowana 
jest przez bakterie zasiedlające ich układ wydalniczy. Z kolei obecność witaminy B12 
w kiszonkach jest związana z procesem fermentacji roślin [22]. 

Tabela 2. 

Odmiana witamina 

 C B2 B4 B6 B12 A D3 E K3 

Sybilla + + + + - - - + + 

Junga + + + + + - - + + 

Magnum + + + + + - - + + 

Marynka + + + + + - - + + 

Lubelski + + + + + - - + + 

Dziki Chmiel + + + + + - - + + 

Szparagi Jadalne + + + + - - - + + 

Szparagi jadalne stanowią bogate źródło wielu cennych witamin i znajdują się na 10 
miejscu w rankingu najzdrowszych warzyw na świecie [23]. Pędy chmielowe, stano-
wiące pod względem formy i smaku produkt wysoce zbliżony do szparagów jadalnych, 
nie zostały dotychczas przeanalizowane pod kątem wartości żywieniowej. W tabeli 3 
przestawiono zawartość witamin, określoną dla pięciu odmian uprawnych oraz dzikiej 
formy chmielu, a także szparagów jadalnych. Nasza analiza porównawcza, wykazała 
duże podobieństwo pędów chmielowych do szparagów jadalnych. Pędy chmielowe 
wykazały dużo wyższą ogólną zawartość witamin z grupy B (poza odmianami Sybilla 
i Junga), a także witaminy E oraz K3 w odmianach Magnum. Marynka i Lubelski. 
Z kolei szparagi jadalne zawierają najwięcej witaminy C. W porównaniu do odmian 
Sybilla, Junga, Magnum, czy dzikiej formy chmielu jest to niemal dwukrotnie większa 
zawartość. Wśród pędów chmielowych najbogatszym źródłem witaminy C jest odmiana 
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Magnum i Lubelski. Odmiana Lubelski cechowała się również najwyższą sumaryczną 
zawartością witamin. Najniższą zawartość wykazano dla odmian Sybilla i Junga. 
Wykonana analiza wariancji nie wykazała zróżnicowania sezonowego w trzech 
kolejnych latach. Z kolei różnice między zawartością w poszczególnych odmianach 
pędów chmielowych, dzikim chmielu oraz szparagach jadalnych, były wysoce istotne. 

Dzięki zawartości witamin szparagi chmielowe są cennym źródłem składników 
pokarmowych. Witaminy pełnią istotną rolę w ogólnej fizjologii komórki. Są kofakto-
rami dla enzymów biorących udział w efektywnej biosyntezie DNA, aminokwasów 
oraz kwasów tłuszczowych [22, 24-26]. Pędy chmielowe zawierają większe ilości 
witamin K i E, które również wykazują pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. 
Problemy niedoboru, podobnie jak dzienna dawka witamin, podlegają ciągłym dys-
kusjom [27, 28]. Jednak nie ulega wątpliwości, że najskuteczniejszym działaniem jest 
uzupełnianie witamin poprzez bogatą w witaminy, codzienną dietę. Wyniki jakie 
otrzymał w swoich badaniach Pegiou i wsp. (2020) [1], dotyczące zawartości witamin 
w szparagach jadalnych, różnią się od naszych. Różnice te mogą wynikać z dojrzałości 
materiału roślinnego użytego do badań. Pegiou i wsp. (2020) [1] nie podaje w jakiego 
rodzaju szparagach (białe czy zielone) oznaczane były te związki. Jak wiadomo, 
zawartość witamin w różnych fazach rozwoju roślin może zasadniczo się różnić [29]. 

Tabela 3. Zawartość witamin w badanych pędach chmielu i szparagach jadalnych oznaczona metodą HPLC 
PDA wyrażona w µg/100 g s.m.* 

Odmiana 
Rok 

zbioru 
Wit. C Wit. B2 Wit. B4 Wit. B6 Wit. B12 Wit. E 

Wit. 
K3 

Suma 

 2018 
15,18 
±0,50f 

1,52 
±0,05i 

2,28 
±0,07h 

15,94 
±0,52h 

- 
1,59 

±0,05h 
1,00 

±0,03d 
37,5 

±1,23i 

Sybilla 2019 
15,46 
±0,47ef 

1,55 
±0,05i 

2,32 
±0,07h 

16,23 
±0,49h 

- 
1,62 

±0,05h 
1,01 

±0,03cd 
38,18 
±1,16i 

 2020 
15,51 
±0,33ef 

1,55 
±0,03i 

2,33 
±0,05h 

16,29 
±0,35h 

- 
1,63 

±0,04h 
1,02 

±0,02cd 
38,33 
±0,83hi 

 2018 
16,76 

±0,38ed 

2,09 

±0,05fgh 

3,14 

±0,07efg 

15,71 

±0,36h 

1,57 

±0,04cde 

1,57 

±0,04h 

0,79 

±0,02e 

41,63 

±0,96hi 

Junga 2019 
17,50 
±0,13d 

2,19 
±0,02fg 

3,28 
±0,02ef 

16,41 
±0,12h 

1,64 
±0,01bcd 

1,64 
±0,01h 

0,82 
±0,01e 

43,48 
±0,59h 

 2020 
17,19 
±0,24d 

2,15 
±0,03fgh 

3,22 
±0,04efg 

16,12 
±0,22h 

1,61 
±0,02bcd 

1,61 
±0,02h 

0,81 
±0,01e 

42,71 
±0,33hi 

 2018 
20,72 

±1,05bc 
2,30 

±0,12ef 
3,45 

±0,18de 
41,43 
±2,11ef 

1,18 
±0,06ef 

4,14 
±0,21ef 

0,46 
±0,02f 

73,69 
±2,04ef 

Magnum 2019 
21,88 
±0,46b 

2,43 
±0,05e 

3,65 
±0,08d 

43,75 
±0,91de 

1,25 
±0,03def 

4,38 
±0,09de 

0,49 
±0,01f 

77,81 
±2,97de 

 2020 
20,34 
±0,37c 

2,26 
±0,04ef 

3,39 
±0,06de 

40,67 
±0,74f 

1,16 
±0,02ef 

4,07 
±0,07f 

0,45 
±0,01f 

72,34 
±1,88f 

 2018 
17,50 
±0,40d 

4,38 
±0,10c 

6,56 
±0,15c 

45,94 
±1,05cd 

1,31 
±0,03def 

4,59 
±0,11cd 

1,84 
±0,04a 

82,12 
±1,85cd 

Marynka 2019 
17,82 
±0,44d 

4,45 
±0,11c 

6,68 
±0,16c 

46,77 
±1,14cd 

1,34 
±0,03def 

4,68 
±0,11c 

1,87 
±0,05a 

83,61 
±1,65c 

 2020 
16,95 
±0,70d 

4,24 
±0,18c 

6,36 
±0,26c 

44,51 
±1,84cd 

1,27 
±0,05def 

4,45 
±0,18cd 

1,78 
±0,07a 

79,56 
±1,03cd 

 2018 
20,46 
±0,51c 

6,82 
±0,17ab 

10,23 
±0,26ab 

70,57 
±1,77ab 

2,02 
±0,05ab 

7,06 
±0,18ab 

1,18 
±0,03b 

118,32 
±0,26ab 
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Lubelski 2019 
19,92 
±0,11c 

6,64 
±0,04b 

9,96 
±0,06b 

68,72 
±0,39b 

1,96 
±0,01abc 

6,87 
±0,04b 

1,15 
±0,01bc 

115,21 
±0,56b 

 2020 
21,03 

±0,03bc 
7,01 

±0,01a 
10,52 
±0,02a 

72,57 
±0,11a 

2,07 
±0,01a 

7,26 
±0,01a 

1,21 
±0,01b 

121,67 
±0,41a 

 2018 
17,59 
±0,29d 

1,95 
±0,03gh 

2,93 
±0,05g 

35,18 
±0,57g 

1,01 
±0,02f 

3,52 
±0,06g 

1,17 
±0,02b 

63,36 
±1,62g 

DC 2019 
17,57 
±0,51d 

1,95 
±0,06h 

2,93 
±0,09g 

35,14 
±1,03g 

1,00 
±0,03f 

3,51 
±0,10g 

1,17 
±0,03b 

63,29 
±3,74g 

 2020 
17,61 
±0,46d 

1,96 
±0,05gh 

2,93 
±0,08fg 

35,21 
±0,92g 

1,01 
±0,03f 

3,52 
±0,09g 

1,17 
±0,03b 

63,41 
±1,32g 

 2018 
32,15 
±0,18a 

3,21 
±0,02d 

1,61 
±0,01i 

36,47 
±0,18g 

- 
3,65 

±0,02g 
1,01 

±0,17cd 
78,44 

±0,18cde 

SJ 2019 
32,02 
±0,11a 

3,20 
±0,01d 

1,60 
±0,01i 

36,34 
±0,11g 

- 
3,63 

±0,01g 
0,91 

±0,01de 
77,71 

±3,29de 

 2020 
32,13 
±0,18a 

3,21 
±0,02d 

1,61 
±0,01i 

36,45 
±0,18g 

- 
3,65 

±0,02g 
0,91 

±0,01de 
77,96 

±0,65de 

* – Wartości oznaczone jednakową literą oznaczają grupy homogeniczne, nieróżniące się w ujęciu 
statystycznym (test Tukeya, p < 0,005) 

Obiecującym wydaje się stwierdzenie wysokiej zawartości witaminy B12 w pędach 
chmielowych. Mozafar [30] wykazał, że dodanie nawozu organicznego, takiego jak 
obornik krowi, zwiększało zawartość witaminy B12 w liściach szpinaku z 0 do około 
0,14 μg/100 g świeżej masy. Jednak spożycie kilkuset gramów świeżego szpinaku 
byłoby niewystarczające, aby osiągnąć RDA 2,4 μg/dzień dla dorosłego człowieka [31, 
32]. Nasze badania wykazały że w młodych pędach chmielowych poziom witaminy 
B12 sięga 2,02 µg na 100 g suchej masy, co w przeliczeniu na 100 g świeżej masy daje 
w przybliżeniu 0,4 µg. Wartość ta jest prawie 4-krotnie wyższa niż określona 
w liściach szpinaku [33, 34]. 

Analiza statystyczna pozwoliła zgrupować badane rośliny w klastry określające ich 
podobieństwo pod względem wartości żywieniowej. Analiza głównych składowych 
wykazała różnicujący wpływ dwóch pierwszych składowych PC1 i PC2, które 
wyjaśniały 84% wariancji całkowitej (PC – 57,4%, PC2 – 26,6%) (rys. 2). 

 
Rysunek 2. Wykres osypiska przedstawiający wariancję poszczególnych składowych. Linia niebieska 

przedstawia wariancję wyjaśnioną przez pojedynczy czynnik, linia zielona – skumulowaną wyjaśnioną 

wariancję (Scree plot – wykres osypiska; Variance explained – wariancja wyjaśniana; PC index – numer 
głównej składowej) 
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Już pierwsza składowa (PC1) określa zmienność rzędu 57% wariancji całkowitej. 

Co pozwoliło wydzielić dwa główne klastry grupujące wzdłuż czynnika PC1 (rys. 3). 

W skład klastra I wchodzą odmiany Lubelski, Sybilla, Marynka i Junga. Klaster II 

stanowią Dziki Chmiel, Szparagi Jadalne oraz chmiel odmiany Magnum. 

Rysunek 3. Wykres rozmieszczenia analizowanych odmian w układzie dwóch pierwszych czynników 

głównych, ukazujący rozróżnienie dwóch klastrów grupujących z odpowiadającymi im 95 % przedział 
ufności (Cluster – klaster; Class – grupa) 

Na podstawie wykresu obciążeń (rys. 4), ukazującego cechy odpowiedzialne za 

podział klastrów, można stwierdzić, że największy różnicujący wpływ ma zawartość 

witamin B6, E oraz B4. Najmniej istotnym czynnikiem jest zawartość witaminy K3. 

Mapa cieplna przedstawiona na rysunku 5 przedstawia aglomeracyjną analizę skupień. 

Uwidoczniony algorytm podobieństwa poszczególnych grup, potwierdza klasyfikację 

dokonaną na podstawie analizy głównych składowych, wyróżniając, analogiczne jak 

w analizie PCA, dwa główne klastry. 
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Rysunek 4. Wykres współrzędnych czynnikowych skorelowanych z odmianami chmielu i szparagami 

jadalnymi (Loadings 1-2 – czynnik 1-2) 

 
Rysunek 5. Mapa cieplna przedstawiająca klastry zgrupowane na podstawie korelacji czynników głównych 

(z zastosowaniem odległości euklidesowej i grupowania metodą Warda) 
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Ponadto, można zaobserwować najbliższe podobieństwo między parami odmian 

Sybilla-Junga oraz Szparagi Jadalne-Manum, jak również, separację Dzikiego Chmielu 

(w klastrze I) i odmiany Lubelski (w klastrze II). 

4. Wnioski 

Pędy chmielu, będące odpadem wiosennej segregacji w uprawie produkcyjnej, mogą 

stanowić cenne źródło witamin i zostać wprowadzone na rynek jako odpowiednik 

szparagów jadalnych. Ze względu na wysoką zawartość witamin, zwłaszcza z grupy B, 

są w stanie zaspokoić znaczny odsetek jej dziennego zapotrzebowania. Wysoki poziom 

witaminy B12, czyni pędy chmielowe atrakcyjnym suplementem tego składnika, 

zwłaszcza dla wegetarian. Należy jednak przeprowadzić badania strawności i przy-

swajalności witamin zawartych w pędach chmielowych w celu potwierdzenia oczeki-

wanych rezultatów. Ponadto, dochód otrzymany w czasie oczekiwania na plon z uprawy 

chmielnika, może stanowić dodatkowe źródło dochodów dla małych gospodarstw 

rolnych. Dzięki analizie wielu odmian uprawnych chmielu, można stwierdzić, że 

występują między nimi znaczne różnice w zawartości witamin, a najbogatszym ich 

źródłem jest odmiana Lubelski. 

Podziękowania 

Serdecznie dziękujemy koleżankom i kolegom z Zakładu Biochemii i Jakości 
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zwłaszcza dr Dariuszowi Jędrejkowi. 

Praca powstała w ramach dotacji statutowej IUNG-PIB w latach 2018-2021 

program 1.24, pt.: Charakterystyk fitochemiczna młodych pędów chmielowych, ocena 
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Witaminy w szparagach jadalnych i młodych pędach chmielowych 

Streszczenie 

Szparagi jadalne uważane są za jedno z najzdrowszych warzyw na świecie, a młode pędy są przysmakiem, 

który jest coraz bardziej popularny w Polsce oraz posiada właściwości prozdrowotne. Ich profil metabo-

liczny został dość dobrze poznany. W przypadku chmielu jest podobnie, ale nie ma żadnych informacji 

o metabolitach w młodych pędach (szparagach chmielowych), które na świecie uznawane są za bardzo drogi 

i ekskluzywny przysmak. W Polsce traktowane są jako odpad przy wiosennych porządkach w chmiel-

nikach. Celem niniejszej pracy było porównanie zawartości oraz składu witamin pomiędzy młodymi 
pędami chmielowymi i szparagami jadalnymi. 

Za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oznaczono 9 witamin (C, B2, B4, B6, B12, 

A, D3, E i K3) w 6 odmianach chmielu (Sybilla, Junga, Magnum, Marynka, Lubelski, dziki chmiel) oraz 

w szparagach jadalnych. Wyniki z 3-letniego doświadczenia wykazały, że nie ma zróżnicowania sezonowego, 
ale występują różnice między zawartością w poszczególnych odmianach pędów chmielowych, dzikim 

chmielem i w szparagach jadalnych. Pędy chmielowe wykazały dużo wyższą ogólną zawartość witamin 

z grupy B (poza odmianami Sybilla i Junga), a także witaminy E oraz K3 w odmianach Magnum. Z kolei 

szparagi jadalne zawierają najwięcej witaminy C. Odmiana Lubelski cechowała się również najwyższą 
sumaryczną zawartością witamin. Najniższą zawartość wykazano dla odmian Sybilla i Junga. Wykazano 

też, że w pędach chmielowych występuje witamina B12, która nie jest syntetyzowana przez rośliny wyższe. Jej 

obecność czyni pędy chmielowe atrakcyjnym suplementem tego składnika dla wegetarian. Dodatkowo, 

wysoka cena pędów chmielowych może stanowić źródło dochodu dla małych gospodarstw rolnych. 
Słowa kluczowe: Asparagus officinalis L., Humulus lupulus L., chmiel, młode pędy, witaminy 
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Vitamins in asparagus and hop young shoots 

Abstract 

Asparagus is considered one of the healthiest vegetables in the world, and young shoots are an increasingly 

popular in Poland delicacy with health-promoting properties. Its metabolic profile is well understood. In 
the case of hops, it is similar, but there is no information about metabolites in young shoots, which are 

considered a very expensive and exclusive delicacy in the world. In Poland, they are treated as waste 

during spring cleaning on hop fields. The aim of this study was to compare the content and composition of 

vitamins between young hop shoots and asparagus. 
Using high-performance liquid chromatography (HPLC), 9 vitamins (C, B2, B4, B6, B12, A, D3, E and K3) 

were determined in 6 hop varieties (Sybilla, Junga, Magnum, Marynka, Lubelski, wild hop) and in 

asparagus. The results from a 3-year experiment showed that there is no seasonal variation, but there are 

differences between the content of individual hop varieties, wild hops and asparagus. The hop shoots 
showed a much higher overall content of B vitamins (except for the Sybilla and Junga), as well as E and K3 

vitamins in the Magnum varieties. In turn, asparagus contains the most vitamin C. Lubelski was 

characterized by the highest total vitamin content. The lowest content was found for the Sybilla and Junga 

cultivars. It has also been shown that vitamin B12 is present in hop shoots, which is not synthesized by 

higher plants. Its presence makes hop shoots an attractive supplement of this ingredient for vegetarians. In 

addition, the high price of hop shoots can be a source of income for small farms 

Keywords: Asparagus officinalis L., Humulus lupulus L. hop, young shoot, vitamins 
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Wpływ zamienników „białej trucizny”  

na zdrowie człowieka 

1. Wstęp/Wprowadzenie 

Cukier to potoczna nazwa sacharozy, a z kolei ten dwucukier zostaje pozyskiwany 

podczas procesu rafinacji. Głównie powstaje z trzciny cukrowej, ale może też być 

produkowany z buraka cukrowego [1]. Na rynku najczęściej spotykamy się z cukrem 

„stołowym”, czyli pospolitym, białym cukrem. Łatwo dostępna jest również wersja 

z dodatkiem aromatu wanilinowego, czyli cukier wanilinowy. W większości sklepów 

możemy również zakupić wersję brązową cukru, który na dodatek ma jeszcze swoje 

odmiany, takie jak Turbinado, Muscovado czy Demerara, a różnica wynika z procesów 

produkcji [2]. Sok z trzciny cukrowej jest oczyszczany, a następnie dochodzi do etapu 

krystalizacji. Produktem ubocznym przy produkcji cukru jest melasa, która ma 

karmelowy posmak i ciemniejszą barwę. Można jeszcze wymienić takie rodzaje cukru, 

jak cukier palony, cukier inwertowany, cukier puder, cukier kandyz [3]. 

2. „Trucizna nasza powszednia” 

Biały cukier jest coraz częściej utożsamiany z terminem „biała śmierć” [4] czy 

powiedzeniem „trucizna nasza codzienna” [5]. Wynika to z tego, że jako artykuł 

spożywczy używamy go na co dzień w kuchni i dokonujemy zakupów produktów 

z cukrem w składzie – wynika to głównie z jego ogólnodostępności oraz niskiej ceny. 

Używamy sacharozy bardzo często i jest to niezaprzeczalnie obowiązkowy produkt 

w każdej kuchni. Jednak, jak już wiemy, nie należy on do najzdrowszych. Warto 

wspomnieć o tym, że cukry, które naturalnie występują w produktach to najczęściej 

jest połowa spożywanych przez konsumentów węglowodanów, a pozostała część jest 

dodawana podczas produkcji [3]. Jest to substancja o właściwościach uzależniających 

i może odpowiadać za nabywanie złych nawyków zdrowotnych i żywieniowych. Apetyt 

na cukier jest napędzany przez zmiany w aktywności układu nagrody [6]. Naukowo 

udowodniono również, że ma degeneracyjny wpływ na ludzkie zdrowie, gdy spoży-

wany jest w nadmiernych ilościach. Jego udział został odnotowany również w rozwoju 

chorób cywilizacyjnych, a także chorób zapalnych czy zespołu metabolicznego [7]. 

3. Podejmowane próby walki z sacharozą 

W Polsce i na całym świecie zauważono duży problem w nawiązaniu do ilości 

spożywanej sacharozy, która znajduje się w popularnych produktach, takich jak sło-

dycze, słodkie napoje kolorowe, a nawet jogurty czy płatki śniadaniowe. Aby zapo-

biegać szerzeniu się chorób przewlekłych, próchnicy czy otyłości, Światowa Organi-

zacja Zdrowia apeluje o ograniczenie konsumpcji cukru [3]. WHO zaleca ograniczenie 

spożycia cukru dodanego poniżej 10% całkowitej energii, natomiast American Heart 

Association aż do 5%, co oznacza około 6 łyżeczek dziennie w przypadku kobiet  
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i 9 łyżeczek w przypadku mężczyzn. WHO chce w ten sposób walczyć z epidemią 

otyłości i nadwagi [8], ale też zwiększyć świadomość społeczeństwa o szkodliwym 

wpływie tej substancji. Od 1 stycznia 2021, wprowadzono w Polsce opłatę cukrową, 

która polega na nakładaniu podatku akcyzowego na sprzedaż artykułów zawierających 

w składzie cukier w znacznych ilościach [8]. Do takich produktów zaliczają się 

głównie napoje i syropy, nie obejmuje natomiast wyrobów medycznych, wyrobów 

mlecznych, napojów izotonicznych czy napojów, w których co najmniej 20% stanowią 

soki owocowe lub warzywne [9]. Należy zaznaczyć, że taka decyzja została podjęta na 

podstawie obserwacji skutków wprowadzenia opłaty cukrowej w innych krajach, 

opierając się na oszacowaniach empirycznych między innymi w Meksyku [11, 12] 

i Kalifornii [13]. Badania przeprowadzone w 2017 roku wykazały, że akcyzy osiągają 

zamierzone rezultaty [14]. Przeprowadzone w 2017 roku badanie udowodniło, że doszło 

do redukcji dosładzanych napojów, a konsekwentnie – także do spadku problemów 

z tym związanych, niestety, efekt jest mniejszy u osób już otyłych [15].  

4. Czym można zastąpić cukier? 

Cukier to pierwszy spośród pięciu smaków, z jakim mamy kontakt tuż po narodzi-

nach, więc już warunkowo jest dla nas symbolem bezpieczeństwa i przyjemności. Ma 

też wiele zalet, które trudno zastąpić, między innymi to, że kształtuje trwałość czy 

barwę, co jest przydatne w przemyśle cukierniczym [16]. Jednak nałożenie podatku 

cukrowego i szerzenie wiedzy na temat negatywnych wpływów „białej trucizny” 

w społeczeństwie, przyczyniło się do powstania zainteresowania wśród zamienników 

tej substancji.  

Substytutami cukru nazywamy związki chemiczne, które mają słodki smak [17] 

i należą do nich naturalne cukrole [18], czyli alkohole wielowodorotlenowe (poliole), 

które są pochodnymi monosacharydów, a także słodkie środki słodzące – pochodzenia 

naturalnego lub otrzymywane w procesie chemicznym. Można je klasyfikować pod 

względem funkcji technologicznej – słodziki i wypełniacze, wartości odżywczej – 

kaloryczne i bezkaloryczne [19], konsystencji – płyny, proszki, słodkie rośliny świeże 

lub sproszkowane, nowa żywność w formie proszków lub syropów [16]. Ich zaletą jest 

oczywiście niższa wartość energetyczna i indeks glikemiczny, a w przemyśle spożyw-

czym docenia się fakt, że niektóre są na tyle słodkie, że można je stosować w bardzo 

niskich stężeniach. Dodatkowo, można też wymienić wiele korzyści na tle zdro-

wotnym, ponieważ mają działanie przeciwpróchnicowe [20] i są przydatne przy 

leczeniu chorób dietozależnych, cukrzycy typu 2 i otyłości. Alkohole cukrowe często 

są dodawane do żywności w połączeniu z substancjami słodzącymi, aby zwiększyć ich 

słodycz [19]. Najczęściej stosowane substancje słodzące na całym świecie to aspartam 

i acesulfam K, które charakteryzują się tym, że są około 200 razy słodsze od sacharozy 

[21]. Na rynku dostępna jest szeroka gama zamienników cukru, które różnią się 

między innymi postacią, kalorycznością czy ceną. Najpopularniejsze z nich to: miód 

pszczeli, stewia, ksylitol, erytrol, maltitol, syrop z agawy, syrop klonowy, aspartam, 

acesulfam K i melasa. Kilka z nich przedstawiono w artykule i opisano ich właści-

wości, cechy charakterystyczne oraz wpływ na zdrowie. Wymieniono zalety tych sub-

stancji, a u niektórych również wady.  
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4.1. Miód pszczeli 

Miód jest płynnym substytutem cukru stołowego, którego wartość kaloryczna na 

100 g miodu wynosi około 320 kcal. Z kolei indeks glikemiczny, w zależności od 

rodzaju miodu, waha się pomiędzy 57 a 80. Składa się on w 70-80% z cukrów, 10-20% 

z wody, a także z protein, kwasów organicznych, aminokwasów, fenoli, wielu witamin 

oraz pierwiastków. Właściwości i skład procentowy tego produktu uzależnione są od 

jego rodzaju oraz czasu i miejsca zbioru [22]. Wyróżnia się głównie miody nektarowe 

i spadziowe, ale także nektarowo-spadziowe, akacjowe, lipowe, gryczane, koniczynowe, 

rzepakowe, wrzosowe, wielokwiatowe. Oprócz aspektów zdrowotnych, różnią się też 

barwą i smakiem. 

Cechą docenianą przez społeczeństwo jest to, że miód należy do naturalnych 

zamienników cukru, ponieważ ludzie „nie boją się tego, co obce”. Miód jest ceniony 

już od początku czasów starożytnych, kiedy zauważono jego lecznicze właściwości. 

Został doceniony przez Hipokratesa. Rzymscy wojownicy traktowali go jako wzmac-

niający przed bojem pokarm bogów, a w Egipcie stanowił środek zapłaty [23]. Miód 

jest substancją posiadającą silne właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, co 

zawdzięcza flawonoidom i kwasom fenolowym. Dodatkowo, należy wymienić jego 

działanie przeciwcukrzycowe poprzez zmniejszenie stężenia fruktozaminy i glukozy 

w surowicy. Wykazuje również ochronny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, 

ponieważ zapobiega utlenianiu lipoprotein o małej gęstości. Odnotowano także ko-

rzystne działanie na układ oddechowy i pokarmowy oraz jego funkcję przeciwbak-

teryjną oraz przeciwnowotworową poprzez udział w szlakach proliferacyjnych ko-

mórek [24]. Badania wykazały, że systematyczne przyjmowanie miodu 3 razy dziennie 

po posiłkach w ilości 30 g redukuje napięcie mięśniowe w niedowładach spastycznych 

i stwardnieniu rozsianym [25]. 

Oprócz medycznego wykorzystania miodu, zajmuje on niemałe miejsce w kosme-

tologii, co wynika z jego właściwości bakteriobójczych, regenerujących, przeciwza-

palnych, wygładzających, nawilżających, antyoksydacyjnych. Co więcej, zapobiega 

powstawaniu wyprysków i łagodzi zarówno odmrożenia, jak i poparzenia. Przykła-

dami popularnych kosmetyków z użyciem tego produktu są maseczki, mleczka, kremy, 

płyny do kąpieli. Maseczki z dodatkiem miodu mają oczyszczające zastosowanie 

i przeciwdziałają powstawaniu zmarszczek. Miód może być używany osobno lub 

wspólnie z innymi składnikami, na przykład z oliwą czy cytryną [26]. 

Miód jest zamiennikiem stosowanym od wieków i coraz częściej traktuje się go 

jako godnego zastępcę sacharozy, ponieważ dużą zaletą są jego właściwości prozdro-

wotne i ogólnodostępność. Należy jednak mieć na uwadze, że posiada większą wartość 

energetyczną, dlatego należy stosować go racjonalnie. Nie jest też produktem akcepto-

wanym przez wegan, chociaż zdarzają się opinie, że niektórzy uważają miód jako 

wegański. 

4.2. Stewia 

Stewia, a dokładniej Stevia rebaudiana jest byliną z rodziny astrowatych, która ma 

wysokość od 50 do 120 cm [27]. Jej głównym zastosowaniem jest dostarczanie słodkich 

glikozydów (stewiozydów), które są używane do słodzenia produktów spożywczych 

i potraw. Jest słodsza od sacharozy około 250-300 razy. Stewię nazywa się „słodkim 
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ziołem Paragwaju” lub „miodowym liściem”, ponieważ pochodzi z regionu Amambay, 

znajdującego się w północno-wschodniej części Paragwaju [28]. Była od wieków 

praktykowana nie tylko w celach kulinarnych, ale też medycznych [29]. Nazwa tej 

rośliny słodzącej wzięła się od botanika z Walencji – Pedro Jaime Esteve, który był 

nazywany Steviusem [27]. 

Stewia jest doceniana głównie przez to, że cechuje się dobrą rozpuszczalnością 

w wodzie, zakresem pH 3-9, stabilnością w temperaturze 200°C, brakiem podatności 

na fermentację, a także niską kalorycznością. Jej główne zastosowania w żywności to 

produkcja czekolad, napojów, słodyczy, lodów [30], a w kosmetologii jest także 

dodatkiem do maseczek. Z kolei w medycynie znalazła zastosowanie w utrzymaniu 

prawidłowego poziomu cukru we krwi, zapobieganiu wystąpienia próchnicy, a także 

w przypadku skaleczeń, oparzeń czy ran, ponieważ działa przeciwbakteryjnie. Jest stoso-

wana w walce z alkoholizmem i uzależnieniem od tytoniu [31]. Udokumentowano też 

pozytywny aspekt w leczeniu zapalenia skóry, trądziku, egzemy [32]. 

Czy ma ona jakieś wady lub skutki uboczne przy jej stosowaniu? Należy używać ją 

w sposób rozsądny, ponieważ zalecana dawka na dzień wynosi 4 mg stewii na 1 kg 

masy ciała, a przy nadużyciu stewii mogą pojawić się problemy trawienne. W nie-

których przypadkach, na przykład u osób z niskim ciśnieniem, również powinno się 

unikać spożywania stewii, ponieważ ta roślina wpływa na spadek ciśnienia [33]. Badano 

również genotoksyczność w ludzkich limfocytach krwi obwodowej w 2018 roku. 

Wyniki tego doświadczenia wykazały, że nie wystąpiła istotna różnica w indukcji aber-

racji chromosomowych i mikrojąder w 24- i 48-godzinnych okresach leczenia. Dane 

wykazały, że glikozydy stewiolowe nie mają genotoksycznego wpływu na DNA [34]. 

4.3. Ksylitol 

Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się zamiennik „białej trucizny”, jakim jest 

ksylitol, oznaczany skrótem E967 (wzór chemiczny tego związku to C5H12O5). Jest to 

alkohol wielowodorotlenowy, czyli należy do grupy polioli. Naturalnie możemy znaleźć 

go w śliwkach, truskawkach, malinach, dyniach, grzybach, kalafiorze, ale również 

w organizmie człowieka [35-37]. Na skalę handlową można go wytwarzać w procesach 

chemicznych i biotechnologicznych. Te pierwsze nie należą do tanich i wymagają wielu 

etapów oczyszczania. Z kolei metoda biotechnologiczna jest bardziej ekonomiczna 

poprzez zużycie odpadów rolnych i leśnych [38]. Co zachęca ludzi do kupna tego 

produktu? Największą zaletą tego subsytutu jest to, że przy prawie identycznym 

poziomie słodkości, jak sacharoza, ma 40% mniej kalorii i nie pozostawia posmaku 

goryczki [35, 39]. Dlatego też najczęściej sięgają po niego osoby, których celem jest 

redukcja masy ciała. Ksylitol jest metabolizowany w wątrobie lub w jelicie grubym 

w trakcie fermentacji bakteryjnej [35, 37]. Zalecana dzienna dawka przy spożyciu 

ksylitolu to 100 g na dzień [39]. 

 Ciekawym faktem jest to, że jest to zamiennik cukru metabolizowany bez użycia 

insuliny, dlatego też polecany jest głównie cukrzykom. Ksylitol ma też korzystne dzia-

łanie przy budowaniu naturalnej flory bakteryjnej w jelitach [40]. Prowadzono badania 

na zwierzętach, w wyniku których wywnioskowano pozytywny wpływ tego alkoholu 

wielowodorotlenowego na szczury z cukrzycą – doszło u nich do obniżenia poziomu 

glukozy we krwi i poprawy struktury wysepek trzustkowych [41]. W przypadku szczu-

rów bez cukrzycy, którym podawano roztwór ksylitolu, stwierdzono lepszą tolerancję 
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glukozy niż u szczurów, które dostawały roztwór glukozy [42]. Kolejną zaletą tego 

chemicznego związku jest wydzielanie się hormonów glukagonopodobnych, które 

wpływają na zapewnienie uczucia sytości, co również wykazano w badaniach na 

szczurach [43]. Wykazano także szereg innych właściwości prozdrowotnych ksylitolu, 

między innymi to, że przyczynia się do utrzymania prawidłowego pH w jamie ustnej, 

zapobiega powstawaniu próchnicy, wpływa korzystnie na mineralizację kości, a także 

szkliwa, działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo [44]. Stanowi też prebiotyk, 

wpływając pozytywnie na bakterie jelitowe. Profilaktycznie, poleca się stosowanie 

drażetek lub gumy do żucia z ksylitolem. Jest to substancja, która pozwala pozbyć się 

niemiłego zapachu i działa w sposób odświeżający [38]. Z medycznego punktu widze-

nia, spożywanie ksylitolu wpływa na redukcję występowania chorób zapalnych gardła, 

ucha i nosa. Dzieje się tak, ponieważ hamuje on wzrost bakterii, biorących udział 

w patogenezie tych infekcji. Co więcej, odnotowano spadek przypadków zapalenia 

ucha środkowego u dzieci o 25-50% [45].  

Ksylitol będzie odpowiednim wyborem dla każdej osoby, która chce wypróbować 

zdrowszą wersję białego cukru, która jednak nie będzie się aż tak różniła smakowo, 

a dodatkowo, poprzez zastąpienie sacharozy ksylitolem, można uzyskać wiele profitów 

dotyczących właściwości zdrowotnych.  

4.4. Erytrol 

Kolejnym związkiem chemicznym, który godnie zastępuje cukier stołowy jest 

erytrol, nazywany też erytrytolem – alifatyczny alkohol czterowodorotlenowy, znany 

na etykietach spożywczych jako E968. Związek ten charakteryzuje się słodkim 

smakiem, ale nie tak słodkim jak cukier, dlatego przy zastępowaniu cukru erytrolem 

w przepisach kulinarnych należy użyć go około 1,5 razy więcej, ale to również zależy 

od potrawy. Najbardziej jest on ceniony za swoją znikomą kaloryczność, co wynika 

z tego, że 90% z tego, co spożyjemy jest wydalane przez nerki w takiej samej formie, 

w jakiej zostało wchłonięte do krwi. Erytrol to bezzapachowe, przeźroczyste kryształki, 

a cechuje go odporność na niskie pH czy podwyższoną temperaturę [46]. Różnica 

pomiędzy erytrolem a sacharozą jest taka, że z erytrolu nie uzyskamy karmelu. Ery-

trytol występuje w grzybach, winogronach, melonach, gruszkach, sosie sojowym, winie, 

serach, a w organizmie występuje w krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym, soczewce 

oka, moczu [47]. 

Związek ten został odkryty w 1852 roku w Japonii, gdy wyizolowano erytrol z alg 

morskich. Wprowadzono go jednak do sprzedaży dopiero w 1990 roku [46], natomiast 

w Polsce nastąpiło to w 2008 roku [48]. Wytwarzany jest obecnie na skalę przemy-

słową na drodze fermentacji z użyciem drożdży. Znalazł zastosowanie jako substancja 

słodząca, głównie w przemyśle spożywczym, ale też jako substancja wzmacniająca 

smak czy zagęszczająca [49]. Nie są to jedyne przykłady zastosowania tego alkoholu 

wielowodorotlenowego. Erytrol stanowi składnik płynów do płukania jamy ustnej czy 

past do zębów [46], a w gałęzi przemysłu farmaceutycznego wykorzystano go do 

produkcji osłonek leków oraz jako nośnik substancji aktywnych w formulacjach 

wziewnych [48]. 

Oprócz prawie zerowej kaloryczności, erytrytol może się pochwalić też innymi 

zaletami podczas jego stosowania. Wpływa na zwiększenie przepływu krwi przez 

naczynia włosowate, a u cukrzyków ma zdolność do poprawienia funkcji śródbłonka 
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i uelastycznienia naczyń tętniczych [50]. Jest także wrogiem dla próchnicy, ponieważ 

w przeciwieństwie do sacharozy, poliole nie ulegają procesowi fermentacji z udziałem 

bakterii i zapobiega tworzeniu się płytki nazębnej Taką samą właściwość posiada 

ksylitol, ale w badaniach porównawczych odnotowano, że erytrol jest nawet bardziej 

efektywny [51].  

Interesującym odkryciem było badanie przeprowadzone na szczurach, udowad-

niające, że erytrytol ma właściwości silnie antyoksydacyjne, które są bliskie działaniu 

witaminy E. Różnicą jest tylko to, że przebadany alkohol rozpuszcza się w wodzie, 

natomiast witamina E w tłuszczach [52].  

Kwestia bezpieczeństwa stosowania tego związku na skalę przemysłową często jest 

poruszana i nie każdy jest do niego przekonany. Niektórzy twierdzą też, że erytrol 

pozostawia w jamie ustnej „chłodny” posmak i działa to na jego niekorzyść [46]. 

Oczywistym skutkiem ubocznym przy przekroczeniu maksymalnej dawki dziennej, 

czyli powyżej 0,5-1 g na 1 kg masy ciała, są biegunki i wzdęcia. Wadą tego produktu 

dla konsumenta jest też jego niezadowalająca cena, ponieważ za kilogram erytrolu 

trzeba zapłacić około 35-40 zł, a w ostatnich miesiącach jego wartość zaczęła jeszcze 

bardziej wzrastać. Zaskakującą informacją jest fakt, że erytrol jest lepiej tolerowany, 

gdy przyjmuje się go w kilku porcjach w ciągu dnia, niż w jednej dawce. Jest też lepiej 

przyjmowany, gdy jest składnikiem pokarmów stałych, a nie napojów. Należy 

podkreślić, że organizm zwiększa swoją tolerancję na ten związek przy regularnej 

konsumpcji [53]. 

Pomimo kontrowersji wokół erytrolu, substytut ten został uznany za bezpieczny dla 

zdrowia człowieka i można go stosować na całym świecie. Wspólny Komitet Eks-

pertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA) uznał, że już nie trzeba 

wyznaczać ADI, czyli „poziomu tzw. dopuszczalnego dziennego spożycia”, co miało 

miejsce w 1999 roku [49]. Będzie to idealny zamiennik cukru szczególnie dla osób, 

którym zależy na spożywaniu słodzika o znikomych kaloriach, ale jednocześnie nie 

będzie im przeszkadzać „chłodny” posmak erytrolu oraz jego wzrastająca cena. 

4.5. Syrop klonowy 

Jednym z przedstawicieli płynnych substytutów sacharozy jest syrop klonowy, 

który powstaje głównie z trzech gatunków klonów: klonu cukrowego, czarnego i czer-

wonego [54]. Nazywany jest on „Kanadyjskim Płynnym Złotem”. Wytwarzanie cukru 

klonowego z soku pozyskanego z klonu sięga czasów Indian, którzy zaczęli go prze-

twarzać dużo wcześniej, zanim Europejczycy przybyli na tereny Ameryki Północnej 

[55]. Odbywało się to podczas wiosennych roztopów poprzez nacinanie pni lub umiesz-

czanie rynienek w wytworzonych w pniu otworach. Następnie dochodziło do zagęsz-

czenia syropu w procesie odparowywania wody [56]. Metoda pozyskiwania syropu 

klonowego została technicznie udoskonalona i doszło do zbierania soku z drzew 

z zastosowaniem sieci rurek, a następnie z użyciem pomp próżniowych. Najważniej-

szymi w całym procesie są dwa etapy, jakimi są: zebranie soku i zagęszczanie 

w sposób całkowicie naturalny poprzez odparowanie. Drugi etap jest istotny, ponieważ 

gdy syrop zostanie mało zagęszczony, to wkrótce będzie niezdatny do spożycia, a przy 

jego zbyt długim gotowaniu, może dojść do procesu krystalizacji [54]. Barwa syropu 

pozyskiwanego z klonu jest uzyskiwana w trakcie termicznego parowania. Syropy 
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dzielą się na klasy w zależności od intensywności barwy i aromatu – im ciemniejszy 

syrop, tym mocniejszy ma on aromat [57]. 

„Płynne Złoto” jest źródłem wielu polifenoli, takich jak epikatechina, kwercetyna, 

rutyna, a także kwasów – galusowego, benzoesowego, cynamonowego. W 60 ml syropu 

znajdziemy 72,8 mg polifenoli. Obecność tych związków odpowiada za ochronę przed 

wystąpieniem chorób przewlekłych i zmniejsza ryzyko rozwoju Alzheimera czy 

osteoporozy. Syrop klonowy jest także dużą dawką związków mineralnych – manganu, 

miedzi, ryboflawiny i wapnia. Do zalet zdrowotnych można zaliczyć zapobieganie 

wzdęciom, wzmocnienie kości i rolę w regeneracji mięśni. Często jest też używany 

w celach kosmetycznych jako składnik domowych maseczek [58]. 

Syrop klonowy jest zdecydowanie zdrowszym wyborem niż cukier, ale należy 

pamiętać o tym, aby nie spożywać go jednak bez ograniczeń. Mimo wszystko, jest to 

wciąż produkt wysokokaloryczny oraz zawiera niemałą ilość sacharozy, więc nie 

będzie najlepszym wyborem dla osób na diecie lub cukrzyków. „Płynne Złoto” może 

być też urozmaiceniem codziennej diety, nawet w celach zdrowotnych, ale należy 

pamiętać, że nie jest to jego główną rolą, więc powinno się spożywać go w racjonal-

nych ilościach. 

4.6. Aspartam 

Związkiem chemicznym często używanym w przemyśle spożywczym jako 

zamiennik sacharozy jest też aspartam, czyli ester metylowy dipeptydu Asp-Phe, który 

posiada kod E951. Jego wzorem chemicznym jest C14H18N2O5. W badaniu z 2002 roku 

wykazano, że jest on najczęściej pojawiającą się sztuczną substancją słodzącą 

w napojach dietetycznych typu „light”, „sugarfree” na polskim rynku [59]. Przy czym 

najczęściej łączy się aspartam z acesulfamem K, gdyż zauważono, że wspólnie mają 

one synergistyczne działanie – taka mieszanina jest około 300 razy bardziej słodka od 

cukru. Gdy stosowane są pojedynczo, to wtedy poziom słodkości przewyższa sacharozę 

maksymalnie 200 razy [60]. Aspartam jest najczęściej dodawany do lodów, napojów, 

gum do żucia, dżemów, a w przemyśle farmaceutycznym można go znaleźć w tab-

letkach i syropach.  

Aspartam to związek chemiczny, o którym znajdziemy wiele kontrowersyjnych 

informacji o bezpieczeństwie stosowania, a raczej jego braku. Najczęstsze z nich dotyczą 

obecnego w nim kwasu asparaginowego. Spożywany w nadmiarze może powodować 

degenerację neuronów i astrocytów, co zostało określone terminem „ekscytotoksycz-

ność” i opisane już w 1969 roku [59]. Kolejnym zarzutem w kierunku tego związku 

chemicznego było to, że poprzez większe przyjmowanie fenyloalaniny dochodzi do 

spadku poziomu serotoniny, a to skutkuje epizodami padaczek czy depresją [61]. 

Kolejna publikacja na temat negatywnego wpływu aspartamu pojawiła się w maju 

2005 roku, gdzie włoscy naukowcy z Centrum Badania Raka Europejskiej Fundacji 

Raka i Nauk Środowiskowych Ramazzini stwierdzili, że ten środek słodzący ma swoją 

rolę w powstawaniu chłoniaków i białaczek. Badanie zostało przeprowadzone na szczu-

rach, a zmiany nowotworowe zaobserwowano w większości u płci żeńskiej, ale co 

ciekawe, u szczurów odżywianych aspartamem odnotowano dłuższy czas przeżycia 

w porównaniu do grupy kontrolnej [62]. Badania zostały jednak dokładnie sprawdzone 

i stwierdzono wiele braków w dokumentacji. Nie było szczegółowych informacji 

o zwierzętach, na których prowadzono doświadczenie, nie dostarczono też wszystkich 
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potrzebnych dokumentów do weryfikacji. Zauważono również, że szczurom podawano 

za wysokie dawki aspartamu, niemożliwe do konsumpcji, a zwierzęta dożywały 

naturalnej śmierci, więc negatywne zmiany zdrowotne mogły wynikać z naturalnego 

procesu starzenia [63].  

Pomimo wielu dyskusji na temat aspartamu, substancja ta została dopuszczona do 

użytkowania przez ponad 100 organizacji. Co więcej, Europejski Urząd ds. Bezpie-

czeństwa Żywności (EFSA) opublikował wnioski z około 600 badań, które dowodziły 

bezpieczeństwa tego związku [64]. Należy więc stosować się do maksymalnej dziennej 

dawki, która wynosi 40 mg na kilogram masy ciała, aby nie wystąpiły skutki uboczne 

spożycia aspartamu. Byłoby to jednak trudne, ponieważ, jak podało EFSA – w przy-

padku osoby ważącej 80 kg, należałoby spożyć 17 puszek coli zero. 

5. Podsumowanie 

Wybierając spośród szerokiej gamy zamienników „białej trucizny”, która dodat-

kowo zwiększa swoją ofertę na rynku w ostatnim czasie, należy wziąć pod uwagę takie 

aspekty, jak forma substytutu, jego kaloryczność i właściwości zdrowotne oraz budżet. 

Decydującym kryterium powinno być to, w jakim celu chcemy użyć konkretną 

substancję słodzącą, ponieważ nie każda nada się do wszystkiego, na przykład 

zastępując cukier podczas pieczenia ciastek, lepiej będzie użyć zamiennik o formie 

sypkiej niż płynnej. Przeprowadzono badanie wśród studentów kierunków medycz-

nych, w którym wykazano, że aż 77,16% stosuje substancje słodzące. Najczęstszą 

naturalną substancją wybieraną wśród ankietowanych był miód i wybrało go aż 

89,66% ankietowanych, a na drugim miejsce znalazła się stewia z wynikiem 68,1% 

[65]. 

Tak jak we wszystkim – trzeba pamiętać o zachowaniu zdrowego i racjonalnego 

podejścia do tych produktów. Warto również zaznaczyć, że nie będzie to stuprocen-

towo odpowiednie działanie dla osób, które są na diecie odchudzającej i dla osób 

z nadwagą. Wynika to z tego, że u nich istotne będzie to, aby dokonać zmian nawyków 

żywieniowych, więc powinni ograniczać jakiekolwiek słodkie produkty, aby odzwy-

czaić się od tego smaku. Co nie zmienia faktu, że zastosowanie zamienników sacha-

rozy będzie odpowiedniejszym krokiem w dążeniu do redukcji masy ciała. 
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Wpływ zamienników „białej trucizny” na zdrowie człowieka 

Streszczenie  
Pomimo wielu ostrzeżeń na temat szkodliwego wpływu cukru na zdrowie człowieka, wciąż jest on spoży-

wany w nadmiernych ilościach. Został określony mianem „białej śmierci” i przyczynia się do rozwoju 

chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2, nadwagi, próchnicy. Można się również uzależnić od tej 

substancji. Cukier znajdziemy głównie w słodkich napojach gazowanych i syropach. Światowa Organi-
zacja Zdrowia podkreśla, że ilość dodanego cukru powinna wynosić 10% całkowitej energii. Chcąc zapo-

biegać nadmiernej konsumpcji niezdrowych produktów z zawyżoną ilością sacharozy, wprowadzono nową 
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ustawę od początku 2021 o podatku cukrowym. Skutkiem takich działań i apelacji był wzrost zaintereso-

wania zdrowszymi substytutami cukru, do których można zaliczyć alkohole wielowodorotlenowe i słodkie 
substancje słodzące. Różnią się one w zależności od funkcji technologicznej, konsystencji, pochodzenia 

i kaloryczności. Występują też rozbieżności pod względem ceny i dostępności na rynku poszczególnych 

produktów. Do ich korzyści można zaliczyć przede wszystkim niższą kaloryczność, działanie przeciwpróch-

nicowe, a także to, że mogą być stosowane w leczeniu chorób cywilizacyjnych i zapobiegać rozwojowi 
chorób, za które odpowiada nadmierne spożycie cukru. Do najpopularniejszych zamienników sacharozy 

należą: miód pszczeli, stewia, ksylitol, erytrol, maltitol, syrop z agawy, syrop klonowy, aspartam, ace-

sulfam K i melasa. Nie można jednoznacznie stwierdzić, który jest najzdrowszą wersją cukru. Ostateczna 

decyzja jest indywidualna i zależy od celu, do jakiego chce się użyć konkretny środek słodzący. 
Słowa kluczowe: cukier, biała śmierć, biała trucizna, zamienniki cukru, podatek cukrowy 

Influence of substitutes for "white poison" on human health 

Abstract 

Despite many warnings about the harmful effects of sugar on human health, it is still consumed in 

excessive amounts. It has been referred to as "white death" and contributes to the development of 

cardiovascular disease, type 2 diabetes, overweight, caries. You can also get addicted to this substance. 
Sugar can be found mainly in sweet carbonated drinks and syrups. The World Health Organization 

emphasizes that the amount of sugar added should be 10% of the total energy. In order to prevent over-

consumption of unhealthy products with an overstated amount of sucrose, a new law was introduced from 

the beginning of 2021 about sugar tax. The result of such actions and appeals was the increased interest in 
healthier sugar substitutes, which include polyhydric alcohols and sweet sweeteners. They vary depending 

on the technological function, consistency, origin and caloric content. There are also discrepancies in the 

price and availability of individual products on the market. Their benefits include lower caloric content, 

anti-caries properties, and the fact that they can be used in the treatment of civilization diseases and prevent 
the development of diseases caused by excessive sugar consumption. The most popular sucrose substitutes 

include: honey, stevia, xylitol, erythritol, maltitol, agave syrup, maple syrup, aspartame, acesulfame K and 

molasses. It is impossible to say unequivocally which is the healthiest version of sugar. The final decision 

is individual and depends on the purpose for which you want to use a particular sweetener. 
Keywords: sugar, white death, white poison, sugar substitutes, sugar tax 
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Ocena preferencji żywieniowych studentów 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

1. Wprowadzenie  

Zarówno pokarm jak i woda należą do czynników, dzięki którym człowiek jest 

w stanie przeżyć. W coraz większy stopniu wspomina się o ich jakości [1]. Pod-

stawowym a zarazem koniecznym warunkiem, abyśmy mogli prawidłowo się rozwijać 

i być sprawni umysłowo i fizycznie jest racjonalne żywienie. Niewłaściwe odżywianie 

może być bowiem, w wielu przypadkach, przyczyną do pojawienia się objawów 

chorób cywilizacyjnych, które coraz powszechniej występują na świecie [2]. Niewy-

starczająca ilość składników pokarmowych może przyczyniać się do wystąpienia 

różnego rodzaju zaburzeń metabolicznych, które powstają na skutek niedoboru 

konkretnych składników odżywczych, nadmierna zaś konsumpcja makroskładników 

pokarmowych, w dużej mierze tłuszczów oraz węglowodanów prostych jest główną 

przyczyną ryzyka przyrostu masy ciała, który w następstwie wiąże się z występo-

waniem chorób żywieniowozależnych [3]. 

Okres studiów, dla większości młodych ludzi, wiąże się ze zmianą środowiska 

życia, a także podjęciem samodzielności. Ważnym aspektem więc jest to, aby w tym 

okresie wzmacniać swoje zachowania prozdrowotne, a jednym z ważniejszych zacho-

wań o działaniu prozdrowotnym, które młodzi ludzie powinni wprowadzić w życie jest 

przestrzeganie zasad prawidłowego odżywiania, a także podejmowanie różnego rodzaju 

aktywności ruchowej [2]. Pod pojęciem prawidłowego żywienia rozumie się między 

innymi regularne spożywanie produktów, które są w stanie dostarczyć naszemu organi-

zmowi zarówno określonej ilości energii, jak i zalecanych składników odżywczych, 

które podawane są we właściwych proporcjach oraz z odpowiednią częstotliwością. 

Prawidłowe żywienie powinno zapewniać pokrycie wszystkich potrzeb żywieniowych 

tak, aby warunkowało to odpowiednie jego funkcjonowanie oraz utrzymywanie właściwej 

masy ciała [1]. Prawidłowo zbilansowany jadłospis dla studenta, powinien uwzględ-

niać odpowiednią podaż owoców i warzyw. Ciemne pieczywo, które jest głównie 

źródłem węglowodanów złożonych, błonnika pokarmowego i makro- oraz mikroele-

mentów jest zalecane, gdyż syci na dłużej, a ponadto charakteryzuje się niższym 

indeksem glikemicznym, Tłuszcze należy spożywać w umiarkowanej ilości, a białko 

powinno pochodzić z nabiału oraz produktów mięsnych, ryb i jaj, a także nasion roślin 

strączkowych. Ważna jest też codzienna aktywność fizyczna, gdyż regularne ćwiczenia 

                                                                   
1 skn.food.control@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żyw-
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korzystnie wpływają na organizm ludzki, powodując, iż lepiej dotleniony mózg, 

zaczyna działać sprawniej [4, 5]. Dzięki środkom masowego przekazu, które propagują 

między innymi takie tematy jak wpływ aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania 

na zdrowie człowieka, obserwuje się powszechnie wzrastającą świadomość społe-

czeństwa na ten temat. Dodatkowo młodzież, która rozpoczyna studia medyczne, czy 

przyrodnicze, dzięki zajęciom dydaktycznym obejmujących fizjologię człowieka oraz 

biologię, ma dość obszerną wiedzę na ten temat. Niestety niektóre badania wskazują, 

że obserwuje się ograniczenie aktywności fizycznej studentów oraz wzrost stosowania 

używek oraz nieprzestrzeganie zasad zdrowego odżywiania się [1]. 

Z badań opublikowanych w 2013 roku przez Rodziewicz-Gruhn i Połacik [3] 

wynika, iż postawy jakimi kierują się studenci w zakresie żywienia osób zależą 

w pewnym stopniu od podejmowanego typu studiów. Regularność spożywanych przez 

nich posiłków jest w wielu przypadkach nieodpowiednia, najczęściej studenci 

rezygnują z jedzenia II śniadań. Wyniki badań wykazały też, że studentki najczęściej 

spożywają od 3 do 4 posiłków dziennie, natomiast studenci 5 posiłków dziennie. 

W ocenie nawyków żywieniowych szczególną uwagę zwraca się także na porę 

spożycia ostatniego posiłku. Zarówno lekarze jak i dietetycy zalecają, aby posiłek ten 

był konsumowany przynajmniej trzy godziny przed snem. Niestety młodzież aka-

demicka bardzo często zapomina o tym i swój ostatni posiłek spożywa zbyt późno. 

Zaobserwowano również wśród tej grupy osób zbyt niskie spożycie produktów, które 

są niezbędne i bardzo potrzebne w codziennej diecie z punktu widzenia dietetyki, takich 

jak między innymi: ryby, ryż, produkty mleczne jak również warzywa i owoce [3]. 

Z kolei wyniki badania opublikowanego w 2012 roku przez Seń i in., [6] wskazują, 

że wśród studentów potwierdza się wiele nieprawidłowości związanych z ich sposo-

bem odżywiania. Błędy te między innymi dotyczą zbyt dużej konsumpcji białka oraz 

tłuszczów, przy jednocześnie zbyt niskim spożyciu węglowodanów złożonych. Ważne 

pod względem odżywczym jest to, by produkty nabiałowe (w tym mleczne napoje 

fermentowane), były spożywane w odpowiednich ilościach, gdyż to zagwarantuje pożą-

daną podaż wapnia. Jednym z najczęściej popełnianych błędów, które odnotowano 

wśród studentów było zbyt niskie spożycie owoców oraz warzyw, co w konsekwencji 

może doprowadzić do niedoborów witaminowych. Produktami, które kwalifikujemy 

do artykułów szczególnie wartościowych w diecie studenta to te, bogate w wielo-

nienasycone kwasy tłuszczowe, głównie ryby morskie. W ostatnich latach można 

zaobserwować zwiększone zainteresowanie rolą tych produktów w profilaktyce chorób 

sercowo-naczyniowych, choć niestety w dalszym ciągu obserwuje się ich niewielki 

udział w diecie studentów [6]. Niepokój budzi także nadkonsumpcja dań typu „fast 

food”, przez grupę badaną oraz pojadanie między posiłkami, głównie słodyczy [7]. 

Według badań Misiarz i in. (2015) studenci najczęściej sięgali po słodycze w chwilach 

pojawienia się głodu, a także pod wpływem różnych sytuacji stresowych oraz podczas 

spotkań towarzyskich. Częste spożycie słodyczy wynika też z nieregularnego rozkładu 

zajęć na studiach oraz braku dość długich przerw, umożliwiających spokojne spożycie 

posiłku pomiędzy jednostkami dydaktycznymi. Ostatnim, wartym podkreślenia pro-

blemem, jest wypijanie przez studentów zbyt dużych ilości napojów słodzonych, 

między innymi energetyzujących, czy tych z dodatkiem cukru oraz syntetycznych 
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barwników. Wśród studentów odnotowuje się także wysoką konsumpcję kawy, sięga-

jące nawet do trzech filiżanek dziennie [4]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy jest ocena sposobu odżywiania, w tym sprawdzenie stanu świado-

mości żywieniowej oraz wybranych zachowań konsumenckich (pozwalających na 

wskazanie błędów), wśród studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, których ścieżka edukacyjna ściśle powią-

zana jest z dietetyką oraz naukami o żywności i żywieniu.  

3. Materiał i metody badawcze  

W badaniu wykorzystano autorską ankietę obejmującą 20 pytań zamkniętych oraz 

jedno pytanie otwarte, w którym należało opisać jadłospis z poprzedniego dnia. Zagad-

nienia dotyczyły preferencji żywieniowych oraz stylu życia, a metryczka obejmowała 

pytania o płeć, wiek, masę ciała, wzrost oraz kierunek i rok studiów. Ankieta 

stworzona została za pomocą darmowego Formularza Google i zamieszczona w maju 

2019 r. na profilu facebookowym „Studenci UP Lublin”, z prośbą o wypełnienie jej 

przez konkretną grupę osób, a kryterium wykluczającym było studiowanie na kierunku 

innym niż nauki o żywności i żywieniu na UP w Lublinie. Badanie przeprowadzono 

finalnie wśród 176 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia, 

studiujących na kierunkach: dietetyka, technologia żywności i żywienia człowieka lub 

gastronomia i sztuka kulinarna na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Na podstawie danych z metryczki można 

stwierdzić, że większość (73%) ankietowanych to studenci ostatniego roku studiów 

licencjackich, uczący się w trybie dziennym. Większość (87%) stanowiły kobiety. 

4. Wyniki badania  

Do analiz zakwalifikowano 176 ankiet. Pierwsze zagadnienia były metryczką. Na 

podstawie pytania o wzrost i masę ciała obliczono wskaźnik BMI (Body Mass Indeks), 

który pozwala określić prawidłowość masy ciała. Zdecydowana większość (75%) 

posiada BMI w granicach normy (20-24,9 kg/m
2
). Okazuje się, że niedowaga 

występuje u 7% badanych, natomiast nadwaga u 15% ankietowanych. Otyłość I 

stopnia stwierdzono tylko u 3% studentów, natomiast otyłość II stopnia nie występuje 

w tej grupie badawczej. Kolejne pytania dotyczyły ogólnej wiedzy na temat prawidło-

wego modelu odżywiania młodych ludzi (studentów), zgodnego z rekomendacjami 

Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (https://ncez.pzh.gpv.pl). Wszyscy 

badani wykazali się wysoką wiedzą i świadomością na temat wpływu diety na 

kondycję organizmu. Okazało się, że blisko 70% studentów deklaruje, że spożywa 

śniadania codziennie lub prawie zawsze (rys. 1). Nieregularność śniadań występowała 

u 29% badanych. Odpowiedzi „nigdy nie jem śniadań” udzieliło tylko 3%. U studentów 

pomijających ten posiłek, mogą wystąpić trudności z koncentracją oraz szybkością 

przyswajania wiedzy. 
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Rysunek 1. Spożycie śniadań przez badanych 

Najpopularniejszą formą śniadań są kanapki przygotowane samodzielnie, wystę-

pują one aż u 61% studentów (rys. 2). Płatki zbożowe z mlekiem lub jogurtem 

spożywa 19%, a nabiał lub jaja preferuje 14% respondentów. Najmniej preferowanymi 

posiłkami są dania gotowe (3%), pasty rybne, jajeczne, twarogowe (2%) oraz wyłącznie 

owoce lub warzywa (1%). Tylko 9% badanych deklaruje, że zawsze spożywa drugie 

śniadania. Odpowiedź prawie zawsze zaznaczyło 27,1% a czasami aż 49% studentów. 

Aż 15% respondentów nie spożywa drugiego śniadania.  

 
Rysunek 2. Preferowane produkty śniadaniowe 

Najczęściej wybieranym napojem śniadaniowym jest herbata, którą preferuje aż 

42% studentów. Wodę pije 24% badanych, a kawę tylko 19%. Około 12% studentów 

wypija soki, napoje owocowe lub napoje gazowane do śniadania. Nieco ponad 2% 

ankietowanych spożywa śniadania bez napoju.  

W związku tym, że niektórzy studenci pomijają śniadania, kolejne pytania dotyczące 

objawów związanych z wahaniami cukru we krwi, skierowano tylko do osób, które 

zadeklarowały pomijanie posiłków. Na pytanie dotyczące pojawiania się różnego 

rodzaju objawów hipoglikemii (niedocukrzenia), spowodowanych dłuższym okresem 

głodu, tj. brakiem posiłków pomiędzy kolacją a obiadem, aż 42% studentów odpo-

wiedziała twierdząco. Zawroty głowy zgłaszało 35% ankietowanych. Z kolei drże-

nienie dłoni – 12% pytanych, szybsze bicie serca – 8%, a dreszcze i ogólnie złe 

samopoczucie i „szum w uszach” – 9%.  

Pytanie dotyczące godziny spożywanego obiadu wykazało, że jest to zdecydowanie 

czynnik determinowany przez rozkład zajęć studentów. Odpowiedź taką zaznaczyło aż 

64,2% uczących się. Popularnymi porami konsumpcji obiadu (15,3%) są godziny 15:00-

16:00 oraz 13:00-14:00 (12,5%), po godzinie 16:00 posiłek ten spożywa 7,5% studentów, 
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a tylko 0,5% całkowicie z niego rezygnuje. Pory spożywania kolacji są natomiast 

bardzo różnorodne. Najczęstszy przedział godzinowy (20,4%) to 20:00-22:00. 24,3% 

studentów spożywa kolacje o różnych godzinach, determinowanych przez rozkład 

zajęć. Na wcześniejsze godziny konsumpcji kolacji 18:00-20:00 decyduje się 22,6%, 

a na późne godziny po 22:00 tylko 3% osób. Tylko 1% ankietowanych nie jada kolacji. 

Kolejne pytanie dotyczyło głównych źródeł białka w spożywanej przez nich diecie 

(rys. 3). Większość (67%) ankietowanych wskazała na spożywanie mięsa drobiowego. 

Białko, które dostarczane jest wraz z mięsem wieprzowym wybiera 19% studentów. 

Roślinne, z nasion strączkowych, preferuje 5% badanych, natomiast białko z ryb 

wybrało tylko 1,4%. Pozostałe 8,5% wybrało inne źródła dostarczanego białka. 

 
Rysunek 3. Źródła białka w diecie studentów 

Ziemniaki to najbardziej popularny (47%) dodatek do obiadu wśród studentów  

(rys. 4). Dodatek makaronu wybrało 21,5% osób. Dodatek ryżu natomiast zadeklaro-

wało 17,5% studentów, a kasze w – 11,3% studentów.  

 

Rysunek 4. Najczęściej wybierane węglowodany w posiłkach obiadowych w diecie studentów  

Do najczęściej wybieranych tłuszczów, wśród tej grupy osób, zaliczały się oleje 

roślinne (46%) (rys. 5), masło zaś preferowało 36,2% ankietowanych. Margarynę 

spożywa tylko 10% studentów, a po oliwę sięga 7,3% osób.  



 

Patrycja Skwarek, Karol Jakubowski, Justyna Libera, Ada Krawęcka 

 

56 

 

Rysunek 5. Najczęściej wybierane tłuszcze w diecie studentów  

Surówki są najczęściej (54%) wybieranym dodatkiem do obiadu przez studentów, 

w porównaniu do warzyw gotowanych, które wybrało 26% respondentów. Dodatek 

kiszonek do obiadu preferuje zaledwie 15% studentów, natomiast z jakichkolwiek 

warzyw rezygnuje 5%.  

Po przeanalizowaniu wyników bardzo niepokojącym aspektem była wzrostowa 

tendencja osób spożywających żywność wysoko przetworzoną. W weekendy na 

żywność typu fast-food decyduje się, aż 63% studentów (rys. 6). Brak spożywania 

posiłków fast-food deklaruje 25% respondentów, a kilka razy w tygodniu – 12% osób. 

Około 1% ankietowanych deklaruje konsumowanie tej żywości prawie codziennie. 

 

Rysunek 6. Częstość spożywania posiłków typu fast food w diecie studentów  

Pomijanie podwieczorku deklaruje 40% studentów. Słodycze na ten posiłek wy-

biera 19% osób. Równoważny wynik otrzymały odpowiedzi: owoce oraz produkty 

mleczne. Kisiele, budynie, galaretki są najmniej popularnymi podwieczorkami, decy-

duje się na nie zaledwie 3,5% ankietowanych. Gotowanie to popularna (31%) technika 

kulinarna wybierana przez studentów, podczas przyrządzania posiłków. Smażenie 

wybiera 21% osób, a pieczenie 6%. Duszenie, polegające na połączeniu smażenia 

z gotowaniem, nie jest chętnie wybieraną metodą kulinarną przy sporządzaniu kolacji, 

którą wybrało 3% ankietowanych.  

Analiza wartości odżywczej i energetycznej całodziennych jadłospisów studentów 

wykazuje, że dominowały tam produkty bogate w tłuszcze oraz węglowodany. Uśred-
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niony jadłospis badanej grupy dostarcza w 50% węglowodanów, w 22% białka oraz 

28% tłuszczów. Niestety ocena jakościowa jadłospisów potwierdza monotonię i bardzo 

małe urozmaicenie posiłków.  

Ponad połowa ankietowanych uważa, że w budynku wydziału ilość miejsca, 

w którym można spożyć posiłek jest wystarczająca, natomiast 45% ankietowanych 

uważa, że ilość tych miejsc jest zbyt mała w stosunku do liczby studentów. Różnica ta 

może wynikać z tego, że mają oni zajęcia także na innych wydziałach, w różnych 

budynkach, gdzie zaplecze socjalne jest lepsze. Studenci zgłaszali też problem 

z wystarczającą ilością wolnego czasu, który chcieliby przeznaczyć na posiłek. Według 

ich odpowiedzi, zajęcia zaplanowane w grafiku studenta są często w tzw. blokach, 

przez co na dłuższą przerwę trzeba czasami poczekać nawet 3-4 godziny. 

Aż 90% studentów wiąże swój sposób żywienia ze stanem zdrowia i samopoczu-

ciem. Okazuje się, że większość studentów jest świadoma konsekwencji wynikających 

ze spożywania nieodpowiedniej jakościowo żywności, ale pomimo tego, nie rezygnują 

z niej i nie dążą do ograniczenia ich konsumpcji w swoim jadłospisie. 

5. Dyskusja wyników 

Nieprawidłowe nawyki żywieniowe, które są bardzo często obserwowane wśród 

młodzieży studenckiej, stanowią dziesięciokrotnie ważniejszy czynnik ryzyka rozwoju 

różnego rodzaju nowotworów w porównaniu z czynnikami etiologicznymi [8]. Wysoka 

podaż energii, która w większości przypadków prowadzi do występowania otyłości, 

wysokie spożycie tłuszczów, niskie spożycie zarówno warzyw jak i owoców a także 

niewystarczająca ilość błonnika pokarmowego, nadmierna ilość soli kuchennej i mięsa 

czerwonego, są wskazywane najczęściej, jako niewłaściwe.  

Bardzo powszechnym błędem, popełnianym przez młodych ludzi, którzy studiują, 

jest nadmierna ilość wypijanych przez nich napojów alkoholowych. Młodzież naj-

częściej sięga po piwo, którego nie utożsamia z używkami. Kolejnym uzależniającym 

i często spożywanym artykułem spożywczym przez studentów są bogate w tłuszcz, 

chipsy oraz żywność wysokoprzetworzona [8, 9]. Zbyt duże spożycie tłuszczów może 

spowodować rozwój cukrzycy, raka jelita grubego oraz zapalenia trzustki. Z kolei zbyt 

duża konsumpcja cholesterolu przyczynia się do występowania u młodych ludzi 

chorób serca, udaru mózgu i tworzenia się kamieni żółciowych czy to u młodych osób 

czy w wieku późniejszym. Zbyt wysokie ilości soli bądź cukru w diecie studenta, oraz 

nadmierna konsumpcja słodyczy może prowadzić do występowania takich chorób jak 

między innymi otyłość, próchnica, nadciśnienie tętnicze i inne choroby układu 

krążenia [10]. 

Według Skibniewskiej i in., 2009 większość studentów (86%) deklarowała, iż stara 

się zdrowo odżywiać. Badani wskazywali, że w kuchni wykorzystują wszystkie 

metody obróbki cieplnej mięsa, przy czym najczęstszą było smażenie (70% wskazań), 

Poniekąd wiąże się to ze zbyt dużym spożywaniem mięsa i jego przetworów, tłuszczu 

oraz zbyt małym spożyciem mleka i produktów mlecznych. Ponadto wykazano, że aż 

16% studentów z Polski jada zbyt duże, (powyżej zalecanych norm żywieniowych) 

ilości tłuszczu. Zdecydowana większość preferuje warzywa surowe (72% wskazań) 

kilka razy dziennie, natomiast 25% jeden raz dziennie [11]. 

Według badań przeprowadzonych w 2003 roku na Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim w Olsztynie [12] wynika, że większość społeczeństwa polskiego ocenia 
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swój sposób odżywiania się jako raczej zdrowy (69%) i zdrowy (15%). Przyczynami 

nieprawidłowego odżywiania jest brak czasu (aż 63% odpowiedzi) oraz zła organizacja 

zajęć (aż 46%). Brak apetytu (12%), odchudzanie (9%), czy problemy finansowe 

(69%) to przyczyny, od których prawie nie zależy model odżywiania według autorów 

tej pracy. Mimo to, wśród badanej grupy, najwięcej osób, bo aż 62%, deklarowało spo-

żywanie w domu posiłków samodzielnie przygotowanych, jak również przygotowanych 

przez rodzinę, 21% spożywa posiłki w barach typu fast food, a 11% w stołówkach. 

Około 52% studentów codziennie między głównymi posiłkami sięga po owoce. 

Jedzenie owoców kilka razy w miesiącu między posiłkami częściej deklarowali nato-

miast mężczyźni (33%) niż kobiety (28%) [12]. 

Inne badania dotyczące żywienia polskich studentów, opublikowane w 2016 roku, 

potwierdzają, że większość ankietowanych nie odżywia się prawidłowo [13]. Głównymi 

posiłkami respondentów były: pierwsze śniadanie, obiad i kolacja. Konsumowało je 

codziennie, odpowiednio 87%; 91% i 81% ankietowanych. Spożywane one były przez 

większość studentów w następujących godzinach: śniadanie godz. 7:00; obiad godz. 

14:00-16:00; kolacja godz. 20:00. Produkty typu fast food były również bardzo popu-

larne wśród pytanych. Wyniki badań własnych wykazały, że 28% ankieto-wanej 

młodzieży spożywało taką żywność kilka razy w tygodniu. Najbardziej popularne wśród 

polskich studentów były pizza, frytki i zapiekanki, mniejszą popularnością cieszyły się 

hamburgery, hot dogi i tosty. Wśród badanych osób 26% kobiet i 27% mężczyzn 

deklarowało smarowanie pieczywa margarynami miękkimi. Pozostali najczęściej 

używali masła i miękkich margaryn. Badane kobiety używały do smażenia głównie: 

olejów roślinnych, olejów roślinnych i twardych margaryn, olejów roślinnych i masła. 

Mężczyźni smażyli głównie na olejach roślinnych, twardych margarynach lub olejach 

roślinnych i twardych margarynach [13]. 

6. Podsumowanie  

Wyniki pracy wskazały, że studenci studiujący nauki o żywności i żywieniu, na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, posiadają wysoką świadomość żywieniową, 

ale nie w pełni wprowadzają ją do codziennego życia. Chociaż typowy uśredniony 

jadłospis ankietowanego dostarcza węglowodanów (50%), białka (22%) i tłuszczów 

(28%) w prawidłowych proporcjach, to jest on mało urozmaicony. Niepokojące jest 

stosunkowo duże spożycie żywności typu fast-food oraz żywności wysoko prze-

tworzonej. Ponad 75% studentów spożywało żywność typu fast-food przynajmniej raz 

w tygodniu lub częściej, natomiast nie koreluje to z występowaniem nadwagi bądź 

otyłości. Problemy z nieprawidłową masą ciała zadeklarowało tylko 25% badanych. 

Studenci wskazali nieregularny rozkład zajęć, zbyt krótkie przerwy na posiłek oraz 

niedostatek specjalnie wydzielonych miejsc, do odżywiania się na uczelni, jako główne 

czynniki utrudniające utrzymanie regularności spożywania posiłków w czasie spędza-

nym na uczelni. 
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Ocena preferencji żywieniowych studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

Streszczenie  
Prawidłowe odżywianie studentów ściśle koreluje z kondycją zdrowotną i wpływa na funkcjonowanie 

mózgu. Odpowiednio zbilansowana dieta oraz codzienna aktywność fizyczna są gwarantem utrzymania 

prawidłowej masy ciała oraz funkcji kognitywnych umysłu. W tym celu podjęto niniejsze badanie, aby 

zweryfikować sposób odżywiania studentów wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, których edukacja ściśle powiązana jest z naukami o żywności i żywieniu.  

W 2019 roku zebrano dane od studentów, za pomocą autorskiego kwestionariusza, w którym sprawdzono 

ich świadomość żywieniową oraz zachowania konsumenckie. Zebrane dane pozwoliły na uzyskanie infor-

macji na temat ich preferencji i wyborów żywieniowych oraz wskazały na najczęściej popełniane błędy 
w odżywianiu. Stwierdzono, iż studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mają wysoką świado-

mość żywieniową ale nie w pełni wprowadzają ją do codziennego życia. Niepokojącym zjawiskiem było 

stosunkowo duże spożycie żywności typu fast-food oraz żywności wysoko przetworzonej. Studenci zgła-

szali także problem związany z rozkładem zajęć i brakiem czasu na spokojne spożycie posiłku. 
Słowa kluczowe: zdrowe odżywianie, studenci, preferencje żywieniowe 
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Evaluation of dietary preferences of the students of the Lublin University of Life 

Sciences 

Abstract 

Proper student nutrition correlates closely with health and affects brain function. A well-balanced diet and 

daily physical activity are a guarantee of maintaining normal body weight and cognitive functions of the 

mind. To this end, the present study was undertaken to verify the diet of students of the Faculty of Food 
Sciences and Biotechnology, University of Life Sciences in Lublin, whose education is closely related to 

food and nutrition sciences. 

During the 2019 year, data was collected from students using a self-administered questionnaire to test their 

nutritional awareness and consumer behavior. The data collected provided information on their dietary 
preferences and choices and indicated the most common nutritional mistakes they make. It was found that 

students of the University of Life Sciences in Lublin have high nutritional awareness, but they do not fully 

implement it in their daily lives. The relatively high consumption of fast food and highly processed foods 

was a disturbing phenomenon. Students also reported a problem with class schedules and lack of time to 
eat in peace. 

Keywords: healthy eating, students, food preferences  
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Czynniki wpływające na zachowania żywieniowe  

kobiet w ciąży 

1. Wprowadzenie  

Ciąża to wyjątkowy stan w życiu kobiety. Okres ten powinien charakteryzować się 

szczególną troską o prawidłowy styl życia. Racjonalna dieta kobiety ciężarnej ma 

istotne znaczenie dla zdrowia matki i dziecka. Dostarczona energia i składniki odżywcze 

umożliwiają wzrost tkanek matki, rozwój płodu, a ponadto dochodzi do gromadzenia 

rezerw na czas laktacji [1]. Bardzo istotnym elementem jest aktywność fizyczna. 

Wprowadzenie relaksacyjnej aktywności fizycznej pozytywnie wpływa na rozwój 

ciąży i rozwiązanie [2]. 

Pokarm wybierany przez ciężarną determinuje ilość i jakość dostarczonych 

składników odżywczych dla płodu. Może to decydować o zdrowiu dziecka przez całe 

przyszłe życie [3]. Odpowiednia dieta utrzymywana przed i w trakcie ciąży minima-

lizuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych powikłań ciążowych. Zalicza się do nich 

cukrzycę ciążową, poród przedwczesny, wady wrodzone, nadciśnieniowe stany ciążo-

we, a także zaburzenia rozwoju wewnątrzmacicznego płodu [4]. 

Dieta kobiety ciężarnej powinna być odpowiednio zbilansowana, pokrywająca 

wszystkie składniki odżywcze. Niedobory składników odżywczych mogą być równie 

niebezpieczne jak ich nadmiary dlatego tak ważne są odpowiednie ilości i proporcje. 

Braki kwasu foliowego i witaminy A mogą być związane z anemią, zaś niedobory 

żelaza i cynku związane są z osłabioną odpornością [5]. Odpowiedni poziom folianów 

w okresie przedkoncepcyjnym, w czasie ciąży i karmienia piersią wspomaga pra-

widłowy rozwój dziecka. Niedobory kwasu foliowego w aspekcie rozrodczości zwią-

zane są z większym ryzykiem wad cewy nerwowej [6].  

Podczas ciąży następuje przyrost masy ciała, który jest potrzebny do prawidłowego 

rozwoju płodu oraz zdrowia matki. Jest to główny czynnik decydujący o wzroście 

zapotrzebowania energetycznego w tym okresie. Ilość kilogramów które powinna 

przybrać ciężarna jest zależne od wskaźnika BMI przed zajściem w ciążę. Zmianie 

ulega również kaloryczność diety, ciężarna w I trymestrze ciąży powinna dostarczyć 

dodatkowe 85 kcal na dobę, w II trymestrze 285 kcal na dobę, zaś w III trymestrze  

465 kcal [7]. 

Kobiety ciężarne nie powinny wprowadzać do swoich jadłospisów surowego mięsa 

i ryb, ponieważ mogą być źródłem niebezpiecznych bakterii chorobotwórczych. 

Ponadto zagrożeniem dla płodu mogą być również sery pleśniowe, niepasteryzowane 

mleko i jego przetwory [8]. 

                                                                   
1 katarzynakolasa67@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Dietetyków, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie. 
2 karolina.jachimowicz@up.lublin.pl, Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia, Instytut Żywienia Zwierząt 

i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 
3 kostecka.julianna@gmail.com, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
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Pomimo wielu badań naukowych o istotnej roli diety w okresie ciąży, duża ilość 

przyszłych matek narażona jest na nieoptymalne dostarczenie niezbędnych składników 

i witamin. Na wybory żywieniowe kobiet ciężarnych ma wpływ wiele czynników m.in. 

wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny i styl życia [5]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy była ocena czynników matczynych i środowiskowych, które wpływają 

na zachowania żywieniowe w okresie ciąży. 

3. Materiały i metody 

W badaniu wzięło udział 137 kobiet z Lublina i Zamościa, które były w I lub II 

trymestrze ciąży. Warunkiem udziału w badaniach była płeć żeńska i okres ciąży, 

a czynnikiem wyłączającym był wiek ciążowy powyżej 24 tygodnia, ze względu na 

ryzyko rozwoju cukrzycy ciążowej, co wymusza zmianę sposobu żywienia. Badanie 

zostało przeprowadzone za pomocą ankiety opartej na kwestionariuszu KomPAN. 

Respondentki, które były pacjentkami lubelskich i zamojskich poradni ginekologiczno-

położniczych wypełniały ankietę w wersji papierowej, pozostałe uczestniczki wypeł-

niały ankietę zamieszczoną na forach na portalu fb w wersji elektronicznej. Wszystkie 

uczestniczki zostały poinformowane o celu przeprowadzanych badań i wyraziły zgodę 

na udział. Ankieta była anonimowa, składała się z 44 pytań i metryczki, która zawierała 

pytania o wiek, wiek ciąży, liczbę przebytych ciąż, miejsce zamieszkania, poziom wy-

kształcenia. Pytania w ankiecie miały charakter zamknięty, 27 pytań było jednokrot-

nego wyboru, a pozostałe wielokrotnego wyboru. Dotyczyły one zwyczajów żywie-

niowych przed i w czasie ciąży, częstotliwości spożycia żywności z zastosowaną 

oceną: nigdy – 1-3 razy w miesiącu – raz w tygodniu – kilka razy w tygodniu – raz 

dziennie – Kilka razy w ciągu dnia. Badano również poglądy ankietowanych na temat 

żywności i żywienia w okresie ciąży i styl życia z uwzględnieniem poziomu aktyw-

ności fizycznej. Badanie zostało przeprowadzone w okresie IX 2019 roku do II 2020 roku 

i uzyskano 137 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy. Uzyskane wyniki analizo-

wano w programie Statistica i Excel. 

4. Wyniki 

85 kobiet było w II trymestrze ciąży, ciąże pozostałych kobiet obejmowały okres od 

7 do 12 tygodnia. Żadna z kobiet nie wymagała diety eliminacyjnej. 

Tabela 1. Charakterystyka badanej populacji 

 Ilość n (%) p-value 

wiek  

< 0,05 
20-30 lat 64 

31-40 lat 61 

> 41 lat 12 

Wiek ciąży  

< 0,05 7-12 tydzień 52 

13-24 tydzień 85 

Liczba wcześniejszych ciąż  

< 0,05 
0 49 

1 35 

2 39 
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3 i więcej 14 

wykształcenie  

< 0,05 
Podstawowe 9 

Średnie 43 

wyższe 85 

Miejsce zamieszkania  

< 0,05 

wieś 36 

Miasto do 25 tys. 28 

Miasto 25-250 tys. 14 

Miasto powyżej 250 tys. 59 

Źródło: Opracowanie własne  

Kobiety młodsze, w przedziale do 30. roku życia istotnie częściej niż starsze nie 

zmieniły swoich zwyczajów żywieniowych (p = 0,023) i nie zmieniły doboru pro-

duktów spożywczych w diecie, a jedynie częstość ich spożycia (p = 0,001). 

Tabela 2. Analiza uzyskanych wyników 

Zwyczaj żywieniowy 
Kobiety do 30 

lat (64) 
Kobiety do 31-

40 lat (61) 
Kobiety > 41 

lat (12) 
p-value 

Jedzenie 1 śniadania przed ciążą 32 43 8 
ns 

Jedzenie 1 śniadania w ciąży 33 51 8 

Spożywanie 5 posiłków dziennie 

przed ciążą 
28 34 7 

< 0,05 
Spożywanie 5 posiłków dziennie 

w ciąży 
34 41 9 

Jedzenie kolacji przed ciążą 42 36 7 
< 0,05 

Jedzenie kolacji w ciąży 46 49 7 

Jedzenie 2 śniadania przed ciążą 28 32 6 
< 0,05 

Jedzenie 2 śniadania w ciąży 47 46 9 

Spożywanie 2-3 porcji produktów 

mlecznych przed ciążą 
41 32 7 < 0,05 

u młod-

szych 
Spożywanie 2-3 porcji produktów 

mlecznych w ciąży 
52 35 9 

Spożywanie 4-5 porcji warzyw przed 

ciążą 
19 24 5 

< 0,05 
Spożywanie 4-5 porcji warzyw 

w ciąży 
32 40 7 

Spożywanie 2-3 porcji owoców 

przed ciążą 
24 27 7 

< 0,05 
Spożywanie 2-3 porcji owoców 

w ciąży 
36 41 9 

Spożywanie produktów 

węglowodanowych z pełnego ziarna 

przed ciążą 

33 29 7 < 0,05 

w środ-

kowej 
grupie 

Spożywanie produktów 

węglowodanowych z pełnego ziarna 
w ciąży 

37 44 6 

Wypijanie min 2 l płynów przed 
ciążą 

28 24 5 
< 0,05 

Wypijanie min 2 l płynów w ciąży 33 36 8 

Spożywanie żywności 

wysokoprzetworzonej np. pizza, 
hamburgery, kebab przed ciążą 

49 45 6 < 0,05 
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Spożywanie żywności 

wysokoprzetworzonej np. pizza, 

hamburgery, kebab w ciąży 

22 17 2 

Spożywanie wędzonej, surowej ryby 

(sushi) przed ciążą 
34 38 5 

< 0,05 
Spożywanie wędzonej, surowej ryby 

(sushi) w ciąży 
19 23 5 

Słodzenie napojów przed ciążą 37 39 5 
ns 

Słodzenie napojów w ciąży 34 28 4 

Spożywanie słodyczy typu cukierki, 
wyroby piekarnicze, czekoladki, 

wafelki przed ciążą 

47 52 10 

ns 
Spożywanie słodyczy typu cukierki, 

wyroby piekarnicze, czekoladki, 

wafelki w ciąży 

35 47 11 

Spożywanie alkoholu przed ciążą 49 56 10 
< 0,05 

Spożywanie alkoholu w ciąży 14 17 4 

Źródło: Opracowanie własne  

Zgodnie z zaleceniami dla kobiet w ciąży istotne jest kontrolowanie przyrostu masy 

ciała w poszczególnych trymestrach. Ankietowane zostały zapytane o częstość pomia-

rów masy ciała, o kontrolowanie przyrostu masy ciała zgodnie z zaleceniami lekarza 

i dostosowywanie swojej diety do osiąganych przyrostów. 45% kobiet kontrolowało 

swoją masę ciała przynajmniej raz w tygodniu i uważało, że jest to ważne dla 

prawidłowego przebiegu ciąży. Natomiast co czwarta ciężarna uważała, że nie jest to 

ważne i dokonywała kontroli rzadziej niż raz w miesiącu, najczęściej na wizycie 

kontrolnej u lekarza. Kontrolę masy ciała prowadziły częściej kobiety powyżej 30. roku 

życia (p = 0,003), będące w pierwszej ciąży (p = 0,001) i z wykształceniem wyższym 

(p = 0,0034). Prawidłowe przyrosty osiągała ponad połowa kobiet (55,4%), zbyt małe 

przyrosty dotyczyły co czwartej badanej, a 19,5% ciężarnych osiągało zbyt duże przy-

rosty masy ciała do zaleceń. Kobiety których masa ciała przyrastała zbyt szybko 

w większości (70%) nie korygowały swojego jadłospisu i nie znały kaloryczności 

spożywanych dziennych racji pokarmowych. Natomiast w przypadku zbyt małej masy 

ciała prawie połowa kobiet (49%) próbowała zwiększyć ilość posiłków lub zwiększyć 

porcje posiłków. 

Mleko i przetwory mleczne występowały w dietach ¾ kobiet, ale tylko co piąta 

spełniała zalecenia odnośnie ich ilości, częściej zalecaną ilość produktów mlecznych 

spożywały kobiety młodsze (p = 0,001), posiadające już wcześniej przynajmniej jedno 

dziecko (p = 0,031). Kobiety najczęściej wybierały mleko 2%, jogurty smakowe, ser 

twarogowy tłusty czy serek ziarnisty. Zdecydowanie rzadziej spożywały inne produkty 

mleczne np. kefir, maślankę, ser chudy i jogurty naturalne. Często spożywały ser żółty, 

który jest dobrym źródłem wapnia, ale również cechuje się wysoką kalorycznością, 

a dziesięć kobiet w badanej grupie spożywała sery pleśniowe. Produkty zbożowe pełno-

ziarniste regularnie, w ilości kilku porcji dziennie, występowały w jadłospisach tylko 

30% kobiet, większość respondentek wybierała pieczywo mieszane lub pszenne, 

podobnie zdecydowana większość wybierała makarony pszenne, biały ryż i drobno-

ziarniste kasze. Trzy ciężarne deklarowały, że w ogóle nie spożywają pieczywa.  
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Ważnym składnikiem diety kobiet ciężarnych są produkty będące źródłem pełno-

wartościowego białka: chude mięsa, wędliny, ryby i jajka. Respondentki najczęściej 

deklarowały spożycie mięsa i wędlin na poziomie kilka razy w tygodniu/raz dziennie 

(p = 0,01), a jajek kilka razy w tygodniu. Tylko cztery respondentki nie spożywały 

mięsa i wędliny, ale włączały do swojej diety inne źródła białka np. soję, soczewicę, 

jajka i produkty mleczne. 

Warzywa i owoce występowały w dietach badanych kobiet rzadziej niż jest to zale-

cane w okresie ciąży. Istotnie częściej badane spożywały owoce (p < 0,05), występowały 

one w dietach raz dziennie/kilka razy dziennie. Natomiast warzywa najczęściej spoży-

wane były raz dziennie, a respondentki najchętniej wybierały: pomidory, paprykę, 

szczypior, sałatę, cukinię lub buraki. Kobiety młodsze, mające przynajmniej jedno 

dziecko (poniżej 30. roku życia) istotnie częściej spożywały warzywa i owoce w formie 

smoothie i koktajlu (p < 0,05), a kobiety w pierwszej ciąży wybierały istotnie częściej 

warzywa gotowane, zupy warzywne i surówki (p = 0,05). W badanej populacji spo-

życie soków było na poziomie 345 ml ±251 ml i były to w większości soki przecierowe 

lub świeżo wyciskane, głównie owocowe lub owocowo-warzywne.  

Ważnym elementem prawidłowo zbilansowanej diety w okresie ciąży jest spożycie 

słodyczy i dosładzanie potraw czy napojów. Ciąża w większości wypadków nie wpły-

nęła na zmianę podejścia do słodzenia napojów czy rezygnację z użycia cukru. Przed 

ciążą napoje słodziła 81 respondentek a po zajściu w ciążę z dosładzania zrezygnowało 

15 kobiet. Podobnie spożycie słodyczy nie uległo znacznemu ograniczeniu, większość 

kobiet nie zmieniła swoich nawyków żywieniowych, a wiek, posiadanie dzieci czy 

wykształcenie nie różnicowało respondentek (p > 0,05). 

Kobiety w okresie ciąży nie powinny spożywać surowych i wędzonych ryb ani 

żywności będącej potencjalnym źródłem zakażeń bakteryjnych. W badanej populacji 

tylko część ankietowanych zmieniła swoje przyzwyczajenia i wyeliminowała z diety 

sushi i wędzoną rybę, były to częściej kobiety poniżej 30. roku życia (p = 0,002)  

i z wykształceniem wyższym (p = 0,001). Kolejnym niebezpiecznym dla prawidłowego 

rozwoju dziecka składnikiem diety jest alkohol. Według zaleceń kobiety w ciąży nie 

mogą spożywać alkoholu, jednak przeprowadzone badania pokazały, że w najmłodszej 

grupie wiekowej aż 28,5% badanych deklarujących spożycie alkoholu przed ciążą dalej 

spożywała go w okresie ciąży, w grupie ciężarnych w wieku 31-40 lat było to 30,3% 

badanych, a wśród kobiet powyżej 40 lat z picia alkoholu zrezygnowało jedynie 60% 

kobiet. Jest to bardzo niepokojące zjawisko ponieważ alkohol przechodzi do krwio-

biegu dziecka, znajduje się także w płynie owodniowym. Uzyskane wyniki potwier-

dziły, że świadomość na temat szkodliwości alkoholu w okresie ciąży jest zbyt niska. 

Zaleceń dotyczących podaży płynów w I trymestrze przestrzegało 2/3 kobiet, a w II 

trymestrze tylko 1/3 respondentek. Badane osoby najczęściej wybierały herbatę czarną, 

zieloną, owocową, wodę mineralną i źródlaną, kawę i kawę zbożową, mleko oraz soki. 

Zdecydowanie rzadziej kobiety piły napary ziołowe, wyjątkiem jest mięta i herbata 

imbirowa oraz wody smakowe. Żadna z ciężarnych nie spożywała napojów 

energetycznych. 

W grupie kobiet w I trymestrze ciąży aktywność zawodowa i fizyczna w więk-

szości przypadków pozostała na niezmienionym poziomie, natomiast w II trymestrze  
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aktywność zawodowa w przypadku prawie 1/3 ciężarnych została ograniczona, 

podobnie połowa badanych zmniejszyła znacznie swoją aktywność fizyczną. Ciężarne 

deklarowały spacery, zwykle trwające około 30 minut 2-3 razy w tygodniu. 

5. Dyskusja 

Wraz z momentem poczęcia dziecka matka staje się odpowiedzialna za jego 

prawidłowy rozwój. Ciężarna powinna posiadać wiedzę umożliwiającą należyte dbanie 

o rozwijającego się potomka. Wciąż w społeczeństwie panuje błędne przekonanie, iż 

ciężarna powinna jeść „za dwoje”, a faktem jest, że powinna jeść „dla dwojga” [9]. 

U kobiet podczas ciąży dochodzi do przyrostu masy ciała, dzięki czemu możliwy 

jest rozwój płodu. W badaniu własnym, 45% kobiet kontrolowało swoją masę ciała 

przynajmniej raz w tygodniu i miało świadomość, że jest to ważne. Niestety co czwarta 

ciężarna nie ważyła się. Podobny wynik uzyskali Pallister i Rogers [10]. Wśród 740 

ankietowana aż 48% stanowiły kobiety nie kontrolujące swojej masy ciała. Z kolei 

11% nie było ważone na żadnym etapie ciąży. 

W zależności od wskaźnika BMI prawidłowy przyrost masy ciała w ciąży jest inny. 

U kobiet z niedowagą (BMI < 18,49) przyrost powinien wynosić od 12,5 do 18 kg, 

u kobiet z prawidłową masą ciała (BMI 18,5-24,99) od 11,5 do 16 kg, u ciężarnych 

z nadwagą (BMI 25-29,99) od 7 do 11,5 kg, natomiast u kobiet z otyłością (BMI > 30) 

od 5 do 9 kg [7]. W badaniu własnym prawidłowy przyrost uzyskała ponad połowa 

osób (55,4%). Z badań przeprowadzonych przez Pieszko i wsp. [11] wynika, że 90,7% 

ciężarnych kobiet była świadoma ile powinien wynosić prawidłowy przyrost masy 

ciała w ciąży. 

Wyniki badania własnego mówią, że niewystarczający przyrost masy ciała charakte-

ryzował 25% badanych, natomiast zbyt duży – 19,5%. W badaniu przeprowadzonym 

przez Lautenbach i wsp. [12] odsetek kobiet z nieprawidłowym przyrostem masy ciała 

był niższy niż w badaniu własnym i wynosił 18%, natomiast nadmierny przyrost masy 

ciała był wyższy i wynosił 34% badanych ciężarnych. Zbyt niski przyrost masy ciała 

może skutkować zahamowaniem wewnątrzmacicznego rozwoju dziecka [13]. Kobiety 

u których wystąpił nadmierny przyrost masy ciała w ciąży narażają swoje dziecko na 

wystąpienie wad wrodzonych oraz makrosomii [14]. 

Mimo jasnych wytycznych dotyczących przyrostu masy ciała niektóre osoby 

stosują diety redukcyjne w ciąży. W badaniu Wójciak i wsp. [15] redukcję masy ciała 

zadeklarowało 17 ciężarnych, co stanowiło aż 38% badanych. Okresowe powstrzymy-

wanie się od jedzenia, nawet całodniowe, zadeklarowało 65% ankietowanych. 

Pieszko i wsp. [11] wykazali, że 84% kobiet po zajściu w ciążę zwiększyło zainte-

resowanie prawidłowym żywieniem. Spożywanie 5 posiłków dziennie odnotowano 

u 42% respondentek. Taki sam wynik co do ilości posiłków uzyskał także Krzysztofek 

i wsp. [16]. W badaniu Dereń i wsp. [17] 51% ciężarnych spożywała 5-6 posiłków 

dziennie. W badaniu własnym odsetek kobiet spożywających 5 posiłków był wyższy 

niż w przytoczonych badaniach i wynosił 62%. 

Oprócz określonej liczby posiłków ważny jest racjonalny dobór produktów. Węglo-

wodanów powinny dostarczać produkty zbożowe, najlepiej pełnoziarniste, ze względu 

na większą zawartość minerałów i błonnika w porównaniu do produktów oczysz-

czonych. Dobrym ich źródłem są także warzywa i owoce. Podaż węglowodanów 

w diecie ciężarnej powinna wynosić 45-65% zapotrzebowania energetycznego [7]. 
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Uczestniczki badania Ługowskiej i Kolanowskiego [18] częściej sięgały po biały chleb 

niż po pełnoziarnisty i były to głównie osoby z podstawowym wykształceniem. Z kolei 

po chleb pełnoziarnisty kilka razy w tygodniu sięgało 32,8% kobiet z wykształceniem 

wyższym. Zależność tę potwierdzają wyniki Misan i wsp. [19], gdzie pieczywo 

pełnoziarniste istotnie częściej spożywały ankietowane z wyższym wykształceniem. 

W badaniu własnym większość kobiet spożywała pieczywo pszenne lub mieszane. 

U Ługowskiej i Kolanowskiego [18] uczestniczki częściej spożywały biały ryż, jasny 

makaron i drobno zmielone zboża aniżeli brązowy ryż, pełnoziarniste zboża, płatki 

owsiane i pełnoziarnisty makaron. W pracy własnej respondentki również znacznie 

częściej wybierały makarony pszenne, biały ryż, drobnoziarniste kasze, a tylko 30% 

zadeklarowała kilka porcji dziennie produktów zbożowych pełnoziarnistych. 

Warzywa i owoce są cennym źródłem kwasu foliowego, potasu, błonnika, a także 

przeciwutleniaczy (witaminy C i E, flawonoidów i karotenoidów). WHO zaleca 

zwiększenie spożycia warzyw i owoców w czasie ciąży [18]. W badaniu przeprowa-

dzonym przez Mędrela-Kuder [20], 42% respondentek zadeklarowało większe 

spożycie warzyw i owoców w ciąży. Bardziej satysfakcjonujące wyniki uzyskał 

Pieszko i wsp. [11], ponieważ aż 98% kobiet deklarowało wzrost konsumpcji warzyw 

i owoców w trakcie ciąży. Najczęściej wybieranymi owocami przez ciężarne okazały 

się jabłka, banany, pomarańcze, a wśród warzyw pomidory, ziemniaki, marchew 

i ogórki [19]. W badaniu własnym warzywa i owoce konsumowane były rzadziej niż 

jest to zalecane, tj. kobiety w I trymestrze ciąży powinny spożywać warzywa i owoce 

w ilości 400 g i 300 g dziennie, a w II i III trymestrze odpowiednio 500 g i 400 g [18]. 

Najczęściej respondentki wybierały pomidory, paprykę, szczypiorek, sałatę, cukinię 

i buraki. 

Białko jest istotnym makroskładnikiem zapewniającym wzrost tkanek płodu i matki. 

Zgodnie z polskimi normami żywienia ilość białka w diecie ciężarnych powinna być 

zwiększona i dostarczać 1,2 g na kilogram masy ciała [7]. Zaleca się białko pełno-

wartościowe, w które obfitują jaja, chudy drób, wędliny, nabiał, nasiona roślin strącz-

kowych i tłuste ryby morskie [21]. W badaniu własnym kobiety najczęściej sięgały po 

mięso i wędliny kilka razy w tygodniu/raz dziennie. Popularność mięsa i wędlin była 

znacząca również w badaniu Godala i wsp. [22], gdzie mięso spożywało kilka razy 

w tygodniu 46% populacji, a wędliny 67,6%. Zarówno w badaniu Ługowskiej i Kola-

nowskiego [17], jak i Misan i wsp. [19] najczęściej wybieranym mięsem był drób. 

W przeprowadzonym badaniu własnym cztery kobiety były wegetariankami  

i w związku z tym nie spożywały zarówno mięsa, jak i wędlin. Białko uzupełniały 

wybierając do przygotowania posiłków soję, soczewicę, jajka i produkty mleczne. 

Posiłki wegetarian powinny być urozmaicone, zawierać duże ilości nabiału, orzechów 

i roślin strączkowych, ze względu na duże ryzyko niedoborów składników odżywczych 

[13]. Kobiety ciężarne będące wegetariankami muszą szczególnie zadbać o swoją 

dietę. Badania prowadzone przez Yisahak i wsp. [23] wykazują, że dieta wegetariańska 

w ciąży związana jest z niższą masą urodzeniową noworodków spowodowaną zmniej-

szonym przyrostem masy ciała ciężarnych. Jednak z metaanalizy badań Piccoli i wsp. 

[24] wynika, że niektóre wegetarianki rodzą dzieci o większej masie ciała w porów-

naniu do kobiet na diecie tradycyjnej. 
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Produkty mleczne są źródłem pełnowartościowego białka, a także zawierają ważny 

pierwiastek jakim jest wapń [21]. Zapotrzebowanie na wapń w polskich normach 

wynosi 1000 mg w przypadku ciężarnych w wieku 19 lat lub powyżej, a 1300 mg gdy 

ciężarna ma mniej niż 19 lat [7]. W pracy własnej zaledwie co piąta ciężarna pokry-

wała swoje zapotrzebowanie na wapń. Najczęściej wybieranymi produktami bogatymi 

w wapń było mleko 2%, jogurty smakowe, sery twarogowe tłuste lub serki ziarniste. 

Badanie Godala i wsp. [22] wykazało, że 20,8% ciężarnych częściej niż dotychczas 

spożywało produkty mleczne. Nieco wyższy wynik uzyskała Mędrela-Kuder, według 

jej badań zwiększenie spożycia nabiału zadeklarowało 23% ciężarnych [20]. 

W badanej populacji ciężarnych, 10 kobiet zadeklarowało spożywanie serów 

pleśniowych. W ciąży zaleca się unikanie niepasteryzowanych serów, z uwagi na to, że 

ich spożywanie może powodować listeriozę [25]. Ponadto w ciąży nie należy spoży-

wać oscypków ze względu na zagrożenia mikrobiologiczne, a także sushi i ostryg, 

ponieważ mogą być źródłem pasożytów i bakterii chorobotwórczych [13]. Niestety, 

w niniejszej populacji ciężarnych, 47 kobiet deklarowało spożywanie surowej ryby 

(sushi) lub wędzonych ryb. Potencjalne zagrożenie dla płodu wykazuje również tatar 

ze względu na możliwość zarażenia toksoplazmozą, a także surowe jaja, które mogą 

być źródłem bakterii z rodziny Salmonella [13]. 

Światowa organizacja zdrowia (WHO) zaleca aby cukry proste w diecie nie 

stanowiły więcej niż 10% energii. Szczególnie kobiety w ciąży powinny ograniczyć 

podaż słodyczy i cukru [26]. W badaniu własnym ciąża nie wpłynęła w znacznym 

stopniu na rezygnację z dosładzania, jedynie 15 osób przestało słodzić. Nadmierne 

spożycie cukru przez matkę w ciąży może zwiększyć ryzyko nadmiernej masy ciała 

dziecka [27]. Słodycze, które obfitują w cukry proste, były spożywane niemal przez 

wszystkie ciężarne uczestniczące w badaniu Gibas i wsp. [9]. W badaniu Kobus-

Cisowskiej i wsp. [28] również stwierdzono spożywanie słodkich produktów przez 

ciężarne. Aż 66% respondentek spożywało cukier i słodycze przynajmniej raz dziennie. 

Zjawisko to potwierdzają badania własne, gdzie spożycie słodyczy przez badane nie 

uległo znacznemu ograniczeniu. 

Odpowiednie spożycie płynów jest ważnym czynnikiem zapewniającym homeostazę 

organizmu ciężarnej. Spożywana woda jest niezbędna do produkcji płynu owodnio-

wego, a także rozwoju tkanek płodu. Kobiety w ciąży nie powinna pić słodkich napojów, 

obfitujących w sacharozę lub cukry proste, a także napojów energetyzujących [8]. 

Według polskich norm, kobieta ciężarna powinna spożywać 2300 ml wody na dobę 

[7]. W badaniu Godala i wsp. [22] badane najczęściej wybierały wodę i soki. Prawie 

46% ciężarnych zadeklarowała codzienne picie herbaty, a co czwarta spożywała kawę. 

W badaniu Ługowskiej i Kolanowskiego woda również była najczęstszym źródłem 

płynów [18]. W badaniu własnym kobiety również najczęściej sięgały po wodę, 

rzadziej w ich jadłospisie występowała herbata czarna, zielona i owocowa, kawa, 

mleko i soki. 

Alkohol, mimo teratogennego działania na płód, jest spożywany przez wiele kobiet 

w ciąży. Ciężarna spożywając napoje alkoholowe naraża płód na uszkodzenie rozwi-

jających się organów, a przede wszystkim mózgu [29]. W badaniu Cheryl i wsp. [30] 

alkohol spożywało 10,2% ciężarnych, a najliczniejszą grupę stanowiły kobiety 

w wieku 35-44 lat. W badaniu własnym odsetek respondentek spożywających alkohol 
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był wyższy i wynosił 25,5%, zaś najczęstszym spożyciem charakteryzowała się grupa 

wiekowa 31-40 lat. Badanie Lees i wsp. [31] wykazało, iż dzieci narażone na alkohol 

na początku ciąży (0-7 tygodni) były 1,7 razy bardziej skłonne do spożywania alkoholu 

w wieku 9-10 lat. 

Aktywność fizyczna w ciąży pozytywnie wpływa na funkcjonowanie całego orga-

nizmu. Przede wszystkim usprawnia jego pracę, a także zwiększa możliwości adapta-

cyjne i korzystnie oddziałuje na równowagę psychiczną i emocjonalną. Ciężarnym nie 

zaleca się wykonywania ekstremalnych sportów, które obarczone są ryzykiem urazów 

i obciążeń [32]. W przeprowadzonym badaniu aktywność fizyczna kobiet w I trymestrze 

była taka sama jak przed ciążą, zaś w II trymestrze ciężarne znacznie zmniejszyły 

swoją aktywność. Niską aktywnością fizyczną w badaniu Ługowskiej i Kolanowskiego 

charakteryzowało się aż 59,8% ankeitowanych [18]. Podobnie w badaniu Lardon 

i wsp. [33] zmniejszył się poziom aktywności fizycznej kobiet. 

Aktywność zawodowa została ograniczona przez prawie 1/3 ciężarnych. Krawczyk 

i wsp. [34] wykazali, że 42,5% badanych nie pracowała zawodowo, a 96,2% 

przebywających na zwolnieniu lekarskim poinformowała o braku możliwości praco-

wania ze względu na szkodliwe warunki pracy. 

6. Podsumowanie 

Czynniki takie jak wiek, posiadana liczba dzieci, wykształcenie miały wpływ na 

zmiany w diecie i dokonywane wybory, natomiast miejsce zamieszkania i wiek ciąży 

nie miały wpływu na otrzymane wyniki. 
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Czynniki wpływające na zachowania żywieniowe kobiet w ciąży 

Streszczenie  
Celem pracy była ocena czynników matczynych i środowiskowych, które wpływają na zachowania żywie-

niowe w okresie ciąży. 

Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 137 kobiet z Lublina i Zamościa, które były w I lub II try-

mestrze ciąży. Czynnikiem wyłączającym był wiek ciążowy powyżej 24 tygodnia, ze względu na ryzyko 
rozwoju cukrzycy ciążowej, co wymusza zmianę sposobu żywienia. Badanie zostało przeprowadzone 

z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety opartego na KomPAN w okresie IX 2019 roku do II 2020 roku. 

Wyniki: 85 kobiet było w II trymestrze ciąży, a czas trwania ciąży pozostałych kobiet wynosił od 7 do 12 

tydzienia. Żadna z kobiet nie wymagała diety eliminacyjnej. Kobiety młodsze, w przedziale do 30 roku 
życia istotnie częściej niż starsze nie zmieniły swoich zwyczajów żywieniowych (p = 0,023) i nie zmieniły 

doboru produktów spożywczych w diecie, a jedynie częstotliwość ich spożycia (p = 0,001). Zgodnie 

z zaleceniami dla kobiet w ciąży istotne jest kontrolowanie przyrostu masy ciała w poszczególnych 

trymestrach. 45% kobiet kontrolowało swoją masę ciała przynajmniej raz w tygodniu, a 24% uważało, że 
nie jest to ważne i dokonywało kontroli rzadziej niż raz w miesiącu. Kontrolę masy ciała prowadziły 

częściej kobiety starsze (p = 0,003), będące w pierwszej ciąży (p = 0,001) i z wykształceniem wyższym 

(p = 0,0034). Mleko i przetwory mleczne występowały w dietach 3/4 kobiet, ale tylko co piąta spełniała 

zalecenia odnośnie ich ilości, częściej zalecaną ilość produktów mlecznych spożywały kobiety młodsze 
(p = 0,001), posiadające już wcześniej przynajmniej jedno dziecko (p = 0,031). Zaleceń dotyczących 

podaży płynów w 1 trymestrze przestrzegało 2/3 kobiet, a w 2 trymestrze tylko 1/3 respondentek. 

Podsumowanie: Czynniki takie jak wiek, posiadana liczba dzieci, wykształcenie miały wpływ na zmiany 

w diecie i dokonywane wybory, natomiast miejsce zamieszkania i wiek ciąży nie miały wpływu na otrzy-
mane wyniki. 

Słowa kluczowe: ciąża, ciężarne, czynniki 
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Factors influencing the nutritional behavior of pregnant women 

Abstract 

The aim of the study was to evaluate maternal and environmental factors that affect eating behavior during 

pregnancy. 
Materials and methods: The study involved 137 women from Lublin and Zamość, who were in the 1st or 

2nd trimester of pregnancy. The exclusion factor was the gestational age above 24 weeks, due to the risk of 

developing gestational diabetes, which necessitates a change in the diet. The study was conducted using 

a KomPAN-based questionnaire in the period IX 2019-II 2020. 
Results: 85 women were in the 2nd trimester of pregnancy, and the duration of pregnancy of the remaining 

women was in the range of 7-12 weeks. None of the women required an elimination diet. Younger women, 

aged up to 30 years of age, significantly more often than older women did not change their eating habits  

(p = 0,023) and did not change the selection of food products in the diet, but only frequency of their 
consumption (p = 0,001). In line with the recommendations for pregnant women, it is important to monitor 

weight gain in each trimester. 45% of women checked their body weight at least once a week, and 24% 

thought it was not important and checked less than once a month. Body weight control was performed 

more often by older women (p = 0,003), who were in their first pregnancy (p = 0,001) and with higher 

education (p = 0,0034). Milk and dairy products were present in the diets of women, but only every fifth 

fulfilled the recommendations regarding their quantity, more often the recommended amount of dairy 

products was consumed by younger women (p = 0,001), who already had at least one child (p = 0,031). 

Recommendations regarding water intake in the first trimester were followed by 2/3 of women, and in the 
second trimester only by 1/3 of the respondents. 

Summary: Factors such as age, number of children and education influenced dietary changes and choices, 

while place of residence and gestational age did not affect the results. 

Keywords: pregnancy, pregnant, factors 
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Dieta indywidualnym krokiem do zdrowia. 

Najpopularniejsze diety w 2021 roku i ich zalety 

1. Wstęp/Wprowadzenie  

Żyjemy w środowisku, gdzie popularne stało się stosowanie różnego rodzaju diet 

w celu utrzymania prawidłowej wagi, ale też aby cieszyć się zdrowiem przez jak 

najdłuższy czas. Jednak w przypadku większości osób, ten termin wciąż mylnie 

kojarzy się z restrykcjami, czyli z dietą odchudzającą. Należy więcej mówić o tym, że 

dieta jest sposobem odżywiania, a więc podejściem do żywienia, jakie każdy z Nas 

prowadzi według własnych zasad – bardziej lub mniej zdrowych. Definicja diety wciąż 

ewoluuje i ciągle dostosowuje się do pojawiających się informacji naukowych na temat 

wpływu konkretnych produktów, składników odżywczych czy innych elementów 

żywności na zdrowie i pojawianie się różnych chorób [1]. Słowo „dieta” ma swoje 

korzenie w języku greckim, co dokładnie oznacza „styl życia” [2]. Prawidłowym będzie 

więc podkreślanie w życiu codziennym i utrwalanie w społeczeństwie tego, że każdy 

z Nas posiada swoją indywidualną dietę, ale zawsze może ją zmieniać czy modyfikować 

według własnych potrzeb. Celem pracy jest przedstawienie diet, cieszących się naj-

większą popularnością w 2021 roku, a także ich zalet oraz wad. Wymienione w artykule 

diety znalazły się na szczycie rankingu dokonanego przez U.S. News&World Report 

wraz z pomocą ekspertów do spraw diety i żywienia. 

2. Podział diet ze względu na zastosowanie  

W nauce o żywieniu człowieka, można wyróżnić wiele rodzajów diet. Na ogół jest 

sposobem żywienia, na którą mamy wpływ i sami wybieramy jak będzie ona wyglą-

dała – wtedy nazywana jest dietą „zwyczajową”, „podstawową”. Zdarzają się jednak 

sytuacje, kiedy ktoś musi wyeliminować jakieś konkretne produkty lub grupę takich 

artykułów spożywczych z powodów zdrowotnych. W tej sytuacji można mówić 

o diecie „terapeutycznej”. Przy stosowaniu takiego sposobu żywienia, może dochodzić 

do wystąpienia pewnych niedoborów, ponieważ dieta może nie być odpowiednio 

zbilansowana [3]. Jest to jednak nieuniknione, gdyż jej celem jest wypełnienie funkcji 

leczniczej. Dokonuje się tego poprzez eliminację konkretnych produktów (ale też 

składników, na przykład wapnia, soli) z jadłospisów czy też ich ograniczenie [4]. 

Kolejny rodzaj diety to tak zwana „alternatywna” dieta. Wybierana jest przez osoby 

zdrowe w sposób świadomy, kiedy z własnej woli ktoś decyduje się na wprowadzenie 

pewnych modyfikacji w sposobie swojego żywienia czy też w proporcjach makro-

składników [5]. Niestety, często dochodzi wtedy do stosowania diet niezbilanso-

wanych, co grozi poważnymi niedoborami i rozwojem pewnych chorób. Przykładem 

może być dieta niskowęglowodanowa, jednoskładnikowa (grejpfrutowa, kapuściana, 

bananowa), rozdzielna (dr Haya), rygorystyczna (kopenhaska). Drugą grupą diet alter-

natywnych są diety wegetariańskie i jej odmiany. Nie muszą być one „niezdrowe”,  
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ale należy zwracać uwagę na to, aby nie stały się niedoborowe. Można też wymienić 

jeszcze ostatni rodzaj diety, czyli dietę „doświadczalną”, co ma miejsce, gdy ktoś 

odżywia się w jakiś konkretny sposób w celach naukowych, co jest wykorzysty-wane 

przy przeprowadzaniu badań żywieniowych [2]. 

3. Ranking diet 

Z pomocą ekspertów do spraw diety i żywienia, U.S. News&World Report, 

światowy organ w rankingach i doradztwie konsumenckim, dokonało rankingu diet 

z 2021 roku [6]. Podzielono je na kilka kategorii: ogólne, reklamowane przez 

dietetyków w ramach opłacanych programów żywieniowych, odchudzające, dla diabe-

tyków, zdrowe dla serca, najłatwiejsze do naśladowania, roślinne, szybko odchudzające.  

Podobny przegląd diet przeprowadzono w 2016 roku, co zostało opublikowane 

w raporcie U.S. News&World Report [7]. Pod lupę wzięto 20 diet odchudzających, 

które spełniały określone kryteria. Zbadano wtedy światowe rankingi „Najlepszych 

diet odchudzających”, które nie zawierały konkretnych celów kalorycznych, stoso-

wania suplementów czy zamienników i nie zostały sklasyfikowane jako „nisko-

kaloryczne”. Najlepsze wyniki otrzymała dieta Atkinsa, która wykazała najwięcej 

dowodów na długotrwałą (≥ jeden rok), ale zarazem krótkotrwałą (≤ sześć miesięcy) 

utratę masy ciała. 

Jednak w 2021 roku, uwzględniono aż 39 diet, co wskazuje na to, że ta tema-tyka 

szybko się rozwija. Żeby wyłonić zwycięzców, wzięto pod uwagę takie cechy, jak 

bezpieczeństwo stosowania, trudność diety, zawartość odżywczą, łatwość w utracie 

wagi (krótkotrwałą i długotrwałą), a także ochronę przed schorzeniami takimi jak 

nadciśnienie, cukrzyca czy choroby serca [6]. Na szczycie diet „stosowanych” ogółem, 

uplasowały się kolejno diety: śródziemnomorska, DASH, fleksitariańska, WW 

(Weight Watchers). Jakie są ich zalety i wady? Do jakich odbiorców mogą być 

kierowane? 

4. Na szczycie po raz czwarty – dieta śródziemnomorska 

Termin ten do literatury medycznej został przedstawiony przez amerykańskiego 

doktora Ancela Keysa, który odkrył je już w latach 50. XX wieku. Dietą śród-

ziemnomorską nazwał zwyczaje żywieniowe istniejące w regionie basenu Morza 

Śródziemnego. Zauważono, że wśród tej społeczności rzadko występują choroby 

niedokrwienne serca [8]. Na Międzynarodowej Konferencji na temat Diet Miesz-

kańców Basenu Morza Śródziemnego (International Conference on the Diets of the 

Mediterranean) organizowanej przez WHO i Oldways Preservation and Exchange 

Trust, co miało miejsce w 1993 roku, dokonano dokładnego przeglądu diety śródziem-

nomorskiej i jej wpływu na zdrowie [9]. Definicja pojęcia „diety śródziemnomorskiej” 

i jej uzasadnienie zostało określone wtedy na podstawie dowodów, takich jak 

najwyższa na świecie oczekiwana długość życia, na podstawie badań wykazano też, że 

stosowanie tej diety wiąże się z niskim ryzykiem wystąpienia chorób serca, nowo-

tworów, chorób przewlekłych. Rzadko pojawiały się one wśród mieszkańców tamtego 

regionu, mimo niewielkiej dostępności opieki medycznej [10]. 

Trichopoulou podała 9 cech typowych przy stosowaniu tradycyjnej diety śródziem-

nomorskiej: spożywanie głównie takich produktów jak oliwka z oliwek, produktów 
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zbożowych, roślin strączkowych. Ważne miejsce w diecie powinny zajmować owoce 

oraz warzywa. Z kolei średnie spożycie powinno dotyczyć produktów mlecznych, wina, 

a ograniczyć należy tłuszcze nasycone, produkty mięsne. Trzeba jednak pamiętać, że 

dietę cechują nie tylko elementy żywieniowe. U mieszkańców basenu śródziemno-

morskiego dominował zdrowy tryb życia, wyróżniający się dużą aktywnością fizyczną 

[11]. 

Z punktu widzenia medycznego, wykazano, że jadłospis stosowany w tamtym regionie, 

przyczynia się do zapobiegania depresji, otyłości, rozwojowi chorób układu krążenia, 

raka piersi, czy jelita grubego, a także astmy, zaburzeń funkcji poznawczych czy zabu-

rzeń erekcji [12]. W innym artykule przedstawiono też informacje, że prozdrowotność 

tej diety wynika z połączenia produktów, które zawierają wiele przeciwutleniaczy 

i przeciwzapalnych składników [13]. Przeprowadzono badania, gdzie wykazano silny 

i odwrotny związek pomiędzy wystąpieniem chorób przewlekłych, stanów zapalnych 

i nowotworów, a przestrzeganiem diety śródziemnomorskiej. Jej protekcyjne działanie 

polega na zmniejszaniu wystąpienia uszkodzeń DNA, procesów oksydacyjnych, 

a przez to zwiększeniu przeżycia komórek. Dieta śródziemnomorska została oceniona 

jako istotny element przy walce z rakiem [13]. 

 Innym przykładem, o którym warto wspomnieć jest badanie przeprowadzone przez 

Schroedera w 2004 roku. Przebadanych zostało 1547 mężczyzn i 1615 kobiet populacji 

hiszpańskiej. Udowodniono w nim korzystny wpływ omawianej diety na obniżenie 

ryzyka wystąpienia otyłości, które istotnie malało wraz z wprowadzaniem zasad 

żywienia zgodnych z tym typem menu [14]. 

Zalet tej diety jest mnóstwo, jest ona niepodważalnie i właściwie uznana za zdrową 

i jednoznacznie zasługuje na miejsce u szczytu rankingu według U.S. News. Znaj-

dziemy tu wiele plusów, a przykładami mogą być: obniżenie spożycia soli, poprawa 

poziomu frakcji HDL cholesterolu i obniżenie poziomu triglicerydów, a więc zmniej-

szenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia czy cukrzycy [15]. Pojawia się 

pytanie, czy znajdziemy w niej jakiekolwiek wady? Można stwierdzić, że jest przezna-

czona dla osób cierpliwych, ponieważ efekty nie pojawią się natychmiastowo. Drugim 

elementem mogłyby być związane z nią koszty, ponieważ w jadłospisie znajdują się 

orzechy, wiele gatunków ryb, które w Polsce nie należą do produktów dostępnych na 

każdą kieszeń. Ale na pewno nie znajdziemy tu wad związanych z negatywnym 

wpływem na zdrowie. 

5. Dieta DASH w leczeniu nadciśnienia 

Kolejnym przykładem z rankingu jest dieta DASH, która jest zalecana przez 

większość towarzystw zajmujących się tematyką zdrowego żywienia na całym świecie 

i jest rekomendowana przez NFZ. Skrót DASH to skrót pochodzący z języka angiel-

skiego i oznacza „dietary approaches to stop hypertension”, czyli „plan żywieniowy 

chroniący przed nadciśnieniem” [16]. Powstała jako skutek prowadzenia amerykań-

skich badań DASH nad znalezieniem diety, która byłaby efektywna przy leczeniu 

nadciśnienia. Jakie są zasady tego planu żywieniowego? Zakłada zmianę nawyków 

żywieniowych, szczególnie u osób, którzy zmagają się z nadciśnieniem tętniczym, 

nadwagą, hipercholesterolemią czy hiperlipidemią [17]. Opiera się na spożywaniu 

minimum czterech lub pięciu posiłków w ciągu dnia. Ważnym elementem jadłospisu 
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są owoce i warzywa, produkty zbożowe oraz nabiał o niskiej zawartości tłuszczu. 

Dodatkowo, ważną zasadą diety DASH jest podaż wody w ilości półtora litra na 24 

godziny – mogą to być także soki i herbaty. Osoby na tej diecie powinny zwracać 

uwagę na podaż soli, która nie powinna przekraczać 6 g na dobę, a także dbać o to, aby 

regularnym urozmaiceniem były orzechy i ryby. Istnieją też pewne zakazy, które 

dotyczą palenia papierosów i ograniczenia spożywania napojów alkoholowych [18]. 

Oczywiście, dodatkowe korzyści płynące z zastosowania tej diety wynikają 

z połączenia jej z aktywnością fizyczną. 

Przeprowadzono wiele badań dotyczących wpływu DASH na osoby zmagające się 

z nadciśnieniem. Jedno z nich polegało na ocenie wpływu różnych poziomów sodu 

w menu w połączeniu z dietą DASH, co zastosowano u osób zmagających się 

z podwyższonym ciśnieniem i zdrowych w tym aspekcie [19]. Udział wzięło łącznie 

412 osób. Uczestnicy przez 30 dni spożywali pokarmy o wysokim, średnim i niskim 

poziomie sodu. Byli oni losowo przydzieleni do jadłospisu kontrolnego i do diety DASH. 

Wykazano, że plan żywieniowy zgodny z dietą DASH był powiązany ze znacznie 

obniżonym ciśnieniem krwi na każdym poziomie sodu, a różnica była większa 

w przypadku większych ilości sodu. 

Naukowców zastanawiało też, czy jest możliwość zastąpienia obecnych w diecie 

DASH niskotłuszczowych produktów mlecznych ich odpowiednikami o większej 

zawartości tłuszczu i zmniejszeniem spożycia cukru. Jaki byłby wtedy ostateczny efekt 

zdrowotny? W jednym z badań klinicznych dokonano więc porównania tej diety 

z dietą wysokotłuszczową DASH o niższej zawartości węglowodanów (HF-DASH). 

Obiektem zainteresowania był ich wpływ na takie parametry, jak ciśnienie krwi, lipidy, 

lipoproteiny [20]. Wnioskiem z tego doświadczenia było to, iż modyfikacja standar-

dowej diety DASH obniżała ciśnienie tętnicze w takim samym stopniu, ale dodatkowo 

miała też rolę w spadku poziomu triglicerydów i VLDL w osoczu. 

Dieta stworzona po przeprowadzeniu badania DASH zyskała wielu zwolenników 

i bezapelacyjnie można określić ją jako bezpieczną dla zdrowia i niełatwo wyszukać 

w niej jakiekolwiek wady. Jest kierowana głównie do osób cierpiących na problemy 

z podwyższonym ciśnieniem tętniczym lub z niewłaściwymi parametrami panelu lipi-

dowego. Jednak należy podkreślić, że będzie dobrym wyborem dla każdego, kto chce 

zdrowo się odżywiać. 

6. Elastyczny tryb życia, czyli dieta fleksitariańska 

Zmiana sposobu żywienia może się wiązać również z pewnymi przekonaniami 

etycznymi, niekoniecznie z samą chęcią zrzucenia kilogramów czy nawet dbaniem 

o zdrowie. Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na fleksitarianizm, co oznacza 

„flexible vegetarian” czyli „elastyczny wegetariański” [21]. Taka dieta polega na 

postawianiu pewnych „kompromisów”. Podstawą jest ograniczenie produktów 

mięsnych i ryb, a skupianiu się na tym, aby głównym miejscem w jadłospisie były 

owoce, warzywa, produkty roślinne. Warto wspomnieć, że w rankingu najlepszych diet 

odchudzających zajmuje pierwszą pozycję [22]. Często na tą dietę decydują się osoby 

w początkowym etapach przechodzenia na dietę roślinną. Drugim przykładem są 

osoby, które nie chcą całkowicie rezygnować z produktów odzwierzęcych, ale jako cel 

obrały zdrowszy styl życia. Odmianą fleksitariańskiej diety jest semiwegetarianizm, 
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który opiera się na zakazie spożywania mięsa ssaków, ale dozwolone są: ryby, białe 

mięso oraz owoce morza, a dodatkowo też jaja, miód i przetwory mleczne [23]. 

Fleksitarianizm cieszy się dużym poparciem wśród osób, które na pierwszym 

miejscu stawiają zdrowie. Dieta ta była badana pod wieloma względami aż w 25 

badaniach na przełomie lat 2000-2016. Doświadczenia były opisane i opublikowane 

w bazie National Center for Biotechnology Information PubMed [24]. Z tych 

wszystkich badań, 12 z nich dotyczyło takich aspektów jak jakość diety oraz masa 

ciała. We wnioskach wykazano, że fleksitarianizm ma pozytywny wpływ na kontrolę 

wagi, wykazano też lepsze wskaźniki zdrowia metabolicznego i utrzymanie ciśnienia 

na odpowiednim poziomie. Dodatkowo, stwierdzono, że może mieć udział w leczeniu 

chorób zapalnych jelit (na przykład choroba Leśniowskiego-Crohna) i przy stosowaniu 

tej diety istnieje mniejsze ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2. 

Dieta stosowana przez fleksitarian ma wiele zalet, chociażby to, że są duże szanse 

utrzymania takiego stylu żywienia przez dłuższy czas. A wynika to z tego, że w prze-

ciwieństwie do innych diet, nie istnieją sztywnie ustalone granice w jadłospisie i nic 

nie jest zero-jedynkowe. Można spożywać wszystkie produkty, a uwagę należy 

zwracać tylko na racjonalne podejście do żywienia i ewentualne ograniczenie pewnych 

artykułów spożywczych [25]. Warto zaznaczyć, że fleksitarianizm stanowi zatem pew-

nego rodzaju strategię żywieniową. Poprzez stosowanie się do zasad tej diety, można 

ominąć przeszkody związane także z aspektem kulturalnym i wzorcami utrwalonymi 

w tradycji czy rozwiązać problemy dotyczące konsekwencji środowiskowych. Jest to 

pewnego rodzaju kompromis, który niesie ze sobą wiele pożytku nie tylko w aspekcie 

zdrowotnym, ale też środowiskowym [26]. Innymi korzyściami są efekty zdrowotne, 

którymi są zmniejszenie ryzyka wystąpienia wielu chorób, między innymi cukrzycy 

typu 2, chorób sercowo-naczyniowych, raka jelita grubego. Dodatkowo, przy zasto-

sowaniu diety fleksitariańskiej spożywa się większe ilości błonnika w jadłospisie 

i częściej sięga po alternatywne źródła białka [27]. 

7. WW (Weight Watchers), czyli dieta „punktowa” 

Ogromną zaletą diety WW jest brak konieczności liczenia kalorii, co jest zdecy-

dowanie przyciągającym aspektem dla wielu osób, poszukujących planu żywienio-

wego w celu zrzucenia nadprogramowych kilogramów, ponieważ brzmi to bardziej 

zachęcająco. Dieta ta jest porównywalna do diety o umiarkowanej zawartości tłuszczu 

lub o niskiej zawartości tłuszczu [28] – w zależności od tego, czy celem będzie spadek 

masy ciała o wartości 0,5 kg czy 1 kg w ciągu tygodnia. Na czym w takim razie opiera 

się Weight Watchers? Polega na wprowadzeniu w życie punktowego systemu 

„SmartPoints”, który bazuje na przypisywaniu produktom spożywczym pewnych ilości 

punktów, które zostały obliczone pod względem ich wartości energetycznej oraz 

gęstości odżywczej. Na tej podstawie wyróżniono nisko punktowaną żywność i taką 

o wyższych wartościach punktowych [29]. Do pierwszej grupy należą nabiał nisko-

tłuszczowy, produkty z wysoką zawartością błonnika, rośliny strączkowe. Wysoko 

punktowane artykuły spożywcze powinny być unikane lub konsumowane spora-

dycznie. Warzywa oraz owoce są najczęściej „bezpłatne”, więc można je spożywać 

często i o dowolnej porze dnia. Ważnym aspektem, poza stosowaniem się do programu 

żywieniowego, jest wprowadzenie aktywności fizycznej w życiu codziennym, co jest 

zaleceniem krajowym od 2013 roku w USA [30, 31]. 
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Według Weight Watchers, jest jeszcze druga opcja dietetyczna, gdzie osoba nie 

stosuje programu punktowego, ale koncentruje się na tym, aby w swojej diecie spo-

żywać produkty o wysokiej wartości żywieniowej, a jednocześnie unikać pokarmów 

o niskiej gęstości odżywczej [32]. 

Przeprowadzono badanie, które miało na celu analizę skuteczności diety. Spośród 

29 tysięcy osób z otyłością lub nadwagą, stosowano przez 12 miesięcy, zasady 

zalecane w diecie Weight Watchers. U badanych doszło do spadku masy ciała, wyno-

szącego średnio 2,8 kg, a w przypadku 33% stwierdzono, że doszło do redukcji masy 

ciała wynoszącej ≥ 5% pierwotnej wagi [33]. 

W innym badaniu wykazano nie tylko redukcję masy ciała, ale także pozytywny 

wpływ na zmniejszenie czynników ryzyka wystąpienia schorzeń kardiologicznych. 

W badaniu wzięło udział 160 osób, których losowo przydzielono do czterech 

popularnych diet: Ornisha, Zone, Atkinsa i właśnie Weight Watchers [34]. Zalecenia 

dietetyczne były stosowane rok i po tym czasie oceniano efekty. W przypadku diety 

WW, spadek masy ciała u badanych wyniósł średnio 3 kg, przy czym eksperyment 

przerwało 26 osób, czyli do końca trwania badania wytrwało 65% uczestników. 

Zaobserwowano wpływ na zmniejszenie stosunku lipoprotein o niskiej gęstości do 

lipoprotein o wysokiej gęstości HDL o wartości około 10%. Wpływ na poziom 

glukozy czy ciśnienie, nie był znaczący.  

Interesującą zaletą tej diety jest stosowanie indywidualnych spotkań lub w formie 

online. Odbywają się one regularnie (co tydzień lub co miesiąc), co pozwala na 

zaspokojenie potrzeb psychologicznych ze strony osób, które podejmują się tego 

programu żywieniowego i okazanie im wsparcia [29]. Z kolei do wad Weight 

Watchers można zaliczyć wniosek wysunięty z jednych badań, gdzie zauważono niski 

stopień stosowania się do podanych zasad żywieniowych, co daje informację, że nie 

każdy jest na tyle zmobilizowany, aby sukcesywnie osiągnąć obiecywane efekty [35]. 

Oznacza to, że dieta „punktowa” przeznaczona jest głównie dla osób wytrwałych 

i cierpliwych, które są nastawione na długofalową zmianę stylu swojego życia. 

8. Podsumowanie 

Jedni chcą dążyć do redukcji masy swojego ciała, a inni z kolei do osiągnięcia 

większej masy mięśniowej. Jeszcze inni muszą rezygnować z konkretnych produktów 

żywnościowych, co wynika z przyczyn zdrowotnych. Rodzajów diet jest mnóstwo, 

a wciąż pojawiają się i będą pojawiać się coraz to nowsze propozycje różnych planów 

dietetycznych, które będą mogły pomagać w dążeniu do konkretnych celów. Należy 

jednak być czujnym oraz odpowiedzialnie i racjonalnie podchodzić do proponowanych 

diet, szczególnie tych, które są promowane na portalach społecznościowych, gdyż nie-

koniecznie muszą stanowić zdrową opcję dla każdego. Ostateczną decyzję o tym, jak 

chcemy się odżywiać, podejmujemy samodzielnie. Należy również pamiętać o tym, że 

dieta nie powinna być utożsamiana z katorgą czy restrykcjami, ale powinniśmy dążyć 

do odnalezienia odpowiedniej dla siebie, która będzie stanowiła nieodłączny element 

stylu życia. 
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Streszczenie 

Pojęcie diety jest wciąż potocznie i nieprawidłowo definiowane wśród społeczeństwa jako dieta odchudzająca, 

gdzie zawsze jej celem jest zrzucenie zbędnych kilogramów oraz poświęcenie w związku ze stosowaniem 

się do narzuconych ograniczeń. Jednak odpowiednim określeniem tego terminu będzie „styl życia”, co 
bezwzględnie należy utrwalać w populacji, aby słowo „dieta” nabrało nowego znaczenia. Każdy z nas 

prowadzi swój osobisty tryb życia, a więc swoją własną dietę. Od nas zależy jak będzie wyglądała. 

Najważniejszym punktem jest to, że powinna prowadzić nas do posiadania dobrego samopoczucia. Jest 

wiele rodzajów diet, które można podzielić ze względu na zastosowanie i grupę odbiorców, do jakich 
będzie kierowana. Wyróżnia się diety ogólne, alternatywne, lecznicze oraz doświadczalne. Z roku na rok 

pojawiają się nowe plany żywieniowe i nowe modyfikacje. U.S. News&World Report dokonało rankingu 

diet z 2021 roku, biorąc pod uwagę wiele aspektów, między innymi czy umożliwia szybką lub długotrwałą 

utratę wagi, czy jest bezpieczna oraz łatwa do stosowania. Dodatkowo zbadano czy nie grożą wystąpie-
niem niedoborów i jaki mają wpływ na zdrowie. Wyłoniono w ten sposób diety o najkorzystniejszym 

działaniu na witalność człowieka i wśród nich znalazły się: śródziemnomorska, DASH, fleksitariańska, 

WW (Weight Watchers). Doceniane są zarówno przez indywidualne jednostki jako koncept na ogólny styl 

życia, ale też poprzez wiele zalet zdrowotnych, są zalecane w pewnych celach terapeutycznych, między 
innymi u osób z nadciśnieniem, cukrzycą, zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-

naczyniowych. 

Słowa kluczowe: dieta, zdrowie, plan żywieniowy, fleksitarianizm, dieta śródziemnomorska 

Diet as an individual step to health. The most popular diets in 2021 and their 

benefits 

Abstract 

The concept of diet is still colloquially and incorrectly defined in society as a slimming diet, where its goal 

is always to lose unnecessary kilograms and sacrifice due to compliance with the imposed restrictions. 
However, the appropriate designation for this term will be "lifestyle", which absolutely needs to be 

preserved in the population for the word "diet" to take on a new meaning. Each of us leads his own 

personal lifestyle, and therefore his own diet. It depends on us what it will look like. The most important 

point is that it should lead us to have a sense of well-being. There are many types of diets that can be 
divided according to the application and target group. There are general, alternative, therapeutic and 

experimental diets. Every year there are new nutritional plans and new modifications. U.S. News & World 

Report ranked diets in 2021, taking into account many aspects, including whether it allows for quick or 

long-term weight loss, whether it is safe and easy to follow. In addition, it was examined whether there is 
a risk of deficiencies and what impact they have on health. In this way, diets with the most beneficial 

effects on human vitality were selected, including: Mediterranean diet, DASH diet, flexitarian diet, WW 

diet (Weight Watchers). They are appreciated by individual units as a concept for a general lifestyle, but 

also for many health benefits, they are recommended for certain therapeutic purposes, including in people 
with hypertension, diabetes, increased risk of cardiovascular diseases. 

Keywords: diet, health, nutritional plan, flexitarianism, Mediterranean diet 
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Znaczenie diety  

w rozwoju i przebiegu trądziku pospolitego 

1. Wprowadzenie 

Współcześnie jako jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w gabinecie dermatolo-

gicznym wymieniany jest trądzik pospolity (Acne vulgaris). Wiek występowania 

trądziku jest zróżnicowany, pacjentami są nie tylko nastolatkowie, ale również ludzie 

dorośli [1]. Choroba dotyczy 80-100% populacji pomiędzy 11. a 30. rokiem życia. Za 

szczyt zapadalności uważa się wiek pomiędzy 14. a 17. rokiem życia u kobiet i między 

16. a 19. rokiem życia u mężczyzn [2]. Trądzik najczęściej dotyka młodzież nasto-

letnią, co wynika ze zwiększonej aktywności hormonalnej w tym okresie, ale często 

utrzymuje się u osób dorosłych. Zmiany powstałe w przebiegu trądziku mogą mieć 

charakter zaskórników, grudek, krostek i nacieków zapalnych. Najczęściej są zloka-

lizowane na twarzy i plecach, mogą również występować na klatce piersiowej. Taka 

lokalizacja zmian prowadzi do negatywnych następstw emocjonalnych, psycho-

logicznych i społecznych w życiu pacjenta [1, 2].  
Mechanizm powstawania trądziku jest złożony [3]. Zdecydowany wpływ mają 

czynniki genetyczne, aktywność hormonów androgenowych, nadmierne wydzielanie 

sebum przez gruczoły łojowe, zaburzenie rogowacenia ujść mieszków włosowych oraz 

ich kolonizacja przez bakterie Cutibacterium acnes, a także niektóre substancje lecz-

nicze czy niewłaściwa pielęgnacja skóry. W zwalczaniu choroby znaczącą rolę może 

odgrywać właściwie dobrana farmakoterapia, jak również odpowiednia pielęgnacja 

skóry i prawidłowy sposób odżywiania [2, 4]. 

Celem pracy jest przedstawienie podstawowych zaleceń dietetycznych, które mogą 

mieć wpływ na stan skóry u osób z trądzikiem pospolitym oraz zwrócenie uwagi na 

konieczność prowadzenia dalszych badań naukowych w celu stworzenia rekomendacji 

dietetycznych. 

2. Wpływ diety na trądzik pospolity 

Dyskusja na temat związku pomiędzy dietą a trądzikiem pospolitym jest nadal 

aktualna. Dane z badań naukowych wskazują na istotny wpływu diety na procesy 

immunologiczne i hormonalne zaangażowane w patogenezę trądziku [2]. Uważa się, 

że dieta i trądzik są zależne ze względu na liczne czynniki, wśród których możemy 

wymienić: androgeny, insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1), insulinę, białko 

wiążące hormony płciowe (SHGB), białko wiążące sekwencję odpowiedzi na sterole 1 
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(SREBP-1) i mediatory zapalenia [2]. Liczne badania dotyczące wpływu składników 

żywności na zdrowie wykazują, że codzienna dieta w zdecydowany sposób deter-

minuje reakcje zdrowotne organizmu. Świadczą o tym badania nad udziałem wybranych 

składników pokarmowych w patogenezie trądziku pospolitego [5-7]. 

Dieta dla osób chorych na trądzik powinna być prawidłowo zbilansowana. Ważne 

jest, aby była indywidualnie dobrana do pacjenta, uwzględniała jego upodobania oraz 

preferencje żywieniowe, a przede wszystkim dostarczała niezbędnych składników 

odżywczych w tym składników mineralnych (w szczególności cynku, selenu, krzemu 

oraz siarki), a także witamin (głównie witamin A, C, D oraz witamin z grupy B) [4].  

2.1. Znaczenie węglowodanów  

Do zbadania związku pomiędzy jakością i ilością spożywanych węglowodanów 

oraz trądzikiem skłoniły naukowców obserwacje rzadkiego występowania trądziku 

u populacji, które zamieszkiwały tereny wiejskie przed przyjęciem modelu diety za-

chodniej. Obecnie uważa się, że spożywanie wysokoprzetworzonych węglowodanów 

odgrywa istotną rolę w patogenezie trądziku. Przeprowadzone zostały liczne badania 

kontrolowane placebo, których wyniki potwierdziły, że stosowanie diety z wysokim 

ładunkiem glikemicznym ma wpływ na indukcję oraz zaostrzenie zmian trądzikowych 

[2]. 

W 2007 i 2008 roku Smith i współautorzy przeprowadzili trzy badania sprawdzające 

związek pomiędzy ładunkiem glikemicznym (ŁG) stosowanej diety a trądzikiem. Do 

dziś te badania dostarczają jednych z najbardziej przekonujących dowodów na istnienie 

związku pomiędzy trądzikiem a ładunkiem glikemicznym spożywanych produktów. 

U pacjentów biorących udział w badaniach stosujących dietę o niskim ŁG wykazano: 

 zmniejszenie ilości całkowitej liczby zmian trądzikowych i zapalnych; 

 obniżenie stężenia androgenów we krwi;  

 wzrost stężenia IGFBP-3; 

 redukcję masy ciała; 

 zmniejszenie BMI; 

 zwiększenie insulinowrażliwości [2].  

W roku 2012, Kwon i współautorzy opublikowali wyniki przeprowadzonego zaśle-

pionego i kontrolowanego badania. Po pięciu tygodniach trwania badania u osób, które 

stosowały dietę o niskim ładunku glikemicznym wykazano znacznie mniej zmian 

niezapalnych, niższą ekspresję SREBP-1 oraz zmniejszenie rozmiarów gruczołów 

łojowych [2]. 

Przedstawione wyniki badań sugerują, że spożycie produktów o wysokim indeksie 

lub ładunku glikemicznym powoduje podwyższenie poziomu glukozy we krwi. Tym 

samym tego typu produkty wpływają na wzrost produkcji insulinoopornego czynnika 

IGF1, który pobudza zwiększone wydzielanie androgenów, prowadzące do wzmożonej 

produkcji łoju [1, 2, 8].  

Badania wykazują, że ilość i jakość węglowodanów w pożywieniu mogą odgrywać 

znaczącą rolę w patogenezie trądziku. Warto sięgać po produkty o niskim ładunku 

i indeksie glikemicznym. Mogą mieć one pozytywny wpływ na skład i wydzielanie 

sebum oraz ekspresję SREBP-1. W jednym z przeprowadzonych badań wykazano, że 

występowanie trądziku korelowało z niskim spożyciem warzyw oraz nadmiernym 
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czekolady, słodyczy, nabiału i tłustych potraw. Pacjenci powinni zastępować produkty 

o wysokim IG, produktami o niskim IG (np. pełnoziarnistymi produktami zbożowymi 

czy świeżymi warzywami) lub produktami bogatymi w białko (np. chudym mięsem 

bądź rybami) [2]. Minimalna podaż warzyw w codziennej diecie to 400 g. Warzywa są 

źródłem wielu składników odżywczych, które pozytywnie oddziałują na stan cery. 

W codziennej diecie nie należy zapominać o owocach chociaż ich spożycie powinno 

być niższe w porównaniu do warzyw. W celu urozmaicenia codziennej diety należy 

wybierać owoce i warzywa charakteryzujące się zróżnicowanym składem substancji 

bioaktywnych, cennych dla zdrowia skóry [9]. 

2.2. Znaczenie mleka i przetworów mlecznych 

Związek pomiędzy spożywaniem mleka a trądzikiem został oceniony w różnych 

badaniach naukowych, między innymi w trzech dużych badaniach przeprowadzonych 

przez Abedamowo i współautorów. Pierwszym z badań było retrospektywne badanie 

kohortowe. Grupa badanych, dorosłych pielęgniarek wypełniała FFQ, Food Frequency 

Questionnaire. Kobiety odpowiadały na pytania dotyczące rozpoznawania trądziku 

młodzieńczego przez lekarza. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż 

częstotliwość wystąpienia trądziku była związana z ilością spożywanego mleka. Wy-

kazano również, że związek ten był silniejszy dla odtłuszczonego mleka w porównaniu 

z mlekiem chudym i pełnotłustym [2]. Nawet mleko o niskiej zawartości tłuszczu 

powoduje wzrost poziomu czynnika IGF-1 a tym samym wpływa na zwiększone 

wydzielanie androgenów [8]. 

W dwóch pozostałych prospektywnych badaniach przeprowadzonych przez Abeda-

mowo i współautorów w latach 2006 i 2008, badano wpływ spożywania nabiału na 

występowanie trądziku u chłopców i dziewcząt w przedziale wiekowym 9-15 lat. 

Wykazano, że trądzik pojawiający się u badanych dziewcząt był skorelowany z ilością 

spożywanego mleka chudego, odtłuszczonego i pełnotłustego. Zaś u chłopców jedynie 

ze spożyciem mleka odtłuszczonego [2]. Konsumowanie mleka, podobnie jak produktów 

o wysokim indeksie glikemicznym, podwyższa stężenie insuliny oraz IGF-1 we krwi, 

zaś zmniejsza stężenie IGFBP-3. Krowie mleko zawiera bydlęcy IGF-1, który ma taką 

samą budowę jak ludzki IGF-1 co powoduje, że wiąże się do receptora z taką samą 

siłą. Zaś aminokwasy zawarte w mleku powodują zwiększenie wątrobowej produkcji 

IGF-1 [2].  

Spożycie produktów mlecznych wiąże się z ekspozycją na hormony między innymi 

na dihydrotestosteron, który ma silne właściwości stymulujące czynność gruczołów 

łojowych [2, 6, 10]. Białka serwatkowe, a w szczególności α-laktoalbuminy są nośni-

kami substancji biologicznie czynnych [4]. Stanowią one 20% mleka krowiego [2]. 

Przypuszcza się, że serwatka, która jest bogata w leucynę, może zaostrzać trądzik 

wpływając na proliferację naskórka, wydzielanie androgenów i lipogenezę w obrębie 

gruczołu łojowego [6, 11]. Wykazano, że kazeina stanowiąca pozostałe 80% mleka 

krowiego wpływa na zwiększenie stężenia IGF-1 [2]. Odżywki białkowe stosowane 

jako suplementy wśród sportowców, mogą więc wpływać na nasilenie trądziku [6, 12]. 

Zaobserwowano, że nadużywanie preparatów zawierających serwatkę oraz kazeinę 

skutkowało pojawieniem się lub nasileniem trądziku u kulturystów i sportowców 

uprawiających sporty siłowe [5, 6].  
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Z kolei Kim i współautorzy w badaniu z 2010 roku zasugerowali, że fermentowane 

mleko wzbogacone w laktoferynę może zmniejszać nasilenie trądziku. Ponadto lakto-

feryna utrudnia kolonizację Cutibacterium acnes, prowadząc do ich śmierci poprzez 

uszkodzenie błon komórkowych [6, 7, 13]. 

Stwierdzono, że zarówno fermentowane jak i niefermentowane produkty mleczne 

wpływają na zwiększenie odpowiedzi insulinowej organizmu w wyższym stopniu, niż 

mógłby wskazywać na to ich indeks glikemiczny. Tyczy się to zarówno mleka pełno-

tłustego, jak i odtłuszczonego. Dodatkowo mleko oraz wszystkie produkty mleczne, 

z wyłączeniem sera mają podobne właściwości insulinotropowe. Zawarte w mleku 

aminokwasy dodatkowo indukują trzustkową sekrecję insuliny, co promuje komedo-

genezę, produkcję łoju, zapalenie mieszka włosowego oraz stymuluje produkcję 

androgenów [2].  

Pomimo przeprowadzenia badań dotyczących możliwego związku pomiędzy 

spożywaniem mleka i jego przetworów a występowaniem i nasileniem trądziku, nadal 

brakuje jednoznacznych dowodów potwierdzających jego wpływ na stan skóry osób 

z trądzikiem pospolitym. 

2.3. Znaczenie kwasów tłuszczowych 

Prawidłowe sebum zawiera głównie triglicerydy, estry wosków, skwalenu i wolnych 

kwasów tłuszczowych, z niewielkimi ilościami cholesterolu. Wszelkie zmiany ilościowe 

i jakościowe w składzie łoju zachodzą wraz ze wzrostem spożycia jednonienasyconych 

kwasów tłuszczowych. Stanowią podłoże dla rozwoju trądziku [6, 14]. Nieprawidłowa 

proporcja w diecie kwasów omega-3 i omega-6 jest zaliczana do czynników wywo-

łujących stan zapalny [6, 15]. Kwasy n-6 należą do prekursorów czynników zapalnych 

[6, 16]. Nadmierne spożycie kwasów n-6 w stosunku do kwasów n-3, wpływa bowiem 

negatywnie na profil lipidowy, zwiększa ryzyko powstania stresu oksydacyjnego oraz 

rozwój otyłości [17, 18]. Wysoka podaż kwasów n-3 może hamować produkcję 

cytokin prozapalnych [5, 6]. Dodatkowo, wykazują one korzystny wpływ na stan skóry 

dzięki upłynnianiu sebum, co przyczynia się do zmniejszenia stanu zapalnego, zwięk-

szenia tolerancji skóry na czynniki alergiczne i bakteryjne [4, 6]. Dobrym źródłem 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych są oleje roślinne, ziarna, orzechy czy tłuste 

ryby [17].  

2.4. Znaczenie wybranych witamin na stan cery 

Zarówno warzywa jak i owoce są bogatym źródłem antyoksydantów, które chronią 

organizm przed działaniem wolnych rodników, nadtlenków lipidowych oraz innych 

toksycznych substancji [20]. Do antyoksydantów zaliczamy witaminy: A, C, E, beta-

karoten, selen czy flawonoidy [9]. Opublikowane badania przedstawiają dane potwier-

dzające rolę antyoksydantów między innymi w leczeniu trądziku [6, 21]. Badania 

pokazują również, że osoby zmagające się z problemem trądziku mają niższe wartości 

antyoksydantów w osoczu w porównaniu do osób zdrowych [6, 22]. 
Warto zwrócić szczególną uwagę na podaż witaminy C, która posiada właściwości 

przeciwutleniające, bierze udział w syntezie kolagenu oraz wykazuje korzystny wpływ 
na likwidację przebarwień skóry, które często występują w przebiegu trądziku [9]. 
Dobrym źródłem tej witaminy w diecie są: owoce dzikiej róży, owoce jagodowe, 
cytrusy, natka pietruszki, warzywa kapustne, papryka, pomidory, chrzan. Należy pa-
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miętać, że witamina C jest składnikiem nietrwałym, dlatego obróbka i stosowanie 
wysokich temperatur mogą wpływać na zmniejszenie jej zawartości w produktach 
[20]. W celu zminimalizowania strat witaminy C zaleca się spożywanie warzyw i owo-
ców w postaci surowej. Spośród metod obróbki termicznej rekomenduje się goto-
wanie na parze, podczas którego starty witaminy C są najmniejsze. W przypadku 
gotowania należy maksymalnie skrócić jego czas trwania, a produkty zanurzać do już 
wrzącej wody. Znaczenie ma również sposób przechowywania produktów. Rekomen-
duje się aby owoce i warzywa trzymać w zaciemnionym miejscu, z dala od promieni 
słonecznych, które mogłyby spowodować utlenianie witaminy C [9, 20]. 

Jedną z ważniejszych witamin mających wpływ na stan skóry jest witamina A. 
Karotenoidy są odpowiedzialne za normalizację wydzielania łoju oraz stan nawilżenia 
skóry [9]. Niedobór witaminy A w diecie może prowadzić do powstawania zmian 
skórnych, powodować suchość skóry, nieprawidłowe rogowacenia komórek oraz złusz-
czanie naskórka. Stosowanie tej witaminy oraz jej pochodnych ma ogromne znaczenie 
w terapii trądziku pospolitego [9]. Najpopularniejszymi karotenoidami występującymi 
w diecie są beta-karoten i likopen. W beta-karoten obfitują takie produkty spożywcze 
jak: boćwina, brokuły, cykoria, dynia, jarmuż, marchew, papryka czerwona, natka 
pietruszki, szczaw i szpinak, a także melony, brzoskwinie i morele. Natomiast dobrym 
źródłem likopenu są: pomidory, zwłaszcza pomidorki koktajlowe, oraz przetwory 
z pomidorów. Mniejsze ilości likopenu znajdują się także w papryce i marchewce [23].  

Kolejnym ważnym składnikiem diety, który ma wpływ na kondycję skóry jest 
witamina E. Spowalnia procesy starzenia skóry i wspomaga gojenie się ran. Dodat-
kowo witamina E wykazuje działanie przeciwzapalne. Dobrym jej źródłem są oleje 
roślinne i orzechy, zwłaszcza migdały, orzechy laskowe oraz pełnoziarniste produkty 
zbożowe [20, 23]. 

Na stan skóry wpływa również witamina D, która zmniejsza produkcję sebum. 
Wykazano, że witamina D może hamować rozrost bakterii gram dodatniej – C. acnes 
[9]. Źródłem tej witaminy w diecie są produkty nabiałowe, tłuszcze rybne oraz tran, 
natomiast w 80% jest ona pozyskiwana przez syntezę skórną w trakcie ekspozycji na 
promieniowanie słoneczne [9, 20]. 

Hamować rozwój bakterii Cutibacterium acnes, może również witamina B3 
(inaczej: niacyna, witamina PP, nikotynamid), która posiada właściwości złuszczające 
oraz przeciwzapalne [9]. Witamina B3 występuje w drożdżach, rybach, mięsie, wątrobie, 
roślinach strączkowych, otrębach pszennych, w mniejszych ilościach również w pie-
czywie, warzywach, owocach i mleku [20]. 

2.5. Znaczenie wybranych składników mineralnych  

Spośród składników mineralnych warto zwrócić uwagę na cynk, który wykazuje 
działanie bakteriostatyczne, absorbuje nadmiar sebum i tym samym wspomaga le-
czenie łojotoku [9]. Cynk wpływa korzystnie na metabolizm kolagenu i ułatwia 
regenerację skóry [23]. Zawartość cynku w produktach spożywczych jest zależna od 
jego ilości w glebie. Źródłem tego pierwiastka są między innymi: mięso, mleko i jego 
przetwory, produkty zbożowe z pełnego przemiału i nasiona roślin strączkowych [20]. 

Substancją antyseptyczną, przeciwutleniającą i przeciwzapalną jest selen, którego 
źródłem są produkty zbożowe, kiełki zbożowe, otręby i ryby morskie [9, 20]. Warto 
zwrócić uwagę również na krzem i siarkę, które przyspieszają złuszczanie naskórka 
[9]. 
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2.6. Mikroflora jelitowa a stan cery 

Wpływ na kondycję skóry ma także stan przewodu pokarmowego i mikroflory jeli-
towej. Mikroflora jelitowa pełni bowiem kluczową rolę w utrzymywaniu homeostazy 
organizmu. Bierze udział w reakcjach odpornościowych gospodarza w obronie przed 
potencjalnymi patogenami i wyznacza tolerancję na antygeny dostarczane z poży-
wienia i ze środowiska [6, 24]. W diecie należy uwzględnić podaż naturalnych probio-
tyków, których źródłem są m.in. kiszonki i fermentowane produkty mleczne [25]. 

Dieta w krajach zachodnich charakteryzuje się wysoką zawartością tłuszczu i małą 
podażą błonnika pokarmowego [6, 24]. Włókno pokarmowe jest pożywką do wzrostu 
bakterii probiotycznych [6, 17, 24]. Frakcja rozpuszczalna błonnika pokarmowego 
umożliwia zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy bakteriami probiotycznymi 
a gnilnymi. W diecie warto zadbać o podaż produktów będących dobrym źródłem błon-
nika (np. surowe warzywa czy pełnoziarniste produkty zbożowe), które dodatkowo 
mają niski IG oraz są źródłem niektórych witamin i składników mineralnych [17]. 

3. Podsumowanie 

Konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań, co umożliwi stworzenie 
rekomendacji dietetycznych opartych na dowodach naukowych [2]. 
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Znaczenie diety w rozwoju i przebiegu trądziku pospolitego 

Streszczenie 
Współcześnie jako jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w gabinecie dermatologicznym wymienia się 
trądzik pospolity (Acne vulgaris). Trądzik najczęściej dotyka młodzież nastoletnią, co wynika ze zwięk-
szonej produkcji hormonów androgenowych w tym okresie życia. Choroba dotyczy 80-100% populacji 
pomiędzy 11. a 30. rokiem życia. Zmiany powstałe w przebiegu trądziku mogą mieć charakter zaskórników, 
grudek, krostek i nacieków zapalnych. Najczęściej są zlokalizowane na twarzy i plecach, mogą występo-
wać na klatce piersiowej. Taka lokalizacja zmian prowadzi do negatywnych następstw emocjonalnych, 
psychologicznych i społecznych w życiu pacjenta. Z tego powodu w zwalczaniu choroby znaczącą rolę 
odgrywa właściwie dobrana farmakoterapia, odpowiednia pielęgnacja skóry oraz prawidłowy sposób 
odżywiania. 
Przedstawienie podstawowych zaleceń dietetycznych, które mogą mieć wpływ na stan skóry u osób 
z trądzikiem pospolitym. 
Metodę badawczą stanowiła analiza literatury przedmiotu. 
Codzienna dieta w zdecydowany sposób determinuje reakcje zdrowotne organizmu. Dane z badań nauko-
wych wskazują istotny wpływ diety na procesy immunologiczne i hormonalne zaangażowane w patoge-
nezę trądziku. Dieta powinna dostarczać niezbędnych składników odżywczych, w tym składników 
mineralnych i witamin. Należy zadbać o prawidłowy stosunek kwasów tłuszczowych i właściwe spożycie 
błonnika pokarmowego. Niezbędnym jest aby indywidualnie dopasować zalecenia żywieniowe do pacjenta, 
z uwzględnieniem jego stanu zdrowia oraz upodobań. Jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, można 
rozważyć wykluczenie z diety produktów, których wpływ na rozwój trądziku został potwierdzony 
w badaniach naukowych, np.: produktów o wysokim IG, mleka i jego przetwory. 
Słowa kluczowe: dieta, trądzik, trądzik pospolity, skóra  
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The importance of diet in the development and course of acne vulgaris 

Abstract 

Nowadays, one of the most common reasons to visit a dermatologist's office is the problem of acne 

vulgaris. Acne often affects adolescents, which results from the hormonal activity in this period of life. The 
disease affects 80-100% people between 11. and 30. years old. The lesion formed in the course of the acne 

may be blackheads, papules, pustules and inflammatory infiltrates. The most common they are localized on 

the face, back and chest. Such localization leads to negative emotional, psychological and social effects in 

patient life. For this reason, in the fight against the acne vulgaris important may be pharmacotherapy, 
proper skin care and well-balanced and healthy diet. 

Presentation of dietary recommendations that may positively affect the condition of the skin in a person 

with acne vulgaris.  

The research method was an analysis of the literature on the subject. 
Daily diet has effect on the health reactions of the body. New data from research revealed that diet has 

significant influence on the immune and hormonal processes involved in the pathogenesis of acne. Well-

balanced and healthy diet should provide essential nutrients, including minerals and vitamins. It is 

important to reduce high-processed food which is rich in saturated fats and simple sugars, replace it with 

products rich in fiber and take care of proper fat intake. It is necessary to individually adjust the nutritional 

recommendations to the patient, taking into account his health condition and preferences. If mention model 

od diet is being used by a patient and there is any contraindications then we may try to eliminate from diet 

products which may have effects on the acne development, e.g. products with the high glicemic index or 
milk and dairy products. 

Keywords: diet, acne, acne vulgaris, skin 
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Dietoterapia w profilaktyce i leczeniu depresji 

1. Wstęp 

Depresja to jednostka chorobowa, która dotyka coraz częściej zróżnicowane grupy 

społeczne – od dzieci w wieku przedszkolnym po ludzi w podeszłym wieku. W dzie-

dzinie psychiatrii mianem „depresji” określa się objawy o podłożu nerwowym, które 

bazują na zaburzeniach emocjonalnych i nastrojowych [1, 2]. Depresja jest na tyle 

podstępną chorobą, że powoduje iż człowiek w swoim przekonaniu ma kompletnie 

zdeformowany obraz samego siebie. Osoba dotknięta depresją w całości traci wiarę we 

wszystkie swoje umiejętności i możliwości. Rzeczy, które dotychczas wzbudzały 

ciekawość i wykonywane były na porządku dziennym, straciły na zainteresowaniu 

i wartości. W głowie takiego osobnika zaczyna kreować się fałszywy obraz własnego 

„ja” [3]. 

Charakterystycznymi cechami depresji jest zarówno złe samopoczucie psychiczne, 

jak i fizyczne, ale określenie stanu zdrowia człowieka, jako depresja, opierając się je-

dynie na tych dwóch objawach, jest niewystarczające. Często omyłkowo poprzez taką 

diagnozę, depresją może nietrafnie zostać nazwany jedynie chwilowy spadek samopo-

czucia spowodowany np. utratą bliskiej nam osoby, nieprzyjemnym wydarzeniem 

w życiu czy niepowodzeniem ważnej dla nas sytuacji. Objawy depresji, podzielić można 

zatem na: afektywne, poznawcze, behawioralne, somatyczne. Dodatkowo u osób 

chorych na depresję zaobserwować możemy zmiany w łaknieniu. Jest to cecha mocno 

indywidualna, u niektórych chorych przejawiać może się kompletnym brakiem apetytu 

(ośrodek sytości), w momencie gdy u innych przejawiać będzie się nadmiernym 

łaknieniem (ośrodek głodu). Oczywiście pierwszym, zauważalnym efektem tych 

skrajnych odczuć, jest niestabilna waga ciała. Zależnie od poziomu łaknienia może się 

ona objawiać utratą masy ciała lub jej wzrostem [4]. 

2. Czynniki wpływające na ryzyko wystąpienia depresji 

Czynników, które wpływają na możliwość pojawienia się depresji jest bardzo 

wiele. Dodatkowo istotny we wczesnej diagnozie jest fakt, że społeczeństwo nie wie 

jak odpowiednio odczytać i zareagować na objawy, które mogą sygnalizować tą 

chorobę. Przyczynami pojawienia się depresji często są nietypowe zdarzenia, które 

odegrały znaczącą rolę w psychice człowieka, a efekty obserwuje się po upływie 

pewnego czasu. Niemniej jednak mogą to również być objawy nagłe, wywołane przez 

stres czy też problemy życiowe. 

Z powodu różnorodności występujących czynników zachorowalności na depresję, 

schorzenie to występuje często. Nie można jednoznacznie określić, dlaczego to właśnie 

u danej osoby i w danym czasie pojawia się ta choroba. Podział czynników ryzyka 
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zachorowalności na depresję uwzględnia różne uwarunkowania w kierunku tejże 

choroby [5]. Do czynników ryzyka zachorowalności zalicza się płeć oraz wiek czło-

wieka. Częściej pojawia się wśród kobiet między 40. a 50. rokiem życia. Aczkolwiek 

w dobie pandemii koronawirusa narażona była również młodzież i ludzie starsi, ze 

względu na odizolowanie od rówieśników, zamknięcie miejsc publicznych itp. 

Kolejnym czynnikiem, zwiększającym ryzyko zachorowania są predyspozycje 

genetyczne. Prawdopodobieństwo wystąpienia depresji wzrasta wśród osób, u których 

w rodzinie pojawiały się epizody depresji i chorób na tle nerwowym [6]. Bardzo istotny 

jest również aspekt sytuacji społecznej, zależny w dużej mierze od kondycji emocjo-

nalnej osobnika. W momencie, gdy człowiek w swojej grupie społecznej czuje się inny 

i odrzucony pojawia się osamotnienie, nie ma nikogo bliskiego z kim można byłoby 

otwarcie porozmawiać o problemach dnia codziennego. Wynikiem tego zdarzenia 

mogą być urazy psychiczne, na przykład: emocjonalny ból, skutkiem czego poczucie 

przynależności społecznej zostaje mocno zachwiane [7]. 

Światowa Organizacja Zdrowia przypomina, że należy również pamiętać o bardzo 

ważnym czynniku wpływającym na pojawianie się depresji, jakim jest stres [8]. Brak 

odpowiedniego sposobu zaspokojenia nowo powstałych potrzeb w życiu człowieka, 

powoduje że poziom stresu sukcesywnie narasta. Lekceważony, nie pozwala na pełno-

wymiarową funkcjonalność organizmu, przez co człowiek staje się bardziej podatny na 

myśli depresyjne, w konsekwencji na samą depresję [9, 10]. 

Ponadto do ważnych czynników ryzyka zachorowania na depresję zalicza się 

choroby somatyczne. W trakcie choroby organizm ludzki staje się osłabiony zarówno 

fizycznie, jak i psychicznie. Osłabienie powoduje, że osoba chora z reguły pozostaje 

sama w domu, co ogranicza jej kontakty międzyludzkie, a nadmierna ilość wolnego 

czasu może przyczynić się do przesadnego rozmyślania nad sensem życia [7]. 

2.1. Podział depresji i modelowe schematy pomocy choremu 

Scharakteryzowanie i określenie poziomu nasilenia objawów, jest bardzo ważnym 

punktem w schemacie leczenia depresji. To właśnie klasyfikacja poziomu nasilenia 

pozwala na dokładne określenie etapu, na jakim aktualnie znajduje się rozwój choroby. 

Depresję ze względu na nasilenie objawów, dzieli się na: depresję łagodną, umiarko-

waną oraz ciężką, taką, która występuje w towarzystwie objawów psychotycznych lub 

taką, która tych objawów nie przejawia. W momencie prawidłowo sklasyfikowanego 

nasilenia, ułatwiony zostaje wybór metody oraz sposób i miejsce podjęcia odpo-

wiednich form leczenia. 

W łagodnym epizodzie depresji zwanym subdepresją, występują co najmniej 

2 objawy kluczowe oraz 2 inne objawy często towarzyszące depresji. Stopień nasilenia 

tych cech i objawów jest niewielki i żaden z nich nie jest uwidoczniony w sposób 

szczególny. W depresji łagodnej, wyróżnić można także depresję maskowaną, która 

całą postać choroby skrywa za jednym dominującym objawem w obrazie klinicznym, 

który potocznie nazywa się „maską”. Należy podkreślić fakt braku jakichkolwiek 

innych psychopatologicznych objawów depresji [1, 4].  

Depresja umiarkowana charakteryzuje się tym, iż u pacjenta występują co najmniej 

2 objawy podstawowe oraz 3 bądź 4 inne objawy, charakterystyczne dla depresji, które 

to utrzymują się nieprzerwanie przez dłuższy czas. Obserwuje się pogorszoną 

umiejętność funkcjonowania zawodowego i społecznego oraz wzrost zniechęcenia do 
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samego siebie, życia oraz wszystkiego co z nim związane. Poza tym podkreślić należy, 

że niektóre z objawów, choć są średnio nasilone, mogą być dość silnie wyróżnione. 

Depresja ciężka, jak sama nazwa mówi, jest to rodzaj choroby o dużym nasileniu 

objawowym, w którym dolegliwości, podobnie jak w depresji umiarkowanej, utrzymują 

się stale, z tym że w o wiele większym nasileniu i w zależności od rodzaju występu-

jących objawów, można wyróżnić: depresję ciężką bez objawów psychotycznych 

i depresję objawową. W tym rodzaju depresji wyróżnia się 3 objawy podstawowe oraz 

4 lub więcej objawów charakterystycznych dla tej jednostki chorobowej. Głównymi 

dominantami objawowymi są: niepokój, smutek, zobojętnienie, spowolnienie psycho-

ruchowe i tendencje do myśli samobójczych. Występują także silnie wyrażone objawy 

somatyczne, co zaburza funkcjonowanie na płaszczyźnie zawodowej oraz społecznej, 

czego konsekwencją jest niezdolność do podjęcia się pracy lub jej utrata. Pojawiają się 

urojenia, system winy i kary, hipochondria, podniecenie ruchowe w depresji agito-

wanej [1]. 

Ważnym etapem po zdiagnozowaniu depresji jest podjęcie właściwego sposobu 

leczenia osoby chorej. Można wyodrębnić dwa główne sposoby: 

 psychologiczne sposoby leczenia: terapia poznawcza, behawioralna oraz 

interpersonalna; 

 biologiczne sposoby leczenia: farmakoterapia, elektrowstrząsy, fototerapia, 

ćwiczenia fizyczne, leczenie żywieniowe [11]. 

2.2. Leczenie żywieniowe jako integralna część walki z depresją 

Do czynników mających ogromne znaczenie w leczeniu depresji zalicza się: nawyki 

żywieniowe, aktywność fizyczną oraz sen. Skupienie uwagi na tych elementach wspo-

magających leczenie, może w przyszłości poszerzyć i umożliwić opracowanie skutecz-

niejszych form pomocy w poważnych zaburzeniach depresyjnych. 

Nawyki żywieniowe wśród osób wolnych od stanów depresyjnych będą się znacznie 

różnić od nawyków osób chorych. Dlatego też żywieniowy sposób leczenia depresji 

powinien uwzględniać ogólny stan zdrowia pacjenta oraz jego codzienny tryb życia 

w tym: rodzaj wykonywanej pracy, sytuacje stresowe, stosowane używki, zaintereso-

wania, aktywność fizyczną, preferencje żywieniowe i inne uwarunkowania.  

Leczenie żywieniowe depresji, to jedna z form pomocy w tej chorobie. Na prze-

strzeni lat badania naukowe wykazały, że właściwe odżywianie ma ogromny wpływ 

ma stan emocjonalny człowieka przyczyniając się do wzrostu i poprawy pozytywnych 

emocji i odczuć – redukując stany depresyjne. Procesy afektywne, poznawcze oraz 

behawioralne zachodzące w organizmie są ściśle powiązane z odżywianiem. Dlatego 

odpowiednia dieta jest bardzo ważnym wyzwaniem, zarówno leczniczym, jak 

i prewencyjnym [12]. 

Dietoterapia należy do nietradycyjnych sposobów leczenia depresji, której współ-

czesne założenia mówią między innymi o dodatkowej suplementacji nienasyconymi 

kwasami omega-3 oraz zadbaniu o prawidłową podaż takich składników odżywczych 

jak: węglowodany, białka, tłuszcze i witaminy. Jednocześnie należy podkreślić, że 

dieta bogata w nasycone kwasy tłuszczowe oraz nienasycone kwasy typu trans, 

a jednocześnie uboga w witaminy i sole mineralne, powoduje wśród społeczeństwa 

znaczny wzrost zachorowalności na choroby o podłożu neurodegeneracyjnym [13-15]. 
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Ponadto wykazano również wysoką zależność pomiędzy dobrym samopoczuciem 

a prawidłową masą ciała, znajdującą się we właściwym przedziale BMI (18-24,99). 

Nadmierna masa ciała powoduje u pacjentów wyraźne zanikanie pewności siebie, przy 

okazji podwyższając stopień ryzyka zachorowalności [12, 13]. 

3. Składniki odżywcze pomocne w terapii depresji 

Makroskładniki pełniące ważne funkcje w organizmie człowieka oraz składniki 

mineralne: makro- i mikroelementy posiadają szeroko rozbudowane znaczenie biolo-

giczne w wielu procesach odpowiadających zarówno za rozwój psychiczny, jak 

i fizyczny. 

Składniki mineralne posiadają funkcję regulującą (regulacja gospodarki wodno-

elektrolitowej) a także pomagają w utrzymaniu homeostazy kwasowo-zasadowej 

w organizmie. Są także niezbędne w procesie tworzenia wielu tkanek oraz związków 

istotnych w procesach metabolicznych [16].  

Do najważniejszych składników, posiadających prewencyjne i lecznicze działanie 

w terapii depresji zalicza się: 

Cynk w postaci jonu (Zn
2+

) ma ogromne znaczenie w aktywności wielu enzymów. 

Odgrywa bardzo ważną rolę w regulacji prawidłowej pracy układu odpornościowego 

człowieka i zachodzącego w organizmie procesu syntezy kwasu deoksyrybonukleino-

wego (DNA). W mózgu umożliwia właściwe przekierowanie informacji do komórek 

nerwowych, odpowiadając tym samym za przekazywanie sygnałów między nimi. 

Dodatkowo ma on istotne znaczenie w codziennych procesach życiowych, jakimi są 

nauka, poznawanie i zapamiętywanie wpływając na aktywność receptorów N-metylo-

D-asparaginowych (NMDA). Potwierdzono, że nieprawidłowe funkcjonowanie NMDA 

prowadzi do powstawania zmian i objawów depresji w organizmie. Co więcej, recep-

tory te wytwarzają prawidłową odpowiedź na stosowane preparaty farmakologiczne 

[17]. Niedobór cynku prowadzi do uszkodzenia prawidłowego funkcjonowania szy-

szynki, w której zachodzi przekształcenie serotoniny w melatoninę, która ma działanie 

antydepresyjne. Dieta bogata w białko zwierzęce pozwala na lepszą przyswajalność 

tego pierwiastka w organizmie, niż dieta oparta na białku roślinnym. Źródłem cynku 

są: mięso, drób, jaja, ryby, ostrygi oraz inne owoce morza, sery podpuszczkowe, kasza 

gryczana, pieczywo pełnoziarniste, orzechy, a także pestki słonecznika i dyni [16]. 

Żelazo to bardzo ważny składnik mineralny dla organizmu człowieka. Zbyt niski 

poziom tego pierwiastka przyczynia się do nieprawidłowego funkcjonowania organizmu. 

Jony żelaza po związaniu z transferyną są przekazane do wątroby, śledziony i szpiku 

kostnego. Osoby ze zdiagnozowanym niskim poziomem żelaza w organizmie, znajdują 

się w grupie ryzyka zachorowalności na depresję, ponieważ przyczynia się ono między 

innymi do niedokrwistości organizmu, która w efekcie prowadzi do zaburzeń pamięci 

i koncentracji, a także do obniżenia dobrego samopoczucia. Badania naukowe dowo-

dzą, że u kobiet ze zdiagnozowaną anemią często występują stany depresyjne [18]. 

Objawami charakterystycznymi dla tej choroby, powiązanymi z niedoborem żelaza, są 

również: wycieńczenie, przygnębienie, apatia i znacznie obniżona sprawność fizyczna. 

Obniżony poziom zdolności do aktywności fizycznych, także jest przyczyną niedoboru 

żelaza. Pierwiastek ten wspiera prawidłowe funkcje całego układu nerwowego [19]. 

Źródłem żelaza w diecie są: podroby, natka pietruszki, mięso (głównie czerwone), jaja,  
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nasiona roślin strączkowych (soja, fasole, soczewica, ciecierzyca), ciemne 

pieczywo, brokuł, burak, zielone liście warzyw, ryby, orzechy, suszone owoce i zboża 

[Normy IŻŻ, 2020]. 

Magnez to kolejny ważny składnik mineralny uczestniczący w wielu procesach 

biologicznych organizmu, do których należą między innymi: reakcje enzymatyczne, 

prawidłowe napięcie mięśni, a także przekaz informacji w układzie nerwowym. W prze-

prowadzonych badaniach o podłożu neuropsychiatrycznym wykazano, że magnez ma 

duże znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Organizm ludzki 

znajdując się w sytuacji stresowej „korzysta z pomocy” tego jonu. Stres niezależnie od 

źródła pochodzenia jest sygnałem zapalnym dla hormonów stresowych: adrenaliny 

i kortyzolu. Wydzielanie tych hormonów uwalnia z kolei magnez do krwi, który prze-

ciwdziała negatywnym skutkom i obniża poziom stresu. W sytuacji, gdy w organizmie 

są niedobory Mg
2+

zwiększa się stopień ryzyka zachorowalności na powiązane ze 

stresem choroby, w tym między innymi na depresję. Magnez, podobnie jak cynk, 

uczestniczy w regulacji receptorów NMDA. Zaznaczyć należy również, że niedobór tego 

pierwiastka ogranicza produkcję 5-hydroksytryptofanu, który jest prekursorem serotoniny 

[19]. Magnez występuje w roślinach strączkowych, zbożach, kakao, orzechach, serach 

podpuszczkowych, rybach, bananach, ziemniakach, a także w warzywach zielonych. 

Wapń – jest podstawowym materiałem budulcowym kości i zębów, ale również 

niezbędnym aktywatorem wielu enzymów. Reguluje też pracę układu nerwowego, 

wpływa na pracę mięśni i wydzielanie hormonów. Zdrowie człowieka w dużej mierze 

zależy od prawidłowej pracy układu nerwowego, który dba o równowagę psychiczną 

ustroju. Odpowiednia podaż wapnia stanowi dla organizmu bodziec relaksacyjny, 

pozwalając mu na odpoczynek. Gdy występuje niedobór jonów wapnia człowiek staje 

się bardziej podatny na stres i nerwy, wrażliwszy na bodźce z otoczenia, co w efekcie 

doprowadzić może do problemów z zasypianiem. Niedobór tego pierwiastka przyczynia 

się do poważnych problemów psychicznych, do których zalicza się epizody depresyjne.  

Źródłem wapnia w diecie są: mleko oraz produkty mleczne, konserwy rybne, 

wysoko zmineralizowane wody, a także warzywa, np.: szpinak, jarmuż, wysuszone 

nasiona fasoli, natka pietruszki. Niestety wapń pochodzący z produktów roślinnych, 

jest przyswajany o wiele gorzej niż z produktów mlecznych. Powodem tego zjawiska 

jest obfita zawartość kwasu fitynowego oraz szczawiowego w produktach roślinnych, 

które ograniczają wchłanianie tego pierwiastka [16]. 

Selen pomimo śladowych ilości w organizmie, jest jednym z ważniejszych ele-

mentów odżywczych, wspomagających właściwe funkcjonowanie organizmu ludzkiego. 

Selen w postaci selenocysteiny wchodzi w skład białek enzymatycznych, nazywanych 

selenoenzymami, budującymi szlaki biochemiczne [20]. Jego obecność w pożywieniu 

u osób chorujących na depresję ma ogromne znaczenie. W dobrze zbilansowanej 

diecie pozwala na poprawę i prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, 

a w przypadku osób chorujących na schorzenia o podłożu neurologicznym prawidłowa 

podaż selenu ma korzystny wpływ w postaci załagodzenia objawów towarzyszących 

depresji [16]. Niedobór selenu w organizmie poprzez zachwianie prawidłowej pracy 

poszczególnych neurotransmiterów może powodować niekorzystne efekty w pracy 

mózgu. Z wielu badań na tym polu wynika, iż zbyt niska podaż selenu w organizmie 

może przyczynić się do nasilenia emocji ukierunkowanych na złe samopoczucie, 
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takich jak: lęk, złość, zaburzenia afektywne oraz skrajnych objawów typowych dla 

depresji [20]. Wśród licznej grupy osób chorujących na depresję, spowodowaną między 

innymi niedoborem tego minerału, zdiagnozowano niedoczynność gruczołu tarczycy. 

Niewłaściwa podaż hormonów wyprodukowanych przez tarczycę, ma negatywny 

wpływ na funkcjonowanie mózgu, co w efekcie skutkuje zaburzeniem w prawidłowym 

odbieraniu bodźców z otoczenia [21]. Bogatym źródłem selenu są podroby, zwłaszcza 

nerki, a także skorupiaki, owoce morza oraz ryby, choć przyswajalność selenu z ryb 

jest o wiele gorsza niż w przypadku produktów pochodzenia roślinnego. Produkty 

cieszące się dużą zawartością selenu, to między innymi: zboża, wysuszone nasiona 

strączkowe pochodzenia roślinnego oraz czosnek. Grzyby również są pożywieniem 

obfitym w ten pierwiastek. Jeżeli chodzi o produkty zwierzęce (nabiał, jaja) to ich obfitość 

w selen, jest mocno skorelowana z jakością stosowanej w hodowli paszy. Należy zadbać 

o odpowiednią ilość białka w pożywieniu oraz wzbogacić organizm w witaminy A, C 

oraz E, które działają korzystnie na przyswajalność selenu do ustroju [16]. 

Witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12, kwas foliowy) odgrywają kluczową rolę 

w organizmie osoby dotkniętej przez różne zaburzenia psychiczne. Mają one bowiem 

szerokie znaczenie we współzależnym funkcjonowaniu dwóch układów nerwowych – 

ośrodkowego z obwodowym. Witaminy te są dobrze rozpuszczalne w wodzie, a ich 

charakter chemiczny odgrywa kluczową rolę w organizmie poprzez łagodzenie stresu 

i powstałych efektów na tle nerwowym. Pełnią także istotną rolę w procesach meta-

bolicznych, w których wytwarzana jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania 

energia.  

Doprowadzenie organizmu do stanu deficytu witamin z grupy B daje wiele nega-

tywnych skutków: uczucie apatii, nieustanne poczucie braku energii i zmęczenia, 

zawroty głowy, pojawiają się problemy z koncentracją, zapamiętywaniem i spokojnym 

snem, co w rezultacie może przyczynić się do powstania depresji. Długotrwałe obni-

żenie poziomu tych witamin może również przyczynić się do nieodwracalnej dege-

neracji osłonki włókien nerwowych [20].  

Witamina B1 (tiamina) pełni ważną rolę w układzie krwionośnym, pokarmowym 

i nerwowym. Trifosforany tiaminy (TTP) i pirofosforany tiaminy (TPP) pozytywnie 

oddziałują w układzie adrenergicznym i serotoninergicznym, uczestnicząc w transpor-

towaniu informacji z impulsów nerwowych do mózgu [22]. Dodatkowo są niezbędnym 

elementem do produkcji nośników energetycznych w komórkach (ATP) i obowiąz-

kowym elementem w metabolizmie węglowodanów i aminokwasów [23]. Niedobory 

powodują poważne zmiany w centralnym układzie nerwowym, wywołując zmiany 

morfologiczne oraz czynnościowe, które mogą dać początek lub wspomóc rozwój 

depresji. Charakterystycznymi objawami niedoboru są: złe samopoczucie, zmęczenie, 

problemy z koncentracją, drażliwość, brak apetytu. W skrajnych przypadkach dochodzi 

do obwodowego zapalenia nerwów [24] . 

Witamina B2 (ryboflawina) bierze czynny udział w procesach utleniania i redukcji, 

a także w przemianie lipidów i aminokwasów i niwelowaniu strasu oksydacyjnego. 

Prawidłowa podaż witaminy B2 w postaci koenzymu z uwagi na pełnienie istotnej 

funkcji w szlaku metabolicznym leków, może wspomóc farmakologiczny sposób 

leczenia depresji. Wspomaga także prawidłową podaż witaminy B6 w organizmie [25]. 



 

Alicja Skrzypek, Renata Czeczko 

 

96 

Niedobór prowadzi do upośledzenia funkcjonowania układu nerwowego, a także 

obniżeniu sprawności umysłowej [23]. 

Witamina B6 (pirydoksyna) to witamina posiadające sześć struktur chemicznych 

o wysokiej aktywności biologicznej. Uczestniczy w wielu procesach enzymatycznych 

odgrywając istotną rolę w syntezie biologicznej i rozkładzie aminokwasów, a także 

w przekształcaniu lipidów i węglowodanów Jest niezbędnym elementem w tworzeniu 

hemoglobiny [25, 26]. Do głównych zadań należy wsparcie w prawidłowym funkcjo-

nowaniu odporności immunologicznej, w celu obrony ustroju przed działaniem czynni-

ków chorobotwórczych, dodatkowo wspomaga wytwarzanie przeciwciał. Bierze czynny 

udział w procesie syntezy neuroprzekaźników – serotoniny, dopaminy, tryptofanu [18]. 

Witamina B9 (kwas foliowy) jest niezwykle istotna w organizmie człowieka. Do 

podstawowych zadań kwasu foliowego w ustroju człowieka zalicza się m.in. współ-

udział w wytwarzaniu kwasów nukleinowych (DNA i RNA) i tworzeniu otoczki 

rdzennej (mielinowej), która stanowi istotną rolę mechanicznej bariery obronnej dla 

komórek nerwowych. Witamina B9 jest niezbędna w procesie przeobrażenia homo-

cysteiny w metioninę. [27]. Na przestrzeni lat obserwowany jest wzrost zaintereso-

wania tą witaminą pod kątem walki z depresją – im mniejszy poziom tym wyraźniejsze 

stają się objawy choroby [18, 26]. Niski poziom kwasu foliowego przyczynia się do 

zaburzeń lękowych i złego samopoczucia, a także do niepokojących zmian w pracy 

mózgu, do których zaliczyć można zaburzenia koncentracji oraz degeneracji funkcji 

poznawczych [13, 27]. 

Odpowiedni poziom witaminy B12 (kobalamina) pozwala na prawidłowe funkcjo-

nowanie układu nerwowego, poprzez czynny udział w syntezie biologicznej nukle-

otydów a także choliny, która konstruuje otoczki mielinowe komórek nerwowych [27, 

28]. Z uwagi na trudność przyswajania kobalaminy z pożywienia, ustrój ludzki przy 

pomocy łączenia trzech różnych form białka z witaminą, ułatwia to zadanie i w taki oto 

sposób kobalamina zostaje dostarczona do komórek w odpowiednich ilościach. Do 

białek ułatwiających proces przyswajania kobalaminy z diety należą: transkobalamina 

I, wewnętrzny czynnik IF zwany potocznie również jako czynnik Castle'a, który 

wytwarzany jest w układzie pokarmowym przez żołądek, a także czynna biologicznie 

transkobalamina II. Niedobór witaminy B12 jest często obserwowany wśród ludzi 

z zaburzeniami psychicznymi [29]. Kobalamina, jak i kwas foliowy niekorzystnie 

wpływają na zawartość neurotransmiterów odgrywających kluczową rolę w prawidło-

wym samopoczuciu, do których zalicza się serotoninę oraz dopaminę [18] i przy-

czyniają się do powstawania lekoopornych odmian depresji w organizmie człowieka. 

Niska zawartość kobalaminy w diecie wpływa na powstawanie depresji, co jest 

powiązane z wysokim stężeniem toksycznego aminokwasu – homocysteiny. Witamina 

B12 pełni funkcje kofaktora tej przemiany [13]. 

Źródła witamin z grupy B 

Witamina B1 występuje w mięsie wieprzowym, wątrobie, orzechach makadamia, 

pełnoziarnistych produktach oraz roślinach strączkowych. Natomiast B2 w mleku oraz 

jego przetworach (sery dojrzewające, twarogowe i podpuszczkowe), produktach zbo-

żowych, w warzywach (szpinak, brokuł, zielony groszek). Źródłem witaminy B6 

w diecie są: przede wszystkim tłuste ryby (łosoś, makrela), a także drób, mięso 

wieprzowe i wołowe oraz jaja i wątroba. Wśród produktów pochodzenia roślinnego 
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wymienić można: awokado, banany, suszone morele, czosnek, chili, imbir, curry, ryż 

brązowy, produkty zbożowe, kiełki pszenicy, ziemniaki, paprykę czerwoną, pomidory, 

szpinak oraz komosę ryżową i orzechy. Pamiętać należy także iż sposób przygotowania 

produktów bogatych w witaminę B6 ma ogromne znaczenie, ponieważ takie kulinarne 

sposoby, jak peklowanie, smażenie czy gotowanie prowadzą do utraty jej zawartości 

w produkcie. Źródłem folianów (witamina B9) w diecie są produkty pochodzenia 

roślinnego (jarmuż, kapusta, brokuły, sałata szpinak, brukselka oraz nasiona fasoli 

i grochu) i zwierzęcego (wątroba oraz jaja). Na ograniczoną przyswajalność folianów 

z żywności do organizmu, niekorzystny wpływ mają stosowane przez człowieka 

używki, takie jak: kawa spożywana w nadmiernych ilościach, palenie tytoniu i picie 

wyrobów alkoholowych. Kobalamina (witamina B12) występuje głównie w produktach 

pochodzenia zwierzęcego: mięso, podroby, nabiał, ryby oraz jaja. Na niedobory tej 

witaminy mogą być szczególnie narażone osoby z wegańskimi nawykami żywienio-

wymi. Dzięki badaniom odkryto jednak zamienniki pochodzenia roślinnego względem 

produktów pochodzenia zwierzęcego, dzięki czemu weganie mogą również dostarczać 

naturalnych form kobalaminy wraz z pożywieniem do organizmu, a należą do nich 

między innymi: rokitnik zwyczajny, oman wielki, czarna gorczyca oraz wysuszony 

ekstrakt perzu właściwego [16, 27]. 

Serotonina to czynna biologicznie substancja wytwarzana w organizmie ludzkim 

przez neurony szwu mózgu w takich miejscach, jak śródmózgowie czy pień mózgu 

(rdzeń przedłużony). Jest jednym z neurotransmiterów [30]. Aby synteza serotoniny 

w organizmie mogła przebiegać w sposób właściwy, niezbędna jest prawidłowa 

zawartość takich elementów odżywczych, jak magnez, witamina C oraz witamina B6, 

które przyczynią się do zamknięcia możliwości konkurowania dwóch powstałych 

szlaków metabolicznych tryptofanu. Ponadto serotonina jest elementem strukturalnym 

związków obecnych w układach korowych i podkorowych mózgu, które odpowiedzialne 

są za regulację w odbiorze zachowań a także poszczególnych stanów emocjonalnych.  

Zawartość serotoniny w ustroju człowieka odpowiada za nastrój, emocje a także 

jego stopień poczucia szczęścia. Jej niewystarczający poziom w organizmie przyczynia 

się do rozwoju depresji. Dodatkowo odpowiada za regulację takich czynności, jak 

odpowiednia jakość snu, apetyt, metabolizm, umiejętność nauki, poznawania i koncen-

tracji. Badania naukowe udowodniły, że wspiera działanie leków stosowanych 

w leczeniu depresji [18, 31]. 

Tryptofan w organizmie człowieka pełni funkcje substratu, który poprzez swoje 

przemiany enzymatyczne daje początek jednemu z kluczowych neuroprzekaźników 

w układzie nerwowym, jakim jest serotonina – to właśnie ona odgrywa istotną rolę 

w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego wśród ludzi. Istnieje pewna 

zależność pomiędzy odpowiednim poziomem stężenia tego aminokwasu w organi-

zmie a zniwelowaniem objawów depresji. Człowiek wystawiony na zbyt częste 

działanie bodźców stresowych połączonych z niezdrowym trybem życia narażony jest 

na niedobór tryptofanu w swoim organizmie. Zbyt niska podaż tego aminokwasu 

w diecie może pośrednio przyczynić się do wielu zaburzeń nastrojowych, które 

w efekcie końcowym mogą doprowadzić do ciężkich odmian depresji [18]. Ponadto 

tryptofan przyjmowany wraz z dietą w odpowiednich ilościach znacznie wspomaga 

działanie stosowanych w farmakoterapii leków przeciwdepresyjnych. 
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Dobrym źródłem tryptofanu są produkty o wysokiej zawartości białka, takie jak 

mięso, jaja, ryby, orzechy, sery, szczególnie takie jak parmezan czy cheddar, a także 

owoce morza, dynia, awokado i banany [13, 18]. 

Dopamina jest związkiem organicznym z grupy katecholamin, pełniącym ważne 

funkcje neuroprzekaźnika. Wytwarzana jest z tyrozyny w przebiegu dwóch kolejno 

występujących po sobie reakcjach enzymatycznych, w dopaminergicznych neuronach 

ośrodkowego układu nerwowego skąd następnie jest uwalniana do wzięcia udziału 

w przebiegu dalszych procesów ustroju [18]. Dopamina w organizmie odpowiada za 

regulację przewodzonych przez neuroprzekaźniki sygnałów mających na celu kontrolę 

koordynacji ruchowej, a także wspiera poczucie dobrego nastroju, prawidłowy sen, 

kreatywność i wspomaga umiejętność przyswajania nauki. Ponadto w procesach 

mózgowych pełni nadzór nad ustabilizowaniem pragnień i wspiera poziom motywacji. 

Dbałość o prawidłowy poziom syntezy dopaminy w organizmie człowieka, pozwala na 

optymistyczne spojrzenie na świat, a odpowiednie jej stężenie w mózgu zależne jest od 

samopoczucia człowieka [18]. 

Dopamina ma wpływ na powstawanie wielu problematycznych skłonności choro-

bowych, do których zaliczana jest między innymi depresja – tworzy się kiedy w orga-

nizmie występuje zbyt niski lub mocno zawyżony poziom tego neurotransmitera.  

Kwasy tłuszczowe Omega-3 względem Omega-6 

Do prawidłowego funkcjonowania wielu procesów zapoczątkowanych przez ośrod-

kowy układ nerwowy niezbędne są nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). Ich 

głównym reprezentantem jest kwas alfa-linolenowy (ALA), z którego powstają kwas 

dokozaheksaenowy (DHA) i eikozapentaenowy (EPA). W organizmie człowieka 

przemiana ALA do DHA i EPA jest procesem o małej wydajności, dlatego też należy 

je dostarczać z dietą. Kwas DHA wspiera prawidłową pracę mózgu, natomiast kwas 

EPA ma działanie przeciwzapalne. Z wielu badań, wynika iż zależność pomiędzy 

odpowiednio zbilansowanymi w diecie kwasami omega-3 względem omega-6 przy-

czynia się do właściwego funkcjonowania układu nerwowego [32]. 

Wśród osób cierpiących na depresję można zaobserwować znaczny niedobór 

kwasów omega-3, co w efekcie przyczynia się do braku równowagi w proporcjach 

omega-6 względem omega-3. Kwasy te biorą udział w syntezie serotoniny i dopaminy. 

Ponadto w krwinkach czerwonych osób z depresyjnymi schorzeniami, uwydatnia się 

niski poziom stężenia DHA i EPA w erytrocytach [33]. Wśród osób chorujących na 

depresję poziom kwasów omega-3 w organizmie jest zróżnicowany i w zależności od 

poziomu ich nasycenia w błonach erytrocytów można określić stopień nasilenia 

choroby. Dodatkowo zanotowanym elementem jest nieprawidłowa proporcja wykazu-

jąca znaczną przewagę kwasu omega-6 nad omega-3 u osób z dolegliwościami depre-

syjnymi, w wyniku czego uznać można iż deficyt omega-3 może być oficjalnym 

markerem depresji [32, 34]. 

Leczniczy efekt wielonienasyconych kwasów omega-3, zasadniczo powiązany jest 

z jego rolą regulacyjną w przepływie neurotransmiterów i bodźców nerwowych, oraz 

kluczową funkcją wśród neuronów w tworzeniu ich otoczek mielinowych. Dołączenie 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w farmakoterapii depresji pomaga 

w osiągnięciu zamierzonego celu leczniczego. 
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Cennym źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w diecie są; 

ryby (łosoś, pstrąg, makrela, tuńczyk, śledź, makrela, halibut) owoce morza, algi, oleje, 

nasiona (m.in. słonecznika, dyni), orzechy [34]. 

4. Podsumowanie  

Społeczeństwo XXI wieku zdaje sobie sprawę jak ciężką chorobą jest depresja, 

jednak często bagatelizuje charakterystyczne dla choroby objawy, które mogą być 

sygnałem początków jej rozwoju. Ilość dolegliwości powiązanych z utratą dobrego 

nastroju jest ogromna. Najczęściej chorzy na depresję, jako zwiastuny choroby poda-

wali brak energii oraz zmęczenie, oraz brak sensu życia. 

Żyjemy w czasach, gdzie ludzie są w ciągłym biegu i nie przywiązują większej 

uwagi do pełnowartościowości dostarczanych posiłków. Problem braku energii może 

leżeć właśnie u podstaw źle zbilansowanej diety, takiej która dostarcza niewystar-

czającą ilość energii do organizmu. Nastrój towarzyszący człowiekowi często decyduje 

o charakterze produktu, po jaki sięga. Zwiększenie skłonności do sięgania po 

niezdrową żywność, taką jak słodycze, fast food, czy słone przekąski, również uwa-

runkowane jest przez towarzyszące emocje. Złe samopoczucie zwiększa szansę i często-

tliwość sięgania po używki, które zwyczajowo nie są spożywane lub, które spożywane 

są jedynie okazjonalnie, a należą do nich między innymi: alkohol oraz papierosy. 

Należy pamiętać, że prawidłowo zbilansowana dieta ma pozytywny wpływ na 

samopoczucie i odczuwane stany emocjonalne. 
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Dietoterapia w profilaktyce i leczeniu depresji 

Streszczenie  

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie zagadnienia wzajemnych powiązań między stylem życia, 

dietą i suplementacją a występowaniem depresji. W związku z rozpowszechnieniem występowania depresji 
coraz częściej wiąże się zmianę nawyków żywieniowych w ciągu ostatnich dekad z pogorszeniem stanu 

zdrowia psychicznego społeczeństwa. Czynniki negatywne, które zaburzają prawidłową homeostazę 

organizmu to: wysoki stopień przetworzenia produktów, wysoka zawartość cukru, nasyconych kwasów 

tłuszczowych oraz syntetycznych kwasów tłuszczowych trans, przy jednocześnie niskiej zawartości witamin 
i minerałów. Prawidłowe postępowanie dietetyczne ma na celu zmniejszyć ryzyko wystąpienia depresji oraz 

wspomóc jej leczenie. Zarówno nawyki żywieniowe, urozmaicona dieta, jak i poszczególne substancje 

zawarte w produktach spożywczych oraz suplementach jadłospisu mają znaczenie w profilaktyce oraz 

leczeniu depresji. 
Słowa kluczowe: depresja, żywienie, NNKT, witaminy 

Diet therapy in the prevention and treatment of depression  

Abstract 

This publication aims to address the issue of the interrelationship between lifestyle, diet and supplemen-

tation and the occurrence of depression. Due to the prevalence of depression, changing dietary habits over 

the past decades have increasingly been associated with worsening mental health of the population. 
Negative factors that disrupt normal homeostasis of the body include: high processing of products, high 

content of sugar, saturated fatty acids and synthetic trans fatty acids, while low content of vitamins and 

minerals. Proper dietary management aims to reduce the risk of depression and support its treatment. 

Eating habits, a varied diet, as well as individual substances contained in food products and dietary 
supplements are important in the prevention and treatment of depression. 

Keywords: depression, nutrition, EFAs, vitamins 
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Rola kolagenu w organizmie i wpływ dodatku 

hydrolizatu kolagenu na cechy organoleptyczne 

fermentowanego mleka koziego 

1. Wstęp 

Kolagen jest białkiem tkanki łącznej i odznacza się dużą wytrzymałością oraz 
elastycznością. Występuje w różnych miejscach w organizmie i zależnie od pełnionych 
funkcji jego struktura jest zróżnicowana. Pełni rolę ochronną w stosunku do narządów 
wewnętrznych, tworząc sprężyste rusztowania wokół żołądka, wątroby czy nerek. Jego 
podstawowym zadaniem jest łączenie ze sobą komórek. Pozwala na zachowanie 
ciągłości procesów odbudowy komórkowej zachodzących w skórze oraz zapewnia 
właściwy poziom jej nawilżenia, przez co wpływa na jej zdrowy wygląd. Korzystnie 
stymuluje układ kostno-stawowy, zwiększając przyswajalność składników mineralnych 
i polepszając gęstość kości. W młodym organizmie kolagen ulega systematycznej 
odbudowie, z kolei w organizmie dojrzałym zanika stopniowo zdolność do syntezy 
tego białka, co skutkuje problemami zdrowotnymi. Również intensywny wysiłek fi-
zyczny przyczynia się do destrukcji włókien kolagenowych, dlatego istotne jest opra-
cowywanie nowych i atrakcyjnych smakowo produktów spożywczych zawierających 
w swoim składzie kolagen. 

Celem pracy była charakterystyka kolagenu i ocena cech organoleptycznych fer-
mentowanego mleka koziego wytworzonego z dodatkiem hydrolizatu białka kolage-
nowego. 

2. Charakterystyka kolagenu 

Kolagen (gr. colla – klej, gennao – rodzić) stanowi około 30% wszystkich białek 
organizmu i jest najważniejszym białkiem strukturalnym. Opisano 29 typów kolagenu, 
które różnią się strukturą przestrzenną oraz lokalizacją w organizmie. Wyróżnia się 
kolagen fibrylarny i kolagen niefibrylarny [1, 2]. 

Kolagen fibrylarny, czyli tworzący włókna, stanowi około 90% masy kolagenu 
w organizmie człowieka. Do tej grupy zaliczany jest kolagen typu I, II, III, V, XI, XXIV 
i XXVII. Z kolei kolagen niefibrylarny (typ: IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX) 
jest podzielony na kilka różnych grup: kolagen błony podstawnej, kolagen kotwiczący, 
kolagen tworzący mikrowłókna czy kolagen tworzący heksagonalne układy sieciowe. 
Mimo tak dużej różnorodności kolagen niefibrylarny stanowi zaledwie 10% masy 
białka kolagenowego organizmu i jest bardzo ważnym elementem budowy narządów 
takich, jak: wątroba, mózg czy oczy [3-5]. 

                                                                   
1 karolina22em@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności FERMENT, Instytut 

Technologii Żywności i Żywienia, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl. 
2 aznam@ur.edu.pl, Zakład Technologii Mleczarstwa, Instytut Technologii Żywności i Żywienia, Kolegium 

Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl. 
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Biosynteza kolagenu jest procesem złożonym, obejmującym etapy wspólne dla 
syntezy wszystkich białek, jak i swoiste dla kolagenu. Komórki tkanki łącznej synte-
tyzują polipeptydowe łańcuchy prokolagenu, które wydłużają się w trakcie biosyntezy. 
W następnym etapie przemian zachodzi glikozylacja reszt hydroksyproliny. W efekcie 
w skład kolagenu wchodzą również sacharydy. Są to przede wszystkim: glukoza 
i galaktoza oraz w mniejszych ilościach mannoza, fruktoza, arabinoza, ksyloza i ryboza. 
W budowie tego białka bierze udział od 19 do 21 aminokwasów. Przyjmuje się, iż 
ponad 33% aminokwasów stanowi glicyna, 22% prolina i hydroksyprolina, 11% alanina, 
a 10% asparaginian i glutaminian. Obecność hydroksyproliny i hydroksylizyny w skła-
dzie aminokwasowym kolagenu jest charakterystyczną cechą tego białka. Nie 
występuje w nim tryptofan i w niewielkim stopniu są obecne aminokwasy siarkowe 
i aromatyczne [6, 7]. 

Białka kolagenowe różnią się nieznacznie pomiędzy poszczególnymi gatunkami 
zwierząt. Kolagen wyższych kręgowców jest zazwyczaj bardziej usieciowany i posiada 
wyższą temperaturę denaturacji. Dodatkowo podczas starzenia się kolagenu tworzą się 
wewnątrz- i międzycząsteczkowe poprzeczne wiązania sieciujące, które zwiększają 
stabilność włókien kolagenowych. Wraz ze wzrostem ilości tych wiązań zwiększa się 
gęstość kolagenu oraz jego wytrzymałość, a zmniejszeniu ulega rozpuszczalność [8]. 

Dzięki fizycznym i chemicznym właściwościom, kolagen znajduje zastosowanie 
w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, biotechnologicznym oraz farmaceutycznym. 
Rożne preparaty kolagenowe używane są w produkcji przetworów mięsnych, jako 
dodatki kształtujące i modyfikujące cechy tekstury wyrobów mięsnych, czy też zwięk-
szające wydajność produkcyjną. Znalazł szerokie zastosowanie w produkcji osłonek do 
wędlin, które są jadalne oraz uzyskują jednolitą i wyrównaną barwę w procesie 
wędzenia [2]. 

Jest powszechnie stosowany w medycynie do przeszczepów i opatrunków. Jako 
biomateriał ma zadowalające cechy ze względu na niską aktywność immunologiczną 
i możliwość modyfikowania jego właściwości, dzięki czemu matryce kolagenowe 
oprócz nadawania cech mechanicznych biorą udział w rekonstrukcji uszkodzonych 
tkanek i organów [9]. 

Z kolagenu metodami chemiczno-termicznymi można otrzymać żelatynę, która jest 
białkiem o wysokim stopniu czystości. Surowcem do produkcji żelatyny są przede wszy-
stkim skóry, kości i ścięgna świń i młodego bydła. W procesie jej produkcji stosuje się 
metodę kwasową i alkaliczną. Najważniejszą cechą charakteryzującą żelatynę jest 
zdolność do odwracalnego tworzenia żeli. Żelatyna jako naturalny dodatek funkcjonalny 
znalazła szerokie zastosowani w przemyśle mięsnym, drobiarskim, mleczarskim, 
rybnym, cukierniczym, piekarniczym i garmażeryjnym. Stosowana jest również 
w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i fotograficznym [10].  

Prowadzone były badania nad możliwością zastosowania hydrolizatu białek kolage-
nowych w produkcji mleka fermentowanego, w których wykazano, że dodatek hydroli-
zatu białka kolagenowego do mleka wpływa korzystnie na strukturę, zwiększając 
twardość żelu i zmniejszając synerezę [11]. 

3. Funkcje kolagenu w organizmie 

W zasadzie kolagen można odnaleźć w każdym fragmencie ludzkiego ciała, gdzie 
pełni wiele ważnych funkcji w organizmie. Bierze udział w procesach regenera-
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cyjnych, a dzięki zdolności do wiązania wody zapewnia odpowiednie nawodnienie 
skóry. Przyspiesza gojenie ran, tworzy blizny oraz sprzyja odbudowie tkanki łącznej. 

Około 40% całego kolagenu organizmu znajduje się w skórze, gdzie stanowi blisko 
70% masy wszystkich białek. Większość zlokalizowana jest na poziomie skóry 
właściwej, gdzie znajdują się fibroblasty odpowiedzialne za jego syntezę i rozkład. 
Ważną cechą kolagenu jest zdolność wiązania wody. Dzięki odpowiedniemu nawod-
nieniu włókna białkowe zachowują swoją strukturę i właściwości. Skóra jest wtedy 
sprężysta, co zapewnia jej odporność na działanie czynników mechanicznych i pozwala 
spełniać funkcję bariery ochronnej. Wysoka zawartość wody w naskórku i skórze 
właściwej jest sposobem do jej prawidłowego funkcjonowania, ponieważ większość 
reakcji biochemicznych zachodzi w środowisku wodnym. W przesuszonej skórze 
obserwuje się spadek metabolizmu, a w konsekwencji cały organ nie może prawidłowo 
funkcjonować [12]. 

Wraz z wiekiem zmniejsza się synteza endogennego kolagenu, co pogarsza kondycję 
skóry. W rezultacie skóra traci jędrność i elastyczność. Następuje jej nadmierne od-
wodnienie, co jest jedną z przyczyn pojawiania się zmarszczek. Niedobór kolagenu 
często objawia się także nadmiernym wypadaniem włosów, które stają się przesuszone 
i łamliwe. Dostarcza on niezbędnych aminokwasów, odżywiających cebulki włosów 
i zapewniających ich prawidłowy wzrost [3, 13]. 

Zaburzenia syntezy i przekształcania włókien kolagenowych zwiększają kruchość 
kości i podatność na złamania. Wynika to z faktu, iż 90% szkieletu kostnego składa się 
z kolagenu połączonego z wapniem, magnezem i fosforem. Białko kolagenowe przy-
spiesza regenerację zmienionych chorobowo tkanek i zmniejsza aktywność enzymów 
odpowiedzialnych za wywoływanie stanu zapalnego i bólu o charakterze reumatoidal-
nym. Białko to jest odpowiedzialne za produkcję mazi stawowej oraz przyspiesza 
regenerację zmienionych chorobowo tkanek. Odpowiada również za wytrzymałość na 
rozciąganie chrząstek oraz zapewnia ich odpowiedni kształt [3]. Kolagen uczestniczy 
w rozwoju narządów, naprawie tkanek oraz procesie gojenia ran. W ustroju jest on 
systematycznie syntetyzowany i degradowany w obrębie przestrzeni zewnątrzko-
mórkowej [14]. 

Białko kolagenowe jest odpowiedzialne za utrzymywanie integralności, wytrzy-
małości na rozciąganie i sprężystości tkanki łącznej naczyń krwionośnych. Pomaga 
kontrolować ciśnienie krwi, rozszerza tętnice, rozluźnia komórki mięśniowe i naczynia 
krwionośne. Poprawia to jakość przepływu krwi i minimalizuje ryzyko wystąpienia 
chorób układu krążenia[15]. 

Wraz z wiekiem stopniowo zmniejsza się zdolność odbudowy włókien kolageno-
wych. Od 25. do 30. roku życia poziom kolagenu w organizmie człowieka zaczyna się 
obniżać, a po 60. roku życiu zanika zdolność organizmu do syntezy kolagenu. Dodat-
kowo intensywny wysiłek fizyczny przyczynia się do nadmiernej destrukcji włókien 
kolagenowych. Do uszkodzeń włókien kolagenowych dochodzi w przypadku zbyt 
długiej ekspozycji organizmu na słońce. Efektem takich uszkodzeń są zła kondycja 
skóry i włosów, bóle stawów oraz problemy z poruszaniem [3]. 

Żywieniowa suplementacja kolagenu i jego hydrolizatów jest zalecana przede 
wszystkim dla pacjentów ze schorzeniami stawów i kości oraz dla sportowców. 
Kolagen jest używany w produkcji żywności. Na rynku jest coraz więcej różnego 
rodzaju produktów spożywczych z dodatkiem kolagenu [16].  



Rola kolagenu w organizmie i wpływ dodatku hydrolizatu kolagenu  

na cechy organoleptyczne fermentowanego mleka koziego 

 

105 

4. Metody badań 

Surowcem do badań było półtłuste mleko kozie firmy Candia UHT, kraj pocho-

dzenia – Francja oraz hydrolizat kolagenu firmy Witpak. Do mleka dodano 3% 

hydrolizatu kolagenu, a następnie przez 15 minut poddano je procesowi pasteryzacji 

w temperaturze 85℃ i schłodzeniu do temperatury 40°C. Wykonano także próbę 

kontrolną bez dodatku kolagenu. Mleko zaszczepiono przez dodatek 5% zakwasu 

Lactobacillus acidophillus LA-5 i rozlano do plastikowych kubeczków o pojemności 

100 ml zamykanych wieczkiem. Inkubację prowadzono temperaturze 40°C przez 10 

godzin. Po zakończeniu fermentacji otrzymany produkt schłodzono do temperatury 

5°C. 

Mleko kozie fermentowane zostało poddane ocenie organoleptycznej po 7 i 21 

dniach przechowywania. Ocenę metodą profilowania przeprowadził przeszkolony  

15-osobowy zespół. Próbki mleka fermentowanego oceniano w skali 9-stopniowej, ze 

skalą liniową ustrukturowaną i z określeniami brzegowymi: lewy koniec skali oznaczał 

cechę najmniej wyczuwalną i najmniej charakterystyczną (smak i zapach), bardzo 

miękką (konsystencja), ciemną (barwa), natomiast prawy – cechę najintensywniejszą 

i najbardziej charakterystyczną (smak i zapach), bardzo zwięzłą (konsystencja), jasną 

(barwa). Preferencje oceniono metodą szeregowania, gdzie „1” oznaczało produkt 

najbardziej preferowany, a „2” produkt najmniej preferowany [17]. 

Obliczenia statystyczne wykonano w programie Statistica v. 13.1. Wykonano 

jednoczynnikową analizę wariancji, a istotność różnic weryfikowano testem Tukey’a, 

przy poziomie istotności p ≤ 0,05. 

5. Wyniki badań 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki oceny organoleptycznej po 7 dniach przecho-

wywania. Członkowie zespołu oceniającego nie wskazali jednoznacznie, które mleko 

bardziej preferują, bez dodatku czy z dodatkiem kolagenu. Ocena organoleptyczna 

wykazała, że kozie mleko fermentowane z dodatkiem kolagenu charakteryzowało się 

bardziej zwięzłą konsystencją i jaśniejszą barwą, w porównaniu do grupy kontrolnej. 

Bardziej zwięzła konsystencja była oceniana jako lepsza i bardziej pożądana przez 

zespół dokonujący oceny organoleptycznej. Mleko fermentowane bez dodatku kola-

genu cechowało się bardziej kwaśnym smakiem. 

Po 21 dniach przechowywania ponownie dokonano oceny organoleptycznej  

(tab. 2). Mleko fermentowane z dodatkiem kolagenu ponownie uzyskało wyższe noty 

za konsystencję. 

W przypadku pozostałych badanych cech nie wykazano istotnych różnic zarówno 

7., jak i 21. dnia przechowywania. 

Tabela 1. Cechy organoleptyczne koziego mleka fermentowanego po 7 dniach przechowywania 

Badane cechy Mleko fermentowane 
kontrolne 

Mleko fermentowane  
z dodatkiem kolagenu 

preferencje 1,43a ±0,53 1,57a ±0,53 

konsystencja 5,86a ±1,35 7,43b ±0,98 

barwa 7,43a ±0,98 7,86a ±1,46 

smak mleczno-kremowy 4,00a ±1,53 4,71a ±1,06 

smak kwaśny 6,17b ±1,47 4,29a ±1,38 
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smak słodki 2,43a ±1,27 3,57a ±0,72 

smak obcy 1,50a ±0,22 1,67a ±0, 40 

zapach kwaśny 3,14a ±1,57 1,86a ±1,07 

zapach obcy 1,29a ±0,76 1,21a ±0,68 

a, b – średnie oznaczone różnymi literami w wierszu różnią się istotnie przy p ≤ 0,05  

Źródło: Opracowanie własne 

W badaniach Mituniewicz-Małek i in. [17] stwierdzono systematyczne pogarszanie 

się cech sensorycznych napojów mlecznych, polegające między innymi na intensy-

fikacji smaku obcego, w tym koziego. Również Borek-Wojciechowska [18] oraz 

Pieczonka i Pasionek [19] przedstawili badania, w których wykazali pogorszenie się 

jakości organoleptycznej mleka fermentowanego koziego w trakcie przechowywania. 

Z kolei w badaniach nad stabilnością kefiru zaprezentowanych przez Irigoyen i in. [20] 

stwierdzono, że po przechowywaniu chłodniczym następuje intensyfikacja niektórych 

wyróżników smaku i zapachu, jednak zachodzące zmiany sensoryczne nie przyczy-

niają się do obniżenia atrakcyjności produktu. Do innych wniosków doszli Bonczar 

i in. [21], którzy wskazują na istotne pogorszenie się cech sensorycznych w mleku 

fermentowanym podczas okresu chłodniczego przechowywania. 

Tabela 2. Cechy organoleptyczne koziego mleka fermentowanego po 21 dniach przechowywania 

Badane cechy Mleko fermentowane 

kontrolne 

Mleko fermentowane 

z dodatkiem kolagenu 

preferencje 1,60a ±0,55 1,40a ±0,55 

konsystencja 5,40a ±0,89 7,00b ±1,22 

barwa 7,40a ±1,14 7,80a ±0,84 

smak mleczno-kremowy 2,80a ±0,92 3,40a ±0,52 

smak kwaśny 4,80a ±0,59 3,40a ±1,14 

smak słodki 3,00a ±0,58 2,80a ±0,48 

smak obcy 2,20a ±1,30 3,00a ±0,87 

zapach kwaśny 2,60a ±0,55 3,00a ±0,71 

zapach obcy  1,60a ±0,89 1,80a ±0, 50 

a, b – średnie oznaczone różnymi literami w wierszu różnią się istotnie przy p ≤ 0,05  

Źródło: Opracowanie własne 

6. Podsumowanie 

Wzbogacenie napojów fermentowanych z mleka koziego, różnymi dodatkami, poz-

wala na stworzenie nowych produktów, które łączącą w sobie zalety mleka koziego 

oraz właściwości zdrowotne zastosowanych dodatków. Na polskim rynku dostępne są 

napoje mleczne wzbogacone między innymi: błonnikiem, kofeiną, żeń-szeniem, 

koenzymem Q10, żurawiną, aloesem, czy nasionami lnu i nasionami chia. Kolagen jest 

podstawowym białkiem tkanki łącznej i coraz częściej jest używany w produkcji 

żywności funkcjonalnej. Zastosowany w doświadczeniu hydrolizat kolagenu korzy-

stnie wpłynął na konsystencję badanego fermentowanego mleka koziego, zarówno po 

7., jak i 21. dniach przechowywania. Fermentowane mleko kozie z dodatkiem 

hydrolizatu kolagenu charakteryzowało się gęstszą i bardziej zwięzłą konsystencją, 

która została uznana przez zespół dokonujący oceny organoleptycznej jako cecha 

bardziej pożądana.  
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Rola kolagenu w organizmie i wpływ dodatku hydrolizatu kolagenu na cechy 

organoleptyczne fermentowanego mleka koziego 

Streszczenie 

Kolagen jest podstawowym białkiem tkanki łącznej. Znajduje się między innymi w mięśniach, skórze, 

chrząstkach kości i ścięgnach. W młodym i zdrowym organizmie kolagen ulega systematycznej odbudowie. 

Wraz z wiekiem stopniowo zmniejsza zdolność odbudowy włókien kolagenowych. W wieku dojrzałym zanika 
zdolność organizmu do syntezy kolagenu. Wówczas organizm nie wytwarza endogennego kolagenu, co 

skutkuje problemami ze sprawnością stawów oraz zmianami w pracy narządów wewnętrznych. Również 

intensywny wysiłek fizyczny przyczynia się do nadmiernej destrukcji włókien kolagenowych. Kolagen jest 

używany w produkcji żywności. Na rynku jest coraz więcej różnego rodzaju produktów spożywczych 
z dodatkiem kolagenu. Celem niniejszych badań było wyprodukowanie i ocena fermentowanego mleka 

koziego z dodatkiem hydrolizatu białka kolagenowego. Zastosowany podczas badań hydrolizat kolagenu 

wpłynął korzystnie na konsystencję fermentowanego mleka koziego. 

Słowa kluczowe: żywność funkcjonalna, kolagen, fermentowane mleko kozie, cechy organoleptyczne 

The role of collagen in the human body and the effect of the addition of collagen 

hydrolyzate on the organoleptic characteristics of fermented goats milk 

Abstract 

Collagen is the main protein of the connective tissues. It is found for instance in the muscles, skin, 
cartilage, bones and tendons. In a young healthy body collagen is regularly replenished. With age, 

however, the ability to form collagen fibres is diminished. An aging organism loses its ability to synthesise 

collagen. As a result, the body does not produce endogenous collagen, which leads to decreased efficiency 

of the joints and to changes in the workings of internal organs. Furthermore, severe physical strain also 
contributes to excessive destruction of collagen fibres. Collagen is used in production of food. More and 

more food products with collagen added appear on the market. The present study aimed to develop and 

assess fermented goat's milk supplemented with hydrolysed collagen protein. The collagen used during the 

research had a positive effect on the texture of fermented goat's milk. 
Keywords: functional food, collagen, fermented goat's milk, organoleptic features 
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Wpływ bezpośredni oraz pośredni kwasu  

alfa-ketoglutarowego na organizm człowieka 

1. Wstęp 

Kwas alfa-ketoglutarowy (AKG) jest organicznym związkiem z grupy dikarboksy-

lowych ketokwasów. Występuje on naturalnie w komórkach organizmu człowieka. 

Stanowi metabolit pośredni w cyklu Krebsa, znanym również jako cykl kwasu cytry-

nowego, którego głównym zadaniem jest produkcja energii w postaci wysokoenerge-

tycznych wiązań w cząsteczce ATP. Okazało się, że cząsteczka AKG, poza stanowie-

niem intermediatu w cyklu Krebsa oraz rolą w procesach anabolicznych w organizmie, 

posiada inne właściwości funkcjonalne, które pozytywnie wpływają na organizm 

człowieka. Cząsteczka ta może działać na organizm w sposób pośredni (jako prekursor 

aminokwasów lub kofaktor enzymów) lub bezpośredni. Jako prekursor glutaminy oraz 

glutaminianu wpływa na funkcjonowanie mięśni, syntezę białek czy immunomo-

dulację, natomiast będąc kosubstratem dioksygenaz uczestniczy w syntezie kolagenu 

typu I oraz hamowaniu kancerogenezy. Ponadto, AKG posiada właściwości przeciw-

utleniające oraz detoksykujące organizm. 

2. Właściwości fizykochemiczne kwasu alfa-ketoglutarowego 

Kwas alfa-ketoglutarowy (AKG) jest chemicznym związkiem organicznym z grupy 

dikarboksylowych ketokwasów. W literaturze znany jest również pod nazwami kwas 

2-ketoglutarowy bądź kwas 2-oksoglutarowy [1]. Cząsteczka AKG zbudowana jest ze 

szkieletu pięciowęglowego oraz zawiera dwie grupy karboksylowe oraz grupę 

ketonową (rys. 1). Grupa karboksylowa nadaje cząsteczce charakter kwasowy podczas, 

gdy grupa ketonowa wpływa na reaktywność związku, a co za tym idzie na jego 

właściwości funkcjonalne. AKG charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w wodzie, 

jest stabilny w roztworze wodnym oraz nie wykazuje właściwości toksycznych [2].  

 
Rysunek 1. Struktura chemiczna AKG [2] 

3. Metabolizm kwasu alfa-ketoglutarowego  

AKG naturalnie występuje w organizmie człowieka i jest w pełni metabolizowany 

w komórkach. Jest on metabolitem pośrednim w cyklu Krebsa (rys. 2), który z kolei 
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stanowi jeden ze szlaków oddychania komórkowego zachodzącego w organizmach 

oddychających tlenowo. W wyniku cyklu Krebsa pirogronian przekształcony do 

acetylo-CoA w cyklu przemian przekształcany jest do ditlenku węgla z wytworzeniem 

NADH, FADH2 oraz GTP lub ATP. Zredukowane nukleotydy NADH i FADH2 są 

następnie utleniane podczas oddychania końcowego, w wyniku którego powstaje energia 

w postaci wysokoenergetycznych wiązań w cząsteczce ATP. Intermediaty cyklu mogą 

również być dalej wykorzystywane w różnych procesach metabolicznych, w tym 

w procesach anabolicznych prowadzących do syntezy nowych związków [3].  

 

Rysunek 2. Schemat cyklu Krebsa [3] 

AKG w cyklu Krebsa powstaje w wyniku utlenienia oraz dekarboksylacji izo-

cytrynianu, reakcji katalizowanych przez dehydrogenazę izocytrynianową. Natomiast 

sam AKG, w wyniku cyklu przemian, przekształcany jest do bursztynylo-CoA podczas 

reakcji utleniania i dekarboksylacji katalizowanych przez dehydrogenazę alfa-keto-

glutaranową [1]. 

Stężenie AKG wytworzonego w komórce zależy od stanu redox komórki. Prze-

waga utlenionej formy nukleotydu NAD
+ 

prowadzi do przekształcenia AKG do bursz-

tynylo-CoA w cyklu Krebsa, jak zostało to opisane powyżej. Natomiast, jeśli stężenie 

zredukowanej formy NADH jest wyższe od utlenionej NAD
+
, wówczas AKG podlega 

transaminacji z wytworzeniem glutaminianu. Reakcja jest katalizowana przez dehydro-

genazę glutaminianową [4]. Glutaminian w obecności syntetazy glutaminowej może 

przyłączyć jon amonowy z wytworzeniem glutaminy. Przemiany prowadzące do 

powstania tych dwóch aminokwasów są to tak zwane reakcje kataplerotyczne, których 

funkcją jest przeciwdziałanie gromadzenia się AKG w komórce. Powstałe aminokwasy – 

glutaminian oraz glutamina – są ważne dla metabolitu energetycznego komórki oraz 

odgrywają kluczową rolę w wielu szlakach metabolicznych i determinują prawidłowe 

funkcjonowanie narządów, takich jak nerki, jelita, wątroba, a także komórki trzustki, 

neurony i komórki układu odpornościowego [5]. 
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4. Źródła kwasu alfa-ketoglutarowego dla ustroju 

AKG występuje głównie w mitochondriach i cytoplazmie, gdzie w optymalnych 

warunkach fizjologicznych jest w pełni metabolizowany. Jedynym źródłem tego 

związku dla ustroju może być synteza przez mikroflorę jelitową bądź suplementacja 

wraz z dietą. AKG wykryto we krwi człowieka w stężeniu 1 M [6]. Fizjologiczny wzrost 

stężenia AKG we krwi zaobserwowano u osób po wysiłku fizycznym [7] oraz w gło-

dzonym Caenorhabditis elegans [8]. Przeprowadzono badania in vivo, które dowiodły, 

że egzogenny AKG może być metabolizowany do glutaminy i glutaminianu a także do 

innych aminokwasów jak prolina czy arginina [9, 10]. Inne badania eksperymentalne 

prowadzone na zwierzętach wykazały, że AKG, glutaminian i glutamina są wchłaniane 

w górnym odcinku jelita cienkiego, a następnie metabolizowane w enterocytach. Podczas 

metabolizmu pierwszego przejścia w błonie śluzowej jelit, do 95% glutaminianu, 70% 

glutaminy i tylko 40% AKG ulega degradacji do ditlenku węgla
 
[11]. Reszta AKG może 

zostać wykorzystana w procesach anabolicznych zarówno w komórkach jelitowych, 

jak i tkankach obwodowych [10]. Do komórek wątroby i nerek transportowany jest za 

pomocą pompy sodowo-potasowej [12], natomiast do fibroblastów może przechodzić 

na zasadzie dyfuzji prostej [13]. Eksperymenty przeprowadzone z użyciem soli sodowej 

AKG znakowanej węglem 
14

C wykazały obecność węgla pochodzącego z AKG 

w kilku tkankach takich narządów jak mózg, wątroba, a także w komórkach mięśni, 

skóry oraz w tkance kostnej już po 3 godzinach od przyjęcia związku. AKG jest 

w pełni metabolizowany o czym świadczy brak związku w czystej postaci w moczu 

czy kale [10]. 

5. Wpływ kwasu alfa-ketoglutarowego na organizm  

AKG posiada zdolność wielokierunkowego działania na szlaki metaboliczne, 

również te ze sobą niezwiązane. Posiada on tzw. aktywność plejotropową (rys. 3) 

wykazującą szerokie działanie na organizm człowieka [14].  

AKG może działać na organizm zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni.  

5.1. Działanie pośrednie AKG na organizm 

Działanie pośrednie AKG na organizm polega na tym, że stanowi on prekursor 

aminokwasów – glutaminianu i glutaminy oraz niezbędny kosubstrat dla enzymów 

z grupy dioksygenaz zależnych od 2-oksoglutaranu (alfa-ketoglutaranu).  

5.1.1. AKG jako prekursor aminokwasów – glutaminy i glutaminianu 

Będąc prekursorem glutaminianu oraz glutaminy, AKG różni się od tych aminokwa-

sów budową chemiczną cząsteczki. W przypadku AKG w cząsteczce nie występuje 

grupa amonowa. Może ona być jednak dołączona do cząsteczki AKG w reakcji 

katalizowanej przez dehydrogenazę glutaminianową tworząc cząsteczkę glutaminianu, 

która po przyłączeniu następnej grupy amonowej z udziałem syntetazy glutaminowej 

przekształcana jest do glutaminy. AKG przyczynia się do zwiększenia puli glutaminy, 

dzięki czemu wpływa na stymulowanie syntezy białek oraz hamowaniu ich rozkładu 

w mięśniach szkieletowych. Ponadto, wpływa na funkcje trawienne, ponieważ glutamina 

stanowi źródło energetyczne dla komórek jelitowych – enterocytów [15].  



 

Paulina Maciejewska, Daria Szymanowska 

 

112 

 

Rysunek 3. Schemat aktywności plejotropowej AKG [opracowanie własne na podstawie 14]. Legenda:  

2-OGDDs – dioksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu; KDM – demetylaza histonów (domena Jumonji C 

zawierająca demetylazy lizynowe); TET – hydroksylaza DNA (hydroksylazy translokacyjne); P4H – prolilo-

4-hydroksylaza; PHD2 – białko zawierające domenę hydroksylazy prolinowej; HIF-1α – podjednostka α 
czynnika transkrypcyjnego indukowanego hipoksją 
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AKG może przyczyniać się również do immunomodulacji. Glutamina jest znanym 

immunogenem oraz modulatorem funkcji oraz wzrostu komórek układu odpornościo-

wego [16]. Moduluje funkcje monocytów i neutrofilii (poprzez zwiększenie fagocytozy 

oraz produkcji pośredniej reaktywnych form tlenu (ROS)), a także makrofagów (poprzez 

zwiększenie produkcji cytokin), które uczestniczą we wczesnej, niespecyficznej 

odpowiedzi immunologicznej [17]. Co więcej, glutamina stanowi źródło energetyczne 

dla limfocytów wzmacniając ich proliferację oraz produkcję wewnątrzkomórkowych 

ROS oraz glutationu i cytokin [18]. 

AKG może również działać pośrednio na funkcjonowanie układu nerwowego. Po 

przekształceniu do glutaminianu wpływa na neurotransmisję, ponieważ kwas gluta-

minowy stanowi ważny neurotransmiter pobudzający, przekazujący bodźce wzrokowe, 

słuchowe oraz czuciowe. Natomiast sam kwas glutaminowy jest niezbędny w inhibicji 

przekaźnictwa nerwowego, ponieważ jest on prekursorem neuroprzekaźnika hamu-

jącego GABA (kwasu γ-aminomasłowego), który z kolei ma działanie przeciwlękowe 

oraz antydrgawkowe [19]. 

5.1.2. AKG jako obligatoryjny kosubstrat dla dioksygenaz zależnych od  

2-oksoglutaranu (α-ketoglutaranu) 

Dioksygenazy są to enzymy zdolne do katalizowania aktywacji tlenu cząstecz-

kowego oraz wykorzystania go do różnych reakcji. Dzielą się na oksygeny, które 

wykorzystują tlen jako utleniacz i redukują tlen cząsteczkowy do nadtlenku wodoru 

lub wody, oraz oksygenazy, które przyłączają atomy tlenu z tlenu cząsteczkowego do 

substratów [20]. Dioksygenazy zależne od α-ketoglutaranu (2-OGDD) należą do dużej 

grupy filogenetycznie konserwatywnych enzymów, które katalizują reakcje hydroksy-

lacji kwasów nukleinowych, białek, lipidów oraz półproduktów metabolicznych [21]. 

W organizmie człowieka występuje 60 różnych 2-OGDD. Część z nich odgrywa 

kluczową rolę w fizjologicznie ważnych procesach, takich jak metabolizm kwasów 

tłuszczowych, odpowiedź hipoksyczna, naprawa i modyfikacja kwasów tłuszczowych 

oraz regulacje epigenetyczne [22]. Enzymy te do swojej aktywności wymagają 

obecności jonów Fe
2+

 jako kofaktora oraz tlenu cząsteczkowego oraz α-ketoglutaranu 

jako kosubstratów. Ponadto, kwas askorbinowy indukuje redukcję utlenionego Fe
4+

 do 

Fe
2+

 przywracając tym samym aktywność 2-OGDD. W reakcji hydroksylacji katalizo-

wanej przez te enzymy, jeden atom tlenu przyłączany jest do grupy hydroksylowej 

substratu, natomiast drugi przyłączany jest do AKG, co prowadzi do jego dekarbo-

ksylacji oraz powstania bursztynianu i ditlenku węgla (rys. 4) 

 
Rysunek 4. Reakcja hydroksylacji katalizowana przez dioksygenazy zależne od α-ketoglutaranu (2-OGDD), 

(opracowanie własne na podstawie 14, 22) 

AKG, będąc koniecznym kosubstratem dla 2-OGDD, wpływa na metabolizm 

kostny. Bierze udział w syntezie kolagenu typu I, który buduje macierz kostną, poprzez 

trzy mechanizmy (rys. 5).  
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Rysunek 5. Schemat syntezy kolagenu z udziałem AKG (opracowanie własne na podstawie 23).  

Legenda: P4H – prolilo-4-hydroksylaza 

Po pierwsze, AKG stanowi kosubstrat dla hydroksylazy-4-prolinowej, należącej do 

rodziny 2-OGDD, która z kolei katalizuje reakcję hydroksylacji proliny z wytworze-

niem 4-hydroksyproliny, kluczowy związek pośredni w formowaniu potrójnej helisy 

kolagenu. W ten sposób kolagen nabywa pełną aktywność. Po drugie, AKG zwiększa 

pulę reszt proliny poprzez glutaminian oraz glutaminę. Natomiast ostatni mechanizm 

dotyczy układu endokrynnego. Glutamina i glutaminian są przekształcane do argininy 

oraz ornityny, które stymulują wydzielanie hormonu wzrostu oraz insulinopodobnego 

czynnika wzrostu I [23]. 

AKG, będąc niezbędnym kosubstratem dla 2-OGDD, może być również powiązany 

z hamowaniem nowotworzenia. Hydroksylazy prolinowe (PHD), które katalizują 

hydroksylację reszt proliny, są bardzo ważnymi enzymami należącymi do grupy  

2-OGDD, które regulują aktywność czynnika transkrypcyjnego indukowanego hipoksją 

(HIF). HIF odgrywa istotną rolę w procesie kancerogenezy poprzez indukcję zmian 

w metabolizmie komórek nowotworowych [24]. Najlepiej scharakteryzowanym enzy-

mem jest PHD2 (enzym zawierający domenę hydroksylazy prolinowej), który jest 

uważany za najważniejszy w odpowiedzi hipoksycznej w warunkach prawidłowego 

stężenia tlenu w komórkach organizmu [25]. PHD2 katalizuje reakcję hydroksylacji 

labilnej podjednostki α czynnika transkrypcyjnego HIF-1, który umożliwia przeżycie 

komórek nowotworowych poprzez dostosowanie się do mikrośrodowiska towarzy-

szącemu rozwojowi guzów litych, a także indukuje ekspresję genów regulujących 

proliferację komórek oraz proces angiogenezy [26]. Przyłączenie grupy hydroksylowej 

przez HIF-1α umożliwia jego rozpoznanie przez białko VHL (supresor guza von 

Hippel-Lindau), który z kolei katalizuje poliubykwitynację niezbędną do degradacji 

HIF-1α w proteasomie [27]. W ten sposób czynnik HIF podlega inaktywacji, co z kolei 

przekłada się na inhibowanie kancerogenezy indukowanej przez hipoksję. W warun-

kach fizjologicznych HIF-1 jest aktywowany przez niedotlenienie. Jednak może być 

również aktywowany w warunkach normalnego dostępu tlenu, a aktywacja szlaku 
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odpowiedzi, w którym pośredniczy HIF-1 w takich warunkach jest określana jako 

pseudohipoksja.  

Działanie hydroksylaz prolinowych może być zahamowane przez strukturalne 

analogi AKG, takie jak fumaran i bursztynian, powodując stabilizację podjednostki 

HIF-1α. Fumaran i bursztynian, gromadząc się w nadmiarze w komórce z powodu 

mutacji w genach związanych z enzymami cyklu Krebsa takich jak dehydrogenazy 

burrsztynianowej czy hydratazy fumaranowej, mogą działać jako onkometabolity. 

Związki te konkurują z AKG o wiązanie z PHD2, co prowadzi do zahamowania 

aktywności enzymu i stabilizacji HIF-1α, a w konsekwencji aktywacji genów promu-

jących kancerogenezę [28]. Tak więc, mutacje w genach kodujących enzymy cyklu 

Krebsa oraz zmniejszenie stężenia AKG może zahamować aktywność PHD2 i akty-

wować HIF-1. Jednak działanie tych strukturalnych analogów AKG może zostać 

odwrócone przez samo AKG, hamując tym samym proces koncerogenezy indukowany 

przez onkometabolity (bursztynian i fumaran).  

AKG pełni również ważną funkcję w regulacji procesów epigenetycznych. AKG 

i jego analogi strukturalne jak bursztynian, fumaran i 2-hydroksyglutaran mogą regulować 

metylację DNA i histonów, ponieważ główne enzymy prowadzące do reakcji demety-

lacji/hydroksylacji należą do rodziny 2-OGDD [29]. Badania wykazały, że zarówno 

pośrednie metabolity cyklu Krebsa, bursztynian i fumaran, jak i 2-hydroksyglutaran, 

działają jako konkurencyjne inhibitory enzymów KDM (demetylazy histonów) i TET 

(hydroksylazy DNA) oraz, że efekt hamujący wzmaga metylację DNA i histonów 

przez metylotransferazy, co z kolei może powodować inaktywację ekspresji genów 

supresorowych inhibujących proces kancerogenezy. Proces ten może zostać 

odwrócony przez AKG [30, 31]. 

5.2. Działanie bezpośrednie AKG na organizm 

AKG może działać na organizm bezpośrednio poprzez udział w metabolizmie 

aminokwasów oraz z uwagi na jego właściwości przeciwutleniające.  

AKG, będąc kluczową cząsteczką w metabolizmie białek, bierze udział w de-

toksykacji organizmu poprzez usuwanie grup amonowych po rozkładzie białek. AKG 

podlega transaminacji z aminokwasami jako główny akceptor grup amonowych. 

W wyniku tych transformacji powstają glutaminian i ketokwas. Glutaminian następnie 

podlega oksydatywnej deaminacji z udziałem dehydrogenazy glutaminianowej. Utle-

nienie glutaminianu jest główną reakcją umożliwiającą usunięcie azotu z ustrojowej 

puli aminokwasów w formie toksycznego amoniaku (NH4+), który następnie zostaje 

przekształcony do mniej toksycznego mocznika w cyklu mocznikowym zachodzącym 

w komórkach wątroby. Natomiast powstający w wyniku reakcji ketokwas może 

posłużyć do regeneracji energii lub jako substrat w syntezie kwasów tłuszczowych [1]. 

Badania na kulturach komórkowych wykazały, że AKG ma zdolność usuwania 

nadtlenku wodoru powstałego w wyniku utleniania niektórych związków (np. askorbi-

nianu lub związków fenolowych). W wyniku reakcji z H2O2 powstaje bursztynian, 

H2O oraz CO2. W ten sposób AKG może wychwytywać reaktywne formy tlenu 

powstałe w wyniku indukowanego stresu oksydacyjnego w komórce oraz będące przy-

czyną degradacji i śmierci komórek [32]. Ponadto, AKG wykazuje antagonistyczną 

aktywność przeciwko cyjanogenom, czyli materiałom zawierającym w swoim składzie 

nitryle, które z kolei w organizmie człowieka mogą być źródłem toksycznego cyjanku 
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[33]. Cyjanek jest szybko działającą neurotoksyną, której działanie polega na indukcji 

stresu oksydacyjnego w neuronach, wytwarzaniu reaktywnych form tlenu oraz 

hamowaniu metaloenzymów, w tym enzymów układu przeciwutleniającego. AKG ma 

zdolność wiązania cyjanku przez grupę ketonową przyłączoną do węgla karboksylo-

wego w wyniku czego powstaje nietoksyczny związek pośredni – cyjanohydryna [34]. 

Biorąc pod uwagę inne właściwości antyoksydacyjne, AKG jako prekursor glutami-

nianu wpływa na syntezę glutationu w komórkach [35]. Zaobserwowano wzrost 

syntezy glutationu w ludzkich krwinkach czerwonych po suplementacji AKG. AKG 

ma zdolność do przenikania przez błonę erytrocytów, czego nie można stwierdzić 

w przypadku glutaminianiu, dla którego błona erytrocytów jest nieprzepuszczalna [36]. 

6. Podsumowanie 

AKG jest cząsteczką biologiczne czynną, która oprócz udziału w ważnym procesie 

produkcji energii w cyklu Krebsa, ma zdolność wielokierunkowego działania na procesy 

metaboliczne w organizmie, również te ze sobą niezwiązane. AKG może wpływać na 

organizm człowieka zarówno w sposób bezpośredni poprzez swoje właściwości przeciw-

utleniające oraz udział w metabolizmie aminokwasów, jak i pośrednio będąc obligato-

ryjnym kosubstratem dla dioksygenaz zależnych od 2-oksoglutaranu, mających 

kluczową rolę w hamowaniu nowotworzenia oraz syntezy kolagenu typu I budującego 

macierz kostną. Natomiast będąc prekursorem aminokwasów – glutaminianu oraz 

glutaminy, pośrednio wpływa na funkcjonowanie oraz naprawę mięśni, budowę białek, 

retencję azotu, funkcje trawienne, immunomodulację oraz funkcjonowanie układu 

nerwowego. Ze względu na tak szerokie właściwości funkcjonalne tego związku, może 

on stanowić źródło biologicznie czynne jako dodatek do żywności. 
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Wpływ bezpośredni oraz pośredni kwasu alfa-ketoglutarowego na organizm 

człowieka 

Streszczenie  
Kwas alfa-ketoglutarowy (AKG) jest metabolitem pośrednim w cyklu Krebsa. Uczestniczy on w procesie 
wytwarzania energii w komórce, a także może stanowić związek pośredni w procesach anabolicznych, 
prowadzących do powstania nowych związków, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu 
człowieka. AKG jest metabolizowany w komórkach organizmu, a dodatkowymi źródłami tego związku 
dla ustroju jest mikroflora jelitowa oraz suplementacja wraz z dietą. AKG posiada aktywność wielo-
kierunkowego działania na organizm zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni, wpływając pozy-
tywnie na jego funkcjonowanie. Udział AKG w funkcjonowaniu oraz naprawie mięśni, a także procesach 
anabolicznych, został już wykorzystany do produkcji suplementów diety dla sportowców. Związek ten 
zdaje się mieć również potencjał jako substancja biologicznie czynna dodawana do żywności, bądź 
suplementowana wraz z dietą przez różnych odbiorców. 
Słowa kluczowe: kwas alfa-ketoglutarowy, cykl Krebsa, suplementacja, substancja biologicznie czynna 

The direct and indirect effect of alpha-ketoglutaric acid on the human body 

Abstract  
Alpha-ketoglutaric acid (AKG) is an intermediate metabolite in the Krebs cycle. It participates in the 
process of energy production in the cell, and can also act as an intermediate in anabolic processes, leading 
to the formation of new compounds necessary for the proper functioning of the human body. AKG is 
metabolized in the cells of the body, and additional sources of this compound for the body are the intestinal 
microflora and supplementation with the diet. AKG has the multidirectional effect on the body, both 
directly and indirectly, positively influencing its functioning. AKG's participation in the functioning and 
repair of muscles, as well as anabolic processes, has already been used in the production of dietary 
supplements for athletes. This compound also seems to have potential as a biologically active substance in 
food or supplemented with the diet by various recipients. 
Keywords: alpha-ketoglutaric acid, Krebs cycle, supplementation, biologically active substance 
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Małgorzata Stec
1
  

Utlenianie lipidów i dialdehyd malonowy jako 

potencjalny wskaźnik bezpieczeństwa olejów jadalnych  

1. Wstęp  

Oleje jadalne są bezpośrednim źródłem tłuszczów dla organizmu ludzkiego i waż-

nym źródłem energii. Większość z nich obfituje w nienasycone kwasy tłuszczowe. 

Obecność w olejach wielonienasyconych kwasów tłuszczowych czyni je żywieniowym 

źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli związków, których 

organizm ludzki nie może samodzielnie wytworzyć i muszą być dostarczane z dietą. 

Tłuszcze są też nośnikiem witamin w nich rozpuszczalnych oraz nadają smak potrawom. 

Niektóre oleje zawierają związki bioaktywne takie jak: tokoferole, karotenoidy, fito-

sterole i związki fenolowe. Obecność w olejach związków o charakterze antyoksyda-

cyjnym spełnia w nich też rolę naturalnych przeciwutleniaczy. Z kolei spożycie olejów 

zawierających fitosterole zmniejsza wchłanianie cholesterolu w przewodzie pokarmo-

wym. Oleje są także składnikami żywności, sporządzanymi na ich bazie, takich jak: 

dresingi, dipy do sałatek, margaryny, chipsy, ciastka, kremy cukiernicze, majonezy. Są 

też powszechnie wykorzystywane w przetwarzaniu żywności w czasie gotowania, 

duszenia i do smażenia [1-5].  

Tłuszcze, zwłaszcza zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe, należą do jednych 

z najbardziej niestabilnych składników żywności, ponieważ łatwo ulegają utlenieniu, 

co prowadzi m. in. do pogorszenia jakości sensorycznej. Proces peroksydacji kwasów 

tłuszczowych jest nie tylko główną przyczyną pogorszenia jakości olejów roślinnych 

i żywności na ich bazie, ale ma też konsekwencje w zmniejszeniu ich wartości odżyw-

czej i bezpieczeństwa żywieniowego [6].  

2. Mechanizmy utleniania lipidów i powstające produkty  

Zróżnicowane sposoby otrzymywania olejów, przechowywanie i wykorzystanie do 

przetwarzania żywności mogą prowadzić do ich utleniania. Obecność światła, promie-

niowania UV, reaktywnych form tlenu, wysokiej temperatury przyspieszają utlenianie 

i prowadzą do powstawania pierwotnych oraz wtórnych produktów peroksydacji lipidów. 

Pod wpływem warunków naturalnych oraz w czasie procesów technologicznych oleje 

mogą ulegać utlenianiu poprzez: autooksydację, utlenianie enzymatyczne z udziałem 

lipooksygenazy oraz utlenianie fotosesybilizowane [7].  

Autooksydacja odbywa się w trzech etapach: inicjacja, propagacja i terminacja. 

W czasie inicjacji następuje oderwanie atomu wodoru od nienasyconego kwasu tłuszczo-

wego i powstaje rodnik alkilowy, nazywany też rodnikiem lipidowym (R˙), ponieważ 

przy atomie węgla pozostaje niesparowany elektron. Czas trwania tego etapu jest 

wyznacznikiem stabilności oksydatywnej tłuszczu. Proces inicjacji utleniania może 

wystąpić pod wpływem światła, temperatury, enzymów, jonów metali (głównie jonów 
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żelaza i miedzi). W czasie propagacji wolny rodnik lipidowy reaguje z tlenem i powstaje 

rodnik nadtlenkowy (ROO˙), który może reagować z kolejną cząsteczką nienasyco-

nego kwasu tłuszczowego (RH), prowadząc do powstania wodoronadtlenku (ROOH) 

i kolejnego rodnika lipidowego (R˙). W etapie tym powstają tzw. pierwotne produkty 

utleniania lipidów, które są bardzo labilne. W etapie terminacji dochodzi do przerwania 

wolnorodnikowych reakcji łańcuchowych wskutek przereagowania różnych rodników 

i powstania krótkołańcuchowych, nierodnikowych produktów. Związki te to wtórne 

produkty utleniania lipidów. Na przyspieszenie etapu terminacji może wpływać obec-

ność antyoksydantów. Czynnikiem warunkującym szybkość autooksydacji jest głównie 

stopień nienasycenia łańcuchów węglowodorowych kwasów tłuszczowych. Stopień 

nienasycenia i ilość wiązań nienasyconych w kwasach tłuszczowych wpływają na 

różnorodność reakcji w mieszaninie nadtlenków i wodoronadtlenków oraz końcowych 

produktów peroksydacji [4, 7-12].  

Proces utleniania z udziałem lipooksygenazy, enzymu występującego w nasionach 

roślin oleistych, zachodzi poprzez obecny w niej dwuwartościowy jon żelaza (Fe
2+

), 

który jest utleniany do jonu trójwartościowego (Fe
3+

) przez wodoronadtlenki kwasów 

tłuszczowych. Obecność lipooksygenazy wpływa na utlenianie olejów podczas ich 

ekstrakcji. Stosowanie wysokiej temperatury w czasie rafinacji olejów dezaktywuje 

enzym. Proces enzymatycznego utleniania lipidów z udziałem lipooksygenazy jest też 

hamowany przez związki fenolowe obecne w roślinach, które są inhibitorami tego 

enzymu [7, 8].  

W utlenianiu fotosensybilizowanym biorą udział naturalne barwniki (chlorofil a, 

barwniki hemowe, feofityna), występujące w roślinach, które pełnią rolę fotosensybi-

lizatorów. Barwniki te absorbując energię promieniowania (w zakresie od czerwonego 

do niebieskiego) ulegają wzbudzeniu, a nadmiar energii przenoszony jest na wiązania 

podwójne kwasów tłuszczowych. Wzbudzone cząsteczki kwasów tłuszczowych 

w zetknięciu z tlenem łatwo ulegają utlenieniu. Jest to reakcja nierodnikowa i nie 

wpływa na nią temperatura. Hamowanie reakcji wywołują tzw. „wygaszacze” tlenu 

singletowego, np. tokoferole i β-karoten [4, 5, 8].  

We wszystkich opisanych rodzajach reakcji utleniania olejów, pierwotnymi produk-

tami są niestabilne nadtlenki i wodoronadtlenki z niezmienioną strukturą łańcucha 

węglowego kwasów tłuszczowych, które ulegają różnym reakcjom. W wyniku rozpadu 

wodoronadtlenków powstają wtórne produkty utleniania o charakterze lotnym i nie-

lotnym. Wtórnymi produktami utleniania kwasów tłuszczowych są: węglowodory, 

cykliczne pochodne wodoronadtlenków lipidowych, estry, alkohole, aldehydy, ketony. 

Rodzaj i ilość wtórnych produktów peroksydacji w olejach zależy między innymi od 

rodzaju obecnych w nich kwasów tłuszczowych i współobecnych innych związków, 

uprzednio powstałych pierwotnych produktów utleniania, warunków i mechanizmów 

utleniania. Niektóre wtórne produkty peroksydacji lipidów są bardzo reaktywne [13, 

14]. Wśród aldehydów powstających podczas peroksydacji lipidów, należy zwrócić 

uwagę na dialdehyd malonowy (MDA) oraz 4-hydroksy‐2‐nonenal (HNE) i 4‐hydro-

ksyheksenal (HHE), należące do tzw. hydroksylowanych α,β-nienasyconych aldehy-

dów. Związki te są bardzo reaktywne chemicznie z białkami, DNA i fosfolipidami. 

Wymienione trzy toksyczne produkty powstają zwłaszcza w olejach zawierających 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA, Polyunsaturated Fatty Acids) [14-16].  
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Ma i wsp. [17] wykazali, że głównym prekursorem HHE w olejach są kwasy 

tłuszczowe ω-3, głównym prekursorem HNE w olejach są kwasy tłuszczowe ω-6, 

a MDA pochodził z utleniania zarówno kwasów ω-3, jak i kwasów ω-6. Badacze 

wykazali też, że mechanizmy tworzenia MDA i HHE były różne, a nawet konku-

rencyjne, pomimo obecności ich głównego prekursora, którym był kwas α-linolenowy. 

Zarówno MDA, jak i HNE stwierdzono w zróżnicowanych ilościach we wszystkich 

utlenianych olejach roślinnych. Wyniki badań wykazały, że powstawanie MDA, HHE 

i HNE było jednoczesne i nieco konkurencyjne. Jednak MDA był aldehydem 

najłatwiej wytwarzanym w czasie utleniania lipidów [17].  

Ponadto w olejach ogrzewanych w wysokich temperaturach (np. podczas smażenia, 

prowadzonego najczęściej w temperaturze 180
o
C lub wyższej), oprócz nadtlenków, 

aldehydów, czy ketonów, powstają też polimery (produkty polimeryzacji) oraz mono-

mery i polimery cykliczne (produkty cyklizacji), a nawet wielopierścieniowe (policyk-

liczne) węglowodory aromatyczne (WWA) [18-20].  

3. Parametry stosowane w ocenie jakości tłuszczów i olejów jadalnych 

według Polskich Norm  

Ocenę jakości olejów jadalnych przeprowadza się w oparciu o Polskie Normy, 

opracowane i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Poniżej 

podano obecnie obowiązujące Normy dla olejów i tłuszczów.  

 PN-A-86908:2000. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Rafinowane oleje 

roślinne.  

Norma zawiera wymagania fizykochemiczne i organoleptyczne dotyczące rafino-

wanych olejów roślinnych. W normie podano: metody badań, ustalony okres przecho-

wywania, numery norm dotyczących: pakowania, znakowania i transportu [21].  

 PN-A-86934:1995 (wersja polska). Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. 

Spektrofotometryczne oznaczanie barwy ogólnej.  

W Normie podano metodę oznaczania barwy ogólnej podstawowych roślinnych 

olejów i tłuszczów stałych. Metoda polega na pomiarze absorbancji rozcieńczonych 

próbek przy określonych długościach fali w zakresie światła widzialnego, zsumowaniu 

oznaczonych wartości i podaniu w postaci liczb całkowitych [22].  

 PN-EN ISO 12966-1:2015-01 (wersja angielska). Oleje i tłuszcze roślinne oraz 

zwierzęce. Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych. 

Część 1: Przewodnik do nowoczesnej chromatografii gazowej estrów metylowych 

kwasów tłuszczowych.  

W Normie tej opisano oznaczanie wolnych i związanych kwasów tłuszczowych 

w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych. Do oznaczeń metodą chromatografii 

gazowej, kwasy tłuszczowe muszą być wcześniej przekształcone w ich estry metylowe 

[23].  

Normą tą zastąpiono poprzednią normę z 1996 roku – PN-EN ISO 5508:1996 – 

wersja polska.  

 PN-EN ISO 3961:2018-09 (wersja angielska). Oleje i tłuszcze roślinne oraz 

zwierzęce. Oznaczanie liczby jodowej.  

W Normie tej opisano oznaczanie liczby jodowej w olejach, tłuszczach roślinnych 

i zwierzęcych.  
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Liczba jodowa służy do określania zawartości kwasów nienasyconych, które 

wchodzą w skład danego tłuszczu. Jest to liczba gramów wolnego jodu (I2) związanych 

przez 100 g tłuszczu. Kwasy nienasycone w miejscu podwójnych wiązań łatwo przyłą-

czają jod. Tłuszcze o dużej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, np. oleje 

roślinne, charakteryzują się dużymi liczbami jodowymi [24].  

 PN-EN ISO 660:2021-03 (wersja angielska). Oleje i tłuszcze roślinne oraz 

zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.  

W Normie tej opisano trzy metody (dwie titrometryczne i jedną potencjometryczną) 

do oznaczania kwasowości w tłuszczach i olejach roślinnych oraz tłuszczach zwierzę-

cych. Według Normy preferowane jest podawanie kwasowości jako liczbę kwasową 

lub jako kwasowość policzalną konwencjonalnie. Norma ta ma zastosowanie do 

rafinowanych i nierafinowanych olejów roślinnych oraz innych tłuszczów i kwasów 

tłuszczowych. zwierzęcych, kwasów tłuszczowych do produkcji mydła, oraz kwasów 

tłuszczowych technicznych. Metody oznaczania nie są specyficzne, ponieważ nie 

można ich używać do rozróżniania kwasowości, wynikającej z obecności kwasów 

mineralnych i innych kwasów organicznych.  

Normą tą zastąpiono normę w wersji polskiej z 2010 roku – PN-EN ISO 660:2010 

[25].  

 PN-EN ISO 3960:2017-03 (wersja angielska). Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwie-

rzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej. Jodometryczne (wizualne) oznaczanie 

punktu końcowego. Norma ta zastąpiła normę PN-EN ISO 3960:2012 – wersja 

polska.  

W Normie tej opisano jodometryczną metodę oznaczania liczby nadtlenkowej (PV) 

tłuszczów i olejów zwierzęcych oraz roślinnych. W metodzie tej punkt końcowy 

miareczkowania określany jest wizualnie.  

Liczba nadtlenowa jest miarą ilości tlenu połączonego chemicznie z olejem lub 

tłuszczem w postaci nadtlenków, szczególnie wodoronadtlenków. Liczba nadtlenkowa 

jest parametrem dynamicznym, którego wartość zależy od pochodzenia próbki. Jej 

oznaczanie jest procedurą w dużym stopniu empiryczną, a uzyskana wartość jest 

uzależniona od masy próbki [26].  

 PN-EN ISO 6886:2016-04 (wersja angielska). Oleje i tłuszcze roślinne oraz 

zwierzęce. Oznaczanie stabilności oksydacyjnej (test przyspieszonego utleniania). 

Norma ta zastąpiła normę PN-EN ISO 6886:2009 – wersja polska.  

W Normie tej opisano metodę oznaczania stabilności oksydacyjnej olejów i tłusz-

czów prowadzonych w warunkach ekstremalnych (wysoka temperatura, duży przepływ 

powietrza), wywołujących utlenianie. Metodą tą nie określa się stabilności olejów 

i tłuszczów w temperaturze otoczenia. Za pomocą tej metody można porównywać 

skuteczność różnych antyoksydantów, dodawanych do olejów i tłuszczów. Dokładny 

pomiar uniemożliwia obecność lotnych kwasów tłuszczowych oraz lotnych produktów 

utlenienia o charakterze kwasów [27].  

 PN-EN ISO 6885:2016-04 (wersja angielska). Oleje i tłuszcze roślinne oraz 

zwierzęce. Oznaczanie liczby anizydynowej. Norma ta zastąpiła normę PN-EN 

ISO 6885:2008 - wersja polska.  
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W Normie tej opisano metodę oznaczania liczby anizydynowej (AV) w olejach 

i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych. Wartość liczby anizydynowej określa zawar-

tość aldehydów (głównie α,β-nienasyconych) w badanych próbach [28].  

Obecnie znormalizowanymi wskaźnikami utleniania lipidów w olejach i tłuszczach 

są liczba nadtlenkowa oraz liczba anizydynowa. Liczba nadtlenowa jest miarą ilości 

tlenu połączonego chemicznie z olejem lub tłuszczem w postaci nadtlenków i wodoro-

nadtlenków. Mając na uwadze, że liczba nadtlenkowa jest parametrem dynamicznym, 

a liczba anizydynowa określa zawartość aldehydów (głównie α,β-nienasyconych, 

w tym związków lotnych) w olejach, należałoby rozważyć oznaczanie w nich stężenia 

dialdehydu malonowego, który jest jednym z najbardziej stabilnych i jednocześnie 

szkodliwych dla zdrowia wtórnych produktów peroksydacji lipidów.  

4. Powstawanie i właściwości dialdehydu malonowego (MDA)  

Dialdehyd malonowy (MDA, Malondialdehyde, 1,3-propanedial) jest dialdehydem 

trójwęglowym z grupami karbonylowymi w pozycjach C-1 i C-3, o wzorze CH2(CHO)2. 

Jest związkiem bardzo reaktywnym, występującym głównie jako enol (HOC(H)=CH-

CHO) [29]. Na rysunku 1 przedstawiono wzór strukturalny MDA.  

 

Rysunek 1. Wzór strukturalny dialdehydu malonowego (MDA) [30]  

Związek ten powstaje podczas procesu peroksydacji wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych (WNKT, PUFA, Polyunsaturated Fatty Acids), w których reaktywne 

związki tlenu rozkładają te kwasy [31, 32].  

Dialdehyd malonowy powstaje nie tylko w żywności, w tym w olejach jadalnych, 

ale też i w organizmie człowieka. Jest on końcowym produktem w procesach enzyma-

tycznego i nieenzymatycznego rozkładu kwasu arachidonowego i długołańcuchowych 

WNKT. Wytwarzanie MDA w procesach enzymatycznych jest dobrze znane, ale nie 

badano jego funkcji i możliwości biologicznych w zależności od spożytej ilości. MDA 

jest bardziej stabilny chemicznie i lepiej przepuszczalny przez błony niż reaktywne 

formy tlenu. Jest też mniej toksyczny niż 4-hydroksynonenal (HNE) i metyloglioksal 

(MG) [32, 33].  

Dialdehyd malonowy może być wytwarzany in vivo w procesach enzymatycznych – 

jako produkt uboczny podczas biosyntezy tromboksanu A2 (TXA2). TXA2 jest biolo-

gicznie czynnym metabolitem kwasu arachidonowego, powstającym w wyniku działania 

syntazy tromboksanu A2 na endonadtlenek prostaglandyny lub na prostaglandynę H2 



 

Małgorzata Stec   

 

124 

(PGH2). PGH2 jest wcześniej wytwarzana przez działanie cyklooksygenaz na wolny 

kwas arachidonowy (AA) [34-36].  

Powstawanie MDA w procesach nieenzymatycznych zachodzi w procesie peroksy-

dacji lipidów. W powstającej mieszaninie wodoronadtlenków lipidów i rodników nad-

tlenkowych dochodzi do wewnątrzcząsteczkowej addycji rodników do wiązań podwój-

nych z wytworzeniem nowych rodników. Pośrednie wolne rodniki, utworzone po 

cyklizacji, mogą ponownie reagować, tworząc cykliczne endonadtlenki (strukturalnie 

podobne do prostaglandyn) i ulegać rozszczepieniu z wytworzeniem MDA. Powsta-

wanie MDA w procesach nieenzymatycznych jest słabo poznane pomimo potencjal-

nego jego zagrożenia terapeutycznego. Powszechnie uważa się, że MDA w komórkach 

powstaje w warunkach stresowych i ma dużą zdolność reagowania z wieloma 

biocząsteczkami (białka, DNA). Nadmierne powstawanie MDA wiąże się z różnymi 

stanami patologicznymi [34, 35].  

Wytworzony dialdehyd malonowy może być metabolizowany enzymatycznie lub 

może reagować z białkami komórkowymi i z DNA, tworząc addukty, powodujące 

uszkodzenia biomolekularne. Prezentowane w piśmiennictwie wyniki wielu badań 

wykazały, że prawdopodobny biochemiczny szlak metabolizmu MDA obejmuje jego 

utlenianie przez mitochondrialną dehydrogenazę aldehydową, a następnie dekarboksy-

lację z wytworzeniem aldehydu octowego. Powstający aldehyd octowy jest utleniany 

przez dehydrogenazę aldehydową do octanu, a następnie do tlenku węgla (II) i wody 

[32, 37, 38]. W innym szlaku metabolicznym za metabolizowanie cytoplazmatycznego 

dialdehydu malonowego prawdopodobnie odpowiedzialna jest izomeraza fosfogluko-

zowa. W procesie tym powstaje metyloglioksal, a następnie D-mleczan. Metabolizm 

zachodzi przy udziale enzymów układu glioksalazy z wykorzystaniem zredukowanego 

glutationu (GSH) jako kofaktora [39, 40]. Część MDA jest wydalana z moczem 

w postaci innych metabolitów [32].  

Dialdehyd malonowy jest powszechnie stosowanym markerem oksydacyjnego 

uszkodzenia lipidów w komórkach organizmów żywych. Jego stężenie zmienia się też 

w odpowiedzi na stres biotyczny i abiotyczny w komórkach roślinnych. Stresorami 

biotycznymi mogą być tzw. żywe elementy ekosystemu, takie jak patogeny, szkodniki, 

czy rośliny konkurencyjne. Stresory abiotyczne to czynniki nieożywione, głównie 

warunki atmosferyczne, np. zbyt wysoka lub niska temperatura, susza, intensywne 

promieniowanie słoneczne, a także brak lub nadmiar składników mineralnych. Jednak 

tkanki roślinne zawierają wiele różnych związków, które zakłócają w nich reakcję 

stresową [41].  

Oleje tłoczone na zimno z części roślin zawierających MDA, będą go zawierały już 

bezpośrednio po uzyskaniu. Do powstawania produktów utleniania w olejach jadalnych, 

w tym powstawania MDA, może dochodzić też podczas tłoczenia w podwyższonej 

temperaturze. Następnie podczas ekstrakcji, hydratacji, odszlamowania, odkwaszania, 

odbarwiania i dezodoryzacji (wszystkie te procesy prowadzone są w podwyższonej lub 

wysokiej temperaturze) może również powstawać dialdehyd malonowy. Ze wzrostem 

temperatury zwiększa się rozpuszczalność tlenu, a w konsekwencji szybkość utleniania 

[2]. Dodatkowo podczas tzw. bielenia i dezodoryzacji, prowadzonych w bardzo wyso-

kich temperaturach (odpowiednio 175-225
o
C i 240-270

o
C), dochodzi do tworzenia 

kwasów tłuszczowych, zawierających układy sprzężonych wiązań podwójnych, które 
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są bardziej podatne na utlenianie [2]. Intensywność procesów utleniania w olejach 

zależy też od rodzaju i zawartości poszczególnych kwasów tłuszczowych, a także od 

obecności w nich pro- i antyoksydantów, ich struktury, ilości oraz wzajemnych oddzia-

ływań [70]. W czasie rafinacji olejów zawartość antyoksydantów się zmniejsza [2].  

Na zawartość produktów utleniania w olejach, w tym dialdehydu malonowego, 

wpływają też: rodzaj opakowania, sposób pakowania, transportu, przechowywania, 

przetwarzania oraz wykorzystania oleju, np. do obróbki termicznej żywności. 

Przeźroczyste butelki z tworzyw sztucznych nie zabezpieczają oleju przed dostępem 

światła, a sposób ich napełniania nie eliminuje dostępności tlenu z powietrza. Zwykle 

sposób transportu i przechowywania w hurtowniach, sklepach, ale i w gospodarstwach 

domowych, również nie zapewnia odpowiedniej temperatury i warunków świetlnych. 

Brak odpowiednich warunków, począwszy od pakowania olejów po przechowywanie, 

powoduje zapoczątkowanie w nich procesów utleniania na skutek hydratacji, auto-

oksydacji i/lub utleniania fotosensybilizowanego [42-44]. Wykorzystanie olejów do 

obróbki termicznej żywności, np. do smażenia w temperaturze 180
o
C lub wyższej, 

skutkowało wytworzeniem w nich dużych ilości różnych wtórnych produktów utle-

niania lipidów, w tym MDA oraz α,β-nienasyconych aldehydów (HNE, HHE) [45-50].  

Doureradjou i Koner [51] badali powstawanie dialdehydu malonowego w olejach 

słonecznikowych, kokosowych, palmowych i sezamowych podczas ogrzewania 

w naczyniach żelaznych, miedzianych, ze stali nierdzewnej, aluminium i szkła. Ogrze-

wanie prowadzono przez 5, 10 i 20 minut. Wyniki badań wykazały, że wytwarzanie 

MDA we wszystkich olejach zależało od czasu ich ogrzewania. Najmniejsze zmiany 

stężenia MDA, wywołane temperaturą, były w oleju kokosowym, większe w oleju 

sezamowym, a największe w oleju słonecznikowym. Pomimo wysokiego poziomu 

nienasycenia oleju sezamowego, wytwarzanie w nim dialdehydu malonowego (indu-

kowane ciepłem) było mniejsze niż w oleju słonecznikowym, co prawdopodobnie 

wynikało z obecności większej ilości antyoksydantów. Wyniki badań wykazały też, że 

na ilość powstającego MDA w olejach jadalnych poddanych ogrzewaniu, wpływał 

również rodzaj naczynia, w którym olej ogrzewano. Zmiany stężenia MDA były 

mniejsze w naczyniach aluminiowych i szklanych, a bardzo duże w naczyniach 

żelaznych i miedzianych. Wyniki badań wskazały, że na peroksydację olejów w czasie 

ogrzewania, w tym na powstawanie w nich MDA, wpływają: pierwiastki przejściowe, 

zawarte w naczyniach kuchennych, zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych 

i obecność przeciwutleniaczy [51].  

Custodio-Mendoza i wsp. [52] oznaczyli MDA w pięćdziesięciu czterech olejach 

jadalnych. Wyniki analizy tych próbek umożliwiły ich klasyfikację w czterech grupach: 

oleje z pierwszego tłoczenia, oleje rafinowane, oleje mieszane oraz oliwa z wytłoczyn 

z oliwek. Najwyższe zawartości MDA stwierdzono w olejach mieszanych, co prawdo-

podobnie spowodowane było gorszą jakością w procesie wytwarzania i przechowy-

wania. Jedynie oleje z pierwszego tłoczenia charakteryzowały się niewykrywalnym 

stężeniem MDA. Oleje rafinowane miały zróżnicowane stężenia MDA, zależne od 

stopnia rafinacji [51]. Douny i wsp. [53] oznaczali w olejach stężenia czterech alde-

hydów: dialdehydu malonowego (MDA), 4-hydroksy-2-nonenalu (4-HNE), 4-hydro-

ksyheksenalu (4-HHE) i 2,4-dekadienalu (2,4-DECA). Przeprowadzona przez badaczy 

walidacja procedury analitycznej (z wykorzystaniem chromatografii cieczowej 
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w połączeniu z tandemową spektrometrią masową – LC-MS/MS) do oznaczania MDA 

i trzech innych aldehydów w oleju roślinnym, wykazała bardzo dobrą dokładność dla 

MDA i mniejsze dokładności w oznaczaniu stężeń pozostałych trzech aldehydów. 

Daveya i wsp. [41] oznaczali stężenie dialdehydu malonowego w tkankach roślinnych, 

w których MDA może powstawać w odpowiedzi na stres biotyczny i abiotyczny. 

Nienasycone kwasy tłuszczowe w roślinach były głównym celem reakcji oksydacyjnych. 

Do peroksydacji lipidów w roślinach dochodzi również z udziałem lipooksygenaz, na 

przykład podczas reakcji roślin na patogeny, czy podczas uszkodzenia tkanek. 

Powstające nadtlenki wielonienasyconych kwasów tłuszczowych ulegają rozkładowi 

z wytworzeniem m.in. MDA. W wielu przypadkach głównym produktem rozpadu 

lipidów aldehydowych jest dialdehyd malonowy. Oszacowano, że ponad 75% MDA 

pochodzi z utleniania trójnienacyconych (trienowych) kwasów tłuszczowych, takich 

jak kwas α-linolenowy (18:3) [53].  

W wielu pracach badawczych, dotyczących oceny stanu oksydacyjnego żywności, 

oznacza się zawartość pierwotnych i wtórnych produktów utleniania tłuszczów. 

Głównie wtórne produkty utleniania kwasów tłuszczowych to: dialdehyd malonowy 

(MDA), 4-hydroksy-2-nonenal (4-HNE) i 4-hydroksyheksanal (4-HHE). Obecność 

MDA w próbkach oleju nie tylko zmniejsza jego jakość i właściwości odżywcze, ale 

również stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego ze względu na jego 

wysoką reaktywność z białkami i kwasami nukleinowymi. W porównaniu z innymi 

wtórnymi produktami peroksydacji lipidów, dialdehyd malonowy powstaje w znacznych 

ilościach i jest stabilny. Ze względu na obecność grup karbonylowych, MDA jest 

cząsteczką reaktywną, która łatwo wchodzi w reakcje nukleofilowe, m.in. z kwasami nu-

kleinowymi, lipoproteinami, peptydami, zmieniając ich właściwości chemiczne [54-56].  

5. Wpływ produktów utleniania lipidów na organizm człowieka  

Dialdehyd malonowy (MDA) w organizmie człowieka pochodzi ze spożywanego 

pokarmu oraz powstaje podczas peroksydacji lipidów w tkankach. Źródłem pierwotnych 

i wtórnych produktów utleniania lipidów w diecie człowieka są w dużym stopniu oleje 

jadalne i produkty wytworzone na ich bazie. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są 

wtórne produkty utleniania, powstające podczas niewłaściwego wytwarzania, przecho-

wywania i przetwarzania olejów, a zwłaszcza podczas ich wykorzystania w przetwa-

rzaniu żywności w wysokich temperaturach, np. podczas smażenia [6].  
Małe ilości pierwotnych produktów utleniania lipidów, obecne w posiłkach nie są 

wchłaniane w jelicie cienkim. Są one metabolizowane pod wpływem bakterii jelito-
wych lub przekształcane do hydroksykwasów. Natomiast spożycie dużych ilości 
skutkuje ich częściowemu wchłonięciu w jelitach. Oprócz tego spożycie olejów, 
zawierających pierwotne produkty utleniania lipidów, może prowadzić do dalszego ich 
utleniania w żołądku z wytworzeniem małych ilości aldehydów. Proces tworzenia 
produktów wtórnych może być intensyfikowany przez jony żelaza i niskie pH w żo-
łądku. Jednak poważnym niebezpieczeństwem dla zdrowia człowieka jest spożywanie 
produktów zawierających wtórne produkty utleniania lipidów. Wprowadzanie do 
organizmu żywności, zawierającej MDA, HHE i HNE, zostało uznane za promowanie 
stanu zapalnego, zakłócanie homeostazy redoks i wywoływanie wielu chorób. Dial-
dehyd malonowy jest jednym z najbardziej stabilnych wtórnych produktów peroksy-
dacji lipidów i zarazem związkiem reaktywnym wobec komórek. Jego łączenie się 
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z kwasami nukleinowymi, lipoproteinami i peptydami prowadzi do zmian ich właści-
wości biochemicznych oraz wywołuje toksyczny stres oksydacyjny w komórkach 
organizmów żywych. Takie zaburzenia homeostazy mogą prowadzić do uszkodzenia 
tkanek i skutkować powstawaniem chorób [57, 58]. Del Rio i wsp. [59] sugerowali, że 
MDA jest związkiem bardzo toksycznym i należy go uznać nie tylko jako marker 
peroksydacji lipidów, ale też jako czynnik potencjalnie mutagenny i miażdżycorodny. 
W piśmiennictwie MDA często jest określany jako czynnik mutagenny, rakotwórczy 
i cytotoksyczny. W badaniach często jest stosowany jako marker stresu oksydacyjnego, 
a także proponowany jako biomarker depresji po udarze [36, 56, 58, 60]. Peroksydacja 
lipidów ma związek z wieloma chorobami u ludzi, takimi jak miażdżyca tętnic [61, 
62], choroby nowotworowe [63, 64], rak piersi i rak jelita grubego [65], rak płuc [66], 
cukrzyca [67], zaburzenia neurodegeneracyjne [68], w tym choroba Alzheimera [69, 
70] i choroba Parkinsona [71], a także choroby żołądka [72] oraz stany zapalne dróg 
oddechowych i astma [73].  

Lipidy są niezbędnymi składnikami błon komórkowych, które utrzymują strukturę 
i kontrolują funkcję komórek. Są one narażone na działanie reaktywnych form tlenu 
i wolnych rodników. Naruszenie komórkowej homeostazy redoks, spowodowane nad-
mierną peroksydacją, może prowadzić do stanów zapalnych w tkankach, a następnie 
rozwoju różnych chorób.  

6. Podsumowanie  

Peroksydacja lipidów jest procesem złożonym, występującym zarówno w roślinach, 
jak i w organizmach zwierzęcych oraz w organizmie ludzkim. W procesie tym pobierany 
jest tlen, tworzą się rodniki lipidowe, następuje przegrupowanie wiązań podwójnych 
w nienasyconych kwasach tłuszczowych i ostatecznie zniszczenie lipidów błonowych, 
z wytworzeniem różnych produktów rozpadu. Początkowo powstają nietrwałe pierwotne 
produkty utleniania, które następnie ulegają reakcjom z wytworzeniem stabilniejszych 
wtórnych produktów peroksydacji lipidów (m.in. alkoholi, eterów, ketonów, alkanów 
i aldehydów). W produktach żywnościowych, zawierających tłuszcze, w tym w olejach 
jadalnych, utlenianie może zachodzić poprzez: autooksydację, utlenianie enzymatyczne 
z udziałem lipooksygenazy oraz utlenianie fotosesybilizowane. Utlenianie lipidów jest 
reakcją łańcuchową, inicjowaną przez oderwanie atomu wodoru od nienasyconego 
kwasu tłuszczowego i powstanie rodnika alkilowego, nazywanego też rodnikiem 
lipidowym. Proces inicjacji utleniania może wystąpić pod wpływem światła, tempe-
ratury, enzymów, jonów metali (głównie jonów żelaza i miedzi). We wszystkich 
rodzajach reakcji utleniania lipidów początkowo powstają niestabilne nadtlenki 
i wodoronadtlenki, które następnie ulegają różnym reakcjom. W wyniku rozpadu wodo-
ronadtlenków powstają wtórne produkty utleniania o charakterze lotnym i nielotnym, 
w tym nasycone i nienasycone aldehydy. Jednym z powstających aldehydów jest 
dialdehyd malonowy, który w pracach badawczych jest często oznaczany do przepro-
wadzenia oceny stanu oksydacyjnego prób żywności oraz prób biologicznych. Obec-
ność dialdehydu malonowego w olejach jadalnych nie tylko zmienia ich właściwości 
organoleptyczne, pogarsza jakość i właściwości odżywcze, ale także stanowi poten-
cjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, ze względu na dużą reaktywność wobec 
białek, kwasów nukleinowych i fosfolipidów. Dlatego wydaje się być uzasadnionym 
wprowadzenie oznaczania zawartości dialdehydu malonowego (MDA) w tłuszczach 
i olejach jadalnych jako jednego z parametrów ich jakości, a zarazem bezpieczeństwa 
żywieniowego.  



 

Małgorzata Stec   

 

128 

Literatura  

1. Drozdowski B., Charakterystyka ogólna tłuszczów jadalnych, [w:] Sikorski Z.E. (red)., 

Chemia żywności. Sacharydy, lipidy, białka, Tom 2, WNT, Warszawa 2007, s. 145-165.  

2. Szukalska E., Wybrane zagadnienia utleniania tłuszczów, Tłuszcze Jadalne, 38, 2003, 

s. 42-61.  

3. Wroniak M., Wartość żywieniowa olejów rzepakowych tłoczonych na zimno, Żywność. 

Nauka. Technologia. Jakość, 6(85), 2012, s. 79-92.  

4. Wasowicz E., Gramza A., Heś M., Jelen H., Korczak J., Malecka M., Mildner-Szkudlarz 

S., Rudzinska M., Samotyja U., Zawirska-Wojtasiak R., Oxidation of lipids in food, Polish 

Journal of Food and Nutrition Sciences, 13, 2004, s. 87-100.  

5. Drozdowski B., Lipidy, [w:] Sikorski Z.E. (red.), Chemia żywności. Sacharydy, lipidy, 

białka, Tom 2, WNT, Warszawa 2007, s. 73-144.  

6. Cichosz G., Czeczot H., Stabilność oksydacyjna tłuszczów jadalnych – konsekwencje 

zdrowotne, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 44(1), 2011, s. 50-60.  

7. Ahmed M., Pickova J., Ahmad T., Liaquat M., Farid A., Jahangir M., Oxidation of lipids 

in foods, Sarhad Journal of Agriculture, 32(3), 2016, s. 230-238.  

8. Repetto M., Semprine J., Boveris A., Lipid Peroxidation: Chemical Mechanism, 

Biological Implications and Analytical Determination, Lipid Peroxidation, Angel Catala, 

IntechOpen, 2012, DOI: 10.5772/45943. Available from: 

https://www.intechopen.com/books/lipid-peroxidation/lipid-peroxidation-chemical-

mechanism-biological-implications-and-analytical-determination.  

9. Frankel E.N., Secondary products of lipid oxidation, Chemistry and Physics of Lipids, 44 

(2-4), 1987, s. 73-85.  

10. Xia W., Budge S.M., Techniques for the Analysis of Minor Lipid Oxidation Products 

Derived from Triacylglycerols, Epoxides, Alcohols, and Ketones, Comprehensive Reviews 

in Food Science and Food Safety, 2017, 16, s. 735-758.  

11. Zielinski Z.A.M., Pratt D.A., Lipid Peroxidation: Kinetics, Mechanisms, and Products, 

Journal of Organic Chemistry, 82(6), 2017, s. 2817-2825.  

12. Lahir Y.K., Lipid oxidation in biological systems: biochemical, biological & biophysical 

aspects, Global Journal of Bio-Science and Biotechnology, (G.J.B.B.), 4(3), 2015, s. 224-233.  

13. Maszewska M., Krygier K., Badanie zależności występowania pierwotnych i wtórnych 

produktów utleniania w rafinowanym oleju rzepakowym i słonecznikowym, Rośliny 

Oleiste – Oilseed Crops, 26(2), 2005, s. 611-620.  

14. Papastergiadis A., Fatouh A., Jacxsens L., Lachat C., Shrestha K., Daelman J., Kolsteren 

P., Van Langenhove H., De Meulenaer B., Exposure assessment of Malondialdehyde,  

4-Hydroxy-2-(E)-Nonenal and 4-Hydroxy-2-(E)-Hexenal through specific foods available 

in Belgium, Food and Chemical Toxicology, 73, 2015, s. 51-58.  

15. Łuczaj W., Gęgotek A., Skrzydlewska E., Antioxidants and HNE in redox homeostasis, 

Free Radical Biology and Medicine, 111, 2017, s. 87-101.  

16. Guéraud F., 4-Hydroxynonenal metabolites and adducts in pre-carcinogenic conditions 

and cancer, Free Radical Biology and Medicine, 111, 2017, s. 196-208. ISSN 0891-5849.  

17. Ma L., Liu G., Liu X., Malondialdehyde, 4-Hydroxy-2-Hexenal, and 4-Hydroxy- 

2-Nonenal in Vegetable Oils: Formation Kinetics and Application as Oxidation 

Indicators, European Journal of Lipid Science and Technology, 121(7), 2019, 1900040.  

18. Kmiecik D., Korczak J., Tłuszcze smażalnicze – jakość, degradacja termiczna i ochrona, 

Nauka. Przyroda. Technologie. 4(2), (2010), #23. http://www.npt.up-

poznan.net/pub/art_4_23.pdf .  

19. Kubiak M.S., Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – ich występowanie 

w środowisku i w żywności, Problemy Higieny i Epidemiologii, 94(1), 2013, s. 31-36.  



 

Utlenianie lipidów i dialdehyd malonowy jako potencjalny wskaźnik bezpieczeństwa olejów jadalnych 

 

129 

20. Marmesat S., Morales A., Velasco J., Dobarganes M.C., Influence of fatty acid 

composition on chemical changes in blends of sunflower oils during thermoxidation and 

frying, Food Chemistry, 135(4), 2012, s. 2333-2339.  

21. PN-A-86908:2000, Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Rafinowane oleje roślinne.  

22. PN-A-86934:1995 (wersja polska), Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. 

Spektrofotometryczne oznaczanie barwy ogólnej.  

23. PN-EN ISO 12966-1:2015-01 (wersja angielska), Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. 

Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Część 1: Przewodnik 

do nowoczesnej chromatografii gazowej estrów metylowych kwasów tłuszczowych.  

24. PN-EN ISO 3961:2018-09 (wersja angielska), Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. 

Oznaczanie liczby jodowej.  

25. PN-EN ISO 660:2021-03 (wersja angielska), Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. 

Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.  

26. PN-EN ISO 3960:2017-03 (wersja angielska), Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. 

Oznaczanie liczby nadtlenkowej. Jodometryczne (wizualne) oznaczanie punktu 

końcowego.  

27. PN-EN ISO 6886:2016-04 (wersja angielska), Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. 

Oznaczanie stabilności oksydacyjnej (test przyspieszonego utleniania).  

28. PN-EN ISO 6885:2016-04 (wersja angielska), Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. 

Oznaczanie liczby anizydynowej.  

29. Nair V., O'Neil C.L., Wang P.G., Malondialdehyde, [w:] Encyclopedia of Reagents for 

Organic Synthesis, (Ed.), 2008.  

30. http://dictionary.sensagent.com/Malondialdehyde/en-en/ [data: 12-08-2021].  

31. Pryor W.A., Stanley J.P., Letter: A suggested mechanism for the production of 

malonaldehyde during the autoxidation of polyunsaturated fatty acids. Nonenzymatic 

production of prostaglandin endoperoxides during autoxidation, Journal of 

Organometallic Chemistry, 40(24), 1975, s. 3615-3617.  

32. Esterbauer H., Schaur R.J., Zollner H., Chemistry and biochemistry of 4-hydroxynonenal, 

malonaldehyde and related aldehydes, Free Radical Biology and Medicine, 11(1), 1991, 

s. 81-128.  

33. Ma L., He Q., Qiu Y., Liu H., Wu J., Liu G., Brennan C., Brennan M.A., Zhu L., Food 

matrixes play a key role in the distribution of contaminants of lipid origin: A case study of 

malondialdehyde formation in vegetable oils during deep-frying, Food Chemistry, 

347(15), 2021, 129080.  

34. Ayala A., Munoz M.F., Argüelles S., Lipid Peroxidation: Production, Metabolism, and 

Signaling Mechanisms of Malondialdehyde and 4-Hydroxy-2-Nonenal, Oxidative 

Medicine and Cellular Longevity, 2014, Article ID 360438, 31 pages.  

35. Massey K.A., Nicolaou A., Lipidomics of polyunsaturated-fatty-acid-derived oxygenated 

metabolites, Biochemical Society Transactions, 39(5), 2011, s. 1240-1246.  

36. Yin H., Xu L., Porter N.A., Free radical lipid peroxidation: mechanisms and analysis, 

Chemical Reviews, 111(10), 2011, s. 5944-5972.  

37. Marnett L.J., Buck J., Tuttle M.A., Basu K., Bull A.W., Distribution and oxidation of 

malondialdehyde in mice, Prostaglandins, 30(2), 1985, s. 241-254.  

38. Siu G.M., Draper H.H., Metabolism of malonaldehyde in vivo and in vitro, Lipids, 17, 

1982, s. 349-355.  

39. Tsikas D., Suchy M.T., Niemann J., Tossios P., Schneider Y., Rothmann S., Gutzki F.M., 

Frölich J.C., Stichtenoth D.O., Glutathione promotes prostaglandin H synthase 

(cyclooxygenase)-dependent formation of malondialdehyde and 15(S)-8-iso-prostaglandin 

F2?, FEBS Letters, 586(20), 2012, s. 3723-3730.  



 

Małgorzata Stec   

 

130 

40. Agadjanyan Z.S., Dmitriev L.F., Dugin S.F., A New Role of Phosphoglucose Isomerase. 

Involvement of the Glycolytic Enzyme in Aldehyde Metabolism, Biochemistry (Moscow), 

70, 2005, s. 1251-1255.  

41. Davey M.W., Stals E., Panis B., Keulemans J., Swennen R.L., High-throughput 

determination of malondialdehyde in plant tissues, Analytical Biochemistry, 347(2), 2005, 

s. 201-207.  

42. Prescha A., Siger A., Lorenc-Kukula K., Biernat J., Nogala-Kalucka M., Szopa J., 

Badania nad składem i podatnością na utlenianie oleju z nasion lnu modyfikowanego 

genetycznie, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 41(3), 2008, s. 286-292.  

43. Tańska M., Rotkiewicz D., Stopień przemiany lipidów wybranych olejów roślinnych 

i konsumpcyjnych nasion oleistych, Tłuszcze Jadalne, 38(3-4), 2003, s. 147-155.  

44. Rutkowska J., Żbikowska A., Jakość wybranych olejów roślinnych dostępnych na polskim 

rynku, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 58(3), 2007, s. 515-524.  

45. Choe E., Min D.B., Chemistry of deep-fat frying oils, Journal of Food Science, 72, 2007, 

R77-R86.  

46. Liu Z.Y., Zhou D.Y., Li A., Zhao M.T., Hu Y.Y., Li D.Y., Xie H.K., Zhao Q., Hu X.P., 

Zhang J.H., Shahidi F., Effects of temperature and heating time on the formation of 

aldehydes during the frying process of clam assessed by an HPLC-MS/MS method, Food 

Chemistry, 308, 2020, 125650.  

47. Stec M., Kurzeja E., Gajkowska K., Wardas M., Ocena peroksydacji lipidów w olejach: 

sojowym, kukurydzianym i ryżowym, wzbogaconych beta-karotenem, Bromatologia 

i Chemia Toksykologiczna, 41(3), 2008, s. 275-280.  

48. Stec M., Kurzeja E., Czerwiec A., Jasek A., Wardas M., Peroksydacja lipidów w olejach 

sojowym i kukurydzianym, poddanych obróbce termicznej i po smażeniu w nich białka, 

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 42(1), 2009, s. 52-58.  

49. Stec M., Kurzeja E., Druszkowski P., Pawłowska-Góral K., Wpływ cebuli na wartość 

odżywczą oleju rzepakowego, Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(4), 2011, s. 848-851.  

50. Stec M., Kurzeja E., Mazurek I., Pawłowska-Góral K., Wpływ związków czynnych z ziela 

tymianku na wartość odżywczą oleju z pestek winogron podczas jego ogrzewania, 

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 45(3), 2012, s. 1110-1116.  

51. Doureradjou P., Koner B.C., Effect of Different Cooking Vessels on Heat-Induced Lipid 

Peroxidation of Different Edible Oils, Journal of Food Biochemistry 32, 2008, s. 740-751.  

52. Custodio-Mendoza J.A., Valente I.M., Ramos R.M., Lorenzo R.A., Carro A.M., Rodrigues 

J.A., Analysis of free malondialdehyde in edible oils using gas-diffusion microextraction, 

Journal of Food Composition and Analysis, 82, 2019103254.  

53. Douny C., Tihon A., Bayonnet P., Brose F., Degand G., Rozet E., Milet J., Ribonnet L., 

Lambin L., Larondelle Y., Scippo M.L., Validation of the Analytical Procedure for the 

Determination of Malondialdehyde and Three Other Aldehydes in Vegetable Oil Using 

Liquid Chromatography Coupled to Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) and 

Application to Linseed Oil, Food Analytical Methods, 8, 2015, s. 1425-1435.  

54. Marnett L.J., Lipid peroxidation-DNA damage by malondialdehyde, Mutation Research/ 

Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 424 (1-2), 1999, s. 83-95.  

55. Tsikas D., Assessment of lipid peroxidation by measuring malondialdehyde (MDA) and 

relatives in biological samples: Analytical and biological challenges, Analytical 

Biochemistry, 524, 2017, s. 13-30.  

56. Chen J., Zeng L., Xia T., Li S., Yan T., Wu S., Qiu G., Liu Z., Toward a biomarker of 

oxidative stress: a fluorescent probe for exogenous and endogenous malondialdehyde in 

living cells, Analytical Chemistry, 87(16), 2015, s. 8052-8056.  

57. Morales M., Munné-Bosch S., Malondialdehyde: Facts and Artifacts, Plant Physiology, 

180(3), 2019, s. 1246-1250.  



 

Utlenianie lipidów i dialdehyd malonowy jako potencjalny wskaźnik bezpieczeństwa olejów jadalnych 

 

131 

58. Niederhofer L.J., Daniels J.S., Rouzer C.A., Greene R.E., Marnett L.J., Malondialdehyde, 

a product of lipid peroxidation, is mutagenic in human cells, Journal of Biological 

Chemistry, 278(33), 2003, s. 31426-31433.  

59. Del Rio D., Stewart A.J., Pellegrini N., A review of recent studies on malondialdehyde as 

toxic molecule and biological marker of oxidative stress, Nutrition Metabolism & 

Cardiovascular Disease, 15(4), 2005, s. 316-328.  

60. Yonny M.E., García E.M., López A., Arroquy J.I., Nazareno M.A., Measurement of 

malondialdehyde as oxidative stress biomarker in goat plasma by HPLC-DAD, 

Microchemical Journal, 129, 2016, s. 281-285.  

61. Berliner J.A., Heinecke J.W., The Role of Oxidized Lipoproteins in Atherogenesis, Free 

Radical Biology and Medicine, 20, 1996, s. 707-727.  

62. Niki E., Oxidant-specific biomarkers of oxidative stress. Association with atherosclerosis 

and implication for antioxidant effects, Free Radical Biology and Medicine, 120, 2018, 

s. 425-440.  

63. Hammad L.A., Wu G., Saleh M.M., Klouckova I., Dobrolecki L.E., Hickey R.J., Schnaper 

L., Novotny M.V., Mechref Y., Elevated levels of hydroxylated phosphocholine lipids in 

the blood serum of breast cancer patients, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 

23(6), 2009, s. 863-876.  

64. Wu R.P., Hayashi T., Cottam H.B., Jin G., Yao S., Wu C.C., Rosenbach M.D., Corr M., 

Schwab R.B., Carson D.A., Nrf2 responses and the therapeutic selectivity of electrophilic 

compounds in chronic lymphocytic leukemia, Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America, 107(16), 2010, s. 7479-7484.  

65. Kundaktepe B.P., Sozer V., Durmus S., Kocael P.C., Kundaktepe F.O., Papila C., 

Gelisgen R., Uzun H., The evaluation of oxidative stress parameters in breast and colon 

cancer, Medicine (Baltimore), 100(11), 2021, s. e25104.  

66. Gönenç A., Ozkan Y., Torun M., Simşek B., Plasma malondialdehyde (MDA) levels in 

breast and lung cancer patients, Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 26(2), 

2001, s. 141-144.  

67. Marjani A., Lipid peroxidation alterations in type 2 diabetic patients, Pakistan Journal of 

Biological Sciences, 13(15), 2010, s. 723-730.  

68. Milatovic D., Aschner M., Neuronal Oxidative Injury and Biomarkers of Lipid 

Peroxidation, [w:] Aschner M., Sunol C., Bal-Price A. (red.), Cell Culture Techniques, 

Neuromethods, Humana Press, vol 56, 2011, s. 349-363.  

69. Montine T.J., Montine K.S., McMahan W., Markesbery W.R., Quinn J.F., Morrow J.D., 

F2-Isoprostanes in Alzheimer and Other Neurodegenerative Disease, Antioxidants & 

Redox Signaling, 7(1-2), 2004, s. 2005269-275.  

70. Pena-Bautista C., Vigor C., Galano J.M., Oger C., Durand T., Ferrer I., Cuevas A., López-

Cuevas R., Baquero M., López-Nogueroles M., Vento M., Hervás D., García-Blanco A., 

Cháfer-Pericás C., Plasma lipid peroxidation biomarkers for early and non-invasive 

Alzheimer Disease detection, Free Radical Biology and Medicine, 124, 2018, s. 388-394.  

71. Sherer T.B., Greenamyre J.T., Oxidative damage in Parkinson's disease, Antioxidants & 

Redox Signaling, 7(5-6), 2005, s. 627-629.  

72. Nieva-Echevarría B., Goicoechea E., Guillén M.D., Food lipid oxidation under 

gastrointestinal digestion conditions: A review, Critical Reviews in Food Science and 

Nutrition, 60(3), 2020, s. 461-478.  

73. Wood L.G., Gibson P.G., Garg M.L., Biomarkers of lipid peroxidation, airway 

inflammation and asthma, European Respiratory Journal, 21(1), 2003, s. 177-186.  

  



 

Małgorzata Stec   

 

132 

Utlenianie lipidów i dialdehyd malonowy jako potencjalny wskaźnik 

bezpieczeństwa olejów jadalnych  

Streszczenie  

Proces utleniania lipidów (peroksydacji lipidów) jest procesem złożonym, występującym w roślinach, 

organizmach zwierzęcych, produktach żywnościowych i w organizmie ludzkim. Oleje jadalne są bezpo-

średnim źródłem tłuszczu dla organizmu człowieka. Zróżnicowane sposoby otrzymywania olejów, sposób 
ich przechowywania i wykorzystania do przetwarzania żywności, skutkują ich utlenianiem. Proces inicjacji 

utleniania może nastąpić pod wpływem: światła, promieniowania UV, obecności tlenu i reaktywnych form 

tlenu, jonów żelaza i miedzi, enzymów, wysokiej temperatury. Początkowo powstają nietrwałe pierwotne 

produkty utleniania (nadtlenki i wodoronadtlenki), które następnie ulegają reakcjom z wytworzeniem 
stabilniejszych, wtórnych produktów peroksydacji lipidów (w tym alkoholi, eterów, ketonów, alkanów 

i aldehydów). Większość wtórnych produktów utleniania lipidów to związki aktywne biologicznie. Jednym 

z końcowych, stabilnych produktów utleniania lipidów jest dialdehyd malonowy (MDA, Malondialdehyde). 

W wielu pracach badawczych prowadzone było oznaczanie zawartości MDA celem przeprowadzenia 
oceny stanu oksydacyjnego różnych prób żywności oraz prób biologicznych. Obecność MDA w olejach 

jadalnych nie tylko zmienia ich wartość odżywczą, ale także stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia 

ludzkiego, ze względu na dużą reaktywność wobec białek, kwasów nukleinowych i fosfolipidów. Dlatego 

wydaje się być uzasadnionym wprowadzenie oznaczania zawartości dialdehydu malonowego w tłuszczach 
i olejach jadalnych jako jednego z parametrów ich jakości, a zarazem bezpieczeństwa żywieniowego.  

Słowa kluczowe: utlenianie lipidów, dialdehyd malonowy, oleje jadalne  

Lipid peroxidation and malondialdehyde as a potential safety indicator for edible 

oils 

Abstract  

The process of lipid oxidation (lipid peroxidation) is a complex process that occurs in plants, animal 

organisms, food products and the human body. Edible oils are a direct source of fat for the human body. 

Various methods of obtaining oils, the way they are stored and used for food processing result in their 
oxidation. The oxidation initiation process may occur under the influence of: light, UV radiation, the 

presence of oxygen and reactive oxygen species, iron and copper ions, enzymes, high temperature. 

Unstable primary oxidation products (peroxides and hydroperoxides) are initially formed, which then react 

to form more stable secondary lipid peroxidation products (including alcohols, ethers, ketones, alkanes and 
aldehydes). Most of the secondary lipid oxidation products are biologically active compounds. 

Malondialdehyde (MDA) is one of the stable end products of lipid oxidation. In many research works, the 

determination of the MDA content was carried out to assess the oxidative state of food and biological 

samples. The presence of MDA in edible oils changes their nutritional value. It is also potentially 
dangerous to human health. MDA is very reactive with proteins, nucleic acids and phospholipids. 

Therefore, it seems beneficial to introduce the determination of malondialdehyde content in edible fats and 

oils as one of the parameters of their quality and nutritional safety.  

Keywords: lipid peroxidation, malondialdehyde, edible oils  
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Suplementacja i nawyki żywieniowe mieszkańców 

Zabrza w trakcie pandemii koronawirusa 

1. Wstęp  

Pandemia COVID-19, inaczej SARS-CoV-2 została po raz pierwszy odnotowana 

w grudniu 2019 w chińskim mieście Wuhan, skąd rozpowszechniła się na cały świat 

[1]. Przez szybki wzrost zachorowań, wiele krajów pozamykało swoje granice, zostały 

wprowadzone liczne obostrzenia takie jak: zamykanie szkół, praca zdalna, izolacja 

w domu, w tym osób zdrowych [2].  

Czynniki ryzyka COVID-19 to między innymi starszy wiek, płeć męska, choroby 

współistniejące takie jak astma, miażdżyca, cukrzyca, otyłość, przewlekła obturacyjna 

choroba płuc (POChP), choroby zapalne płuc, palenie papierosów, niewyleczone 

infekcję (Herpes, Cytomegalowirus, Chlamydia), limfopenia, monocytoza, obniżony 

stosunek limfocytów CD4/CD8 (CD – cluster of differentiation, kompleks różnico-

wania – odpowiednią cyfrą oznaczone są cząsteczki powierzchniowe komórek, leuko-

cytów [3]), podwyższone stężenie cytokin prozapalnych, niedobory odporności, brak 

snu, przemęczenie, niewłaściwa dieta, w tym niedobór witamin, nadmierna podaż 

kalorii, nieprawidłowa flora dróg oddechowych, przewodu pokarmowego [1].  

Zachorować na najnowszego koronawirusa można cały czas, a tym samym trudnej 

się przed nim uchronić. Warto jednak zwrócić uwagę na stan układu immunolo-

gicznego, ponieważ jest on podstawą do prawidłowej odpowiedzi przeciwzakaźnej [1].  

Układ immunologiczny kształtuje się od momentu życia płodowego, a jego rozwój 

trwa do momentu zakończenia okresu dojrzewania człowieka [1, 4]. Najważniejszą 

jego funkcją jest obrona przed różnymi patogenami, a także wywołanie odpowiedzi 

w momencie ich wykrycia, ale i również utrzymanie odpowiedniej homeostazy ustroju 

oraz pilnowanie przebiegu procesów immunologicznych [1, 4, 5].  

Ludzki układ odpornościowy zbudowany jest z wielu narządów. Grasica, która 

odpowiedzialna jest za rozwój i selekcję limfocytów T, szpik kostny jest miejscem 

dojrzewania limfocytów B, a w śledzionie odbywa się rozpoznanie antygenów z krwi. 

Następne są węzły chłonne, które identyfikują antygeny krążące w chłonce, a także 

liczne tkanki limfatyczne [1, 5]. 

Układ immunologiczny ma zdolność do zapamiętywania oraz rozpoznania struktur 

swoich i obcych. W momencie, w którym napotyka obcą przeszkodę, może wyko-

rzystać któryś z dwóch mechanizmów obrony – odporność swoistą, już nabytą, lub 

nieswoistą, inaczej wrodzoną [1, 5]. 

 Czynniki mające wpływ na układ odpornościowy, których człowiek nie może 

kontrolować to wiek, płeć, uwarunkowania genetyczne i hormonalne. Natomiast czyn-

niki, na które można wpływać to umiarkowana aktywność fizyczna (4-, 5- razy 

w tygodniu), odpowiednia ilość snu (około 8 godzin), redukcja stresu. Spożycie 

                                                                   
1 anazygalo@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka, Wydział Nauk 

o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 
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płynów minimum 2-2,5 l/dobę (w tym herbaty białe, zielone, czerwone). Unikanie 

napojów słodzonych, alkoholu, kawy, czarnej herbaty. Właściwa dieta, np. śródziem-

nomorska, która obfituje w witaminy: A, C, E, D, cynk, selen, żelazo. Dieta śród-

ziemnomorska bogata jest w owoce i warzywa (warzywa zielone i liściaste), produkty 

pełnoziarniste, białko pochodzenia roślinnego, lub zwierzęcego (ryby tłuste, ryby 

półtłuste, chude mięso) oraz w tłuszcze roślinne i w niektóre zioła, czy zielone rośliny 

[1, 5-6]. 

Dieta ma fundamentalne znaczenie dla zachowania zdrowia. Typowy zachodni 

jadłospis zasobny jest w przetworzone mięso, tłuszcze zwierzęce, sól i sód, białą mąkę, 

z dużą zawartością sztucznych dodatków do żywności, kwasów tłuszczowych nasyco-

nych oraz węglowodanów prostych, a przy tym jednocześnie dostarcza niskiej podaży 

błonnika pokarmowego, choliny i kwasu foliowego. To menu jest ubogie w wapń 

i witaminę D, a dostarcza dużą ilość energii. Zwiększa ryzyko rozwoju otyłości, oraz 

nadmiernej przepuszczalności jelit, co upośledza funkcję układu odpornościowego [1, 7]. 

Diety redukcyjne korelują ze zmniejszeniem stężenia markerów stanu zapalnego.  

Bardzo ważne jest, by do organizmu dostarczać witaminę A, B6, B12, C, E, D, kwas 

foliowy, żelazo, cynk, selen, miedź oraz niezbędne aminokwasy, ponieważ niedobory 

mogą powodować upośledzoną funkcję układu immunologicznego [1, 4, 5, 8, 9].  

Istotny jest też styl życia a więc również rezygnacja z palenia papierosów, czy 

spożywania alkoholu i zwiększenie spożycia świeżych owoców, warzyw, produktów 

pełnoziarnistych, ryb, orzechów, nasion [1, 10]. Białko powinno pochodzić głównie 

z produktów roślinnych, natomiast źródłem białka pochodzenia zwierzęcego powinny 

być tłuste lub półtłuste ryby [1].  

Dodatkowo, kobiety po porodzie powinny już od pierwszych chwil karmić piersią, 

ze względu na to, że w ciągu kilku godzin po porodzie, piersi kobiety wytwarzają siarę, 

która jest istotna dla układu immunologicznego, ponieważ zawiera liczne substancje 

białkowe, witaminy oraz sole mineralne, które będą chronić dziecko przed chorobami 

i infekcjami [1, 4]. 

Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego zadaniem jest uzupełnienie 

normalnego jadłospisu. W swoim składzie zawiera witaminy, składniki mineralne, ewen-

tualnie inne substancje wykazujące efekt odżywczy albo fizjologiczny. Wprowadzany 

jest do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, 

drażetek i w innych podobnych postaciach przeznaczonych do spożywania w małych, 

odmierzonych ilościach jednostkowych, natomiast nie należy on do leków [11].  

Suplementy wspomagające pracę układu odpornościowego są najczęściej stosowane 

profilaktycznie, ale również w trakcie czy po przebytym stanie chorobowym w celu 

uzupełnienia niedoborów w organizmie [11].  

Suplementacja, która może wspomóc układ odpornościowy w trakcie pandemii 

COVID-19 to między innymi [1]:  

 witaminy: A, D3, E, C, z grupy B (B2, B6, B12, kwas foliowy); 

 mikroelementy: selen, cynk, miedź, żelazo, magnez [1, 5, 9]; 

 naturalne produkty wspomagające odporność: tran, kwasy tłuszczowe omega-3, 

czosnek, cebula zwyczajna, propolis (kit pszczeli), colostrum (siara), flawonoidy; 
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 zioła i rośliny: echinacea, aloes zwyczajny, czystek, wiesiołek, żeń-szeń chiński 

prawdziwy, traganek błoniasty, ashwagandha (żeń-szeń indyjski), korzeń macy, 

kwiat bzu czarnego, owoc aronii, owoc maliny; 

 probiotyki, prebiotyki, symbiotyki; 

 błonnik pokarmowy; 

 białka: laktoferyna [12]; 

 przyprawy: imbir, kurkuma, oregano, kozieradka, cynamon; 

 związki tiolowe: N-acetylocysteina, glutation, kwas alfa-liponowy. 

Należy również pamiętać, że poprzez niewłaściwe stosowanie suplementacji, zamiast 

pozytywnych efektów, mogą pojawić się negatywne. Przyczynami negatywnych 

skutków może być przedawkowanie, za małe dawki, negatywne interakcje pomiędzy 

lekami, przeciwskazania przy niektórych chorobach, czy fałszywe wyniki laborato-

ryjne [11]. Nadmiar witaminy A powoduje zakłócenia pracy serca, ośrodkowego 

układu nerwowego, a także nerek, osłabia kości i mięśnie. Nadmiar witaminy E powo-

duje bóle głowy, osłabienie mięśni, zaburzenie widzenia oraz przewodu pokarmowego. 

Przedawkowanie witaminy D zwiększa ryzyko powstania kamicy nerkowej i miaż-

dżycy, może wywoływać biegunkę, senność, opóźnienie w rozwoju dzieci, bóle 

stawów i złe samopoczucie. Nadmierne dawki witaminy K mogą wpłynąć na skoki 

ciśnienia tętniczego oraz pogorszyć pracę wątroby [11].  

Nadmiar wapnia w organizmie spowoduje bóle kości i mięśni, a także podwyższy 

ciśnienie tętnicze. Zbyt duża ilość magnezu spowoduje niewydolność nerek i trudności 

w oddychaniu. Przedawkowanie żelaza doprowadzi do hemochromatozy. Wapń 

i żelazo przyjmowane razem, obniżają przyswajanie żelaza [11]. Długotrwałe stoso-

wanie suplementacji cynku powoduje niedobór miedzi, dlatego warto pamiętać, żeby 

raz na jakiś czas przyjmować miedź [1]. Zbyt duża podaż cynku również może 

powodować wymioty, podrażnienie żołądka i jelit [13], hamować wchłanianie żelaza 

[11]. Nadmiar miedzi w organizmie spowoduje zmiany degeneracyjne w wątrobie, 

mózgu czy w nerkach. Zbyt duże dawki selenu mogą powodować wypadanie włosów, 

stany zapalne skóry czy drażliwość. Jod w nadmiarze może skutkować nadczynnością 

tarczycy, wolem, nudnościami, wymiotami, biegunką, objawami kataralnymi w oskrze-

lach czy w nosie. Zatrucie manganem prowadzi do zaburzeń psychicznych, neurolo-

gicznych, zmian w DNA, obniża przyswajalność żelaza i fosforu oraz zwiększa ilość 

wapnia we krwi [13].  

Flawonoidy będą rywalizować ze środkiem leczniczym o przestrzeń wiązania 

z receptorem, czosnek z lekami przeciwgorączkowymi zwiększy ryzyko zaburzenia 

pracy wątroby, a żeń-szeń będzie na przykład nasilać działanie leków antydepre-

syjnych [11].  

Należy przed każdą suplementacją skonsultować się z lekarzem, lub z farmaceutą 

i przeczytać ulotkę, która jest dołączona przez producenta [11].  

2. Cel pracy  

Celem pracy jest ocena stosowania suplementów diety przez mieszkańców Zabrza 

oraz ocena nawyków żywieniowych zabrzan w trakcie pandemii koronawirusa.  
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3. Materiał i metody  

Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety, wykona-

nego dzięki Formularzowi Google, do którego link został zamieszony na lokalnych 

grupach w mediach społecznościowych. Badanie zostało przeprowadzono od listopada 

do grudnia 2020 roku. Autorski kwestionariusz zawierał 32 pytania i składał się 

z trzech części. Metryczka – 4 pytania, część ogólna dla wszystkich – 14 pytań, oraz 

pytania szczegółowe dotyczące stosowanych suplementów, dla osób, które je przyj-

mują – 14 pytań. W kwestionariuszu było 25 pytań jednokrotnego wyboru, 3 pytania 

wielokrotnego wyboru oraz 4 pytania otwarte. Pytania dotyczyły stanu zdrowia, 

aktywności fizycznej, stosowanej suplementacji oraz nawyków żywieniowych. 

W badaniu wzięło udział 505 mieszkańców Zabrza, w tym 410 kobiet (81,2%) i 95 

mężczyzn (18,8%).  

W tabeli 1 przedstawiono płeć badanych, wiek, poziom wykształcenia, sytuacje 

zawodową oraz stan zdrowia (samoocena). Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w prze-

dziale wiekowym 18-26 lat, z wykształceniem średnim i osoby pracujące. Najwięcej 

respondentów określiło swój stan zdrowia jako dobry (57,2%).  

Tabela 1. Podstawowe informacje: płeć badanych, wiek, poziom wykształcenia, sytuacja zawodowa oraz stan 
zdrowia 

Cecha N % 

Płeć 

Kobieta 410 81,2% 

Mężczyzna 95 18,8% 

Wiek 

Poniżej 18 lat 46 9,1% 

18-26 lat 181 35,8% 

27-35 lat 98 19,4% 

36-59 lat 154 30,5% 

60 lat i więcej 26 5,1% 

Wykształcenie 

Podstawowe 26 5,1% 

Gimnazjalne 30 5,9% 

Zasadnicze zawodowe 50 9,9% 

Średnie 232 45,9% 

Wyższe 167 33,1% 

Sytuacja zawodowa 

Uczę się/studiuję 163 32,3% 

Bezrobotny/a 29 5,7% 

Pracujący/a 287 56,8% 

Emeryt/ka 23 4,6% 

Rencista/ka 3 0,6 

Stan zdrowia 

Bardzo dobry 90 17,8% 

Raczej dobry 289 57,2% 

Przecięty 108 21,4% 

Raczej zły 15 3% 

Bardzo zły 3 0,6% 

Źródło: Opracowanie własne  
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Stwierdzone choroby przewlekłe zadeklarowało 113 ankieterów (22,4%). Najczęściej 

wymienianymi chorobami przewlekłymi były: nadciśnienie tętnicze (13,25%), astma 

(12,39%), niedoczynność tarczycy (9,73%), cukrzyca (8,85%), Hashimoto (7,96%), 

arytmia i inne choroby serca (6,19%), alergie (4,42%), przewlekłe zapalenie zatok 

(3,54%).  

Za pomocą programu Statistica 13.3 zbadano, jak płeć i wykształcenie wpływa 

w trakcie pandemii koronawirusa na dbałość o zdrowie, oraz na chęć stosowania 

suplementów diety. 

4. Wyniki  

W związku z pojawieniem się COVID-19 tylko 37% ankietowanych mieszkańców 

Zabrza uważało, że zaczęło bardziej dbać o swoje zdrowie i odporność. Wyniki jak 

płeć wpływa na dbałość o zdrowie, zostały przedstawione w tabeli 2 i w tabeli 3. 

Kobiety istotnie zaczęły dbać o zdrowie (40% vs 24,2% mężczyzn; p = 0,004).  

Tabela 2. Częstości obserwowane płeć x dbałość o zdrowie 

Płeć Zwiększona 

dbałość o zdrowie 

Niezwiększona 

dbałość o zdrowie 

Współczynnik 

korelacji 

Mężczyzna 23 (24,21%) 72 (75,79%) Φ-Yula 

-,13 Kobieta 164 (40,00%) 246 (60,00%) 

Źródło: Opracowanie własne  

Wniosek: Dla tabeli 2 x 2 współczynnik Φ-Yula przyjmuje wartość Φ = 0,13. Siła 

związku cech statystycznych określających płeć i dbałość o zdrowie jest słaba.  

Tabela 3. Wyliczanie liczności (Chi^2 Pearsona) płeć x dbałość o zdrowie 

Płeć Zwiększona 

dbałość o 

zdrowie 

Niezwiększona 

dbałość o zdrowie 

Chi-

kwadr. 

df p 

Mężczyzna 35,1782 59,8218 8,2462 df=1 p=,0040 

 Kobieta 151,8218 258,1782 

Źródło: Opracowanie własne  

Wniosek: p < 0,05 – zmienne są zależne, co oznacza, że płeć istotnie wpływa na 

dbałość o zdrowie.  

Wyniki, jak wykształcenie wpływa na dbałość o zdrowie, przedstawiono w tabeli 4 

oraz w tabeli 5. Nie stwierdzono istotnego wpływu wykształcenia na podejmowanie 

działań prozdrowotnych. 

Tabela 4. Częstości obserwowane wykształcenie x dbałość o zdrowie 

Wykształcenie Zwiększona 

dbałość o zdrowie 

Niezwiększona 

dbałość o zdrowie 

Współczynnik 

korelacji 

Podstawowe 9 (34,62%) 17 (65,38%) V Camera 

0,08 Gimnazjalne 10 (33,33%) 20 (66,67%) 

Zasadniczo zawodowe 14 (28%) 36 (72%) 

Średnie 86 (37,07%) 146 (62,93%) 

Wyższe 68 (40,72%) 99 (59,28%) 

Źródło: Opracowanie własne  
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Wniosek: Współczynnik V Camera przyjmuje wartość VC = 0,08. Siła związku cech 

statystycznych określających wykształcenie i dbałość o zdrowie jest nikła.  

Tabela 5. Wyliczanie liczności (Chi^2 Pearsona) wykształcenie x dbałość o zdrowie 

Wykształcenie Zwiększona dbałość 
o zdrowie 

Niezwiększona 
dbałość o zdrowie 

Chi-
kwadr. 

df p 

Podstawowe 9,6277 16,3723 2,9639 df = 4 p = ,5639 

Gimnazjalne 11,1089 18,8911 

Zasadniczo zawodowe 18,5149 31,4851 

Średnie 85,9089 146,0911 

Wyższe 61,8396 105,1604 

Źródło: Opracowanie własne  

Wniosek: p > 0,05 – zmienne są niezależne, co oznacza, że wykształcenie nie 

wpływa na dbałość o zdrowie.  

Mimo to, że tylko 37% zabrzan odpowiedziało, że po wybuchu pandemii COVID-19 

w Polsce zaczęło bardziej dbać o swoje zdrowie i odporność, to aż 61,4% miesz-

kańców przyjmowało suplementy diety (tabela 6). Za pomocą programu Statistica 13.3 

zbadano, jak płeć i wykształcenie wpływa na chęć stosowania suplementów diety. 

Wyniki jak płeć wpływa na przejmowanie suplementów, przedstawiono w tabeli 7  

i w tabeli 8. Kobiety istotnie częściej sięgają po suplementy (63,7% vs 51,6%; p = 0,03).  

Tabela 6. Stosowanie suplementacji 

Przyjmowanie suplementów N % 

Tak 310 61,4% 

Nie 195 38,6% 

Źródło: Opracowanie własne  

Tabela 7. Częstości obserwowane płeć x przyjmowanie suplementów 

Płeć Przyjmowanie 
suplementów 

Nieprzyjmowanie 
suplementów 

Współczynnik 
korelacji 

Mężczyzna 49 (51,58%) 46 (48,42%) Φ-Yula 
-,10 Kobieta 261 (63,66%) 149 (36,34%) 

Źródło: Opracowanie własne  

Wniosek: Dla tabeli 2x2 współczynnik Φ-Yula przyjmuje wartość Φ = 0,1. Siła 

związku cech statystycznych określających płeć i dbałość o zdrowie jest nikła.  

Tabela 8. Wyliczanie liczności (Chi^2 Pearsona) płeć x przyjmowanie suplementów 

Płeć Przyjmowanie 
suplementów 

Nieprzyjmowanie 
suplementów 

Chi-
kwadr. 

df p 

Mężczyzna 58,3168 36,6832 4,7480 df = 1 p = ,0293 

Kobieta 251,6832 158,3168 

Źródło: Opracowanie własne  

Wniosek: p < 0,05 – zmienne są zależne, co oznacza, że płeć istotnie wpływa na 

stosowanie suplementacji. 
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Z kolei w tabeli 9 i w tabeli 10 zostały przedstawione wyniki, jak wykształcenie 

wpływa na stosowanie suplementów. Osoby z wykształceniem wyższym istotnie 

częściej sięgają po suplementy (77,8%; p < 0,001). 

Tabela 9. Częstości obserwowane wykształcenie x przyjmowanie suplementów 

Wykształcenie Przyjmowanie 

suplementów 

Nieprzyjmowanie 

suplementów 

Współczynnik 

korelacji 

Podstawowe 9 (34,62%) 17 (65,38%) V Cramera  

0,26 Gimnazjalne  14 (46,67%) 16 (53,33%) 

Zasadniczo 

zawodowe 

27 (54,00%) 23 (46,00%) 

Średnie 130 (56,03%) 102 (43,97%) 

Wyższe 130 (77,84%) 37 (22,16%) 

Źródło: Opracowanie własne  

Wniosek: Współczynnik V Camera przyjmuje wartość VC = 0,26. Siła związku cech 

statystycznych określających wykształcenie i stosowanie suplementów jest słaba.  

Tabela 10. Wyliczanie liczności (Chi^2 Pearsona) wykształcenie x przyjmowanie suplementów 

Wykształcenie Przyjmowanie 

suplementów 

Nieprzyjmowanie 

suplementów 

Chi-

kwadr. 

df p 

Podstawowe 15,9604 10,0396 33,6410 df = 4 p = ,0000 

Gimnazjalne 18,4158 11,5842 

Zasadniczo 

zawodowe 

30,6931 19,3069 

Średnie 142,4158 89,5842 

Wyższe 102,5149 64,4851 

Źródło: Opracowanie własne  

Wniosek: p < 0,05 – zmienne są zależne, co oznacza, że wykształcenie istotnie 

wpływa na stosowanie suplementacji. 

Największą popularnością cieszyły się preparaty witaminowe, preparaty 

zawierające w składzie składniki mineralne, oraz naturalne produkty wzmacniające 

odporność.  

Wśród preparatów witaminowych mieszkańcy Zabrza najchętniej suplementowali 

witaminę D (62,7%), witaminę C (36,8%), witaminy z grupy B (20,3%). Po suple-

menty multiwitaminowe sięgało 19,2% mieszkańców. Natomiast ze składników mine-

ralnych najpopularniejszym w suplementacji był magnez (41%), cynk (20,1%), selen 

(12,2%).  

Na rysunku 1 przedstawiono wyniki stosowania suplementacji poszczególnych 

witamin. Natomiast na rysunku 2 przedstawiono wyniki przyjmowania suplementacji 

poszczególnych składników mineralnych.  

Naturalne produkty wzmacniające odporność przyjmowało 64,4% ankietowanych 

mieszkańców. Z kolei suplementacje, które średnio cieszyły się zainteresowaniem, to 

preparaty ziół i roślin, stosowało je 25,6% mieszkańców, a błonnik pokarmowy brało 

16,5% mieszkańców. Suplementację probiotykami zadeklarowało tylko 12,7% ankie-

towanych. Najmniej (8,6%) osób przyjmowało aminokwasy.  
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Rysunek 1. Suplementacja preparatów witaminowych, wśród osób przyjmujących suplementy diety 

[opracowanie własne] 

 

Rysunek 2. Suplementacja preparatów ze składnikami mineralnymi, wśród osób przyjmujących suplementy 
diety [opracowanie własne] 

Na pytanie, czy celem suplementacji było wzmocnienie odporności, potwierdzająco 

odpowiedziało 74,7% mieszkańców.  

Zaobserwowano, że najczęściej tego typu suplementy były już stosowane od ponad 

roku (41,4%). Trochę krócej, bo od siedmiu miesięcy do roku czasu, przyjmowało je 

9,8% ankietowanych. Osoby, które przyjmowały suplementy około trzech do sześciu 

miesięcy stanowiły 22,8% wszystkich stosujących. 26% mieszkańców przyjmowało 

suplementy krócej niż trzy miesiące. Wyniki przedstawiono w tabeli 11.  
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Tabela 11. Czas rozpoczęcia stosowania suplementów 

Okres rozpoczęcia 

suplementacji 

Miesiące rozpoczęcia 

w ramach czasowych 

%  Pandemia COVID-19 

w Polsce 

Tak/Nie 

Krócej niż trzy 

miesiące  

Krócej niż 

sierpień/wrzesień 2020  

26% Tak 

Od trzech do 

sześciu miesięcy 

Sierpień/wrzesień 

2020 – maj/czerwiec 

2020 

22,8% Tak 

Od siedmiu 

miesięcy do roku 

Kwiecień/maj 2020 – 

listopad/grudzień 2019 

9,8% Kwiecień/maj 2020 – tak 

Początek pandemii – marzec 
2020 

Listopad/grudzień 2019 – nie  

Powyżej roku Dłużej niż 

listopad/grudzień 2019 

41,4% Nie 

Źródło: Opracowanie własne  

Zdecydowana większość (80%) ankietowych mieszkańców podjęła samodzielnie 

decyzję o przyjmowaniu powyższej suplementacji. Tylko nielicznym taką decyzję 

pomógł podjąć lekarz (13,9%), lub inna osoba (6,1%). 

Zauważono, że przy wyborze suplementu, najbardziej pomocne było polecenie 

farmaceuty (47,8%), polecenie lekarza (32,4%), cena (30,09%), lub polecenie znajo-

mego (21,83%). W mniejszym stopniu były wskazywane takie aspekty jak wiedza nau-

kowa (6,78%), skład (4,42%), czy reklama (8,8%) lub jeszcze inne czynniki (6,78%).  

W autorskim badaniu, zaobserwowano, że 21,4% mieszkańców nie spożywa 

powyższych suplementów według zalecanych przez lekarza czy producenta dawek.  

W badaniu poproszono respondentów o wypisanie skutków pozytywnych, jak i nega-

tywnych, jeśli takie wystąpiły wskutek spożywania suplementów diety. Pozytywne 

skutki odczuło 65% ankietowanych i przeważnie było to: poprawa odporności (26,7%), 

poprawa samopoczucia (7,28%), polepszenie kondycji skóry, włosów i paznokci (6,8%), 

większa ilość energii/zniknięcie senności (6,31%), poprawa badań wyników krwi 

(3,4%), brak skurczy/drgawek (3,4%), czy zniknięcie bezsenności (2,91%). Natomiast 

negatywne skutki odczuło 3,5% ankietowanych, a w ośmiu zwrotnych odpowiedziach 

odnośnie skutków ubocznych znalazło się: wypadanie włosów (25%), bóle głowy 

(25%), bóle brzucha/żołądka (25%), problemy jelitowe (12,5%) i łamliwość paznokci 

(12,5%), co mogło wiązać się ze złym przyjmowaniem suplementów diety takich jak 

nieprawidłowe ilości przyjmowanych dawek, albo brakiem wskazania przez lekarza do 

takiej suplementacji. 

W autorskim badaniu zapytano mieszkańców o stosowanie diety. Niewielka ilość 

badanych (12,9%) potwierdziła, że stosuje jakąś dietę. Najpopularniejsze, jakie 

respondenci stosowali to: wegetariańskie (18,03%), eliminacyjne np. nie jem słodyczy/ 

fast-food/pieczywa itp. (11,46%), redukcyjna/1500 kcal (9,84%), indywidualne 

w określonych jednostkach chorobowych (6,56%) i wegańska (4,92%). Mniej popu-

larne diety wśród mieszkańców: semiwegetariańska (3,28%), z ograniczeniem węglo-

wodanów łatwo przyswajalnych (3,28%), o niskim indeksie glikemicznym (3,28%), 

wysokobiałkowa (3,28%), czy dieta ketogeniczna (3,28%). 
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Większość badanych mieszkańców odpowiedziała, że w spożywanych przez nich 

posiłkach dominują węglowodany złożone, białka pochodzenia zwierzęcego lub kilka 

różnych białek pochodzenia roślinnego, tłuszcze pochodzenia roślinnego. W każdym 

posiłku występowały owoce lub warzywa. Na rysunku 3 przedstawiono wyniki kom-

pozycji posiłków.  

  

Rysunek 3. Kompozycja każdego spożywanego posiłku, [opracowanie własne]  

Na podstawie analizy wyników ankiety, stwierdzono, że spożycie ryb jest niewielkie. 

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, czyli dwa, trzy razy w tygodniu, 

a nawet częściej spożywa je tylko 3,6% ankietowanych mieszkańców Zabrza. Najwięcej 

osób (36,4%) spożywa ryby tylko raz w miesiącu, raz w tygodniu spożywa je 30,90% 

respondentów. Zadeklarowały się również takie osoby, które wcale nie spożywają ryb, 

odsetek takich badanych wyniósł 12,7%. Natomiast reszta ankietowanych (16,4%) 

odpowiedziała, że ryby spożywa bardzo rzadko, raz na pół roku, lub na rok.  

Zaobserwowano, że mieszkańcy stosują przyprawy o działaniu przeciwzapalnym 

(69,30%), spożywają minimum 2 litry wody/płynów dziennie (62%). Jak również, że 

ponad połowa mieszkańców (51,7%) nie spożywa alkoholu.  

Dodatkowo autorka, w ramach tego badania w kwestionariuszu, zwróciła się do 

respondentów z zapytaniem dotyczącym ich aktywności fizycznej. Największy odsetek 

mieszkańców (36%) zaznaczyło, że aktywność fizyczną uprawia sporadycznie, raz 

w miesiącu przez 30-45 minut lub więcej. Uprawianie regularnych ćwiczeń, minimum 

trzy razy w tygodniu przez 30-45 minut lub więcej, zadeklarowało tylko 18,2% osób. 

Również pojawił się dość duży odsetek mieszkańców (27,3%), którzy nie podejmowali 

żadnej aktywności fizycznej. Pozostali (18,4%) uprawiali aktywność fizyczną dwa 

razy w tygodniu.  
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5. Dyskusja 

W badaniu własnym wykazano, że mniej niż połowa ankietowanych (37%) uwa-

żała, że od pojawienia się pandemii COVID-19 w Polsce w marcu 2020 roku, zaczęła 

bardziej dbać o swoje zdrowie i odporności. Natomiast 48,8% zabrzan zaczęło stoso-

wać suplementy diety w trakcie pandemii, które przyczyniają się do poprawy zdrowia, 

czy odporności, pod warunkiem, że suplementy są stosowane według wytycznych 

lekarza, farmaceuty, bądź producenta. Zauważalne jest zainteresowanie suplementacją 

witaminami, w szczególności witaminą D, czy C, które od bardzo dawna są kojarzone 

z odpornością, czy też takimi składnikami jak magnez, cynk czy selen, które również 

przyczyniają się do prawidłowej pracy układu immunologicznego. Tak samo chętnie 

były wybierane suplementy, które zawierały w składzie tran, kwasy tłuszczowe 

omega-3, colostrum, czosnek, cebulę zwyczajną, propolis, flawonoidy, które również 

są często kojarzone ze wzmacnianiem odporności. Zioła, probiotyki, błonnik pokar-

mowy, czy aminokwasy były mało co stosowanymi suplementami diety, co może się 

równać z niską wiedzą, czy promocją tych produktów.  

W badaniu Hamulki i wsp. [14] najczęściej stosowanymi suplementami podczas 

pierwszej i drugiej fali pandemii były: witamina D (38% i 67%), witamina C (17% 

i 37%) oraz kwasy tłuszczowe omega-3 (15% i 35%). Jako przyczynę poprawy 

odporności wskazało 60% ankietowanych [14]. W tym samym badaniu autorzy wska-

zują, że ankietowani drugiej edycji PLifeCOVID-19 deklarowali najczęściej wzrost 

w spożyciu imbiru (33%), miodu (33%), cytryny (32%), warzyw i owoców (24%), 

syropu malinowego (17%), czosnku (17%) i kurkumy (16%), głównie, które mogą 

wykazywać działanie przeciwzapalne, czy wzmacniające odporność [14]. Wyniki 

badania Hamulki i wsp. [14] dotyczące suplementowanych preparatów są zbliżone do 

wyników badań własnych. W autorskim badaniu przyprawy o działaniu przeciw-

zapalnych spożywało 69,3% odpowiadających, witaminę D suplementowało 62,7% 

respondentów, witaminę C – 36,8%, naturalne produkty wzmacniające odporność – 

64,4%. 

Od czasu wybuchu pandemii COVID-19 na świecie zaczęły pojawiać się różne 

badania na temat nawyków żywieniowych w trakcie kwarantanny i pandemii. Jednym 

z nich jest badanie Sidora i wsp. [15], w którym badano wybory i nawyki żywieniowe 

1097 Polaków w czasie lockdownu. Spożycie przynajmniej raz dziennie owoców 

i warzyw wskazało 42,1% badanych, powyżej jednego razu – 25,1%, a produkty 

zbożowe spożywane raz dziennie – 44,8%, więcej niż raz dziennie 19,4% [15]. Są to 

niższe wartości niż w autorskim badaniu, ponieważ 55,2% respondentów spożywało 

owoce i warzywa, ale różnica może wynikać z tego, że przytoczone badanie było na tle 

ogólnokrajowym, a badanie autorki dotyczyło konkretnego miasta, w którym wzięło 

udział 505 mieszkańców. Jednocześnie autorzy ci stwierdzili, że większość ankieto-

wanych (77%) nie wskazała wzrostu spożycia alkoholu podczas kwarantanny [15]. 

Natomiast badanie Di Renzo et al. [16] odnośnie nawyków żywieniowych i zmian 

stylu życia Włochów w czasie kwarantanny wykazało, że wzrosła ilość spożycia 

domowych wypieków (np. deserów, pizzy i chleba), zbóż, roślin strączkowych, białego 

mięsa i gorących napoi, a spadło spożycie świeżych ryb i alkoholu. 68,8% badanych 

spożywało minimum dwie porcje warzyw, a 34% spożywało minimum trzy porcje 

owoców dziennie. Ryby i owoce morza trzy i więcej razy na tydzień spożywało 38,9%, 
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oliwy z oliwek cztery i więcej razy na dzień – 51,7%, rośliny strączkowe trzy i więcej 

razy na dzień – 51,7%, oraz zwiększyli swoją aktywność fizyczną (nie trenowali przed 

pandemią – 38,5%, w trakcie pandemii – 37,8%; 1-2 razy w tygodniu przed – 28,2%, 

w trakcie – 21,3%; 3-4 razy w tygodniu przed – 27,2%, w trakcie – 24,5%; ≥ 5 razy 

w tygodniu przed – 6,1%, w trakcie – 16,4%). Większość ankietowanych 

zadeklarowała, że nie zmieniła swoich przyzwyczajeń (46,1%), a 16,7% i 37,2% 

uważało, że odpowiednio je poprawiło lub pogorszyło [16].  

W badaniu Ismail et al. [17] zbadano nawyki żywieniowe i styl życia podczas 

COVID-19 mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). Autorzy 

wykazali, że podczas pandemii połowa badanych (51,2%) nie spożywa codziennie 

owoców, 37% nie spożywa codziennie warzyw, a 46,2% nie spożywa mleka i pro-

duktów mlecznych na co dzień. Mięsa, ryb czy kurcząt raz do czterech razy na 

weekend spożywało 37,8% badanych, natomiast raz dziennie 43,5% ankietowanych. 

27,8% badanych, spożywało osiem, lub więcej filiżanek wody dziennie. Obywatele 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy nie uprawiali aktywności fizycznej, 

stanowili 20,5% wszystkich ankietowanych, natomiast codziennie trenujące osoby 

stanowiły 35,4% badanych [17].  

Z porównań wyników uzyskanych przez autorów we Włoszech [16] i w Zjedno-

czonych Emiratów Arabskich [17] z własnymi, można stwierdzić, że spożycie ryb 

badanych mieszkańców Zabrza jest niższe niż we Włoszech [16]. Tak samo w przy-

padku aktywności fizycznej badani mieszkańcy Zabrza, wykazują się niższym pozio-

mem niż mieszkańcy ZEA [17]. Częstotliwość spożycia owoców i warzyw w porów-

naniu do badania z Włoch jest na podobnym poziomie [16].  

6. Wnioski  

Wybuch pandemii wpłynął w jakimś stopniu na zwiększanie dbałości o zdrowie 

i odporność mieszkańców Zabrza. W związku z pojawieniem się COVID-19 kobiety 

istotnie zwiększyły dbałość o swoje zdrowie i odporność. Większość mieszkańców 

(61,4%) przyjmowała suplementy diety. 41,1% zabrzan stosowało taką suplementację 

od ponad roku (od ponad listopada/grudnia 2019), czyli jeszcze przed pandemią 

COVID-19 w Polsce. 9,8% ankietowanych suplementowało od siedmiu miesięcy 

(kwiecień/maj 2020) do roku czasu (listopad/grudzień 2019), zachorowania na 

COVID-19 w Polsce pojawiły się marcu 2020 roku. 48,8% zaczęła stosować w trakcie 

pandemii (22,8% stosowało od trzech (sierpień/wrzesień 2020) do sześciu miesięcy 

(maj/czerwiec 2020), 26% przyjmowało krócej niż trzy miesiące). Osoby z wy-

kształceniem wyższym oraz kobiety istotnie częściej sięgały po suplementy. Najwięk-

szą popularnością cieszyły się suplementy zawierające w składzie witaminy, w tym 

najwięcej osób przyjmowało witaminę D i C, składniki mineralne, takie jak: magnez, 

cynk, selen, czy naturalne produkty wzmacniające odporność. Aż 74,7% zabrzan odpo-

wiedziało, że celem stosowania suplementacji było wzmocnienie odporności. U więk-

szości badanych zaobserwowano zdrowe nawyki żywieniowe, takie jak prawidłowa 

kompozycja produktów spożywczych (węglowodany złożone, białko, tłuszcze roślinne, 

owoce lub warzywa) na talerzu, stosowanie przypraw o charakterze przeciwzapalnyn, 

spożycie minimum dwóch litrów wody lub innych płynów dziennie, niespożywanie 

alkoholu. Jednak należałoby zachęcać mieszkańców Zabrza do częstszego spożycia 

ryb, ponieważ minimum dwa, trzy razy w tygodniu spożywało tylko 3,6% ankieto-
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wanych. Dodatkowo można by zachęcić mieszkańców danego miasta do bardziej 

regularnej aktywności fizycznej, na przykład bieganie na świeżym powietrzu, upra-

wianie nordic walking. Zamiast jazdy samochodem po mieście w ciepłe dni, można 

wybrać jazdę na rowerze, czy poprzez samodzielne ćwiczenia w domu z pomocą 

serwisu internetowego, na którym zamieszczone są różne filmy z przykładowymi 

ćwiczeniami.  
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Suplementacja i nawyki żywieniowe mieszkańców Zabrza w trakcie pandemii 

koronawirusa 

Streszczenie 

Zachorowanie na COVID-19 budzi wiele strachu, obaw i kontrowersji. Jedną z opcji by zmniejszyć 

prawdopodobieństwo zachorowania jest zadbanie o układ immunologiczny poprzez stosowanie suple-

mentów i prawidłowych nawyków żywieniowych. 
Celem pracy jest ocena stosowania suplementów diety i nawyków żywieniowych mieszkańców Zabrza 

w trakcie pandemii koronawirusa. 

Badanie przeprowadzono za pomocą internetowej, autorskiej ankiety, do której link został wstawiony na 

lokalnych grupach na Facebooku. W badaniu wzięło udział 505 mieszkańców Zabrza. Badanie zostało 
przeprowadzone od listopada do grudnia 2020 r.  

W związku z pojawieniem się COVID-19 tylko 37% ankietowanych mieszkańców uważało, że zaczęło 

bardziej dbać o zdrowie i odporność. Natomiast 61,4% mieszkańców przyjmowało suplementy diety. Naj-

większą popularnością cieszyły się preparaty witaminowe oraz naturalne produkty wzmacniające odpor-
ność. Większość badanych odpowiedziała, że w ich posiłkach dominowały węglowodany złożone, białko 

różnego pochodzenia, tłuszcze pochodzenia roślinnego i w każdym posiłku występowały owoce lub 

warzywa. 

Wybuch pandemii wpłynął po części istotnie na zwiększanie dbałości o zdrowie i odporność mieszkańców 
Zabrza. Tylko 38,6% zabrzan nie sięgnęło po suplementy diety. U większości badanych zaobserwowano 

zdrowe nawyki żywieniowe, co do spożycia białek, tłuszczy i węglowodanów, owoców lub warzyw 

w każdym posiłku, tak jak zaleca zdrowy talerz. Wypijali minimum dwa litry wody dziennie. Jednak należa-

łoby zachęcać mieszkańców Zabrza do częstszego spożycia ryb. 
Słowa kluczowe: suplementacja, suplementy, COVID-19, nawyki żywieniowe  

Supplementation and eating habits of Zabrze residents during the coronavirus 

pandemic 

Abstract 
Getting sick with COVID-19 is a source of much fear, concern and controversy. One option to avoid 

getting sick is to take care of the immune system by taking supplements and proper eating habits. 

The aim of the study is to assess the use of dietary supplements and eating habits of Zabrze residents 

during the coronavirus pandemic. 
The study was conducted using a proprietary online survey, which was posted on local Facebook groups. 

Five hundred five inhabitants of Zabrze participated in the study. The study was conducted from November 

to December 2020. 

Due to the occurrence of COVID-19, only 37% of surveyed residents believed that began to care more 
about health and immunity. On the other hand, 61.4% of residents took dietary supplements. The most 

popular were vitamin preparations and natural immunity-enhancing products. In addition, the majority of 

respondents answered that their meals were dominated by complex carbohydrates, protein of various 

origins, fats of vegetable origin, and each meal included fruits or vegetables. 
The pandemic outbreak in part significantly increase the care for health and immunity of the inhabitants of 

Zabrze. Only 38.6% of Zabrze residents didn’t reach for dietary supplements. In addition, healthy eating 

habits were observed in most of the subjects as to the intake of proteins, fats, and carbohydrates, fruits or 

vegetables at each meal, as the healthy plate recommends. They drank at least two liters of water a day. 
However, Zabrze residents should be encouraged to eat fish more often. 

Keywords: supplementation, supplements, COVID-19, eating habits 
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Niedożywienie u osób starszych –  

metody oceny stanu odżywienia 

1. Wstęp  

Starość to ostatni okres życia człowieka, który nieuchronnie kończy się śmiercią, 

a prowadzi do niego naturalny i długotrwały proces fizjologiczny zwany starzeniem 

się. Obecnie istnieje tendencja wzrostowa liczby ludzi starszych w społeczeństwie 

w stosunku do liczby urodzeń oraz populacji wieku rozwojowego i dojrzałego. 

Badania Kirkwooda [1] dowodzą, że wydłużanie czasu trwania życia człowieka jest 

wynikiem poprawy warunków mieszkaniowych, uzyskiwaniem wyższych dochodów, 

łatwiejszym dostępem do opieki lekarskiej czy promowanym zdrowym stylem życia. 

Literatura gerontologiczna dzieli osoby starsze na trzy grupy wiekowe: „młodych 

starych” (66-74 lat), „starych starych” (75-84 lat ) i „najstarszych starych” (85 lat 

i więcej). Szacuje się, że do 2025 roku w Europie wzrośnie liczba osób starszych 

o 30% a wg prognozy GUS dla Polski liczba osób w wieku 65-74 lat ma wzrosnąć 

w latach 2003-2030 o 36%, 75-84 lata – o 90%, zaś powyżej 85 lat – o 136% [2, 3]. 

Wielkimi wyzwaniami dla współczesnej medycyny jest więc poznanie fizjologii 

procesu starzenia się, rozpoznanie i eliminacja czynników ryzyka oraz monitorowanie 

skuteczności leczenia, w tym oceny stopnia niedożywienia [4]. Problem niedożywienia 

osób starszych określany jest jako wielki zespół geriatryczny (geriatric giants), czyli 

przewlekłe i wieloprzyczynowe zaburzenie, które w konsekwencji może prowadzić do 

niesprawności funkcjonalnej oraz obniżać jakość życia seniorów [5]. Niedożywienie 

różnego stopnia stwierdza się u 2% ogółu populacji osób starszych mieszkających 

samodzielnie, choć ryzyko wystąpienia niedożywienia dotyczy 24%. Natomiast 

w przypadku pacjentów opieki długoterminowej lub mieszkańców domów pomocy 

społecznej, ryzyko to plasuje się na znacznie wyższym poziomie tj.: w granicach 30-

60%. U 35-55% chorych przyjmowanych do szpitali stwierdza się niedożywienie, przy 

czym u około 20% chorych jest to niedożywienie ciężkie wymagające wdrożenia le-

czenia żywieniowego, które powinno być wprowadzone zaraz po przyjęciu do szpitala. 

W badaniach stwierdza się, że u osób niedożywionych istotnie zwiększona jest (około 

2,5-krotnie) śmiertelność a średni czas hospitalizacji wydłuża się o 6-7 dni [6-8]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy jest omówienie zjawiska niedożywienia wśród osób w wieku 

podeszłym oraz przedstawienie metod oceny stanu odżywienia. 
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3. Zaburzenia stanu odżywienia u osób w wieku podeszłym 

Wraz z wiekiem dochodzi do degeneracji układów niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania [9], doprowadzając do tzw. zespołu słabości (ZS), czyli powiązanych 
ze sobą, lub nie, zmian fizjologicznych związanych ze zdrowiem fizycznym i/lub 
psychicznym. ZS może zwiększać ryzyko niepożądanych skutków zdrowotnych, jak 
również zaburzeń funkcji poznawczych. Kluczową rolę w rozwoju ZS może odgrywać 
sarkopenia oraz związane z nią niedożywienie białkowo-energetyczne [10, 11]. 
Najczęściej spotykanymi problemami związanymi ze stanem odżywienia wśród osób 
starszych są niedożywienie białkowe i białkowo-kaloryczne, otyłość a także niedobory 
witaminowo-mineralne. Na ocenę stanu odżywienia osób w wieku podeszłym mają 
wpływ następujące czynniki, jak:  
1) zmiany patofizjologiczne zachodzące w organizmie, szczególnie w układzie po-

karmowym poprzez zmniejszenie masy wątroby i upośledzenia zdolności wy-
dzielniczych trzustki, spadku wydzielania śliny i enzymów trawiennych, zmniej-
szenia masy mięśniówki, co przyczynia się m.in. do spadku motoryki i problemów 
z zaparciami. Dodatkowo dochodzi do zaniku kubków smakowych oraz pojawiają 
się braki w uzębieniu [12], 

2) zmiany neurologiczne w postaci spadku liczby neuronów ruchowych, 
3) zmiany endokrynologiczne, takie jak zmniejszenie wytwarzania hormonów 

płciowych, hormonu wzrostu, obniżenie stężenia w surowicy insulinopodobnego 
czynnika wzrostu-1 będące przyczyną częstego występowania sarkopenii u osób 
starszych.  

4) choroby przewlekłe, szczególnie: nowotworowe, przewodu pokarmowego, układu 
sercowo-naczyniowego, oddechowego i neurologicznego, a także zaburzenia 
psychiczne (depresja, demencja) i związane z nimi leczenie [13], 

5) czynniki społeczno-ekonomiczne (samotność, ubóstwo), 
6) niska aktywność fizyczna, 
7) hospitalizacja w ostatnim roku, 
8) aspekty psychologiczne (depresja, okres żałoby, spadki nastroju), 
9) niewiedza żywieniowa i nieprawidłowe nawyki żywieniowe. 

W organizmie seniorów dochodzi do spadku beztłuszczowej masy ciała (FFM – fat 
free mass), przy jednoczesnym wzroście tkanki tłuszczowej (TBF – total body fat). 
Niska beztłuszczowa masa ciała u osób starszych jest predyktorem ryzyka zwiększonej 
śmiertelności. Utrata beztłuszczowej masy ciała, czy zmniejszenie masy mineralnej 
kości utrudniają osobom starszym aktywność fizyczną, co z kolei przyczynia się do 
pogłębienia problemów związanych ze stanem odżywienia 14]. Stan odżywienia często 
mylony jest z masą ciała. Zazwyczaj uważa się, że chory otyły to chory prawidłowo 
odżywiony, zdarza się jednak, iż jest to pacjent niedożywiony. W niedożywieniu główną 
rolę odgrywa zmiana składu masy ciała prowadząca do zaburzeń funkcjonowania 
narządów i układów. Niedożywienie rozwija się, gdy dostarczanie i przyswajanie sub-
stancji odżywczych jest niedostateczne lub dochodzi do ich nadmiernej utraty [15-18]. 

4. Niedożywienie u osób starszych 

Niedożywienie to zaburzenie odżywiania lub stanu odżywienia, w którym wystę-
puje niedobór kaloryczny oraz niedobór mikro- i makroskładników co powoduje nega-
tywny wpływ na organizm (zmiany pierwotne niedożywienia) i dobrostan człowieka 
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oraz wyniki leczenia (zmiany wtórne) [19]. Wtórne zmiany niedożywienia zwiększają 
również śmiertelność osób w wieku podeszłym. Konsekwencją niedożywienia u osób 
w wieku starszym są zaburzenia w funkcjonowaniu wielu układów: przewodu pokar-
mowego (następuje kolonizacja jelita szkodliwą florą bakteryjną czy osłabienie 
perystaltyki jelit) oddechowego: poprzez zanik mięśni oddechowych, co doprowadza 
do pogorszenia wentylacji i predysponuje do częstszego występowania zapaleń płuc 
u osób niedożywionych; układu moczowego poprzez zmniejszenie filtracji w kłębusz-
kach nerkowych, przez co woda i sól nie są prawidłowo usuwane i powstają obrzęki. 
Osłabieniu ulega układ odpornościowy i napięcie mięśniowe. Zmiany w układzie krą-
żenia mogą manifestować się pod postacią ubytku masy mięśniowej serca, obniżeniem 
częstości tętna oraz spadkiem ciśnienia tętniczego krwi. Pojawiają się częstsze stany 
depresyjne, apatia, a także utrata woli wyzdrowienia. Możliwości adaptacyjne orga-
nizmu do sytuacji są zmniejszone. Dodatkowo, niedożywienie sprzyja złemu i opó-
źnionemu gojeniu się ran oraz występowaniu większej ilości zakażeń [20]. Problem 
niedożywienia osób starszych, należy do kategorii chorób z tzw. niedożywienia 
związanego z chorobą (diseaserelatedmal nutrition) [19]. Niedożywienie dzieli się na 
trzy podstawowe typy: marasmus (uwiąd), kwashiorkor (białkowo-energetyczne) 
i mieszany (białkowo-kaloryczny). Niedożywienie typu marasmus rozwija się przez 
tygodnie lub miesiące i występuje u osób, które spożywają zbyt małą ilość pokarmów, 
a tym samym dostarczają mniej energii i składników odżywczych. Marasmus występuje 
u osób chorych psychicznie, podczas głodzenia, w ciężkich chorobach nerek, wątroby, 
w zespołach złego wchłaniania, biegunce czy przy zabiegach operacyjnych. Ten typ 
niedożywienia prowadzi do wielu zmian w funkcjonowaniu układów i narządów. 
W pierwszym okresie następuje ubytek masy ciała i mięśni (sarkopenia), organizm 
zużywa rezerwy tłuszczu i dzięki temu stężenia białka oraz albumin w surowicy są 
prawidłowe przez dłuższy czas. Obniżeniu ulegają także wskaźniki immunologiczne. 
Stan ten określany jest jako „ryzyko niedożywienia”, który nie daje jeszcze swoistych 
objawów klinicznych, ponieważ początkowy deficyt pokarmowy może przebiegać 
w sposób utajony. W dalszej kolejności dochodzi do zmniejszenia częstości rytmu 
serca, zmniejszenia nerkowego wydalania (m.in. jonów wodoru, sodu), obniżenia wy-
dzielania kwasu solnego w żołądku i enzymów trzustkowych. U osoby prawidłowo 
odżywionej odpowiedzią na zakażenie jest gorączka oraz wzrost leukocytozy, nato-
miast u pacjenta z niedożywieniem typu marasmus nawet w ciężkich, zagrażających 
życiu zakażeniach, odpowiedź ta bywa znikoma i infekcja bywa nierozpoznana. W sy-
tuacji głodzenia osoby otyłe, mają szansę na dłuższe przeżycie, niż osoby z prawi-
dłową lub niedoborową masą ciała, ponieważ ich rezerwy energetyczne zgromadzone 
w tkance tłuszczowej są większe. Utrata masy ciała 40-50% lub 40% białka ustroju 
przebiegająca w krótkim czasie nieodwracalnie prowadzi do śmierci [21-23]. Niedo-
żywienie typu kwashiorkor (stress stravation) – występuje u osób dobrze odżywio-
nych, również z nadwagą, u których w wyniku dużego urazu, zabiegu operacyjnego 
lub ostrej choroby doszło do nasilenia procesów katabolicznych w organizmie, a nie 
zostało pokryte ich zapotrzebowanie energetyczne. W niedożywieniu tym obniżeniu 
ulegają białka czynnościowe, zwykle o krótkim okresie półtrwania; pojawia się hipo-
albuminemia, czyli obniżony poziom ilości albumin w surowicy krwi. Często poja-
wiają się obrzęki oraz zmniejszona odporność komórkowa. Ważne jest to, że nie zmienia 
się waga ciała, może nawet wzrosnąć w związku z zaburzeniami wodno-elektroli-
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towymi [20]. W odróżnieniu od innych rodzajów niedożywienia kwashiorkor jest 
chorobą o ostrym przebiegu. W postaciach ciężkich obraz kliniczny bywa zbliżony do 
obrazu we wstrząsie septycznym. W kwashiorkor nie obserwuje się, tak jak w marasmus, 
stopniowego dostosowania organizmu do niedożywienia [21]. Niedożywienie typu 
mieszanego (białkowo-kaloryczne) jest obserwowane w warunkach klinicznych, szcze-
gólnie w przypadku chorych nowotworowych. Obniżeniu ulega stężenie wszystkich 
rodzajów białek i zawartości tkanki tłuszczowej [24]. W praktyce najczęściej wystę-
puje niedożywienie przewlekłe będące następstwem głodzenia (marasmus) lub typu 
mieszanego. Należy podkreślić, że niedożywienie w zakresie witamin i składników 
mineralnych może występować nie tylko u osób z nie doborowym czy też prawidło-
wym wskaźnikiem masy ciała, lecz także u osób z nadwagą i otyłością [21]. Szcze-
gólnym przypadkiem niedożywienia jest tzw. niedożywienie szpitalne, czyli nierozpo-
znanie i nie leczone niedożywienie w trakcie hospitalizacji pacjenta. Przyczyn takiego 
stanu jest wiele. Są to, m.in.: niedostateczna wiedza oraz brak współpracy w tym 
zakresie wśród personelu medycznego na temat żywienia, brak zainteresowania admi-
nistracji szpitala żywieniem jako elementem terapii pacjenta oraz brak wpływu chorych 
na jakość i organizację żywienia podczas hospitalizacji. Niedożywienie szpitalne 
wpływa negatywnie na czas pobytu chorego w szpitalu, zwiększenie częstości wystę-
powania powikłań i śmiertelności. Wzrastają także koszty leczenia [20]. 

5. Metody oceny stanu odżywienia 

W diagnozowaniu stanu odżywienia ludzi w wieku podeszłym nie ma uniwersalnej 

metody. W rozpoznawaniu niedożywienia wykorzystuje się więc kombinacje różnych 

metod, takich jak: wywiad żywieniowy, badania antropometryczne, biochemiczne oraz 

zwalidowane skale oceny stanu odżywienia łączące metody subiektywne z obiektywną 

oceną stanu chorych [4]. 

5.1. Wywiad żywieniowy i badanie przedmiotowe 

Wywiad żywieniowy powinien zawierać pytania, które będą określały sposób odży-

wiania osób starszych zarówno w trakcie hospitalizacji, jak i w czasie kilku ostatnich 

miesięcy. Wywiad powinien zawierać pytania zwracające szczególną uwagę na zmiany 

w częstości i ilości przyjmowanych posiłków, na nawyki żywieniowe pacjenta, 

występowanie alergii czy nietolerancji pokarmowej, dolegliwości ze strony przewodu 

pokarmowego oraz przyjmowanie leków mogących mieć wpływ na apetyt chorego. 

Bardzo istotne jest na tym etapie zebranie informacji o sytuacji społecznej pacjenta 

[25] oraz określenie ewentualnego stopnia niezamierzonej utraty masy ciała w okresie 

poprzedzającym badanie. W badaniu podmiotowym należy skoncentrować się na 

stanie ogólnym i ocenie wydolności poszczególnych narządów oraz układów. 

5.2. Badania antropometryczne 

Pomiary antropometryczne należą do najtańszych i najłatwiejszych wskaźników 

oceny stanu odżywienia. Dodatkowo, uwzględniają również fizjologiczne zmiany zacho-

dzące wraz z wiekiem w zakresie składu ciała. Do najczęstszych badań antropome-

trycznych należą: 

1) Pomiar masy ciała oraz jego niezamierzonego ubytku związanego z chorobą co 

odzwierciedla się w stopniu utraty beztłuszczowej masy ciała. Masa ciała wzrasta 
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u kobiet do 60., a u mężczyzn do 50. roku życia, po czym zaczyna się zmniejszać, 

głównie poprzez utratę wody i masy mięśniowej. O niedożywieniu w stopniu 

lekkim można mówić jeśli wynosi pomiędzy 85 a 95% zwykłej masy ciała, o śred-

nim: 75-84 i ciężkim: ˂ 75% zwykłej masy ciała [4, 26]. Do wyliczenia idealnej 

masy ciała można użyć wzorów Broca, Broca – Brugsch´ a, Lorentza czy Tatonia. 

 Wzór Broca z modyfikacją  

 dla mężczyzn 18-60 lat: H [cm] – 100 = NMC [kg] zmniejszamy wynik o 5%, 

 dla kobiet 18-60 lat: H [cm] – 100 = NMC [kg] zmniejszamy wynik o 10%. 

 Wzór Broca z poprawką Brugsch´
 
a 

 H [cm] – 100 = NMC [kg] w zakresie wysokości 155-165 cm (lub 155-164cm), 

 H [cm] – 105 = NMC [kg] w zakresie wysokości 166-175 cm (lub 165-174cm), 

 H [cm] – 110 = NMC [kg] w zakresie wysokości 176-186 cm (lub 175-185cm), 

 H [cm] – 115 = NMC [kg] w zakresie wysokości 187 cm i więcej 

 Wzór Lorentza  

 H [cm] – (H [cm] – 150)/4) – 100= NMC [kg] [27]. 

2) Pomiar wzrostu – niejednokrotnie stanowi trudności do określenia w wieku po-

deszłym ze względu na zachodzące zmiany inwolucyjne w przestrzeniach między-

kręgowych kręgosłupa, kifozę czy stan badanego (np. unieruchomienie w łóżku). 

Alternatywną metodą oszacowania wzrostu u starszych osób będzie obliczanie go 

zgodnie z regułą Chumle’a, wykorzystującą takie dane, jak wiek, płeć pacjenta 

oraz pomiar wysokości podłoże – kolano (KH, knee height)  

 KH [cm]: – wzrost = 64,2 – 0,04 × wiek + 2,02 × KH (mężczyźni), 

 KH [cm] – wzrost = 84,9 – 0,24 × wiek + 1,83 × KH (kobiety). 

Do określenia wysokości ciała może posłużyć także wartość rozpiętości 

ramion, które korelują ze wzrostem, a u dorosłych nieznacznie zmieniają się 

z wiekiem [28]. 

3) Wskaźnik BMI – masa ciała [kg] podzielona przez wzrost do kwadratu [m²]. 

Pożądane BMI u osób w starszym wieku wynosi 24-29 kg/m², czyli więcej niż 

u zdrowych dorosłych osób (21-24 kg/m²) [4]. Wadą wskaźnika BMI jest 

niemożność oceny za jego pomocą dystrybucji tkanki tłuszczowej i składu ciała. 

4) Pośrednia ocena grubości tkanki tłuszczowej za pomocą pomiaru: 

 grubości skórno-tłuszczowego – nad mięśniem trójgłowym, niedominującego 

ramienia (TSM, triceps skinfold measurement). Norma dla kobiet: 16,5-14,9 mm, 

dla mężczyzn: 12,6-11,3 mm, 

 obwodu ramienia (MAC, Midarm Circumference) – służy do oceny zasobu białek 

somatycznych tj. beztłuszczowej masy ciała, 

 obwodu mięśnia ramiennego (MMC, midarm muscle circumference) według 

wzoru: MMC [cm] = MAC [cm] – (0,314 × TSM [mm]). Pożądane MMC wynosi 

25,3 dla mężczyzn i 23,2 dla kobiet. Obniżenie wartości MMC poniżej 90% 

wartości pożądanej świadczy o lekkim niedożywieniu, natomiast poniżej 60% 

wartości standardowej – o ciężkim niedożywieniu proteinowo-kalorycznym 

 grubości mięśnia ramienia (Mid-Arm Muscle Circumference – MAMC), wyli-

czonej według wzoru: MAMC (cm) = MAC (cm) – 0,314 x TSM (mm). Wynik 

określa stopień niedożywienia białkowego organizmu i interpretowany jest odrębnie 

dla kobiet i mężczyzn, 
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 obwodu łydki (CC, Calf Circumference). Ryzyko niedożywienia rozpoznaje się, 

przy MAC ≤ 22 cm i CC ≤ 31 cm [25, 28].  

Inne metody pozwalające ocenić szczegółową budowę ciała – bioimpedancja elek-

tryczna (BIA, body impendance analysys), którą można stosować u zdrowych i chorych 

osób. Jest szybką, nieinwazyjną i tanią metodą badania składu ciała. Wyniki pomiarów 

z BIA są dostępne natychmiast i powtarzalne z ˂ 1% ryzykiem błędów cyklicznych 

pomiarów. Wśród innych metod oceniających budowę ciała można wymienić: rezonans 

magnetyczny, tomografia komputerowa, densytometria – nadal są zbyt kosztowne lub 

zbyt skomplikowane, aby powszechnie ich używać w codziennej pracy klinicznej [4, 29].  

5.3. Badania biochemiczne i immunologiczne  

W rozpoznawaniu szczególnie niedożywienia białkowo-kalorycznego, ze względu na 

obiektywność i powtarzalność, stosuje się do oceny stanu odżywienia i monitorowania 

skuteczności leczenia osób starszych stężenie takich markerów jak: albuminy, 

prealbuminy transferryny i kreatyniny oraz całkowita liczba limfocytów (CLL) jako 

wskaźnik stanu odporności. CLL oblicza się według wzoru: (% limfocytów x L)/ 100, 

gdzie L oznacza całkowitą liczbę limfocytów [26]. U chorych hospitalizowanych 

stężenie albumin poniżej 3,2 g/dl jest złym wskaźnikiem rokowniczym. Wartość 

stężenia albumin w surowicy krwi pozwala obliczyć wskaźnik ryzyka niedożywienia 

(NRI, Nutritional Risk Index) według wzoru: NRI = (1,519 × stężenie albumin 

w surowicy [g/l]) + (41,7 × aktualna masa ciała). Interpretacja wyników:  

NRI > 100 – osoba odżywiona prawidłowo,  

NRI = 97,5-100 – lekkie niedożywienie, 

NRI < 83,5 – ciężkie niedożywienie [4].  

Należy zaznaczyć, że hipoalbuminemii nie powinno się uznawać jedynie za na-

stępstwo niedożywienia, lecz przede wszystkim za wskaźnik ciężkości choroby i stanu 

nawodnienia organizmu. W przypadku prealbuminy stężenie poniżej 5 mg/dl uważa 

się za niedożywienie ciężkie, 5-9 mg/dl za średnie a wartość pomiędzy 10-17 mg/dl za 

lekkie. Jednak ze względu na brak badań potwierdzających jej wartość prognostyczną 

i fakt, że w większości szpitali nie wykonuje się rutynowo jej oznaczania, nie znajduje 

ona w chwili obecnej szerszego zastosowania w ocenie stanu odżywienia. Stężenie 

kreatyniny oraz poziom jego wydalania z moczem stanowi biochemiczny pośredni 

marker oceny masy mięśniowej u pacjenta. Wskaźnik kreatynina-wzrost (CHI, 

Creatinine-Height Index) obliczany jest według wzoru: CHI = 100% x (kreatynina 

w moczu mg/dobę)/kreatynina w moczu mg/dobę zdrowej osoby o tym samym 

wzroście). Obniżenie wartości CHI wskazuje na deficyt masy mięśniowej. Deficyt na 

poziomie powyżej 30% klasyfikowany jest jako ciężki niedobór masy mięśniowej [28].  

5.4. Badania z użyciem walidowanych kwestionariuszy 

Kwestionariusze wykorzystywane do oceny stopnia odżywienia można podzielić na 

dwie grupy: służące badaniu przesiewowemu (ang. screening) w kierunku niedoży-

wienia oraz pozwalające na pogłębioną analizę stopnia odżywienia (ang. assessment) 

danej osoby [25]. Ankietą służąca do oceny stanu odżywienia jest Subiektywna 

Całościowa Ocena Stanu Odżywienia – SGA (Subjective Global Assessment), która 

łączy w sobie trzy elementy: wywiad, badanie fizykalne oraz subiektywną, globalną 

ocenę stanu odżywienia. W oparciu o uzyskane informacje dokonywana jest klasyfi-
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kacja pacjenta do jednej z trzech grup: osoba prawidłowo odżywiona, z niedożywie-

niem średniego stopnia lub jako osoba z dużym niedożywieniem [13]. Pomimo prostoty 

narzędzia, jego użycie wymaga pewnego doświadczenia klinicznego. Istnieje także 

wiele innych wystandaryzowanych kwestionariuszy służących do badania przesiewo-

wego w kierunku oceny stanu odżywiania, takich jak: MUST (Malnutrition Universal 

Screening Tool) i MST (Malnutrition Screening Tool), SCREEN II (Seniors In the 

Community Risk Evaluation for Eating and Nutrition), GNRI (Geriatric Nutritional 

Risk Index), PINI (Prognostic Inflammatoty and Nutritional Index), NRS 2002 

(Nutritional Risk Screening 2002), MNA (Mini Nutritional Assessment). Ankiety 

MUST i MST służą do oceny stanu odżywienia osób hospitalizowanych a SCREEN II 

seniorów mieszkających we własnych domach (uwzględnia społeczne aspekty spoży-

wania posiłków). Kwestionariusz PINI ocenia z kolei stosunek białek katabolicznych 

ostrej fazy do białek anabolicznych (albumina, prealbumina) i pozwala na oszacowanie 

ryzyka zachorowania i śmiertelności wśród pacjentów hospitalizowanych [28]. Kwe-

stionariusz MNA składa się z dwóch części. Pierwsza część, którą jest badanie prze-

siewowe obejmuje pytania odnoszące się do występowania ograniczeń związanych 

z przyjmowaniem posiłków, możliwości poruszania się, spadku masy ciała, przebytego 

stresu lub ciężkiej choroby w ostatnich trzech miesiącach, zaburzeń neuropsycho-

logicznych oraz wskaźnika masy ciała (BMI). Druga część stanowi ocenę pacjenta 

i odnosi się m.in. do miejsca pobytu, ilości zażywanych leków w ciągu dnia, ilości 

spożywanych dziennie posiłków oraz przyjmowanych płynów, częstości spożycia 

pokarmów zawierających białko, subiektywnej oceny własnego stanu odżywienia oraz 

stanu zdrowia, a także pomiarów obwodu ramienia i łydki. W całym narzędziu można 

uzyskać 30 pkt., co wskazuje na prawidłowy stan odżywienia. Wynik w przedziale  

17-23,5 pkt. świadczy o istniejącym zagrożeniu niedożywieniem, natomiast wynik 

poniżej 17 punktów informuje o tym, że pacjent jest niedożywiony [9, 30]. Kwestiona-

riusz NRS 2002 stanowi przesiewową metodę oceny stanu odżywienia – niedożywienie 

rozpoznaje się na podstawie czterech czynników: BMI < 20,5 kg/m², procent utraty 

masy ciała w ciągu trzech ostatnich miesięcy, zmiany w spożyciu żywności w ostatnim 

tygodniu oraz wystąpienie ciężkiego stanu chorobowego [14]. Należy podkreślić, że 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 roku (nowe-

lizacja z dnia 27 grudnia 2013 r.), w polskich szpitalach należy dokonywać oceny stanu 

odżywienia każdego pacjenta przyjmowanego do oddziału (z wyjątkiem pacjentów 

oddziałów ratunkowych) za pomocą skali SGA lub Oceny Ryzyka Związanego ze 

Stanem Odżywienia – NRS 2002 (Nutritional Risk Screening). Kwestionariusz NRS 

2002 sprawdza utratę masy ciała w czasie do trzech miesięcy, BMI, procent przyjmo-

wanego pożywienia w stosunku do zapotrzebowania w ciągu ostatniego tygodnia, jak 

również nasilenie ciężkości choroby oraz wiek pacjenta (dodatkowy czynnik ryzyka 

niedożywienia to wiek pacjenta powyżej 70 lat). Przy możliwych do uzyskania od 0 do 

7 punktów suma punktów ≥ 3 stanowi wskazanie do wdrożenia leczenia żywienio-

wego [31, 32]. Narzędziami służącymi do oceny apetytu są kwestionariusze: AHSPQ 

(Appetite, Hunger and Sensory Perception Questionnaire), CNAQ (Council on Nutrition 

Appetite Questionnaire) oraz SNAQ (Simplified Nutritional Appetite Questionnaire). 

W celu identyfikacji ryzyka utraty masy ciała można zastosować kwestionariusz 

SNAQ składający się z czterech pytań, za które można uzyskać maksymalnie 20 
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punktów. Uzyskanie ≤ 14 punktów wskazuje na ryzyko utraty 5% masy ciała w ciągu 6 

miesięcy w przebiegu „jadłowstrętu wieku podeszłego”. Ze względu na swoją prostotę, 

szybkość i możliwość przeprowadzenia zarówno przez lekarza, jak i pielęgniarkę czy 

dietetyka, wydaje się być przydatnym do wykorzystania w praktyce klinicznej [14, 28].  

6. Podsumowanie 

Proces starzenia powoduje wiele zmian w funkcjonowaniu organizmu a powstające 

zmiany metaboliczne często doprowadzają do nieprawidłowego stanu odżywienia. 

Szczególnie niekorzystnym czynnikiem rokowniczym jest niedożywienie, ze względu 

na negatywne jego konsekwencje, takie jak pogorszenie sprawności funkcjonalnej, 

zwiększenie śmiertelności czy wyższych kosztów leczenia. Ocena stanu odżywienia 

seniorów jest złożona i wymaga kompilacji badań z różnych dziedzin. Niestety do tej 

pory nie udało się opracować „złotego standardu” pozwalającego ocenić stan odży-

wienia osób w wieku podeszłym. Celowym jest zatem opracowanie interdyscypli-

narnej i praktycznej strategii postepowania rozpoznawania niedożywienia w opiece 

nad seniorem, do której powinni być włączeni przedstawiciele różnych dyscyplin 

medycznych. 
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Niedożywienie u osób starszych – metody oceny stanu odżywienia 

Streszczenie 

W Polsce systematycznie od wielu lat zmienia się struktura demograficzna ludności z tendencją wzrostu 

prpoprcji odsetka osób w wieku starszym. Otyłość, niedożywienie białkowo-kaloryczne oraz niedobory 
witaminowo-mineralne stanowią największy problem związany z nieprawidłowym stanem odżywienia 

wśród osób starszych. Niska zawartość beztłuszczowej masy ciała może stanowić predyktor zwiększonej 

śmiertelności w tej grupie osób. Wczesne rozpoznanie i leczenie niedożywienia u seniorów zapobiega 

powstawaniu licznych problemów zdrowotnych oraz skraca okres leczenia w trakcie hospitalizacji. Wśród 
najczęstszych czynników ryzyka występowania niedożywienia u osób starszych wymienia się czynniki 

kliniczne, ekonomiczne i psychospołeczne, które zazwyczaj współwystępują. Prawidłowo przeprowadzona 

ocena stanu odżywienia u osób w wieku podeszłym wymaga wykorzystania różnych badań, takich jak: 

badania antropometryczne, kliniczne oraz biochemiczne. Dodatkowo, w ocenie stanu odżywienia u osób 
starszych można wykorzystać różne kwestionariusze, takie jak np.: MNA (Mini Nutritional Assessment) 

czy wskaźniki NRI (Nutritional Risk Index). Wczesne wykrycie nieprawidłowego stanu odżywienia 

pozwala na wdrożenie odpowiedniej interwencji żywieniowej. Celem pracy jest przedstawienie problemu 

niedo-żywienia u osób w wieku podeszłym oraz metod oceny stanu odżywienia. 

Słowa kluczowe: osoby w wieku podeszłym, niedożywienie, ocena stanu odżywienia 

Malnutrition among the elderly – methods for assessing of nutritional status 

Abstract 

Malnutrition in the elderly – causes and methods of nutritional assessment summary in Poland, the 

demographic structure of the population has been systematically changing for many years with a tendency 

to increase the percentage of elderly people. Obesity, protein and caloric malnutrition as well as vitamin 
and mineral deficiencies constitute the biggest problem related to improper nutritional status among the 

elderly. Low lean body mass may be a predictor of increased mortality in this group of people. Early 

diagnosis and treatment of malnutrition in seniors prevents the emergence of numerous health problems 

and shortens the treatment period during hospitalization. The most common risk factors for malnutrition in 
the elderly are clinical, economic and psychosocial factors, which usually coexist. Properly conducted 

nutritional assessment in the elderly requires the use of various tests, such as anthropometric, clinical and 

biochemical tests. In addition, various questionnaires, such as MNA (Mini Nutritional Assessment) or NRI 

indicators (Nutritional Risk Index), can be used to assess the nutritional status of the elderly. Early 
detection of an abnormal nutritional status allows for the implementation of an appropriate nutritional 

intervention. The aim of the study is to present the problem of malnutrition in elderly people and methods 

of nutritional assessment.  

Keywords: elderly people, malnutrition, nutritional status assessment 
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Głodne na śmierć. Anoreksja psychiczna jako istotny 

problem zdrowotny zarówno wśród młodzieży, jak 

i dorosłych – definicja, przyczyny, skutki oraz leczenie 

1. Wprowadzenie  

Istnieje bardzo wiele zaburzeń, zaliczanych do grona chorób cywilizacyjnych, doty-

kających głównie osoby w okresie dojrzewania. Oczywiście, cierpią na nie również 

osoby dorosłe, ale często „korzenie” tych problemów mają swój początek w młodości. 

Tak jest w większości przypadków. Dzisiejszy świat, pełen pięknych figur, stanowią-

cych poniekąd kanony piękna, które znajdziemy na wszystkich portalach społeczno-

ściowych oparty na modzie „zero size” i na prowadzeniu zdrowego trybu życia, może 

zostać negatywnie odebrany przez dojrzewające osoby, pomimo dobrych intencji. 

Dodatkowo, znaczącą rolę odgrywają tutaj media, które wywyższają często osoby 

aktywne sportowo, perfekcyjne pod każdym względem, kiedy to istnieje przeświad-

czenie, że idealna figura jest oznaką sukcesu życiowego, a w reklamach pojawiają się 

sami atrakcyjni ludzie. Wszystko to prowadzi do choroby nazywanej jadłowstrętem 

psychicznym, która stanowi termin medyczny, a szerzej znana jest jako anoreksja.  

Celem pracy jest przybliżenie pojęcia jednostki chorobowej, jaką jest anoreksja. 

Odpowiednią nazwą tego zaburzenia jest anorexia nervosa, co z języka greckiego 

oznacza an – pozbawienie i oreksis – apetyt [1]. Jest to zaburzenie odżywiania, obja-

wiające się nadmierną utratą masy ciała, obawą przed jej wzrostem, a także zmianami 

psychicznymi. 

2. Definicja i objawy anoreksji 

Duża część społeczeństwa, szczególnie ta, która nie miała styczności z tą chorobą 

na przykład w rodzinie, ma bardzo zakłamany obraz anoreksji i nie wie jak jest ona 

prawidłowo definiowana. Większość osób uważa, że jest to przede wszystkim niechęć 

do jedzenia, a także wychudzenie. Jadłowstręt psychiczny jest jednak zdecydowanie 

bardziej rozległym tematem i u każdej pacjentki może przebiegać w sposób odmienny. 

Choroba określana jest jako zaburzenie odżywiania, mogące objawiać się zarówno na 

podłożu fizycznym, jak i psychicznym, które ostatecznie prowadzi do zakłóceń 

w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Najczęściej przejawia się ono na obu tych 

płaszczyznach [2]. Warto jednak zaznaczyć, że bardziej istotną rolę przypisuje się 

czynnikom psychicznym i emocjonalnym. Takie zaburzenie zaliczane jest do neuro-

psychiatrycznych i nawiązuje do utrzymującego się lęku przed przybraniem na wadze, 

co zagraża życiu przez związek z bardzo niską masą ciała [3]. Wyróżniono dwa typy 

anoreksji uwzględnione w klasyfikacjach Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycz-

nego. Pierwszy z nich to typ restrykcyjny, inaczej ograniczający, który charakteryzuje 

się tym, że osoba chora ogranicza przyjmowanie pokarmu do niewielkich ilości. 

                                                                   
1 s77665@365.sum.edu.pl, Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej, Wydział Nauk 

Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet medyczny w Katowicach, https://sum.edu.pl/. 
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Obserwuje się także stosowanie środków przeczyszczających. Drugim typem, który 

wyróżniono, to typ bulimiczny. Taka osoba ma epizody objadania się lub przeczysz-

czenia, kiedy stosuje dietę ograniczającą. Momenty, kiedy dochodzi do nadmiernego 

spożywania pokarmu, mogą skutkować prowokowaniem wymiotów oraz naduży-

waniem leków moczopędnych, a także przeczyszczających. 

3. Analiza przykładów jadłowstrętu psychicznego w badaniach naukowych 

Ludzie często zwracają uwagę na problem, dopiero gdy jest im to przedstawione 

w postaci cyfr. Należy jednak pamiętać, że za każdą cyfrą ukryte jest wartościowe 

ludzkie życie. Według statystyk, na anoreksję choruje co setna, a może nawet co 

pięćdziesiąta dorosła osoba na świecie. Wśród młodzieży zjawisko to jest zdecydo-

wanie częstsze, ponieważ występuje nawet raz na 20-25 osób, co oznacza, że średnio 

na jedną klasę szkolną przypada osoba z anoreksją. Prowadzono badania nad 

rozpowszechnieniem występowania zaburzeń odżywiania, ale dość rzadko, zarówno 

w Polsce, jak i za granicą. W statystykach Światowej Organizacji Zdrowia, dane 

dotyczące rozpowszechnienia zaburzeń odżywiania są zaliczane łącznie do wszystkich 

zaburzeń psychicznych [4]. Badania w Stanach Zjednoczonych wskazały, że anoreksja 

dotyka 0,3% nastolatków, zarówno chłopców, jak i dziewcząt [5]. Warto zwrócić 

uwagę na to, że nowe przypadki w ciągu ostatnich dekad kształtują się na zbliżonym 

poziomie, chociaż można zauważyć wzrost zachorowań w grupie wiekowej 15-19 lat 

u kobiet [6].  

Bardzo istotne jest wskazanie z jakimi stratami wiąże się anorexia nervosa. Według 

światowych statystyk, ma ona najwyższy wskaźnik śmiertelności wśród wszystkich 

zaburzeń psychicznych, a w ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost ryzyka zgonów. 

Szacuje się, że wskaźnik DALY (disability adjusted life-year – lata życia skorygowane 

niesprawnością) dla Europy Zachodniej wynosi aż 71,26 na 100 tysięcy osób. 

Pozytywnym aspektem jest to, że w Polsce, wskaźnik ten kształtuje się na niższym 

poziomie i wynosi 26,33 na 100 tysięcy mieszkańców. Jednak z drugiej strony, 

wskaźnik DALY w Polsce dla wszystkich zaburzeń psychicznych wynosi aż 2259,99 

na 100 tysięcy mieszkańców [7].  

Przeprowadzono niewiele badań, gdzie obserwowano związek pomiędzy funkcjo-

nowaniem rodziny a wystąpieniem zaburzenia. Niektóre badania wykazały, że mogą 

być one powiązane z wykształceniem członków rodziny [8].  

Dokonano jednak konkretnych analiz wśród uczennic szczecińskich szkół ponad-

gimnazjalnych w okresie od marca do czerwca 2017 roku. Zaobserwowano kilka 

interesujących faktów z tego doświadczenia. Ryzyko wystąpienia jadłowstrętu u bada-

nych dziewcząt malało wraz z wiekiem. Mediana wieku dziewcząt biorących udział 

w badaniu wyniosła 17 lat. Najmłodsza uczestniczka badań była w wieku 15 lat, 

najstarsza natomiast miała 22 lata. W aspekcie edukacji warto zaznaczyć, że połowa 

badanych uczęszczała do szkół ogólnokształcących (50,29%), a większość dziewcząt 

pochodziła z miasta [9]. 

4. Przyczyny anoreksji 

Pierwszym pytaniem jakie pada w momencie, kiedy spotyka się osobę chorą na 
anoreksję lub gdy trafia ona na oddział jest: „Jaka była przyczyna ograniczania 
kalorii?”. Tak naprawdę większość pacjentek nie jest w stanie znaleźć klarownej odpo-
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wiedzi, ponieważ często dla nich samych jest to zaburzenie, które nie rozwinęło się 
z dnia na dzień, ale ciągnęło się przez długi okres czasu. Osoba z zaburzeniem, która 
trafia na oddział jest obserwowana pod tym kątem i lekarze poszukują etiologii tego 
zjawiska, popierając się spotkaniami psychiatrycznymi i psychologicznymi, szukając 
w ten sposób konkretnego czynnika, który mógł zapoczątkować okres choroby. Jest to 
istotne, ponieważ gdy znajdzie się przyczynę, można wybrać najskuteczniejszą formę 
leczenia dla konkretnego pacjenta. U osób chorych obserwuje się występowanie 
zaburzeń nastroju oraz zaburzeń psychotycznych, które polegają na tym, że pacjenci są 
przekonani, że ich żywność jest zatruta, więc odmawiają jedzenia. Zmniejszone 
łaknienie może być także objawem zaburzeń depresyjnych lub może występować 
w przebiegu chorób nowotworowych czy też somatycznych. 

Tymczasem w przypadku anoreksji nie jest tak łatwo znaleźć jej źródło i jest to często 
proces długotrwały. Większość badaczy zauważa, iż wśród osób z jadłowstrętem psy-
chicznym dominują cechy trzech typów osobowości: najczęściej spotykane są cechy 
osobowości obsesyjno-kompulsywnej, histrionicznej oraz o cechach schizoidalnych. 
Uwarunkowanie choroby jest wieloczynnikowe, zarówno pod względem genetycznym, 
jak i środowiskowym [10]. Jednak, do najczęstszych przyczyn zalicza się wpływ 
mediów, szczególnie w czasopismach i programach telewizyjnych, gdzie kreowane są 
kanony piękna, co powoduje u młodych osób porównywanie się do cudzych sylwetek 
i chęć osiągnięcia takich samych efektów. Dlatego też u kobiet częściej stwierdza się 
problemy związane z zaburzeniami odżywiania niż w przypadku mężczyzn. Wynika to 
z tego, że płeć żeńska jest bardziej podatna na uznawanie norm narzucanych w społe-
czeństwie jako własne [11]. W takich przypadkach budzi się często nieopanowany 
popęd do perfekcji, nie tylko na płaszczyźnie figury, ale także wygórowane ambicje 
w stosunku do własnej osoby na przykład w nauce, znalezieniu interesującej pracy, 
zdania prawa jazdy, wygrania konkursu. Dosłownie w każdym aspekcie życia chcą one 
być najlepsze, co więcej – bardzo często dochodzi do porównywania się z innymi, 
a ich ambicje rzadko kiedy są zaspokojone po osiągnięciu celów, co przejawia się naj-
częściej w dążeniu do jak najniższej masy ciała.  

Innym trendem, który ma wpływ na kształtowanie postaw młodych ludzi jest wysoka 
świadomość dotycząca zdrowego stylu życia, a także zaliczanie osób otyłych do mar-
ginesu społeczeństwa. Obecnie wielu ludzi zwraca uwagę na swoją dietę czy aktyw-
ność fizyczną [12]. Dbanie o swoją kondycję jest istotne, jednak presja perfekcyjnego 
wyglądu ze strony mediów, może sprawić, że efekty będą odebrane w odwrotny sposób, 
co obserwuje się szczególnie u nastolatków. 

Dodatkowo, na podstawie badań, wykazano, że występowanie zaburzeń odżywia-
nia było częstsze w młodszych klasach [13], co można przełożyć na to, że wystąpienie 
pewnych problemów związanych z odżywianiem może wynikać z nowego środowiska 
oraz presji wywieranej na młodzieży przez nauczycieli czy rodziców.  

Można wyróżnić również konkretne predyspozycje indywidualne, a więc zaburzenia 
osobowości, stany depresyjne czy niskie poczucie wartości. Warto zauważyć, że ponad 
60% osób chorujących na zaburzenia odżywiania doświadcza depresji czy też stanów 
depresyjnych. Według brytyjskich badań, słowem najczęściej wybieranym przez 
chorych na określenie swojej choroby, jest „izolacja”. Wpływ na wystąpienie zaburzeń 
ma także lęk przed dorosłością, traumatyczne przeżycia z przeszłości czy też zmiana 
miejsca zamieszkania. Brak oparcia w bliskich osobach z grona rodzinnego lub ze strony 
znajomych, introwertyczne podejście do życia czy problemy z wyrażaniem emocji 
mogą zwiększyć ryzyko zachorowania [14]. 
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5. Genetyczne podłoże anoreksji 

Odpowiedzi na tę chorobę zaczęto poszukiwać w genetyce. Do czynników gene-

tycznych możemy zaliczyć schorzenia układu pokarmowego, negatywne bodźce obecne 

w czasie ciąży czy problemy z odżywianiem się we wczesnym dzieciństwie. Intere-

sujące okazało się, że ryzyko zachorowania koreluje z występowaniem tej choroby 

u najbliższych krewnych, co może sugerować dziedziczenie tych zaburzeń. Podejrzewa 

się o to geny znajdujące się na chromosomie 1, a dokładniej gen OPRD1 oraz gen ko-

dujący receptor serotoninowy 1D oraz inne geny na chromosomach 2, 11, 13 i 15. 

Oznacza to, że obecność anoreksji jest uwarunkowana poligeniczne, czyli za wystą-

pienie choroby odpowiada kilka par genów. Zaskakujące okazały się badania nad 

współwystępowaniem anoreksji u bliźniąt jednojajowych, które zakończyły się 

wykazaniem zgodności w wysokości 57% [15].  

Anorexia nervosa stanowi interesujące zagadnienie dla genetyki i bada się różno-

rodne geny, które mogłyby mieć na nią wpływ. Przeprowadzono między innymi ba-

dania przesiewowe genu NNAT w kohorcie 8 mężczyzn i 144 kobiet z anoreksją. 

Sekwencjonowanie egzomu ujawniło nonsensowny wariant p.Trp33* w NNAT 

u jednego pacjenta i rzadki wariant w regionie 5'UTRNNAT u drugiego pacjenta. 

Badanie przesiewowe genu NNAT wykazało, że 40% mężczyzn i 6,25% kobiet nosiło 

wariant NNAT. Ponadto, zidentyfikowano dwa nowe warianty missense u kobiet 

z jadłowstrętem psychicznym. Wnioskiem wysnutym z badania jest to, że warianty 

NNAT i zmiany ekspresji tego genu mogą być związane z predyspozycjami na zacho-

rowanie na jadłowstręt psychiczny [16]. Innym badaniem, o jakim warto wspomnieć 

była analiza genów serotoniny. Przeprowadzono trzy badania asocjacyjne całego 

genomu i zidentyfikowano jedno znaczące locus dla całego genomu. Zaobserwowano 

wtedy, że może być ono zaangażowane w etiologię genetyczną anoreksji [17]. 

 Należy zaznaczyć też kilka pozostałych czynników biologicznych, które zaobser-

wowano u chorych. U większości pacjentów z jadłowstrętem stwierdza się obniżoną 

neurotransmisję serotoninergiczną, a także nieprawidłowości w poziomach nor-

adrenaliny i dopaminy. Obserwowano także większą aktywność receptorów opioido-

wych, co może wpływać na funkcjonowanie układu nagrody związanego z przyjmo-

waniem posiłków. Co więcej, u osób z zaburzeniami odżywiania zakłócone są 

wszystkie podstawowe osie hormonalne, co powoduje doprowadzenie do mniejszego 

poziomu kortyzolu, estrogenów, trójjodotyroniny.  

 Niektóre niedobory substancji odżywczych mogą powodować utratę masy ciała 

czy apetytu, prowadząc do anoreksji. Do takich substancji można zaliczyć tyrozynę, 

tryptofan jako prekursory bardzo istotnych neurotransmiterów, czyli noradrenaliny 

i serotoniny. Inne ważne substancje to witamina B1 (tiamina) i cynk. Ten składnik 

mineralny był wykorzystany w badaniach w 1994 roku, kiedy wykazano, że podwaja 

on tempo przybierania masy ciała w leczeniu anoreksji [18]. 

6. Konsekwencje anoreksji – biologiczne oraz psychiczne 

Bardzo często jest tak, że osoba chora nie dostrzega swojego problemu w odpo-

wiednim czasie, tylko zauważają to bliscy. U pacjentów niemal regułą jest zaprze-

czenie istnienia choroby, a niektórzy pacjenci mówią o istnieniu „głosu anoreksji”, 

opisując go jako konflikt wewnętrzny. Ciężko jest współpracować z pacjentem, który 



Głodne na śmierć. Anoreksja psychiczna jako istotny problem zdrowotny  

zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych – definicja, przyczyny, skutki oraz leczenie 

 

161 

uważa, że jest zdrowy. Jednak zanim zrozumie powagę swoich zaburzeń oraz otwarcie 

przyzna się do problemu i podejmie próby leczenia, mija bardzo dużo czasu – często są 

to lata walki z pacjentem. Powoduje to wiele poważnych skutków dla całego organi-

zmu. Jadłowstręt psychiczny prowadzi do wielu powikłań somatycznych, takich jak 

szereg zmian hormonalnych, a dokładniej do obniżonego poziomu estradiolu i pro-

gesteronu, co można dostrzec poprzez zanik miesiączki. W kolejnych latach może 

dojść do zaburzeń płodności. Utrata miesiączki stanowi jedno z kryteriów diagnostycz-

nych. Dochodzi także do spadku stężenia hormonu luteinizującego i hormonu foliku-

lotropowego. Kolejne konsekwencje, wynikające z szybkiej demineralizacji to osteo-

poroza lub osteopenia. Układ pokarmowy jest zaburzony głównie ze względu na 

nieodpowiednią motorykę przewodu pokarmowego (bóle brzucha, zatwardzenia, uczucie 

przepełnienia). Jeżeli dochodziło do anoreksji typu bulimicznego, mogą pojawiać się 

nadżerki, pęknięcia przełyku i żołądka, nadżerki szkliwa i próchnica, które są skutkiem 

prowokowania wymiotów. Powikłania występują także ze strony układu krążenia. Co 

więcej, one właśnie stanowią najczęstszą przyczynę zgonów. Najistotniejszymi to 

bradykardia (stan w którym częstość skurczów serca spada poniżej 60 uderzeń na 

minutę), ale również może występować niedociśnienie ortostatyczne, nieprawidłowości 

układu bodźcotwórczo-przewodzącego serca czy wysięki do worka osierdziowego. 

Warto wspomnieć o skutkach, które mogą być dostrzegalne przez innych, czyli obni-

żenie temperatury ciała i pojawienie się braku tolerancji na zimno. Do częstych 

skutków anoreksji można dodać również zaburzenia hematologiczne i zaburzenia 

układu krzepnięcia. Bardzo istotnym symptomem jest zwiększenie owłosienia, pojawia 

się charakterystyczny meszek (lanugo) na skórze, a twarz określa się jako „twarz 

wiewiórki”. Z kolei włosy na głowie są osłabione i wypadają w dużych ilościach. 

Osłabione są również paznokcie [19]. 

Oprócz zmian biologicznych, istnieje szereg konsekwencji anoreksji o podłożu 

psychologicznym. U każdego pacjenta są one różne, ale jednak najczęściej obserwuje 

się zawyżoną ambicję, obsesyjne zachowywanie porządku, planowanie każdego aspektu 

życia, agresywne zachowania, upór, rozdrażnienie, poczucie wyższości moralnej nad 

innymi ludźmi, porównywanie się z innymi, a także potrzeba rywalizacji [19]. U osób 

z anoreksją bardzo często pojawiają się myśli samobójcze, bezsenność, brak zaintere-

sowania płcią przeciwną oraz zmniejszony popęd płciowy. Anoreksja zabiera także 

chęć do życia i dotychczasowe hobby również przestaje być obiektem zainteresowania 

osób chorych. Zmiany psychiczne związane są z odwodnieniem tkanki mózgowej, co 

wpływa na zmniejszenie objętości mózgu [20]. Chorzy są osamotnieni i odizolowani, 

co przejawia się utrudnionymi kontaktami z innymi ludźmi i problemami związanymi 

z funkcjonowaniem w społeczeństwie [21]. 

7. Leczenie anoreksji 

Anoreksję można wyleczyć, jednak w terapii jest to niezwykle trudna jednostka 

chorobowa ze względu na częsty brak prawdziwej, szczerej motywacji do wyzdro-

wienia ze strony pacjenta i brak jego współpracy z lekarzami. Dodatkowo, takie osoby 

wspaniale manipulują osobami bliskimi czy terapeutą. Moment, kiedy pacjent chce 

podjąć się leczenia, jest bardzo ważnym punktem w drodze do zdrowienia, ale często 

jest on chwilowy podczas etapu leczenia, ponieważ nierzadko dochodzi do nawrotów 

jadłowstrętu psychicznego. Osoba chora może twierdzić, że ma dwie osobowości, 
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a jedną z nich steruje uosobiona Anoreksja. Gdy pacjent jest tego świadomy, to łatwiej 

jest mu pokonywać głosy pochodzące od Anoreksji. Stara się je uciszać, ignorować, 

skupiać myśli na czymś innym. Jednak pełne wyleczenie w większości przypadków 

nie jest możliwe na własną rękę, lecz należy zwrócić się do takich specjalistów jak 

psycholog, internista, psychiatra, dietetyk, fizjoterapeuta czy personel pielęgniarski, 

a przy zaburzeniach hormonalnych, kardiologicznych czy metabolicznych także do 

innych lekarzy [22]. W sytuacji znacznego pogorszenia stanu somatycznego związa-

nego z powikłaniem spadków wagi, często konieczna jest hospitalizacja pacjenta 

w oddziale psychiatrycznym, internistycznym czy ostrej terapii. 

Na leczenie anoreksji składa się psychoterapia, farmakoterapia i leczenie żywie-

niowe. Dokładna metoda leczenia dobierana jest indywidualnie. Główną częścią jest 

terapia żywieniowa, która ma na celu przywrócenie odpowiedniej masy ciała oraz 

poprawę stanu odżywienia. Jej planowanie powinna poprzedzać wizyta u dietetyka 

i ocena stanu odżywienia, zapotrzebowania na energię, co jest monitorowane przez 

obliczanie BMI. Jednak nie zawsze odzwierciedla ono rzeczywisty stan odżywienia. 

Stan nawodnienia wpływa na zafałszowanie wyników, co wykorzystują pacjenci 

z anoreksją, kiedy przed pomiarem masy ciała wypijają duże ilości wody. Aby ocenić 

rezerwy energetyczne i białkowe powinno się przeprowadzić dodatkowe badania, na 

przykład oznaczenie zawartości tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała metodą 

bioimpedancji (BIA) [23]. Po przeprowadzeniu wywiadu żywieniowego, kolejnym 

etapem do analizy sposobu żywienia jest ocena zapotrzebowania wodno-energetycz-

nego organizmu. Podaż podstawowych składników pokarmowych powinna wyglądać 

następująco: białko (ok. 25-30% całkowitej ilości energii), tłuszcze (25-30%) i węglo-

wodany (50%). Bierze się też pod uwagę wyrównanie zaburzeń elektrolitowych, 

niedoborów witamin i pierwiastków. Zmiana diety powinna być ustalana wspólnie 

przez pacjenta, rodzinę, lekarza prowadzącego i dietetyka. Zapotrzebowanie energe-

tyczne u chorego należy zwiększać stopniowo. W przeciwnym wypadku może dojść 

do powikłań takich jak anemia hemolityczna, drgawki, śpiączka, hipofosfatemia, zabu-

rzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, niewydolność 

nerek, a nawet nagła śmierć [24]. Powikłania te określane są jako zespół realimenta-

cyjny (refeedingsyndrome), a po raz pierwszy został opisany po II wojnie światowej 

u ofiar uwolnionych z obozów koncentracyjnych, które po długim okresie głodu 

ponownie rozpoczęły żywienie doustne [25]. W trakcie leczenia, zaleca się spożywanie 

pięciu posiłków w ciągu dnia, podawanych w odstępach czasu, w sposób regularny. 

Powinny być zróżnicowane, nie duże objętościowo i lekkostrawne. Należy unikać dań 

smażonych na tłuszczu, a dodatkowo zaleca się podawanie estetycznych i zachęca-

jących dań. Posiłki nie powinny trwać dłużej niż 30 minut i powinny być spożywane 

w obecności drugiej osoby, która powinna towarzyszyć osobie chorej przez następne 

2 godziny (kontrola odruchu wymiotnego/zachowań kompensacyjnych) [26]. Dodatkowo, 

w szpitalach stosuje się tak zwane „odsiadki” po posiłkach od 30 do 60 minut. 

Karmienie przez sondę powinno być prowadzone w przypadku, kiedy stan fizyczny 

wymaga natychmiastowego dożywienia i jeśli nie może ono być prowadzone drogą 

naturalną (doustnie). 

Specyfiką leczenia jest łączenie psychoterapii indywidualnej z terapią rodzinną czy 

grupową. Na oddziałach odbywają się specjalne zajęcia grupowe – na przykład pla-
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styczne, a czasem leczenie poprzez muzykę. W zaburzeniach odżywiania proponuje się 

połączenie metod leczenia z podejściem interpersonalnym, poznawczo-behawioralnym 

i psychodynamicznym. Etap psychoterapii u pacjentów jest uważany za najistotniejszy, 

ponieważ wpływa na psychikę chorego i może dać długotrwałe efekty [27].  

Nie ma skutecznego środka farmakologicznego na wyleczenie anoreksji. Bywają 

jednak stosowane leki przeciwpsychotyczne. Nie potwierdzono skuteczności leczenia 

sulpirydem i pimozydem, ale u chorych z ciężką jej postacią korzystne efekty przyniósł 

haloperidol w małych dawkach [28]. U pacjentów oprócz środków antydepresyjnych, 

jeżeli jest to potrzebne, stosuje się również suplementację preparatami wapnia, wita-

miną D3. Zastosowanie mają też analogi gonadoliberyny, estrogeny, progesteron lub 

klomifen. Prowadzone są jednak badania nad neuroleptykami i wykazano, że olanza-

pina wpływa na przyrost masy [29]. Lekarze skupiają się głównie na pobudzeniu 

łaknienia u pacjentów, co może być osiągnięte przy stosowaniu u nich cyproheptadyny, 

blokera receptorów histaminergicznych i serotoninergicznych [30]. 

8. Podsumowanie 

Anorexia nervosa to zaburzenie, za którym nie kryje się tylko wyniszczona, 

wychudzona osoba. Dodatkowo, tak jak w przypadku innych chorób cywilizacyjnych, 

jadłowstręt psychiczny wpływa negatywnie na osobę chorą, ale również na funkcjo-

nowanie rodziny i najbliższego środowiska. Droga leczenia tego zaburzenia jest często 

wieloletnia i wymaga znacznego zaangażowania pacjenta. Jak zaznaczono w artykule, 

za wystąpienie anoreksji mogą być też odpowiedzialne konkretne geny, takie jak 

OPRD1, NNAT, gen kodujący receptor serotoninowy 1D oraz inne geny na chromo-

somach 2, 11, 13 i 15. Oznacza to, że predyspozycje do zachorowania na anoreksję są 

wyższe u niektórych osób. Jadłowstręt psychiczny jest zdecydowanie bardziej rozległą 

i wieloczynnikową jednostką chorobową, której nie należy bagatelizować ani umniej-

szać na tle innych chorób psychicznych. 
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Głodne na śmierć. Anoreksja psychiczna jako istotny problem zdrowotny 

zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych – definicja, przyczyny, skutki 

oraz leczenie 

Streszczenie 
W XXI wieku, pełnym przeszkód i różnego rodzaju używek, możemy spotkać się z wieloma ludźmi, którzy 

walczą każdego dnia o swoje zdrowie psychiczne, które nietrudno jest uszkodzić. Media, indywidualne 

kompleksy, dojrzewanie, a także najbliższe otoczenie mają kolosalny wpływ na stabilność psychiczną 

człowieka. Coraz częściej stwierdza się występowanie wielu chorób psychicznych, które są często bagate-
lizowane przez resztę społeczeństwa. Przykładem jest jadłowstręt psychiczny, który – mimo, że uleczalny – 

może być „powolną śmiercią”. Najważniejszym ogniwem w wyzdrowieniu jest sam pacjent. Pomocne 

w terapii jest znalezienie przyczyny anoreksji, jednak znalezienie odpowiedzi na to pytanie jest długo-

trwałym procesem, a czynników składających się na podłoże tej choroby jest cały szereg. Choroby psy-
chiczne, zaliczane do cywilizacyjnych, są coraz częściej spotykane i powinno się zwiększać świadomość 

społeczeństwa na temat tego, jak się one przejawiają, jak negatywne są skutki, a także jak im zapobiegać. 

Nie tylko po to, aby chronić samego siebie, ale też, aby umieć dostrzec problem u drugiej osoby i móc jej 

zaoferować pomoc. 

Słowa kluczowe: anoreksja, psychologia, choroby psychiczne  

Hungry to die. Mental anorexia as a significant health problem both among 

adolescents and adults – definetion, causes, effects and treatment 

Abstract 
In the 21st century, full of various types of obstacles and stimulants of all kinds, we can meet many people 

who are fighting every day for their mental health, which is not difficult to damage. The media, individual 

complexes, maturation, and the closest environment have a colossal impact on a person's mental stability. 

There are more and more mental illnesses that are often downplayed by the rest of society. An example is 
anorexia nervosa, which, although curable, could be a "slow death". The most important link in recovery is 

the patient. Finding the cause of anorexia is helpful in therapy, but finding an answer to this question is 

a long-term process, and there are a number of factors that contribute to this disease. Mental illnesses, 

classified as civilization diseases, are more and more common and social growth should be increased on 
how they manifest themselves, how negative their effects are, and how to prevent them. Not only to protect 

yourself, but also to be able to see a problem in other people and offer them help. 

Keywords: anorexia, psychology, mental diseases 
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Czy istnieje problem nadmiernego spożycia kofeiny 

wśród nastolatków w wieku 12-16 lat? 

1. Wstęp 

Kofeina (1,3,7-trimetyloksantana) to alkaloid, który szybko wchłania się z przewodu 

pokarmowego osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 30-75 minutach, 

a według innych źródeł po 1-1,5 godziny. Okres połowicznego wydalania kofeiny 

wynosi od trzech do sześciu godzin [1, 2]. Czas ten u kobiet jest o 20-30% krótszy niż 

u mężczyzn, a u małych dzieci dłuższy niż u dorosłych [3, 4]. Kofeina występuje pod 

postacią metyloksantyny w około 60 gatunkach roślin. Substancja ta zawarta jest 

w wielu produktach spożywczych. Najbardziej kojarzy się z kawą, ale zawierają ją 

również różne gatunki herbaty, kakao, napoje typu „cola” i czekolada [5]. Do pro-

duktów, które są ogólnie dostępne na rynku, a które zawierają kofeinę należy również 

zaliczyć napoje energetyzujące, po które coraz częściej sięga młodzież. 

Produkty zawierające kofeinę są spożywane zarówno przez osoby dorosłe, jak 

i dzieci oraz młodzież. Działania marketingowe promujące ich sprzedaż oraz coraz 

większa dostępność mają wpływ na rosnące zainteresowanie badaczy zrozumieniem 

fizjologicznych, behawioralnych i psychologicznych skutków spożywania kofeiny 

przez najmłodszą grupę wiekową. Umiarkowane spożycie kofeiny przez dzieci 

i młodzież jest względnie bezpieczne, ale większe dawki kofeiny (> 3 mg kofeiny/kg 

masy ciała) mogą być szkodliwe, w szczególności w podgrupach dzieci ze schorze-

niami psychicznymi lub kardiologicznymi. Coraz więcej uwagi poświęca się potencjal-

nym negatywnym skutkom przewlekłego używania kofeiny. Obecnie rozważane są 

dodatkowe przepisy dotyczące sprzedaży i marketingu napojów o wysokiej zawartości 

kofeiny [6]. 

O ile bezpieczna dawka nie zostanie przekroczona, nie można mówić o nega-

tywnych konsekwencjach spożywania produktów zawierających kofeinę. Należy jednak 

wziąć pod uwagę fakt, że ryzyko przekroczenia bezpiecznej dawki przez młodzież jest 

wyższe niż w populacji osób dorosłych o większej masie ciała. Pomimo rozpowszech-

nionego przeświadczenia o negatywnym wpływie kofeiny na układ sercowo-naczy-

niowy jest on zależny od dawki, substancji spożytych wraz z kofeiną oraz długości 

ekspozycji na jej oddziaływanie. Nadmierna konsumpcja jest również często przyczyną 

niepokoju, zaburzeń jakości i długości snu oraz toksycznego działania kofeiny na 

ludzki organizm [7]. Jak mówił Paracelsus „dawka czyni truciznę” i również w tym 

przypadku ma ono odniesienie do powyższych doniesień. 
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Jeśli chodzi zaś o pozytywne aspekty dostarczania kofeiny do organizmu ludzkiego, 
zalicza się do nich między innymi: zmniejszenie występowania hiperhomocysteinemii 
[1], poprawę wydolności oraz zdolności wysiłkowych sportowców [2], a także ko-
rzystny wpływ na funkcje psychomotoryczne, szybkość reakcji oraz poziom skupienia 
[8]. 

W 2015 roku, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikowała 
bardzo szeroki raport dotyczący bezpieczeństwa spożywania kofeiny [9]. W ww. opra-
cowaniu analizowano między innymi bezpieczeństwo spożycia kofeiny przez dzieci 
i młodzież. Dane dotyczące dawki, która wywołuje zaburzenia jakości oraz skrócenie 
czasu snu u dzieci i dorosłych pokrywają się ze sobą. Jeśli chodzi o jednorazową bez-
pieczną dawkę, EFSA ustaliła poziom 3 mg kofeiny/kg masy ciała jako poziom bez-
pieczny. Z badań własnych wynika, że większość dzieci i młodzieży przekracza ten 
poziom, głównie poprzez zwiększoną konsumpcję herbaty czarnej, napojów energety-
zujących i produktów na bazie kakao. Poza tym, produkty te wiążą się również z nad-
mierną podażą cukrów prostych (> 10% energetyczności diety), które są powszechnie 
uznawane za spożywane w nadmiarze przez dzieci i młodzież [10]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy była ocena czy w grupie wiekowej 12-16 lat istnieje problem nad-
miernego spożycia kofeiny z produktów spożywczych. 

3. Materiały i metody 

W badaniu wzięło udział 234 uczniów z dwóch szkół z terenu województwa 
lubelskiego – 89 uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Trawnikach i 145 
uczniów z Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie. Warunkiem udziału w badaniu był wiek 
12-16 lat oraz uczęszczanie do szkoły. Natomiast czynnikiem wykluczającym były 
choroby przewlekłe wymagające stosowania specjalistycznej diety. Badanie zostało 
przeprowadzono w okresie październik 2019 roku – luty 2020 roku za pomocą 
kwestionariusza ankiety badającego zwyczaje żywieniowe młodzieży ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów będących źródłem kofeiny. Pytano o rodzaje i częstość 
spożycia produktów zawierających w swoim składzie kofeinę oraz o wielkość 
spożywanych porcji w miarach domowych i w gramach. Kwestionariusz składał się 
z 22 pytań typu zamkniętego jedno- lub wielokrotnego wyboru, 6 pytań otwartych 
i metryczki opisującej uczestników: płeć, wiek, miejsce zamieszkania. Rodzice lub 
opiekunowie wszystkich uczestników zostali poinformowani o celu przeprowadzanych 
badań i wyrazili zgodę na udział ich dziecka w ankiecie, która była anonimowa, 
wypełniana samodzielnie w szkole, bez pomocy ankietera czy nauczyciela. Uzyskano 
234 poprawnie wypełnione kwestionariusze, a wyniki analizowano w programach 
Statistica i Microsoft Excel. Ilość kofeiny w diecie obliczono biorąc pod uwagę wszystkie 
napoje i produkty. Obliczono średnie dzienne spożycie napojów i produktów zawie-
rających kofeinę, tj. napojów przygotowywanych z kawy palonej, ekstraktów kawy 
instant, herbaty czarnej i zielonej, napojów typu ice tea, „cola”, energetyzujących oraz 
kakao, czekolady mlecznej, gorzkiej i innych słodyczy oraz produktów z udziałem kakao. 
Źródłem danych o zawartości kofeiny w analizowanych napojach i produktach były 
średnie stężenia kofeiny określone w raporcie opublikowanym przez EFSA w sprawie 
bezpieczeństwa kofeiny [9]. Na podstawie tych danych obliczono dzienne pobranie 
kofeiny (mg) w przeliczeniu na osobę oraz kilogram masy ciała badanego ucznia. 
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4. Analiza wyników 

Badaną populację stanowiło 234 nastolatków – 78 chłopców i 156 dziewczynek, 

którzy uczęszczali do klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Trawnikach (szkoła z terenów 

wiejskich) i Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie (szkoła z miasta powyżej 200 tysięcy 

mieszkańców). 

Tabela 1. Charakterystyka badanej populacji 

 Ogółem n (%) 

Trawniki Lublin 

Chłopcy 

n 
Dziewczynki n Chłopcy n Dziewczynki n 

Próba 234 32 57 46 99 

Wiek 

12-14 lat 111 (47,4%) 18 31 23 39 

15-16 lat 123 (52,6%) 14 26 23 60 

Miejsce zamieszkania 

Wieś 96 (41,0%) 32 50 5 9 

Miasto do 50 tys. 31 (13,3%) - 7 6 18 

Miasto powyżej 50 tys. 107 (45,7%) - - 35 72 

W przeprowadzonym badaniu wykazano, że wszyscy uczniowie spożywali napój 

lub inny produkt zawierający kofeinę przynajmniej jeden raz dziennie, dzieci ze szkoły 

w Trawnikach spożywały średnio 3,2 porcje produktów bogatych w kofeinę, a ucznio-

wie z Lublina średnio 4,3 porcje na dzień (p = 0,0019). W badanej populacji tylko 12% 

dzieci spożywało w ciągu dnia mniej niż trzy porcje produktów będących źródłem 

kofeiny i były to herbata, kakao oraz czekolada. 56% dzieci spożywało pięć i więcej 

porcji produktów bogatych w kofeinę, najczęściej napoje energetyzujące, herbata, 

„cola”, czekolada oraz kawa. 

Herbata spożywana była niemal przez wszystkich uczniów (97%). Słodycze i inne 

produkty na bazie kakao oraz napoje typu „cola” obecne były w żywieniu ok. 70% 

uczniów bez względu na miejsce zamieszkania i wiek. W przypadku dzieci i młodzieży 

podaż kofeiny wraz z napojami powinna mieścić się w granicach bezpiecznej dawki na 

poziomie 3 mg/kg mc/dzień. W badanej populacji średnie spożycie wyniosło 5,3 mg na 

1 kg masy ciała, czyli około 180 mg (minimalne spożycie na poziomie 1,7 mg/kg 

mc/dzień, a maksymalne spożycie 6,7 mg/kg mc/dzień). U około połowy uczniów 

stwierdzono przekroczenie dawki 3 mg/kg mc/dzień, istotnie częściej u chłopców niż 

u dziewcząt (56% vs 34%; p = 0,0026). Uczniowie w wieku 12-14 lat spożywali około 

2,8 mg kofeiny/kg mc/dzień, zaś uczniowie w wieku 15-16 lat – 3,9 mg kofeiny/kg 

mc/dzień (p = 0,002). Czynnikiem różnicującym nie było miejsce zamieszkania, 

zarówno dzieci mieszkające na wsi, jak i w mieście spożywały podobne ilości w cało-

dziennej diecie. Głównymi źródłami kofeiny w całodziennej diecie respondentów były 

herbata czarna (49%), napoje energetyzujące (45,3%) i kakao (28,6%), mniejszy udział 

miały napoje typu „cola” (25,2%) i kawa (13,7%). Napoje energetyzujące zawierające 

w 240 ml 70-80 mg kofeiny występowały w dietach 2/3 dzieci ze szkoły w Lublinie 

i 55% uczniów z Trawnik. Dzieci z Lublina spożywały napoje energetyzujące średnio 

3,5 razy w tygodniu (p = 0,002), a pozostali ankietowani 2,2 razy w tygodniu  

(p = 0,004). 1/4 dzieci w wieku 12-14 lat spożywało napoje energetyzujące średnio 

kilka razy w miesiącu, ponad ¼ rzadziej niż raz w miesiącu, 16,8% kilka razy w tygo-

dniu, a pozostali codziennie. W grupie uczniów w wieku starszym, co 3 ankietowany 
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spożywał napoje energetyzujące kilka razy w miesiącu, prawie co 10 badany w ogóle 

nie spożywał takich napojów, a 1/3 spożywała je codziennie. Średnie spożycie napojów 

energetyzujących w badanej populacji wyniosło 220 ±35 ml (maksymalne spożycie to 

550 ml/dzień, a minimalne 120 ml/tydzień). Płeć nie była czynnikiem istotnie różni-

cującym respondentów (p > 0,05). 

Istotnym źródłem kofeiny okazały się również napoje typu „cola” oraz częściej 

wybierane przez dziewczynki w wieku 12-14 lat napoje typu „cola” light (p = 0,001), 

a także czarna kawa spożywana istotnie częściej przez dziewczynki w wieku 15-16 lat 

ze szkoły w Lublinie (p = 0 0013), której średnie spożycie wynosiło 240 ml. Czekolada 

gorzka i mleczna występowały w dietach 2/3 respondentów niezależnie od miejsca za-

mieszkania i płci. Znacznej ilości kofeiny dostarczały ponadto inne słodycze zawie-

rające kakao (14%), napoje herbaciane typu ice tea (8%), a także zielona herbata (3%) 

i pitna czekolada (5%). 

5. Dyskusja 

5.1. Dzienne spożycie kofeiny 

Kofeina występuje w diecie dzieci. W USA ponad ¾ populacji dzieci codziennie 

spożywa kofeinę. Spożycie to kształtuje się na poziomie 16 mg dziennie przez dzieci 

w wieku 2-5 lat, 26 mg przez dzieci w wieku 6-11 lat i 59-80 mg dziennie przez nasto-

letnie dziewczęta i chłopców [11]. Głównym źródłem kofeiny w diecie dzieci i mło-

dzieży amerykańskiej są napoje z dodatkiem kofeiny oraz czekolada [12]. W Wielkiej 

Brytanii spożycie kofeiny przez dzieci oszacowano na poziomie poniżej 3 mg/kg masy 

ciała/dzień, a w Danii poniżej 2,5 mg [4], co daje niższe wyniki niż w badaniu własnym 

oraz zgodne z normami EFSA [9]. Badania amerykańskie pokazały, że 73% młodzieży 

w wieku 12-18 lat spożywa przynajmniej 100 mg kofeiny dziennie, głównie w drugiej 

części dnia, co może negatywnie wpływać na sen [13]. Inne badanie, wykorzystujące 

zbiór danych NHANES, podaje średnie spożycie kofeiny u dzieci i młodzieży na pozio-

mie 35 mg/dobę, przy czym osoby w wieku 4-8 lat spożywały 15 mg/dzień, 9-13 lat –  

26 mg/dzień, a młodzież w wieku 14-19 lat spożywała 61 mg kofeiny dziennie [14]. 

W badaniu przeprowadzonym przy udziale szwajcarskich dzieci na podstawie kwestio-

nariusza oszacowano średnie dzienne spożycie kofeiny na 39 mg, co odpowiada  

1,2 mg/kg masy ciała. Zaledwie siedmioro z 91 dzieci (8%) spożywało kofeinę powyżej 

górnego zalecanego poziomu 3 mg/kg mc/dzień [15]. Wyżej przytoczone publikacje 

ukazują znacznie bardziej zadowalające wyniki niż te z badania własnego. W grupie 

respondentów dzienna podaż kofeiny wynosiła średnio 180 mg, a u około połowy 

uczniów stwier-dzono przekroczenie bezpiecznej dawki. Potwierdzają to inne badania 

przeprowadzone przy udziale gimnazjalistów i licealistów z polskich szkół, gdzie 

średnie dzienne spożycie kofeiny wyniosło nawet 518,4 mg dziennie [16]. 

5.2. Bezpieczeństwo spożywania kofeiny 

Spożycie kofeiny wśród dzieci i młodzieży stale wzrasta. Doprowadziło to wielu 

badaczy do zakwestionowania bezpieczeństwa spożywania produktów zawierających 

kofeinę w najmłodszych grupach wiekowych. Według Ruxton [17] dawki kofeiny od 

50 do 300 mg nie okazały się być bardzo szkodliwe dla dzieci i młodzieży, biorąc pod 

uwagę funkcje układu sercowo-naczyniowego, wahania nastroju i zdolności poznawcze. 
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Jednak niektóre badania sugerują związek między spożyciem kofeiny, a długotrwałymi 

problemami behawioralnymi młodzieży, takimi jak napady złości, przejawy przemocy, 

zaburzenia snu oraz używanie alkoholu i narkotyków [18, 19]. Naukowcy z Islandii 

przebadali 7400 nastolatków w wieku 14-15 lat, którzy na co dzień spożywali kofeinę 

(głównie z napojów gazowanych i energetyzujących) i powiązali to z sennością i złością 

w ciągu dnia u obu płci [20]. W badaniu z 2013 roku, w którym wzięło udział 3747 

nastolatków w wieku 15-16 lat zauważono, że zgłaszane przez nich spożycie kofeiny 

było silnie związane z występowaniem zaburzeń zachowania [21]. W tym badaniu 

21% uczestników spożywało co najmniej jeden napój energetyzujący dziennie. 

Najczęstszym zagrożeniem związanym z nadmiernym spożyciem kofeiny są zabu-

rzenia pracy serca. Spożycie napojów energetyzujących o wysokiej zawartości kofeiny 

wiąże się z podwyższonym ciśnieniem krwi, zmienioną częstością akcji serca 

i ciężkimi incydentami sercowymi u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, zwłaszcza 

tych z chorobami układu sercowo-naczyniowego [22, 23]. Badanie Mansour i in. [23] 

opisuje natychmiastowe działanie napojów energetyzujących w ciągu pierwszych 

dwóch godzin po spożyciu, wykazując znaczny wzrost skurczowego ciśnienia krwi. 

5.3. Spożycie kofeiny przez osoby dorosłe 

Dietetyczne źródła kofeiny zmieniają się w ciągu życia: dorośli spożywają głównie 

kawę i herbatę, podczas gdy dzieci i młodzież sięgają przede wszystkim po napoje 

gazowane i czekoladę, które zawierają znacznie mniejsze ilości kofeiny. Mimo to, 

spożycie tego alkaloidu warto porównać między grupami wiekowymi. Uważa się, że 

dla osób dorosłych dawka kofeiny niewywołująca efektów niepożądanych jest mniej-

sza niż 400 mg na dobę, co odpowiada ok. 6 mg/kg masy ciała [4]. W przypadku ok. 

14,5% badanych kobiet, u których stwierdzono przekroczenie bezpiecznej dawki 

(grupa wiekowa 40-49 lat), należałoby ograniczyć spożywanie produktów będących 

głównymi źródłami kofeiny. Największe znaczenie w jej pobraniu miało duże spożycie 

herbaty czarnej (ponad ¾ respondentek), kawy palonej mielonej (44% ankietowanych) 

oraz ekstraktu kawy instant (48% badanych). Pozostałe badane produkty były spo-

żywane przez znacznie mniej osób, tj. napoje typu „cola” przez 13% oraz napoje ener-

getyzujące przez ok. 10% respondentek [24]. Verster i Koening [25] w swojej meta-

analizie podsumowali dzienne spożycie kofeiny przez dzieci, młodzież i dorosłych. 

Wynika z nich, że średnie całkowite dzienne spożycie kofeiny w tych trzech grupach 

wiekowych jest niższe niż ustanowione przez EFSA. Kawa, herbata i napoje typu 

„cola” były głównymi źródła kofeiny. We wszystkich grupach wiekowych napoje 

energetyzujące w niewielkim stopniu przyczyniały się do całkowitego spożycia 

kofeiny. 

5.4. Napoje energetyzujące 

Napoje energetyzujące w ostatnich latach zyskują na popularności. Regularne ich 
spożywanie może prowadzić do przedawkowania kofeiny, utraty masy kostnej [26], 
nadwagi [27], nadciśnienia [28], a w konsekwencji do osteoporozy [29] i chorób 
układu krążenia [30]. W badaniu przeprowadzonym przez Nowaka i Jasionowskiego 
[16], większość nastolatków (12-20 lat) spożywała napój energetyzujący raz w mie-
siącu (20% wskazań). Ponad 16% respondentów stwierdziło, że dość często piło 
napoje energetyzujące (codziennie, kilka razy w tygodniu, raz w tygodniu). Ponad 2% 
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ankietowanych nastolatków spożywało napoje energetyzujące codziennie. Są to wyniki 
znacznie bardziej zadowalające niż te uzyskane w badaniu własnym, ponieważ w grupie 
uczniów w wieku 14-16 lat już co trzeci ankietowany spożywał napoje energetyzujące 
kilka razy w miesiącu, a 1/3 spożywała je codziennie. Spośród 375 uczniów, którzy 
wypełnili ankietę w badaniu Mansour i in. [23], ponad połowa podała, że spożywała 
napoje energetyzujące, z czego 44,4% to chłopcy, a 55,6% to dziewczynki. W badaniu 
własnym płeć nie była czynnikiem istotnie różnicującym, a spożycie kształtowało się 
na podobnym poziomie (55-67%, w zależności od miejsca zamieszkania). 

Wyniki badań przeprowadzonych na grupie polskich gimnazjalistów i licealistów 
pokazały, że blisko 40% dziennej podaży kofeiny (205,1 mg) pochodziło z napojów 
energetyzujących. Niektórzy uczniowie deklarowali spożywanie czterech napojów 
energetyzujących dziennie (dostarczających łącznie powyżej 300 mg kofeiny). Oprócz 
napojów energetyzujących respondenci spożywali także inne napoje zawierające 
kofeinę, a mianowicie kawę (43%, z czego połowa piła kawę naturalną), czarną her-
batę (67%), zieloną herbatę (47%) i napoje typu „cola” (85%). Nadmierne spożycie 
napojów energetyzujących w połączeniu z kawą, herbatą lub napojami gazowanymi 
zawierającymi kofeinę stwarza ryzyko przedawkowania kofeiny [16]. Napoje energe-
tyzujące w badaniu Mendyk i in. [31] wybierało 9,6% ankietowanych uczniów. 

Napoje energetyzujące zawierają najczęściej 32-48 mg kofeiny w 100 ml. Duża 
puszka takiego napoju ma najczęściej pojemność 500 ml, co oznacza jednorazowe 
przyjęcie 160-240 mg kofeiny w jednej porcji. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że 
składnikiem napojów energetyzujących jest również guarana, bogate źródło kofeiny, 
a także teobrominy i teofiliny, co powoduje, że sumaryczna zawartość alkaloidów 
purynowych w jednej puszce napoju może sięgać nawet 300 mg [32]. 

Dostępne dowody naukowe wskazują na silną korelację między poziomem kofeiny 
w napojach energetyzujących, a niekorzystnymi konsekwencjami dla zdrowia i bez-
pieczeństwa, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Ośrodek 
opiniotwórczy w USA (Institute of Medicine) [33] zalecił, aby napoje zawierające 
kofeinę nie były sprzedawane dzieciom w szkole. Stanowisko Komitetu ds. Żywienia 
Amerykańskiej Akademii Pediatrii i Rada ds. Medycyny Sportowej i Sprawności 
(Committee on Nutrition and the Council on Sports Medicine and Fitness) mówi, że 
kofeina i inne substancje pobudzające zawarte w napojach energetyzujących nie 
powinny występować w diecie dzieci i młodzieży [34]. 

5.5. Kawa 

Filiżanka kawy naturalnej zawiera średnio 50 mg kofeiny, podczas gdy filiżanka 
kawy rozpuszczalnej nawet 70-100 mg. Jednak z przeglądu piśmiennictwa wynika, że 
zawartość kofeiny w porcji naparu kawy znacznie się różni i kształtuje w przedziale od 
27 do 282 mg, zależnie od rodzaju kawy i metod przygotowywania naparu [35]. 
W badaniu Mendyk i in. [31], przynajmniej 1 filiżankę kawy dziennie piło aż 37,7% 
uczniów szkół ponadpodstawowych co jest wyższym wynikiem niż ten uzyskany 
w badaniu własnym (13,7%). W badaniu Całyniuk i in. [36] nie wykazano istotnej 
statystycznie zależności między miejscem zamieszkania, a częstością spożycia kawy. 
Odpowiedzi respondentów z terenów miejskich i wiejskich nie różniły się znacznie. 
Z kolei w badaniu własnym czarna kawa była spożywana istotnie częściej przez dziew-
czynki w wieku 15-16 lat ze szkoły w Lublinie. Największa liczba ankietowanych 
z obu badanych grup nie spożywała kawy (miasto 50,2%, wieś 30%). 
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5.6. Herbata 

Zawartość kofeiny w naparach herbat zależy od stopnia rozdrobnienia liści 

herbacianych, ilości herbaty użytej na porcję i warunków parzenia, w tym temperatury 

wody i czasu naparzania. W związku z tymi różnymi czynnikami zawartość kofeiny 

w porcji herbaty przyjmuje dość szeroki zakres, pomiędzy 14-65 mg [12]. W badaniu 

Całyniuk i in. [36] najczęściej spożywanym napojem wśród respondentów z miast była 

herbata (46,8%), podobnie jak w badaniu własnym, gdzie czarna herbata była 

głównym źródłem kofeiny (49%). 

5.7. Napoje typu „cola” 

Szklanka napoju typu „cola” dostarcza 35-45 mg kofeiny [37]. Nie tylko jej 

nadmiar z tego typu napojów może być szkodliwy, ale również wysoka zawartość 

cukrów. Spożycie napojów słodzonych cukrem można uznać za czynnik ryzyka, który 

jest wspólny zarówno dla próchnicy zębów, jak i dziecięcej otyłości [38]. Podkreśla się 

również, że nadmierne spożywanie benzoesanu sodu (występującego w gazowanych 

napojach zawierających kofeinę) upośledza pamięć, negatywnie wpływa na koor-

dynację ruchową, zwiększa poziom dialdehydu malonowego (MDA) w mózgu 

i wywołuje zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) 

u dzieci [39]. Napoje typu „cola” są często wybierane przez dzieci i nastolatków, mimo 

znanego im szkodliwego wpływu tego typu produktów. 67% dzieci z cukrzycą piło 

dietetyczną colę [40], po którą w badaniu własnym częściej sięgały dziewczynki 

w wieku 12-14 lat. Zdrowe dzieci również sięgają po gazowane napoje kofeinowe – 

piło je blisko 70% dzieci, z czego 27,4% przynajmniej raz dziennie [41], co jest 

wyższym wynikiem w porównaniu do badania własnego (25,2% respondentów 

spożywających napoje typu „cola”). 

5.8. Czekolada i kakao 

Zawartość kofeiny w czekoladzie i kakao zależy od udziału ziarna kakaowego 

w tych produktach. Standardowa tabliczka czekolady mlecznej (100 g) zawiera 16-26 mg 

kofeiny, natomiast trzykrotnie wyższe wartości (52-85 mg) odnotowuje się w czeko-

ladzie gorzkiej. Zawartość kofeiny w porcji czekolady do picia i kakao jest niewielka 

i wynosi 4-5 mg [38]. Według Muller i in. [42] ilość kofeiny w czekoladzie różni się 

w zależności od procentowej zawartości kakao, przy czym 100% czekolada kakaowa 

zawiera około 240 mg kofeiny/100 g, czekolada o zawartości 55% kakao zawiera 124 mg 

kofeiny/100 g, zaś czekolada mleczna (33% zawartości kakao) zawiera 45 mg kofeiny/ 

100 g. W badaniu monitorującym spożycie kofeiny wśród dzieci zamieszkujących 

Szwajcarię, głównym źródłem kofeiny było kakao na mleku (29%), a kolejnym wy-

borem była czekolada (25%) [15]. Wyniki dotyczące spożycia kakao są zbieżne z tymi 

z badań własnych (28,6% wskazań), ale spożycie czekolady było znacznie większe 

w przypadku dzieci polskich (ponad 60%). Pries i in. [43] podaje, że aż 55,2% dzieci 

w wieku 12-23 miesiące zamieszkujących miasto Katmandu w Nepalu spożywa 

wyroby czekoladowe, zaś 1,2% napoje czekoladowe w proszku. W przypadku małych 

dzieci włączenie żywności przetworzonej i jednocześnie bogatej w cukier w wieku, 

w którym ustalane są preferencje smakowe potencjalnie może wypierać konsumpcję 

żywności o wysokiej wartości odżywczej [44-46]. 
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6. Podsumowanie 

Wśród badanych dzieci istnieje ryzyko nadmiernego spożycia kofeiny. Płeć i wiek 

nie wpływały na ilość kofeiny zawartej w całodziennej racji pokarmowej, natomiast 

zamieszkanie w większym mieście wiązało się częstszym spożyciem napojów gazo-

wanych bogatych w kofeinę. 
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Czy istnieje problem nadmiernego spożycie kofeiny wśród nastolatków w wieku 

12-16 lat? 

Streszczenie 

Celem pracy była ocena czy w grupie wiekowej 12-16 lat istnieje problem nadmiernego spożycia kofeiny 
z produktów spożywczych. 

Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 234 uczniów z dwóch szkół z terenu województwa lubel-

skiego – 89 uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Trawnikach i 145 uczniów z Zespołu Szkół nr 

10 w Lublinie. Badanie przeprowadzono w okresie październik 2019 roku – luty 2020 roku za pomocą 
kwestiona-riusza ankiety. 

Wyniki: W przypadku dzieci i młodzieży podaż kofeiny wraz z napojami nie powinna przekroczyć 3 mg 

na 1 kg masy ciała, około 180 mg dla badanej populacji. Do najczęstszych źródeł kofeiny należały: napoje 

energetyzujące, napoje typu „cola”, kakao, herbata. Napoje energetyzujące zawierające w 240 ml 70-80 mg 
kofeiny występowały w dietach 2/3 dzieci ze szkoły w Lublinie i 55% uczniów z Trawnik. Średnie 

spożycie napojów energetyzujących w badanej populacji wyniosło 220 ±35 ml (maksymalne spożycie to 

550 ml/dzień, a minimalne 120 ml raz w tygodniu). Wiek nie był czynnikiem istotnie różnicującym 

respondentów (p > 0,05), natomiast miejsce zamieszkania wpływało na częstość ich spożycia. Dzieci 
z Lublina spożywały napoje energetyzujące średnio 3,5 razy w tygodniu (p = 0,002), a pozostali ankie-
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towani 2,2 razy w tygodniu (p = 0,004). Istotnym źródłem kofeiny okazały się również napoje typu „cola” 

oraz częściej wybierane przez dziewczynki w wieku 12-14 lat typu „cola” light (p = 0,001). W badanej 
populacji tylko 12% dzieci spożywało w ciągu dnia mniej niż trzy porcje produktów będących źródłem 

kofeiny i były to herbata, kakao oraz czekolada. 56% dzieci spożywało pięć i więcej porcji produktów 

bogatych w kofeinę, najczęściej napoje energetyzujące, herbata, „cola” czy kawa. 

Podsumowanie: Wśród badanych dzieci istnieje ryzyko nadmiernego spożycia kofeiny. Płeć i wiek nie 
wpływały na ilość kofeiny zawartej w całodziennej racji pokarmowej, natomiast zamieszkanie w więk-

szym mieście wiązało się częstszym spożyciem gotowych napojów gazowanych bogatych w kofeinę. 

Słowa kluczowe: kofeina, nastolatki, napoje, napoje energetyzujące, kawa 

Is there a problem of excessive caffeine consumption among adolescents 12-16 

years old? 

Abstract 

The aim of the study was to assess whether there is a problem of excessive caffeine consumption from food 

products in the 12-16 age group. 
Materials and methods: The study involved 234 students from two schools in the Lublin Voivodeship – 89 

students from the Complex of Educational Institutions in Trawniki and 145 students from the Complex of 

Schools No. 10 in Lublin. The study was conducted in the period October 2019–February 2020 using 

a questionnaire. 
Results: In the case of children and adolescents, the supply of caffeine with drinks should not exceed 3 mg 

per 1 kg of body weight, approximately 180 mg for the studied population. The most common sources of 

caffeine were: energy drinks, "cola" drinks, cocoa, and tea. Energy drinks containing 70-80 mg of caffeine 

in 240 ml were present in the diets of 2/3 of children from the school in Lublin and 55% of students from 
Trawniki. The average consumption of energy drinks in the studied population was 220 ±35 ml  

(the maximum consumption was 550 ml/day, and the minimum consumption was 120 ml once a week). 

Age was not a factor significantly differentiating the respondents (p > 0.05), while the place of residence 

influenced the frequency of their consumption. Children from Lublin consumed energy drinks 3.5 times 
a week on average (p = 0.002), and the remaining respondents 2.2 times a week (p = 0.004). A significant 

source of caffeine also turned out to be "cola" drinks and "cola" light drinks more often chosen by girls 

aged 12-14 (p = 0.001). In the study population, only 12% of children consumed less than three portions of 

caffeine-rich products during the day, and these were tea, cocoa and chocolate. 56% of children consumed 
five or more servings of products rich in caffeine, most often energy drinks, tea, "cola" or coffee. 

Summary: There is a risk of excessive caffeine consumption among the studied children. Gender and age 

did not affect the amount of caffeine contained in the daily food ration, while living in a larger city was 

associated with more frequent consumption of ready-made carbonated drinks rich in caffeine. 
Keywords: caffeine, teenagers, drinks, energy drinks, coffee 
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Żywienie okołowysiłkowe i strategia nawadniania 
młodzieży uprawiającej sport 

1. Wprowadzenie 

Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej od chwili 
ukończenia 10. roku życia młodzi sportowcy mogą uprawiać dyscypliny rozwijające 
wytrzymałość i siłę, kończąc 13. rok życia trening wytrzymałościowy, natomiast od 
momentu ukończenia 15. roku życia można wprowadzać ćwiczenia statyczne siłowe 
[1]. Zbyt wczesne wprowadzenie ćwiczeń obciążających może mieć negatywne skutki 
wpływające na rozwój kośćca. Skutki mięśniowo-szkieletowe i psychologiczne inten-
sywnego treningu młodych sportowców zostały szczegółowo omówione w raportach 
American Academy of Pediatrics i American Medical Society for Sports Medicine [2, 3]. 

Potrzeby żywieniowe młodzieży uprawiającej sport wymagają racjonalnej, prawi-
dłowo zbilansowanej diety, pokrywającej zapotrzebowania na składniki budulcowe 
i regulujące oraz na energię. Specyfika żywienia wynika z konieczności zaspokojenia 
zwiększonych potrzeb odżywczych związanych z rozwojem oraz wysoką aktywnością 
fizyczną [4]. Pomimo, że rola diety w sporcie została udokumentowana, to nadal wielu 
młodych sportowców nie bierze pod uwagę jej wpływu na osiągane rezultaty [5-8]. 
Niektórzy autorzy sugerują, że błędy dietetyczne stwierdzone w populacji sportowców 
mogą wynikać z niskiego poziomu wiedzy i braku odpowiedniego doradztwa żywienio-
wego [9]. Nawyki żywieniowe ukształtowane w okresie dojrzewania mają tendencję 
do utrzymywania się w wieku dorosłym [10]. Z drugiej strony stwierdzono, że dora-
stający sportowcy potrafią dostosować się do zmian zachowań odżywczych dzięki 
odpowiedniej edukacji w porównaniu z dorosłymi sportowcami [11]. Dlatego istotne 
jest aby badać praktyki żywieniowe dorastających sportowców i zapewnić im właściwą 
edukację w tym zakresie,. Na podstawie oświadczenia Sports Dietitians Australia 
z 2014 r. młodzież uprawiająca sport w porównaniu z rówieśnikami potrzebuje diety 
z podwyższoną podażą energii, białka, węglowodanów, tłuszczów nienasyconych, 
żelaza, wapnia, witaminy D i płynów [12]. Sportowcy, którzy ograniczają spożycie 
energii w celu utrzymania niskiej masy ciała a także stosujący dietę bogatą w przetwo-
rzoną żywność, są najbardziej narażeni na niskie spożycie energii i ważnych skład-
ników mineralnych i witamin [13]. 

Celem pracy było omówienie obowiązujących zaleceń żywieniowych dla mło-
dzieży ze szczególnym uwzględnieniem jadłospisu w okresie okołowysiłkowym. Odpo-
wiednie mednu dla młodych sportowców powinno skupiać się nie tylko na wynikach 
sportowych, ale również spełniać wymagania zapewniające optymalny wzrost, dojrze-
wanie i rozwój fizyczny. W dalszej części pracy omówiono zasady odpowiedniego 
planowania posiłków, prawidłowego żywienia oraz uzupełniania płynów młodzieży 
uprawiającej sport w okresie okołowysiłkowym.  

                                                                   
1 katarzyna.lugowska.zdoz@uph.edu.pl, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
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2. Planowanie posiłków 

Potrzeby żywieniowe młodych sportowców wymagają racjonalnej, prawidłowo 

zbilansowanej diety. Czas posiłków jest bardzo istotny i musi być dostosowany do 

potrzeb młodego zawodnika (tj. trening, nauka, odpoczynek). Kompozycja pięciu 

różnych posiłków dziennie obejmująca produkty ze wszystkich poziomów piramidy 

zdrowego żywienia i stylu życia stanowi podstawę zdrowej diety młodzieży upra-

wiającej sport [14, 15]. Piramida ta (rys. 1) prezentuje graficzną ilustrację różnych grup 

produktów spożywczych, istotnych w codziennej diecie dzieci i młodzieży w wieku  

4-18 lat zaprezentowanych w odpowiednich proporcjach.  

 

Rysunek 1. Piramida zdrowego żywienia i stylu życia dzieci i młodzieży [15] 

Systematyczne oraz regularne posiłki dostarczają energii na trening, regenerację, 

procesy odpornościowe oraz prawidłowy rozwój. Dieta młodych zawodników powinna 

być różnorodna, bogata w produkty charakteryzujące się wysoką gęstością odżywczą 

np. warzywa, owoce, produkty zbożowe, chude mięso, ryby, mleko i przetwory mleczne, 

orzechy z ograniczeniem spożycia produktów o niskiej gęstości odżywczej (słodycze 

i wyroby cukiernicze, napoje słodzone gazowane, żywność przetworzona). 
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Pomijanie posiłków, zwłaszcza śniadania, zostało uznane za problem wśród całej 

grupy nastolatków, ale może być szczególnie istotny dla dorastających sportowców 

[16]. Pominięcie posiłku obniża jakość treningu, co w konsekwencji przekłada się na 

spadek wydolności, siły oraz szybkości, a także regeneracji przed kolejną sesją. Brak 

posiłku przed wzmożoną aktywnością fizyczną zwiększa ryzyko wystąpienia hipogli-

kemii, co negatywnie wpływa na sprawność i wydolność zawodnika [17, 18].  

Należy pokreślić, że sportowcy nie powinni eksperymentować z nowymi produk-

tami czy posiłkami w dniu zawodów. Prawidłowo skomponowany jadłospis powinien 

być bogaty w warzywa i owoce, które są dobrym źródłem witamin, składników mine-

ralnych i błonnika. Ponadto, ze względu na ich właściwości alkalizujące wspierają 

równowagę kwasowo-zasadową, a także pełnią istotną rolę w przywracaniu homeostazy 

organizmu po wysiłku, który zakwasza organizm. W szczególności intensywny trening 

oparty na glikolizie beztlenowej (anaerobowe szlaki przemian metabolicznych), powo-

duje wytwarzanie zwiększonych ilości kwasu mlekowego, powodującego zakwaszenie 

organizmu, szybsze odczuwanie zmęczenia i spadek wydolności. Produkty spożywcze 

o właściwościach alkalizujących są pomocne w przywracaniu równowagi kwasowo-

zasadowej po wysiłku. Produkty węglowodanowe, zawierające węglowodany złożone 

(skrobię), jak przetwory zbożowe najlepiej pełnoziarniste, powinny być jednym 

z głównym źródeł energii podawanej w pięciu porcjach dziennie. Źródłem białka oraz 

wapnia powinny być produkty mleczne spożywane co najmniej w czterech porcjach. 

Mięso, ryby, jaja i nasiona roślin strączkowych powinny być spożywane w dwóch 

porcjach dziennie [19, 20]. 

Młodzi sportowcy powinni unikać wysokotłuszczowych dań przed ćwiczeniami, 

ponieważ mogą one opóźniać opróżnianie żołądka, a tym samym negatywnie wpływać 

na wydajność. W przypadku porannych ćwiczeń bądź zawodów, zaleca się przekąskę 

lub płynny posiłek 1-2 godziny przed ćwiczeniami, a następnie pełne śniadanie po 

treningu, w ten sposób młody zawodnik dostarczy odpowiednią ilość energii, potrzebnej 

do regeneracji po treningu i odbudowy zapasów glikogenu. Przekąski przed posiłkiem 

lub płynne posiłki należy spożywać maksymalnie do 2 godziny przed wysiłkiem, aby 

umożliwić trawienie przed rozpoczęciem ćwiczeń. Przekąski mogą obejmować świeże 

owoce, suszone owoce, porcję płatków z mlekiem, sok lub koktajle owocowe. Podczas 

zawodów/treningu można spożywać napoje dla sportowców, batoniki owocowe lub 

muesli, aby dostarczać glukozę traconą podczas wysiłku [21]. 

3. Zalecenia żywieniowe 

Prawidłowe odżywianie ma kluczowe znaczenie zarówno dla dobrego stanu zdrowia, 

jak i optymalnych wyników sportowych. Rekomendacje dotyczące spożycia białka, 

tłuszczów, węglowodanów oraz płynów w diecie młodzieży aktywnej fizycznie są 

rozbieżne. Istnieją pewne podobieństwa między potrzebami żywieniowymi dorosłych 

i młodzieży, jednak w zależności od wieku, uprawianej dyscypliny, częstotliwości 

treningów zmienia się zapotrzebowanie na składniki odżywcze [13, 22-25]. Wskaźni-

kiem prawidłowego bilansu energetycznego u młodzieży powinien być prawidłowy 

skład ciała. Kontrola masy i składu ciała pozwala na ocenę sposobu żywienia, stanu 

odżywienia oraz analizę rezultatów sportowych. Normy żywienia uwzględniają trzy 

zakresy poziomu aktywności fizycznej (mała 1,4-1,69, umiarkowana 1,7-1,99 i duża 

2,0-2,4) [26]. Współczynnik PAL (Physical Activity Level) służy do wyznaczenia 
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dobowego średniego poziomu aktywności fizycznej. Wartość wskaźnika aktywności 

fizycznej jest równa ilorazowi całkowitego wydatku energetycznego (CPM) i pod-

stawowej przemiany materii (PPM). Zależnie od wieku, płci oraz intensywności 

treningów wskazuje się zróżnicowane zapotrzebowanie energetyczne (tab. 1) [26, 27]. 

Dla utrzymania zrównoważonego bilansu energetycznego koniecznym staje się indy-

widualne monitorowanie potrzeb młodego zawodnika. 

Według obowiązujących norm żywienia optymalny udział węglowodanów w diecie 

młodzieży powinien stanowić 45-65% zapotrzebowania energetycznego. Zapotrzebo-

wanie na węglowodany u młodych sportowców jest zwiększone w porównaniu do nie 

trenujących rówieśników. Zalecane jest indywidualne spożycie węglowodanów 

w ilości od 200 do 500 g/dzień w zależności od poziomu aktywności sportowej 

i podjętego treningu [5, 26-30] (tab. 2). Procentowy udział węglowodanów w diecie 

młodych sportowców powinien wynosić 60-65% (3-8 g/kg masy ciała). Niewiele jest 

dowodów sugerujących, że wykorzystanie węglowodanów u nastolatków znacznie 

różni się od spożycia przez dorosłych [13]. 

Kolejnym ważnym makroskładnikiem są tłuszcze, które dostarczają znacznej ilości 

kalorii niezbędnych do realizowanych treningów. Ponadto, stanowią ważny składnik 

wielu hormonów wpływających na pracę organizmu oraz na rozwój siły i masy 

mięśniowej. Normy żywienia rekomendują aby tłuszcze pokrywały 20-35% zapotrze-

bowania energetycznego [26]. Nie ma dowodów sugerujących, że zapotrzebowanie 

młodych sportowców na tłuszcz powinno różnić się od pozostałych rówieśników. 

Jednakże młodzi sportowcy powinni utrzymywać niewielką nadwyżkę energii dla 

optymalnego wzrostu i dojrzewania [25, 27] (tab. 2). Zgodnie z ogólnymi zaleceniami 

żywieniowym należy jednak ograniczyć spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych 

i izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych zwiększając udział wieloniena-

syconych kwasów tłuszczowych omega-3 i jednonienasyconych kwasów tłuszczo-

wych. Badania wskazują, że tłuszcz w diecie młodych sportowców dostarcza zazwyczaj 

30-35% zapotrzebowania energetycznego [33-36]. Optymalny udział białka w diecie 

nastolatków wynosi 10-20% zapotrzebowania energetycznego i dla dziewcząt 0,95 

i chłopców 1,1 g/kg masy ciała/dobę [26]. W przypadku młodych sportowców taka 

wartość może być niewystarczająca pod względem zapotrzebowania na wzrost i po-

wysiłkową regenerację mięśni (tab. 2). Zaleca się, aby białko w diecie młodych 

sportowców stanowiło 15-20% zapotrzebowania energetycznego i 1,2-1,8 g/kg masy 

ciała/dobę [5, 31]. Zapotrzebowanie na białko uzależnione jest także od uprawianej 

dyscypliny bądź specyfiki treningu. American College of Sports Medicine oraz 

American Dietetic Association zalecają spożycie białka w przedziale od 1,2 do 1,8 

g/kg masa ciała aktywnych dorosłych, która wydaje się być odpowiednia także dla 

młodych sportowców [24, 30, 31, 37]. Podobnie jak u dorosłych sportowców, również 

w grupie młodzieży uprawiającej sport należy zwracać uwagę na charakter uprawianej 

dyscypliny. W szczególności w sportach szybkościowo-siłowych i siłowych rekomen-

duje się wyższy udział białka, natomiast niższy w wytrzymałościowych. Wysoki udział 

białka (2 g/kg masy ciała/ dobę i ok 30% zapotrzebowania energetycznego) może 

dotyczyć sportowców którzy okresowo ograniczają spożycie energii [5]. Podczas 

zwiększonej aktywności fizycznej młodzi sportowcy powinni spożywać większe ilości 

składników mineralnych: makroelementy (sód, potas, magnez, wapń) i mikroelementy 
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(cynk, miedź, żelazo, chrom, wapń, selen). Prawidłowo skomponowany plan żywie-

niowy powinien dodatkowo uwzględnić zwiększoną podaż witamin z grupy B i wita-

min przeciwutleniających (witamina C i E) [37]. 

Tabela 1. Zapotrzebowanie energetyczne u młodych sportowców według norm polskich i zagranicznych  
[26, 27] 

Płeć Wiek Zapotrzebowanie energetyczne wg. norm 

Wysoki poziom aktywności fizycznej Umiarkowany-wysoki poziom 

aktywności fizycznej 

FAO/WHO/UNU wg Jarosza i wsp. (2020) 

Dziewczęta 9-13 

10-12 

13-15 
14-18 

16-18 

2100-2600 

2300-2475 

2700-2850 
2850 

- 

- 

2100-2450 

2450-2800 
- 

2500-2850 

Chłopcy 9-13 

10-12 

14-18 

13-15 
16-18 

2300-2900 

2500-2900 

3400-3900 

3100-3400 
3800-3900 

- 

2350-2700 

- 

3000-3450 
3400-4000 

Tabela 2. Zalecenia żywieniowe w zakresie wybranych składników odżywczych dla młodych sportowców  
[5, 28-32] 

Składnik 
pokarmowy 

Zalecana ilość w diecie 

Białko 1,2-1,8 g/kg masy ciała/ dobę z całej żywności 
Po treningu: 20 g wysokiej jakości białka krótko po treningu 

Węglowodany Min. 45-50%, ok. 60% wartości energetycznej diety, 3-8 g/kg masy ciała/dobę 

Przed długotrwałym treningiem dodatkowo przekąska 40-60g 

Podczas ćwiczeń (> 1 h) 30-60 g/h 

Po wysiłku (w ciągu 30 minut od zaprzestania ćwiczeń): 1,0-1,5 g/kg masy ciała/dobę 

Tłuszcz 15-30% zapotrzebowania energetycznego; ok. 1 g/kg masy ciała/dobę 

Płyny Przed wysiłkiem: 5-7 ml/kg 4 godziny przed ćwiczeniem 

Podczas ćwiczeń: oceń poziom potu i opracuj plan nawadniania 
Po wysiłku: 450-700 ml/0,5 kg masy ciała i dodatkowe uwzględnienie sodu 

do utraty przez pot 

4. Zalecenia żywieniowe przed wysiłkiem 

Głównym celem żywieniowym w okresie poprzedzającym wysiłek fizyczny jest 

przygotowanie organizmu do wykonania maksymalnego wysiłku w trakcie treningu/ 

zawodów oraz jak najszybsze wyprowadzenie go ze stanu zmęczenia i uruchomienia 

procesu nadkompensacji (superkompensacji). Superkompensacja obejmuje zwiększenie 

zdolności do podejmowania wysiłku oraz utrwalenie tego zjawiska dzięki regularnym 

ćwiczeniom. Superkompensacja jest zjawiskiem obserwowanym bezpośrednio po wypo-

czynku od aktywności fizycznej i powrocie do stanu wyjściowego. Zjawisko super-

kompensacji uzależnione jest między innymi od intensywności treningu, głębokości 

zmęczenia oraz jakości wypoczynku, stanowi podstawę każdego treningu [4, 14].  

Niezbędną rzeczą przed rozpoczęciem wysiłku fizycznego jest zmagazynowanie 

potrzebnego organizmowi glikogenu. Pozbawione glikogenu mięśnie zmuszone są do 

wytwarzania energii z tłuszczu, co uniemożliwia utrzymanie intensywności wysiłku 
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przy zachowaniu optymalnej szybkości [13, 30, 31]. Posiłek przed długim treningiem 

bądź zawodami zapobiega szybkiemu wyczerpaniu glikogenu i utrzymuje odpowiedni 

poziom glukozy we krwi. Przed aktywnością fizyczną i zawodami zaleca się posiłek 

lekkostrawny (umiarkowana ilość błonnika, niewielka ilość białka, produkty ubogo-

tłuszczowe), tak aby został spożyty w czasie umożliwiającym jego strawienie i przy-

swojenie. Węglowodany spożywane bezpośrednio przed lub po wysiłku zwiększają 

wydolność poprzez zwiększenie zapasów glikogenu i opóźnienie zmęczenia [38, 39]. 

Badania potwierdzają wzrost szybkości utleniania węglowodanów oraz spadek tempa 

utleniania tłuszczów w czasie ćwiczeń o umiarkowanej intensywności w chwili kiedy 

młody sportowiec nie dostarczy przed treningiem odpowiedniej ilości węglowodanów 

[40, 41]. 

Posiłek poprzedzający trening powinien dostarczać odpowiednią ilość pełno-

wartościowego białka [42]. Żywność bogata w tłuszcze, białko i błonnik jest dłużej 

trawiona, zatem jej obecność w posiłku przedtreningowym może zwiększyć ryzyko 

dolegliwości żołądkowych podczas ćwiczeń. Duży udział białka oraz produkty tłuste 

opóźniają opróżnianie żołądka, co w konsekwencji może powodować dyskomfort 

w nadbrzuszu bądź też ból brzucha [38, 43]. Złym wyborem są również produkty mączne 

i ziemniaczane przekąski z dodatkiem tłuszczu, duże ilości mięsa oraz nabiału. Dieta 

bogata w błonnik pokarmowy nie jest również polecana przed treningiem ponieważ 

zwiększa ryzyko dyskomfortu, wzdęć oraz może powodować ból brzucha. Dlatego 

produkty zbożowe pełnoziarniste powinny być elementem zwyczajowego jadłospisu, 

a nie posiłku poprzedzającego trening. Podobnie orzechy, tłuszcze do smarowania 

pieczywa oraz słodyczce, w tym czekolada zawierająca znaczne ilości tłuszczu [44]. 

Dieta, która zawiera niewystarczającą ilość energii podczas okresów treningu, może 

powodować szereg zaburzeń wydajności, w tym utratę beztłuszczowej masy mięśniowej 

i gęstości mineralnej kości, zwiększoną częstość przetrenowania i obrażeń, a także 

może przyczyniać się do zaburzeń układu hormonalnego i rozrodczego [29].  

Żywienie w dniu treningu należy rozpocząć co najmniej 3 godziny przed planowa-

nym startem, jest to niezwykle istotne dla prawidłowego trawienia i zminimalizowania 

występowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych podczas ćwiczeń. Jeśli trening rozpo-

czyna się w trakcie 2-3 następnych godzin, zaleca się łączenie produktów zawierają-

cych węglowodany z białkiem i porcją warzyw lub owoców, natomiast jeżeli rozpo-

czyna się w trakcie 1 godziny po posiłku, powinien składać się z produktów o średnim 

i wysokim indeksie glikemiczny. Szczególną uwagę należy zwrócić na ilościowy 

dobór produktów spożywczych. Przed długotrwałym wysiłkiem fizycznym trwającym 

powyżej 1 godz. zalecane jest spożycie przekąski [7, 43]. Warto dodać, że przekąska 

powinna być bogata w węglowodany (40-60 g), może nią być koktajl mleczny, baton 

owocowo-zbożowy, bądź owoc (tab. 2) [5, 30, 43]. Na ok. 1 h przed startem zalecane 

jest podanie produktów bogatych w węglowodany proste, jeżeli wysiłek planowany jest 

poniżej 60 min, nie ma potrzeby uzupełniania węglowodanów w czasie jego trwania. 

Jeżeli czas treningu przekracza 60 min, należy pamiętać o uzupełnieniu węglowo-

danów między innymi w celu uniknięcia zbyt szybkiego zmęczenia [5, 22, 28, 37, 45, 

46]. Zapotrzebowanie na węglowodany zależne jest od rodzaju i charakterystyki upra-

wianej dyscypliny oraz wieku zawodników, przy czym większość młodych spor-

towców średnio spożywa od 3 do 8 g/kg [5, 32-36]. Dzienne spożycie węglowodanów 
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dla sportowców odbywających treningi o niskiej intensywności (2-3 raz w tygodniu) 

powinno wynosić od 3,3-5,5 g/ kg masy ciała/dobę, a dla sportowców odbywających 

trening o umiarkowanej intensywności (3-5 razy w tygodniu) ilości powinna kreować 

się w granicach 5,5-8,8 g/kg masy ciała/dobę [5]. Badania wykazały, że spożywanie 

węglowodanów w ciągu 1-4 godzin przed ćwiczeniami może mieć korzystny wpływ 

na wyniki sportowe [42]. Ponadto, istotne jest również odpowiednie nawodnienie oraz 

ilościowy i jakościowy dobór produktów. Posiłkowi powinna towarzyszyć woda, przed 

wysiłkiem (ok. 4 h) zaleca się spożycie płynów w ilości 5-7 ml/kg masy ciała/ dobę 

(tab. 2) [30]. Należy ograniczać stosowanie komercyjnych napojów izotonicznych 

z dużą ilością substancji dodatkowych. Profilaktykę odwodnienia zaleca się w dniu 

poprzedzającym wysiłek, poprzez wypicie odpowiedniej ilości płynów. Na dwie 

godziny przed aktywnością młody sportowiec powinien wypić 500-700 ml płynów pod 

postacią wody bądź napoju zawierającego węglowodany, natomiast na 30 min przed 

aktywnością (po rozgrzewce) zalecany jest napój sportowy bądź woda w ilości ok. 

350-450 ml [5]. 

Niedobór białka wśród młodych zawodników może ograniczać procesy wzrostowe 

oraz tempo regeneracji powysiłkowej, co w konsekwencji sprzyja urazom, stanom 

przemęczenia i przetrenowania [47, 48]. Chociaż nie ma różnic w metabolizmie białek 

między młodymi sportowcami, to młodzież wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na 

ten makroskładnik związany głównie ze wzrostem ciała [49]. Aminokwasy leucyna, 

izoleucyna i walina to niezbędne aminokwasy zwane łącznie aminokwasami rozgałę-

zionymi (branched-chain amino acid, BCAA), są szczególnie ważne w zapobieganiu 

zużywania białka jako źródła energii w okresie intensywnego wysiłku [50]. Wykazano, 

że dodatni bilans azotowy został osiągnięty przy spożyciu białka między 1,4 a 1,6 g/kg 

masy ciała/dobę [32]. Spożycie białka ma szczególne znaczenie przed wysiłkiem 

fizycznym (w celu zwiększenia dostępności aminokwasów), a także po wysiłku. 

Białko należy również spożywać przed snem, aby zapewnić dostawę aminokwasów do 

mięśni przez noc i sprzyjać wzrostowi masy i siły mięśni [51]. W badaniu z udziałem 

dzieci o prawidłowej masie ciała wykazano, że napój wysokobiałkowy pomógł 

w utrzymaniu dodatniego bilansu białka w całym organizmie przez 24 godziny po 

wysiłku [52]. Jedno z ostatnich badań wykazało, że dzienna dystrybucja białka jest 

nieprawidłowa u młodych piłkarzy, przy niższym spożyciu białka podczas śniadania 

i wyższym spożyciu podczas wieczornego posiłku [53]. Zaleca się, aby produkty 

bogate w leucynę, w tym produkty mleczne (mleko, jogurty i ser), jaja, mięso, drób 

i ryby, były spożywane przez młodych sportowców, ze względu na ich znaczenie 

w ułatwianiu syntezy białek mięśniowych. Ważnym elementem jest również udział 

białka z produktów roślinnych, np. fasola, rośliny strączkowe, soczewica, orzechy 

i nasiona; jednakże w tych źródłach leucyny jest mało. Spośród produktów roślinnych 

soja jest jedynym źródłem białka pochodzenia roślinnego, które zawiera wszystkie 

niezbędne aminokwasy w proporcjach odpowiednich do potrzeb organizmu [32]. 

Tłuszcze są także źródłem energii podczas ćwiczeń, zwłaszcza w czasie gdy 

ćwiczenia trwają dłużej niż 60-90 minut [32]. Specyficzną grupę stanowią kwasy 

tłuszczowe omega-3 znajdujące się głównie w rybach, orzechach włoskich, ziarnach 

lnu oraz omega-6, które znajdują się głównie w olejach m.in. oleju rzepakowym 

i słonecznikowym. Kwasy omega-3 zwiększają siłę i wytrzymałość oraz wpływają na 
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wydłużenie treningu i jego intensywność [28, 30]. Ponadto, przyspieszają regenerację, 

działają anabolicznie oraz zapobiegają nadwyrężeniom ścięgien, stawów i więzadeł. 

Zalecenia dotyczące procentowego udziału tłuszczu w diecie młodzieży wynosi  

20-35% zapotrzebowania energetycznego [26], natomiast dla młodych zawodników 

zaleca się 15-30% (ok. 1 g/kg masy ciała/dobę) (tab. 2). Nie ma dowodów sugeru-

jących, że zapotrzebowanie młodych sportowców na tłuszcz powinno różnić się od ich 

pozostałych rówieśników. Jednakże młodzi sportowcy powinni utrzymywać niewielką 

nadwyżkę energii dla optymalnego wzrostu i dojrzewania [54].  

5. Zalecenia żywieniowe w czasie wysiłku 

Wspomaganie żywieniowe w czasie treningów bądź zawodów polega na uzupeł-

nieniu płynów i strat energii. Optymalne nawadnianie polega na dostarczeniu prawidło-

wej ilości płynów (30 ml/kg masy ciała/dobę). W czasie treningów trwających poniżej 

60 min zaleca się wodę mineralną, natomiast w czasie wysiłków powyżej 1 h zalecane 

są napoje izotoniczne dla sportowców, które oszczędzają zapasy glikogenu. Nega-

tywne konsekwencje związane z odwodnieniem powodują spadek sprawności i pogor-

szenie wydolności wysiłkowej [5, 32]. 

Strategia nawadniania w trakcie aktywności fizycznej powinna zostać opracowana 

z uwzględnieniem szybkości pocenia się. Podczas długotrwałych ćwiczeń niezwykle 

istotne jest odpowiednie uzupełnianie płynów. Młodzi sportowcy powinni przyjmować 

płyny jak najszybciej i regularnie, w porcjach 150-250 ml co 20 min., co chroni przed 

wystąpieniem zmęczenia oraz zmniejszeniem wydolności wysiłkowej. Prawidłowemu 

nawadnianiu sprzyja odpowiedni rodzaj płynów. W trakcie wysiłków długotrwałych 

(> 1 h) zalecane są napoje izotoniczne (270-330 mOsm/l), oprócz wody zawierają sód 

(460-1150 mg/l), potas i węglowodany (6-8%). Napoje izotoniczne uzupełniają wodę, 

elektrolity oraz witaminy, ponadto węglowodany pozwalają na oszczędzanie zapasów 

glikogenu. W trakcie aktywności fizycznej trwającej poniżej 30 min zalecana jest woda 

mineralna [5].  

Utrata wody w ilości > 2% masy ciała obniża wydolność fizyczną, również spożycie 

nadmiernej ilości płynów jest niekorzystne i wywołuje złe samopoczucie podczas 

wysiłku. Tłuszcze nie są dobrym źródłem energii podczas wysiłku, ponieważ długo 

zalegają w żołądku i powoli ulegają trawieniu w przewodzie pokarmowym [55]. Obecne 

zalecenia sugerują, że podczas ćwiczeń o średniej lub dużej intensywności, trwających 

dłużej niż 60 minut, młodzi sportowcy powinni spożywać produkty będące źródłem 

łatwo przyswajalnych węglowodanów w ilości 30-60 g/h [13, 30, 45]. Płynne formy 

węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym powinny mieć postać 6% napoju 

węglowodanowego, wykazano, że napoje o większej zawartości węglowodanów (8%) 

zwiększają dyskomfort żołądkowo-jelitowy [36]. Ponadto, wykazano że spożycie 

węglowodanów podczas ćwiczeń poprawia wydolność, np. spożycie 500 ml 6% roz-

tworu węglowodanów podczas przerywanych ćwiczeń o wysokiej intensywności popra-

wiało wydolność wysiłkową sportoców w wieku 12-14 lat w porównaniu z placebo [56].  

6. Zalecenia żywieniowe po wysiłku  

Odżywianie pełni istotną rolę w procesach regeneracji powysiłkowej wpływając na 

tempo przywrócenia równowagi kwasowo-zasadowej oraz wodno-elektrolitowej, a także 

odbudowy białek mięśniowych i resyntezy glikogenu. Organizm dążąc do przywrócenia 
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równowagi, w trakcie odpoczynku odbudowuje zasoby, dodatkowo na skutek dużego 

wysiłku nie tylko wyrównuje powstałe straty, ale również gromadzi zapas. Dostarcza-

nie odpowiedniej ilości węglowodanów o dużym indeksie glikemicznym i pełnowarto-

ściowego białka w prawidłowej proporcji oraz w odpowiednim czasie po treningu 

wpływa na tempo resyntezy glikogenu i białek mięśni [35].  

W celu odnowy powysiłkowej należy zapewnić podaż węglowodanów o wysokim 

indeksie glikemicznym w ilości ok. 1,0-1,5 g/kg masy ciała bezpośrednio po zakoń-

czonym wysiłku oraz do 5 godzin po zakończonym wysiłku w porcjach co 15-60 min. 

[5, 42]. Oświadczenie Sports Dieticians of Australia podaje, że ilość węglowodanów 

dająca szybki powrót do pełnej wydolności to 1,0-1,2 g/kg masy ciała/h. Jednak 

dokładna ilość węglowodanów spożywanych przez sportowca będzie zależna od wiel-

kości ciała, czasu kiedy nastąpi kolejny trening, a także preferencji osobniczych [13, 57].  

Spożycie 20 g białka mleka bądź ekwiwalentu około 9 g egzogennych amino-

kwasów podczas pierwszych 2 godzin po zakończeniu treningu stymuluje syntezę 

białka mięśni oraz naprawę uszkodzonych włókien mięśniowych [5, 32]. Efekt ten jest 

największy, gdy proporcja wagowa białek do węglowodanów w regeneracyjnym 

posiłku wynosi 1:3. Wykazano, że spożycie białka wraz z nieoptymalnymi ilościami 

węglowodanów wzmaga resyntezę glikogenu [58]. Koktajl owocowy na bazie mleka 

bądź jogurtu naturalnego z dodatkiem owoców jest przykładem posiłku zawierającego 

wszystkie ww. składniki odżywcze [26, 46]. 

Dane uzyskane od osób dorosłych wykazały, że największe tempo resyntezy gliko-

genu występuje w ciągu pierwszej godziny po wysiłku jednak brak danych dotyczą-

cych młodych sportowców [59]. Dlatego zalecenia dla młodych sportowców są takie 

same, jak dla dorosłych: 1,2 g/kg masy ciała/h węglowodanów o wysokim IG, które 

należy spożyć w ciągu 2 godzin bezpośrednio po wysiłku [32, 60].  

Dążąc do przywrócenia równowagi kwasowo-zasadowej należy uwzględnić produkty 

alkalizujące oraz ograniczyć spożycie produktów zakwaszających. W tym zakresie 

korzystne jest włączenie do diety młodych sportowców warzyw i owoców, które 

dodatkowo bogate są w witaminy antyoksydacyjne i polifenole, które wpływają na 

zwalczanie wolnych rodników tworzonych podczas intensywnego wysiłku oraz łago-

dzą stany zapalne i przyspieszają regenerację. Ponadto, należy włączyć produkty 

będące źródłem kwasów omega-3 (tłuste morskie ryby), których spożycie jest prze-

ważnie na niskim poziomie.  

Istotną rolę odgrywają także składniki stymulujące syntezę kolagenu, wzmacniające 

stawy, więzadła i ścięgna oraz produkty bogate w kolagen. W szczególności młodzi 

sportowcy powinni ograniczać produkty wysoko przetworzone, zawierające konser-

wanty, sztuczne dodatki oraz izomery trans kwasów tłuszczowych, ponieważ ww. 

produkty charakteryzują się właściwościami prozapalnymi i wywierają negatywny 

wpływ na sprawność stawów [45, 61]. 

7. Strategia nawadniania okołowysiłkowego 

Jedyną skuteczną metodą zapobiegającą odwodnieniu oraz jego konsekwencjom 

(udar cieplny, wyczerpanie cieplne, skurcze cieplne) w czasie treningu bądź dłuższego 

wysiłku fizycznego jest prawidłowo dobrana strategia nawadniania, która ma za 

zadanie przeciwdziałać przewodnieniu oraz hiponatremii. Sukcesywne nawadnianie 

jest bardzo istotne, ponieważ utrata 2% płynów ustrojowych może znacząco zmniejszyć 
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wydolność i obniżyć wyniki sportowe [62]. Wykazano, że nawet niższe poziomy 

odwodnienia (ok. 1%) wywołują niekorzystne zmiany w wydolności wysiłkowej [63, 

64]. Sports Dietitians Australia wskazuje, że młodzi zawodnicy powinni dążyć do 

utrzymania odpowiedniego poziomu nawodnienia, poprzez spożywanie płynów takich, 

jak woda czy mleko. Konieczne jest obserwowanie zmian masy ciała przed i po 

wysiłku, aby określić stopień odwodnienia [13, 54].  

W organizmie młodych sportowców stosunek powierzchni ciała do masy ciała jest 

większy w porównaniu do osób dorosłych. W trakcie wysiłku fizycznego obserwuje 

się negatywne zjawisko, w którym to młodzi sportowcy nie piją wystarczającej ilości 

płynów, powodując tym samym przegrzanie organizmu [65]. Wykazano również, że 

w wielu dyscyplinach sportowych większość młodych sportowców wykazuje od-

wodnienie [66]. Zjawisko charakteryzujące się niewystarczającą podażą płynów 

i długotrwałym deficytem płynów. Chociaż istnieje wiele badań dotyczących stanu 

nawodnienia i powiązanych zmiennych u profesjonalnych sportowców, dostępne są 

ograniczone dane dotyczące różnych grup wiekowych w okresie dojrzewania, a także 

porównujące stan nawodnienia młodych elitarnych sportowców z różnych dyscyplin 

sportowych. 

Podstawowe zalecenia dla młodych sportowców to stałe nawadnianie i monitoro-

wanie wystąpienia odczucia pragnienia. Zapotrzebowanie na wodę według norm 

żywienia w grupie chłopców w wieku 10-18 wynosi 2100-2500 ml/dobę, a w grupie 

dziewcząt od 1900-2000 ml/dobę [26]. Dla osób intensywnie trenujących zapotrzebo-

wanie to będzie wyższe. W trakcie wysiłku należy uzupełniać płyny w przeliczeniu na 

kg masy ciała na 1 h wysiłku oraz po zakończeniu treningu zadbać o dodatkową podaż 

wody [67].  

Skutki nadmiernej utraty wody to między innymi upośledzenie pracy układu krą-

żenia, co w konsekwencji powoduje pogorszenia zdolności wysiłkowej i sprawności 

mózgu. Zapotrzebowanie na płyny, poza czasem trwania treningu oraz jego intensyw-

nością, w dużej mierze zależy od indywidualnych cech fizjologicznych (okres dojrze-

wania płciowego), a także temperatury i wilgotności powietrza. Monitorowanie indy-

widualnych zmian masy ciała podczas aktywności fizycznej o różnej intensywności, 

podejmowanej w różnych warunkach klimatycznych jest istotne w zakresie planowania 

strategii nawadniania [5, 68]. 

Sportowiec jest prawidłowo nawodniony, jeżeli w dniu poprzedzającym wysiłek 

przestrzegał różnorodnej i zbilansowanej diety oraz regularnie uzupełniał płyny, a od 

ostatniego treningu minęło 8-12 h. Jeżeli jakikolwiek z powyższych elementów nie został 

zachowany, młodym zawodnikom zaleca się uzupełnienie płynów w ilości 5-7 ml/kg 

masy ciała na 4 h przed planowanym startem [5, 25]. Przed treningiem bądź intensywną 

aktywnością należy oszacować szybkość pocenia się (ml/h) zawodnika podczas wyko-

nywanych obciążeń treningowych w różnych warunkach atmosferycznych (tab. 3). 

przedstawia strategię nawadniania okołowysiłkowego u młodzieży uprawiającej sport.  

Przed planowanym wysiłkiem (ok. 2 godziny) zaleca się wodę bądź sportowy napój 

izotoniczny zawierający w swoim składzie węglowodany (tab. 3). W trakcie treningu 

trwającego poniżej 30 min. rekomendowana jest woda mineralna, natomiast wysiłek 

dłuższy niż 30 min. wymaga zindywidualizowanej strategii nawadniania przed, w trakcie 

oraz po wysiłku. W trakcie długotrwałych (> 60 min) wysiłków zaleca się przyjmowanie 
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napojów izotonicznych (270-330 mOsm/l H2O). Płyny te oprócz wody zawierają 

w swoim składzie potas, sód (460-1150 ml/l) oraz węglowodany w ilości 6-8% 

w postaci glukozy, fruktozy oraz sacharozy [5, 25, 32]. Glukoza wpływa na oszczę-

dzanie glikogenu w mięśniach, a tym samym opóźnia wystąpienie zmęczenia. 

Zawartość sodu w napojach jest ważna, gdyż utrata sodu z potem wynosi u młodzieży 

ok. 0,64 g/h ćwiczeń [25, 30, 45, 68]. Nawadnianie w trakcie treningu należy rozpocząć 

jak najszybciej i systematycznie powtarzać (co 15-20 min w ilości 150-250 ml) [5, 29]. 

Uzupełnianie płynów powinno być również kontynuowane po zakończonej 

aktywności (450-700 ml na 0,5 kg utraconej masy ciała) aby uzupełnić straty elektro-

litów i wody, a także przyspieszyć regenerację organizmu [69]. Objętość wypitych 

płynów w ciągu 6 h od zakończenia treningu powinna przekraczać blisko 25% objętości 

utraconej wody. Do uzyskania całkowitej równowagi wodno-elektrolitowej potrzeba 

≥ 24 h. Po zakończonym wysiłku wartościowym płynem jest odtłuszczone mleko 

i napoje przygotowane na jego bazie. Oprócz węglowodanów, wody i białka uzupełniają 

także zapasy potasu i sodu które zostały utracone z potem. Bogate w elektrolity są soki 

przygotowywane z warzyw oraz świeżych owoców. Młodzi sportowcy nie powinni pić 

napojów słodzonych, gazowanych, zawierających kofeinę, a także napojów energe-

tycznych [45, 30, 70]. 

Tabela 3. Profilaktyka nawadniania okołowysiłkowego podczas wysiłku fizycznego u młodych sportowców 

[25, 37, 45] 

Strategia nawadniania okołowysiłkowego 

Czas  Objętość Rodzaj płynów 

2 h przed 

wysiłkiem 

< 40 kg masy ciała 

≥ 40 kg masy ciała 

90-180 ml 

180-360 ml 
(ok. 500-700 ml) 

Zaleca się wodę mineralną, mleko, sok 

warzywny, sok owocowy, napój zawierający 
węglowodany, ew. napój izotoniczny 

30 min przed 
wysiłkiem (po 

rozgrzewce) 

5-7 ml/kg masy 
ciała 

350-450 ml 
 

Woda mineralna, w przypadku aktywności 
o umiarkowanej bądź dużej intensywności 

napój izotoniczny dla sportowców 

Podczas 

wysiłku 

Śr. 13 ml/kg masy 

ciała 

(indywidualnie 

opracowana 
strategia 

nawadniania) 

150-250 ml Woda mineralna – zaleca się podawanie 

płynów regularnie, małymi porcjami. Woda 

mineralna (wysiłek < 1 h); napój izotoniczny 

dla sportowców (wysiłek > 1 h) 

Po wysiłku 450-700 ml na każde 0,5 kg utraconej 

masy ciała 

Woda mineralna, mleko, sok owocowy lub 

warzywny, dopuszczany napój izotoniczny 

dla sportowców w pierwszej godz. po 

wysiłku. 

8. Ocena wiedzy i zachowań żywieniowych młodych sportowców 

na podstawie dostępnej literatury 

Pomimo rosnącego zainteresowania prawidłowym żywieniem młodzi sportowcy 

charakteryzują się licznymi nieprawidłowościami w stosowaniu zasad zdrowej diety 

[71]. Ponadto, świadomość sportowców dotycząca znaczenia spożycia składników 

odżywczych dla wyników sportowych nie zawsze przekłada się na zachowania 

żywieniowe [72, 73]. 

Badania potwierdzają częste zjawisko niedostatecznej podaży energii u dora-

stających sportowców podejmujących intensywne treningi [74]. Może to być przyczyną 
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wielu negatywnych następstw zdrowotnych, w tym między innymi opóźnione dojrze-

wanie, nieprawidłowości miesiączkowania, zły stan kości, niski wzrost, zaburzenia 

zachowań żywieniowych i zwiększonego ryzyka urazów [74]. Zwłaszcza dziewczęta 

są narażone na niedobór energii [75], niewystarczające spożycie mikroelementów 

i wapnia [76], witamin z grupy B [77] cynku i żelaza [78]. Konsensus Międzyna-

rodowego Komitetu Olimpijskiego (IOC) w sprawie względnego niedoboru energii 

w sporcie (RED-S) wskazuje na liczne konsekwencje zdrowotne i wydajnościowe 

wynikające z nieodpowiedniego spożycia energii przez sportowców [79]. Ponadto, 

sportowcy często nie dostosowują spożycia składników odżywczych do obciążeń 

treningowych i różnych sesji ćwiczeń [65]. Wiedza żywieniowa oraz czynniki fizjolo-

giczne, społeczne i ekonomiczne są związane z wyborami żywieniowymi [80]. Programy 

edukacyjne dotyczące żywienia mogą wpływać na trening oraz wyniki, powinny być 

ukierunkowane nie tylko na składniki odżywcze, ale także wybór żywności i nawyki 

żywieniowe [81, 82, 83]. Dorastający sportowcy są szczególnie narażeni na niedobory 

żywieniowe wynikające z pomijania posiłków, modnych diet, czy ulegania reklamom 

i nie zawsze skutecznych suplementów sportowych [84].  

Właściwa edukacja i doradztwo żywieniowe mogą pomóc młodym sportowcom 

w wyborze zróżnicowanej żywności o dużej zawartości składników odżywczych, 

utrzymaniu odpowiedniego nawodnienia oraz spożywaniu zbilansowanych posiłków 

i przekąsek [9]. Badania wskazują, że dorastający sportowcy są często narażeni na 

znaczne niedobory płynów (> 4% masy ciała) podczas treningu i zawodów [85]. Nie-

stety badania nad programami interwencyjnymi ukierunkowanymi na zmianę zacho-

wań związanych z odżywianiem wśród dorastających sportowców są nieliczne [86].  

Nawyki i zachowania żywieniowe utrwalone w okresie dojrzewania mogą utrzy-

mywać się w wieku dorosłym [87]. Dlatego edukacja i interwencja żywieniowa, w tym 

zdrowe wzorce żywieniowe i strategie spożycia składników odżywczych przed/ 

w trakcie/po treningu, są niezbędne, aby zapewnić, że dorastający sportowcy nadal będą 

mieli dobre nawyki w wieku dorosłym. Niestety, trenerom często brakuje właściwej 

wiedzy żywieniowej potrzebnej do udzielania wskazówek dietetycznych [88, 89]. 

9. Podsumowanie 

Aktywność fizyczna młodzieży w formie zorganizowanej jest pozytywnym wskaź-

nikiem predykcyjnym aktywnego stylu życia w wieku dorosłym. Wiele czynników 

przyczynia się do sukcesu w sporcie, a dieta jest elementem często niedocenianym. 

Ważne jest, aby młodzi sportowcy byli dobrze odżywieni i nawodnieni przed, 

w trakcie i po treningu. Zalecenia dietetyczne powinny być zindywidualizowane dla 

każdego sportowca. Ze względu na brak znajomości zasad dotyczących żywienia wielu 

młodych sportowców popełnia błędy. Edukacja żywieniowa obejmująca młodych 

zawodników, rodziców oraz trenerów jest podstawowym narzędziem promującym 

zdrowe nawyki żywieniowe. Przestrzeganie zasad dotyczących składu posiłków, ich 

częstości w różnych okresach cyklu treningowego pozwala na odpowiednie przygo-

towanie zawodnika do startu, a także umożliwia zachowanie jego potencjału zdro-

wotnego i sportowego na kolejne lata kariery sportowej. 
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Żywienie okołowysiłkowe i strategia nawadniania młodzieży uprawiającej sport 

Streszczenie 
Celem pracy było omówienie obowiązujących zaleceń żywieniowych dla młodzieży ze szczególnym 

uwzględnieniem żywienia w okresie okołowysiłkowym. Ważnym aspektem w planowaniu żywienia 

młodych zawodników są posiłki przed i potreningowe, które dostarczają organizmowi składników odżyw-

czych potrzebnych zarówno do utrzymania organizmu w gotowości i sprawności, jak również do szybkiej 
regeneracji powysiłkowej.  

W pracy skupiono się na prawidłowym modelu żywienia młodzieży uprawiającej sport uwzględniając 

zalecenia w żywieniu okołowysiłkowym. Omówiono zasady żywienia przed treningiem, w czasie treningu 

oraz po wysiłku. Ponadto, przedstawiono strategię nawadniania oraz uzupełniania płynów. Dokonano prze-
glądu dostępnej literatury w zakresie wiedzy i zachowań żywieniowych młodzieży uprawiającej sport. 

Jedną ze strategii poprawy wiedzy żywieniowej sportowców i trenerów mogą być dostosowane programy 

żywieniowe.  

Edukacja żywieniowa obejmująca młodych zawodników, rodziców oraz trenerów powinna być podsta-
wowym narzędziem promującym zdrowe nawyki żywieniowe. 

Słowa kluczowe: młodzi sportowcy, żywienie okołowysiłkowe, strategia nawadniania, błędy żywieniowe, 

aktywność fizyczna  

Nutrition connected with effort and hydration strategy for adolescents practicing 

sports 

Abstract 

The aim of the study was to discuss the current dietary recommendations for adolescents, with particular 

emphasis on nutrition connected with effort. An important aspect in planning the nutrition of young players 
are pre- and post-workout meals, which provide the body with nutrients needed to keep the body ready and 

fit, as well as for quick post-workout regeneration. 

The study concentrated on the correct model of nutrition of adolescents practicing sports, taking into 

account the recommendations in nutritional support. The principles of nutrition before training, during 
training and after exercise are discussed. In addition, presented and fluid replenishment strategy was 

presented. The available literature on the knowledge and nutritional behavior of adolescents practicing 

sports was reviewed. One strategy to improve the nutritional knowledge of athletes and coaches can be 

tailored nutrition programs. 
Nutrition education involving young players, parents and coaches should be an main element to promote 

healthy eating habits. 

Keywords: young athletes, nutrition connected with effort , hydration strategy, incorrect nutrition, physical 

activity 
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Struktura asortymentowa mlecznych produktów 

wysokotłuszczowych a preferencje konsumentów 

1. Wstęp 

Grupę wyrobów wysokotłuszczowych produkowanych na bazie tłuszczu mlekowego, 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 roku, można podzielić na cztery kategorie, tj. masło (nie mniej 

niż 80% tłuszczu mlekowego), masło o zawartości 75% tłuszczu (zawartość tłuszczu 

mlekowego w przedziale 60-62%), masło półtłuste (zawartość tłuszczu mlekowego  

39-41%) oraz tłuszcz mleczny do smarowania (o następujących ilościach tłuszczu 

mlekowego: < 39%, od 41 do 60% i od 62 do 80%).  

Pomimo licznej konkurencji ze strony margaryn i miksów tłuszczowych, to właśnie 

masło jest najczęściej wybieranym mlecznym produktem wysokotłuszczowym [2]. 

Tłuszcz mlekowy, a więc również masło, jest najbardziej różnorodnym pod wzglę-

dem struktury tłuszczem zwierzęcym. Składa się na niego szereg związków organicz-

nych, dominują glicerydy, (ponad 98% całości tłuszczu). Wśród nich przeważają 

triacyloglicerole, czyli estry glicerolu i kwasów tłuszczowych, a ich różnorodność jest 

bardzo duża [3, 4]. W tłuszczu mlekowym wyróżnia się ponad 400 kwasów tłusz-

czowych, dominującymi są: palmitynowy, stearynowy i mirystynowy oraz oleinowy, 

z grupy nienasyconych kwasów tłuszczowych [5, 6]. Kwasy tłuszczowe występujące 

w tłuszczu mlekowym są łatwo absorbowane, a występujące wśród nich sprzężone 

izomery kwasu linolenowego (CLA) obniżają poziom trójglicerydów i cukru we krwi, 

ponadto uznane są za czynnik przeciwnowotworowy [7]. Pozostała część składników 

tłuszczu (około 2%) przypada na: fosfolipidy, cerybrozydy, wolne kwasy tłuszczowe, 

sterole, karotenoidy, lecytynę, cholesterol oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach 

(A, D, E i K). Ponadto tłuszcz mlekowy stanowi idealne źródło łatwo przyswajalnej 

i szybko wykorzystywanej przez organizm energii [6,8]. 

Według badań rynku globalnego prowadzonych przez FIL/IDF, na świecie spożywa 

się średnio 1,49 kg masła na osobę (4,32 kg na osobę w krajach UE) na rok (dane za 

rok 2017). Najwięcej masła spożywa się w krajach Europy Zachodniej tj. Niemcy, 

Francja, Austria (> 5 kg/os./rok), natomiast najmniejsze spożycie obserwuje się 

w krajach Ameryki Południowej, Afryki oraz w Chinach (< 1 kg/os./rok), choć te ostatnie 

wykazują tendencję wzrostową. W Polsce, od 2011 roku (4,0 kg/os/rok), obserwuje się 

ciągłą tendencję wzrostową spożycia masła. W 2019 roku, przeciętne spożycie wy-

niosło 5,4 kg na jednego mieszkańca wobec 4,7 kg w 2018 roku i 4,3 kg w roku 2017 [10].  

Rosnące spożycie masła daje producentom możliwość rozwoju tej kategorii pro-

duktowej. Na półkach sklepowych nie występuje już tylko masło, miks tłuszczowy 

i margaryna, ale coraz częściej są to produkty zawierające dodatki smakowe (czosnek, 

zioła, papryka, grzyby), czy też, w odpowiedzi na potrzeby konsumentów, produkty 

                                                                   
1 mon.mal1@wp.pl, Naukowe Koło Technologów Mleczarstwa, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, 

Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
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dedykowane, np. osobom nie tolerującym laktozy (masło bez laktozy). Ponadto rosnące 

zainteresowanie produktami funkcjonalnymi i prozdrowotnymi, stwarza producentom 

możliwość produkcji masła i miksów tłuszczowych wzbogaconych.  

Rynek mlecznych wyrobów wysokotłuszczowych jest zdominowany przez wiodą-

cych gigantów produkujących wyroby mleczarskie. Ilość tych wyrobów w ofercie 

handlowej producentów jest stosunkowo niewielka w porównaniu z innymi katego-

riami produktowymi. Do tej pory przyjętym standardem na rynku, wśród zakładów 

mleczarskich, było masło ekstra 82% „kostka” pakowane w papier pergaminowy 

powlekany, o gramaturze 200 g. W odpowiedzi na wymagania, ze strony konsumentów 

pojawia się szereg nowych rozwiązań dotyczących pakowania wyrobów, min. kubki 

z tworzywa sztucznego, ale także coraz bardziej widoczny jest trend opakowań 

ekologicznych (np. pudełka drewniane). 

2. Cel i metodologia badań 

Celem przeprowadzonych badań była analiza rynku mlecznych produktów wysoko-

tłuszczowych do smarowania pieczywa oraz jednoczesne zbadanie preferencji konsu-

mentów, w tej kategorii produktowej. 

Prowadzone badania obejmowały przegląd portfolio internetowego największych 

producentów w branży mleczarskiej. Ponadto, dokonano analizy sklepowych półek, 

w zakresie mleczno-tłuszczowych wyrobów do smarowania pieczywa, w województwie 

warmińsko-mazurskim. W celu zbadania preferencji konsumentów przeprowadzony 

został sondaż, utworzony przy użyciu platformy Google. Anonimowa ankieta wykonana 

w skali mikro, obejmowała 100 respondentów internetowej społeczności, zawierała 8 

pytań – głównie zamkniętych, jednokrotnego, a także wielokrotnego wyboru. Analizie 

poddano częstotliwość spożycia i rodzaj konsumowanych mlecznych produktów 

wysokotłuszczowych. Pytania ankietowe dotyczyły także preferowanej formy opako-

wania i najchętniej wybieranego producenta wyrobów. Ponadto, respondentów zapytano 

o wyroby funkcjonalne z tej kategorii produktowej, a także oczekiwania odnośnie 

dodatków do mlecznych produktów wysokotłuszczowych 

3. Wyniki oraz dyskusja  

W przeprowadzonym badaniu ankietowym 85,9% populacji stanowiły kobiety. 

Badana społeczność mieściła się w przedziale wiekowym: 18-28 lat (66,7%), 29-39 lat 

(17,2%), 40-50 lat (11,1%) oraz w wieku powyżej 50 lat (5% badanych). Z analizy 

uzyskanych danych wynika, że największą część stanowiły osoby mieszkające na wsi 

(39,4%). Znaczącą część stanowili respondenci zamieszkujący miasto do 100 tys. 

mieszkańców (27,3%), pozostałą grupę stanowiły osoby zamieszkujące miasto, między 

100 a 200 tys. mieszkańców lub powyżej 200 tys. mieszkańców. W przeprowadzonym 

badaniu dominowały osoby o wyksztalceniu wyższym (51,5%) i średnim (40,4%). 

3.1. Portfolio producentów mlecznych produktów wysokotłuszczowych 

Obecnie na rynku, w kategorii masła i produkty masłopodobne można wyróżnić 

pięć rodzajów wyrobów. Zaczynając od tych o najwyższej zawartości tłuszczu mleko-

wego, są to: masło klarowane (99,8% tłuszczu), masło extra (82% tłuszczu), masło 

extra BIO lub ekologiczne (82% tłuszczu), masło z dodatkami smakowymi (sól, zioła, 

papryka, czosnek, grzyby) (75-80% tłuszczu – w zależności od producenta), masło 
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śmietankowe (60-62% tłuszczu) oraz miksy tłuszczowe do smarowania. Do produ-

centów posiadających największą gamę tych produktów zalicza się: SM Mlekovitę 

[11], OSM Piątnicę [12], OSM Łowicz [13], SM Mlekpol [14] oraz Grupę Polmlek 

[15]. Uwzględniając rodzaj mlecznych wyrobów wysokotłuszczowych, zestawiono je 

w tabeli 1. 

Tabela 1. Asortyment mlecznych produktów wysokotłuszczowych do smarowania pieczywa, głównych 

krajowych zakładów mleczarskich (podział z uwzględnieniem rodzaju oraz liczby produktów) 

L.p. 
Rodzaj 

produktu 
SM Mlekovita 

OSM 
Piątnica 

OSM Łowicz SM Mlekpol 
Grupa 

Polmlek 

1. 

Masło extra 

82% 

tłuszczu 

Masło ekstra z Polskiej 
Mleczarni (200 g) 

Masło Polskie ekstra 

(100/200 g) Masło 

ekstra osełka 
(100 g/200 g/300 g) 

Masło ekstra 
(200 g) 

Masło 
łowickie 

ekstra (200 g) 

Masło extra łaciate 
(100 g/200 g/500 g) 

Masło extra łaciate 

osełka 

(200 g/300 g/500 g), 
Masło extra łaciate 

kubek (200 g), 

Mazurski Smak 

83% (200 g) Masło 
Wiejskie Rolmlecz 

(200 g), Masło extra 

Mleczarnia 

(1 kg/2 kg) 

Masło ekstra 
(200 g), 

Masło ekstra 

czeladzkie 

(200 g), 
Masło ekstra 

blok  

5 kg/10 kg 

2. 
Miks 

tłuszczowy 

Masło Polskie 

śmietankowe tł. 60% 
(200 g), Polski mix 

tłuszczowy tł. 68% 

(200 g) 

Śmietanko-

wy smak 
z Piątnicy tł. 

67% (200 g) 

Brak produktu Mix łaciaty (200 g), 

Masmak Mrągowski 
(200 g), Mlemix 

Zambrowski 

(200 g), Mix łaciaty 

kubek (200 g) 

Blok 

piekarniczo- 
cukierniczy 

tł. 65% lub 

80% (10 kg) 

3. 

Masło z 

dodatkami 

smakowymi 

Masło Polskie 

80 g/100 g (cebulowe, 
ziołowe, czosnkowe, 

grzybowe) 

Brak 

produktu 

Masło ekstra 

łowickie 
z solą morską 

(125 g), Masło 

ekstra 

łowickie 
sól/czosnek 

(125 g) 

Mix solony łaciaty 

kubek (200 g) 

Brak 

produktu 

4. 
Masło bez 

laktozy 

Masło Polskie ekstra 

bez laktozy (200 g) 

Brak 

produktu 

Masło ekstra 

łowickie bez 

laktozy 

(125/200 g) 

Brak produktu Brak 

produktu 

5. 

Masło 

ekologiczne 
lub BIO 

BIO Ekologiczne 

Masło (100/200 g) 

Brak 

produktu 

Brak produktu Brak produktu EKO masło 

extra (170 g) 

6. 

Masło 
ekstra 

opakowania 

„na raz” 

Masło Polskie ekstra 
(10 g/15 g) 

Brak 
produktu 

Brak produktu Brak produktu Masło ekstra 
(10 g) 

7. 
Masło 

klarowane 

Masło klarowane 

(200 g/250 g/500 g/ 

1 kg) 

Brak 

produktu 

Brak produktu Brak produktu Brak 

produktu 

Źródło: Opracowanie własne  
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Najszerszy asortyment wśród mlecznych produktów wysokotłuszczowych stanowi 

masło ekstra. Ten rodzaj wyrobu znajduje się w ofercie każdego spośród analizo-

wanych zakładów. Ponadto, występuje ono nie tylko w wersji standardowej, ale także 

z dodatkami smakowymi (min.: sól morska, czosnek). Poza tym masło extra występuje 

także w różnej gramaturze, od opakowań jednostkowych 10-15 g, aż po duże bloki  

5-10 kg. Masło i miksy tłuszczowe występują w różnych kształtach („kostka”, „osełka”) 

i rodzajach opakowań (papier pergaminowy powlekany, kubek z tworzywa sztucznego). 

Najbardziej zróżnicowany asortyment mlecznych produktów wysokotłuszczowych 

występuje w portfolio SM Mlekovita. Tego producenta wyróżnia fakt, że w jego 

portfolio występuje co najmniej jeden produkt z każdej kategorii, w kilku wariantach 

wielkości i rodzaju opakowania. Taki sam wniosek wysunęła Piekut podczas analizy 

rynku w 2018 roku, według niej najbardziej konkurencyjnymi zakładami mleczarskimi 

pod względem produkcji mlecznych wyrobów wysokotłuszczowych są SM Mlekovita 

oraz OSM Łowicz. Dodatkowo, według tej autorki, na uwagę zasługują masła wytwa-

rzane przemysłowo, wpisane na listę produktów tradycyjnych min. obecne na rynku 

„Masło tradycyjne z Filipowa” (OSM Rospuda).  

3.2. Asortyment mlecznych produktów wysokotłuszczowych do smarowania 

pieczywa na półkach sklepowych 

Według badań Chwastowskiej-Siwieckiej i in. (2019) preferowanym miejscem 

zakupu masła i produktów masłopodobnych były dyskonty, a także super- i hipermar-

kety, 51,3% respondentów wskazało na te miejsca. Nieco mniejsza grupa badanych 

(43,2%) zaopatrywała się w małych sklepach osiedlowych. Nieliczne grono osób 

(4,3%) wybrało sklepy firmowe. Podobne wyniki badań dotyczące ogólnych zachowań 

konsumenckich podaje CBOS, w badaniach z 2013 roku [18]. Wobec powyższego 

przeanalizowano dostępność mlecznych produktów wysokotłuszczowych w sklepach 

(woj. warmińsko-mazurskiego), w zależności od ich powierzchni. Niezależnie od 

metrażu i rodzaju obiektu handlowego, mleczne wyroby wysokotłuszczowe do smaro-

wania pieczywa, mieszczą się w sekcji – nabiał lub produkty mleczne. Masło i produko-

wane przez przemysł tłuszczowy wyroby wysokotłuszczowe (np. margaryna), zazwy-

czaj podzielone były na trzy przenikające się kategorie: masło, miksy tłuszczowe 

i margaryny. W sklepach o większej powierzchni tj. super- i hipermarkety, wydzielone 

były sekcje na produkty bezlaktozowe i produkty BIO/ekologiczne (wśród nich masło 

bez laktozy, masło BIO oraz masło ekologiczne).  
Dokonano przeglądu trzech różnych obiektów handlowych, różniących się wiel-

kością powierzchni, począwszy od najmniejszych sklepów osiedlowych poprzez dys-

konty, aż do największych super- i hipermarketów. Z analizy wynika, że w ofercie 

handlowej małych sklepów osiedlowych (np. „Żabka”) nie występowała duża różno-

rodność, w kategorii mlecznych produktów wysokotłuszczowych. W ich asortymencie 

występowały podstawowe rodzaje produktów, tj. masło extra i miks tłuszczowy. 

Występowały one zazwyczaj w gramaturze od 100 do 200 g, w formie „kostki”, pako-

wanej w papier pergaminowy powlekany lub kubek z tworzywa sztucznego. W małych 

obiektach handlowych dostępne były także pojedyncze sztuki produktów bez laktozy, 

BIO lub też z dodatkami smakowymi (najczęściej z ziołami lub czosnkiem), o grama-

turze 100 g, w formie „kostki”.  
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W dyskontach (np. Lidl, Biedronka) odnotowano większą liczbę mlecznych 

produktów wysokotłuszczowych, w stosunku do sklepów osiedlowych. Większa możli-

wość wyboru, była spowodowana dostępnością tych samych wyrobów, ale produko-

wanych przez różne zakłady mleczarskie. W dyskontach zaobserwowano także duży 

udział marek własnych, wśród mlecznych produktów wysokotłuszczowych. Masło 

i wyroby masłopodobne występowały najczęściej w formie „kostki” pakowanej 

w laminaty z papieru pergaminowego i folii aluminiowej bądź polietylenowej, niekiedy 

także w papier pergaminowy powlekany, o gramaturze 100-200 g. Asortyment 

w dyskontach znajdował się w szafach chłodniczych przeznaczonych na produkty 

mleczarskie, zazwyczaj obok mleka spożywczego lub mlecznych produktów fermento-

wanych i niefermentowanych.  
Super- i hipermarkety (np. Carrefour, Auchan) odznaczały się mnogością 

asortymentu, zarówno pod względem liczby, ale także różnorodności mlecznych pro-

duktów wysokotłuszczowych. W obiektach handlowych, o największej powierzchni, 

na ten asortyment przeznaczona była zazwyczaj większa część szaf chłodniczych 

w sekcji – produkty mleczne. W ich portfolio można było znaleźć wszystkie dostępne 

na rynku rodzaje produktów, w kategorii mlecznych produktów do smarowania pieczywa. 

Wyroby te występowały zarówno w formie „kostki” jak i w kubkach, a także w postaci 

„osełki”. Wśród nowoczesnych opakowań znalazły się słoiki (tak pakowane były 

produkty regionalne). Gramatura produktów zaczynała się od małych jednostkowych 

opakowań 10-15 g, poprzez standardowe wielkości 100-200 g, aż do opakowań 1 kg. 

W portfolio supermarketów występował szeroki wachlarz producentów, półki sklepowe 

zdominowane były przez polskich mlecznych gigantów tj. SM Mlekovita, SM Mlekpol 

i Grupa Polmlek. Mimo to w kategorii masła i produktów wysokotłuszczowe można 

było znaleźć także lokalnych producentów, tj. Ekłukta, OSM Maluta. Ponadto, w super-

marketach dostępne były produkty zagranicznych wytwórców, tj. President, Lurpak – 

Arla Foods. Produkty dedykowane, tj. bez laktozy lub BIO/ekologiczne, znajdowały 

się na oddzielnych, specjalnie wyznaczonych stanowiskach. 

3.3. Preferencje konsumentów dotyczące mlecznych produktów 

wysokotłuszczowych  

Wśród ankietowanych 87% deklarowało, że spożywa masło i wyroby masłopo-

dobne (miksy). Największą grupę uczestników badania – 36% – stanowiły osoby, które 

spożywały te produkty codziennie, natomiast 20% ankietowanych włączało je do swojej 

diety sporadycznie. Pozostali respondenci stwierdzili, że sięgają po mleczne produkty 

wysokotłuszczowe nieregularnie, tj.: 2-3 razy w tygodniu (27% ankietowanych), raz 

w tygodniu (14% ankietowanych), bądź 2-3 razy w miesiącu (3% ankietowanych). 

W badaniach Chwastowskiej-Siwieckiej i in. (2019) 89,7% konsumentów regularnie 

sięgało po masło i produkty masłopodobne, z czego ponad 53% spożywało je każdego 

dnia. Natomiast Pilska (2020), w swojej pracy podaje, że spośród 15 badanych 

tłuszczów to właśnie masło było najchętniej wybieranym produktem do smarowania 

pieczywa, ponadto często wykorzystywane było także do gotowania i pieczenia, 

sporadycznie do smażenia.  

Na rysunku 1, w formie graficznej, przedstawiono preferencje dotyczące wyboru, 

mlecznych produktów wysokotłuszczowych do smarowania pieczywa, przez respon-

dentów. Analizując wykres można stwierdzić, że uczestnicy badania najczęściej sięgali 
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po masło ekstra 82% tłuszczu (88,4% respondentów), zdecydowanie rzadziej po miks 

tłuszczowy do smarowania (18,9% respondentów) oraz masło klarowane (12,6% respon-

dentów). Produkty ekologiczne/BIO i bezlaktozowe oraz te z dodatkami smakowymi 

były najmniej popularne jako produkty do smarowania pieczywa. Spośród ankietowa-

nych, codziennie spożywających mleczne produkty wysokotłuszczowe, aż 94,4% 

sięgało po „masło ekstra 82% tłuszczu”, pozostali (5,6%) wybrali „miksy tłuszczowe 

do smarowania”. 

W ankiecie zamieszczono pytanie dotyczące preferencji, odnośnie formy pakowania 

mlecznych produktów wysokotłuszczowych. Z analizy wynika, że najchętniej wybie-

raną formą jest „kostka 200 g” (94,8% respondentów). Znikomy udział w zakupach 

ankietowanych miały duże opakowania typu „osełka powyżej 300 g” czy też „kubek 

powyżej 400 g”. Podobne wnioski w swoich badaniach wysunęła Chwastowska-

Siwiecka i in. (2019), wykazała, że konsumenci najchętniej kupują masło w kostce 

o gramaturze 100-200 g (68,5% ankietowanych). Konsekwencje takiego wyboru mogą 

być różne, począwszy od przemian demograficznych i zmieniającego się modelu rodziny 

z wielodzietnej, na te z jednym lub dwojgiem dzieci, a skończywszy na działaniach 

marketingowych, w których najczęściej promowane są opakowania o gramaturze 200 g, 

nierzadko objęte promocjami.  

 
Rysunek 1. Rodzaj najczęściej spożywanych mlecznych produktów wysokotłuszczowych do smarowania 

pieczywa [opracowanie własne] 

Respondenci pytani o preferowaną markę wyrobów do smarowania pieczywa, 

najchętniej wybierali producentów tj.: SM Mlekovita, OSM Piątnica oraz SM Mlekpol 

(rys. 2). Wśród ankietowanych, regularnie spożywających mleczne produkty wysoko-

tłuszczowe, pierwszym wyborem również była SM Mlekovita (63,8% respondentów), 

kolejnym SM Mlekpol (18% respondentów) i OSM Piątnica (16,2% respondentów), 

pozostali producenci nie przekroczyli poziomu 2% głosów. Potwierdzeniem wyników 

badań, są podobne rezultaty uzyskane przez Chwastowska-Siwiecka i in. (2019) oraz 

Grębowiec i in. (2017). W badaniach autorów także SM Mlekovita oraz SM Mlekpol 

plasowały się w czołówce wybieranych przez konsumentów, w kategorii masła i wyro-

bów masłopodobnych. Taki wybór mógł być spowodowany szeroką ofertą handlową 

tych producentów. Jak przedstawiono w punkcie 3.1, SM Mlekovita oraz SM Mlekpol 

odznaczają się najbogatszym asortymentem w tej kategorii produktowej. Ponadto ich 

wyroby są dystrybuowane na cały kraj, podobnie jak powszechna jest szeroko pojęta 

reklama ich produktów. 
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Rysunek 2. Preferowany przez respondentów badania producent mlecznych wyrobów wysokotłuszczowych 

do smarowania pieczywa [opracowanie własne] 

Pojawiające się nowe trendy i coraz to szersze potrzeby konsumentów na rynku 

masła i produktów masłopodobnych, skłaniają producentów do poszukiwania nowych 

rozwiązań, produktów innowacyjnych. Konsumenci, w badaniach Grębowca i in. 

(2017), pytani o mleczarski produkt innowacyjny stwierdzili, że powinien odznaczać 

się nowym smakiem (63% ankietowanych), dodatkowym oddziaływaniem prozdro-

wotnym (39% ankietowanych), ale także lepszym wykorzystaniem kulinarnym, nowym 

wyglądem opakowania czy też zmniejszoną zawartością tłuszczu. W badaniach wła-

snych, respondenci zapytani o funkcjonalne mleczne produkty wysokotłuszczowe odpo-

wiedzieli w następujący sposób: „nie wiem, nie orientuję się” – 64% ankietowanych, 

„nie znam” – 23% ankietowanych. Jedynie 13% ankietowanych stwierdziło, że zna 

takie produkty. Wskazuje to na stosunkowo mały odsetek (13%) konsumentów będą-

cych świadomymi istnienia na rynku mlecznych wysokotłuszczowych produktów, 

o charakterze funkcjonalnym. Respondentów deklarujących znajomość takich produktów 

zapytano o przykłady, uzyskano następujące odpowiedzi: „masło obniżające poziom 

cholesterolu”, „miksy tłuszczowe wpływające na poziom cholesterolu we krwi”, „pro-

dukty wzbogacone o probiotyki”, „masło bez laktozy”, „z dodatkiem witamin, CLA, 

ziół, soli morskiej”. Wśród udzielanych odpowiedzi pojawiały się także stwierdzenia: 

„roślinne znam, ale w mlecznych nie jestem zorientowana”, „sery dojrzewające wzbo-

gacone wapniem”, „sery, serki i twarogi”, a także „margaryna”. Takie stwierdzenia 

pokazują, że konsumenci nie odróżniają wyrobów wysokotłuszczowych od innych 

kategorii produktów mleczarskich, jakimi są mleczne produkty fermentowane i niefer-

mentowane oraz sery dojrzewające i niedojrzewające.  
Odpowiedzi respondentów na pytanie, o wybór dodatków do mlecznych produktów 

wysokotłuszczowych do smarowania pieczywa przedstawia rysunek 3. Najbardziej 

oczekiwanymi dodatkami, są te wzbogacające smak oraz wpływające pozytywnie na 

zdrowie – odpowiednio 39% i 32% ankietowanych. 
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Rysunek 3. Wskazane przez respondentów wybory dodatków, do mlecznych produktów 

wysokotłuszczowych do smarowania pieczywa [opracowanie własne] 

4. Podsumowanie  

Realizowane badania pozwoliły na przegląd rynku, pod kątem dostępności i różno-

rodności produktów, z kategorii mlecznych wyrobów wysokotłuszczowych do smaro-

wania pieczywa. Ponadto umożliwiły poznanie preferencji respondentów, sięgających 

po tę kategorię produktów.  

Konsumenci chętnie sięgają po mleczne produkty wysokotłuszczowe, a w szczegól-

ności po tradycyjne „masło extra”. Respondenci niezależnie od wieku i miejsca za-

mieszkania przyzwyczajeni są do opakowań typu „kostka” o gramaturze 200 g. Prawie 

1/3 konsumentów spożywających masło i produkty masłopodobne oczekuje w tej 

kategorii dodatków prozdrowotnych. Wskazuje to lukę rynkową i daje producentom 

szerokie możliwości, w zastosowaniu nowych technologii i rozwiązań.  

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami respondenci najchętniej kupują masło 

i wyroby wysokotłuszczowe w super- i hipermarketach. Sklepy, w szczególności te 

o dużej powierzchni handlowej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, 

bardzo dobrze uzupełniają rynek o kategorię mlecznych produktów wysokotłusz-

czowych. Coraz częściej na półkach sklepowych widoczne są produkty specjalnego 

przeznaczenia, np. masło bez laktozy. Znaczący udział na rynku mają także produkty 

BIO, np. ekologiczne masło.  
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Struktura asortymentowa mlecznych produktów wysokotłuszczowych 

a preferencje konsumentów 

Streszczenie  

Zmiany w nawykach żywieniowych i badania naukowe wskazujące pozytywne oddziaływanie tłuszczu 
mlekowego na organizm człowieka, mimo rekordowych cen na rynku masła, przyczyniły się do znacznego 

wzrostu spożycia tego produktu, w ostatnich latach.  

Celem badań było wskazanie aktualnego stanu rynku, w kategorii masła i produktów masłopodobnych 

(miksów), zarówno pod względem oferty producentów, jak i ich dostępności w sklepach stacjonarnych. 
Badanie preferencji konsumentów miało na celu wskazanie najczęstszych kryteriów wyborów, jakich 

dokonują konsumenci podczas zakupów tej kategorii produktowej.  

W badaniach wykazano dużą dostępność masła i produktów masłopodobnych w portfolio producentów. 

Ponadto, wykazano większą dostępność tych produktów na półkach supermarketów w porównaniu do 
dyskontów i sklepików osiedlowych. Znaczna część konsumentów (87%) deklaruje, iż konsumuje produkty 

masło i produkty masłopodobne, zgodnie twierdząc, że kupują najczęściej „masło ekstra 82% tłuszczu”, 

w kostkach o gramaturze 200 g. Najpopularniejszymi wśród zakładów mleczarskich dla konsumentów 

masła i wyrobów masłopodobnych są SM Mlekovita i SM Mlekpol. W badaniach wykazano, że rynek jest 
nasycony, w kategorii mlecznych wyrobów tłuszczowych, zarówno pod względem rodzaju produktu, jak 

i formy oraz wielkości opakowania. Mimo tego występuje luka rynkowa, brakuje produktów funkcjonal-

nych, o właściwościach prozdrowotnych.  

Słowa kluczowe: masło, wyroby masłopodobne, spożycie tłuszczów, zachowania konsumentów 
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The assortment structure of high-fat dairy products and consumer preferences  

Abstract  
Changes in eating habits and scientific research showing the positive effect of milk fat on the human body, 

despite record prices on the butter market, have contributed to a significant increase in the consumption of 
this product in recent years. 
The aim of the following research was to indicate the current state of the market in the category of butter 

and butter-like products (mixes), both in terms of the producents offer and availability in markets. The 

search of consumer preferences was aimed at identifying the most common criteria of choices that 
consumers make when shopping in this product category. 
The research showed high availability of butter and butter-like products in the producents portfolio. 

Moreover, higher availability of products on supermarket shelves was demonstrated compared to dis-

counters and local shops. The majority of consumers (87%) declare that they consume high-fat spreads, 
agreeing that they most often buy "extra butter 82% fat" in 200 g portions. The most popular among dairies, 

for consumers of butter and butter-like products, are SM Mlekovita and SM Mlekpol. The research showed 

that the market is saturated in the category of dairy fat products, both in terms of the type of product, form 

and size of the packaging. Despite this, there is a market gap, there is a lack of functional products with 

pro-health properties 
Keywords: butter, butter-like products, fat consumption, consumer behavior 
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Ultra słaba luminescencja jako potencjalna metoda 

oceny jakości owoców jabłek 

1. Wstęp 

Według hipotezy F.A. Poppa jakość żywności naturalnej może być związana 

w dużej mierze z charakterystycznym poziomem emisji fotonów z naturalnych pro-

duktów. Jedną z takich metod jest pomiar emitowanych przez produkt żywnościowy 

biofotonów, definiowanych jako fotony promieniowania elektromagnetycznego o nie-

wielkim natężeniu i długości fali od 300 do 800 nm [1-6]. Ten rodzaj promieniowania 

określany jest w literaturze jako biochemoluminescencja lub wtórna luminescencja, 

zachodząca na poziomie fotonów. Biochemoluminescencja zachodzi, gdy elektronowo-

oscylacyjnie wzbudzona cząsteczka pozostaje w równowadze termicznej z otoczeniem. 

Zamysł wykorzystania emisji promieniowania naturalnych organizmów (biolumine-

scencji) do oceny jakości żywności opracował F.A. Popp i polega na pojedynczym 

zliczaniu fotonów (ang. Single Photon Couting). Na podstawie długoletnich badań 

F.A. Popp stwierdził, że jakość żywności zależy od zgromadzonej w niej energii 

świetlnej w postaci biofotonów, a produkty lepszej jakości mają większą zdolność do 

kumulowania światła [7-9].  

Emisja fotonowa w zakresie widzialnym (luminescencja) jest zjawiskiem zacho-

dzącym w materii podczas różnych procesów związanych z wydzielaniem energii np. 

chemicznej czy też elektrycznej. Luminescencję powstałą w wyniku reakcji chemicznej 

nazywamy chemiluminescencją, natomiast chemiluminescencję organizmów żywych, 

która następuje kosztem energii metabolicznej nazywa się biochemiluminescencją. 

Taka emisja fotonowa nie indukowana czynnikami zewnętrznymi (np. światłem) nazywa 

się luminescencją spontaniczną. Luminescencja spontaniczna dzieli się na biolumine-

scencję i ultrasłabą biochemiluminescencję (dla której używana jest też nazwa ultrasłaba 

luminescencja lub ultrasłaba emisja fotonowa) [10]. 

Pobieranie próbek do badań emisji fotonów w Laboratorium Eksperymentalnych 

Technik Badawczych Surowców i Produktów Biologicznych Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie dokładnie definiuje z jakich części owoców, warzyw oraz innych pro-

duktów spożywczych należy pobierać materiał. Dla zmniejszenia niezamierzonych 

dodatkowych czynników zmienności, które w stosunku do określonych produktów 

spożywczych potrafiłyby być istotne, procedura jest uaktualniana i podaje szczegółowe 

wytyczne jak pobierać próbki z poszczególnych grup żywności. Przeprowadzone 

badania nad emisją fotonów w różnych produktach spożywczych umożliwiły i umożli-

wiają wypracowanie odpowiednich procedur pomiarowych aby ta metoda mogła być 

dopełniającą metodą oceny jakości produktów spożywczych.  

                                                                   
1 piotr.nawara@urk.edu.pl, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii 

Produkcji i Energetyki, urk.edu.pl. 
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Celem pracy jest wykorzystanie emisji fotonów do oceny jakości owoców jabłek 

bez fizycznej ingerencji (rozdrobnienia) i opracowanie metody pozwalającej na ocenę 

jakości produktów żywnościowych pochodzenia naturalnego. 

2. Układ pomiarowy 

Do przeprowadzania badań użyto układu pomiarowego w Laboratorium Ekspery-

mentalnych Technik Badawczych Surowców i Produktów Biologicznych. Znajduje się 

na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, posiada akredytację nr AB 1698, 

umożliwiającą rejestrację ilości emisji fotonów z produktów żywnościowych (rys. 1), 

składającą się z komory pomiarowej z wbudowanym fotopowielaczem. Urządzenie nie 

posiada wyświetlacza oraz elementów manipulacyjnych i w całości sterowanie odbywa 

się z komputera typu PC przy pomocy dedykowanego oprogramowania BioLumi. 

Pomiar emisji fotonów realizowany jest poprzez zastosowanie fotopowielacza 

o szerokim zakresie działania. Emitująca światło próbka jest umieszczona w centralnej 

części komory pomiarowej w osi symetrii szczeliny w komorze pomiarowej pod 

fotopowielaczem. Fotopowielacz zamienia sygnały świetlne pochodzące od badanego 

obiektu na impulsy elektryczne. Impulsy elektryczne, zamienione w dyskryminatorze 

na impulsy logiczne. Następnie zliczane są w liczniku. Interfejs oprogramowania 

umożliwia sterowanie parametrami i obserwację wykresu przedstawiającego ilość 

fotonów emitowanych w jednostce czasu w czasie rzeczywistym (pomiar zaników 

fluorescencji metodą skorelowanego w czasie zliczania pojedynczych fotonów) na 

ekranie komputera i archiwizowany w sposób automatyczny w jego pamięci. Proce-

dura pomiarowa określona jest w dokumencie odniesienia PB-01 wydanie 4 z dnia 

30.09.2018 roku [11]. 

 

Rysunek 1. Układ pomiarowy: a – element światłoczuły (fotopowielacz), b – komora pomiarowa,  
c – BioLumi, d – PC, e – interfejs [opracowanie własne] 

3. Metodyka i materiał badawczy 

Badania polegały na zliczeniu pojedynczych fotonów emitowanych z wybranych 

surowców żywnościowych pochodzenia naturalnego. Do badań wykorzystano owoce 

jabłek odmiany Gala, Lobo i Szampion dostępnych na polskim rynku. Owoce prze-

znaczone do badań zostały umieszczone w opakowaniu światłoszczelnym, a następnie 

archiwizowany w sposób automatyczny w jego pamięci. 

 

 
Rysunek 1. Układ pomiarowy: a – element światłoczuły (fotopowielacz), b- komora 

pomiarowa, c – BioLumi, d – PC, e – interfejs. Źródło: Opracowanie własne   
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były przechowywane w temperaturze 17-20°C przez okres 24 godzin. Po tym czasie, 

z wystabilizowanego materiału badawczego wykonano pomiar. Biorąc pod uwagę 

czułość aparatury, masę pojedynczej próbki ustalono na poziomie 10% odchylenia od 

średniej z dokładnością do 1 g i stan fizyczny badanego materiału był nienaruszony. 

Czas wykonania przedmiotowej operacji, tj. od momentu pobrania materiału z komory 

chłodniczej do umieszczenia w komorze pomiarowej (rys. 1, a) nie może być dłuższy 

niż 30 minut. Operację wykonuje się w pomieszczeniu eliminującym promieniowanie 

słoneczne i stabilizowanym termicznie. Temperatura powietrza w pomieszczeniu 

laboratoryjnym w którym przeprowadzano eksperyment wynosiła 20°C, a wilgotność 

względna powietrza mieściła się w zakresie 30-40%.  

Tabela 1 przedstawia informacje na temat owoców jabłek użytych w badaniach. 

Odmiana Gala została zarejestrowana w 1992 roku jako odmiana zimowa. Jej miąższ 

jest chrupiący, soczysty i słodki, dlatego cieszy się dużą popularnością. Charaktery-

styczną cechą odmiany Gala jest ich skóra, która jest lśniąca i zielonkawożółta, 

zmieniająca się w czasie w złocisty odcień, pokryta karminowym, a nawet jasnym 

rumieńcem, który jest jeszcze intensywniejszy u mutantów tego gatunku.  

Tabela 1. Odmiany owoców jabłek 

Nazwa odmiany Gala Lobo Szampion 

Data wpisu 12.06.1992 17.10.1990 14.12.1990 

Wygaśnięcie okresu wpisu 01.11.2035 01.11.2035 01.11.2035 

Nr wpisu S 234 S 31 S 101 

Zachowujący 
Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 PL-96-100 Skierniewice 

Hodowca 

Uwagi zimowa jesienna zimowa 

Skórka zielonożółta zielonożółta zielonożółta 

Miąższ 
żółtawy lub 
kremowy 

biały  
lub kremowy 

kremowobiały 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12] 

Kolejną odmianą jest odmiana Lobo zarejestrowana w 1990 roku jako odmiana 

jesienna. Miąższ jest koloru białego lub kremowego, skórka jest gruba i błyszcząca 

koloru zielonożółtej (na niej czerwonawy rumieniec). U odmiany występują jasno-

żółtoszare przetchlinek i są typowe po stronie czerwonawej. Natomiast odmiana Szam-

pion została zarejestrowana również w 1990 roku. Miąższ tych jabłek jest luźny 

i kremowobiały, a same owoce są duże i aromatyczne. Większość owoców pokryta jest 

zielonożółtą skórką z paskowanym rumieńcem. Skórka ta jest bardzo sucha, o czym 

trzeba pamiętać podczas przechowywania, ponieważ jabłka te mogą szybko zmniejszyć 

turgot. 

Przed przystąpieniem do analizy sprawdzono trzy wymiary oraz masy dla każdego 

owocu odmian jabłek. Na rysunku 2 przedstawiono urządzenie do pomiaru ciężaru  – 

waga laboratoryjna WPT 06C oraz określenie podstawowych paramentów 

fizycznych owoców jabłek tj. X – szerokość, Y – wysokość i Z – grubość za pomocą 

suwmiarki. Po wykonaniu pomiarów owoce umieszczano pojedynczo na szkle 

laboratoryjnym. Produkt umieszczany był w stabilizowanej termicznie, szczelnie zamy-

kanej komorze pomiarowej, a miejsce umieszczenia próbki w komorze (bezpośrednio 
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pod szczeliną fotopowielacza) było ściśle określone. Owoce wszystkich odmian jabłek 

analizowano trzydziestokrotnie (n = 30), badając je jednorazowo. Całkowity czas 

pomiaru ustalono doświadczalnie i wynosił dla pojedynczych prób zawsze 600 s. 

 

Rysunek 2. Badanie podstawowych parametrów fizycznych odmian: X – szerokość, Y – wysokość,  

Z – grubość [opracowane własne]  

Do wyznaczenia emisji fotonów wykorzystano metodę zliczania pojedynczych 

fotonów. Analiza procesu przetwarzania informacji (danymi wejściowymi jest ilość 

fotonów zidentyfikowanych przez fotopowielacz, a danymi wyjściowymi – suma-

ryczna liczba fotonów z zadanego okresu czasowego) następuje przy odpowiednich 

ustawieniach systemu pomiarowego. Wynik pomiaru emisji fotonów stanowi bez-

względną różnicę między liczbą fotonów zarejestrowanych przez fotopowielacz 

w komorze z materiałem i liczbą fotonów zarejestrowanych przez fotopowielacz 

w komorze światłoszczelnej bez materiału, wg zależności L = A - B [foton/jednostkę 

czasu], gdzie: L – liczba fotonów emitowanych przez badaną próbkę, A – liczba 

fotonów emitowana przez próbkę umieszczona w komorze światłoszczelnej, B – liczba 

fotonów emitowana przez pustą komorę światłoszczelną [10].  

4. Wyniki badań 

W tabeli 2 przedstawiono podstawowe parametry badanego materiału dla poszczegól-

nych owoców jabłek. Odchylenie standardowe było następujące: dla masy poszcze-

gólnych odmian było na poziomie 8,48-9,31, a dla parametrów X, Y i Z na poziomie od 

1,91 do 4,42. Masa między poszczególnymi pojedynczymi próbkami nie przekroczyła 

10% odchylenia od średniej dla badanej odmiany.  

Aby sprawdzić, czy istnieje zależność, pomiędzy ilością uwalnianych fotonów 

w funkcji czasu, analizowano nie tylko całkowitą, średnią ilość fotonów emitowaną 

przez badane produkty w przeliczeniu na 100 g (rys. 6), ale również rozkład tej emisji 

w konkretnych, 60 sekundowych okresach pomiarowych.  

 Tabela 2.Podstawowe parametry fizyczne materiału badawczego 

Odmiana Parametr Średnia  

wartość 

Odchylenie 

standardowe 

Minimum Maksimum 

Gala  

Masa (g) 101 8,67 83 119 

X (mm) 62 1,91 58 65 

Y (mm) 52 2,43 48 58 

Z (mm) 62 2,11 56 66 
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Lobo 

Masa (g) 159 8,48 183 205 

X (mm) 76 3,80 70 84 

Y (mm) 60 4,42 51 69 

Z (mm) 77 4,31 70 85 

Szampion 

Masa (g) 164 9,31 147 188 

X (mm) 76 2,42 71 83 

Y (mm) 63 3,32 57 68 

Z (mm) 75 2,68 70 80 

Źródło: Opracowanie własne 

Na rysunku 3, 4 i 5 przedstawiono emisję fotonów zliczonych dla badanych owoców 

jabłek odmiany Gala, Lobo i Szampion dla badanych okresów pomiarowych. Z przepro-

wadzonych badań wynika, że ilość emitowanych fotonów maleje, a dla każdego z anali-

zowanych owoców emisja fotonów w dwóch pierwszych okresach pomiarowych była 

losowa. Dla badanych odmian owoców, największy poziom emisji fotonów nastąpił 

dla owoców odmiany Gala (22 impulsów/60 s na 100 g), Lobo (25 impulsów/60 s 

na 100 g) w pierwszym okresie czasowym, natomiast dla odmiany owoców Szampion 

(11 impulsów/60 s na 100 g) w drugim okresie pomiarowym.  

 

Rysunek 3. Emisja fotonów przez owoce jabłek odmiany Gala w minutowych okresach pomiarowych 

[opracowanie własne] 

W każdej z analizowanych odmian struktura emisji fotonów była na początku 

największa, a po 180 s dla odmiany Gala i Szampion oraz po 240 s dla odmiany Lobo 

emisja fotonów była zbliżona i odchylenie wynosiło do 3 impulsów co 60 s dla kolej-

nych okresów pomiarowych (emisja fotonów ustabilizowała się dla kolejnych okresów 

pomiarowych).  
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Rysunek 4. Emisja fotonów przez owoce jabłek odmiany Lobo w minutowych okresach pomiarowych 
[opracowanie własne] 

 

Rysunek 5. Emisja fotonów przez owoce jabłek odmiany Szampion w minutowych okresach pomiarowych 
[opracowanie własne] 

Całkowita emisja fotonów w przeliczeniu na 100 g owoców (rys. 6) emitowanych 

przez odmianę Gala wynosiła średnio 107 impulsów/600 s, natomiast dla odmiany 

Lobo wynosiła średnio 94 impulsów/600 s, a odmianę Szampion wynosiła średnio  

87 impulsów/600 s.  
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Rysunek 6. Całkowita emisja fotonów przez badane owoce jabłek [opracowanie własne] 

W tabeli 3 przedstawiono grupy jednorodne dla masy i emisji fotonów dla poszcze-

gólnych owoców jabłek. Analiza została przeprowadzona za pomocą Testu Tukeya na 

poziomie α = 0,05 i wykazała dla masy 2 grupy jednorodne a dla emisji fotonów 

1 grupę jednorodną. 

Tabela 3. Grupy jednorodne dla wybranych parametrów poszczególnych owoców jabłek 

Odmiana Nr Masa Emisja fotonów 

1 
 

2 
 

1 

Gala 1  **** **** 

Lobo 2 ****  **** 

Szampion 3 ****  **** 

Źródło: Opracowanie własne 

5. Dyskusja 

Podczas badań wybranych odmian owoców jabłek masa była zróżnicowana, a analiza 

statystyczna wykazała 2 grupy jednorodne (Gala-Lobo i Gala-Szampion) oraz potwier-

dziła wcześniejsze badania, że emisja fotonów nie zależy od badanych odmian 

(1 grupa jednorodna), co za tym idzie emisja fotonów może być zróżnicowana takimi 

czynnikami jak np. struktura materiału, chemiczne właściwości, dostęp do światła 

naturalnego i kumulacji energii niezależnie od masy badanego materiału. Analizując 

emisyjność fotonów z owoców jabłek podczas trwania eksperymentu zaobserwowano 

też zależność jak w przypadku innych naszych badań np. odnoszących się do gruszek, 

które również charakteryzowały się wyższą emisyjnością na początku pomiarów [4]. 

Zróżnicowanie to było mniejsze niż w interwałach eksperymentu z gruszkami, gdyż 

w przypadku jabłek, w wariancie po minutowym naświetlaniu owoców światłem 

białym lub niebieskim, stwierdzono tylko 3 grupy jednorodne. W przypadku nieco 

dłuższego naświetlania światłem białym lub niebieskim, tj. przez 3 lub 5 minut, 

zróżnicowanie pomiędzy interwałami było nieco większe i we wszystkich wariantach 
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stwierdzono po 4 grupy jednorodne [3]. Zbliżonych zależności nie zaobserwowano 

w naszych poprzednich badaniach w przypadku analizowanych warzyw, tj. marchwi 

oraz ziemniaków starych i młodych. Dotyczyło to wszystkich wariantów doświadczal-

nych bez względu na barwę światła (białą lub niebieską) oraz czas naświetlania (1, 3 

lub 5 minut) [3]. Tak więc do tej pory analizowane przez nas warzywa nie posiadają 

statystycznie istotnego zróżnicowania emisyjności fotonów podczas trwania pomiarów. 

Ponadto, podobne badania zupełnie innych produktów, tj. piw rzemieślniczych, również 

nie wykazały istotnej zmienności emisyjności fotonów w trakcie trwania pomiarów. 

Na 7 analizowanych piw, wprawdzie w 5 przypadkach stwierdzono 2 grupy jednorodne, 

ale 75 sekundowe interwały nie wykazywały trendów rosnących lub malejących. 

W pozostałych 2 przypadkach zaobserwowano tylko 1 grupę jednorodną, a więc 

świadczyło to o całkowitym braku zróżnicowania [13].  

Przeprowadzone doświadczenie potwierdza, że każdy z badanych surowców 

biologicznych charakteryzuje się pewną emisyjnością fotonów. Poziom emisji fotonów 

w badanych owocach, w odniesieniu do publikowanych wcześniej wyników [1-4] był 

zbliżony. Najwyższe wartości tej emisji odnotowano dla owoców kiwi, najniższe – dla 

banana czerwonego. Zaobserwowane zróżnicowanie między substancjami pod wzglę-

dem emisyjności fotonowej może być wynikiem charakterystyki struktury jej ele-

mentów składowych (np. zawartości substancji prozdrowotnych) lub zdolności tych 

produktów do kumulowania światła słonecznego wewnątrz struktur komórek. Po prze-

transportowaniu ich do punktu finalnego proces dojrzewania tych owoców jest z kolei 

sztucznie stymulowany poprzez spryskiwanie ich etylenem, już bez udziału światła 

słonecznego. Przedstawiona metoda wydaje się być bardzo użyteczna jako narzędzie 

uzupełniającej metody pozwalającej na ocenę jakości surowców biologicznych. Dla 

wyciągnięcia bardziej gruntownych wniosków należałoby jednak przeprowadzić 

większą ilość pomiarów emisji fotonów z innych owoców uprawianych w kraju i za 

granicą oraz dokonać gruntownej analizy współzależności tej emisji z charakterystyką 

cech chemicznych badanych surowców. Można sądzić, że ponad dwukrotnie niższy 

poziom fotonów emitowanych przez próbki banana, w stosunku do ilości fotonów 

emitowanych np. przez próbki kiwi, może wynikać z procesu transportu bananów 

z miejsca uprawy do miejsca sprzedaży. Należy pamiętać, że w uprawie owoców 

i warzyw przerywany jest proces naturalnego dojrzewania w celu przedłużenia trwałości 

produktu [14]. Stwierdzono również, że metoda zliczania pojedynczych fotonów 

pozwala na identyfikację gatunków miodów, ale wymaga porównywania emisji foto-

nów w poszczególnych odcinkach czasowych, które charakteryzuje zróżnicowanie 

przedmiotowej emisji [15].  

Procedura pobierania próbek do badań emisyjności fotonów w Laboratorium 

Eksperymentalnych Technik Badawczych Surowców i Produktów Biologicznych Uni-

wersytetu Rolniczego w Krakowie wprawdzie dokładnie precyzuje z jakich części 

owoców, warzyw oraz innych produktów spożywczych należy pobierać materiał, ale 

nasza obecna wiedza na temat pewnego rodzaju różnej „akumulacji” fotonów w dotych-

czas przebadanych owocach, warzywach i piwach, pozwoliła jedynie doprecyzować 

procedurę pomiaru emisyjności fotonów w aspekcie minimalizacji wystawiania anali-

zowanych prób na światło tuż przed pomiarami [11]. 
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6. Podsumowanie 

Celem badań było porównanie emisji fotonów wybranych odmian owoców jabłek 

bez ingerencji fizycznej w materiał.  

Przeprowadzone doświadczenie poziomu emisji fotonów z trzech odmian owoców 

jabłek tj. Gala, Lobo, Szampion wykazało, że odmiana Gala uzyskała największy poziom 

emisji fotonów na 100 g owoców, kolejną odmianą były odmiany Lobo i Szampion. 

Średnia masa materiału badawczego również nie miała wpływu na emisję fotonów. 

Przedstawiona metoda pozostaje narzędziem uzupełniającym, pozwalającym na ocenę 

jakości surowców biologicznych. W celu wyciągnięcia dokładniejszych wniosków 

dotyczących emisji fotonów dla materiału biologicznego bez fizycznej ingerencji 

należałoby przeprowadzić analizę drogi materiału badawczego – od produkcji aż do 

sprzedaży (traceability).  
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Ultra słaba luminescencja jako potencjalna metoda oceny jakości owoców jabłek  

Streszczenie 
Koncepcję wykorzystania emisji promieniowania żywych organizmów (bioluminescencji) do oceny 

jakości żywności opracowanej przez F.A. Popp pozwala na pojedynczym zliczaniu fotonów (ang. Single 

Photon Couting). Na podstawie długoletnich badań stwierdził, że jakość żywności zależy od zgromadzonej 

w niej energii świetlnej w postaci biofotonów, a produkty lepszej jakości mają większą zdolność do kumu-
lowania światła [7-9]. Celem badań było porównanie emisji fotonów wybranych odmian owoców jabłek 

bez ingerencji fizycznej w materiał. Przeprowadzone doświadczenie poziomu emisji fotonów z trzech 

odmian owoców jabłek tj. Gala, Lobo, Szampion wykazało, że odmiana Gala uzyskała największy poziom 

emisji fotonów na 100 g owoców, kolejną odmianą były Lobo i Szampion. Średnia masa materiału 
badawczego również nie miała wpływu na emisję fotonów. Przedstawiona metoda pozostaje narzędziem 

uzupełniającym, pozwalającym na ocenę jakości surowców biologicznych. W celu wyciągnięcia dokład-

niejszych wniosków dotyczącą emisji fotonów dla materiału biologicznego bez fizycznej ingerencji nale-

żałoby przeprowadzić analizę drogi materiału badawczego – od produkcji aż do sprzedaży (traceability). 
Słowa kluczowe: fotony, emisja, jakość, jabłko  

Ultra weak luminescence (USL) as a potential method of assessing for quality 

of apple fruit 

Abstract 
The concept of using the radiation emission of living organisms (bioluminescence) to assess the quality of 

food developed by F.A. Popp allows for Single Photon Couting. On the basis of many years of research, he 

stated that the quality of food depends on the stored light energy in the form of biophotons, and better 

quality products have a greater ability to accumulate light [7-9]. The aim of the research was to compare 
the photon emission of selected apple fruit varieties without physical interference with the material. The 

conducted experiment of the photon emission level from three apple fruit varieties, ie Gala, Lobo, 

Szampion, showed that the Gala variety achieved the highest level of photon emission per 100 g of fruit, 

the next variety was the Lobo and Szampion varieties. The average mass of the research material also had 
no effect on the emission of photons. The presented method remains a complementary tool allowing for the 

assessment of the quality of biological raw materials. In order to draw more precise conclusions regarding 

the emission of photons for biological material without physical interference, an analysis of the path of the 

research material should be carried out – from production to sale (traceability). 
Keywords: photons, emission, quality, apple 
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Bezpieczeństwo mikrobiologiczne pasz –  

aktualne problemy i wyzwania 

1. Wstęp 

Jakość i bezpieczeństwo mikrobiologiczne pasz jest odzwierciedleniem wszystkich 

etapów ich wytwarzania, począwszy od etapu produkcji pierwotnej, aż po dystrybucję. 

Mikroflorę pasz, także patogenną, kształtują fauna i flora obszarów z których pozy-

skiwane są materiały paszowe, klimat, jakość gleby oraz stosowane nawożenie. 

Materiały pochodzenia roślinnego, poza śrutami roślin oleistych, charakteryzuje niska 

zawartość tłuszczu i białka wykorzystywanego przez mikroorganizmy. W przypadku 

materiałów pochodzenia zwierzęcego na jakość i bezpieczeństwo ma wpływ status 

zdrowotny zwierząt, a także warunki higieniczne panujące w rzeźni [1]. Celem niniej-

szej pracy było przedstawienie najważniejszych zagrożeń mikrobiologicznych mających 

wpływ na bezpieczeństwo mikrobiologiczne pasz i ich wpływ na zdrowie zwierząt. 

2. Mikrobiologiczne wskaźniki higieniczne pasz 

Biorąc pod uwagę aspekt bezpieczeństwa mikrobiologicznego, najistotniejszym pato-

genem są bakterie z rodzaju Salmonella. Wg danych literaturowych, głównym źródłem 

tego drobnoustroju dla zwierząt są wysokobiałkowe materiały paszowe pochodzenia 

roślinnego (tzw. critical feed material), w dalszej kolejności wymienia się mączki 

rybne i pochodne pszenicy. Jako kolejne istotne zagrożenia biologiczne w paszach 

uznawane są mikroorganizmy zdolne do wytwarzania spor opornych na niekorzystne 

czynniki środowiskowe (wysoka temperatura, działanie środków chemicznych). Należą 

do nich beztlenowe laseczki przetrwalnikujące z rodzaju Clostridium, tlenowe laseczki 

przetrwalnikujące z rodzaju Bacillus oraz pleśnie. Istotne znaczenie mają także pałeczki 

Gram-ujemne Escherichia coli oraz pałeczki Gram-dodatnie Listeria monocytogenes [2]. 

W większości bakterie z rodzaju Clostridium to saprofity, jednak niektóre gatunki 

mogą mieć istotne znaczenie epidemiologiczne dla zwierząt i człowieka. Wśród pato-

gennych przedstawicieli tego rodzaju wymienia się najczęściej: C. botulinum, C. per-

fringens, C. novyi, C. septicum, C. difficile, C. colinum, C. spiriforme, C. chauvoei, 

C. tetani. Występowanie wymienionych mikroorganizmów zależy od zanieczyszczeń 

pochodzenia glebowego, fekalnego. Na poziom kontaminacji laseczkami beztleno-

wymi mogą mieć wpływ czynniki procesu produkcyjnego sprzyjające ich wzrostowi tj. 

niewystarczająca obróbka termiczna, zbyt wolne schładzanie produktów, czy obecność 

w wewnętrznych warstwach warunków beztlenowych [1, 3-6].  

Spory bakterii z rodzaju Clostridium stanowią poważny problem w przemyśle 

paszowym, a ich pełna inaktywacja wymaga sterylizacji wysokotemperaturowej (w tem-

peraturze 121°C). Najczęstszą przyczynę zachorowań na tle beztlenowców przetrwal-
                                                                   
1 tomasz.grenda@piwet.pulawy.pl, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB, 

www.piwet.pulawy.pl. 
2 kwiatekk@piwet.pulawy.pl, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB, 

www.piwet.pulawy.pl. 
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nikujących stanowi C. perfringens. Zachorowalność, w zależności od gatunku zwie-

rzęcia, może wahać się od 15 do 50%, a śmiertelność dochodzi nawet do 100%. Naj-

większe straty są notowane w intensywnej hodowli drobiu, świń, bydła i owiec. Wystę-

powanie C. perfringens było odnotowywane w przedziale od 46% do 100% badanych 

próbek pasz w Polsce, w zależności od masy badanej próbki [4, 5]. Drobnoustrój ten 

występował zarówno w paszach przeznaczonych dla trzody chlewnej, bydła (ponad 

50%), jak i dla drobiu (ponad 48% próbek). C. perfringens jest drobnoustrojem 

warunkowo chorobotwórczym. Obecność szczepów toksynotwórczych B, C, D i E 

stwierdzona w dochodzeniu epidemiologicznym związana jest zawsze z procesem 

chorobowym. Występowanie toksotypu A jest powszechne w środowisku (w tym 

w przewodzie pokarmowym zwierząt) i schorzenia na jego tle zależą od wielu 

czynników, w tym od wrażliwości osobniczej poszczególnych gatunków zwierząt. Do 

wspomnianych czynników należą immunosupresja lub zaburzenie homeostazy 

przewodu pokarmowego, dieta wysokobiałkowa, przekarmianie, nadmierna podaż 

niektórych mikroelementów (np. cynku), przebyta antybiotykoterapia [7-9]. 

Patogenami beztlenowymi, istotnymi z punktu widzenia epidemiologicznego są 

także bakterie z gatunku C. botulinum. Mikroorganizmy te są zdolne do wytwarzania 

najsilniejszych, spośród znanych, biologicznych toksyn naturalnie występujących 

w przyrodzie. Toksyny typów C i D oraz ich mozaikowe warianty są główną przyczyną 

botulizmu u zwierząt. Głównym rezerwuarem C. botulinum jest gleba, osady wodne, 

ale również owady i ptactwo (w szczególności wodne). Przypadki botulizmu odnoto-

wywane są rzadko, jednak często przybierają postać epidemii trudnych do opanowania. 

W przypadku bydła – główną przyczyną tego schorzenia jest skarmianie zwierząt 

nieodpowiednio sporządzonymi kiszonkami (zbyt wysokie pH, rozwój mikroflory 

gnilnej). Na obecność tego patogenu w kiszonkach oprócz czynników wynikających 

z technologii ich wytwarzania ma wpływ nawożenie. Nawożenie pól uprawnych 

odchodami kurzymi może spowodować przenoszenie przetrwalników C. botulinum 

toksotypu D na rośliny, które następnie wykorzystywane są do produkcji pasz. 

Toksyna typu D nie powoduje botulizmu u ptaków, lecz przetrwalniki C. botulinum 

serotypu D mogą być przenoszone wraz z ptasimi odchodami. Nawożenie pól 

pomiotem kurzym może więc stanowić czynnik przyczyniający się do występowania 

botulizmu u bydła [3, 10, 11]. Podejrzewa się również, że nawożenie upraw przezna-

czonych na kiszonki pozostałościami fermentacyjnymi z biogazowni może być także 

pierwotną przyczyną botulizmu bydła. W piśmiennictwie, w szczególności odnotowy-

wane były przypadki chronicznego botulizmu na obszarach znajdujących się w pobliżu 

biogazowni. Dawka toksyny botulinowej typu C, która może wywołać objawy 

botulizmu u bydła wynosi jedynie 0,5 ng/kg [6]. 

Z kolei tlenowe laseczki przetrwalnikujące z gatunku Bacillus cereus, o ile nie 

stanowią groźnego patogenu dla zwierząt, obecne w dużej ilości w środowisku byto-

wania zwierząt hodowlanych (ściółka, pasza), mogą znacząco pogarszać jakość mikro-

biologiczną pozyskiwanych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego (mleko, 

mięso, jaja) [12].  

Do ważnych czynników mikrobiologicznych mających wpływ na jakość i bezpie-

czeństwo pasz należą grzyby pleśniowe. Są one mikroorganizmami wszechobecnymi, 

które wytwarzają zarodniki. Pleśnie powodują obniżenie wartości odżywczej mate-
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riałów paszowych, powodując zarazem niekorzystne zmiany organoleptyczne. Ze 

względu na zdolność produkcji mikotoksyn mogą także wywoływać mikotoksykozy 

zwierząt, a pośrednio poprzez zanieczyszczoną żywność pochodzenia zwierzęcego, 

także u ludzi. W zależności od rodzaju, mikotoksyny mogą wykazywać właściwości 

mutagenne, teratogenne lub estrogenne. U zwierząt mają wpływ na immunosupresję, 

prowadzącą do infekcji oportunistycznych (C. perfringens typu A, E. coli). Stąd tak 

ważna jest kontrola pasz pod względem obecności pleśni, które pochodzą z materiałów 

paszowych pochodzenia roślinnego. Aktywność enzymatyczna grzybów pleśniowych 

obniża wartość odżywczą materiałów paszowych, powodując jednocześnie niekorzystne 

zmiany organoleptyczne [3, 12, 13].  

Z pałeczek Gram-ujemnych istotnym patogenem są enterokrwotoczne szczepy 

E. coli O157:H7. Stwarzają one wysokie zagrożenie epidemiologiczne, a za główny 

ich rezerwuar uznaje się wołowinę niepoddaną obróbce termicznej. Niektóre badania 

wskazują, że pasza może być źródłem E. coli O157 dla bydła [14]. 

Drobnoustrojem powszechnie występującym w przyrodzie jest L. monocytogenes. 

Charakteryzuje się on wysoką opornością na czynniki fizykochemiczne. Drobnoustrój 

ten może przeżyć do 2 lat w glebie i do kilku lat w chłodni [15]. Ponadto, rośnie on 

w bardzo szerokim zakresie temperatur (0-45°C), przy pH od 4,3 do 9,6, toleruje 

wysokie stężenia soli (do 10%), niską aktywność wody (~0,83) i jest względnym bez-

tlenowcem. Za jeden z jego rezerwuarów uznaje się kiszonki, w szczególności belowane 

w porównaniu do kiszonek pryzmowanych, co wynika z trudności w prasowaniu, słab-

szej fermentacji i dużej powierzchni bel podatnej na uszkodzenia stosowanych opako-

wań. Opisywane dotąd przypadki listeriozy zwierząt hodowlanych wskazują na kiszonki, 

jako pierwotne lub wysoce prawdopodobne źródło tego patogenu [16-18].  

Narastającym i szeroko dyskutowanym problemem jest antybiotykooporność bak-

terii. Badania m.in. nad szczepami C. perfringens izolowanymi z tusz zwierząt rzeźnych 

wskazują na ich oporność względem tetracyklin, linkozamidów (linkomycyny, klin-

damycyny), czy bacytracyny (polipeptydy) [17, 19].  

Ocena jakości mikrobiologicznej pasz obejmuje również grupy drobnoustrojów 

pełniące rolę tzw. wskaźników higienicznych, do których należą: liczba bakterii tleno-

wych, liczba grzybów, liczba pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae czy miano laseczek 

Clostridium spp. Znaczenie wskaźników higienicznych pasz wyjaśnia reguła mówiąca 

o tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia mikroorganizmów patogennych i ich 

toksycznych metabolitów w paszy rośnie wraz z całkowitą liczbą drobnoustrojów 

w niej obecnych. Z kolei, występowanie w paszach patogenów i ich toksyn stwarza 

ryzyko zachorowań zwierząt oraz zanieczyszczenia surowców i produktów żywnościo-

wych pochodzenia zwierzęcego, co zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Ponadto, stała 

ekspozycja zwierząt na drobnoustroje licznie występujące w otoczeniu zwierząt w tym 

także w paszy, powoduje produkcję cytokin prozapalnych, aktywację odpowiedzi ostrej 

fazy, resorpcję aminokwasów z mięśni, zużywanie składników odżywczych na syntezę 

białek ostrej fazy, stymulację produkcji leptyny i obniżenie apetytu, co prowadzi do 

obniżenia produkcyjności [20, 21].  

Zasadniczym, choć ogólnym kryterium higienicznym informującym o stanie mikro-

biologicznym paszy jest ogólna liczba bakterii tlenowych i liczba drobnoustrojów. 

Parametr ten informuje o jakości mikrobiologicznej użytych materiałów paszowych, 
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efektywności dekontaminacji w trakcie procesu produkcyjnego oraz warunkach 

sanitarno-higienicznych w trakcie pozyskiwania, przetwarzania i obrotu paszy oraz jej 

komponentów. Ponadto, rozkład białek i tłuszczów przez bakterie proteolityczne oraz 

lipolityczne obecne w paszach prowadzi do obniżenia ich wartości odżywczej.  

Rodzina Enterobacteriaceae obejmuje m.in. rodzaje Salmonella, Escherichia, Shigella 

i Yersinia, w obrębie których występują gatunki i szczepy patogenne dla zwierząt 

i ludzi. Zdecydowana większość bakterii należących do tej rodziny to pałeczki 

jelitowe, których naturalnym środowiskiem bytowania jest przewód pokarmowy ludzi 

i zwierząt. Liczba Enterobacteriaceae jest użytecznym wskaźnikiem zanieczyszczenia 

kałowego, a jednocześnie pośrednim indykatorem obecności Salmonella spp. Jego 

znaczenie jest duże i wynika z faktu nierównomiernego rozmieszczenia pałeczek 

Salmonella w materiałach paszowych, co powoduje, że prawdopodobieństwo wykrycia 

tego drobnoustroju w kilku- lub kilkusettonowej partii paszy jest stosunkowo niskie. 

Jest to także wskaźnik dekontaminacji pasz w trakcie procesu produkcyjnego, służący 

monitorowaniu jakości produktu. Parametr ten, ważny zwłaszcza dla materiałów 

paszowych, stanowi krytyczny punkt kontroli w łańcuchu produkcji pasz [22].  

Produkcja przemysłowych mieszanek paszowych w Polsce wzrosła niemal dwu-

krotnie w ciągu ostatniej dekady. Profil i skala produkcji przemysłu paszowego, są 

ściśle związane z sytuacją w innych dziedzinach gospodarki, co potwierdziły wyda-

rzenia ostatnich lat (BSE, grypa ptaków o wysokiej zjadliwości, dioksyny, afrykański 

pomór świń). Istotny wpływ na produkcję w sektorze paszowym ma również polityka 

Unii Europejskiej dążąca do poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia 

zwierzęcego, którą definiuje koncepcja „One Health”. Mając na uwadze fakt, że pasze 

mogą być rezerwuarem lub wektorem drobnoustrojów patogennych, w tym czynników 

zoonotycznych, niezwykle istotna jest troska o możliwie jak najlepszą ich jakość 

mikrobiologiczną, ze strony zarówno rolników jak i wytwórców przemysłowych mie-

szanek paszowych. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej „zasadniczą odpowiedzial-

ność za bezpieczeństwo paszy ponosi przedsiębiorstwo paszowe” [22], a obowiązujące 

obecnie wymagania mikrobiologiczne nie dopuszczają jedynie obecności pałeczek 

Salmonella spp. w 25 g paszy i ograniczają liczbę bakterii z rodziny Enterobacteriaceae 

w materiałach paszowych pochodzenia zwierzęcego (w 2 spośród 5 próbek badanej 

partii dopuszcza się 300 jtk/g) i w surowej karmie dla zwierząt domowych (w 2 spo-

śród 5 próbek badanej partii dopuszcza się 5000 jtk/g) [23, 24]. 

3. Nowe wyzwania dla zachowania bezpieczeństwa mikrobiologicznego pasz 

Dziś w perspektywie wzrostu spożycia mięsa coraz częściej podejmuje się dyskusję 

o alternatywnych źródłach białka. Jednocześnie obserwuje się, że rolnictwo powoduje 

poważne negatywne konsekwencje, takie jak niszczenie zasobów naturalnych, zakłó-

canie równowagi środowiskowej. W tej sytuacji, znaczenie nowych, alternatywnych 

rozwiązań żywieniowych wydaje się być fundamentalne. 

W ostatnich dziesięcioleciach PAP (Processed Animal Protein – przetworzone 

białko zwierzęce) pozyskiwane z owadów zostało uznane za potencjalne źródło mate-

riału paszowego [25]. PAP pozyskiwany z owadów charakteryzuje się wysoką zawar-

tością aminokwasów egzogennych, jest bogaty w mikroelementy Ca, Mg, Zn, Fe i Cu. 

Istotny jest również wpływ owadów na niższy poziom wytwarzania gazów cieplarnia-

nych, a także mniejsze zużycie wody w porównaniu ze zwierzętami hodowlanymi 
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[26]. Widoczne są również korzyści ekonomiczne płynące z hodowli owadów, np. 

mniejsza powierzchnia terenu wymagana do pozyskania 1 kg białka lub możliwość 

biokonwersji odpadów organicznych [27], a także możliwość hodowli w dużym 

zagęszczeniu. Owady charakteryzują się niską podatnością na choroby i wyróżniają się 

krótkim stadium larwalnym. Do najbardziej obiecujących gatunków, które mogłyby 

zastąpić tradycyjne źródła białka, należą mącznik młynarek (Tenebrio molitor), mucha 

domowa (Musca domestica) i mucha czarny żołnierz (Hermetia illucens) [28, 29]. 

Pomimo wymienionych zalet zastosowania owadów i pozyskiwanego z nich PAP, 

pojawiają się wątpliwości dotyczące m.in. występowania patogenów, toksycznych sub-

stancji chemicznych stanowiących mechanizm obronny owadów, możliwość występo-

wania potencjalnych reakcji alergicznych po spożyciu, a także niedoboru tiaminy [30, 

31]. Niektóre doniesienia literaturowe wskazują na poważne zagrożenia związane 

z entomofagią, tj.: botulizm, gruźlica bydła, grypa A, parazytozy [29, 32, 33]. 

Dane literaturowe wskazują, że w jelitach owadów istnieje możliwość nosicielstwa 

gatunków chorobotwórczych, takich jak: C. botulinum, Staphylococcus aureus, Pseudo-

monas aureginosa, B. cereus [34, 35, 36]. 

Mikrobiom jelitowy owadów jest zróżnicowany i zależy od warunków hodowli 

i diety. Przetwarzanie larw odbywa się po ich opróżnieniu z treści jelitowej, istnieje 

jednak możliwość przeniesienia do pasz – pozostałości kału i mikroorganizmów 

powierzchniowych, które mogą być chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt [37]. 

Mikrobiom owadów może zawierać takie rodzaje bakterii, jak: Staphylococcus, 

Streptococcus, Bacillus, Proteus, Pseudomonas, Escherichia, Micrococcus, Lacto-

bacillus, Acinetobacter [38, 39]. Nieprzetworzone owady wykazują obecność bakterii 

przetrwalnikujących i Enterobacteriaceae [40]. Według raportu przygotowanego przez 

Komitet Naukowy Belgijskiej Federalnej Agencji Bezpieczeństwa Łańcucha Żywno-

ściowego [41] owady hodowane z gatunków, tj. mącznik młynarek (Tenebio molitor), 

szarańcza (Locusta migratoria) do produkcji żywności wykazują wysokie wartości 

zanieczyszczenia (do 10
7
 jtk/g) ogólnej liczby drobnoustrojów, a także wysoki poziom 

zanieczyszczenia przez Enterobacteriacae. Niższy poziom Enterobacteriaceae stwier-

dzano u nieprzetworzonych larw jedwabnika (poniżej 10
1
 jtk/g). 

Doświadczenia przeprowadzone przez Giaccone i wsp. [42] na lawach hodowla-

nych drewnojada (Zophobas morio), mącznika młynarka (Tenebrio molitor), motylicy 

(Galleria melonella) i świerszcza domowego (Acheta domesticus) wykazały wysoki 

poziom zanieczyszczenia bakteriami Gram-ujemnymi, głównie z grupy coli. Spośród 

Gram-dodatnich odnotowano rodzaje Micrococcus spp., Lactobacillus spp. (10
5
 jtk/g) 

i Staphylococcus (10
3
 jtk/g). W innym doświadczeniu przeprowadzonym przez Klunder 

i wsp. [36] zaobserwowano występowanie znacznej liczby Enterobacteriaceae (10
4
-

10
6
 cfu/g) i bakterii przetrwalnikujących na poziomie 10

2
-10

4
 cfu/g. 

Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 999/2001 [43] (rozporządzenie 

w sprawie TSE), nie zezwala się na karmienie zwierząt hodowlanych przetworzonym 

białkiem zwierzęcym (PAP). Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 [44] 

zabrania skarmiania odchodami i treścią przewodu pokarmowego, mimo że substraty 

te są wykorzystywane w innych częściach świata jako materiał do produkcji owadów. 

Przepisy prawne dotyczące owadów wykorzystywanych jako pasza są nadal w fazie 

dyskusji i rozwoju. Rozporządzenie (UE) 893/2017 [45] – umożliwia zastosowanie 
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PAP pozyskiwanego z owadów wyłącznie do skarmiania zwierząt akwakultury. 

Z kolei tłuszcz pochodzący z owadów jest dopuszczalny do skarmiania każdego gatunku 

zwierząt. Wymagania mikrobiologiczne i metody przetwarzania ubocznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego (w tym także owadów) są opisane w rozporządzeniu UE 

142/2011 [24]. 

W najbliższej przyszłości, pasze z dodatkiem PAP owadziego mogą stanowić zrów-

noważone źródło białka zwierzęcego, zaspokajać rosnący popyt na spożycie produktów 

pochodzenia zwierzęcego. Biorąc jednak pod uwagę bezpieczeństwo mikrobiologiczne 

owadów oraz zwiększające się możliwości ich wykorzystania w żywieniu zwierząt 

gospodarskich, zasadne wydaje się przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka zwią-

zanego z rozprzestrzenianiem się patogenów na wszystkie ogniwa łańcucha żywno-

ściowego, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój hodowli owadów 

w Polsce. 

4. Podsumowanie 

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne pasz rzutuje na dobrostan zwierząt gospo-

darskich, a także bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego. Wprowadzanie 

na rynek nowych materiałów czy też dodatków paszowych wymaga oceny ryzyka 

związanego z zagrożeniami mikrobiologicznymi. Nowe wyzwania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa mikrobiologicznego wydają się rzutować na coraz szersze potrzeby 

kontroli, a także doskonalenia narzędzi laboratoryjnych do wykrywania, charakterystyki 

fenotypowej oraz genotypowej patogenów. Obowiązujące kryteria i regulacje prawne 

wymagają od producentów, a także Inspekcji Weterynaryjnej identyfikacji i oceny 

ewentualnych zagrożeń, poprzez ciągłe doskonalenie systemów i narzędzi kontroli 

jakości.  

 

Publikacja była finansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 

w ramach projektu: GOSPOSTRATEG 1/385141/16/NCBIR/2018. 
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Bezpieczeństwo mikrobiologiczne pasz – aktualne problemy i wyzwania 

Streszczenie 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie najważniejszych zagrożeń mikrobiologicznych mających 

wpływ na bezpieczeństwo mikrobiologiczne pasz i ich wpływ na zdrowie zwierząt. Szczegółowo opisano 
wskaźniki higieniczne oraz wymagania którym podlegają pasze w świetle obowiązujących przepisów. 

Przedstawiono także nowe wyzwania mikrobiologiczne związane z planowanym wprowadzeniem do 

żywienia zwierząt przetworzonego białka zwierzęcego (PAP) pozyskiwanego z owadów.  

Słowa kluczowe: pasza, bezpieczeństwo mikrobiologiczne, PAP owadzi 

Microbiological safety of feed – current problems and challenges 

Abstract 
The aim of this study was to present the most important microbiological hazards affecting the microbio-

logical safety of feed and their impact on animal health. The hygienic indicators and the legal requirements 

for feed were described according to current regulations. Moreover, the new microbiological challenges 

related to the planned introduction to animal nutrition of processed animal protein (PAP) obtained from 
insects were also presented in this study. 

Keywords: feed, microbiological safety, insect PAP 
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Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań  

w celu poprawy efektywności rozrodu ryb 

w warunkach kontrolowanych na przykładzie karpia 

1. Wprowadzenie 

Karp ma duże znaczenie w polskiej oraz światowej produkcji ryb w akwakulturze. 

Wynika to z długoletniej tradycji związanej ze spożywaniem ryb oraz intensywnym 

rozwojem technik hodowlanych związanych z ich produkcją. Zapotrzebowanie na 

wysoko wartościowe źródło łatwo strawnego białka i pro-zdrowotne podejście do spoży-

wania ryb sprawia, że akwakultura jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwi-

jających się sektorów przemysłu spożywczego. W ostatnim czasie obserwuje się 

spadek produkcji karpia w Polsce czego wynikiem są występujące coraz częściej 

w naszej strefie geograficznej deficyty wody, choroby ryb oraz presja zwierząt 

rybożernych. Do zmniejszenia tej produkcji przyczyniają się także niepowodzenia 

związane z rozrodem, który uwarunkowany jest dostępnością tarlaków oraz ich zdol-

nością do produkcji dojrzałych gamet [1]. 

Dojrzałość płciowa samców, w tym samców karpia, określa ich potencjał roz-

rodczy, a tym samym jakość ich gamet oraz zdolność plemników do zapłodnienia. 

Nasienie karpia, podobnie do innych gatunków ryb, traci swoje zdolności zapład-

niające w relatywnie krótkim czasie po jego uwolnieniu do środowiska zewnętrznego 

[1]. Dzieje się tak dlatego, że ochronne właściwości plazmy nasienia, w której 

w warunkach naturalnych znajdują się plemniki, nie są wystarczające do utrzymania 

ich metabolizmu na właściwym poziomie. Zmiana temperatury otoczenia w jakiej 

plemniki przebywały doprowadza do wzrostu tempa metabolizmu, który wpływa m.in. 

na wystąpienie stresu oksydacyjnego, wynikiem którego jest powstawanie wolnych 

rodników, reaktywnych form tlenu oraz azotu, czego konsekwencją jest spadek jakości 

plemników. Aby utrzymać żywotność plemników i ich zdolność do zapłodnienia 

w warunkach in vitro można wykorzystać tzw. sztuczną plazmę nasienia (z ang. 

Artificial Seminal Plasma, ASP), której skład, pH oraz osmolalność gwarantuje zacho-

wanie plemników w stanie nieaktywnym chroniąc przy tym ich biologiczny potencjał 

[2]. Wykorzystanie sztucznej plazmy nasienia w warunkach kontrolowanych daje 

wówczas możliwość racjonalnego gospodarowania nasieniem o najwyższej jakości. 

Sztuczna plazma nasienia jest środowiskiem imitującym naturalną plazmę nasienia, 

w której w warunkach naturalnych znajdują się plemniki [3]. Wykorzystanie jej 

w warunkach wylęgarni zalecane jest przede wszystkim w sytuacji posiadania prób 

o obniżonej jakości, która nie gwarantuje sukcesu w zapłodnieniu [4]. Obniżona jakość 

nasienia może być spowodowana m.in. zanieczyszczeniem prób nasienia moczem 

podczas pobierania metodą manualną (tradycyjne wycieranie tarlaków). W takiej sytuacji 

dochodzi do przedwczesnej aktywacji plemników po kontakcie z moczem, którego 
                                                                   
1 b.cejko@pan.olsztyn.pl, Zakład Biologii Gamet i Zarodka, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, 

Polska Akademia Nauk, ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn. 
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niskie ciśnienie osmotyczne aktywuje aparat ruchu plemników. Zdeponowanie z kolei 

nasienia, po jego pozyskaniu, do sztucznej plazmy nasienia zapobiega takim sytuacjom 

i stwarza plemnikom warunki m.in. do odbudowy ATP [5]. Sztuczną plazmę nasienia 

można także wykorzystać w celu konfekcjonowania (przechowywania) plemników 

w warunkach in vitro. Wówczas zoptymalizowane zostaje środowisko przechowywania 

plemników oraz ograniczony zostaje wpływ toksycznego działanie produktów metabo-

lizmu komórkowego, który doprowadza do uszkodzeń błon komórkowych plemników 

(peroksydacja lipidów), degradacji białek oraz zużycia ATP. W konsekwencji nie 

dochodzi do utraty przez plemniki zdolności do ruchu oraz spadku możliwości zapład-

niającej [6, 7]. Dzięki temu jakość plemników utrzymuje się na wysokim poziomie 

w czasie od kilku do kilkunastu dni [2]. Wykorzystanie sztucznej plazmy nasienia 

w celu przechowywania plemników krótkookresowo daje możliwość prowadzenia 

rozrodu ryb w dowolnym dla hodowcy terminie bez konieczności częstych manipulacji 

z tarlakami. Co więcej zastosowanie ASP w celu przechowywania plemników daje 

lepsze wyniki niż stosowanie w tym celu innych buforów i rozrzedzalników [8, 9]. 

Celem prezentowanych badań było określenie możliwości wykorzystania ASP do 

przechowywania nasienia karpia w warunkach obniżonego metabolizmu (10°C) 

w czasie 14 dni. Skuteczność przechowywania nasienia określono w oparciu o analizę 

ruchliwości plemników przy wykorzystaniu systemu CASA (Computer-Assisted 

Sperm Analysis) oraz ich zdolnością do zapłodnienia ikry.  

2. Metodyka badań  

2.1. Pochodzenie samców i pozyskiwanie nasienia  

Samce karpia o średniej masie ciała 7 ±1,2 kg (n = 5) pochodziły z Gospodarstwa 

Rybackiego Warlity Wielkie (Ostróda, północna Polska), które odłowiono ze stawów 

ziemnych w trakcie trwania sezonu rozrodczego gatunku (w maju 2019 roku). Po prze-

wiezieniu ryb do wylęgarni umieszczono je w basenach funkcjonujących w zamkniętym 

obiegu wody i temp. 20°C. Przed pobraniem nasienia samce wprowadzono w stan 

anestezji przy wykorzystaniu 2-fenoxyetanolu w dawce 0,5 ml l
−1

 wody (Merc, 

Darmstadt, Germany). Następnie za pomocą masażu powłok brzusznych od każdego 

osobnika pozyskano do sterylnych strzykawek nasienie unikając zanieczyszczeń 

moczem, fekaliami oraz krwią.  

2.2. Rozrzedzenie nasienia  

Po pozyskaniu nasienia rozrzedzono je w sztucznej plazmie nasienia (ASP) 

o składzie 2 mM CaCl2, 1 mM Mg2SO4, 40 mM KCl, 100 mM NaCl, 20 mM Tris (pH 

7,5 and 310 mOsm kg
−1

 [4]. Próby nasienia rozrzedzono 10-krotnie (1 : 9; nasienie: 

ASP) zachowując końcową objętość 5 ml. Rozrzedzone nasienie przechowywano 

w temperaturze 10°C w okresie dwóch tygodni zachowując cienką warstwę (1 cm) 

zabezpieczając tym samym plemniki przed przyduszeniem. Przechowywane próby 

konfekcjonowano w pojemnikach do hodowli komórkowej (Thermo Scientific Nunc, 

Denmark) zaopatrzonych w wentylacyjne korki, które umożliwiały wymianę gazową 

przechowywanego nasienia ze środowiskiem zewnętrznym [10]. 
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2.3. Analiza ruchliwości plemników  

Każdą próbę nasienia zdeponowaną w ASP poddano analizie ruchliwości plemni-

ków przy wykorzystaniu systemu komputerowego CASA. Analizę ruchliwości prowa-

dzono w 1, 2, 5, 9, 11 oraz 14 dniu przechowywania nasienia krótkookresowo. Do 

aktywacji plemników zastosowano 10 mM bufor Tris zawierający 100 mM NaCl o pH 

9,0 i osmolalności 200 mOsm kg
−1

 z dodatkiem 0,5% albuminy [11]. W celu aktywacji 

plemników karpia 1 µl nasienia (uprzednio rozrzedzonego 10-krotnie w sztucznej 

plazmie nasienia) mieszano w 100 µl buforu aktywującego po czym tak sporządzoną 

mieszaninę nanoszono na szkiełko pokryte teflonową powłoką tworzącą dołki 

o średnicy 4 mm i głębokości 30 µm (Tekdon, Inc., Myakka City, FA, USA), a po około 

6 sekundach rozpoczynano rejestrację nagrania. Ruch plemników rejestrowano przy 

wykorzystaniu kamery Basler a202K (Basler, Germany) zintegrowanej z mikroskopem 

Olympus BX51 (lens Plan FL N 20x/0,5 NH ph1), (Olympus, Tokyo, Japan). Prędkość 

nagrania wynosiła 46,6 klatek na sekundę. Pierwsze 200 klatek z każdego nagrania 

analizowano z zastosowaniem programu CRISMAS (Image House Ltd., Denmark). 

Dla każdej próby nasienia przeprowadzono dwa pomiary, po czym w oparciu o dwa 

nagrania obliczono średnią dla każdego parametru CASA i każdej próby nasienia. 

Grupę kontrolną stanowiło nasienie świeże (nierozrzedzone). W związku z tym, że 

odsetek plemników ruchliwych (MOT, %) oraz prędkość krzywoliniową plemników 

(VCL, µm s
-1

) uznawane są za najbardziej istotne w odniesieniu do zdolności 

plemników do zapłodnienia [12, 13] analizę CASA ograniczono do wyznaczenia obu 

tych parametrów.  

2.4. Zapłodnienie ikry 

Ikrę pozyskano od dojrzałej samicy karpia o masie 10 kg, którą przetrzymywano do 

czasu tarła w basenach funkcjonujących w zamkniętym obiegu wody i temp 20°C. 

W celu zapłodnienia ikry karpia wykorzystano nasienie świeże (nierozrzedzone) oraz 

rozrzedzone w ASP, a zapłodnienie przeprowadzono w pierwszym oraz w czternastym 

dniu przechowywania nasienia. Przed zapłodnieniem określono koncentrację plemników 

po czym przeprowadzono zapłodnienie wykorzystując ilość 200 000 plemników na 50 

ziaren ikry w każdej próbie zapłodnienia (n = 5). Do zapłodnienia wykorzystano 5 ml 

buforu aktywującego plemniki. Po zapłodnieniu ikrę płukano wodą wylęgarnianą po 

czym inkubowano na szlakach Petriego w temp. 21°C. Po 24 godz. inkubacji określono 

odsetek zapłodnienia ikry, a po upływie kolejnych 52 godzin odsetek wylęgu. 

3. Analiza wyników  

Wartości ruchliwości plemników (MOT i VCL) oraz jakości ikry (odsetek zapłod-

nienia i wylęgu) po zastosowaniu nasienia świeżego oraz przechowywanego w warun-

kach ASP w czasie 14 dni przechowywania scharakteryzowano za pomocą średniej 

arytmetycznej oraz średniej najmniejszych kwadratów (±SEM). Różnice uznano za 

istotne przy wartości P < 0,05. Istotności różnic między grupami weryfikowano testem 

Bonferroniego. Przed analizą statystyczną wartości procentowe transformowano za 

pomocą funkcji arc-sin. Analizę statystyczną przeprowadzono w oparciu o dwuczyn-

nikową analizę wariancji (ANOVA) wykorzystując program GraphPad Prism 8 

(GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA San Diego, CA, USA). 
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3.1. Wpływ sztucznej plazmy nasienia na ruchliwość plemników  

W trakcie dwóch dni przechowywania nasienia krótkookresowo nie stwierdzono 

różnic istotnych statystycznie w wartościach MOT oraz VCL między nasieniem świe-

żym (Kontrola), a rozrzedzonym w sztucznej plazmie nasienia (ASP). Różnice istotne 

statystycznie stwierdzono w piątym dniu przechowywania nasienia gdzie stwierdzono 

spadek obydwu badanych parametrów w nasieniu świeżym (odpowiednio 37,6% 

i 115,0 µm s
-1

) w stosunku do nasienia rozrzedzonego w ASP (72,4% i 142,5 µm s
-1

), 

(Rysunek 1A,B; P < 0,0001). Wraz z upływem czasu przechowywania nasienia 

parametry CASA nasienia świeżego obniżały się istotnie w stosunku do nasienia, które 

konfekcjonowano w warunkach ASP. Po 14 dniach przechowywania nasienia 

ruchliwość plemników oraz ich prędkość krzywoliniowa w nasieniu rozrzedzonym 

w ASP kształtowała się na poziomie 52,7% i 117,1 µm s
-1
. Wartości te były istotnie 

niższe od świeżego nasienia (90,3% i 135,5 µm s
-1

) pozyskanego w tym samym dniu 

od samców karpia ale jedynie w odniesieniu do ruchliwości plemników (rys. 1A, B;  

P < 0,0001). 

 

Rysunek 1. Ruchliwość (A) oraz prędkość krzywoliniowa (B) plemników karpia (n = 5) przechowywanych 

krótkookresowo w warunkach ASP (nasienie rozrzedzone) w czasie czternastu dni. Nasienie świeże 

(nierozrzedzone) stanowiło kontrolę [opracowanie własne]  

3.2. Wpływ sztucznej plazmy nasienia na efektywność zapłodnienia ikry 

i odsetek wylęgu  

Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w odsetku zapłodnienia ikry między 

próbami zapładnianymi nasieniem świeżym (Kontrola), a rozrzedzonym w sztucznej 

plazmie nasienia (ASP) w czasie pierwszego (odpowiednio 86,2% i 81,1%) oraz czter-

nastego (80,5% i 85,3%) dnia przechowywania w warunkach obniżonego metabolizmu 

(rys. 2A; P > 0,05). Różnic takich nie stwierdzono także w odsetku wylęgowości 

między różnymi wariantami przechowywania nasienia karpia w pierwszym (odpo-

wiednio 19,0% i 28,7% dla nasienia świeżego i rozrzedzonego w sztucznej plazmie 

nasienia) oraz czternastym (odpowiednio 34,8% i 32,3% dla nasienia świeżego 

i rozrzedzonego w sztucznej plazmie nasienia) dniu trwania eksperymentu (rys. 2B;  

P > 0,05). 
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Rysunek 2. Odsetek zapłodnienia (A) oraz odsetek wylęgu (B) karpia (n = 5) w czasie pierwszego (1) oraz 

czternastego (14) dnia po zastosowaniu do zapłodnienia ikry nasienia rozrzedzonego w ASP. Nasienie świeże 
(nierozrzedzone) stanowiło kontrolę [opracowanie własne] 

4. Podsumowanie  

Nasienie karpia traci swoją zdolność zapładniającą w relatywnie krótkim czasie po 

jego pozyskaniu, dlatego wykorzystanie go do zapłodnienia w warunkach kontrolowa-

nych ograniczone jest zwykle do kilku godzin [1]. Przebieg samego tarła jest czaso-

chłonny i wymaga szeregu manipulacji na rybach (odłów, transport, anestezja, stymu-

lacja hormonalna), które mogą wpłynąć na obniżoną jakość pozyskanych gamet oraz 

kondycję tarlaków. W celu ograniczenia negatywnych skutków manipulacji na rybach 

oraz zwiększenia efektywności rozrodu poszukuje się innowacyjnych rozwiązań, które 

można wdrażać do praktyki rybackiej. Jednym z nich jest wykorzystanie w rozrodzie 

karpia sztucznej plazmy nasienia (ASP), w której to po pozyskaniu umieszcza się 

plemniki zapewniając im żywotność i zdolność do zapłodnienia w czasie od kilku [2, 

4] do nawet kilkunastu dni [prezentowane wyniki badań]. Taki zabieg umożliwia 

racjonalne gospodarowanie tarlakami tj. jednorazowy pobór znacznych (potrzebnych 

do zapłodnienia) objętości nasienia od kilku samców i wykorzystanie go do zapłod-

nienia ikry w dowolnym dla hodowcy terminie.  

Wyniki prezentowanych badań wskazują, że zdeponowanie pozyskanych prób 

nasienia do środowiska ASP ma wpływ na zachowanie ich ruchliwości i żywotności 

w czasie dwóch tygodni. Co więcej plemniki przechowywane w warunkach obniżonego 

metabolizmu poza naturalnym środowiskiem (układ rozrodczy karpia) cechowały się 

wysoką wartością biologiczną, o czym świadczy odsetek zapłodnienia kształtujący się 

na wysokim tj. powyżej 80% poziomie. Odsetek wylęgu, który nie przekraczał 30% 

zarówno w próbach nasienia świeżego oraz przechowywanego w warunkach ASP 

w czasie pierwszego dnia trwania eksperymentu nie jest zadowalający i wiązać go 

można z niekontrolowanym procesem inkubacji ikry w czasie powyżej 24 godzin i ich 

wpływu na efektywność zapłodnienia. W świetle powyższych danych zasadnym jest 

podjęcie kolejnych badań dotyczących zmian jakości przechowywanych prób nasienia 

oraz ich wpływu na żywotność zarodków karpia.  
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Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy efektywności rozrodu 

ryb w warunkach kontrolowanych na przykładzie karpia 

Streszczenie 

Jednym z głównych problemów w rozrodzie ryb w warunkach kontrolowanych jest dostępność tarlaków, 

od których pozyskuje się dojrzałe gamety tj. ikra i plemniki. W badaniach nad rozrodem ryb kluczową 

rolę, oprócz jakości ikry, stanowi także szczegółowa analiza jakości nasienia. Jakość nasienia różni się 
w zależności od stopnia dojrzałości samców oraz okresu w sezonie rozrodczym gatunku. Zmienność ta 

rzutuje na skuteczność zapłodnienia, a co za tym idzie na efektywność rozrodu. W celu poprawy jakości 

pozyskanego nasienia wykorzystać można innowacyjne techniki przy wykorzystaniu sztucznej plazmy 

nasienia (ang. Artificial Seminal Plasma – ASP). Wykorzystanie ASP, której skład opracowuje się na 
podstawie naturalnej plazmy nasienia danego gatunku zalecane jest w sytuacji posiadania prób o obniżonej 

jakości, która nie gwarantuje sukcesu w zapłodnieniu. Obniżona jakość nasienia może być spowodowana 

nieodpowiednim czasem jego pozyskania tj. od niedojrzałych samców lub zanieczyszczeniem prób nasienia 

moczem tj. podczas pobierania nasienia. Co więcej ASP wykorzystać można w celu przechowywania prób 
nasienia krótkookresowo (10°C), co daje możliwość prowadzenia rozrodu ryb bez konieczności częstych mani-

pulacji z tarlakami. Doświadczalnie stwierdzono możliwość wykorzystania ASP karpia o składzie 2 mM 

CaCl2, 1 mM Mg2SO4, 40 m M KCl, 100 mM NaCl, 20 mM Tris (pH 7,5; osmolalność 310 mOsm kg−1) 

w celu przechowywania nasienia w czasie 14 dni w warunkach kontrolowanych. W tym czasie podstawowe 
parametry jakości nasienia tj. ruchliwość plemników (MOT, %) oraz ich prędkość krzywoliniowa (VCL, 

µm s-1) kształtowały się na wysokim poziomie. Stwierdzono także skuteczność wykorzystania takich prób 

do zapłodnienia ikry badanego gatunku. Wyniki uzyskanych badań wskazują na możliwość zastosowania 

w warunkach kontrolowanych ASP w celu poprawy wydajności reprodukcyjnej karpia na skalę przemysłową. 
Słowa kluczowe: karp, przechowywanie nasienia, sztuczna plazma nasienia, rozród 

The use of innovative approach to improve the effect of fish reproduction 

in controlled conditions, on the model of carp 

Abstract  
One of the main problems in fish reproduction under controlled conditions is the availability of mature 

bloodstocks which produce good quality of gametes i.e. eggs and sperm. Apart from eggs, sperm analysis 

is also a very important goal in studies on fish reproduction. The quality of the sperm depending on the 

maturity of the males and the period of the reproductive cycle of species. This variability affects the 
fertilization process and hence the reproduction effect. To improve the quality of collected sperm artificial 

seminal plasma (ASP) may be used as a new method in controlled reproduction of fish. The ASP, the 

composition of which is based on the natural seminal plasma of a given species, is generally used and 

recommended to improved poor quality of sperm which does not guarantee success in fertilization. Poor 
sperm quality may be caused by inappropriate time of sperm collection, i.e. from immature males, or by 

contamination of sperm samples with urine taking place under abdominal massage of the fish. Moreover, 

ASP can be used to short-term storage of sperm (10°C), which makes it possible use to reproduction in fish 

without the several manipulations with spawners. It was confirmed that ASP of common carp (2 mM 
CaCl2, 1 mM Mg2SO4, 40 m M KCl, 100 mM NaCl, 20 mM Tris (pH 7,5; osmolality 310 mOsm kg−1) 

may be used to short-term storage of sperm during 14 days under controlled condition. During this time the 

main sperm parameters i.e. sperm motility (MOT, %) and curvilinear velocity of sperm (VCL, µm s-1) was 

on the high level. The use of such samples to fertilization the eggs was also confirmed. The result of the 
presented study indicated the possibility of using ASP under controlled conditions to improve the 

reproductive performance of common carp on an industrial scale. 

Keywords: common carp, short-term storage, artificial seminal plasma, reproduction 
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Wykorzystanie dostępnych narzędzi diagnostycznych 

w ocenie jakości nasienia ryb, ich biologicznego 

potencjału oraz możliwości zapładniającej 

1. Wprowadzenie 

Właściwa jakość gamet determinuje efektywność zapłodnienia, właściwy wzrost 

oraz rozwój stadiów młodocianych, co w konsekwencji decyduje o sukcesie rozrodu 

ryb i ma wpływ na wzrost produkcji w akwakulturze [1]. Obecnie, w oparciu o dostępne 

narzędzia diagnostyczne można kompleksowo ocenić jakość nasienia, która winna być 

punktem wyjścia do wykorzystania pozyskanego materiału w pracach badawczych lub 

w praktyce wylęgarniczej. U samców ryb do podstawowych parametrów jakości 

nasienia, decydujących o sukcesie w zapłodnieniu, zalicza się ruchliwość plemników 

oraz ich prędkość krzywoliniową [2, 3]. Możliwość wyznaczenia tych parametrów daje 

obecnie przede wszystkim stosowanie systemów komputerowych dostępnych komer-

cyjnie. Spośród wyznaczników jakości nasienia określanych jako istotne wymienia się 

także koncentrację plemników, żywotność plemników oraz stabilność ich błon komór-

kowych [4]. Parametry te określane są przede wszystkim w pracach badawczych ponie-

waż wymagają zastosowania techniki spektrofotometrycznej oraz techniki cytometrii 

przepływowej. Innymi, rzadziej oznaczanymi wyznacznikami jakości nasienia są odczyn 

pH nasienia/plazmy nasienia oraz ciśnienie osmotyczne plazmy nasienia. O ile odczyn 

pH nasienia można wyznaczyć przy zastosowaniu pH-metrów przenośnych, łatwych 

i prostych w obsłudze o tyle określenie pH plazmy nasienia i jej osmolalność wymaga 

odpowiedniego przygotowania prób, które możliwe jest jedynie w warunkach labora-

toryjnych. Prezentowane opracowanie opisuje zasadę działania wybranych narzędzi 

diagnostycznych stosowanych w ocenie jakości nasienia ryb, ich zastosowanie w pracach 

laboratoryjnych oraz możliwość wykorzystania w warunkach wylęgarni.  

2. System CASA 

Ruchliwość plemników stanowi jeden z głównych wyznaczników jakości nasienia 

na podstawie którego, dokonuje się oceny jakości gamet męskich i szacuje ich zdol-

ność do zapłodnienia ikry. Do lat 90. XX wieku ruchliwość plemników określano 

w oparciu o metodę subiektywną wykorzystując do tego celu mikroskop świetlny. 

Pomimo że metoda subiektywna daje możliwość określenia ruchliwości plemników, to 

obciążona jest ograniczeniami, które wiążą się przede wszystkim z doświadczeniem 

obserwatora dokonującego pomiaru. Może to mieć wpływ na przeszacowane lub 

niedoszacowane wartości ruchliwości plemników, które mogą mieścić się w granicach 

30-60% [5]. Wraz z rozwojem technologii komputerowej do oceny ruchliwości plem-

ników zaczęto wykorzystywać systemy do komputerowej analizy ruchu plemników tj. 

Computr Assisted Semen Analysis Systems (CASA) [6-8]. W odróżnieniu od metody 

                                                                   
1 b.cejko@pan.olsztyn.pl, Zakład Biologii Gamet i Zarodka, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, 

Polska Akademia Nauk, ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn. 
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subiektywnej, gdzie określić można tylko odsetek plemników ruchliwych, system CASA 

pozwala na obiektywny pomiar wielu parametrów plemników w tym na określenie ich 

prędkości, trajektorii ruchu, odchyleń główki czy pracy witki. Analiza CASA umożliwia 

wyznaczenie parametrów I-rzędowych plemników tj. odsetek plemników ruchliwych 

(MOT, %), odsetek plemników o ruchu progresywnym (PRG, %), prędkość krzywo-

liniowa (VCL, µm s
-1

), prędkość prostoliniowa (VSL, µm s
-1

), prędkość całkowita 

(VAP, µm s
-1

), amplituda bocznych wychyleń główki (ALH, µm) i częstotliwość 

uderzeń witki (BCF, Hz) oraz parametrów II-rzędowych plemników tj. liniowość 

ruchu (LIN tj. VSL x VCL
-1
 x 100%), kierunkowość ruchu (STR tj. VSL x VAP

-1
 x100 

%) oraz wskaźnik drgań plemnika (WOB tj. VAP x VCL
-1

 x 100%). Podstawowa 

zaleta wykorzystania systemów automatycznych polega zatem na obiektywności 

uzyskanych wyników, a także na wysokiej ich szczegółowości. To natomiast zapewnia 

porównywalność wyników badań otrzymywanych w różnych laboratoriach, ich właściwą 

interpretację i możliwość powtórzeń. 

Metoda wykorzystania systemu CASA polega na wcześniejszej aktywacji plemni-

ków w odpowiednim (dla danego gatunku) roztworze aktywującym po czym naniesieniu 

na szkiełko podstawowe zawiesiny nasienia i płynu aktywującego. Czas od aktywacji 

plemników do naniesienia na szkiełko nie powinno przekraczać 6 sekund. Rejestracji 

nagrania dokonuje się następnie przy odpowiednim ustawieniu (dla danego gatunku) 

systemu CASA. Obraz ruchu plemników dokumentuje się za pomocą kamery cyfrowej 

zintegrowanej z mikroskopem. Aktualnie dostępnych jest kilka systemów CASA jakie 

wykorzystuje się w badaniach nad jakością nasienia ryb. Wśród nich wymienić można 

m.in. system CRISMAS (Image House Ltd., Denmark) oraz system Hobson Sperm 

Tracker. Dostępne są także systemy wykorzystywane w formie on-line tj. Image J 

system (http://rsb.info.nih.gov/ij) [9]. W ostatnio przeprowadzonych badaniach wska-

zano na krytyczną rolę FPS (klatek na sekundę) kamery stosowanej w badaniu CASA 

w otrzymywaniu rzetelnych danych odnośnie ruchliwości plemników oraz przedsta-

wiono wizualizację zasady powstawania błędów w analizie CASA w przypadku zbyt 

małej wartości FPS [10]. Może to mieć wpływ na wiarygodność prowadzonych badań 

i właściwą interpretację otrzymywanych wyników. 

O możliwości wykorzystania systemów komputerowych w praktyce wylęgarniczej 

trudno spekulować. Koszt zakupu i utrzymania takiej aparatury jest dość wysoki, jej 

obsługa wymaga doświadczenia, a analiza uzyskanych wyników jest czasochłonna. 

Wydaje się jednak, że systemy komputerowe spełniają swoją rolę przede wszystkim 

tam, gdzie są niezastąpione, a więc w badaniach medycznych oraz laboratoryjnych. 

Wyniki, jakie przy ich pomocy udaje się uzyskać są na tyle ważne, że ich transfer do 

praktyki rybackiej nie powinien pozostawiać wątpliwości, a ich aplikacja może okazać 

się jedynie kwestią czasu.  

3. NucleoConter 

W ocenie jakości nasienia ryb istotne znaczenie odgrywa także pomiar koncentracji 

plemników, która jest cechą gatunkową. Plemniki ryb charakteryzują się niewielkimi 

rozmiarami dlatego określenie ich koncentracji przy wykorzystaniu komory Bürkera 

pod mikroskopem świetlnym jest czasochłonne i wymaga niejednokrotnie wielu po-

wtórzeń. Co więcej oko ludzkie nie jest w stanie zarejestrować i zinterpretować różnic 

w sposobie wybarwienia komórek czy ich precyzyjnego zliczenia. Dodatkowym 
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czynnikiem ograniczającym obiektywną ocenę pomiaru jest obecność agregatów 

komórek. Na szczęście dzisiejsza technologia jest w stanie zaoferować urządzenia, 

które rozwiązują takie problemy. Jednym z takich urządzeń jest urządzenie o nazwie 

NucleoCounter®, które daje możliwość przeprowadzenia niezwykle precyzyjnego 

i obiektywnego liczenia komórek ssaków, drożdży, nasienia oraz komórek somatycz-

nych. Działanie tego urządzenia oparte jest na technice mikroskopii fluorescencyjnej 

i stosowane jest obecnie nie tylko w laboratoriach naukowych, ale również w przemyśle 

farmaceutycznym czy spożywczym (browary, mleczarnie). Zastosowanie Nucleo- 

Countera potwierdzono także w medycynie (kliniki zapłodnień in vitro) oraz rolnictwie 

(stacje hodowli i unasienniania zwierząt).  

Metoda działania urządzenia polega na poddaniu zawiesiny komórek lizie 

w roztworze z dodatkiem detergentu, co powoduje zwiększenie przepuszczalności 

membran, a w konsekwencji zniesienie barier do penetracji jodkiem propidyny (PI) do 

jądra komórkowego oraz jego połączenie z DNA. Do reakcji dochodzi w kasetkach 

stanowiących element wymienny systemu. Całość tego procesu jest przechwycona 

przez mikroskop fluorescencyjny, a wygenerowany obraz jest rejestrowany przez 

kamerę po czym poddany analizie. Zaletą systemu jest możliwość szybkiego pomiaru 

nie tylko koncentracji plemników ale także ich żywotności. Co więcej, aparat ten jest 

urządzeniem przenośnym co umożliwia jego zastosowania w pracach polowych np. 

w mobilnych laboratoriach lub wylęgarniach. Daje to możliwość szybkiego i precyzyj-

nego oszacowania jakości nasienia i ich przydatności do zapłodnienia ikry. Warto 

jednak zaznaczyć, że stosowanie urządzenia NucleoCounter wymaga zakupu kasetek 

i ich późniejszej utylizacji ze względu na zawartość substancji toksycznych. W pracach 

laboratoryjnych oraz w praktyce hodowlanej wartym polecenia jest NucleoCounter  

SP-100 [11]. 

4. Cytometr przepływowy  

W ocenie jakości nasienia ryb istotną rolę odgrywają także inne parametry plem-

ników takie jak ich żywotność czy stabilność ich błon komórkowych, które obecnie 

określa się w oparciu o technikę cytometrii przepływowej. Cytometria przepływowa 

jest metodą pozwalającą na pomiar kształtu, wielkości i fluorescencji pojedynczych 

komórek lub cząsteczek przepływających przez aparat w strumieniu cieczy. W warun-

kach standardowej mikroskopii świetlnej, w której analizuje się plemniki żywe/martwe 

analizy są ograniczane do jednej cechy. W przypadku cystometrii przepływowej zakres 

analiz można relatywnie rozszerzyć poprzez zastosowanie odpowiednich kombinacji 

barwników, dzięki czemu można przeprowadzić wnikliwą analizę poszczególnych 

struktur plemnika i ich funkcji. Daje to możliwość oceny stanu badanych komórek, ich 

żywotność, integralność akrosomu, funkcjonowanie mitochondriów oraz integralność 

DNA. Pomiar wielu parametrów gwarantuje lepszą ocenę zdolności zapładniającej 

plemników w relatywnie krótkim czasie, co nabiera istotnego znaczenia w sytuacji 

badań podstawowych oraz aplikacyjnych [12]. Odnośnie plemników ssaków to przepro-

wadzono dotychczas szereg badań dotyczących morfometrii, koncentracji plemników, 

stabilności błon komórkowych, aktywność mitochondriów, integralności i aktywności 

mitochondriów, kapacytacji czy mechanizmów apoptozy [13]. W przypadku ryb, 

w większości prac uwzględniających badania struktury i funkcji komórek badania 

ogranicza się do analizy żywe/martwe z zastosowaniem mikroskopii świetlnej. Cyto-
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metria przepływowa jest stosowana natomiast do oceny integralności plazmolemmy 

oraz aktywności mitochondriów i plemników [14, 15]. Obecnie dostępnych jest wiele 

urządzeń wykorzystujących technikę cytometrii przepływowej m.in. BD FACSAria II 

Cell Sorter (Becton Dickinson, BD Biocsiences, San Jose, USA), Guava® easyCyte™ 

Flow Cytometers (Luminex), Muse® Cell Analyzer (Merck KGaA, Darmstadt, 

Germany). 

5. pH-metr 

Odczyn pH nasienia i plazmy nasienia jest jednym z parametrów na podstawie 

którego określić można stopień dojrzałości płciowej samców ryb [16]. O ile stosowanie 

pH-metrów w pracach laboratoryjnych (sporządzanie buforów, kontrola stanu wody 

itp.) jest powszechne o tyle ich zastosowanie w diagnostyce nasienia jest rzadko spoty-

kane i ograniczone przede wszystkim ze względu na konstrukcję samego urządzenia. 

Stosowanie standardowych pH-metrów o dużej średnicy diody nie jest możliwe 

w sytuacji kiedy dysponujemy ograniczoną objętością nasienia oraz plazmy nasienia. 

Niewielkie objętości nasienia pozyskuje się od wielu gatunków ryb, co znacznie ogra-

nicza wykorzystanie pozyskanego materiału w pracach diagnostycznych. Z pomocą 

przychodzą tu nowe rozwiązania technologiczne, w tym pH-metry dostosowane do 

pomiaru pH w małych objętościach cieczy czy innych płynach fizjologicznych. 

Średnica diody takiego urządzenia jest na tyle mała, że umożliwia pomiar pH 

w próbach o niewielkiej objętości plazmy nasienia czy też samego nasienia (< 20 µl). 

Dodatkowa zaleta stosowania takich urządzeń to uniezależnienie od stacjonarnego 

zasilania (zasilanie bateriami), co daje możliwość jego zastosowania w warunkach 

polowych, w których często ma miejsce kontrola jakości nasienia. Największą zaletą 

stosowania pH-metrów przenośnych, o średnicy diody umożliwiającej pomiar pH 

w małych objętościach próby, może okazać się ich wykorzystanie do monitorowania 

stanu jakości nasienia przechowywanego krótkookresowo w warunkach chłodniczych, 

bądź do kontroli jakości nasienia samców post-mortem. W warunkach hodowlanych 

stosuje się bowiem do zapłodnienia ikry nasienie przechowywane krótkookresowo 

w czasie kilku dni, a jego jakość musi być przed finalnym aktem zapłodnienia monito-

rowana [17]. Godnym polecenia w takich badaniach jest Miernik Orion 3 Star wypo-

sażony w elektrodę Orion Ross Ultra firmy Thermo Scientific, MA, USA [18].  

6. Osmometr  

Osmolalność plazmy nasienia to parametr, który wskazuje na potencjalne zanie-

czyszczenie nasienia moczem, mające niekiedy miejsce podczas wycierania tarlaków 

w warunkach kontrolowanych [19, 20]. Zanieczyszczone nasienie charakteryzuje się 

obniżoną jakością, która wpływa na brak sukcesu w zapłodnieniu. W warunkach 

polowych i wylęgarnianych oko ludzkie nie jest w stanie ocenić precyzyjnie jakości 

pozyskanego nasienia, a co więcej stopnia jego zanieczyszczenia. Dlatego też w celu 

oceny jakości pozyskanego materiału biologicznego, pozyskane próby poddać można 

ocenie przy wykorzystaniu osmometru. Wykorzystanie takiego urządzenia wymaga 

uprzedniego przygotowania próby, która polega na otrzymaniu plazmy nasienia. 

W tym celu próbę nasienia należy wirować w czasie około 10 minut przy prędkości 

8,000-10,000 g w warunkach chłodniczych (4°C). Pozyskaną plazmę nasienia poddaje 

się wówczas ocenie wartości ciśnienia osmotycznego. W tym celu zastosować można 
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osmometr Loser (Minitüb, Abfüll – u. Labortechnik GmbH, Germany). Aparat jest 

urządzeniem łatwym w obsłudze, relatywnie tanim oraz przenośnym co daje możli-

wość jego wykorzystania w warunkach polowych.  

7. Podsumowanie  

Identyfikacja parametrów decydujących o wartości biologicznej nasienia jest 

punktem wyjścia do określenia potencjału rozrodczego samców oraz możliwości wyko-

rzystania pozyskanych gamet w rozrodzie. Z danych literaturowych wiemy, że dopiero 

kompleksowa analiza wyznaczników jakości oraz parametrów biochemicznych nasienia 

w pełni oddaje kondycję samców, zdolność plemników do ruchu i zapłodnienia, a co 

za tym idzie ich przydatność do krótkookresowego przechowywania lub kriokonser-

wacji. Dostępność narzędzi diagnostycznych umożliwia i ułatwia ocenę potencjału 

biologicznego samców ryb, tak jak ma to miejsce u innych zwierząt gospodarskich. 

Większość przedstawionych w opracowaniu narzędzi diagnostycznych ma zastosowanie 

w pracach laboratoryjnych, ale ich wysoka czułość i możliwość uzyskania obiektyw-

nych wyników sprawia, że w niedalekiej przyszłości znajdą one z pewnością zastoso-

wanie także w warunkach produkcyjnych. Stosowanie wysoko specjalistycznego 

sprzętu (systemy komputerowe do analizy ruchu plemników, cytometry przepływowe) 

jest niezmiernie rzadko praktykowane w warunkach hodowli ryb dlatego warto wówczas 

stosować narzędzia dostępne komercyjnie i proste w obsłudze tj. NucleoConter czy 

pH-metr, gdzie ich wykorzystanie nie będzie stanowić żadnej trudności, a interpretacja 

uzyskanych wyników budzić zastrzeżeń.  
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Wykorzystanie dostępnych narzędzi diagnostycznych w ocenie jakości nasienia 

ryb, ich biologicznego potencjału oraz możliwości zapładniającej 

Streszczenie 

Właściwa jakość gamet determinuje efektywność zapłodnienia, właściwy wzrost oraz rozwój stadiów 
młodocianych, co w konsekwencji decyduje o sukcesie rozrodu ryb i ma wpływ na wzrost produkcji 

w akwakulturze. Aktualnie w oparciu o dostępne narzędzia diagnostyczne można kompleksowo określić 

jakość nasienia, która winna być punktem wyjścia do wykorzystania pozyskanego materiału w pracach 

badawczych lub w praktyce wylęgarniczej. U samców ryb do podstawowych parametrów jakości nasienia, 
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decydujących o sukcesie w zapłodnieniu, zalicza się ruchliwość plemników oraz ich prędkość krzywo-

liniową. Możliwość wyznaczenia tych parametrów daje obecnie przede wszystkim stosowanie systemów 
komputerowych (CASA) dostępnych komercyjnie. Spośród wyznaczników jakości nasienia określanych 

jako istotne wymienia się także koncentrację plemników, żywotność plemników czy stabilność ich błon 

komórkowych. Parametry te określane są przede wszystkim w pracach badawczych ponieważ wymagają 

zastosowania techniki spektrofotometrycznej oraz techniki cytometrii przepływowej. Innymi, rzadziej 
oznaczanymi wyznacznikami jakości nasienia, są odczyn pH nasienia/plazmy nasienia oraz ciśnienie 

osmotyczne plazmy nasienia. Parametry te mówią o dojrzałości plemników oraz ich możliwości zapład-

niającej. O ile odczyn pH nasienia można wyznaczyć przy zastosowaniu pH-metrów przenośnych, łatwych 

i prostych w obsłudze o tyle określenie pH plazmy nasienia i jej osmolalności wymaga odpowiedniego 
przygotowania prób, które możliwe jest jedynie w warunkach laboratoryjnych. Prezentowane opracowanie 

opisuje zasadę działania wybranych narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w ocenie jakości 

nasienia ryb, ich zastosowanie w pracach laboratoryjnych oraz możliwość zastosowania w warunkach 

wylęgarni.  
Słowa kluczowe: system CASA, NucleoConter, cytometr przepływowy, pH-metr, osmometr 

The use of available diagnostic tools in the assessment of fish sperm quality, 

their biological potential and fertilisation ability 

Abstract 
The proper quality of gametes affects the fertilisation success, growth and development of embryos, which 

in turn determines the fish reproduction and has an impact on the increase in aquaculture production. 

Currently, based on the available diagnostic tools, it is possible to comprehensively determine the quality 

of sperm, which should be the starting point for using the obtained material in research or in hatchery 
practice. The main sperm quality parameters which affects fertilisation ability are sperm motility and 

curvilinear velocity of sperm. Nowadays, the possibility of determining these parameters is provided 

mainly by the use of commercially available computer systems (CASA). Among the sperm quality 

parameters, very important are also sperm concentration, sperm viability and the stability of their cell 
membranes. These parameters are determined primarily in research work because they require the use of 

spectrophotometric and flow cytometry techniques. Other, less frequently determined parameters of sperm 

quality are the pH of the sperm/seminal plasma and the seminal plasma osmotic pressure. These parameters 

indicates the maturity of sperm and their fertilisation ability. Sperm pH can be determin by using portable, 
easy and simple to use pH-meters, wherease the determination of the pH of the seminal plasma and its 

osmolality requires appropriate sample preparation, which is only possible under laboratory conditions. 

The presented paper describes the principle of operation of selected diagnostic tools used in the assessment 

of fish sperm quality, their use in laboratory and the hatchery conditions.  
Keywords: CASA system, NucleoConter, flow cytometer, pH meter, osmometer 
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