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Adaptogeny i immunostymulatory –  

znaczenie w różnych modelach dietoterapii  

prof. dr hab. inż. Monika Bronkowska, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział 

Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Racjonalne żywienie stało się w dobie pandemii nieodłącznym elementem 

holistycznego pojmowania zdrowia. Lekarze, farmaceuci, żywieniowcy, 

dietetycy wciąż poszukują „cudownych środków”, które mogłyby wspierać 

układ immunologiczny, przywracać homeostazę w organizmie, poprawiać 

jakość życia, etc. Coraz powszechniej my, ale i nasi pacjenci sięgają po 

preparaty naturalne, które zawierają substancje naturalne, a mogą działać 

adaptogennie i immunomodulująco. Adaptogeny to substancje, który 

mechanizm działania nie jest do końca poznany. Wiadomo jednak, że rośliny 

adaptogenne Mechanizm działania tych substancji jest jeszcze niezbyt 

dokładnie poznany. Rośliny adaptogenne definiowane są jako rośliny, które 

wywierają wpływ normalizujący lub tonizujący na ustrój, bez nadmiernej 

stymulacji oraz bez hamowania fizjologicznych funkcji ustrojowych. Rośliny 

adaptogenne stymulują rdzeń nadnerczy, wzmagając nieswoistą zdolność 

przystosowawczą organizmu i odporność na przeciążenia. Zmiany morfo-

logiczne, biochemiczne i fizjologiczne zachodzą one na poziomie komórko-

wym poprzez oddziałujące układy enzymatyczne, jak i na poziomie narządów 

poprzez hormony. To właśnie istotną rolę w regulacji odpowiedzi na  stres 

odgrywa rdzeń nadnerczy, w którym produkowane są i magazynowane: 

epinefryna, norepinefryna i dopamina. Neurohormony te przygotowują orga-

nizm do konfrontacji z szeroko pojętym zagrożeniem. Druga grupa skład-

ników pokarmowych, które mają istotne znaczenie to immunomodulatory 

żywieniowe. Ich specyficzne działanie powinno być brane pod w uwagę 

w profilaktyce i niefarmakologicznym wsparciu leczenie chorób neuro-

degeneracyjnych.  
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Aktualne kierunki badawcze w dietetyce  

dr hab. n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak, prof. Akademii Kaliskiej, 

Międzywydziałowa Katedra Żywności i Żywienia, Akademia Kaliska im Prezydenta 

Stanisława Wojciechowskiego 

Ostatnie lata w coraz większym zakresie pokazują nadrzędność natury nad 

ekspansją człowieka w jego środowisku. Rok 2021 pokazuje nową rzeczy-

wistość na wielu obszarach życia człowieka. Walka z pandemią SARS-CoV-2 

wyraźnie naruszyła system zdrowia publicznego na świecie. Niestety istnie-

jące już w poprzednich latach nurtujące badaczy dylematy, pozostają nadal 

bardzo aktualne. Produkcja żywności w skali makro wyraźnie rzutuje na 

środowisko o czym informują naukowcy z danego zakresu. Z tego tez względu 

powstają badania, raporty, które wprowadzane są w postaci zaleceń mających 

na celu niwelowanie skutków zgodnie z rekomendacjami na płaszczyźnie 

zdrowie – żywność i żywienie – środowisko. Kluczowe zagadnienia to m.in.: 

1. Dieta planetarna – sposób żywienia, który pomoże zapobiec katastrofie 

ekologicznej. 

2. Żywność GMO – żywność przyszłości? 

3. Czy dieta będzie regulowana przez prawo? 

4. Długoterminowe Prognozy Unijnego Rynku Mięsa. 

W 2019 roku grupa specjalistów opublikowała raport w czasopiśmie 

medycznym The Lancet*. Komisja EAT-Lancet zarekomendowała w nim pilną 

transformację światowego systemu żywnościowego. 

Główne założenia raportu dotyczą destrukcyjnego wpływu obecnej pro-

dukcji żywności na klimat. Jednocześnie rekomenduje się dietę korzystną dla 

globu, publikując jej założenia i grupy produktów w diecie planetarnej.  

Dane zawarte w raporcie alarmują, że globalna produkcja żywności 

zagraża stabilności klimatu oraz przyczynia się do katastrofy ekologicznej. 

Rolnictwo generuje zbyt duże ilości gazów cieplarnianych, które mają wpływ 

na globalne ocieplenie klimatu. Natomiast zasoby wody słodkiej na świecie 

stale maleją. 

[*Healthy Diets From Sustainable Food Systems. Food Planet Health. Summary Report of 

the EAT-Lancet Commission.] 
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Czy pre- i probiotyki mogą mieć zastosowanie  

w prewncji i leczeniu otyłości? 

Assoc. Prof. Sa'eed Bawa, Sa’eed.Bawa@sta.uwi.edu, halilbawa@gmail.com, 

Faculty of Food and Agriculture, The University of the West Indies, St Augustine 

Campus, The Republic of Trinidad and Tobago, www. sta.uwi.edu; Department of 

Dietetics, Faculty of Human Nutrition, Warsaw University of Life Sciences, 

Nowoursynowska Street 159C, PL-02776 Warsaw, Poland 

Od momentu narodzin, jelito grube człowieka zostaje szybko kolo-

nizowane przez mikroorganizmy przewodu pokarmowego. Mikrobiota czło-

wieka jest jednak różna i zależy od takich czynników, jak dieta, styl życia, 

a nawet skład mikroflory jelitowej naszych rodziców. Bakterie kolonizujące 

jelito należą do różnych rodzajów. Przede wszystkim są to szczepy 

Bacteroidetes i Firmicutes (ok. 90% wszystkich bakterii). Z uwagi na ich 

ogromną liczbę i ich zdolność do fermentowania składników odżywczych 

oraz wydzielania substancji bioaktywnych, mikroorganizmy przewodu pokar-

mowego działają jako czynnik środowiskowy mający wpływ na fizjologię 

i metabolizm gospodarza, szczególnie w kotekcie rozwoju otyłości i zwią-

zanych z nią chorób metabolicznych. Badania wykazują, że mikrobiota różni 

się u osób otyłych i szczupłych. Zarówno badania przeprowadzone u ludzi, 

jak i na zwierzętach wykazały, że osoby o prawidłowej masie ciała mają inne 

bakterie jelitowe niż osoby z nadwagą lub otyłością. W większości tych badań 

osoby otyłe miały więcej bakterii z rodzaju Firmicutes, a mniej z rodzaju 

Bacteroidetes w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała. Firmicutes 

mogą nadmiernie przyczyniać się do syntezy  krótkołańcuchowych kwasów 

tłuszczowych, które wpływają na zwiększoną kumulację tkanki tłuszczowej  

w organizmie. W związku z tym czy można stwierdzić, że istnieją bakterie, 

które moą mieć zastosowanie w prewencji, jak i leczeniu otyłości? Pre- 

i probiotyki mogą wpływać na rozwój otyłości i jej leczenie przez ich rolę 

w tworzeniu i odkładaniu tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka i wpływ 

na zmianę ekspresji genów biorących udział w przemianach kwasów 

tłuszczowych i ich utlenianiu. Bakterie jelitowe oddziaływują na homeostazę 

mailto:halilbawa@gmail.com
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glukozy i kwasów tłuszczowych, szczególnie w wątrobie i tkance tłuszczowej, 

obniżenie poziomu cholesterolu we krwi  i uczucie sytości oraz na 

wystąpienie ogólnego zapalenia w organzmie człowieka. Zmiana nawyków 

żywieniowych, odpowiednia ilość pełnoziarnistych produktów spożywczych 

i błonnika korzystnie wpływają na zwiększenie liczby pożądanej mikroflory 

jelitowej. Prebiotyki, czyli polisacharydy niestrawione przez organizm 

człowieka poprawiają funkcjonowanie bakterii żyjących w jelitach i bariery 

jelitowej. Badania wykazują, że mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom 

zdrowotnym, jak np. hiperglikemii czy stłuszczeniu wątroby związanych 

z nadmierną masą ciała. Sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów jelitowych . 

Pre- i probiotyki mogą wpływać na prewenję i wspomaganie w procesie 

odchudzania przez zwiększenie uwalniania hormonów zmniejszających 

apetyt: glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1) i peptydu YY (PYY). 
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Czynniki w diecie osób chorych na fenyloketonurię 

wpływające na zawartość gatunkową bakterii jelita 

Agnieszka Vogt, agnieszka.vogt@wp.pl, SKN „BIOM”, Katedra Biotechnologii, 

Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Wraz ze wzrostem stosowania wysoko przetworzonych produktów w diecie 

zdrowego człowieka i stosowanie pestycydów zaczęły obfitować w liczne 

alergie pokarmowe oraz choroby o podłożu genetycznym. Czynniki terato-

genne spożywane przez kobiety wraz z pokarmem zaczęły powodować liczne 

aberracje chromosomowe. Jednym z takich przykładów jest mutacja na 

chromosomie 12 w genie kodującym hydroksylazę tyrozynową (PHU). Brak 

tego enzymu w wątrobie może spowodować gromadzenie się szkodliwych 

produktów ubocznych w organizmie dziecka i wpływać znacząco na rozwój 

intelektualny dziecka. 

Dieta stosowana w fenyloketonurii musi zawierać pożywienie nisko-

białkowe suplementowane wolnymi od fenyloaloaniny aminokwasami oraz 

może być także suplementowana wysokocukrowymi pokarmami , jak np. 

miód, cukier, oleje roślinne, owoce czy warzywa. Zbilansowana dieta pozwala 

uniknąć niepożądanych chorób metabolicznych co pozwala dzieciom aktywnie  

uczestniczyć w życiu społecznym. 

Bakterie zasiedlające jelita człowieka posiadają znaczący wpływ na zdrowie. 

Rozkładając resztki pokarmowe wpływają na pozyskanie witamin lub 

aminokwasów. Osoby chore posiadają podwyższone zawartości bakterii 

z rodziny Bacteroides i Firmicutes, w porównaniu do osób zdrowych, u których 

zawartość tych bakterii jest mniejsza, a przewagę mają bakterie z rodziny 

Prevotellaceae, Rikenellaceae i Bacteroides. 

Niniejsza praca przedstawia zależność występowania czynników energe-

tycznych w pokarmie na zawartość gatunkową jelita osób, które chorują na 

fenyloketonurię. 
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Dieta ketogeniczna, a choroba afektywna-dwubiegunowa 

Ewelina Flegiel, ewelina.flegiel2825@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Geriatrii, Katedra Geriatrii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy 

Choroba afektywna-dwubiegunowa jak do tej pory, jest chorobą nie-

uleczalną, a leczenie farmakologiczne wydłuża jedynie okresy remisji. Cały 

czas poszukiwane są inne, alternatywne opcje leczenia tej choroby, które 

ułatwiłyby życie chorym z ChAD. Coraz więcej dowodów przemawia  za tym, 

że stan zapalny jest ważnym mediatorem patofizjologii ChAD wraz ze 

stresem oksydacyjnym, hipometabolizmem glukozy oraz zaburzeniami równo-

wagi neuroprzekaźników. Szlaki metaboliczne wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych omega-3 (n-3) i omega-6 (n-6) uczestniczą w kilku procesach 

zapalnych i zostały powiązane w badaniach epidemiologicznych i klinicznych 

z chorobą afektywną dwubiegunową i jej odpowiedzią na leczenie. Z tego 

powodu zwrócono szczególną uwagę na rolę diety w przebiegu leczenia tej 

choroby. Diety ketogeniczne są od ponad 100 lat stosowane w leczeniu 

lekoopornej padaczki dziecięcej i zyskują coraz większą popularność 

w leczeniu innych schorzeń neurologicznych, w tym także chorób psychicz-

nych. Jak wynika z prowadzonych obecnie badań klinicznych, diety keto-

geniczne mogą łagodzić objawy choroby u pacjentów stąd warto im się bliżej 

przyjrzeć. Także w ostatnim czasie badany jest wpływ suplementów diety, 

między innymi takich jak: NAC (N-acetylocysteina), kwasy tłuszczowe 

omega-3, pikolinian chromu, kwas foliowy, inozytol oraz wiele innych, które 

mogą znacząco poprawić jakość życia pacjentów cierpiących na to scho-

rzenie. Wspomaganie chorych dietą ketogeniczną daje nadzieję na przełom 

i nowe alternatywy leczenia tej ciężkiej choroby.  
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Poprawa właściwości „prozdrowotnych” i użytkowych 

truskawki poprzez poprzez hodowlę celową –  

pierwszy etap badań 

Joanna Jagła, joanna.jagla@doctoral.uj.edu.pl, joanna.jagla@niwabrzezna.pl, Szkoła 

Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński, Collegium 

Medicum ul. Łazarza 16, 31-530 Kraków; Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z.o.o 

Brzezna 565 33-386 Podegrodzie 

Mirosław Krośniak, miroslaw.krosniak@uj.edu.pl, Wydział Farmaceutyczny, Zakład 

Bromatologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688 

Kraków 

Truskawka jest jednym z pierwszych dostępnych, świeżych owoców po 

sezonie zimowym. Zawiera między innymi witaminę C, polifenole, anto-

cyjaniny oraz „zmiatacze” wolnych rodników. W przypadku osób, które nie 

stosują suplementacji witaminami i składnikami mineralnymi  świeże owoce 

stanowią dobre źródło uzupełnienia diety w składniki „prozdrowotne”. 

Typowy sezon na truskawki to średnio dwa miesiące ale dzięki nowym 

odmianom i metodom uprawy można ten czas znacznie wydłużyć nawet do 

pól roku. Z tego powodu poszukuje się odmian, które będą charakteryzowały 

się podniesionymi wartościami zarówno „prozdrowotnymi” jak i użytkowymi. 

Celem pracy było porównanie wybranych parametrów chemicznych i produk-

cyjnych, w kilku klonach w odniesieniu do odmiany Amarant stanowiącej 

kontrolę, co umożliwi wykazanie postępu prowadzonej hodowli. Niwa Hodowla  

Roślin Jagodowych od 10 lat prowadzi hodowlę roślin jagodowych tzn. 

maliny, jeżyny, jagoda kamczacka czy truskawki. Co roku na podstawie analizy 

bazy genów odmian i klonów hodowlanych, dobierane są pary rodzicielskie 

i wykonywane krzyżówki kierunkowe, których celem jest uzyskanie geno-

typów o określonych parametrach. Wyselekcjonowane pojedynki zostają poddane 

szczegółowym analizom. W ubiegłym roku zbadano 6 genotypów truskawek, 

oceniano cechy użytkowe tj. plenność oraz parametry biochemiczne tj. 

zawartość ekstraktu, kwasowość, zawartość polifenoli, antocyjanów oraz 

procent suchej masy. Uzyskane wyniki wykazały, że poprzez hodowlę można 



Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywienie w ochronie zdrowia i środowiska” 

23 września 2021 r., Wystąpienia Uczestników 

 

20 

poprawić właściwości w obrębie gatunku jakim jest truskawka. Poprawa 

plenności to bardzo istotna cecha w produkcji owoców, wpływająca na wzrost 

dochodów. Wyższa zawartość polifenoli i antocyjanów jest ważna  w zna-

czeniu prozdrowotnym, a wysoka sucha masa jest parametrem istotnym przy 

procesie liofilizacji, dzięki której możemy korzystać z walorów owoców 

truskawek przez cały rok. 
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Wpływ diety na zachowanie i emocje w symulowanych 

warunkach misji kosmicznej 

Natalia Bubrowska, nataliabubrowska@gmail.com, Uniwersytet Jagielloński 

Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Bromatologii 

Mirosław Krośniak, mfkrosni@cyf-kr.edu.pl, Uniwersytet Jagielloński Collegium 

Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Bromatologii 

Agata Kołodziejczyk, fichbio@gmail.com, Analog Astronaut Trianing Center, 

www.astronaut.center 

Matt Harasymczuk, matt@astronaut.center, Analog Astronaut Trianing Center, 

www.astronaut.center 

Kosmos to duże wyzwanie dla ludzkiego organizmu. Poznanie wpływu 

diety w kosmosie na zdrowie i emocje towarzyszące człowiekowi, nie tylko 

z technicznego, ale i medycznego punktu widzenia jest bardzo trudne 

i kosztowne.  

Przedmiotem badania było zmierzenie poziomu satysfakcji z powodu stoso-

wanej diety oraz jej wpływ na zachowanie u osób przebywających w warun-

kach kontrolowanych w czasie dwutygodniowych izolacji, w habitacie, czyli 

w bazie przeznaczonej do przeprowadzania symulacji misji kosmicznych.  

W misji udział wzięły dwie załogi. Każda załoga uczestniczyła w trzech  

2-tygodniowych symulacjach analogowych związanych z trzema testowanymi 

rodzajami diet. Eksperymenty przeprowadzono w całkowicie kontrolowanych 

warunkach środowiskowych i fizjologicznych. Habitat został wyposażony 

w wiele czujników, w tym kamery. Monitoring sensoryczny pozwolił na 

identyfikację zmian w dynamice grupy, zmian poziomu stresu i stanów emo-

cjonalnych załogi. Po każdym wspólnie przygotowanym i spożytym posiłku 

w module kuchennym analogowi kosmonauci wypełniali dzienniczek żywie-

niowy oraz określali towarzyszące im emocje. 

Wyniki opracowano metodami statystycznymi. Wyższy poziom satysfakcji 

zaobserwowano podczas stosowania diety wysokobiałkowej, w porównaniu 

z dietą kontrolną. U kobiet zaobserwowano wyższy niż u mężczyzn poziom 

satysfakcji z powodu stosowanej diety. 
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Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono, że emocje pojedyn-

czych osób udzielają się grupie. Dane pokazały, że emocje, które pojawiły się 

podczas danego posiłku, były podobne u wszystkich analogowych astro-

nautów. Zadowolenie lub niezadowolenie z diety zależało bardziej od osób ją 

stosujących niż od rodzaju jadłospisu. 
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Wpływ żywienia na zachorowalność i przebieg POChP 

Milena Kwietniewska, kwietniewskamilena@gmail.com; Interdyscyplinarne Koło 

Naukowe Geriatrii CM UMK w Bydgoszczy; Wydział Lekarski, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl 

Jedną z coraz częściej występujących chorób cywilizacyjnych jest POChP. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia będzie ona trzecią przyczyną zgonów 

na świecie do 2030 roku. Dobrze znane są czynniki ryzyka oraz 

etiopatogeneza choroby. Jednak świadomość o tym, że żywność ma wpływ 

zarówno na zachorowalność i przebieg choroby jest niska. W większości 

przypadków pacjenci mierzą się z niedożywieniem, szczególnie w zaawan-

sowanych stadiach choroby. Wynika to z przewlekłego stanu zapalnego, 

obniżenia apetytu czy stosowanych leków, co w konsekwencji  prowadzi do 

niedoborów jakościowo-kalorycznych. Niedożywionym pacjentom zaleca się 

m.in. pokarmy wysokokaloryczne, zwiększoną podaż białka oraz wzbogacenie 

o określone makro- i mikroskładniki. Obecnie jednak coraz częściej 

u pacjentów z POChP występują nadwaga i otyłość. Spowodowane jest to 

zmniejszoną aktywnością fizyczną, głównie z powodu duszności jak również 

zwiększoną podażą kalorii w stosunku do ich zużycia. Wart uwagi jest 

paradoks otyłości, ponieważ występuje mniejsza śmiertelność odwrotnie niż 

u pacjentów otyłych w populacji ogólnej. Pomimo tego, że aktualizowane są 

standardy leczenie tej choroby, nie powstają standardy postępowania 

żywieniowego. Terapia żywieniowa jest istotna, ponieważ oddziałuje nie 

tylko na masę ciała pacjenta, ale również moduluje przebieg choroby 

i rokowania. Ważnym zagadnieniem jest również fakt istnienia badań dostar-

czających informacji o tym, jakie składniki pożywienia są szczególnie pomocne  

dla pacjentów. Jednak najważniejszym celem powinno być stosowanie terapii 

żywieniowej dobranej indywidualnie do pacjenta. 
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Zagrożenia związane z nieprawidłowym dawkowaniem 

witaminy D przy stosowaniu suplementów diety 

Elżbieta Rząsa-Duran, duranela@poczta.onet.pl, Narodowy Instytut Onkologii – 

Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie – Apteka szpitalna, 

ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków 

Agata Kryczyk-Poprawa, agata.kryczyk@uj.edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej 

i Analitycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688 

Kraków 

Zbigniew Fijałek, zbigniew.fijalek@wum.edu.pl, Zakład Farmacji Kryminalistycznej, 

Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1, 02-097 

Warszawa 

Witamina D należy do grupy witamin niezbędnych dla organizmu 

człowieka, dlatego należy dbać o jej właściwe dawkowanie zgodnie z normami  

żywienia. Właściwe dawkowanie witaminy D najlepiej ustalać na podstawie 

jej stężenia we krwi człowieka. W przypadku stwierdzonych niedoborów należy  

zastosować odpowiedni lek lub suplement diety, który umożliwi uzupełnienie 

deficytu. Pomimo, iż suplementy diety mogą być dobrym źródłem witaminy D 

efektywnie pokrywającym zalecane normy dla poszczególnych grup popu-

lacyjnych, to należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia zawartości tej 

witaminy niezgodnej z deklaracjami producentów. Na podstawie badań 

przeprowadzanych w różnych laboratoriach kontrolnych w kraju i za granicą 

wykazano wielokrotnie, że zawartość witaminy D oznaczana w danym 

preparacie może być znacznie powyżej lub poniżej deklarowanej ilości, co 

może skutkować jej przedawkowaniem lub niewystarczającą podażą. Zgodnie 

z danymi literaturowymi oznaczona zawartość witaminy D wynosiła od 23% 

do 146% deklarowanej ilości w przypadku preparatów 1000 j.m., lub od 8% do 

177% w suplementach dla dzieci. Zarówno z powodu przedawkowania 

witaminy D jak i niedoboru obserwuje się niekorzystne objawy u ludzi. Prze-

dawkowanie witaminy D jest szkodliwe we wszystkich grupach wiekowych, 

zwłaszcza u niemowląt, dlatego tylko zastosowanie suplementu diety 

o (stwierdzonym przez niezależne od producenta laboratorium) zgodnym 

składzie jakościowym i ilościowym jest gwarancją prawidłowej terapi i. Hiper-
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witaminoza D jest rzadkim i potencjalnie poważnym zagrożeniem dla zdrowia  

człowieka, której przyczyną jest nadmierne spożywanie suplementów diety. 

W takim przypadku dochodzi do hiperkalcemii, gdyż witamina D zwiększa 

wchłanianie wapnia w przewodzie pokarmowym oraz następuje zwiększone 

wydalanie wapnia z moczem (hiperkalciuria), następuje zwapnienie nerek, 

a nawet uszkodzenie kości, a w skrajnych przypadkach następuje niewy-

dolność nerek, zwapnienie tkanek miękkich w całym organizmie, zaburzenie 

rytmu serca, a nawet śmierć. Jest mało prawdopodobne, aby stosowana dieta 

i/lub ekspozycja skóry człowieka na Słońce doprowadziła do przedawkowania 

witaminy D. W związku z powyższym należy stale kontrolować skład 

jakościowy i ilościowy wszystkich suplementów diety, w których jest dekla-

rowana zawartość witaminy D. 
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Zastosowanie nanoemulsji w produkcji suplementów 

diety zawierających omega-3 jako wsparcie alternatywy 

dietetycznej i ograniczenie połowów na paszę 

Piotr Łapiński, s077324@student.wum.edu.pl, Wydział Lekarski, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny, http://lekarski.wum.edu.pl/ 

Światowe zapotrzebowanie na olej z ryb rośnie rok do roku. W latach 

2000-2012 średni roczny wzrost produkcji oleju z ryb wynosił 6,7%. Choć 

dynamika wzrostu zgodnie z prognozami na lata 2019-2027 ma tendencję 

malejącą, ponieważ zakładany średni roczny wzrost rynku ma wynieść 5,79%, 

to ciągłe zwiększanie eksploatacji zasobów morskich i oceanicznych w postaci  

oleju z ryb stanowi wyzwanie dla zachowania homeostazy ekosystemu. 

Kwasy omega-3 stanowią ważny składnik pokarmowy ludzi i zwierząt 

szczególnie w relacji do ilości spożywanych tłuszczów nasyconych i nie-

nasyconymi omega-6. W przypadku ludzi wpływa on korzystnie na ryzyko 

sercowo-naczyniowe, w tym ryzyko nagłych zgonów sercowych, ryzyko nowo-

tworów ma działanie przeciwzapalne, może korzystnie wpływać na 

zaburzenia emocjonalne, czy choroby zapalne jelit. 

W przypadku zwierząt podstawą diety łososi i karpi w wysoko-

jakościowych hodowlach są oleje z ryb oraz mączka rybna. Zastąpienie paszy 

zwierzęcej paszą roślinną przyczynia się do spadku wartości odżywczych 

mięsa ryb hodowlanych. Szacuje się, że ok 70% produkcji oleju z ryb jest 

przeznaczane jako pasza dla zwierząt w celu poprawy wartości odżywczej 

mięsa. W literaturze przedmiotu pojawiają się głosy o konieczności poszu-

kiwania alternatyw żywieniowych dla ryb hodowlanych w związku z  ograni-

czonym charakterem zasobów morskich przy nieustannym wzroście popytu 

na olej z ryb. 

Zaproponowane przez autora podejście skupia się na poprawie właści-

wości dietetycznych – wchłanialności – olejów z ryb oraz innych stworzeń 

wodnych poprzez zastosowanie technologii nanoemulsji, co stanowiłoby 

argument na rzecz zwiększenia bezpośredniego spożycia olejów w kapsułkach  

zawierających kwasy omega-3.  
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