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Monika Pytka1, Urszula Szeptuch2, Agnieszka Malik3, Katarzyna Piasecka4  

Wiedza i spożycie probiotyków i żywności 

fermentowanej przez osoby chore na zespół jelita 

drażliwego (IBS) w świetle przeprowadzonych badań 

ankietowych 

1. Zespół jelita drażliwego w świetle współczesnej wiedzy 

Zespół jelita drażliwego (IBS, ang. Irritable Bowel Syndrome) jest jedną z najczęst-

szych, przewlekłych chorób czynnościowych przewodu pokarmowego. Występuje 

u 10-20% populacji, jednak częściej chorują kobiety, co ma związek z ich gospodarką 

hormonalną. Choroba ta może pojawić się w różnym wieku, jednak najczęściej, jest to 

okres między 20.-40. rokiem życia [1]. 

Charakterystyczne dla tego zaburzenia objawy to stały lub nawracający ból brzucha, 

wzdęcia, nieregularne wypróżnienia, zmienna konsystencja stolca oraz nudności, zgaga, 

wymioty, dyspepsje, refluks, uczucie nadmiernej sytości nawet po niewielkim posiłku, 

zwiększone ilości oddawanych gazów. Sytuacje stresowe oraz jedzenie nasilają objawy 

bólowe, zaś wypróżnienie łagodzi ból. IBS pogarsza jakość życia wielu pacjentów, 

lecz nie wpływa na jego długość. W związku z tym, że jest to choroba wieloposta-

ciowa i ma złożoną patofizjologię, wymaga indywidualnego podejścia do pacjenta [2, 3].  

Wyróżnia się cztery postacie kliniczne zespołu jelita nadwrażliwego, tj.: z domi-

nującymi biegunkami, gdy w ciągu dnia częstość stolców wynosi powyżej trzech; z domi-

nującymi zaparciami, gdy częstość wypróżnień wynosi mniej niż trzy na przestrzeni 

tygodnia; postać mieszaną, w której naprzemiennie pojawiają się biegunki i zaparcia 

oraz postać nieklasyfikowana, w której pacjenci nie należą do żadnej z powyższych 

grup. Zespołowi jelita nadwrażliwego, bardzo często towarzyszą nie tylko dolegliwości 

ze strony przewodu pokarmowego. Chorzy na IBS często skarżą się na takie objawy, 

jak: ból głowy, senność, częste oddawanie moczu, przewlekłe zmęczenie, bóle pleców [4].  

Zespół jelita drażliwego rozpoznaje się także na podstawie wywiadu żywienio-

wego. U pacjentów, u których występuje postać n biegunkowa lub mieszana wykonuje 

się badanie markera zapalnego: kalprotektyny. Stosuje się również testy wodorowy 

i laktulozowo-wodorowy, aby potwierdzić obecność zespołu rozrostu bakteryjnego 

jelita cienkiego tzw. SIBO (ang. Small Intestinal Bacterial Overgrowth). W postaci 

biegunkowej oznacza się także obecność pasożytów oraz występowanie infekcji 

bakteryjnej w obrębie ścian jelita [4, 5]. W sytuacji, w której nie ma poprawy stanu 

 
1 monika.pytka@up.lublin.pl, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk 

o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl. 
2 uszeptuch11@gmail.com, studentka, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział 

Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl. 
3 agnieszka.malik@up.lublin.pl, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk 

o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl. 
4 katarzynapiasecka@umlub.pl, Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl. 

http://www.up.lublin.pl/
http://www.up.lublin.pl/
http://www.up.lublin.pl/
https://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,776.html
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zdrowia po 3 miesiącach leczenia, proponuje się leki przeczyszczające, leki rozkurczowe, 

leki przeciwbiegunkowe, antagonistów receptora 5-HT3 i 5-HT4, antybiotyki, pro-

biotyki, leki przeciwdepresyjne oraz leki psychotropowe [4]. W diagnostyce IBS ważne 

są także dokładne badania mające na celu wykluczenie również innych jednostek cho-

robowych, takich jak: nieswoiste zapalnie jelit, choroba trzewna, nowotwór jelita 

grubego oraz powikłania dotyczące choroby uchyłkowej. 

Na patogenezę zespołu jelita nadwrażliwego, wpływają zarówno czynniki środo-

wiskowe, jak i psychologiczno-socjalne. U osób chorych na IBS, obserwowano różnice 

w pracy mózgu, w porównaniu do osób zdrowych. Dotyczą one aktywności ośrodków, 

które znajdują się w mózgu i odpowiadają za regulację emocji, a także za percepcję 

bodźców trzewnych. Obserwacje kliniczne, niewątpliwie potwierdzają zależność między 

stresem a nasilonymi objawami choroby. U osób cierpiących na IBS obserwuje się 

zwiększoną reakcję na stres, w tym: napady histerii, depresję, zaburzenia snu, niepokój 

wewnętrzny, skłonności hipochondryczne, genetyczne i fizjologiczne. Objawia się to 

nieprawidłową motoryką przewodu pokarmowego, nadwrażliwością trzewną, a także 

dysbiozą jelitową. Występowanie IBS może być konsekwencją przyjmowania antybio-

tyków, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków immunosupresyjnych oraz 

inhibitorów pompy protonowej. Duże znaczenie w występowaniu IBS ma zaburzona 

czynność wydzielnicza jelit oraz nieszczelna bariera jelitowa [3]. Ponadto, dowiedziono 

zależność pomiędzy występowaniem w przeszłości zakażenia pokarmowego wraz 

z towarzyszącymi wymiotami, gorączką, biegunką, zaburzoną pracą jelit z objawami 

przypominającym IBS w późniejszym wieku. Związek ten jest pewny i udoku-

mentowany [5]. 

2. Probiotyki w chorobie IBS 

Zgodnie z definicją FAO (ang. Food and Agriculture Organization) i WHO (ang. 

World Health Organization) terminem probiotyki określa się żywe mikroorganizmy, 

które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystne skutki zdrowotne na 

organizm człowieka. Występują one w aptekach, w formie leków bez recepty tzw. 

OTC (ang. Over-The-Counter) lub suplementów diety. Pozytywny efekt ich działania 

jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta, wykorzystywanych szczepów bakterii lub 

drożdży, zastosowanej dawki i długości czasu podawania. W Polsce w skład probio-

tyków wchodzą przede wszystkim bakterie kwasu mlekowego inaczej LAB (ang. 

Lactic Acid Bacteria) z rodziny: Lactobacillaceae i Bifidobacteriaceae. W sprzedaży 

są również skuteczne w swoim działaniu, probiotyczne szczepy drożdży z rodziny: 

Saccharomycetaeae [6, 7].  

Wymogi stawiane szczepom drobnoustrojów probiotycznych wg WHO są nastę-

pujące: pochodzenie z przewodu pokarmowego zdrowego człowieka, potwierdzona 

genetycznie przynależność gatunkowa, odporność na kwaśne środowisko panujące 

w żołądku oraz na działanie enzymów trawiennych i soli kwasów żółciowych, zdolność 

do biosyntezy substancji antybakteryjnych, takich jak: kwas mlekowy, bakteriocyny, 

nadtlenek wodoru, właściwości probiotyczne potwierdzone wynikami badań naukowych 

opublikowanymi w renomowanych czasopismach oraz aktywne i żywotne w czasie 

produkcji i przechowywania. Ważne jest, aby szczepy probiotyczne nie miały właści-

wości toksycznych, rakotwórczych oraz patogennych i były ogólnie uznane za bez-

pieczne [8].  
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Probiotyki pełnią ważne funkcje między innymi przywracają naturalną mikrobiotę 

jelitową oraz wspomagają trawienie składników żywności nietrawionych przez organizm 

człowieka. Zapobiegają zaparciom, zmniejszają intensywność biegunek oraz syntetyzują 

witaminy z grupy B i K. Wspomagają lepsze wchłanianie składników mineralnych 

oraz witamin. Stymulują pracę układu immunologicznego. Mają działanie antykance-

rogenne, adsorbując metale ciężkie lub inaktywując enzymy prokarcerogenne. Ponadto 

zwiększają sekrecję cytokin przeciwzapalnych. Zmniejszają stres oksydacyjny. Produ-

kują substancje przeciwbakteryjne, takie jak krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe tzw. 

SCFA (ang. Short Chain Fatty Acids), czyli kwas masłowy, propionowy, octowy oraz 

nadtlenek wodoru i bakteriocyny [5]. Namnażanie probiotyków powoduje tworzenie 

się biofilmu chroniącego nabłonek jelit przed uszkodzeniami, co zmniejsza przepuszczal-

ność jelitową. Sposób żywienia, leki, zabiegi chirurgiczne, infekcje, poziom stresu, 

zakażenia w obrębie przewodu pokarmowego wpływają negatywnie na skład mikro-

bioty [9, 10]. Mając wiedzę, iż zaburzenia mikrobioty jelitowej wiążą się z występowa-

niem choroby IBS, ważne jest stosowanie probiotycznych kultur o udokumentowanych 

właściwościach prozdrowotnych, łagodzących objawy choroby i odbudowujących 

naturalną mikrobiotę jelit. Stwierdzono, że stosowanie szczepu Bifidobacterium lactis 

DN-173 010 spowodowało zmniejszenie objawów związanych z zespołem jelita 

drażliwego. Zaobserwowano, zmniejszenie wzdęć i dolegliwości bólowych związanych 

z defekacją. Przyjmowanie tego szczepu znacznie poprawiło jakość życia pacjentów 

z IBS [11]. Wykazano, że działanie lecznicze ma również szczep Bifidobacterium infantis 

3562. W badaniu, w którym brało udział 362 chorych z zespołem jelita drażliwego, 

wykazano zmniejszenie dolegliwości bólowych w obrębie brzucha o około 20%. Pozy-

tywny wpływ tego szczepu zauważano zarówno u osób zmagających się z biegunkami, 

jak i zaparciami. Bifidobacterium infantis 3562 poprawiał motorykę jelit oraz zmniejszał 

wzdęcia brzucha [12]. Badania pokazały, iż również szczep Lactobacillus plantarum 

299v powodował zmniejszenie objawów występujących w zespole jelita drażliwego, 

w tym zmniejszał wzdęcia brzucha [13]. Stosowanie drożdży Saccharomyces boulardii 

var. boulardii, także powodowało polepszenie jakości życia u osób z zespołem jelita 

drażliwego poprzez zmniejszenie bólów brzucha. Przyjmowanie tych drożdży u osób 

z postacią biegunkową skutkowało spadkiem poziomu prozapalnych cytokin oraz 

wzrostem cytokin przeciwzapalnych [13]. W związku z tym Saccharomyces boulardii 

var. boulardii ma zastosowanie w profilaktyce i leczeniu zaburzeń żołądkowo-jeli-

towych. Szczep ten jest zarejestrowany w wielu krajach w leczeniu biegunek u dzieci 

i dorosłych. Jego skuteczność została udowodniona przez randomizowane badania kli-

niczne, a jego stosowanie jest zalecane przez liczne towarzystwa naukowe [6]. Badania 

dotyczące skuteczności działania probiotyków pokazują, iż nawet do 95% objawów 

IBS może być zmniejszana w wyniku ich stosowania [2]. 

3. Żywność w chorobie IBS 

Żywność odgrywa istotną rolę w żywieniu osób z IBS [14,15]. Stwierdzono zmniej-

szenie dolegliwości związanych z IBS i poprawię komfortu życia w wyniku spożycia 

produktów zwierających małą ilość FODMAP (ang. Fermentable Oligosaccharides, 

Disaccharides, Monosaccharides And Polyols) [16]. W związku z tym istotne jest 

unikanie produktów bogatych w cukry podlegające fermentacji tj. oligo- di- i mono-

sacharydy oraz poliole. Należą do nich: fruktoza (występuje w owocach, miodzie, 
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słodyczach w formie syropu glukozowo-fruktozowego), laktoza (występuje w produktach 

mlecznych), fruktany (występuje w pszenicy, czosnku, cebuli), galaktany (występuje 

w roślinach strączkowych) oraz poliole (mannitol, sorbitol, ksylitol) [17]. Chociaż dieta 

o niskiej zawartości FODMAP, może wywierać korzystny efekt zdrowotny, poprzez 

zmniejszenie dolegliwości, zarówno w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, jak  

i w innych chorobach przewodu pokarmowego, to może również wpływać negatywnie 

na mikrobiotę jelitową czy motorykę jelit. Dlatego w chorobie IBS ważne jest spoży-

wanie żywności kwaszonej powstałej w wyniki fermentacji mlekowej, bogatej w kultury 

bakterii mlekowych o właściwościach prozdrowotnych [18-20]. Proces kwaszenia po-

woduje w żywności zmniejszenie ilości: oligo-, di-, monosacharydów oraz polioli, 

których należy unikać w diecie FODMAP. Zaleca się spożywanie produktów fermen-

towanych szczególnie w okresie jesienno-zimowym. To czas, w którym utrudniony 

jest dostęp do świeżych warzyw i owoców, a kwaszenie jest bardzo dobrym sposobem 

naturalnego konserwowania żywności kwasem mlekowym. W Polsce procesowi kwa-

szenia warzyw podlega: kapusta biała, ogórki gruntowe, buraki czerwone, pomidory 

koktajlowe, papryka, marchew, brokuły, kalafior, rzepa, pietruszka, jarmuż, rzodkiewka, 

kapusta czerwona i pekińska, fasolka szparagowa. Wśród owoców fermentację mlekową 

stosuje się dla śliwek, jabłek oraz grzybów kapeluszowych np.: pieczarek. Obecny 

w kiszonkach kwas mlekowy obniża pH żywności, a wytwarzane przez LAB substancje 

takie jak: bakteriocyny, nadtlenek wodoru i inhibitory proteaz ograniczają rozwój 

patogennych mikroorganizmów [18]. Ponadto, podczas procesu fermentacji mlekowej, 

następuje biosynteza witaminy z grupy B i K, zwiększa się biodostępność składników 

odżywczych, np. wapnia, następuje redukcja wolnych rodników i fitynianów [21, 22]. 

Spożycie żywności fermentowanej zapobiega biegunkom powstającym w wyniku 

antybiotykoterapii, zmniejsza się biosynteza prozapalnych cytokin oraz następuje 

stymulacja układu odpornościowego. Żywność fermentowana, bez słodkich dodatków, 

zawiera niewielką ilość energii i reguluje ciśnienie krwi oraz wykazuje działanie 

antyoksydacyjne [20].  

4. Wiedza i spożycie probiotyków i żywności fermentowanej przez osoby 

chore na IBS w świetle przeprowadzonych badań ankietowych 

Celem pracy było zbadanie spożycia probiotyków i żywności fermentowanej oraz 

wiedzy na temat tych produktów wśród osób dorosłych chorujących na IBS. W tym 

celu przygotowano kwestionariusz ankietowy. 

Metodą badawczą, która została wykorzystana, było badanie ankietowe przeprowa-

dzone na przełomie listopada oraz grudnia 2021 roku. Przygotowana ankieta zawierała 

32 pytania i została opublikowana on-line na specjalistycznej grupie „Zespół jelita drażli-

wego IBS ZJD – Grupa wsparcia” liczące ponad 9 tys. członków. Ankieta miała charakter 

anonimowy. Przygotowane pytania były zamknięte, wielokrotnego wyboru oraz pół-

otwarte i w pierwszej części dotyczyły charakterystyki osób badanych: wieku, płci, 

masy ciała, wykształcenia, współwystępowania innych chorób poza zespołem jelita 

drażliwego, objawów IBS, przyjmowanych leków. Druga część ankiety dotyczyła 

spożycia probiotyków oraz żywności fermentowanej przez osoby z IBS. Zebrano 114 

ankiet. Analizie statystycznej poddano 100 ankiet, 14 z nich odrzucono, gdyż nie speł-

niały wymogów formalnych. Do opracowania wyników został wykorzystany program 

Microsoft Office Excel 2010. 
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5. Wyniki badań ankietowych 

W pierwszej części ankiety, gdzie umieszczono metryczkę, stwierdzono, że wśród 

100 respondentów, wyższe wykształcenie miało 65% osób w wieku od 18. do 30. roku 

życia. W tej grupie większość stanowiły kobiety – 77% zaś mężczyzn było tylko – 

23%. Jest to wynik, porównywalny z innymi ankietach, gdzie bardziej chętne do ich 

wypełnienia były kobiety [3].  

Według przeprowadzonych badań najwięcej osób ankietowanych, zachorowało na 

IBS między 18. a 30. rokiem życia. Podobne badania pokazują, iż zespół jelita drażli-

wego może pojawić się w każdym wieku, ale jednak najwięcej osób choruje między 

20. a 40. rokiem życia [2]. 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą prawie wszyscy badani (99%) deklarowali, że 

wiedzą, czym są probiotyki, stwierdzono to po zapoznaniu się respondenta z podaną 

definicją probiotyku. Jedynie jedna osoba (1%) uznała, że nie posiada wiedzy na ten 

temat. Respondenci (93%) deklarowali, że spożywają probiotyki w formie kapsułek, 

a 7% badanych przyznało, że ich nie spożywa. Spośród osób deklarujących stosowanie 

probiotyków (n = 96) zdecydowana większość (70,8%) oceniała probiotyki jako sku-

teczne, wywołujące różne, pozytywne skutki zdrowotne dla ich organizmu, 26% 

badanych twierdziło, że probiotyki są skuteczne, ale ich działanie było słabe to znaczy, 

że ich oczekiwania w stosunku do prozdrowotnego działania probiotyku nie zostały 

spełnione. Zdaniem pozostałych (3,1% badanych) probiotyki nie są skuteczne, gdyż 

nie zaobserwowali żadnych pozytywnych skutków ich działania (tab. 1). 

Tabela 1. Ocena skuteczności działania probiotyków wyrażona w procentach 

 Odpowiedzi 

 N % 

probiotyki są skuteczne 68 70,8 

probiotyki są skuteczne, ale słabo 25 26,0 

probiotyki nie są skuteczne 3 3,1 

Źródło: opracowanie własne. 

Najczęściej wskazywanym przez ankietowanych efektem prozdrowotnym stosowania 

probiotyków było zmniejszenie dolegliwości bólowych (67%). Nieznacznie rzadziej 

badani dostrzegali zmniejszenie objawów ze strony układu pokarmowego (62,7%) oraz 

regularny tryb wypróżnień (61,7%). Respondenci (w 59,5%) obserwowali również po-

zytywne zmiany w samopoczuciu, zaś ponad połowa ankietowanych (56,38%) odczu-

wała zmniejszenie uczucia pełności. Najrzadziej wskazywanymi efektami zdrowotnymi 

była natomiast remisja choroby (24,4%), większa odporność na stres (31,9%) i mniejsza 

zachorowalność na infekcje (34%). Nawrót choroby pojawiał się rzadko ze względu na 

wysoką skuteczność działania probiotyków w leczeniu IBS, co również w tej ankiecie 

zostało wykazane. Pozostałe efekty prozdrowotne działania probiotyków były zależne 

od dolegliwości, które towarzyszyły chorobie IBS, gdyż nie wszystkie występują 

równocześnie. Wszystkie efekty prozdrowotne stosowania probiotyków w badanej grupie 

zamieszczono w tabeli 2.  
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Tabela 2. Obserwowane efekty prozdrowotne stosowania probiotyków (n = 96). 

 Odpowiedzi 
% obserwacji 

 n % 

zmniejszenie dolegliwości bólowych 63 14,9 67,0 

regularny rytm wypróżnień 58 13,7 61,7 

zmniejszenie uczucia pełności 53 12,5 56,3 

mniejsza zachorowalność na infekcje 32 7,5 34,0 

polepszenie jakości życia 48 11,3 51,0 

zmniejszenie objawów ze strony przewodu pokarmowego 59 13,9 62,7 

lepsze samopoczucie 56 13,2 59,5 

większa odporność na stres 30 7,1 31,9 

remisja choroby 23 5,4 24,4 

Źródło: opracowanie własne 

Najwięcej osób dostrzegło poprawę stanu zdrowia po miesiącu stosowania probio-

tyków – 42,7% zaś, 22,9% ankietowanych przyznało, że poprawę tę zaobserwowali po 

dwóch tygodniach, Z kolei 15,6% respondentów uznało, że do pozytywnych zmian 

stanu zdrowia doszło po trzech miesiącach stosowania probiotyków. Pozostali respon-

denci deklarowali, że zaczęli odczuwać poprawę po tygodniu (8,3%), po sześciu 

miesiącach (4,1%) bądź po ponad roku (2%). Cztery osoby (4,1%) wskazywały, że nie 

zauważyły poprawy podczas stosowania probiotyków. Generalnie im dłuższy czas 

trwania zaburzeń mikrobioty, tym czas potrzebny na wyleczenie poprzez stosowanie 

probiotyku był dłuższy. Nie dziwi więc fakt, że niektórzy odczuwali poprawę swojego 

stanu zdrowia dopiero po sześciu miesiącach, czy dopiero po roku spożywania pro-

biotyku. 

 
Rycina 1. Udział procentowy osób, które deklarowały poprawę stanu zdrowia po określonym czasie 

stosowania probiotyków (n = 96). Źródło: opracowanie własne 

po tygodniu
8,33%

po dwóch tygodniach
22,92%

po miesiącu
42,71

po trzech miesiącach
15,63

po sześciu mie-
siącach

4,17

po ponad roku
2,08

brak poprawy
4,17

Czas zaobserwowania poprawy stanu zdrowia
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6. Spożycie żywności fermentowanej przez osoby z IBS 

W badanej grupie, 88,3% ankietowanych spożywało produkty fermentowane, zaś 

8,7% respondentów deklarowało, że nie sięga po te produkty, zaś 2,9% nie udzieliło 

odpowiedzi na zadane pytanie. Ponadto najczęściej wybieranymi do spożycia produktami 

fermentowanymi były ogórki kwaszone – 92,4%, 76,3% respondentów wskazywało na 

kapustę kwaszoną, zaś 61,2% na chleb na zakwasie. Najrzadziej spożywanymi pro-

duktami fermentowanymi były jogurty owocowe (26,8%) (tab. 3).  

Tabela 3. Udział procentowy osób, które deklarowały spożycie różnych rodzajów żywności fermentowanej  

(n = 93) 

 Odpowiedzi 
% obserwacji 

 n % 

ogórki kwaszone 86 14,0 92,4 

kapusta kwaszona 71 11,6 76,3 

warzywne soki fermentowane 36 5,8 38,7 

zakwas buraczany 38 6,2 40,8 

chleb na zakwasie 57 9,3 61,2 

maślanka 40 6,5 43,0 

jogurt naturalny 44 7,2 47,3 

kefir 48 7,8 51,6 

zsiadłe mleko 31 5,0 33,3 

jogurty owocowe 25 4,0 26,8 

ser żółty 40 6,5 43,0 

ser twarogowy 49 8,0 52,6 

salami 46 7,5 49,4 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród badanych osób największy odsetek stanowiły osoby spożywające produkty 

fermentowane kilka razy w tygodniu (41,1%). Zdecydowanie mniej respondentów dekla-

rowało, że po produkty sięga kilka razy w miesiącu (15,6%), raz w tygodniu (13,7%) 

bądź sporadycznie (11,7%). Pozostałe osoby wskazywały, że żywność fermentowaną 

spożywa codziennie (8,7%) bądź nie spożywają jej wcale (8,8%) (tab. 4). Najwyższe 

spożycie produktów fermentowanych codziennie, kilka razy w tygodniu lub raz 

w tygodniu świadczy dużym zainteresowaniu tymi produktami, co z pewnością będzie 

miało pozytywne skutki zdrowotne dla osób chorych na IBS.  

Tabela 4. Częstotliwość spożycia produktów fermentowanych przez respondentów (n = 102) 

 Odpowiedzi 

 n % 

codziennie 9 8,8 

kilka razy w tygodniu 42 41,1 

raz w tygodniu 14 13,7 

kilka razy w miesiącu 16 15,6 

sporadycznie 12 11,7 

nie spożywam 9 8,8 

Źródło: opracowanie własne. 
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W ankiecie zapytano, skąd osoby badane czerpią informacje na temat żywności fer-

mentowanej. Jak wskazują wyniki zamieszczone w tabeli 5, najczęściej wybieranym 

źródłem informacji na ten temat był internet (71,2%). Ponad połowa respondentów 

wskazywała również, że informacje te pozyskuje od rodziny i znajomych (52,4%). 

Część ankietowanych – 42,5% otrzymuje te informacje od lekarza, farmaceuty. Dwie 

osoby (1,9% badanych) uznały, że nie są zainteresowane daną problematyką. W pytaniu 

tym respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, w związku z tym wska-

zywali, że czerpali wiedzę na temat żywności fermentowanej zwykle z kilku źródeł. 

Były to wiadomości nie tylko internetu, co pozwoliło im zweryfikować otrzymane 

informacje.  

Tabela 5. Źródła informacji na temat żywności fermentowanej wskazywane przez respondentów (n = 101) 

 Odpowiedzi 
% obserwacji 

 n % 

rodzina, znajomi 53 20,5 52,4 

praca 26 10,0 25,7 

internet 72 27,9 71,2 

telewizja 36 13,9 35,6 

reklama 26 10,0 25,7 

lekarz, farmaceuta 43 16,6 42,5 

nie interesuje mnie to 2 0,7 1,9 

Źródło: opracowanie własne. 

7. Wnioski końcowe 

W pracy wykazano, że znaczna większość respondentów chorych na IBS (99%) 

wiedziała czym są probiotyki i spożywała je (96%), co świadczy o tym, że te produktu 

są znane i konsumowane przez tą grupę osób. Ponadto większość ankietowanych 

oceniała probiotyki jako skuteczne (70,8%), a po ich spożyciu probiotyku obserwowała 

u siebie zmniejszenie dolegliwości bólowych (67%), zmniejszenie objawów ze strony 

przewodu pokarmowego (63%) oraz wskazywała na pozytywne zmiany w samopo-

czuciu (59%). Respondenci obserwowali u siebie poprawę stanu zdrowia, najczęściej 

po miesiącu od przyjęcia probiotyku (42,7%). 

Jeśli chodzi o konsumpcję żywności fermentowanej to osoby z zespołem jelita drażli-

wego spożywały te produkty średnio kilka razy w tygodniu (41%) i najczęściej były to 

produkty fermentowane roślinne, takie jak: ogórki kiszone (92%), kapusta kiszona 

(76%), chleb na zakwasie (61%) oraz produkty fermentowane mleczne: ser twarogowy 

(52%), kefir (51%) oraz jogurt naturalny (47%). W wyniku przeprowadzonych badań 

stwierdzono, że respondenci dobrze znali walory zdrowotne żywności fermentowanej, 

takie jak: poprawa pracy układu pokarmowego (70%), poprawa pracy jelit (67%), 

źródło witamin z grupy B, K, i C (60%), poprawa odporności organizmu (54%), a wiedzę 

na temat tej żywności czerpali najczęściej z internetu (71, 2%). 

Przeprowadzone badania pokazały, że ankietowani chorzy na IBS, w zdecydowanej 

większości dbali o poprawę swojego stanu zdrowia poprzez spożycie probiotyków 

i żywności fermentowanej. Potwierdzili również pozytywne działanie tych produktów 

na organizm człowieka. 
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Wiedza i spożycie probiotyków oraz żywności fermentowanej przez osoby chore 

na zespół jelita drażliwego (IBS) w świetle przeprowadzonych badań ankietowych 

Streszczenie 

Zespół jelita drażliwego (IBS, ang. Irritable Bowel Syndrome) jest jedną z najczęstszych, przewlekłych 

chorób czynnościowych przewodu pokarmowego. Występuje u 10-20% populacji. Choroba ta może poja-

wić się w różnym wieku jednak najczęściej jest to okres między 20.-40. rokiem życia. Zastosowanie probio-

tyków powoduje zmniejszenie objawów IBS: wzdęć, bólów brzucha, zaparć, biegunek, związanych 

z zespołem jelita drażliwego. Do poprawy stanu zdrowia przyczynia się dieta o niskiej zawartości FODMAP 

(ang. Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols – fermentujących 

oligo-, di- i monosacharydów oraz polioli) oraz spożycie żywności fermentowanej, która jest źródłem 

probiotycznych bakterii mlekowych. Przeprowadzona ankieta dowiodła, że osoby chore na IBS rozumieją 

czym są probiotyki dostępne w aptekach, często je spożywają, znają ich właściwości zdrowotne. Spożywają 

też żywność fermentowaną pochodzenia roślinnego i fermentowane produkty mleczne, znają ich właści-

wości zdrowotne oraz wiedzą gdzie można zaleźć informacje na temat tej żywności.  

Słowa kluczowe: IBS, probiotyki, żywność fermentowana 

Knowledge and consumption of probiotics and food fermented by people 

suffering from irritable bowel syndrome (IBS) in the light of the survey research 

Abstract 

Irritable Bowel Syndrome (IBS) is one of the most common chronic functional diseases of the gastro-

intestinal tract. It occurs in 10-20% of the population. This disease may appear at different ages, but most 

often, it is the period between 20-40 years of age. The use of probiotics reduces the symptoms of IBS: 

flatulence, abdominal pain, constipation, diarrhea associated with irritable bowel syndrome. Changing the 

diet to FODMAP (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols) and the 

consumption of fermented foods, which are a source of probiotic lactic bacteria, contribute to the 

improvement of health. The conducted survey proved that people suffering from IBS know what probiotics 

are, consume them frequently and know their health properties. They also eat fermented plant foods and 

fermented dairy products, they know their health properties, they know where to find information about 

fermented foods.  

Keywords: IBS, probiotics, fermented foods 

https://www.ibuk.pl/wydawca/983/pzwl-wydawnictwo-lekarskie.html
https://www.ibuk.pl/wydawca/983/pzwl-wydawnictwo-lekarskie.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quigley%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24829543


 

17 

 

Katarzyna Kolasa1, Karolina Jachimowicz2, Małgorzata Kostecka3 

Anoreksja psychiczna – definicja, przyczyny, objawy, 

skutki i dietoterapia 

1. Wprowadzenie  

Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 

(ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

revision 10) anoreksja to jadłowstręt psychiczny cechujący się zamierzonym i restryk-

cyjnym działaniem prowadzącym do zmniejszenia masy ciała [1]. Słowo anorexia 

wywodzi się z Grecji i jest to scalenie ze sobą przedrostka ,an, który w dosłownym 

znaczeniu oznacza bez, pozbawienie czegoś, oraz przyrostka orexis – czyli łaknienie, co 

w dosłownym tłumaczeniu oznacza bez łaknienia, bez apetytu [2]. Wbrew przeko-

naniu osoby cierpiące na jadłowstręt psychiczny nie tracą łaknienia, ale robią wszystko, 

aby je zminimalizować w obawie przed przyrostem masy ciała [3]. Celem pracy było 

przybliżenia zjawiska anoreksji, jej przyczyn, objawów, skutków, a także dietoterapii 

osoby chorej. 

2. Typy jadłowstrętu psychicznego 

Anoreksję można podzielić na postać klasyczną i atypową. W klasycznej postaci 

jadłowstrętu osoba chora narzuca sobie osiągnięcie bardzo zaniżonego wyniku masy 

ciała. Działanie podyktowane jest strachem przed zwiększeniem kilogramów, pogor-

szeniem wyglądu i zaburzonym obrazem postrzegania swojej sylwetki. Restrykcje 

prowadzą do skrajnego wyniszczenia organizmu, zmian na tle psychicznym, zaburzenia 

równowagi hormonalnej oraz zachwiania procesów metabolicznych. Rygorystyczne 

zmniejszenie porcji posiłków jest jednym z elementów jadłowstrętu, dodatkowo pacjenci 

przyjmują preparaty wywołujące pozbycie się spożytej żywności z organizmu i osła-

biają organizm, stosując wysoką aktywność fizyczną w celu spalenia większej liczby 

kilokalorii. 

W klasyfikacji ICD-10 został również przedstawiony drugi rodzaj choroby, jakim 

jest atypowy jadłowstręt psychiczny. Od klasycznego jadłowstrętu różni go brak medycz-

nych objawów, które mogłyby wskazywać na anoreksję. Osoba chora chudnie i jest 

zwolennikiem utraty kilogramów, jednak nie występują u niej objawy towarzyszącego 

strachu przed zmianą swojej sylwetki, przybraniem na wadze, a cykl menstruacyjny 

nie zostaje przerwany [1]. 

Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-V (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) wyróżnia się dwa typy jadłowstrętu: typ ogra-

niczający i typ objadający ze skłonnością do wywoływania przeczyszczeń. Osoby 

 
1 katarzynakolasa67@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Dietetyków, Wydział Nauk o Żywności i Bio-

technologii, 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. 
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w Lublinie. 
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z typem ograniczającym zmniejszają pobór pokarmu do znikomej ilości, zjadając na 

przykład liść sałaty. Utrata wagi jest wywołana niezwykle niskim bilansem energetycz-

nym, ale nie występują napady objadania i prowokowania przeczyszczeń przez ostatnie 

trzy miesiące. Drugi typ anoreksji cechują regularne napady spożywania dużej ilości 

pokarmu, a następnie wywoływania przeczyszczeń w celu pozbycia się go z układu 

pokarmowego [4]. 

3. Epidemiologia 

Pomimo występowania bardzo wielu zaburzeń o podłożu psychologicznym, ano-

reksja jest dominująca chorobą, jeśli chodzi o zaburzenia natury psychicznej [5]. Występuje 

zauważalny wzrost zachorowań w krajach zachodniej części świata oraz w krajach 

rozwijających się [6]. Kobiety posiadają większe skłonności do zapadania na anoreksję 

i stanowią 1% w skali populacji. Najbardziej niekorzystnym okresem, w którym wystę-

puje wysokie ryzyko zachorowania, jest wiek od piętnastego do dziewiętnastego roku 

życia [7]. Istotnym faktem jest, że 10% osób chorujących na jadłowstręt to kobiety, 

które ukończyły czterdziesty rok życia. Zwykle posiadają rodziny, są spełnione zawo-

dowo, ale presja otaczającego społeczeństwa związana z reklamowaniem młodego wize-

runku może powodować złość i chęć niwelowania fizycznych skutków przemijającego 

czasu [6]. W przypadku mężczyzn częstość zachorowań jest niższa, a stosunek liczbowy 

zachorowań mężczyzn do kobiet wynosi 1 : 5 [8]. Niestety u mężczyzn rzadziej wystę-

puje możliwość zdiagnozowania zaburzeń odżywiania, ponieważ niechętnie korzystają 

oni z pomocy specjalistów. Może to wynikać z panującego stereotypu, iż mężczyzna 

powinien być silną jednostką, a zwrócenie się do lekarza w kwestii problemów 

psychologicznych może być wstydliwe [6]. 

4. Przyczyny anoreksji 

4.1. Przyczyny osobowościowe 

Specjaliści do spraw zaburzeń odżywiania na przestrzeni lat potwierdzają, że osoby 

uwikłane w problem anoreksji cechują się odpowiednimi cechami osobowościowymi. 

Jest to szereg elementów, które predysponują do wystąpienia problemów z kręgu zaburzeń 

odżywiania. Najczęstszym momentem rozpoczęcia choroby jest etap dojrzewania. Jak 

dowodzą badania naukowe, pewne cechy charakteru i przykre wspomnienia z lat dzie-

ciństwa mogą zakłócić prawidłowość rozwoju i być przyczyną zaburzeń psychicznych 

[9]. Według Wiśniowieckiej i Szewczyka (2014) konieczność dostosowania się do 

zachodzących zmian, przykre komentarze na temat wyglądu i sytuacje wywołujące 

strach bądź traumę są jednym z istotnych elementów przyczyniających się do zacho-

rowania na anoreksję [10]. 

Klasyfikując anoreksję na typ restrykcyjny i przeczyszczający, można wyróżnić 

dwie osobowości, które opisują jednostkę. W przypadku osób z typem restrykcyjnym 

osobowość jest silnie nacechowana różnego rodzaju lękami i niską samooceną. Osoby 

z typem przeczyszczającym anoreksji posiadają osobowość typu bordeline [9], która 

wyraża się poprzez chwiejność emocjonalną, silne urażenie podczas krytyki oraz 

wykonywanie nieprzemyślanych zachowań – często impulsywnych, które są nega-

tywne w skutkach [11]. 

Anorektyczki nie potrafią zrozumieć swojej wewnętrznej osobowości, nawiązać 

dobrych relacji ze sobą oraz przekazać innym co czują [2]. Pojawia się również 
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problem z nazywaniem emocji u innych osób i rozumieniem ich zachowań. Literatura 

naukowa powyższe problemy definiuje jako zaburzenie komunikacji na podłożu 

niewerbalnym. Wyraża się ono nieumiejętnością postrzegania sygnałów niewerbalnych 

wysyłanych od innych osób. Zalicza się do nich: sposób przyjętej postawy ciała 

w zależności od sytuacji, wyraz twarzy i wykonywanie gestów. Gdy osoba nie potrafi 

dostrzegać przedstawionych elementów pojawia się wycofanie ze względu na brak 

zrozumienia innych. Pogubione jednostki izolują się od społeczeństwa i odczuwają 

pragnienie przejęcia kontroli nad nurtującymi emocjami i swoją osobą. Często kończy 

się rozwinięciem zaburzeń odżywiania, ponieważ powstaje przekonanie, że aspekt 

fizyczny ciała to ostatni element, nad którym mogą sprawować pełną kontrolę w jak 

najlepszy sposób [2]. 

Według Mierzejewskiego (2012) istnieją charakterystyczne zachowania i cechy 

osobowości, które są zakorzenione od dzieciństwa i mogą tworzyć podłoże przyczy-

niające się do anoreksji: 

• ciągłe pragnienie poczucia akceptowalności przez rodziców, poczucie bycia uza-

leżnionym od nich i brak samodzielności; 

• przypisywanie swojej osobie małej wartości; 

• problemy z kontaktami w grupie społecznej; 

• uleganie wpływom innych osób i nieumiejętność bycia asertywnym; 

• pragnienie osiągnięcia sukcesu; 

• wykonywanie powierzonych zadań w sposób jak najlepszy, przykładając do tego 

dużą wagę; 

• zauważalna ambicja w dążeniu do celu [2]. 

Istotnym faktem jest podatność osób wysoce inteligentnych na zachorowanie. Zwykle 

są to jednostki, które próbują w sposób perfekcyjny wykonywać swoje obowiązki. Żyją 

według schematu i w przekonaniu, że albo dadzą z siebie sto procent, albo trud nie 

przyniesie pożądanych rezultatów. Pojawienie się czynników wywołujących stres bądź 

zakłócających wykonywane działania jest negatywne w skutkach i powoduje uczucie 

frustracji. Perfekcjoniści nie dopuszczają myśli, że może zdarzyć się sytuacja zakłó-

cająca jak najlepsze wykonanie zadania i czasami należy zminimalizować efektywność 

wykonywanej czynności i pozwolić na popełnienie błędu. Nierozerwalnym elementem 

jest również poczucie lęku przed niewykonaniem zadania według oczekiwań innych 

osób oraz utrata aprobaty ze strony rodziny podczas popełnienia błędu [6]. 

Cecha perfekcjonizmu jest jednym z głównych czynników wyzwalających w zabu-

rzeniach odżywiania. Można ją zdefiniować jako stawianie sobie wysokich oczekiwań 

w dążeniu do zamierzonych celów i odrzucenie możliwości popełnienia błędu. Perfek-

cjonizm dzieli się na dwa filary i często nie jest to zdrowa cecha, ponieważ może 

destrukcyjnie wpływać na życie człowieka. Zdrowym aspektem perfekcjonizmu jest 

umiejętność dążenia do spełnienia wysokich aspiracji ze zrozumieniem możliwości 

popełnienia błędu i docenianiem siebie, nawet gdy plan skończy się niepowodzeniem. 

Zdecydowanie gorzej działa zły perfekcjonizm, inaczej nazywany neurotycznym, 

w którym osoba boi się popełnienia błędu, jest krytyczna wobec siebie, a nawet gdy cel 

zostanie osiągnięty poczucie satysfakcji jest zbyt niskie [12]. 
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4.2. Wpływ rodziny na rozwój anoreksji 

Informacje uzyskane w domu rodzinnym są kluczowe do prawidłowego funkcjo-
nowania. Rodzic powinien posiadać podstawowe umiejętności dostrzegania potrzeb 
fizycznych dziecka, nazywania ich i reagowania na nie w odpowiedni sposób poprzez 
kompetentną rozmowę. Kobierecka-Dziarmska (2019) podkreśla, że w obrazie postrze-
gania przez kobietę własnego ciała bardzo duże znaczenie ma rodzina i przeżyte 
doświadczenia. Relacja z matką w wymiarze psychologicznym jest stawiana bardzo 
wysoko, ponieważ dzięki jej poprawności dziecko kształtuje swoją mentalność i uczy 
się obcowania z emocjami. Ojciec szczególnie dla dziewczynek wnosi wiele do pra-
widłowego rozwoju poczucia kobiecości. Badania dowodzą, że dziewczynki, które nie 
czuły się atrakcyjne dla swojego ojca, mogą w dorosłym życiu ukrywać swoją kobiecość 
i negować akceptację swojego ciała [13]. 

Rodzina, która w pełni poprawnie funkcjonuje, jest źródłem wsparcia dla dziecka 
i nie przyczynia się do anoreksji, ponieważ dziecko dostaje odpowiednią ilość miłości, 
czuje się kochane i akceptowane. Nie we wszystkich rodzinach relacje kształtują się 
w pozytywny sposób. Cechy, które są najbardziej charakterystyczne dla rodzin, w których 
występuje anoreksja wyszczególnił już w 1970 roku Salavador Minuchin i są to: 
usidlenie, nadopiekuńczość, sztywność, unikanie i nierozwiązywanie konfliktów, wcią-
ganie dzieci w konflikt między rodzicami. 

Usidlenie – w rodzinie przejawia się utracenie widocznego podziału kto, jaką rolę 
odgrywa. Rodzice angażują się w sprawy dziecka do tego stopnia, że zanika jego 
indywidualność jako jednostki. Członkowie rodziny żyją w przekonaniu, że należy 
dbać o domowników, zapominając o sobie. 

Ponadprzeciętna troska – w rodzinach, w których pojawił się problem anoreksji, 
panuje przekonanie, że świat stanowi zagrożenie i aby nie narażać się na niebezpie-
czeństwo należy żyć we wspólnocie. Dziecko nie może przyjmować wyzwań i kształ-
tować swojej indywidualności, ponieważ żyje w strachu. Dodatkowo na barkach 
dziecka spoczywa myśl, że musi dbać o rodzinę. 

Sztywność – członkowie rodzin z anoreksją żyją według utartego schematu i stronią 
od nawet minimalnych zmian, które mogą zaburzać harmonię dnia codziennego. 
Osoby te nie dopuszczają do siebie faktu, że może wydarzyć się coś, co w znaczący 
sposób zmieni ich życie. 

Uciekanie od konfliktów – w sytuacji, gdy w rodzinie pojawia się problem zwykle 
jest on ukrywany, osoby udają, że nie istnieje, aby nie zaburzać panującego spokoju 
i rodzinnego dobrostanu. Wynika to z nadopiekuńczości, która wytworzyła się w tych 
rodzinach i strachu przed wyjściem ze strefy komfortu. Brak rozwiązywania konfliktów 
może mieć szczególnie negatywny odzew w przypadku dzieci, które nie potrafią radzić 
sobie z nowo pojawiającymi się emocjami. 

Uwikłanie dziecka w konflikcie matka-ojciec – jadłowstręt psychiczny może pojawić 
się w rodzinach, gdzie rodzice nie potrafią rozwiązywać swoich konfliktów samodzielnie. 
Dziecko staje się pośrednikiem w sporach, często próbuje pogodzić rodziców i jest 
świadkiem ukrywania problemów. Młody człowiek w takiej rodzinie nie ma możli-
wości nauki rozmowy i inspirowania się pomysłami na rozwiązywanie wewnętrznych 
problemów. 

Takie rodziny nazywane są psychosomatycznymi. Dodatkowo powyższe cechy 
wykazują, że rodzina może stać się środowiskiem, które może zapoczątkować problem 
anoreksji [14]. 
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Le Grange i wsp. (2010) przeprowadzili badania, w których przedstawili cechy 

rodzin z problemem anoreksji. Jest to dopełnienie powyższych cech i świadczy o ponad-

czasowym znaczeniu rodzinnych dysfunkcji w predyspozycjach do anoreksji. W uzy-

skanych wynikach pojawiły się cechy, takie jak: 

• stawianie wysokich oczekiwań wobec dziecka przez rodziców; 

• stosowanie negatywnych komentarzy wobec dziecka znacznie częściej niż 

powinno mieć to miejsce; 

• pojawienie się konfliktu matki z ojcem; 

• konflikty w relacji rodzic-dziecko i brak porozumienia; 

• nadopiekuńczość, ponadprzeciętna troska lub niskie zainteresowanie rodzica 

swoim potomkiem [15]. 

4.3. Negatywny wpływ mediów na zaburzenia odżywiania 

Negatywnym skutkiem mediów, a w szczególności popularnych portali interneto-

wych, jest wytworzenie wśród dorastających dziewcząt przekonania, iż najważniejszym 

elementem jest fizyczność ciała, zupełnie nie skupiając się na dobrym samopoczuciu 

psychicznym [16]. 

Piękny wygląd zewnętrzny propagowany przez kulturę masowego przekazu dopro-

wadza do niskiego poczucia własnej wartości wśród dzieci w okresie dojrzewania. 

Dotyczy to nie tylko dziewcząt, ponieważ chłopcy są tak samo zagrożeni. Skutkiem 

dominującym są złe relacje z jedzeniem prowadzące do zaburzeń odżywiania. Zbyt 

mocne skupienie się tylko na aspekcie fizycznym swojego ciała, które jest propago-

wane przez media, może wyrażać się poprzez: zwiększenie oczekiwań wobec swojego 

wyglądu, strach przed procesami starzenia, trudność z zaakceptowaniem naturalnych 

zmian oraz stosowanie ćwiczeń ponad możliwości organizmu [17]. 

W Bostonie zostały przeprowadzone badania, których zadaniem było sprawdzenie, 

jakie reakcje wśród nastolatek wywołają zdjęcia pięknych sylwetek w czasopismach. 

Wyniki były bardzo przejmujące, ponieważ aż 69% młodych dziewcząt zadeklarowało, 

że zdjęcia miały negatywny wpływ na stosunek do własnego ciała, a 47% oznajmiła, 

że chce zmniejszyć obecną masę ciała [18]. 

Niebezpiecznym faktem jest występowanie zjawiska anoreksji wirtualnej. W rozpo-

wszechnianiu jadłowstrętu istotną rolę odgrywa Internet, ponieważ w sieci wytworzył 

się ruch, którego celem jest promowanie anoreksji. Nazywa się on pro-ana, a ludzie, 

którzy zrzeszają się w jego kręgu traktują anoreksję jako sposób życia, a nie jako 

element zagrożenia prowadzący do zniszczenia organizmu. Zwykle do grupy dołączają 

młode, nieświadome nastolatki, które chcą schudnąć. Wymieniają tam swoje odczucia 

i motywują do spożywania jak najmniejszej ilości jedzenia. Mimo prób walki i usuwania 

takich stron ciągle powstają nowe, a wielkość tego problemu nie została poznana [19]. 

Szczególną uwagę zwraca na siebie aplikacja społecznościowa Instagram. Wiele 

efektów zdjęciowych to zasługa programów do obróbki zdjęć, co zaprzecza naturalności. 

Zbyt częste korzystanie z takich aplikacji może doprowadzić dorastające dziewczęta do 

negatywnego stosunku wobec własnego ciała. Najbardziej zagrożona jest młodzież, 

a szczególnie dziewczęta w wieku szkolnym [20]. Strzelecki i wsp. (2007) zwrócili 

uwagę, że chęć osiągnięcia wyidealizowanych sylwetki, które są prezentowane przez 

media, stają się przyczyną zaburzeń odżywiania [18]. 
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5. Objawy anoreksji 

Początek jadłowstrętu psychicznego rozpoczyna się bardzo niewinnie. Utarta kilku 
kilogramów przechodzi w stan obsesyjnego odchudzania i stałej kontroli sylwetki. 
Szpytman i wsp. (2016) przedstawili 4 fazy jadłowstrętu psychicznego, które umożli-
wiają zobrazowanie ewaluacji całego procesu. 

Faza 1, czyli stan euforyczny – po kilku dniach głodzenia uczucie głodu zmniejsza 
się i występuje euforia. Jednostce towarzyszy złudne przeświadczenie o całkowitej 
kontroli nad swoim organizmem. 

Faza 2, czyli postępująca kontrola – osoba ustala surowe zasady, których bez-
względnie w jak najlepszy sposób przestrzega. 

Faza 3 nazywana fazą strachu – chory posiada silny lęk przy spożywaniu jakiego-
kolwiek pożywienia i nie akceptuje możliwości odstępstw od rygorystycznych zasad. 
Odrzuca informacje od organizmu, że dzieje się coś złego. 

Faza 4 – występują niebezpieczne zachowania, ponieważ chory ma obsesje, stany 
depresyjne, często myśli o samobójstwie, praktykuje zachowania wyniszczające organizm 
np. bardzo zimne kąpiele [21]. 

Pierwszymi czynnikami, które pozwalają przypuszczać, że osoba może cierpieć 
anoreksję lub jest w jej początkowej fazie są poniższe zachowania: 

• osoba zmienia swój sposób odżywiania w sposób nagły i oznajmia, że rozpoczyna 
proces odchudzania; 

• spożywanie bardzo małych ilości pożywienia bez satysfakcji; 

• rozpoczęcie praktykowania bardzo niskokalorycznych i restrykcyjnych diet; 

• osoba posiada bardzo dobrą wiedzę na temat ilości kilokalorii w poszczególnych 
produktach spożywczych; 

• stosowanie aktywności fizycznej ponad możliwości organizmu; 

• opowiadanie o gotowaniu z dużym zaangażowaniem i satysfakcją; 

• samodzielne przygotowywanie posiłków, które są niebanalne i urozmaicone, ale 
nie są później spożywane; 

• ukrywanie ciała pod zbyt dużymi ubraniami, aby uniemożliwić otoczeniu dostrze-
żenie zmian w sylwetce; 

• brak świadomości o posiadaniu skrajnie niskiej masy ciała [22]. 
Bardzo niepokojącymi symptomami, które przekazuje ciało osoby chorej, są zauwa-

żalne zmiany, takie jak: rozwijająca się próchnica na zębach, skłonność do utraty 
przytomności, ciągłe uczucie zimna, rany na dłoniach będące konsekwencją prowoko-
wanych wymiotów, zmiany w obrębie gardła i jamy ustnej np. nadżerki, zmniejszenie 
się objętości włosów, zauważalne pęknięcia naczynek krwionośnych w oczodołach, 
szybka utrata tkanki tłuszczowej i mięśniowej [23]. 

Jeśli anoreksja dotyczy dziecka lub nastolatka istotną rolę w dostrzeganiu objawów 
odgrywają rodzice. Niepokojącymi zachowaniami, które mogą zwrócić uwagę są 
m.in.: silna koncentracja dziecka na wyglądzie zewnętrznym i masie ciała, całkowita 
odmowa spożywania posiłków lub jedzenia wspólnie z rodziną, preferowanie spożywania 
posiłków w samotności, a zaraz po nim uczęszczanie do toalety, negowanie swojej 
sylwetki, rezygnacja ze spotkań z najbliższymi osobami, obsesyjne czytanie etykiet 
produktów spożywczych zarówno w sklepie, jak i w domu w celu sprawdzenia ilości 
kilokalorii, częste ważenie się w ciągu dnia, chęć zwrócenia na siebie uwagi, zmienny 
nastrój [23]. 



 

Anoreksja psychiczna – definicja, przyczyny, objawy, skutki i dietoterapia 
 

23 

 

6. Diagnozowanie anoreksji 

W Polsce, aby postawić diagnozę jadłowstrętu psychicznego należy spełniać kryteria, 

które zostały przedstawione przez Międzynarodową Klasyfikację Chorób ICD-10: 

1. Masa ciała obniżona o 15% w stosunku do prawidłowej lub BMI (ang. Body Mass 

Index) równe lub mniejsze niż 17,5. 

2. Występowanie charakterystycznego zachowania, które jest praktykowane w celu 

ochrony przed zwiększeniem masy ciała: unikanie produktów wysokokalorycz-

nych „tuczących”, nadmierny wysiłek fizyczny, używanie leków, specyfików 

powodujących zmniejszenie łaknienia, wywoływanie wymiotów i przeczyszczeń. 

3. Zniekształcony obraz swojej sylwetki, który skutkuje panicznym lękiem przed 

otyłością. Myślą priorytetową staje się osiągnięcie jak najniższej masy ciała. 

4. Szerokie zaburzenia endokrynologiczne obejmujące oś podwzgórze-przysadka-

gonady. U kobiet zanika miesiączka, u mężczyzn pojawia się utrata zaintereso-

wania seksualnego i spadek libido [5]. 

Innym systemem klasyfikacyjnym, który pomaga w zdiagnozowaniu jadłowstrętu 

psychicznego, jest DSM-5, czyli Kryteria Diagnostyczne Zaburzeń Psychicznych. 

Wyróżniają one: 

1. Zmniejszenie energetyczności posiłków, czego konsekwencją jest znacznie obniżona 

masa ciała w stosunku do wieku, płci i aktywności fizycznej. 

2. Bardzo duży strach przed otyłością i zwiększeniem masy ciała. Mogą również 

występować zachowania, które uniemożliwiają zwiększenie masy ciała. 

3. Wpływ masy ciała na samoocenę chorego i postrzeganie siebie przez jej pryzmat. 

Zaburzone postrzeganie swojego ciała. 

Klasyfikacja DSM-5 przedstawia kilka typów anoreksji z uwzględnieniem wskaź-

nika masy ciała BMI: 

• Łagodny – charakteryzuje BMI ≥ 17 kg/m²; 

• Umiarkowany – charakteryzuje BMI 16-16,99 kg/m²; 

• Ciężki – charakteryzuje BMI ≥ 15-15,99 kg/m²; 

• Bardzo ciężki – charakteryzuje BMI < 15 kg/m² [24]. 

7. Skutki anoreksji 

Konsekwencje anoreksji są bardzo szerokie i negatywne. Organizm przystosowuje 

się do chronicznego braku pożywienia. Anorektyczki zmniejszają ilość dostarczanego 

pożywienia i stosują regularne głodówki [25]. 

Najczęstszą konsekwencją jadłowstrętu jest negatywny wpływ na gęstość mineralną 

kości. W wyniku zaburzenia dochodzi do utraty gęstości, której nie można cofnąć [26]. 

W mózgu zauważa się straty w objętości istoty szarej i białej. U osób dorosłych 

istota szara zmniejsza się o 3,7%, natomiast biała o około 2,2%. Zmiany te są odwra-

calne w przypadku pełnego wyjścia z choroby. W przypadku dzieci i młodzieży istota 

szara traci 7,6% objętości, a istota biała 3,2%, odwracalność tego procesu nie została 

dobrze poznana [27]. 

Patologie skóry to przede wszystkim owłosienie, które wygląda niczym płodowe, 

trądzik, łysienie, zmiany między palcami, przebarwienia. 

Zaburzenie pracy układu sercowo-naczyniowego manifestuje się poprzez zmniej-

szenie częstości uderzeń serca do 60 na minutę, zmiany w osierdziu i zastawkach, 
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problemy w przewodzeniu, problemy z kurczliwością naczyń i zbyt niskie ciśnienie 

tętnicze [28]. 

Konsekwencją dla układu hormonalnego jest przerwanie cyklu menstruacyjnego, 

spadek libido u mężczyzn, problemy z prawidłową pracą tarczycy [21]. Jak wspomina 

w swojej pracy Mierzejewski (2012) skutki utraty miesiączki mogą mieć negatywny 

wpływ na zajście w ciążę. Kobiety chore na anoreksję mają trudności z poczęciem 

potomka, w najgorszych przypadkach może dochodzić do bezpłodności, co jest konse-

kwencją nieprawidłowej pracy jajników [2]. 

Zmiany zachodzące w układzie pokarmowym to głównie problemy z wypróżnia-

niem, spowolnienie pracy przewodu pokarmowego i żołądka [29]. 

Negatywnymi rezultatami sfery psychicznej osoby uwikłanej w anoreksje są przede 

wszystkim zagrażające życiu myśli samobójcze. Osoba chora nie widzi sensu życia, 

odczuwa strach, bardzo krytycznie ocenia swoją osobę, nie odczuwa zadowolenia 

i radości [23]. 

8. Dietoterapia osoby chorej na anoreksję  

Leczenie żywieniowe osób chorych na anoreksję przebiega w sposób fazowy 

z uwzględnieniem fazy rozpoczynającej, przejściowej i stabilizacyjnej. Ilość kilokalorii 

dostarczanych do organizmu jest powoli zwiększana [30]. Istotne jest, aby przyrost 

masy ciała nie był gwałtowny, ponieważ może to skutkować szybką utratą wypraco-

wanych kilogramów. Pacjenci zwiększający masę ciała w sposób powolny mają większe 

szanse na trwałe utrzymanie osiągniętej masy ciała [31]. 

Podaż nieodpowiedniej i nadmiernej ilości pokarmu może doprowadzić do zespołu 

ponownego odżywienia. Chorzy posiadający BMI poniżej 14 kg/m2, niespożywający 

pokarmów przez więcej niż 15 dni lub mający wartość elektrolitów niższą niż prawi-

dłowa przed rozpoczęciem leczenia są obarczeni ryzykiem powyższego zespołu [32]. 

Zjawisko to jest częstym i negatywnym w skutkach powikłaniem występującym w trakcie 

dietoterpaii anoreksji. Zespół ponownego odżywienia/pokarmowego szoku definiuje 

się jako poważne zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu metabolizmu i hormonów 

u osób wyniszczonych, które gwałtownie wprowadziły żywienie w dużych ilościach. 

Problem ten przejawia się niskim stężeniem fosforu, a jego ilość w surowicy krwi jest 

najważniejsze w diagnozowaniu zespołu realimentacyjnego. Dodatkowo występuje hipo-

kaliemia, hipomagnezemia, hiponatremia, zatrzymanie płynów w organizmie, braki 

witamin, w szczególności tiaminy, a także problemy z metabolizmem glukozy [4]. Aby 

zminimalizować możliwość pojawienia się szoku pokarmowego, należy sprawdzić 

poziom potasu, magnezu, fosforu i tiaminy we krwi, a ewentualne braki uzupełnić, 

a także nie doprowadzać do zbyt dużego dostarczenia wody i sodu do organizmu [33]. 

W początkowych etapach leczenia anoreksji zaleca się zastosować dietę lekko-

strawną uwzględniającą 5-6 posiłków dziennie, które nie będą zbyt duże objętościowo. 

Należy zwrócić uwagę na produkty, które mogą wywołać dyskomfort przewodu 

pokarmowego i spowodować zniechęcenie pacjenta do kontynuowania leczenia. Zatem 

należy wystrzegać się tłustych mięs, sosów i kremów, produktów wzdymających np. 

roślin strączkowych, mocnej kawy i herbaty lub alkoholu. Posiłki powinno przygoto-

wywać się gotując w wodzie bądź na parze, a także dusząc bez tłuszczu. Nie jest wskazane 

smażenie na tłuszczu. Ponadto, jeśli chory jest w ciężkim stanie spowodowanym wy-

niszczeniem organizmu, a spożywanie pokarmów sprawia mu dużą trudność zaleca się 
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na początku leczenia wykorzystać płynną formę diety, półpłynną bądź papki. Należy 

zwrócić uwagę, aby dieta była uboga w tłuszcz i miała małe ilości laktozy. Następne 

fazy leczenia powinny być dietami pełnowartościowymi z uwzględnieniem stanu 

i upodobań chorego zawierającymi 4-5 posiłków dziennie [30]. 

Faza pierwsza leczenia anoreksji powinna dostarczać organizmowi około 30-40 

kilokalorii na kilogram masy ciała dziennie. Wraz z upływem dni ilość dostarczanych 

kilokalorii powinna być sukcesywnie zwiększana, aby przejść do drugiej fazy leczenia, 

jednak nie więcej niż o 30-50% dziennie [29]. Wyjątkiem są osoby zagrożone zespołem 

realimentacji, ponieważ początkowo powinni dostarczać mniejszą podaż energii wyno-

szącą 5-10 kilokalorii na kilogram masy ciała. W kolejnych dniach można zwiększyć 

podaż o 5 kcal na kilogram masy ciała, w piątym dniu do 20-30 kcal/ kg m.c, a następnie 

sukcesywnie o nie więcej niż 30-50% dziennie [32]. 

Ilość składników pokarmowych i dawka płynów dla chorych z anoreksją obliczana 

jest zgodnie z aktualną masą ciała pacjenta. Dietetyk dzięki wyliczeniu należnej masy 

ciała jest w stanie określić wagę, do której zmierza dietoterapia [30]. Do obliczenia 

należnej masy ciała można wykorzystać wzór Broca z uwzględnieniem płci: 

• Kobiety: należna masa ciała = ([wzrost w centymetrach – 100] – 10%); 

• Mężczyźni: należna masa ciała = ([wzrost w centymetrach – 100] – 5%) [34].  

Dietetyk, przygotowując jadłospis, ustala odpowiednią, procentową wartość makro-

składników w diecie. Białko powinno stanowić 15-25% energii, tłuszcz 20-30%, 

a węglowodany 50-60% [35]. 

Dostarczane białko powinno charakteryzować się wysoką wartością biologiczną. 

Polecane są białka serwatkowe, kazeina, a także białko jaja. Zawierają one dużą ilość 

aminokwasów egzogennych. Zaleca się także spożywanie ryb i drobiu [36]. Ponadto 

ważne jest, aby 50% białka w diecie było pochodzenia zwierzęcego ze względu na 

aminokwasy egzogenne. Spożywanie ich daje ważną korzyść dla organizmu anorek-

tyków, ponieważ osłabia nasilenie reakcji katabolicznych [30]. 

Węglowodany powinny pochodzić z różnych źródeł. Złożone węglowodany mogą 

zostać uzupełnione poprzez pieczywo, ziemniaki, ryż [36]. Węglowodany proste 

w postaci sacharozy, dżemu lub miodu są bogate w dużą ilość kilokalorii i mogą być 

włączone do diety, jednak należy przy tym pamiętać, by ilość dostarczonej sacharozy 

nie przekroczyła 10% bilansu energetycznego [30]. Cenny błonnik pokarmowy w począt-

kowej fazie leczenia powinien mieścić się w zakresie od 20 do 25 gramów, a w kolejnej 

fazie jego podaż może rosnąć do ilości 25-40 g [35]. 

Tłuszcze są makroskładnikiem, do którego chorzy na anoreksję są najbardziej zrażeni 

i starają się wyeliminować go z diety. Jednak wielonienasycone kwasy tłuszczowe 

z rodziny omega 3 i 6 nie są wytwarzane przez ludzki organizm i muszą być dostarczone 

wraz z pożywieniem [36]. Do rodziny omega-3 zaliczane są takie kwasy, jak dokoza-

heksaenowy (DHA), eikozapentaenowy (EPA) i α-linolenowy (ALA). Natomiast 

rodzinę omega-6 reprezentują takie kwasy, jak linolowy i arachidowy [37]. Wieloniena-

sycone kwasy tłuszczowe (WNKT) wykazują wiele pozytywnych aspektów dla osób 

chorych z anoreksją, przede wszystkim działają na wzrost apetytu. Ich korzystny 

wpływ udowadniają badania przeprowadzone na nastolatce w wieku 15 lat, która od 

roku i dwóch miesięcy cierpiała na anoreksję. Proces leczenia zaczął się przy BMI 

16,71, a od czwartego miesiąca terapii włączono do diety 1 g EPA na dobę i podtrzy-

mano proces przez 3 miesiące. Rezultatem była korzystna poprawa w masie ciała, 
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a także ilości jedzonego pożywienia. Przez 3 miesiące masa ciała zmieniła się z 45,2 kg 

na 57 kg, zatem wzrosła o 11,8 kg [38]. Źródło kwasów omega-6 to oleje sojowy, 

kukurydziany, słonecznikowy lub z pestek winogron. Kwasy omega-3 występują 

w dużej ilości w oleju lnianym, sojowym, rzepakowym, a także w tłustych rybach 

morskich (łosoś, śledź, makrela) [39]. 

Oprócz makroskładników bardzo ważna jest odpowiednia podaż i uzupełnienie innych 

składników pokarmowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na witaminy z grupy B, 

witaminę D, selen, miedź, cynk, wapń, fosfor, potas, magnez [40]. Ze względu na 

możliwość wystąpienia szoku pokarmowego podczas pierwszej fazy żywieniowej ko-

nieczne jest monitorowanie potasu, magnezu, fosforu i tiaminy we krwi i dbałość 

o niską ilość sodu w diecie [33]. 

Płyny powinny zostać uzupełniane z wykorzystaniem wody mineralnej, delikatnego 

naparu kawy, herbaty bądź ziół, a także naturalnych soków. Istotne jest, aby ilość spoży-

wanych płynów w porcji nie wpływała negatywnie na łaknienie pacjenta. W początkowej 

fazie dietoterapii osób wyniszczonych wskazane są niewielkie porcje napojów [30]. 

Dania, które spożywają osoby cierpiące na anoreksję, powinny charakteryzować się 

dobrym i wyrazistym smakiem, zaleca się wprowadzenie różnorodnych przypraw. Ponadto 

posiłki powinny być kolorowe i estetycznie podane, dzięki czemu zachęcą chorego do 

ich spożycia. Pomocne może okazać się podawanie posiłków na dużych talerzach, 

ponieważ jest szansa, że chory zje większą ilość pożywienia niż podczas podania na 

talerzu mniejszym. Podczas spożywania posiłku, a także dwie godziny po nim, osobie 

chorej powinna towarzyszyć druga osoba, żeby kontrolować ewentualne występowanie 

zachowań kompensacyjnych. Czas trwania posiłku nie powinien przekraczać 30 minut 

[33]. 

W diecie nie powinno zabraknąć urozmaicenia i zaleca się, aby obfitowała w różne 

pokarmy z pięciu grup produktów spożywczych. Brak różnorodności i monotonia 

może skutkować nawrotem anoreksji [41]. 

9. Podsumowanie 

Anoreksja jest powszechną i złożoną chorobą charakteryzującą się restrykcyjną 

utratą masy ciała narzuconą przez chorego. Istnieje wiele czynników będących poten-

cjalną przyczyną anoreksji. Nieprawidłowe relacje w rodzinie, brak akceptacji środo-

wiska i nadmierny perfekcjonizm mogą negatywnie wpływać na obraz własnej sylwetki 

i wzbudzać chęć do restrykcyjnej redukcji masy ciała. Jadłowstręt psychiczny dotyczy 

zarówno zdrowia fizycznego, ponieważ sieje spustoszenie w każdym układzie orga-

nizmu, ale także zdrowia psychicznego, wywołując niejednokrotnie myśli samobójcze 

i poczucie odosobnienia. Dzięki kryteriom zawartym w ICD-10 i DSM-5 możliwe jest 

zdiagnozowanie anoreksji i podjęcie terapii psychologicznej i dietoterapii. Leczenie 

anoreksji wymaga zaangażowania osób z wielu dziedzin, ponieważ istotna jest tu inter-

wencja dietetyka, psychologa, ale także niebagatelną rolę odgrywa wsparcie rodziny. 

Bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa na temat anoreksji, aby osoby chorujące 

czuły zrozumienie i mogły liczyć na szybką pomoc. Prawidłowo wdrożona psycho-

terapia i dietoterapia pozwala choremu na wyjście z choroby, uzupełnienie powstałych 

niedoborów żywieniowych i powrót do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym. 
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Anoreksja psychiczna – definicja, przyczyny, objawy, skutki i dietoterapia 

Streszczenie 

Zaburzenia odżywiania stały się dużym zagrożeniem w XXI wieku. Wyidealizowane sylwetki rozpowszech-

niane w mediach mogą stwarzać presję, aby dopasować się do wymagań społeczeństwa. Celem pracy było 

omówienie zjawiska anoreksji, jej przyczyn, objawów, skutków, a także przedstawienie dietoterapii osoby 

chorej. Istnieje wiele czynników prowadzących do rozwoju anoreksji. Występujące problemy z kontaktami 

w grupie społecznej i nadmierny perfekcjonizm mogą być jednymi z czynników powodujących zaburzenie 

odżywiania, jakim jest anoreksja psychiczna. Niebagatelną rolę w jej rozwoju odgrywa rodzina chorego. 

Niewłaściwe relacje w rodzinie, przejawianie nadmiernej troski może już w dzieciństwie zwiększać 

predyspozycję do zachorowania. Początkowo choroba rozpoczyna się bardzo niewinnie, osoba zmienia 

swój sposób odżywiania w sposób nagły i oznajmia, że rozpoczyna proces odchudzania, często dochodzi 

do ukrywania jedzenia, stosowania aktywności fizycznej ponad możliwości organizmu, a także prowokowania 

wymiotów. Warto zwiększać świadomość społeczeństwa na ten temat, aby umieć zauważać niepokojące 

symptomy i zaproponować pomoc. Anoreksja niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych 

zarówno na podłożu fizycznym, jak i psychicznym, a także może prowadzić do śmierci. Odpowiednia 

dietoterapia i współpraca z psychologiem pozwala na sukcesywne wyjście z choroby. 

Słowa kluczowe: anoreksja, jadłowstręt psychiczny, zaburzenia odżywiania 

Mental anorexia – definition, causes, symptoms, effects and diet therapy 

Abstract  

Eating disorders have become a major threat in the 21st century. Idealized profiles disseminated in the 

media can create pressure to fit in with the demands of society. The aim of the study was to discuss the 

phenomenon of anorexia, its causes, symptoms and effects, as well as to present the diet therapy of the sick 

person. There are many factors that lead to the development of anorexia. Occurring problems with contacts 

in a social group and excessive perfectionism may be one of the factors causing an eating disorder such as 

anorexia nervosa. The patient's family plays a significant role in its development. Improper relationships in 

the family, showing excessive care may increase the predisposition to getting sick already in childhood. 

Initially, the disease begins very innocently, the person changes their diet suddenly and announces that they 

are starting the weight loss process, often hiding food, using physical activity beyond the body's capacity, 

and provoking vomiting. It is worth increasing the awareness of the society on this subject in order to be 

able to notice disturbing symptoms and offer help. Anorexia is associated with a number of negative health 

consequences, both physically and mentally, and can also lead to death. Appropriate diet therapy and 

cooperation with a psychologist allows for a gradual recovery from the disease. 

Keywords: anorexia, anorexia nervosa, eating disorder 
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Spożycie produktów mlecznych przez dzieci  

w wieku 3-6 lat w ujęciu alergii pokarmowych 

1. Wprowadzenie 

Wiek przedszkolny obejmuje przedział od trzeciego do szóstego roku życia i stanowi 

czas niezmiernie intensywnego rozwoju emocjonalnego i fizycznego dziecka. Rozwój 

i wczesne uczenie się w tym okresie są ściśle powiązane ze zdrowiem dziecka, ponie-

waż właśnie wtedy zaczynają kształtować się nawyki i przyzwyczajenia determinujące 

nie tylko charakter, ale także zachowania dotyczące odżywiania się i zdrowia [1].  

Prawidłowe żywienie to jeden z najważniejszych czynników środowiskowych, 

wpływających na optymalny rozwój, wzrost, aktywność psychiczną i fizyczną dziecka 

oraz utrzymanie przez nie dobrego stanu zdrowia aktualnie i w przyszłości [2]. Dla 

prawidłowego wzrostu i funkcjonowania organizmu dziecka niezbędna jest odpowiednia 

dieta, prawidłowo zbilansowana i spersonalizowana pod względem zawartości energii 

oraz niezbędnych składników pokarmowych (węglowodanów, białka, tłuszczu, witamin 

i składników mineralnych, zwłaszcza – żelaza i wapnia) musi obejmować wykorzystanie 

różnorodnych produktów spożywczych, m.in.: mleka i produktów mlecznych, zboża 

i produktów zbożowych, mięsa, drobiu i ryb, a także owoców i warzyw, a przygotowy-

wane posiłki muszą być urozmaicane [3]. Dieta zapewniająca odpowiednie spożycie 

mikro- i makroskładników. Makroskładniki stanowią materiał budulcowy dla komórek, 

są również źródłem energii. Zalicza się do nich do nich węglowodany, białka i tłuszcze. 

Mikroskładniki wprowadzane są co prawda w niewielkich ilościach, ale są niezbędne 

do prawidłowego wzrostu i funkcjonowania organizmu, zwłaszcza cynk, żelazo, 

witamina D i kwas foliowy [4].  

Zaspokojenie potrzeb ilościowych i jakościowych organizmu na wszystkie składniki 

możliwe jest poprzez stosowanie urozmaiconej diety, polegającej na spożywaniu w ciągu 

dnia możliwie jak największej liczby zróżnicowanych produktów żywnościowych 

w odpowiednich ilościach i proporcjach. Skład zróżnicowanej, zbilansowanej i zdrowej 

diety jest zależny od indywidualnych cech (tj. wiek, płeć, styl życia, stopień aktyw-

ności fizycznej), kontekstu kulturowego, lokalnej, dostępnej żywności i zwyczajów 

żywieniowych. Jednak podstawowe zasady zdrowej diety pozostają takie same [5]. 

 
1 Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie. 
2 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. 
4 Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet 

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

Przyrodniczy w Lublinie. 
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Istotne znaczenie ma również sposób przygotowania posiłków i rodzaj obróbki termicznej 

wykorzystanej do ich przygotowania. Zalecaną formą przygotowywania zdrowych 

posiłków jest pieczenie lub gotowanie na parze [6]. Racjonalne żywienie dzieci to 

podstawowy czynnik warunkujący nie tylko prawidłowy rozwój fizyczny, ale także inte-

lektualny, emocjonalny i społeczny. Zrównoważone odżywianie ma na celu zapewnienie 

prawidłowego wzrostu i rozwoju, dobrego samopoczucia, jak również pomaga chronić 

organizm dziecka przed wieloma poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi w póź-

niejszych etapach życia [7]. 

Pierwszym pokarmem, które spożywa dziecko w najwcześniejszym okresie swojego 

życia, jest mleko. Najczęściej zalecanym sposobem żywienia noworodków i niemowląt 

jest karmienie mlekiem matki. Pokarm naturalny dostarcza dziecku wszystkich skład-

ników odżywczych, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju. Niemowlęta powinny 

być karmione mlekiem matki do ukończenia szóstego miesiąca życia, następnie stop-

niowo wprowadza się nowe produkty stałe [8]. Dziecko w wieku przedszkolnym powinno 

się zachęcać do spożywania różnych posiłków, składających się ze zróżnicowanych 

produktów z głównych grup żywieniowych, tj. tłuszcze, produkty białkowe (produkty 

mleczne o zmniejszonej zawartości tłuszczu, chude mięso, szczególnie drób, a także ryby 

i jaja), produkty z pełnych ziaren zbóż, warzywa i owoce. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na źródła pełnowartościowego białka i niezbędnych mikroskładników pokarmo-

wych, których organizm dziecka wymaga do prawidłowego rozwoju układu kostnego 

i wzrostu wszystkich tkanek organizmu [9]. 

Nieprawidłowe odżywianie związane z niedoborem lub nadmiarem energii i skład-

ników pokarmowych może powodować wiele problemów zdrowotnych np. osłabienie 

układu odpornościowego czy niekorzystne zmiany procesów metabolicznych. Niemo-

wlęta i małe dzieci są najbardziej narażone na skutki nieprawidłowego odżywiania ze 

względu na ich wysokie wymagania żywieniowe. Dlatego zbilansowana i spersonali-

zowana dieta jest kluczowym czynnikiem zapewniającym optymalny wzrost, rozwój 

i zdrowie dziecka [10].  

Mleko stanowi cenne źródło wielu składników bioaktywnych, tj. białek, lipidów, 

składników mineralnych, witamin i przeciwutleniaczy [11]. Zawarte w mleku immu-

noglobuliny (IgA, IgG, IgM) przyczyniają się do wzrostu odporności małych dzieci 

[12]. Spożycie 1 litra mleka dziennie pokrywa w 100% zapotrzebowanie na wapń [13]. 

W całodziennych dietach dzieci i młodzieży mleko i jego przetwory dostarczają prawie 

21% pełnowartościowego białka oraz ok. 60% dobrze przyswajalnego wapnia [14]. 

Oprócz mleka w diecie dzieci powinny znajdować się produkty nabiałowe, które często 

są bogatsze w składniki pokarmowe. Jest to szczególnie istotne, ponieważ badania 

wykazały, że dzieci w wieku przedszkolnym spożywają zbyt mało wapnia (40-80% 

realizacji normy) [15]. Jogurty są źródłem wielu witamin i składników mineralnych. 

Jogurty wykazują działanie probiotyczne, wzmacniając układ immunologiczny i wpły-

wając na mikroflorę przewodu pokarmowego m.in. poprzez hamowanie wzrostu drobno-

ustrojów chorobotwórczych i gnilnych [16]. W jogurtach w celu przeprowadzenia 

fermentacji stosowane są kultury probiotyczne z grupy Lactobacillus delbruecckii ssp. 

Bulgaricus i Streptococcus salivarius ssp. thermophilus, które wpływają immunomo-

dulująco na organizm dziecka. Szczep Lactobacillus rhamnosus ma zdolność do zmniej-

szania (a nawet likwidacji) fagocytozy indukowanej alergenami mleka przy jedno-

czesnym blokowaniu receptorów, które mają znaczącą rolę w procesie fagocytozy 
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neutrofili i monocytów [17]. Sery charakteryzują się wysoką wartością energetyczną 

i zawartością tłuszczu, który pełni funkcje nośnika witamin A i D oraz zawiera znaczne 

ilości wapnia [18]. Sery w mniejszym stopniu powodują występowanie objawów nie-

tolerancji laktozy u dzieci, co wynika z wykorzystania do ich produkcji hydrolizowa-

nego białka serwatkowego, czyli białka serwatkowego rozbitego na krótsze sekwencje 

polipeptydowe [19].  

Kohortowe badania prospektywne z 2006 roku wskazują na częstość występowania 

alergii na mleko w przedziale 1,9-4,9% [20]. Według metaanalizy z 2007 roku istnieje 

duża rozbieżność pomiędzy częstością występowania alergii pokarmowych według 

danych z badań ankietowych (1,2-17%), w stosunku do częstości przedstawianej na 

podstawie badań obiektywnych (testy skórne lub testy podwyższonego stężenia 

alergenu swoistego IgE – 2-9%; dodatnie próby prowokacji 0-3% [21]. Obecnie uznaje 

się, że częstość występowania objawów alergii na mleko waha się od 0,6 do 2,5% dzieci 

w wieku przedszkolnym [22]. Niezaprzeczalny jest jednak fakt, iż częstość alergii na 

białka mleka wzrasta, na co może mieć wpływ spadek liczby dzieci karmionych piersią, 

a wzrost liczby niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym [23]. 

Nowoczesną metodą leczenia alergii pokarmowych jest immunoterapia doustna. 

Jednak w przypadku alergii na białka mleka relatywnie trudno jest osiągnąć zadowala-

jący efekt, gdyż część chorych osiąga jedynie poziom desensytyzacji, czyli zwiększenie 

spożywanej dawki pokarmu, niezbędnej do wywołania objawów reakcji alergicznej. 

Ponadto w trakcie odczulania pojawiają się działania niepożądane co uniemożliwia 

długoterminowe leczenie [24]. 

Poszukując metody zwalczenia objawów alergii pokarmowej na białka mleka, zwró-

cono uwagę na obróbkę technologiczną mleka, która opiera się m.in. na pasteryzacji, 

homogenizacji i standaryzacji składu. Procesy te mogą wpływać na zmniejszenie 

alergenności uzyskanych produktów przez zmiany w obrębie białek – kazeiny, β-lakto-

globuliny i α-laktoalbuminy, które są kluczowymi alergenami mleka [25]. α-laktoalbu-

mina oraz β-laktoglobulina stopniowo zanikają w trakcie gotowania mleka, co więcej 

β-laktoglobulina po 15-20 minutach gotowania jest niewykrywalna w roztworze 

mleka, natomiast alergeny kazeiny są obecne w mleku nawet po 60 minutach obróbki 

termicznej [26]. Jednym z najistotniejszych efektów działania wysokiej temperatury 

jest wzrost immunoreaktywności, czyli zdolności wiązania się z IgE przez niektóre 

alergeny mleka. Powstające nowe struktury cukrowo-białkowe stanowią determinanty, 

które odpowiadają za łączenie się alergenów z przeciwciałami [25].  

Również probiotyki mogą być stosowane w leczeniu i prewencji alergii pokarmo-

wych ze względu na możliwość zwiększania wydajności układu immunologicznego 

i polepszanie wchłaniania składników mineralnych i witamin. Aktywność biochemiczna 

probiotyków wpływa na cechy odżywcze i dietetyczne nabiału. Dzięki obniżonej 

zawartości laktozy i zwiększeniu przyswajalności białek produkty mleczne mogą być 

spożywane w diecie wykluczającej mleko surowe. Ponadto są dobrym uzupełnieniem 

optymalnej diety dziecka, gdyż cechują się dużą zawartością wolnych aminokwasów, 

witamin z grupy B i przyswajalnością wielu pierwiastków (m.in. wapnia) [27].  

2. Cel pracy 

Celem pracy było pozyskanie informacji na temat spożycia produktów nabiałowych 

przez dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat.  
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3. Materiał i metody 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w styczniu 2018 roku w Przedszkolu 

nr 7 im. Marii Kownackiej w Świdniku na grupie 38 rodziców dzieci w wieku 3-6 lat, 

w tym 17 dziewczynek i 21 chłopców. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego 

z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, który zawierał 20 pytań 

zarówno w formie zamkniętej, jak i otwartej, w której pytania wymagały krótkich, łatwych 

i konkretnych odpowiedzi pisemnych. Kwestionariusz został napisany prostym i zrozu-

miałym dla rodziców językiem, dzięki czemu uzyskano 100% poprawnie i kompletnie 

wypełnionych ankiet. Celem ankiety było pozyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące 

spożycia produktów nabiałowych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Zamieszczone 

pytania dotyczyły płci, wieku oraz wymiarów antropometrycznych dzieci. Ankietowa-

nych pytano również o częstość, ilość i upodobania związane ze spożywaniem mleka 

i jego przetworów, występowanie alergii pokarmowych, zarówno u dziecka, jak i w naj-

bliższej rodzinie. Celem ostatniego pytania było uzyskanie opinii rodziców na temat 

wpływu nabiału na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Analizę uzyskanych 

wyników przeprowadzono w programie Microsoft Office Excel oraz Statistica 13.3 

(StatSoft). Do analiz użyto elementów statystyki opisowej, za istotne uznano różnice 

z poziomem istotności p < 0,05. 

4. Wyniki i dyskusja 

Badanie ankietowe dostarczyło wielu informacji na temat poziomu konsumpcji pro-

duktów mlecznych przez dzieci w wieku przedszkolnym. W badaniu skoncentrowano 

się na aspektach preferencji żywieniowych dzieci, gdyż to z nich wynikają późniejsze 

nawyki żywieniowe w życiu dorosłym. Istotnym zagadnieniem była także ocena 

świadomości rodziców na temat wpływu produktów mlecznych na zdrowie w ujęciu 

alergii pokarmowych i rozwój psychofizyczny dzieci, ich wiedza o odpowiednim 

i terminowym wprowadzaniu produktów nabiałowych do diety dziecka i czy ta wiedza 

jest zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami żywienia.  

Podstawą do wyliczenia odsetka dzieci z prawidłową masą ciała oraz wykazujących 

odchylenia w tym zakresie były dane antropometryczne, których interpretacji dokonano 

na podstawie wartości wskaźnika BMI (ang. body mass index) wyrażonej w centylach 

(tab. 1). Na podstawie otrzymanych danych stwierdzono, iż większość (p < 0,05) dzieci 

(63%) miało prawidłową masę ciała. Kolejną grupę stanowiły dzieci z niedowagą 

(24%). Mały odsetek (p < 0,05) stanowiły dzieci otyłe (5%) i z nadwagą (8%).  

Tabela 1. Wartości BMI dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Wartość BMI Odsetek dzieci 

w badaniach własnych 

Interpretacja 

poniżej 5 centyla 24 b niedowaga 

pomiędzy 5 a 85 centylem 63 a prawidłowa masa ciała 

powyżej 85 centyla 8 c nadwaga 

powyżej 95 centyla 5 d otyłość  
a, b, c, d – p < 0,05. Źródło: Opracowanie własne. 

Ważnym zagadnieniem jest nawyk regularności i przyzwyczajenie do spożywania 

różnorodnych produktów oraz pozytywne nastawienie do nich, gdyż sprzyja to większej 
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chęci próbowania przez dziecko nowych produktów z różnych kategorii. Dziecko, które 

styka się z danymi produktami obecnymi w domu, uświadamia sobie, że właśnie takie 

produkty należy spożywać. Ważnym aspektem jest w tym miejscu świadomość żywie-

niowa rodziców pod względem znajomości wartości odżywczej poszczególnych pro-

duktów. W badaniu ankietowym rodzice deklarowali podawanie dzieciom różnorodnych 

produktów nabiałowych (mleko, serek homogenizowany, jogurt, ser biały twarogowy, 

ser żółty i deser mleczny), których ilość wahała się od 14 do 18% w diecie dziecka 

i nie wykazywała określonej tendencji (rys. 1a). Eksperci ESPGHAN zalecają, aby 

uzupełniać dietę dzieci w mleko o obniżonej zawartości tłuszczu, czyli 2%, a ponadto 

chude twarogi i sery, ze względu na coraz częściej pojawiające się doniesienia 

o otyłości wśród dzieci [28]. 

W badaniu własnym istotne statystycznie różnice zaobserwowano w przypadku pytań 

o preferencje żywieniowe, gdzie odpowiedzi cechowały się dużą różnorodnością. Na 

podstawie otrzymanych odpowiedzi zauważono, iż jako najchętniej spożywany produkt 

nabiałowy przez dzieci w wieku przedszkolnym najczęściej (p < 0,05) wymieniane było 

mleko (27% wskazań). Jogurty (20%) oraz serki homogenizowane (17%) były często 

(p < 0,05) typowane jako chętnie spożywane, natomiast najmniej (p < 0,05) osób 

wskazywało sery, desery mleczne, kefir i kaszę mannę (rysunek 1b). Z kolei najwięcej 

(p < 0,05), bo aż 40% dzieci wykazywało niechęć do sera białego twarogowego, 20% 

do sera żółtego, nieco rzadziej (p < 0,05) dzieci wskazywały maślankę i jogurt jako 

nielubiane produkty (rysunek 1c). Na taki rozkład preferencji żywieniowych dzieci ma 

prawdopodobnie wpływ gładka konsystencja oraz delikatny smak jogurtów i serków 

homogenizowanych. Potwierdzenie tego faktu można uzyskać w badaniach Kolarzyk 

i wsp., gdzie uzyskano informacje o preferencji dzieci w wieku przedszkolnym do 

podjadania w ciągu dnia właśnie słodkich produktów nabiałowych [29]. Ponadto fer-

mentowane produkty mleczne, w których znajdują się bakterie rozkładające laktozę do 

formy lepiej przyswajalnej, czyli jogurty naturalne i kefiry, są dobrze tolerowane przez 

organizm dziecka. Brak niepożądanych objawów po spożyciu danego produktu może 

zwiększać chęć jego spożywania w przyszłości [30].  

Większość (p < 0,05) ankietowanych rodziców (82%) podawała dziecku produkty 

tylko pochodzenia krowiego (rys. 1d). Pozostała część podawała dzieciom zamiennie 

napoje sojowe i mleko kozie przez wzgląd na alergię pokarmową, a dodatkowo napoje 

kokosowe, migdałowe i owsiane w celu urozmaicenia jadłospisu oraz z powodu ich 

walorów smakowych. Niestety mleko większości ssaków (kozie, owcze) ma podobne 

właściwości i skład do mleka krowiego i zawiera białka mogące wywoływać alergie 

pokarmowe. Co więcej, kazeina mleka krowiego wykazuje znaczną homologię do 

kazeiny mleka koziego i owczego [31]. Napoje roślinne charakteryzują się najniższą 

kalorycznością w porównaniu do mleka krowiego [32]. Napój sojowy ma jednak 

ograniczone wskazania medyczne w przypadku żywienia dzieci, ze względu na fakt, iż 

niektóre dzieci są uczulone na białko soi lub niekiedy alergia na białko mleko krowie 

może współistnieć z alergią na soję [33]. Jednakże napój sojowy jest dobrym źródłem 

wysokiej jakości białka, zawiera duże ilości żelaza, nienasyconych kwasów tłuszczo-

wych i niacyny, ale niewielkie ilości tłuszczu, węglowodanów i wapnia w porównaniu 

z mlekiem krowim i mlekiem kobiecym. Zawiera również znaczną ilość izoflawonów, 

które są silnymi przeciwutleniaczami. Odpowiednio przetworzone napoje sojowe mają 

zatem wiele korzyści zdrowotnych [34]. 



 

Spożycie produktów mlecznych przez dzieci w wieku 3-6 lat w ujęciu alergii pokarmowych 
 

35 

 

 
Rysunek 1. Struktura odpowiedzi na pytania dotyczące preferencji w spożywaniu produktów mlecznych przez 

dzieci. a, b, c, d – p < 0,05. Źródło: Opracowanie własne 

Alergia pokarmowa to złożona choroba, w którą zaangażowane są czynniki gene-

tyczne i środowiskowe. Wiele badań dotyczących alergii i nietolerancji pokarmowych 

ma słabe podłoże naukowe, ponieważ opierają się głównie na indywidualnych lub 

rodzicielskich doniesieniach o niepożądanej reakcji na pokarm, mimo to szacuje się 

odziedziczalność alergii pokarmowych na około 80% [35]. Czynniki genetyczne są 

istotne w rozwoju alergii pokarmowej, ale biorąc pod uwagę dramatyczny wzrost częstości 

występowania alergii w krótkim okresie ewolucji człowieka, jest mało prawdopo-

dobne, że powstaje ona wyłącznie w wyniku zmian genetycznych w linii zarodkowej. 

Prawdopodobną hipotezą jest to, że jeden lub więcej czynników środowiskowych (lub 

ich brak) wywołuje zmiany epigenetyczne, które powodują przerwanie domyślnego 

immunologicznego stanu tolerancji [36]. 

W badaniach własnych u większości (p < 0,05) dzieci (87%) rodzice nie wskazali 

występowania objawów alergii pokarmowych (rys. 2). U 88% dzieci niewykazujących 

alergii rodzina także nie była uczulona na żadne składniki pokarmowe, jedynie w 12% 

członkowie rodziny odczuwali objawy alergii. Aż 79% ankietowanych rodziców twier-

dziło, iż matka w czasie ciąży nie stosowała diety eliminacyjnej, jedynie 21% matek 

eliminowało podczas ciąży określone składniki z diety (w tym 60% unikało najpopu-

larniejszych alergenów żywnościowych, a 40% stosowało dietę ze względu na cukrzycę 

ciążową). W grupie 13% dzieci z objawami nietolerancji laktozy, jedynie 40% rodziców 

deklarowało stosowanie diety eliminacyjnej. Ponadto w 80% przypadków najbliższa 
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rodzina tych dzieci również chorowała na alergię pokarmową, a 60% matek dzieci 

wykazujących objawy alergii unikało najpopularniejszych alergenów w ciąży i/lub 

w czasie karmienia piersią.  

 
Rysunek 2. Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące występowania alergii pokarmowych u dzieci po 

spożyciu nabiału. Źródło: Opracowanie własne 

 
Rysunek 3. Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące ilości posiłków w ciągu dnia zawierających nabiał.  

a, b, c – p < 0,05. Źródło: Opracowanie własne 

Według aktualnych badań postępowanie takie nie jest uzasadnione, a rezultat może 

być odwrotny od zamierzonego. Oczywisty jest fakt, że kobieta w ciąży, cierpiąca na 

alergię pokarmową, nie powinna spożywać pokarmów zawierających alergeny, powo-

dujące u niej objawy niepożądane. Jednak badania przeprowadzone przez Bunyavanich 

i wsp. opisujące wpływ diety ciężarnych kobiet na występowanie alergii pokarmowej, 

alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej u dzieci, wykazały m.in., że wyższe 

spożycie mleka w pierwszym trymestrze ciąży zmniejszało prawdopodobieństwo wystą-

pienia objawów astmy i alergicznego nieżytu nosa u dziecka [37].  

Według wytycznych Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej 

(ang. The European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) dotyczących 

alergii pokarmowych i anafilaksji, również nie jest zalecane stosowanie diety elimi-
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nacyjnej u kobiet ciężarnych, gdyż brak jest wystarczających dowodów potwierdza-

jących skuteczność postępowania prewencyjnego u dzieci nieobciążonych skłonnością 

do występowania objawów alergii, jak i u dzieci ze zwiększonym ryzykiem atopii [38]. 

Najskuteczniejszym rozwiązaniem problemu alergii pokarmowych u dzieci, u których 

występują objawy kliniczne tej choroby, jest dieta eliminacyjna, czyli wyeliminowanie 

z diety chorego nietolerowanych produktów spożywczych i ich składników, które 

posiadają właściwości alergenne. Taka dieta ma na celu ustąpienie objawów klinicz-

nych alergii. Należy jednak pamiętać, aby w ramach diety eliminacyjnej zapewnić 

pozostałe składniki pokarmowe i witaminy warunkujące prawidłowy wzrost i funkcjo-

nowanie organizmu dziecka [39].  

U dzieci niemogących spożywać produktów mlecznych ze względu na alergię 

pokarmową należy stosować specyficzne, dobrze zbilansowane diety, które obfitują 

w owoce i warzywa oraz pełnoziarniste produkty zbożowe bogate w wapń. Produkty 

roślinne stanowiące źródło wapnia, w porównaniu z pokarmami pochodzenia zwierzę-

cego, mają również znaczną zawartość szczawianów, fitynianów i błonnika pokarmowego, 

które z kolei utrudniają wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego [40]. Między 

innymi dlatego w diecie eliminacyjnej obowiązkowa jest dodatkowa suplementacja cynku, 

magnezu, wapnia, witamin oraz kwasu foliowego. Ponadto suplementację wapniem 

należy połączyć z suplementacją witaminy D, gdyż przy niedoborze tej witaminy 

wchłanianie wapnia z pożywienia może obniżyć się z 30-40% nawet na 10-15% [41]. 

Objawy alergii pokarmowej, m.in. wymioty, biegunka, brak apetytu, zaburzenia 

karmienia i spożywanie zbyt małych ilości preparatów mlekozastępczych również 

wpływają na stan odżywiania dzieci. W takim przypadku istnieje szczególnie istotne 

ryzyko niedożywienia dzieci ze względu na intensywny rozwoju młodego organizmu, 

w którym następuje kształtowanie się układu odpornościowego i pokarmowego oraz 

programowanie metabolizmu [42]. Interwencje żywieniowe i diety wdrażane w ży-

wienie dzieci, szczególnie we wczesnym okresie życia mają znaczny wpływ na występo-

wanie chorób cywilizacyjnych w wieku dorosłym [43]. 

Mleko i jego przetwory stanowią istotne źródło wapnia, dlatego powinny mieć 

znaczny udział w diecie dziecka. Jednak według danych literaturowych znaczny odsetek 

dzieci spożywa nabiał rzadziej niż raz dziennie [44]. Podobnie małą ilość mleka i pro-

duktów mlecznych w dietach dzieci wskazują badania Weker i wsp. [45]. Z odpo-

wiedzi ankietowanych w badaniu własnym wynikało, iż najczęściej (p < 0,05) dzieci 

spożywały różne produkty mleczne 2 razy dziennie, trzykrotnie rzadziej (p < 0,05) 

pojawiała się odpowiedź o 3 posiłkach dziennie zwierających nabiał, a najmniej (p < 0,05), 

bo jedynie 12% odpowiedzi wskazywało na fakt spożywania przez dzieci produktów 

mlecznych tylko raz dziennie (rys. 3). Najczęściej produktem tym był serek homoge-

nizowany lub jogurt, płatki z mlekiem na śniadanie lub kolację, jak również plasterek 

sera z pieczywem jako dodatek w kanapce. Według Narodowego Centrum Edukacji 

Żywieniowej dzieci powinny spożywać 3-4 porcje nabiału dziennie [46]. Zalecenia 

dotyczące spożycia produktów mlecznych w krajach rozwiniętych to 2-3 porcje (około 

500 ml) dziennie dla dzieci w wieku poniżej 9 lat i 3-5 porcji (= 600 ml) dziennie dla 

nastolatków, zgodnie z szeregiem wytycznych. Kilka krajów, w tym Finlandia i Belgia, 

podaje szczegółowe zalecenia dotyczące spożycia sera (jedna porcja dziennie) jako 

dodatku do mleka i innych produktów mlecznych. Z kolei w Norwegii i Wielkiej 

Brytanii zalecenia dotyczące spożycia składają się z ogólnych sugestii dotyczących 
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codziennego spożycia niskotłuszczowych produktów mlecznych. W niektórych krajach 

zalecenia dotyczące spożycia nabiału opierają się na zalecanym spożyciu wapnia 

w diecie, które wynosi od 500 do 1300 mg/dzień dla dzieci i młodzieży [47]. 

Najwięcej (p < 0,05) ankietowanych rodziców (84%) wyraziło opinię, iż spożywanie 

produktów nabiałowych ma wpływ na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka 

(rys. 4). Rodzice, którzy wyrazili negatywną opinię (13%) w uzasadnieniu podawali, 

że dzieci spożywające mleko są bardziej podatne na infekcje i reakcje uczuleniowe. 

Natomiast najmniejsza (p < 0,05) część rodziców (3%) nie miała zdania na temat 

wpływu spożywania produktów nabiałowych na zdrowie dzieci.  

 
Rysunek 4. Wykres przedstawiający rozkład procentowy odpowiedzi ankietowych na pytanie ,,Czy zdaniem 

Pani/Pana spożywanie produktów nabiałowych ma wpływ na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka?”. 

Źródło: opracowanie własne 

Według literatury, wiedza żywieniowa rodziców jest niedostateczna. Nieświadomość 

dotyczy głównie wielkości spożycia mleka i produktów mlecznych, zawartości tłuszczu 

w mleku czy pokarmowych źródeł wapnia. W badaniach Harton i wsp. większość 

rodziców deklarowało wiedzę, że mleko i produkty mleczne są głównymi źródłami 

wapnia, białka i witaminy D oraz znało konsekwencje zdrowotne wynikające z niedo-

statecznej podaży wapnia (m.in. osteoporoza i krzywica) [48].  

5. Wnioski 

Przeprowadzona analiza dodawania produktów mlecznych do sposobu żywienia 

dzieci w wieku 3-6 pozwoliła na stwierdzenie, iż spożycie tych produktów jest na 

dobrym poziomie, a dieta badanych dzieci była urozmaicona i w większości bogata 

w produkty nabiałowe. 88% badanych dzieci w wieku przedszkolnym otrzymywała 

nabiał zgodnie z dziennymi zaleceniami tj. 2-3 posiłki dziennie zawierające produkty 

mleczne. Stwierdzono także, że eliminowanie produktów potencjalnie alergennych 

przez matki w czasie ciąży i/lub w okresie karmienia piersią nie powodowało, iż dziecko 

w przyszłości nie wykazywało objawów nietolerancji pokarmowej na te właśnie 

produkty; a tym samym można wywnioskować, że w znacznej mierze alergie u dzieci 

mają podłoże genetyczne. 

Dzieciństwo to również czas rozwoju preferencji żywieniowych oraz kształtowania 

się właściwych nawyków żywieniowych. W żywieniu dzieci niezwykle istotnym aspek-

tem sprzyjającym prawidłowemu rozwojowi jest dobry przykład płynący od rodziców. 
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Ich zaangażowanie w komponowanie zbilansowanej diety i prawidłowe wdrażanie 

kolejnych grup produktów zwiększają świadomość żywieniową i sensoryczną dziecka. 

Jest to niezwykle ważny element edukacji zdrowotnej, gdyż nie mamy możliwości 

manipulowania czynnikiem genetycznym – jedynie budowanie świadomości właści-

wych nawyków i prowadzenie zdrowego stylu życia umożliwia realny wpływ na 

rozwój psychofizyczny dziecka w okresie przedszkolnym i później w dorosłym życiu. 

Wykazane w pracy zachowania żywieniowe badanych dzieci mogą stanowić podstawę 

do kształtowania się właściwych zachowań żywieniowych w wieku dorosłym. Mimo 

aktualnej wiedzy rodziców na temat wpływu produktów mlecznych na rozwój fizyczny 

i psychiczny dzieci konieczna jest dalsza edukacja rodziców i opiekunów prawnych 

w szerokim zakresie w kontekście stosowania zdrowej diety. 
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Spożycie produktów mlecznych przez dzieci w wieku 3-6 lat w ujęciu alergii 
pokarmowych 

Streszczenie  
Optymalna dieta, pokrywająca całkowite zapotrzebowanie na energię i niezbędne składniki pokarmowe, to 
jeden z najważniejszych czynników wpływających na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. W ży-
wieniu dzieci w wieku przedszkolnym należy zwrócić szczególną uwagę na źródło pełnowartościowego 
białka i niezbędnych składników pokarmowych (takich jak wapń, żelazo i witaminy), jakim jest mleko i jego 
przetwory. Dlatego też celem tej pracy było uzyskanie i analiza informacji na temat spożycia produktów 
nabiałowych przez dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. Badania zostały przeprowadzone metodą 
ankietową, a udział w nich wzięło 38 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Pytania dotyczyły m.in. 
płci, wieku i wymiarów antropometrycznych dzieci, jak również częstości, ilości i upodobań związanych 
ze spożywaniem mleka i jego przetworów. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi stwierdzono, iż 88% 
badanych dzieci w wieku przedszkolnym otrzymywała nabiał zgodnie z dziennymi zaleceniami, a więk-
szość z nich po konsumpcji nie wykazywała żadnych objawów nietolerancji. Najchętniej spożywanym 
przez dzieci produktem było mleko oraz serki homogenizowane, natomiast najmniej lubiane przez dzieci 
były sery twarogowe. Ponadto zdecydowana większość rodziców (84%) posiadała wiedzę na temat wpływu 
spożywania produktów nabiałowych przez dzieci na ich prawidłowy rozwój psychofizyczny. 
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Consumption of dairy products by children aged 3-6 in terms of the occurrence 

of food allergies 

Abstract 

An optimal diet that covers the total energy requirements and the necessary nutrients is one of the most 

important factors contributing to the proper psychophysical development of a child. In the nutrition of 

preschool children, special attention should be paid to the source of wholesome protein and essential 

nutrients (such as calcium, iron and vitamins), which is milk and its products. The aim of this study was to 

obtain and analyze information on the consumption of dairy products by children aged 3 to 6 years. The 

research was conducted using the questionnaire method and 38 parents of preschool children participated 

in them. The questions concerned, inter alia, the sex, age and anthropometric of children, as well as the 

frequency, amount and preferences related to the consumption of milk and milk products. Based on the 

obtained responses it was found that 88% of the surveyed preschool children received dairy products in 

accordance with the daily recommendations, and most of them did not show any symptoms of intolerance 

after consumption. The products most eagerly eaten by children were milk and homogenized cheese, while 

the least liked was cottage cheese. Moreover, the significant majority of parents (84%) had knowledge about 

the impact of the consumption of dairy products by children on their proper psychophysical development. 

Keywords: child nutrition, milk, dairy products, dietetics  
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Kwiecień4, Anna Winiarska-Mieczan5 

Preferencje konsumenckie studentów na rynku ryb 

i przetworów rybnych 

1. Wprowadzenie 

Ryby stanowią ważny element pożywienia człowieka, ze względu na wartości 

odżywcze. Są źródłem pełnowartościowego białka, niezbędnych aminokwasów, kwasów 

tłuszczowych omega-3 oraz składników mineralnych, takich jak wapń, magnez, fluor, 

jod oraz selen, a także witamin z grupy B oraz A i D [1, 2]. 

Spożycie ryb tożsame jest z wieloma korzyściami zdrowotnymi, ale ich zbyt wysoki 

udział w diecie może prowadzić do potencjalnych zagrożeń, co spowodowane jest 

obecnością w rybach szkodliwych dla organizmu ludzkiego substancji bądź środków 

używanych do przedłużenia ich trwałości [3]. Ryby są popularnym pokarmem spoży-

wanym przez ludzi, ze względu na ich walory smakowe i wysoką wartość odżywczą. 

W związku z tym, przemysł akwakulturystyczny oferuje szeroki asortyment produktów 

rybnych, których trwałość i przydatność do spożycia jest wydłużona, zgodnie z wyma-

ganiami konsumentów [4]. 

Celem opracowania było zgłębienie wiedzy dotyczącej preferencji konsumenckich 

studentów na rynku ryb i przetworów rybnych, jak również zobrazowanie struktury, 

korzyści i zagrożeń spożycia ryb wśród studentów. Opracowanie składa się z czterech 

części. W pierwszej części dokonano przeglądu literatury dotyczącej produktów prze-

mysłu rybnego, w drugiej części dokonano charakterystyki spożycia ryb w Polsce, 

w części trzeciej przedstawiono metodologię badań, a część czwartą stanowią wyniki 

badań własnych i dyskusja, opracowanie zamykają wnioski. 

2. Produkty przemysłu rybnego – przegląd literatury 

Ryby pośród innych produktów żywnościowych należą do towarów powszechnie 

pożądanych ze względu na wysoką wartość odżywczą i walory smakowe. Przemysł 

przetwórstwa rybnego w Polsce uważany jest za jeden z najszybciej rozwijających się 

działów, a ponadto zajmuje znaczące miejsce w zaopatrywaniu rynku europejskiego, 

ze względu na wysoki poziom technologiczny, dobrą jakość produktów oraz niskie 

koszty pracy [5, 6]. Według GUS w 2020 roku w Polsce zostało połowionych ogółem 
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130028 ton ryb i bezkręgowców, z czego ponad 98% stanowiły ryby morskie (szproty, 

śledzie, dorsze) [7]. 

Ryby świeże to te, które nie zostały zamrożone, w tym jeszcze żywe oraz ryby 

trzymane w zimnej atmosferze. Stanowią one statystycznie około połowę wszystkich 

spożywanych przez ludzi ryb i owoców morza. Jakość świeżych ryb łatwo ulega 

pogorszeniu z uwagi na wzrost drobnoustrojów naturalnie bytujących w organizmach 

zwierząt lub osiedlonych w wyniku zanieczyszczenia. Podczas procesów degradacyj-

nych dochodzi do rozkładu składników odżywczych i powstania nowych związków, co 

prowadzi do znacznych zmian w składzie, przekładających się bezpośrednio na smak, 

zapach, teksturę i barwę mięsa. Dlatego ryby świeże poddaje się różnym metodom 

konserwacji [8-10]. 

Przemysł spożywczy ma w swoim asortymencie produkty o zróżnicowanym okresie 

trwałości. Do produktów charakteryzujących się szczególnie długim czasem przydat-

ności należą konserwy. Są to produkty spożywcze zamknięte w metalowych, szklanych 

lub plastikowych pojemnikach poddane pasteryzacji, z ewentualnym dodatkiem sub-

stancji konserwujących. Mimo wyjątkowej trwałości konserwy mogą stać się źródłem 

zagrożeń zdrowotnych dla ludzi. Powodem tego są zanieczyszczenia chemiczne, nie-

prawidłowości w procesie technologicznym bądź nieszczelne opakowania. Mimo to, 

produkty rybne są też bogatym źródłem białka, tłuszczów i składników mineralnych 

[11, 12]. 

Solenie i marynowanie ryb to jedne z klasycznych metod konserwacji. Oba procesy 

polegają na zmniejszeniu ilości wody w mięśniach i przeniknięciu roztworu soli lub 

składników kąpieli marynującej, co tworzy środowisko hamujące rozwój drobnoustrojów, 

przedłużając tym samym okres przydatności do spożycia. Roztwory mają też zdolność 

kształtowania charakterystycznych cech sensorycznych i strukturalnych podczas tzw. 

dojrzewania [13]. 

Wędzenie to metoda utrwalania żywności, która łączy suszenie i rozkład drewna 

podczas spalania, nadając tym samym produktom uprzednio solankowanym atrakcyjny 

profil organoleptyczny. Poprawia kolor, teksturę, zapach i smak ryb. Proces ten jest jednak 

z pewnych względów niekorzystny. Wędzone produkty mogą być źródłem rakotwór-

czych związków, takich jak: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), 

N-nitrozoaminy, heterocykliczne aminy aromatyczne i β-karboliny. Aby ograniczyć 

szkodliwość dymu wędzarniczego, wykorzystuje się ulepszone piece, filtry i kondensaty 

dymu wędzarniczego [14]. 

3. Spożycie ryb w Polsce – struktura, korzyści, zagrożenia 

Ryby, w szczególności tłuste ryby morskie, są zaliczane do żywności prozdrowotnej, 

a świadomość z tym związana wpływa na zwiększenie spożycia ryb ogółem przez kon-

sumentów. Stosunek konsumenta do żywności jest związany z określonymi zmien-

nymi, które dotyczą osobistych preferencji kierujących do wyboru, kupna i konsumpcji 

[15]. Na czynniki kształtujące spożycie ryb i przetworów rybnych mogą mieć wpływ 

zróżnicowane parametry, m.in.: dostępność zasobów rybnych, nawyki i upodobania, 

dochody i ceny produktów, organizacja rynku, globalizacja, urbanizacja, a także racjo-

nalizacja sposobu żywienia [16]. 

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej [17], w Polsce 

w 2018 roku spożycie ryb i owoców morza wyniosło 12,29 kg/mieszkańca, co stanowi 
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połowę przeciętnego spożycia na terenie Unii Europejskiej. W strukturze spożycia 

najmocniejszą pozycję osiągnęły ryby morskie, stanowiąc 78% konsumowanych ryb. 

Najczęściej wybieranymi gatunkami ryb były mintaj i śledź (ponad 2 kg/mieszkańca) 

oraz makrela, szprot, dorsz (po ok. 1 kg/mieszkańca). W 2018 roku zaobserwowano 

też wzrost popytu na czarniaka i tuńczyka, natomiast spadek zainteresowania pangą 

i morszczukiem. Średni wydatek przypadający na jednego członka gospodarstwa domo-

wego, przeznaczony na zakup ryb i owoców morza wyniósł blisko 110 zł [17, 18]. 

W 2019 roku zmieniła się struktura produkcji, co przełożyło się na większą produkcję 

ryb mrożonych, świeżych i chłodzonych filetów oraz produktów wysokoprzetworzonych – 

kulinarnych i garmażeryjnych, konserw, marynat i prezerw [19]. 

Zbilansowana dieta jest gwarancją prawidłowego rozwoju i zachowania zdrowia 

przez długie lata. Racjonalne żywienie zakłada spożycie ryb, będących źródłem cennych 

składników odżywczych, które niesie za sobą wiele korzyści zdrowotnych [20].  

Najważniejszą żywieniową wartością ryb, szczególnie tłustych, są zawarte w nich 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT) omega-3. Przedstawicielami kwasów 

należących do rodziny omega-3 są: kwasy eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksa-

enowy (DHA), charakteryzujące się wieloma właściwościami prozdrowotnymi [21]. 

Mogą być one czynnikiem prewencyjnym oraz leczniczym w chorobach cywilizacyjnych, 

takich jak: nadwaga, otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia, a nawet nowotwory 

czy bezpłodność [22, 23]. Protekcyjne działanie omega-3 polega na ich właściwościach 

regulujących lipidogram, przeciwzakrzepowych, przeciwmiażdżycowych, normalizu-

jących ciśnienie krwi, zapobiegając wystąpieniu lub rozwojowi nadciśnienia tętniczego 

i choroby niedokrwiennej serca [24-28]. Ponadto ograniczają występowanie chorób 

o zapalnym podłożu, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, wrzodziejące zapalenie 

jelita grubego i łuszczyca [29]. WNKT biorą udział w obniżaniu ryzyka wystąpienia 

raka jelita grubego, macicy, piersi i prostaty, poprzez ich prawdopodobny wpływ na 

struktury błon komórkowych oraz funkcje antyoksydacyjne i immunomodulujące [20, 

30, 31]. Kwasy tłuszczowe omega-3 mogą wpływać na strukturę mózgu, funkcjono-

wanie układu nerwowego i poprawiać zdolności poznawcze, obniżając tym samym 

ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera [32-34]. 

Rekomendacje dotyczące spożycia ryb pokazują, że należy spożywać co najmniej 

2 porcje ryb tygodniowo, z czego przynajmniej połowę powinny stanowić ryby tłuste, 

co zapewnia dostarczenie organizmowi odpowiedniej sumy kwasów tłuszczowych 

EPA i DHA, tj. 250-500 mg/dobę [35, 36]. 

Jedną z zalet mięsa ryb jest zawartość wysokowartościowego i łatwoprzyswajalnego 

białka. W zależności od gatunku, ilość białka w rybach waha się pomiędzy 13 a 24% 

ich masy. Profil aminokwasowy białka rybiego mięsa jest niezwykle korzystny, bogaty 

szczególnie w lizynę, cysteinę i metioninę. Białko to jest łatwostrawne. Najbogatsze 

w białko są świeże ryby, szczególnie halibut, sardynka, i tuńczyk, zawierające około 

20% białka [20]. 

Ryby są źródłem witamin. Mięso ryb tłustych jest bogate w witaminy A i D, z kolei 

mięso chudych ryb charakteryzuje się występowaniem witamin z grupy B, takich jak: 

tiamina, ryboflawina, pirydoksyna, niacyna czy cyjanokobalamina [20]. Najważniejsza 

rola witamin z grupy B w organizmie polega na wspomaganiu metabolizmu białek, 

tłuszczów i węglowodanów [37]. Niedobór witaminy D jest powszechnym problemem, 

mimo że jej odpowiednia ilość przynosi wiele zdrowotnych korzyści. Pozwala na pra-
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widłowe wchłanianie wapnia i fosforu, pozytywnie wpływa na układ kostny, uczestniczy 

w regulacji genów, wspomaga profilaktykę chorób układu krążenia i autoimmunolo-

gicznych, nowotworów, a także insulinooporności [38]. Witamina A jest witaminą 

antyoksydacyjną. Wspomaga proces widzenia i układ odpornościowy, a także wspiera 

w utrzymaniu skóry w dobrym stanie [39]. 

Spożycie ryb pozwala dostarczyć organizmowi również ważnych składników mine-

ralnych, takich jak: fosfor, potas, magnez, fluor, jod, selen, cynk, a w rybach drobno-

kościstych występuje także większa ilość wapnia [20, 40]. Fosfor bierze udział 

w mineralizacji kości i zębów, przewodzeniu bodźców nerwowych, przemianach energe-

tycznych, utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej, natomiast potas reguluje gospo-

darkę wodno-elektrolitową i bierze udział w przemianach energetycznych [32]. Magnez 

umożliwia prawidłowy rozwój komórek nerwowych, kurczliwość mięśni i pomaga 

regulować ciśnienie krwi [37]. Fluor wspomaga tworzenie nowej tkanki kostnej i zapo-

biega wystąpieniu próchnicy zębów [32]. Jod to pierwiastek istotny pod względem 

produkcji hormonów tarczycy [32]. Rola selenu polega na udziale w procesach detoksy-

kacyjnych organizmu, ponadto zmniejsza toksyczność metylortęci [20, 41]. Cynk 

umożliwia prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, chroni komórki przed 

stresem oksydacyjnym, wpływa na kości oraz zdrowie układu rozrodczego poprzez 

regulację cyklu menstruacyjnego [37, 42]. Wapń stymuluje budowę kości i zębów, 

wspomaga pracę układu mięśniowego oraz reguluje krzepliwość krwi [37]. 

Ryby są źródłem szeregu składników bioaktywnych. Jest to m.in. astaksantyna, 

która ma zdolność neutralizowania wolnych rodników, obniżania stresu oksydacyjnego 

i stanu zapalnego. Może także poprawić widzenie i profil lipidowy w surowicy krwi. 

Fukoksantyna może przyczynić się do zmniejszenia masy ciała i stymulacji poziomu 

glukozy we krwi. Ponadto elementy anatomiczne ryb zawierają peptydy przeciwdrobno-

ustrojowe, takie jak protaminy i paradaksynę [43]. 

Z uwagi na szerokie korzyści płynące ze spożycia ryb, powinny stać się one 

niezbędnym składnikiem każdej diety, bez względu na wiek, płeć, stan fizjologiczny 

i inne czynniki. 

Spożycie ryb jest zalecane, jednak mogą być one źródłem substancji szkodliwych, 

których spożycie w nadmiarze pociąga za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Po-

chodzą one m.in. z zanieczyszczenia środowiska życia ryb oraz użycia niekorzystnych 

metod przetwarzania. Są to przede wszystkim metale ciężkie, takie jak rtęć, ołów, 

kadm i arsen, a także dioksyny i WWA [20], alergeny [44] i różnego typu patogeny 

chorobotwórcze [45], a także znaczne ilości soli kuchennej dodawanej do produktów 

rybnych przetworzonych [46]. Niewielkie dawki tych substancji zdają się nie stwarzać 

poważnego zagrożenia zdrowotnego, ale długotrwała ekspozycja jest niezwykle nie-

bezpieczna, z uwagi na zdolność niektórych z nich do kumulacji w organizmie. Reakcja 

na tego typu narażenie może być opóźniona i nieprzypisana do spożywanej długotrwale 

określonej żywności [47]. 

Związki rtęci uważane są za najbardziej toksyczne [48]. Największe ilości mety-

lortęci mogą znaleźć się w dużych rybach drapieżnych np. mieczniku i tuńczyku [49]. 

Związki rtęci mogą wywoływać patologie w układzie nerwowym, krążenia, dokrew-

nym, moczowo-płciowym i odpornościowym [50]. 
Pierwiastkiem szkodliwym występującym w rybach jest też kadm. Akumuluje się 

w wątrobie, nerkach, kościach, jądrach i charakteryzuje się długim okresem biolo-
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gicznego półtrwania, ocenianym na 16-38 lat. Ma działanie mutagenne, upośledzające 
mechanizmy antyoksydacyjne, genotoksyczne i rakotwórcze. W rybach, w zależności 
od gatunku, dopuszczalny poziom kadmu wynosi 0,05-0,3 mg [51, 52]. 

Ołów ma zdolność gromadzenia się w wątrobie, sercu, nerkach, skórze, mięśniach 
i tkance kostnej. Stres oksydacyjny i zaburzenia przemian metabolicznych są najczęst-
szymi konsekwencjami zatrucia ołowiem. W celu zapobiegania nadmiernego gromadzenia 
się metali ciężkich pochodzących ze spożycia ryb zaleca się poddać ograniczeniu 
konsumpcję ryb pochodzących z akwenów wysoko zanieczyszczonych metalami 
ciężkimi oraz gatunków drapieżnych [50]. 

Dioksyny obecne w rybach wykazują silne działanie toksyczne, polegające w orga-
nizmie głównie na zaburzeniu gospodarki hormonalnej, płodności, metabolizmu lipidów, 
mineralizacji kości i odporności organizmu. Dopuszczalny poziom dioksyn i polichlo-
rowanych bifenyli w mięsie ryb uznany w Rozporządzeniu Komisji (WE) wynosi  
8,0 pg/g [47]. 

WWA, np. benzoapiren, acetaldehyd, formaldehyd czy naftalen, powstają w rybach 
podczas termicznej obróbki, tj. pieczenia, smażenia, wędzenia czy grillowania. Są one 
niekorzystne dla zdrowia z uwagi na ich działanie rakotwórcze, mutagenne i genoto-
ksyczne. Dopuszczalne poziomy WWA dla ryb wędzonych wynoszą 2,0-12,0 μg/kg [53]. 

Przetwory rybne powinny być wolne od drobnoustrojów patogennych i bezpieczne 
pod względem zdrowotnym. Podejście zapobiegawcze jest najlepszą metodą działania 
w walce z ogniskami chorobowymi [54]. Do patogenów zasiedlających organizmy ryb 
i powodujących w następstwie infekcje u człowieka jest m.in. rodzaj Pseudomonas 
[55], Listeria monocytogenes [56], bakterie z rodzaju Salmonella [57] i Mycobacte-
riaceae [58], Yersinia ruckeri, [55] i Escherichia coli [59]. 

Ryby mogą powodować alergie wywołane białkami rybimi. Alergia wywoływana 
jest przede wszystkim przez parwalbuminę. Obróbka termiczna nie wpływa znacząco 
na redukcję alergenności tego białka. W Europie reakcje alergiczne występują naj-
częściej po spożyciu mięsa dorsza bałtyckiego, łososia atlantyckiego, flądry, śledzia, 
tuńczyka i karpia [20, 61]. 

W przetworzonych produktach rybnych mogą znajdować się także znaczne ilości 
soli kuchennej (NaCl, chlorek sodu). Stosowana jest jako wzmacniacz smaku i natu-
ralny konserwant, nasila działanie innych zawartych w żywności składników smakowych, 
a także współdziała w wytwarzaniu pożądanej barwy [32, 62]. Głównym źródłem sodu 
w diecie człowieka jest sól kuchenna dodawana podczas przygotowywania posiłków, 
a także podczas przemysłowej produkcji żywności i stanowi około 90% ogólnego 
spożycia. W krajach rozwiniętych nadmierne spożycie sodu wynika głównie (w 75-
80%) ze spożywania przetworzonej żywności i dań gotowych, 5-10% występuje 
naturalnie w produktach spożywczych stanowiących część diety, a pozostałe 10-15% 
pochodzi z soli dodawanej podczas gotowania lub na talerzu [63]. Natomiast sól 
stosowana jako przyprawa w krajach rozwijających się odgrywa znacznie większą rolę 
[64]. Wyjątkiem od tej reguły są mieszkańcy Czech, Polski i Rumunii (europejskie 
kraje rozwinięte), dla których sól dodawana w kuchni jest najważniejszym źródłem 
sodu w diecie [65]. Na zawartość soli w finalnym produkcie wpływ ma nie tylko ilość 
dodanego NaCl podczas przetwarzania, ale też rodzaj stosowanych procesów techno-
logicznych i ilość innych dodatków, np. glutaminianu sodu. Powoduje to znaczne 
różnice pomiędzy produktami, należącymi nawet do tych samych grup żywności. 
Wśród przetworzonych produktów rybnych najwięcej soli zawierają ryby wędzone 
(1,25-3,68 g/100 g) oraz przetwory rybne (0,58-2,73 g/100 g) [66]. 
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4. Metodologia badań 

Dla zrealizowania celu opracowania postawiono następujące pytania badawcze: Jak 

często studenci spożywają ryby i jaka jest struktura spożycia ryb wśród studentów? 

Jakie czynniki determinują wybory konsumenckie studentów na rynku ryb i prze-

tworów rybnych? Jaki wpływ na zdrowie ma spożycie ryb w perspektywie studentów? 

Jaka jest świadomość wśród studentów korzyści i zagrożeń płynących ze spożycia ryb? 

Dla zrealizowania celu opracowania oraz odpowiedzi na pytania badawcze przepro-

wadzono badania ankietowe własne. Badanie ankietowe przeprowadzono na przełomie 

lutego i marca 2020 roku. Badanie przeprowadzone zostało według techniki zbierania 

informacji w formie elektronicznej (CAWI; ang. Computer-Assisted Web Interview), 

a do opracowania wyników posłużył program komputerowy Microsoft Excel. Na 

platformie Google Docs umieszczono autorski kwestionariusz ankietowy. Respondenci 

zgłosili się do badania dobrowolnie i pozostali anonimowi. 

Osoby ankietowane to studenci z 96 różnych kierunków studiów, zarówno zwią-

zanych z żywieniem człowieka i zdrowym stylem życia (np. dietetyka, technologia 

żywności i żywienie człowieka), jak i kierunków technicznych (np. zarządzanie, trans-

port i logistyka), medycznych (np. położnictwo, medycyna), humanistycznych (np. 

psychologia, prawo) oraz rolniczych (np. weterynaria, behawiorystyka zwierząt). 

Kwestionariusz składał się z 31 pytań o charakterze zamkniętym, wielokrotnego 

wyboru, półotwartym lub otwartym. Pytania zamknięte dotyczyły ogólnych informacji 

dotyczących ankietowanych. Kolejne pytania obejmowały preferencje konsumenckie 

związane z wyborami w obszarze ryb i przetworów rybnych, czyli częstotliwości 

spożycia, miejsca zakupów, czynników decydujących o wyborze, preferowanych 

gatunków i form ryb. Pytanie otwarte dotyczyło świadomości konsumenckiej odnośnie 

spożycia ryb i korzyści z tego wynikających – było dobrowolne i odpowiedź na nie 

uzyskano wyłącznie z 70% wszystkich kwestionariuszy. 

Kobiety stanowiły 87,4% wszystkich respondentów. Większość studentów (43,4%) 

zamieszkiwała duże miasta, liczące ponad 100 tys. mieszkańców. Miejscem zamiesz-

kania respondentów podczas roku akademickiego był wynajmowany pokój (57,4%), 

dom rodzinny (27,9%) lub akademik (14,7%). Prawie połowa (48,5%) ankietowanych 

oceniła swoją sytuację materialną jako dobrą, 37,3% twierdziło, że ich możliwości 

finansowe są wystarczające, 12,1% – bardzo dobre, a 2,1% przyznało, że ich sytuacja 

jest zła. Ponad 53% respondentów nie było aktywnych fizycznie, 44,5% uprawiało sport 

rekreacyjnie, a 2,4% uprawiało sport zawodowo. Wśród respondentów 67% stwier-

dziło, że odżywiają się raczej zdrowo, natomiast 7,5%, że zdecydowanie zdrowo. 42,4% 

respondentów zadeklarowało, że nie zwraca szczególnej uwagi na rodzaj spożywanych 

pokarmów i nie stosuje określonej diety, 13,7% było na diecie odchudzającej, nato-

miast nieco ponad 8% stosowało dietę wegetariańską lub wegańską. Pozostałe 17% 

respondentów udzieliło innych odpowiedzi, wśród których pojawiały się deklaracje 

dotyczące stosowania diety polegającej na ograniczeniu spożycia mięsa i przetwo-

rzonych produktów, stosowaniu zdrowej i różnorodnej diety oraz zwracaniu uwagi na 

to, co się je. 
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5. Wyniki i dyskusja 

Analiza ankiet wskazuje, że największy odsetek (34%) ankietowanych spożywał 
ryby 2-3 razy w miesiącu, ale drugi wynik z kolei stanowią osoby spożywające ryby  
1-2 razy w tygodniu (25,7%), czyli zgodnie z zaleceniami [36]. Ryb nie spożywało nigdy 
8,3% ankietowanych (wykres 1). Malczyk i in. [67] stwierdzili, że studenci uczelni 
opolskich, śląskich i dolnośląskich konsumowali ryby rzadziej niż raz w tygodniu. Na 
częstotliwość spożycia ryb w badaniu własnym istotny statystycznie wpływ miała 
jedynie sytuacja materialna i subiektywne postrzeganie własnego sposobu odżywiania 
(p < 0,05) (tab. 1). 

 
Wykres 1. Częstotliwość spożycia ryb przez respondentów. Źródło: opracowanie własne 

Tabela 1. Zależność pomiędzy częstotliwością spożycia ryb a czynnikami, takimi jak: płeć, miejsce zamiesz-
kania, sytuacja materialna, aktywność fizyczna, kierunek studiów z podziałem na związane i niezwiązane 
z żywieniem, subiektywne postrzeganie sposobu żywienia 

Częstotliwość spożycia p-value 

Płeć p > 0,05 

Miejsce zamieszkania (miejscowość) p > 0,05 

Miejsce zamieszkania 
(stancja/akademik/w domu rodzinnym) 

p > 0,05 

Sytuacja materialna p ≤ 0,05 

Aktywność fizyczna p > 0,05 

Kierunek studiów (związany/niezwiązany z żywieniem) p > 0,05 

Postrzeganie sposobu odżywiania p ≤ 0,05 

Za istotne statystycznie przyjęto wartości p ≤ 0,05. Źródło: opracowanie własne. 

W prezentowanych badaniach własnych na pytanie dotyczące preferencji co do ryb 
słodko- i słonowodnych około 41% badanych nie zwracało uwagi przy wyborze, ponad 
43% twierdziło, że wybiera jedne i drugie, natomiast tylko 11,4% odpowiadało, że 
najczęściej wybiera ryby słonowodne, a 3,8% – słodkowodne. Rejman i wsp. [68] 
przedstawiły, że 1/3 ich badanej populacji wybierała ryby morskie, 7% słodkowodne, 
a 41% nie przywiązywało do tego uwagi. 

Respondenci jako najchętniej spożywane wskazywali ryby tłuste – 32,4% wskazań, 
zaś ryby chude wskazało 11,8%. Prawie 56% ankietowanych twierdziło, że chętnie 

34%

26%

15%

14%

3%
8%

2-3x w miesiącu
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spożywa jedne i drugie. Spożycie ryb zarówno chudych, jak i tłustych niesie za sobą 
wiele korzyści. Ryby tłuste zawierają większe ilości WNKT, natomiast ryby chude 
charakteryzują się dużą zawartością białka i niższą energetycznością [69, 70]. 

W badaniach własnych ponad połowa ankietowanych przyznała, że częściej wybie-

rała ryby świeże (56,3%), niż przetwory rybne (43,7%). Na wybór ten istotny staty-

stycznie wpływ miały: sytuacja materialna, aktywność fizyczna i postrzeganie własnego 

sposobu odżywiania (p < 0,05) (tab. 2). Studenci najczęściej wybierali ryby mrożone 

(47,5%), następnie kolejno: ryby świeże (23,6%), ryby wędzone (14,6%), konserwy 

rybne (13,1%) i żywe (1,2%). Istotny statystycznie wpływ na wybory ryb żywych, 

świeżych, mrożonych, wędzonych lub konserw miały miejscowość zamieszkania, sytuacja 

materialna oraz subiektywne postrzeganie własnego sposobu odżywiania (p < 0,05). 

Knap i Włodarczyk [16] stwierdziły, że Polacy chętniej wybieraliby ryby świeże 

zamiast mrożonych, ale czynnikiem generującym zachowania polegające na częstszym 

wyborze ryb mrożonych jest ich niższa cena. Ponadto charakteryzują się szeroką 

dostępnością, nawet podczas sezonowych deficytów oraz cechują się dłuższym czasem 

przydatności do spożycia i wysoką wartością odżywczą [71]. Według Stoleckiej-Makow-

skiej [72] podobnych wyborów dokonują konsumenci z Wielkiej Brytanii i Francji. 

Tabela 2. Zależność pomiędzy wyborem ryb żywych świeżych, mrożonych wędzonych lub konserw oraz 

wyborów pomiędzy rybami świeżymi i przetworami rybnymi a czynnikami, takimi jak: płeć, miejsce 

zamieszkania, sytuacja materialna, aktywność fizyczna, kierunek studiów z podziałem na związane 

i niezwiązane z żywieniem, subiektywne postrzeganie sposobu żywienia 

Częstotliwość spożycia p-value 

Płeć p > 0,05 

Miejsce zamieszkania (miejscowość) p > 0,05 

Miejsce zamieszkania 

(stancja/akademik/w domu rodzinnym) 

p > 0,05 

Sytuacja materialna p ≤ 0,05 

Aktywność fizyczna p ≤ 0,05 

Kierunek studiów (związany/niezwiązany z żywieniem) p > 0,05 

Postrzeganie sposobu odżywiania p ≤ 0,05 

Za istotne statystycznie przyjęto wartości p ≤ 0,05. Źródło: opracowanie własne. 

Przy wyborze ryb konsumenci objęci badaniem kierowali się głównie świeżością, 

następnie ceną i walorami smakowymi. W badaniu własnym żaden z czynników (płeć, 

miejsce zamieszkania, sytuacja materialna, aktywność fizyczna, kierunek studiów 

i sposób żywienia) nie miał statystycznie istotnego wpływu na czynniki decydujące 

o wyborze ryb (p > 0,05). W badaniu wyborów konsumenckich na rynku ryb, owoców 

morza i przetworów rybnych przeprowadzonym przez Rejman i wsp. [68] determi-

nantami spożycia były głównie chęć odmiany jadłospisu, wartość odżywcza i walory 

smakowo-zapachowe. 

W badaniach własnych spośród poszczególnych gatunków ryb najczęściej wybierane 

były łosoś, makrela, dorsz, tuńczyk, śledź i mintaj. Z kolei najczęściej konsumowa-

nymi przetworami rybnymi były: ryby wędzone, takie jak makrela i łosoś, następnie 

tuńczyk w sosie własnym, filety śledziowe w sosie pomidorowym, tuńczyk w oleju 

oraz paprykarz (tab. 3). Podobne wyniki uzyskała Kukułowicz [46]. Dorośli konsu-

menci biorący udział w jej badaniu dotyczącym oceny zachowań żywieniowych na rynku 
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ryb i przetworów rybnych, spośród poszczególnych gatunków ryb ogółem najczęściej 

wybierali łososia (62,3% kobiet i 53% mężczyzn) i dorsza (57% kobiet i 50% męż-

czyzn). Dodatkowo często wskazywane były makrela i śledź. Z asortymentu prze-

tworów rybnych, w cytowanym badaniu największym zainteresowaniem cieszyły się 

makrela wędzona i łosoś wędzony, a także tuńczyk w sosie własnym, śledź i tuńczyk 

w oleju. Tak samo w badaniu Rejman i wsp. [68], najchętniej wybieranymi gatunkami ryb 

był łosoś, dorsz, makrela, a także karp i tuńczyk, natomiast ulubionymi przetworami 

rybnymi była makrela i łosoś w formie wędzonej. 

Tabela 3. Najczęściej wybierane ryby przez respondentów 

Gatunek ryby Częstotliwość wyboru 

[ilość wskazań] 

Przetwory rybne Częstotliwość wyboru 

[ilość wskazań] 

Łosoś 196 Wędzona makrela 227 

Makrela 151 Wędzony łosoś 191 

Dorsz 150 Tuńczyk w sosie 

własnym 

150 

Tuńczyk 119 Filety śledziowe 

w sosie pomidorowym 

135 

Śledź 118 Tuńczyk w oleju 120 

Mintaj 99 Paprykarz 115 

Źródło: opracowanie własne. 

W badaniu własnym respondenci przyznali, że najczęściej poddają ryby smażeniu 

(55%) oraz pieczeniu (32,5%). Znacznie rzadziej spożywają ryby gotowane na parze, 

duszone czy grillowane. Rejman i wsp. [68] również wykazały, że ulubionymi potra-

wami konsumentów z udziałem ryb są ryby smażone (29%), ryba po grecku (19%) 

i ryby pieczone (13%). Podobne wyniki uzyskała Rusinek-Prystupa i wsp. [73], gdzie 

jedną z najczęściej wybieranych technik kulinarnych było smażenie. Oprócz walorów 

estetycznych i smakowych, technologia gastronomiczna powinna uwzględniać cele 

zdrowotne i umożliwiać zachowanie najwyższej wartości odżywczej żywności. W gospo-

darstwach domowych najczęściej wykorzystuje się smażenie, które z jednej strony 

kształtuje pożądane walory sensoryczne i strukturalne, a z drugiej negatywne zmiany 

wartości odżywczej. Produkty smażone charakteryzują się wyższą energetycznością, 

z uwagi na zwiększoną ilość wchłoniętego tłuszczu [74]. Częste spożycie potraw sma-

żonych, zwłaszcza smażonego mięsa, wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia chorób 

układu sercowo-naczyniowego i śmiertelności z ich powodu, zwłaszcza u kobiet [75]. 

Alternatywą dla smażenia ryb może być np. gotowanie sous-vide, która pozwala prze-

dłużyć termin przydatności żywności oraz ogranicza straty witamin i składników mine-

ralnych, poprawia strawność, a także kształtuje atrakcyjny profil organoleptyczny [76]. 

Biorąc pod uwagę wpływ ryb na stan zdrowia – 53,2% respondentów uznało ich 

pozytywny wpływ, 36% twierdziło, że ryby mają bardzo pozytywny wpływ na orga-

nizm, jedynie 8,9% uważało ten wpływ za obojętny, a 1,9% odpowiedziało, że wpływ 

jest negatywny (wykres 2). Wśród odpowiedzi na pytanie otwarte, dotyczące pozytyw-

nego znaczenia spożycia ryb, pojawiały się najczęściej następujące: są zdrowe, bogate 

w nienasycone kwasy tłuszczowe, bogate w witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, są 

źródłem pełnowartościowego białka. Odpowiedzi te świadczą o poprawnej świado-

mości odnośnie zdrowotnego znaczenia ryb. 
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Wykres 2. Struktura odpowiedzi na pytanie „Jaki Pana(i) zdaniem spożycie ryb ma wpływa na stan 

zdrowia?”. Źródło: opracowanie własne 

W badaniach własnych 63,5% respondentów wiedziało, że ryby są naturalnym 

źródłem soli, a ponad 75% ankietowanych przyznało, że również przetwory rybne są 

źródłem soli. Respondenci zdawali sobie sprawę, że sól może mieć zarówno pozytywny, 

jak i negatywny wpływ na zdrowie. Wśród zalet, które niesie za sobą spożywanie soli, 

wskazywano, że sól wspomaga regulację gospodarki wodno-elektrolitowej (48,4%) 

i funkcjonowanie układu nerwowo-mięśniowego (12,6%), natomiast 34,4% badanych 

nie dysponowało wiedzą na ten temat, a 4,6% podało błędne zalety spożycia soli. Jeśli 

chodzi o czynniki warunkujące sól jako źródło chorób cywilizacyjnych ankietowani 

podawali, że spożycie soli powoduje: zatrzymanie wody w organizmie (40%), nad-

ciśnienie tętnicze (31%), raka żołądka (19%), pozostałe osoby nie miały na ten temat 

zdania. Ponad 57% respondentów nie zwracało uwagi na ilość soli w swojej diecie, 

natomiast zaledwie 19% nie dodawało soli podczas przygotowywania posiłków. 

Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health 

Organisation) [63], osoby dorosłe powinny spożywać mniej niż 5 g soli dziennie 

(1 łyżeczka) ze wszystkich źródeł, z uwagi na negatywne konsekwencje wynikające 

z nadmiernego jej spożycia. 

6. Wnioski 

1. Ankietowani studenci spożywali ryby i przetwory rybne stosunkowo często. 

Prawie 60% przyznała, że spożywa ryby od 2-3 razy w miesiącu do 1-2 razy 

w tygodniu, a najchętniej spożywanymi gatunkami ryb były łosoś, makrela i dorsz. 

Ponad połowa ankietowanych przyznała, że wybiera zarówno ryby chude, jak 

i tłuste. Najczęściej wybieraną obróbką termiczną było smażenie. Spośród prze-

tworów rybnych najczęściej wybierane były ryby wędzone, tuńczyk w sosie 

własnym i śledź w sosie pomidorowym. Przy zakupie ryb najczęściej brane pod 

uwagę były czynniki, takie jak: świeżość, cena i walory smakowe. 

2. W badaniach własnych ponad połowa ankietowanych przyznała, że częściej wy-

bierała ryby świeże, niż przetwory rybne. Na wybór ten istotny statystycznie wpływ 

miały: sytuacja materialna, aktywność fizyczna i postrzeganie własnego sposobu 

odżywiania. Istotny statystycznie wpływ na wybory ryb żywych, świeżych, mrożo-

53%
36%

9%

pozytywny

bardzo pozytywny
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negatywny



 

Preferencje konsumenckie studentów na rynku ryb i przetworów rybnych 
 

53 

 

nych, wędzonych lub konserw miały miejscowość zamieszkania, sytuacja materialna 

oraz subiektywne postrzeganie własnego sposobu odżywiania. Zarówno styl życia, 

kierunek studiów, jak i miejsce zamieszkania nie były głównymi czynnikami 

wpływającymi na preferencje dotyczące spożycia ryb i przetworów rybnych. Przy 

zakupie ryb najczęściej brane pod uwagę były czynniki, takie jak: świeżość, cena 

i walory smakowe. 

3. Respondenci mieli świadomość korzyści płynących ze spożywania ryb, wskazując 

je jako źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz pełnowartościowego 

białka. Ponad połowa respondentów przyznała, że nie zwraca uwagi na ilość soli 

w swojej diecie. Niska świadomość żywieniowa może prowadzić do zwiększenia 

występowania chorób dietozależnych w przyszłości. 

4. Powyższe pozwoliło na sformułowanie podsumowującego wniosku, że niezwykle 

istotne są działania edukacyjne prowadzone wśród studentów, w celu pogłębiania 

ich wiedzy i świadomości w zakresie spożycia ryb i przetworów rybnych, co będzie 

stanowiło kierunek dalszych badań. 

Literatura 

1. Gajewska M., Ostrowska A., Zróżnicowanie spożycia ryb morskich przez studentów 

dwóch wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Bromatologia i Chemia 

Toksykologiczna, 42(2), 2009, s. 131-136. 

2. Usydus Z., Szlinder-Richter J., Functional properties of fish and fish products: A review, 

International Journal of Food Properties, 15(4), 2012, s. 823-846. 

3. Kołodziejczyk M., Spożycie ryb i przetworów rybnych w Polsce – analiza korzyści 

i zagrożeń, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 58(1), 2007, s. 287-293. 

4. Singh A., Benjakiul S., Proteolysis and its control using protease inhibitors in fish and fish 

products: A review, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 17(2), 

2018, s. 496-509. 

5. Czapliński P., Przemiany w polskim przemyśle przetwórstwa rybnego, Prace Komisji 

Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(2), 2018, s. 60-72. 

6. Kubala S., Czynniki wytwórcze w branży przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie 

poakcesyjnym, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

106(1), 2019, s. 51-61. 

7. Główny Urząd Statystyczny (GUS), Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, Szczecin: 

Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2021, s. 212, https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-gospodarki-

morskiej-2021,11,14.html [data dostępu: 07.04.2022]. 

8. Campos C.A., Castro M.P., Aubourg S.P., Velázquez J.B., Use of natural preservatives in 

seafood, [w:] Mcelhatton A., Amaral Sobral P.J. (red.), Novel Technologies in Food 

Science, Springer, New York, s. 325-361. 

9. Mcmanus A., Hunt W., Storey J., Mcmanus J., Hilhorst S., Perceptions and preference for 

fresh seafood in an Australian context, International Journal of Consumer Studies, 38, 

2014, s. 146-152. 

10. Jiang D., Liu Y., Jiang H., Rao S., Fang W., Wu M., Yuan L., Fang W., A novel screen-

printed mast cell-basedelectrochemical sensor for detecting spoilage bacterial quorum 

signaling molecules (N-acyl-homoserine-lactones) in fresh water fish, Biosensors and 

Bioelectronics, 102, 2018, s. 396-402. 

11. Elshehawy S.M., Farag Z.S., Safety assessment of some imported canned fish using 

chemical, microbiological and sensory methods, Egyptian Journal of Aquatic Research, 

45(4), 2019, s. 389-394. 



Karolina Jachimowicz, Olga Arusztowicz-Tomaszewska,  

Agata Bielak, Małgorzata Kwiecień, Anna Winiarska-Mieczan 
 

54 

 

12. Kowalska G., Pankiewicz U., Kowalski R., Determination of the level of selected elements 

in canned meat and fish and risk assessment for consumer health, Journal of Analytical 

Methods in Chemistry, 2020, s. 2148794. 

13. Kołakowski E., Kołakowska A., Postępy w technologii solenia i marynowania ryb, 

Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2007. 

14. Branciari R., Roila R., Valiani A., Ranucci D., Ortenzi R., Miraglia D., Bailetti L., 

Franceschini R., Nutritional quality, safety and sensory properties of smoked tench 

(Tincatinca) pâté from Trasimeno Lake, Italy, Italian Journal of Food, 8(3), 2019, s. 8130. 

15. Babicz-Zielińska E., Zabrocki R., Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości 

żywności, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6(55), 2007, s. 81-89. 

16. Knap R., Włodarczyk K., Zdrowotne i środowiskowe uwarunkowania decyzji 

konsumentów a tendencje rozwoju spożycia artykułów rybnych, Studia i Prace WNEiZ US, 

43(3), 2016, s. 165-175. 

17. Hryszko K., Spożycie ryb i owoców morza oraz ich przetworów, [w:] K. Hryszko (red.), 

Analizy rynkowe. Rynek ryb – Stan i perspektywy, Wydawnictwo Zakładu Badań 

Rynkowych IERiGŻ-PIB, Warszawa 2019, s. 29-33. 

18. Hryszko K., Krupska J., Ceny ryb i przetworów rybnych. Analizy rynkowe, [w:]  

K. Hryszko (red.), Analizy rynkowe. Rynek ryb – Stan i perspektywy, Wydawnictwo 

Zakładu Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB, Warszawa 2019, s. 38. 

19. Krupska J., Drożdż J., Przetwórstwo, [w:] Hryszko K. (red.), Analizy rynkowe. Rynek Ryb – 

Stan i perspektywy, Wydawnictwo Zakładu Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB, Warszawa 

2019, s. 25-29. 

20. Januszko O., Kałuża J., Znaczenie ryb i przetworów rybnych w żywieniu człowieka – analiza 

korzyści i zagrożeń, Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, 68(2), 2019, s. 269-281. 

21. Bowen K.J., William H.S., Kris-Etherton P.M., Omega-3 fatty acids and cardiovascular 

disease: are there benefits?, Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine, 18, 

2016, s. 60-69. 

22. Bojarowicz H., Woźniak B., Wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz ich wpływ na skórę, 

Problemy Higieny i Epidemiologii, 89(4), 2008, s. 471-475. 

23. Kolanowki W., Decyk-Chęcel A., Rola tłuszczu w codziennej diecie, Medyczne Zeszyty 

Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, 1, 2016, s. 75-92. 

24. He K., Song Y., Daviglus M.L., Liu K., Van Horn L., Dyer A.R., Goldbourt U., Greenland 

P., Fish consumption and incidence of stroke: a meta-analysis of cohort studies, Stroke, 

35, 2004, s. 1538-1542. 

25. Wcisło T., Rogowski W., Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 

w organizmie człowieka, Cardiovascular Forum, 11(3), 2006, 39-43. 

26. EFSA, Scientific Opinion on Dietary References. Values for fats, including saturated fatty 

acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and 

cholesterol, EFSA Journal, 8(3), 2010, s. 2461, https:// 

efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2010.1461 [data dostępu: 

07.04.2022]. 

27. FAO, Fats and fatty acids in human nutrition. Report of an expert consultation, FAO Food 

and Nutrition Paper, 2010, s. 91, http://www.fao.org/3/a-i1953e.pdf [data dostępu: 

07.04.2022]. 

28. Marciniak-Łukasiak K., Rola i znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3, Żywność. 

Nauka. Technologia. Jakość, 6(79), 2011, s. 24-35. 

29. Mojska H., Kłosiewicz-Latoszek L., Jasińska-Melon E., Gielecińska I., Kwasy omega-3, 

[w:] Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (red.), Normy żywienia dla populacji 

Polski i ich zastosowanie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład 

Higieny, Warszawa 2020, s. 98. 



 

Preferencje konsumenckie studentów na rynku ryb i przetworów rybnych 
 

55 

 

30. Kantor E.D., Lampe J.W., Peters U., Vaughan T.L., White E., Long-chain omega-3 

polyunsaturated fatty acid intake and risk of colorectal cancer, Nutrition and Cancer, 66, 

2014, s. 716-727. 

31. Brasky T.M., Rodabough R.J., Liu J., Kurta M.L., Wise L.A., Orchard T.S., Cohn D.E., 

Belury M.A., White E., Manson J.E., Neuhouser M.L., Long – chain – ω-3 fatty acid 

intake and endometrial cancer risk in the Women’s Health Initiative, American Journal of 

Clinical Nutrition, 101, 2015, s. 824-834. 

32. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J., Normy żywienia dla populacji Polski i ich 

zastosowanie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 

Warszawa 2020. 

33. Mohajeri M.H., Troesch B., Weber P., Inadequate supply of vitamins and DHA in the 

elderly: implications for brain aging and Alzheimer-type dementia, Nutrition, 31, 2015, 

s. 261-275. 

34. Kokubun K., Nemoto K., Yamakawa Y., Fish intake may affect brain structure and improve 

cognitive ability in healthy people, Frontiers in Aging Neuroscience, 12, 2020, s. 76. 

35. Weichselbaum E., Coe S., Buttriss J., Stanner S., Fish in the diet: A review, Nutrition 

Bulletin, 38, 2013, s. 128-177. 

36. American Heart Association (AHA), 2021, https://www.heart.org/en/healthy-

living/healthy-eating/eat-smart/fats/fish-and-omega-3-fatty-acids [data dostępu: 

07.04.2022]. 

37. Abendrot M., Merks P., Kalinowska-Lis U., Opieka farmaceutyczna – witaminy 

i minerały, informacje niezbędne farmaceucie w prawidłowej opiece nad pacjentem, 

Farmacja Polska, 75(9), 2019, s. 510-518. 

38. Rusińska A., Płudowski P., Walczak M., Borszewska-Kornacka M., Bossowski A., 

Chlebna-Sokół D., Czech-Kowalska J., Dobrzańska A., Franek E., Helwich E., Jackowska 

T., Kalina M., Konstantynowicz J., Książyk J., Lewiński A., Łukasiewicz J., 

Marcinowska-Suchowierska E., Mazur A., Michałus I., Peregud-Pogorzelski J., 

Romanowska H., Ruchała M., Socha P., Szalecki M., Wielguś M., Zwolińska D., 

Zygmunt A.Z., Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 r., 

Postępy Neonatologii, 24(1), 2018, s. 1-24. 

39. Igielska-Kalwat J., Wawrzyńczak A., Nowak I., Karotenoidy i ich zastosowanie 

w przemyśle kosmetycznym na przykładzie β-karotenu, Chemik, 66, 2012, 140-144. 

40. Gawęcki J., Woźniewicz M., Produkty spożywcze jako źródło składników odżywczych, 

[w:] Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauk o żywności, Wydawnictwo 

PWN, Warszawa 2010, s. 339-366. 

41. Bykowski P.J., Żywność pochodzenia morskiego – korzyści dla zdrowia konsumenta, 

Przemysł Spożywczy, 65(12), 2011, s. 31-33. 

42. Bojanowska M., Kostecka M., Dieta i styl życia jako czynniki wpływające na płodność, 

Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, 67, 2018, s. 425-439. 

43. Zieniuk B., Fabiszewska A., Ryby oraz odpady rybne jako źródło składników 

bioaktywnych oraz surowiec dla przemysłu energetycznego, Żywność. Nauka. 

Technologia. Jakość, 1(114), 2018, s. 5-16. 

44. Drewnik A., Kowalski M.L., Alergia na ryby, Alergia. Astma. Immunologia, 21(2), 2016, 

s. 88-95. 

45. Kozińska A., Pękala A., Grawiński E., Nowo pojawiające się infekcje bakteryjne u ryb 

w Polsce, Medycyna Weterynaryjna, 71(9), 2015, s. 548-552. 

46. Kukułowicz A., Ocena zawartości chlorku sodu w makrelach wędzonych zakupionych w sie-

ciach handlowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 104, 2018, s. 63-69. 

47. Słojewska A., Gutowska I., Zanieczyszczenia żywności kadmem i dioksynami – wpływ na 

organizm człowieka, Pomeranian Journal Life Sciences, 65(3), 2019, s. 110-116. 



Karolina Jachimowicz, Olga Arusztowicz-Tomaszewska,  

Agata Bielak, Małgorzata Kwiecień, Anna Winiarska-Mieczan 
 

56 

 

48. EFSA, Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request 

from the Commission related to mercury and methylmercury in food, EFSA Journal, 34, 

2004, s. 1-14. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2004.34 [data 

dostępu: 07.04.2022]. 

49. Kot K., Kosik-Bogacka D., Łanocha-Arendarczyk N., Ciosek Ż., Wpływ związków rtęci na 

organizm, Farmacja Współczesna, 9, 2016, s. 210-216. 

50. Zygmuntowicz M., Znaczenie spożycia ryb w profilaktyce chorób układu krążenia, 

Przegląd naukowo-metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, 3(40), 2018, s. 365-375. 

51. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające 

najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych 

(Dz. U. UE nr L 364/5 z 20.12.2006, z późn. zm.). 

52. Czeczot H., Majewska M., Kadm – zagrożenie i skutki zdrowotne, Farmacja Polska, 66(4), 

2010, s. 243-250. 

53. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych (Dz. U. 

UE nr 215/5 z 20.08.2011, z późn. zm.). 

54. Soliman W.S., Shaapan R.M., Mohamed L.A., Gayed S.S.R., Recent biocontrol measures 

for fish bacterial diseases, in particular to probiotics, bio-encapsulated vaccines, and 

phage therapy, Open Veterinary Journal, 9(3), 2019, s. 190-195. 

55. Grawiński E., Drobnoustroje patogenne dla człowieka izolowane z ryb hodowlanych 

i innych zwierząt wodnych, Medycyna Weterynaryjna, 51(1), 1995, s. 383-386. 

56. Sołtysiuk M.M., Szteyn J., Wiszniewska-Łaszczych A., Bakterie z rodzaju Listeria zagro-

żeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt, Medycyna Weterynaryjna, 75(4), 2019, s. 214-220. 

57. Semedo Fernandes D.V.G., Castro V.S., Da Cunha Netoie A., De Souza Figueiredo E., 

Salmonella spp. in the fish production chain: a review, Ciência Rural, 48(8), 2018, 

s. e20180141. 

58. Delghandi M.R., Menanteau-Ledouble S., Waldner K., El-Matbouli M., Renibacterium 

salmoninarum and Mycobacterium spp.: two bacterial pathogens present at low levels in 

wild brown trout (Salmotruttafario) populations in Austrian rivers, BMC Veterinary 

Research, 16(1), 2020, s. 40. 

59. Vedovelli Cardozo M., Araújo Borges C., Gerbasi Beraldo L., Pariz Maluta R., Souza 

Pollo A., Monezi Borzi M., Dos Santos F., Kariyawasam S., De Ávila F.A., 

Shigatoxigenic and atypical enteropathogenic Escherichia coli in fish for human 

consumption, Brazilian Journal of Microbiology, 49(4), 2018, s. 936-941. 

60. Antychowicz J., Pękala A., Stres i zależne od stresu bakteryjne choroby ryb, Życie 

Weterynaryjne, 90(7), 2015, s. 450-460. 

61. Jędrusek-Golińska A., Alergie i nietolerancje pokarmowe, [w:] Gawęcki J., Krejpcio Z. 

(red.), Bezpieczeństwo żywności i żywienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu, Poznań 2014, s. 97-110. 

62. Makała H., Rola soli w przetworach mięsnych i możliwość obniżenia jej zawartości. 

Artykuł przeglądowy, Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 71(3), 

2016, s. 30-43. 

63. WHO, World Health Organization. Mapping salt reduction initiatives in the WHO 

European Region, Denmark, Copenhagen 2013, 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/186462/Mapping-salt-reduction-

initiatives-in-the-WHO-European-Region-final.pdf [data dostępu: 07.04.2022]. 

64. He F.J., Campbell N.R.C., MacGregor G.A., Reducing salt intake to prevent hypertension 

and cardiovascular disease, Pan American Journal of Public Health, 32(4), 2012, s. 293-300. 

65. European Commision, Survey on Member States' implementation of the EU salt reduction 

framework, 2014, https://data.europa.eu/doi/10.2772/50212 [data dostępu: 07.04.2022]. 



 

Preferencje konsumenckie studentów na rynku ryb i przetworów rybnych 
 

57 

 

66. Wojtasik A., Przygoda B., Kunachowicz H., Analiza zawartości soli w wybranych 

grupach produktów spożywczych w aspekcie możliwości zmniejszania jej spożycia z dietą, 

Żywienie Człowieka i Metabolizm, 37(5-6), 2010, s. 355-367. 

67. Malczyk E., Zołoteńka-Synowiec M., Całyniuk B., Malczyk A., Synowiec J., Często-

tliwość spożycia wybranych produktów spożywczych przez studentów opolskich, śląskich 

i dolnośląskich uczelni, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 26(1), 2017, s. 35-43. 

68. Rejman K., Kowrygo B., Janowska M., Wybory konsumentów na rynku ryb, owoców 

morza i ich przetworów wobec sytuacji w branży rybnej, Handel Wewnętrzny, 3(356), 

2015, s. 216-226. 

69. Kunachowicz H., Przygoda B., Nadolna I., Iwanow K., Tabele składu i wartości odżywczej 

żywności, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017. 

70. Pieniak Z., Verbeke W., Ryby oczami konsumentów, Magazyn Przemysłu Rybnego, 4(64), 

2008, s. 13-15. 

71. Kosmowski M., Dowgiałło A., Przegląd sposobów cięcia mrożonych półproduktów z ryb, 

Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 2018, s. 96-101. 

72. Stolecka-Makowska A., Triangulacja jako koncepcja pozyskania wiedzy o zachowaniach 

nabywczych konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, 261, 2016, s. 50-61. 

73. Rusinek-Prystupa E., Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., Kwiatkowska K., 

Kiczorowska B., Klebaniuk R., Assessment of dietary habits of Lublin high school students 

depending on the consumption of freshwater fish and fish products, Problemy Higieny 

I Epidemiologii, 99(1), 2018, s. 21-26. 

74. Szponar B., Skrzypek M., Krzyszycha R., Marzec A., Wpływ wybranych technik obróbki 

żywności stosowanych w technologii gastronomicznej na jej wartość odżywczą 

i bezpieczeństwo zdrowotne w kontekście epidemii niezakaźnych chorób przewlekłych, 

Problemy Higieny i Epidemiologii, 99(4), 2018, s. 318-326. 

75. Sun Y., Liu B., Snetselaar L.G., Robinson J.G., Wallace R.B., Peterson L.L., Bao W., 

Association of fried food consumption with all cause, cardiovascular, and cancer 

mortality: prospective cohort study, British Medical Journal, 364, 2019, s. 5420. 

76. Michalak-Majewska M., Stanikowski P., Gustaw W., Sławińska A., Radzki W., 

Skrzypczak K., Jabłońska-Ryś E., Technologia sous-vide – innowacyjny sposób obróbki 

cieplnej żywności, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3(116), 2018, s. 34-44. 

Preferencje konsumenckie studentów na rynku ryb i przetworów rybnych 

Streszczenie 

Celem opracowania było zgłębienie wiedzy dotyczącej struktury spożycia ryb i przetworów rybnych przez 

studentów, jak również zbadanie ich preferencji przy dokonywaniu wyborów konsumenckich (n = 373). 

Cel zrealizowano metodą badania ankietowego przeprowadzonego online. Na podstawie uzyskanych wyni-

ków stwierdzono, że najczęściej wybieranymi przez studentów gatunkami ryb były łosoś, makrela i dorsz. 

Spośród przetworów rybnych najczęściej wskazywane były makrela wędzona, łosoś wędzony i filety 

śledziowe w sosie pomidorowym. Zarówno styl życia, kierunek studiów, jak i miejsce zamieszkania nie 

były głównymi czynnikami wpływającymi na preferencje dotyczące spożycia ryb i przetworów rybnych. 

Respondenci mieli świadomość korzyści płynących ze spożywania ryb, wskazując je jako źródło 

nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz pełnowartościowego białka. Ankietowani studenci spożywali 

ryby i przetwory rybne stosunkowo często. Przy zakupie ryb najczęściej brane pod uwagę były czynniki, 

takie jak: świeżość, cena i walory smakowe. Ponad połowa respondentów przyznała, że nie zwraca uwagi 

na ilość soli w swojej diecie. Niska świadomość żywieniowa może prowadzić do zwiększenia występo-

wania chorób dietozależnych w przyszłości. Niezwykle istotne są działania edukacyjne prowadzone wśród 

studentów, w celu pogłębiania ich wiedzy i świadomości w zakresie spożycia ryb i przetworów rybnych. 

Słowa kluczowe: ryby, przetwory rybne, sód, sól, preferencje żywieniowe 
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Students' consumer preferences on the market of fish and fish products 

Abstract 

The aim of the study was to deepen the knowledge of the structure of consumption of fish and fish products 

by students, as well as to examine their preferences when making consumer choices (n=373). The goal was 

achieved by means of an online survey. On the basis of the obtained results, it was found that the most 

frequently chosen fish species by students were salmon, mackerel and cod. Among the fish products, the 

most frequently indicated were smoked mackerel, smoked salmon and herring fillets in tomato sauce. 

Neither lifestyle, field of study nor place of residence were the main factors influencing preferences 

regarding the consumption of fish and fish products. The respondents were aware of the benefits of eating 

fish, indicating it as a source of unsaturated fatty acids and wholesome protein. The surveyed students 

consumed fish and fish products relatively often. When buying fish, factors such as freshness, price and 

taste were most often taken into account. More than half of the respondents admitted that they do not pay 

attention to the amount of salt in their diet. Low nutritional awareness may lead to an increase in the 

incidence of diet-related diseases in the future. Educational activities conducted among students in order to 

broaden their knowledge and awareness of the consumption of fish and fish products are extremely 

important. 

Keywords: fish, fish products, sodium, salt, food preferences 
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Bożena Garbowska1 

Analiza marnotrawstwa żywności z perspektywy 

gospodarstw domowych w Polsce i na świecie 

1. Wprowadzenie  

Postępująca globalizacja, która pociągnęła za sobą zmiany w obszarach produkcji 

i konsumpcji, spowodowała znaczące zmiany. Pomimo wielu pozytywnych rezultatów, 

takich jak poprawa warunków życia ludności, można zaobserwować wiele negatyw-

nych skutków spowodowanych nadprodukcją i nadmierną konsumpcją w krajach 

wysoko rozwiniętych. Szacuje się, że jedna trzecia żywności produkowanej w celu 

spożycia przez ludzi jest tracona lub marnowana na całym świecie, co daje rocznie  

1,3 mld ton rocznie [1]. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw 

Wyżywienia i Rolnictwa (FAO, ang. Food and Agriculture Organization), do roku 

2050, dostępność żywności na świecie będzie ograniczona, co w połączeniu z istnie-

jącym marnotrawstwem żywności doprowadzi do niezrównoważonej sytuacji żywie-

niowej na świecie [2].  

Blisko 31 milionów ton śmieci (70-75%) trafia co roku na otwarte wysypiska. 

Ograniczenie marnotrawstwa żywności jest niezbędnym rozwiązaniem problemu 

ekonomicznego, społecznego, środowiskowego i związanego z ochroną żywności [3, 4]. 

W ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs, ang. Sustainable Development 

Goals) ONZ (Ogranizacja Narodów Zjednoczonych) kładzie nacisk na ograniczenie 

marnotrawstwa żywności. Według wytycznych zawartych w Celu 12.3, według którego 

należy zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji, a w przypadku od-

biorcy finalnego istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, 

redukcję, recykling i ponowne użycie, do 2030 roku należy zmniejszyć o połowę globalną 

ilość odpadów żywnościowych per capita na poziomie detalicznym i konsumenckim 

oraz ograniczyć straty żywności w łańcuchach produkcji i dostaw, w tym straty po 

okresie zbiorów [5]. Ograniczenie marnotrawstwa żywności jest kluczowym elementem 

europejskiego programu gospodarki cyrkularnej [6]. 

Straty żywności określa się jako wszelkie zmniejszenie ilości lub jakości żywności 

w łańcuchu dostaw żywności [7]. Wcześniej FAO zdefiniowała marnowanie żywności 

jako wszelkie zmiany w dostępności, jadalności, zdrowotności lub jakości żywności, które 

uniemożliwiają jej spożycie przez ludzi lub jako pełnowartościowy jadalny materiał 

przeznaczony do spożycia przez ludzi, powstający w dowolnym punkcie łańcucha 

dostaw żywności, który jest wyrzucany, tracony, degradowany lub zjadany przez 

szkodniki [8]. Według Programu Działań na rzecz Odpadów i Zasobów, obejmującej 

odpady żywnościowe, definicja jest następująca: wyrzuca się żywność i napoje, które 

w pewnym momencie przed usunięciem były jadalne [9, 10]. Ponadto Abeliotis i wsp. 

(2014) podkreślili definicję odpadów żywnościowych jako składających się z surowych 

lub ugotowanych materiałów spożywczych i obejmujących straty żywności przed, 

 
1 bozena.garbowska@uwm.edu.pl, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Nauk Ekonomicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, www.uwm.edu.pl. 
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w trakcie lub po przygotowaniu posiłku w gospodarstwie domowym, jak również żyw-

ność wyrzucaną w procesie produkcji, dystrybucji, handlu detalicznego i działalności 

związanej z usługami gastronomicznymi. Do odpadów żywnościowych zalicza się nie-

zjedzoną żywność oraz resztki jedzenia przygotowywanego w domach, instytucjach, 

takich jak restauracje i stołówki szkolne, a także źródła przemysłowe, takie jak 

stołówki zakładowe [11]. 

Zjawisko marnowania żywności na poziomie gospodarstwa domowego może się 

różnić w zależności od mieszkających tam osób, a zwłaszcza ich wieku i przyzwy-

czajeń. Jak podają Aschemann-Witzel i wsp. (2019), kampanie edukacyjne dotyczące 

gospodarowania żywnością prowadzone na poziomie konsumentów finalnych mogą 

skutecznie przyczynić się do ograniczenia marnowania żywności, jeśli są skierowane 

do najistotniejszych segmenty konsumentów i poruszają kwestie związane z podsta-

wowymi przyczynami wyrzucania żywności. Autorzy zwracają uwagę, że ważne jest 

nie tyle zidentyfikowanie nieprawidłowych zachowań danej grupy konsumentów 

w aspekcie gospodarowania żywnością, ale przede wszystkim wskazanie prawidłowej 

postawy, która byłaby wzorem do naśladowania [12-14]. Koivupuro i wsp. (2012) 

wskazali wiele czynników wpływających na marnowanie żywności w gospodarstwach 

domowych, w tym m.in.: wielkość gospodarstwa domowego, płeć osób odpowiedzial-

nych za zakupy spożywcze, częstotliwość częstość kupowania przecenionych produktów 

spożywczych. Znaleziono także czynniki, które nie mają wyraźnego związku z marno-

waniem żywności, np.: wiek najstarszej osoby w gospodarstwie domowym, miejsce, 

forma i rodzaj zamieszkania, poziom wykształcenia i rodzaj pracy dorosłych w rodzinie, 

a także zwyczaje dotyczące zakupów, przygotowywania listy zakupów, przygotowy-

wanie żywności i nawyki żywieniowe. Bilska i wsp. (2015) oraz Stancu i wsp. (2017) 

również wymieniają wiele czynników determinujących, z jednej strony wydatki na 

żywność, a z drugiej – marnowanie żywności na poziomie gospodarstw domowych, 

w tym czynniki społeczno-ekonomiczne (dochody i ceny, wzrost dobrobytu i udział 

wydatków na żywność), kulturowe, psychologiczne czy behawioralne (nawyki żywie-

niowe, zachowania związane z marnowaniem żywności, częstotliwość zakupów, atrak-

cyjność ofert specjalnych), oraz uwarunkowania demograficzne (np. wiek, liczba osób 

w gospodarstwie domowym) [2, 15]. WRAP (ang. Waste & Resources Action Program) 

jest brytyjską organizacją charytatywną. Współpracuje z przedsiębiorstwami, osobami 

i społecznościami w celu osiągnięcia gospodarki obiegowej poprzez pomoc w redukcji 

odpadów, tworzeniu zrównoważonych produktów i efektywnym wykorzystaniu zasobów. 

Według raportu WRAP w rzeczywistości kombinacja czynników odgrywa rolę w po-

stawie konsumentów na stosunek konsumentów do marnowania żywności [16]. 

Według FAO każdego roku na świecie marnuje się 1,3 miliarda ton żywności, za co 

w głównej mierze odpowiedzialni są konsumenci. Problem marnowania żywności ma 

istotny wpływ na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Ograniczenie marnotrawstwa 

żywności może przynieść oszczędności rolnikom, firmom i gospodarstwom domo-

wym. Na przykład 8-10% światowej emisji substancji zubożających warstwę ozonową 

jest związane z żywnością, która nie została spalona. Zmniejszenie ilości odpadów 

żywnościowych na poziomie handlu detalicznego, gastronomii i gospodarstw domo-

wych może mieć szereg pozytywnych skutków zarówno dla ludzi, jak i dla naszej 

planety. Dlatego ograniczenie marnotrawstwa żywności ma kluczowe znaczenie dla 

zrównoważonego rozwoju ludzkości w przyszłości [17]. 
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Celem niniejszej pracy było poznanie skali zjawiska marnotrawienia żywności 
w gospodarstwach domowych w Polsce i na świecie, jak również identyfikacja czynników 
determinujących tak ogromną skalę tego zjawiska. W celu realizacji problemu badaw-
czego przeprowadzono krytyczną analizę literatury przedmiotu. Pozwoliło to ustosun-
kować się do takiej kategorii pojęciowej, jak: świadomość konsumentów dotycząca 
marnotrawienia produktów spożywczych w gospodarstwach domowych oraz sposoby 
ograniczenia tego zjawiska.  

2. Metody szacowania marnowania żywności w gospodarstwach domowych  

Monitorowanie i ewaluacja strat marnowania żywności pod względem ilościowym 
i jakościowym są zadaniami złożonymi i wieloaspektowymi. Dotyczy to wszystkich 
ogniw łańcucha żywnościowego oraz wszystkich branż sektora rolno-spożywczego. 
Tak szeroki zakres wymaga analizy i dostępności wielu danych statystycznych, często 
niebędących przedmiotem dotychczasowej oceny. Ponieważ najwięcej żywności jest 
marnotrawione w gospodarstwach domowych, niezbędne jest opracowanie i wdrożenie 
metod, które pozwolą zmierzyć skalę tego zjawiska [18]. Kwantyfikacja marnowanej 
żywności może być przeprowadzana za pomocą różnych metod gromadzenia danych. 
Natomiast gromadzenie danych może odbywać się za pomocą pomiarów bezpośred-
nich lub pośrednich. Pomiary bezpośrednie pochodzą z danych pierwotnych i na ogół 
wymagają większych zasobów, a zatem są stosowane do pojedynczych etapów łań-
cucha dostaw, angażując w gromadzenie danych ograniczoną liczbę podmiotów co 
skutkuje brakiem reprezentatywności. Przeciwnie, pomiary pośrednie pochodzą z danych 
wtórnych, które najlepiej pasują do szerszych granic analizy i mogą dać pełny obraz 
sytuacji na poziomie kraju lub regionu [19]. W tabeli 1 przedstawiono najczęściej 
stosowane metody powzalające na zebranie danych.  

Tabela 1. Metody bezpośrednie i pośrednie stosowane w ilościowym oznaczeniu ilości marnotrawionej żywności 

Metody bezpośrednie 

Analiza składu 
odpadów 

Fizyczne oddzielenie, zważenie i skategoryzowanie odpadów (np. rodzaje 
kategorii żywności lub ilość, która jest żywnością w porównaniu z częściami 

niejadalnymi). 

Ważenie Wykorzystanie wag do masy odpadów, bez analizy ich składu. 

Liczenie 
Ocena (poprzez podstawowe liczenie lub skanowanie) liczby odpadów i ich 

wagowe określenie. 

Ocena 
objętości 

Objętość i jej przeliczanie na masę. Metoda ta jest idealna dla płynnych 
materiałów włóknistych, ale może być również stosowana do materiałów 

stałych i półstałych w tym stałych odpadów wodnych zawieszonych 
w cieczy. 

Zbiórka śmieci 
Należy oddzielić odpady żywnościowe od innych odpadów resztkowych 

i określić masę i proporcje. 

Badania 
ankietowe 

Zbieranie informacji dotyczących osób lub podmiotów na temat postaw, 
przekonań i zachowań związanych z odpadami żywnościowymi 

wykorzystując kwestionariusze. 

Dzienniki 
Zbieranie danych z codziennych zapisów dotyczących ilości i rodzaju 

odpadów przez określony czas. 
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Metody pośrednie 

Modelowanie 
Obliczanie ilości odpadów za pomocą modeli matematycznych opartych na 

czynnikach, które są związane z ich wytwarzaniem. 

Bilans 

masowy 

Wnioskowanie o ilości odpadów żywnościowych poprzez pomiar wejść (np. 

składników na terenie fabryki) i produktów wyjściowych (np. wytworzonych 

produktów) wraz ze zmianami poziomu zapasów i zmianami masy żywności 

w trakcie przetwarzania. 

Wykorzystanie 

danych z 

literatury 

Wykorzystanie danych bezpośrednio z literatury lub obliczenie ilości 

odpadów na podstawie danych podanych w innych publikacjach. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [20].  

Obydwa rodzaje pomiarów wykorzystywanych do monitorowania marnowania 

żywności w gospodarstwach domowych mają swoje zalety i wady. Realizacja badań 

realizowana wśród gospodarstw domowych jest metodycznie prosta, ale może dostar-

czyć przede wszystkim informacji jakościowych, ponieważ szacunki ilościowe wykonane 

z pamięci dotyczące masy kupowanej i wyrzucanej żywności są obarczone dużym 

błędem [22]. Ponadto konsumenci nie zawsze są świadomi ilości wyrzucanych przez 

nich produktów i surowców spożywczych i mogą podawać wartości niższe od stanu 

faktycznego [23, 24]. Wywiady realizowane metodą bezpośrednią stwarzają ryzyko 

wpływu zachowania osoby przeprowadzającej wywiad na reakcje ankietowanego. Na 

odpowiedzi może mieć wpływ chęć uczestników do zaprezentowania się w pozytyw-

nym świetle. Zatem respondent może mieć skłonność do udzielania społecznie akcep-

towanych odpowiedzi, których według niego, ankieter oczekuje [25-27]. Bardziej 

rzetelnych danych może dostarczyć prowadzenie dzienników kuchennych, w których 

uczestnicy sami oceniają swoje odpady poprzez sortowanie i ważenie poszczególnych 

wyrzucanych produktów spożywczych. Takie podejście jest jednak czasochłonne dla 

ankietowanych i w wyniku świadomego uczestnictwa może prowadzić do zmian 

zachowań członków gospodarstwa domowego w stosunku do żywności [28, 29], gdyż 

konsumenci często nie są świadomi skali marnowania żywności we własnym gospo-

darstwie domowym i może to spowodować w ich zachowaniu zmiany na poziomie 

emocjonalnym i moralnym [22]. Ponadto, dzienniki domowe są metodą dość kosztowną, 

w związku z czym badania wykorzystujące tę metodę często opierają się na bardzo 

małych liczebnościach prób. Wszystkie dostępne badania konsekwentnie prowadzą do 

wniosku, że największe marnotrawstwo żywności występuje na poziomie gospodarstw 

domowych, gdzie przy racjonalnych zakupach i gospodarowaniu istnieje możliwość 

znacznego ograniczenia ilości wyrzucanych produktów spożywczych. Aby uzyskać 

głębszy wgląd w zachowania konsumentów związane z marnotrawstwem, w 2013 roku 

przeprowadzono badanie we współpracy Wspólnego Centrum Badawczego Komisji 

Europejskiej w Isprze, Uniwersytetu Bolońskiego i Instytutu Technologicznego 

w Karlsruhe na temat marnotrawienia żywności w gospodarstwach domowych. Uzyskane 

wyniki pomogły zrozumieć przyczyny wyrzucania jadalnej żywności, zidentyfikować 

grupy żywności, które są wyrzucane w największych ilościach. Ponadto, rezultaty 

mogą pomóc w identyfikacji środków i instrumentów ograniczających marnotrawienie 

żywności oraz zwiększających świadomość konsumentów w tej kwestii [21]. 

  



 

Analiza marnotrawstwa żywności z perspektywy gospodarstw domowych w Polsce i na świecie 
 

63 

 

3. Analiza skali marnotrawienia żywności w Polsce i na świecie 

Pomimo zachodzących dynamicznie zmian cywilizacyjnych oraz globalizacji rynków 

żywnościowych jedną z niezmiennych wartości dla człowieka jest zaspokojenie pod-

stawowych potrzeb fizjologicznych, rozumianych m.in. jako prawo do swobodnego 

dostępu do żywności [36]. W krajach rozwiniętych, gdzie podaż żywności jest zdecy-

dowanie większy niż popyt na nią, coraz bardziej zauważalne są zmiany zachowań 

konsumenckich dotyczących stylu życia. Nadmierna podaż produktów spożywczych, 

ich ogromny asortyment prowadzą do nieracjonalnych zakupów wśród konsumentów. 

Nadmiar żywności dostępnej w handlu oraz zbyt duża ilość nabywana przez gospo-

darstwa domowe prowadzi do marnowania produktów i surowców spożywczych, które 

mogłyby zostać przeznaczone do celów konsumpcyjnych. W krajach Unii Europejskiej 

wyrzucane jest średnio około 180 kg żywności rocznie w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca, natomiast w Polsce to około 240 kg [2]. To właśnie w gospodarstwach 

domowych zjawisko marnotrawienia żywności występuje w największej skali, gdyż 

produkują one aż 38 mln ton odpadów żywnościowych rocznie, co stanowi 42% strat 

w całym łańcuchu żywnościowym w Unii Europejskiej (UE) – produkcja 39%, usługi 

żywieniowe – 14%, sprzedaż detaliczna i hurtowa – 5%. Według badań przepro-

wadzonych przez WRAP (ang. Waste and Resurces Action Programme), w Wielkiej 

Brytanii ponad 22% żywności zakupionej przez gospodarstwa domowe zostaje zmar-

nowana, z czego przynajmniej 14% nadawałoby się do spożycia, a roczna finansowa 

strata przypadająca na gospodarstwo domowe wynosi 480 funtów [30]. Badania 

Silvennoinena i wsp. (2014) wykazały, że w Finlandii gospodarstwo domowe średnio 

rocznie marnuje żywność wycenioną na około 150 euro. Większość tej żywności stanowi 

mięso, chleb, warzywa i przygotowywane w domu dania. Nieefektywne zarządzanie 

surowcami i produktami żywnościowymi skutkuje tym, że dana partia wyrobów spożyw-

czych nie może być już spożyta przez człowieka i jest jednocześnie zmarnowaniem 

wcześniej poniesionych na jej wytworzenie kosztów i pracy ludzkiej, nieodwracalnym 

zużyciem zasobów naturalnych oraz poniesieniem nakładów finansowych [31]. Kraje 

o większej powierzchni i dużej liczbie ludności, w naturalny sposób będą marnować 

więcej żywności niż kraje o mniejszych powierzchniach i liczbie ludności. Dominują-

cym krajem jest Holandia, która jako kraj z zaledwie 16,8 mln obywateli marnuje 

znaczące ilości żywności, zwłaszcza w porównaniu z Polską, która ma prawie 38 mln 

mieszkańców [18]. W tabeli 2 przedstawiono wyniki badań dotyczące ilości marnowanej 

żywności w krajach Unii Europejskiej. 

Tabela 2. Całkowita ilość marnotrawionej żywności w ciągu roku w krajach Unii Europejskiej według WRAP 

(ang. Waste and Resurces Action Programme) w 2020 roku 

 
sektor 

produkcji 

gospodarstwa 

domowe 
Pozostałe Razem 

EU 27 34 755 711 370 701 736 16 820 000 89 277 472 

Austria 570 544 784 570 502 000 1 850 000 

Belgia 2 311 847 934 760 954 000 4 192 000 

Bułgaria 358 687 288 315 27 000 674 000 

Cypr 186 917 47 819 21 000 256 000 

Czechy 361 813 254 124 113 000 729 000 

Dania 101 646 494 914 45 000 642 000 
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Estonia 237 257 82 236 36 000 355 000 

Finlandia 590 442 214 796 208 000 1 013 000 

Francja 626 000 6 322 944 2 129 000 9 078 000 

Niemcy 1 848 881 7 676 471 862 000 10 387 000 

Grecja 73 081 412 758 2 000 488 000 

Węgry 1 157 419 394 952 306 000 1 858 000 

Irlandia 465 945 292 326 293 000 1 051 000 

Włochy 5 662 838 2 706 793 408 000 8 778 000 

Łotwa 125 635 78 983 11 000 216 000 

Litwa 222 205 111 160 248 000 581 000 

Luksemburg 2 665 62 538 31 000 97 000 

Malta 271 22 115 3 000 25 000 

Holandia 6 412 330 1 837 599 1 206 000 9 456 000 

Polska 6 566 060 2 049 844 356 000 8 972 000 

Portugalia 632 395 385 063 374 000 1 391 000 

Rumunia 487 751 696 794 1 089 000 2 274 000 

Słowacja 347 773 135 854 105 000 589 000 

Słowenia 42 072 72 481 65 000 179 000 

Hiszpania 2 170 910 2 136 551 3 388 000 7696 000 

Szwecja 601 327 905 000 547 000 2 053 000 

Wielka 

Brytania 
2 591 000 8 300 000 3 500 000 14 391 000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [30]. 

3.1. Analiza marnotrawienia żywności w Polsce 

Polska zajmuje piąte miejsce w Europie pod względem marnotrawienia żywności 

i w przeliczeniu na jednego mieszkańca wartość ta kształtuje się na poziomie 236 kg 

w ciągu roku. Badania przeprowadzone przez CBOS (Centrum Badania Opinii Spo-

łecznej), wykazały, że jedna czwarta społeczeństwa w Polsce zadeklarowała wyrzucanie 

pozostałości żywności przynajmniej raz w tygodniu. Wśród tej grupy badanych jedynie 

7% twierdziło, że robi to kilka razy tygodniowo, natomiast 19% pozbywa się nadmiaru 

produktów spożywczych jedynie raz w tygodniu. Według badań CBOS 75% społe-

czeństwa nie wyrzuca produktów spożywczych lub robi to rzadziej niż raz w tygodniu 

[32]. Badania przeprowadzone w 2018 roku przez Kantar Millward Brown na zlecenie 

Federacji Polskich Banków Żywności (FPBŻ) wykazały, że wyrzucanie produktów 

i surowców spożywczych zadeklarowało aż 42% badanych, 55% stwierdziło, że nie 

marnuje żywności, a pozostałe 2% nie pamięta lub nie jest pewne czy wyrzuca pro-

dukty żywnościowe [33]. Na wykresie 1 przedstawiono częstotliwość wyrzucania niewy-

korzystanych produktów i surowców żywnościowych przez konsumentów według 

Raportu FPBŻ (Federacja Polskich Banków Żywności) [33].  
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Wykres 1. Częstotliwość wyrzucania produktów i surowców spożywczych przez polskie gospodarstwa 

domowe (%). Źródło: opracowanie własne na podstawie [33] 

Badania przeprowadzone przez CBOS wykazały, że najczęściej wyrzucanymi pro-

duktami spożywczymi były warzywa i owoce, pieczywo oraz pozostałości posiłków, 

tzn. resztki z obiadu, kolacji. Wyrzucanie samych warzyw czy owoców co najmniej od 

czasu do czasu deklarowała prawie co piąta osoba (17%). W tabeli 3 przedstawiono 

wyniki badań przeprowadzonych przez FPBŻ dotyczące rodzajów wyrzucanej przez 

polskich konsumentów żywności w latach 2015-2020. 

Tabela 3. Produkty najczęściej wyrzucane przez polskie gospodarstwa domowe w latach 2015-2020 (%) 

lata 

produkty 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pieczywo 50 39 62 36 51 49 

Wędliny 33 47 46 43 49 45 

Warzywa  33 35 35 32 33 37 

Owoce 26 23 47 27 32 46 

Ziemniaki 29 21 21 20 17 17 

Jogurty  14 22 24 23 16 27 

Dania gotowe 12 12 6 8 14 9 

Mięso  5 6 10 17 11 10 

Sery 11 9 16 12 11 10 

Mleko 4 11 9 13 8 12 

Ryby 1 3 7 8 4 5 

Jaja 1 2 4 4 2 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [34]. 

Według badań przeprowadzonych przez FPBŻ na w latach 2015-2020 można 

stwierdzić, że polscy konsumenci najczęściej wyrzucają pieczywo, owoce i warzywa 

oraz wędliny. Przy czym największy wzrost ilości wyrzucanych produktów i surowców 
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spożywczych stwierdzono w 2017 roku, a od roku 2019 ilości te utrzymują się na 

zbliżonym poziomie [34]. 

Według badań przeprowadzonych przez Zabłocką i wsp. (2016) do marnotrawstwa 

żywności w swoich gospodarstwach domowych przyznało się 90% respondentów. 

Bardziej niekorzystne deklaracje autorzy uzyskali od polskich studentów, gdyż tylko 

5% z nich stwierdziło, że nie marnotrawiło żywności, podczas gdy takie pozytywne 

zachowania wskazał 3-krotnie większy odsetek szwedzkich respondentów [35].  

Według badań Instytutu Millward Brown SMG/KRC, w Polsce do wyrzucania 

żywności w 2011 roku przyznało się 24% ankietowanych, w 2012 roku – 30%,  

a w 2013 roku – 39% [2]. Badania przeprowadzone przez Bilską i in. (2015) wykazały, 

że ponad połowa ankietowanych (62%) przyznała, że zdarza się jej wyrzucać żywność. 

Co dziesiąty badany zadeklarował, że nigdy nie wyrzuca żywności (9%), a prawie 1/3 

odpowiedziała, że czasami (29%).  

3.2. Analiza marnotrawienia żywności w Wielkiej Brytanii 

Ponieważ gospodarstwa domowe są największym źródłem marnotrawienia żyw-

ności w Wielkiej Brytanii, często są w centrum uwagi. Według danych WRAP [2020] 

pod względem masy odpady żywnościowe z gospodarstw domowych stanowią 70% 

całkowitej ilości odpadów poprodukcyjnych w Wielkiej Brytanii [30]. Badania WRAP 

przeprowadzone w 2020 roku wykazały, że z 7 milionów ton odpadów żywności i na-

pojów wyrzuconych przez gospodarstwa domowe w 2020 roku:  

• 4,2 miliona ton (czyli 60% całości) można było uniknąć, tj. żywności i napojów, 

które byłyby jadalne w pewnym momencie przed wyrzuceniem, na przykład: 

chleb, jogurty, jabłka;  

• 1,2 miliona ton (17% całości) uznano za „możliwe do uniknięcia”: np. skórki 

chleba i obierki ziemniaczane;  

• 1,6 miliona ton (23% całości) była nieunikniona: np. odpady herbaty, skórki 

bananów, kości drobiu, skórki cebuli i skórki pomarańczowe [30]. 

Badania przeprowadzone przez WRAP, wykazały, że w 2015 roku w Wielkiej 

Brytanii uległo zmarnowaniu około 7,3 mln ton żywności o wartości około 13 mld 

funtów. Dane WRAP wskazały, że większość konsumentów nie zdawała sobie sprawy 

z ilości wyrzucanych surowców i produktów spożywczych. Przeciętne gospodarstwo 

domowe traciło 470 funtów rocznie z powodu marnotrawienia żywności, której można 

było uniknąć, podczas gdy osoby z dziećmi poniosły stratę 700 funtów, przy czym 

przeciętny mieszkaniec Wielkiej Brytanii traci 200 funtów rocznie. Oszacowano, że 

około dwie trzecie potencjalnych redukcji marnotrawienia żywności w Wielkiej 

Brytanii musiałaby wynikać z działań na poziomie gospodarstwa domowego [30]. 

Według danych WRAP w 2018 roku w Wielkiej Brytanii zmarnowaniu uległo aż 

9,5 mln ton żywności, z czego 6,6 mln ton wygenerowały gospodarstwa domowe. Na 

wykresie 2 przedstawiono dane WRAP [2020] dotyczące grup produktów spożywczych 

wyrzucanych najczęściej przez konsumentów w Anglii. Według danych z 2020 roku 

do żywności marnotrawionej najczęściej przez gospodarstwa domowe zaliczały się 

warzywa, owoce oraz pieczywo [30].  
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Wykres 2. Najczęściej marnotrawione produkty przez gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii (%). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [30] 

3.3. Analiza marnotrawienia żywności w Finlandii 

Według Gjerris i Gaiani (2013) obywatel Finlandii kupuje w ciągu roku około 500 kg 

żywności, z czego od 30% do 45% jest niepotrzebnie wyrzucane. Według międzynaro-

dowych badań marnotrawstwo żywności w Finlandii sięga 146 kg na osobę/rok. Dane 

te obejmują możliwe do uniknięcia i nieuniknione marnotrawstwo żywności. Jednak 

zgodnie z wynikami fińskiego badania dotyczącego marnotrawienia żywności Finland-

czyk wytwarza przeciętnie w ciągu roku 23 kg możliwego do uniknięcia marnotraw-

stwa żywności, a gospodarstwa domowe wyrzucają średnio 120-160 mln kg żywności 

rocznie [37]. Hartikainena i wsp. (2012) oraz Silvennoinena i wsp. (2014) przepro-

wadzili badania dotyczące marnotrawienia żywności wśród mieszkańców Finlandii 

z 380 gospodarstw domowych przez okres 2 tygodni. Podczas badań rodziny musiały 

prowadzić dzienniki kuchenne, wpisując ilość oraz powody wyrzucanej żywności [38, 

39]. Na wykresie 2 przedstawiono produkty, które były najczęściej marnotrawione 

w fińskich gospodarstwach domowych. 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Hartikainena i wsp. (2012) oraz 

Silvennoinena i wsp. (2014) wykazano, że najczęściej marnotrawionymi grupami 

produktów spożywczych były warzywa (19%), pozostałości domowych posiłków (18%), 

produkty mleczne (17%), produkty zbożowe oraz owoce (po 13%) [38, 39].  
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Wykres 3. Grupy produktów najczęściej marnotrawione przez fińskie gospodarstwa domowe (%).  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [38, 39] 

3.4. Analiza marnotrawienia żywności w Stanach Zjednoczonych 

Według badań przeprowadzonych przez Yu i Jaenicke (2020) przeciętne gospo-

darstwo domowe w USA marnuje 31,9% swojej żywności. Całkowity roczny koszt 

zmarnowanej żywności oszacowano na 240 miliardów dolarów lub 1866 dolarów 

w przeliczeniu na gospodarstwo domowe [40]. W tabeli 4 przedstawiono marnotrawstwo 

żywności w zależności od wielkości gospodarstwa domowego w USA. 

Tabela 4. Marnotrawiona żywność a wielkość gospodarstwa domowego w USA (%) 

ilość osób w gospodarstwie 

domowym 
1 2 3 4 5 6 

marnotrawiona żywność (%) 44,7 36,3 29,7 25,2 23,0 20,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [40]. 

Badania Yu i Jaenicke (2020) w rejonie Dallas wykazały, że można było uniknąć 

53% zmarnotrawionej żywności w gospodarstwach domowych. Według tych badań 

w gospodarstwach domowych w Nashville, Denver i Nowym Jorku nawet 68% wy-

rzuconej żywności było jadalne, jeśli uwzględniono „wątpliwie jadalne” produkty. Na 

wykresie 4 przedstawiono grupy produktów wyrzucanych przez obywateli USA [40]. 
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Wykres 4. Procentowy udział produktów najczęściej wyrzuconych w gospodarstwach domowych Stanów 

Zjednoczonych (%). Źródło: opracowanie własne na podstawie [40] 

Według danych przedstawionych na wykresie 4 produktami spożywczymi najczęściej 

wyrzucanymi przez gospodarstwa domowe w Stanach Zjednoczonych były ryby i owoce 

morza (28%), owoce i warzywa (24%) oraz produkty zbożowe (23%) [40]. 

3.5. Analiza marnotrawienia żywności w Chinach 

Marnowanie żywności wśród konsumentów występuje zarówno na poziomie gospo-

darstwa domowego, jak i podczas spożywania posiłków poza domem. Jako największa 

wschodząca gospodarka na świecie, Chiny już teraz zaczynają cierpieć z powodu 

wysokiego marnotrawstwa żywności podczas jej konsumpcji, szczególnie w obszarach 

miejskich oraz w sektorze gastronomicznym i restauracyjnym [41]. Według badań 

Zang i wsp. (2020) marnotrawienie żywności różni się w chińskich prowincjach, waha 

się od 12 do 33 kg/osoba/rok, (z czego żywność pochodzenia zwierzęcego stanowi  

5-18%). Na zachowanie konsumentów dotyczące marnotrawienia żywności w miejskich 

gospodarstwach domowych miały wpływ nie tylko percepcja, ale także inne czynniki 

np. status zatrudnienia respondentów. Marnowana żywność na osobę przypadająca na 

posiłek w miejskim gospodarstwie domowym pracującym w pełnym wymiarze wyno-

siła 8,35 g. Dla gospodarstwa domowego pracującego w niepełnym wymiarze godzin 

było to 6,15 g, a dla bezrobotnych 5,10 g marnotrawstwa żywności. Gospodarstwa 

domowe, gdzie domownicy pobierali świadczenie emerytalne zmarnowały 3,10 g, 

a gospodarstwa, gdzie domownicy pracowali okazjonalnie – 6,07 g. Marnotrawstwo 

żywności w gospodarstwach domowych, w których były osoby pracujące w oparciu 

o umowę o pracę, wyniosło 1,88 g. Ponadto marnotrawstwo żywności w miejskich 

gospodarstwach domowych ze zwierzętami było znacznie niższe niż w gospo-

darstwach bez zwierząt [42]. Na wykresie 5 zaprezentowano produkty najczęściej 

wyrzucane przez gospodarstwa domowe w Chinach. 
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Wykres 5. Produkty wyrzucane przez gospodarstwa domowe w Chinach.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [42] 

3.6. Analiza marnotrawienia żywności w Australii 

W 2014 roku Reynolds i in. (2014) oszacowali, że marnowanie żywności kosztowało 

australijskie gospodarstwa domowe ponad 8 miliardów dolarów rocznie. Australijczycy 

generują 361 kilogramów marnowanej żywności rocznie na osobę. W australijskiej 

krajowej strategii dotyczącej marnotrawienia żywności z 2019 roku NBS (ang. Network 

for Business Sustainability) ustalił, że w sezonie 2016/17 34% odpadów żywnościowych 

w Australii było wytwarzanych w gospodarstwach domowych, co odpowiada szacun-

kowej liczbie 2,5 mln ton odpadów żywnościowych z gospodarstw domowych w ciągu 

roku [45]. Ograniczenie marnowania żywności w domu będzie ważnym elementem 

realizacji zobowiązania Australii do zmniejszenia o połowę marnowania żywności do 

2030 roku. W tym kraju odpady można utylizować formalnie za pomocą systemów usuwa-

nia odpadów ustanowionych przez firmy zajmujące się ich utylizacją i władze lokalne 

lub alternatywnymi nieformalnymi drogami [43]. Kiedy gospodarstwa domowe wybierają 

nieformalną metodę usuwania odpadów, nie są one uwzględniane w oficjalnych sta-

tystykach, a zatem ich skala jest trudna do oszacowania. Dotyczy to wszystkich syste-

mów gospodarki odpadami w krajach rozwiniętych. W Australii formalne usuwanie 

odpadów żywnościowych z gospodarstw domowych odbywa się poprzez zbiórkę 

i przetwarzanie przez składowanie lub kompostowanie komunalne. Obecny komunalny 

system kompostowania nakłada na gospodarstwo domowe obowiązek wyrzucania odpa-

dów żywnościowych do odpowiedniego kosza komunalnego – w szczególności do kosza 

na „zielone produkty organiczne”, który obejmuje odpady żywnościowe – z którego są 

one zbierane i przenoszone na wysypisko lub do kompostowni. Brakuje jednak stan-

daryzacji praktyk dotyczących zbiórki odpadów spożywczych. Podczas gdy niektóre 

władze samorządowe wprowadziły własne komunalne systemy kompostowania, inne 

nie zapewniają organizowanego przez władze miasta usuwania odpadów żywnościowych 

poza zbiórką z innymi odpadami resztkowymi wysyłanymi na wysypisko. Większość 

samorządów lokalnych nie zapewnia (ani nie informuje swoich mieszkańców) o kom-

postowaniu komunalnym, a przy wyborze między nieformalnym usuwaniem a składo-

waniem w wielu gospodarstwach domowych uważa się, że nieformalne usuwanie 
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odpadów jest lepszą opcją [44]. Ponadto nieformalne usuwanie odpadów żywnościo-

wych może zmienić ilość formalnie usuwanych odpadów żywnościowych, przy czym 

jednak wykazano, że 24% uczestników korzystało z nieformalnych systemów usu-

wania zamiast (lub jako uzupełnienie) dostarczanego komunalnie zorganizowanego 

systemu usuwania odpadów spożywczych [43]. 

Według Raportu NBS (ang. Network for Business Sustainability) (2019) średnio 

tygodniowo prawie połowa (47%) badanych stwierdziła, że wyrzuciła świeże warzywa 

i zioła, 50% deklarowało, że nie wyrzuca, a 3% nie pamiętało. Wyrzucanie niedo-

jedzonego posiłku to 44% ogółu, a pieczywa – 46%. Jedna trzecia badanych wyrzuca 

świeże owoce, a w przypadku mięsa to 26%. Najczęściej jako marnotrawiona żywność 

wskazywane były niejadalne odpady żywnościowe, takie jak: skórki, kości czy nasiona. 

Łącznie gospodarstwo domowe w Australii wyrzuca średnio tygodniowo około 2,6 kg 

żywności [45]. 

4. Przyczyny marnotrawienia żywności w gospodarstwach domowych 

Marnotrawienie żywności na poziomie gospodarstwa domowego jest między 

innymi określane przez połączenie wielkości i składu rodziny, wieku, kultury i być 

może dochodu. Jednak osobiste nastawienie – takie jak zachowania zakupowe, brak 

umiejętności planowania lub gotowania, niewłaściwe przechowywanie i wprowadzające 

w błąd oznaczenie daty ważności również mają znaczenie. Według badań przeprowa-

dzonych przez wielu autorów [12, 13, 17, 25, 32, 41], wśród powodów wyrzucania 

żywności wskazywane były: 

• zbyt długie przechowywanie; 

• przegapienie terminu przydatności do spożycia; 

• brak czasu na wykorzystanie posiadanej żywności; 

• przygotowywanie zbyt dużych porcji posiłków; 

• zakup zbyt dużych ilości żywności; 

• nieprzygotowanie zaplanowanych potraw; 

• przechowywanie żywności w niewłaściwych warunkach; 

• brak pomysłów na wykorzystanie produktów; 

• niedostateczne umiejętności kulinarne; 

• zakup niepotrzebnych produktów w wyniku narzędzi marketingowych; 

• kupowanie bez listy zakupów; 

• zła jakość produktów; 

• żywność jest tania i dlatego łatwo ją wyrzucić; 

• niezrozumienie terminologii oznaczania produktów spożywczych dotyczących daty.  

Konsumenci za główne przyczyny marnowania żywności uznają brak listy zakupów, 

niezwracanie uwagi na termin przydatności do spożycia oraz nabywanie zbyt dużej 

ilości produktów [7, 9, 10, 12, 18, 25, 31].  

5. Sposoby przeciwdziałania marnotrawieniu żywności 

Ważnym elementem uświadamiania konsumentów jest edukowanie ich w zakresie 

poprawnego przechowywania żywności. Analiza danych literaturowych wykazała, iż 

prawidłowe przechowywanie produktów spożywczych znacząco wpływa na wydłu-

żenie czasu jej przydatności, a także jakości. Dobrym pomysłem byłoby promowanie 

miejsc, gdzie można oddać nadwyżki żywności. Takie akcje są coraz częściej przepro-
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wadzane w wielu krajach, szczególnie w okresie poświątecznym. W wielu gospodarstwach 

występują problemy z zagospodarowaniem przygotowanych potraw. Zdaniem bada-

nych rozpowszechnianie informacji w mediach sprawiłoby, że nadmiar żywności mógłby 

być racjonalnie zagospodarowany. Według danych dostępnych w literaturze [17, 18, 

25, 28, 31, 39, 42], społeczeństwo było pozytywnie nastawione do pomysłu prowadzenia 

miejsc, gdzie można oddać nadwyżki produktów spożywczych bez ograniczenia czaso-

wego. Sezonowe akcje są często niewystarczające w przeciwdziałaniu marnowaniu 

żywności, nawet jeżeli takie miejsca istnieją, duża część społeczeństwa o nich nie wie.  

Według danych literaturowych [11, 15, 19, 25, 41], konsumenci podają wiele 

sposobów, umożliwiających przeciwdziałanie marnowaniu żywności np.:  

• oddawanie nadwyżek żywności potrzebującym, organizowanie świątecznych zbiórek 

żywności, obniżenie przez sklepy produktów żywnościowych, które mają bliski 

termin przydatności do spożycia; 

• promowanie akcji, które przeciwdziałają marnowaniu żywności np. lodówka dla 

ubogich w mniejszych miastach, banki żywności, pogadanki na temat marnowania 

żywności; 

• niekupowanie na zapas; 

• przecenianie produktów, które mają krótką datę przydatności do spożycia;  

• stworzenie bazy przepisów, w których można wykorzystać żywność z krótką datą 

przydatności do spożycia.  

6. Podsumowanie  

Wyniki przeprowadzonej analizy danych literaturowych pozwoliły zidentyfikować 

nieprawidłowe postępowanie konsumentów zarówno w Polsce, jak i na świecie przy-

czyniające się do marnotrawienia żywności. Pomimo kampanii informacyjnych mają-

cych globalny zasięg ogromna część konsumentów nadal nie posiada wystarczającej 

wiedzy oraz świadomości dotyczącej marnotrawienia żywności. Nieprawidłowości można 

zaobserwować już w momencie planowania zakupów, jak również w trakcie ich 

realizacji. Większość konsumentów nie ma również świadomości, w jaki sposób zagospo-

darować nadwyżki zakupionych produktów spożywczych. Na podstawie przeanalizo-

wanych danych można stwierdzić, iż najczęściej wyrzucanymi produktami przez kon-

sumentów są pieczywo, świeże owoce, warzywa, wędliny oraz napoje mleczne. W wielu 

gospodarstwach domowych marnowane są także niespożyte komponenty posiłków, 

głównie ugotowane ziemniaki, ryż i makaron czy warzywa. Świadczy to o braku umie-

jętności i chęci do zdobycia wiedzy dotyczącej wykorzystania tego typu produktów. 
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Analiza marnotrawstwa żywności z perspektywy gospodarstw domowych 

w Polsce i na świecie 

Streszczenie 

Marnotrawstwo żywności stanowi problem globalny, który w ciągu ostatnich lat stał się problemem 

środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 

i Rolnictwa podaje, że na świecie co roku marnuje się 1,3 mld ton żywności nadającej się do spożycia, co 

stanowi jedną trzecią produkowanej żywności. Straty i marnotrawstwo żywności to coraz poważniejszy 

problem również w Polsce. Marnowanie żywności rozpoczyna się już na etapie produkcji u rolnika, poprzez 

przetwórstwo, transport, magazynowanie, nieodpowiednią dystrybucję i sprzedaż, skończywszy na złych 

nawykach konsumentów. Celem opracowania było poznanie skali zjawiska marnotrawienia żywności 

w gospodarstwach domowych w Polsce i na świecie, jak również identyfikacja czynników determinujących 

tak ogromną skalę tego zjawiska. W celu realizacji problemu badawczego przeprowadzono krytyczną analizę 

literatury przedmiotu. Przeprowadzone badania wykazały iż najczęściej wyrzucanymi produktami w gospo-

darstwach domowych są produkty zbożowe, świeże warzywa oraz owoce, a także wędliny. Jako główne 

przyczyny zidentyfikowano zbyt duże zakupy realizowane przez konsumentów, brak wiedzy dotyczącej 

przechowywania określonych grup produktów spożywczych oraz brak pomysłu na ich wykorzystanie. 

Pomimo wielu kampanii oraz programów informacyjnych problem marnotrawienia żywności nadal pozostaje 

dużym wyzwaniem dla większości krajów na świecie.  

Słowa kluczowe: marnotrawienie żywności, gospodarstwa domowe, nieefektywne zarządzanie 

Analysis of food waste from a household perspective in Poland and worldwide 

Abstract 

Food waste is a global problem that has become an environmental, social and economic issue over recent 

years. The Food and Agriculture Organization of the United Nations reports that 1.3 billion tonnes of 

edible food is wasted each year in the world, which constitutes one third of all food produced. Losses and 

wasting of food are also an increasingly serious problem in Poland. Wasting of food starts already at the 

production stage at the farmer's, through processing, transport, storage, inappropriate distribution and sale, 

ending with bad habits of consumers. The aim of the study was to determine the scale of food wastage in 

households in Poland and in the world, as well as to identify factors determining such a huge scale of this 

phenomenon. In order to realise the research problem, a critical analysis of the literature on the subject was 

conducted. The conducted research has shown that the most frequently thrown away products in households 

are cereals, fresh vegetables and fruits, as well as cold meat. The main reasons were identified as too large 

purchases made by consumers, lack of knowledge on storage of specific groups of food products and lack 

of ideas on how to use them. Despite many campaigns and information programmes, the problem of food 

waste still remains a major challenge for most countries in the world. 

Keywords: food waste, households, inefficient management 
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Otyłość a zaburzenia depresyjne i zaburzenia snu – 

skutek czy przyczyna?  

1. Problem otyłości 

Otyłość to choroba przewlekła charakteryzująca się zwiększeniem masy ciała poprzez 
wzrost ilości tkanki tłuszczowej w organizmie. Według WHO (ang. World Health 
Organization) wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m² świadczy o otyłości. 
Aktualnie otyłość należy do najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. 
Częstość jej występowania ciągle wzrasta, osiągając rozmiary epidemii zarówno w krajach 
ekonomicznie rozwiniętych, jak i rozwijających się [1]. Otyłość można klasyfikować 
w oparciu o dystrybucję tkanki tłuszczowej. Wyróżniamy typ otyłości androidalny 
(brzuszny) oraz gynoidalny (pośladkowo-udowy). Jednym z parametrów służących do 
oceny typu otyłości jest stosunek obwodu pasa do obwodu bioder (wskaźnik WHR). 
Wysoka wartość obwodu w pasie świadczy o otyłości brzusznej. W różnych krajach 
przyjęto różne normy dla tego wskaźnika. W Europie otyłość brzuszną rozpoznaje się, 
gdy obwód w pasie wynosi >80 cm u kobiet, a u mężczyzn >94 cm, natomiast w Sta-
nach Zjednoczonych jest to u kobiet >88 cm, a u mężczyzn >102 cm [2]. Otyłość 
brzuszna jest jedną z cech niezbędnych do zdiagnozowania u pacjenta zespołu metabo-
licznego zgodnie z definicją IDF (ang. International Diabetes Federation, Międzynaro-
dowa Federacja ds. Cukrzycy) [3]. Otyłość brzuszna jest szczególnie niebezpieczna dla 
zdrowia i życia, ponieważ charakteryzuje ją wzrost ilości tkanki tłuszczowej trzewnej 
(VAT – ang. visceral adipose tissue). Znacząco zwiększa ona śmiertelność oraz prawdo-
podobieństwo wystąpienia chorób związanych z otyłością. Wśród osób z otyłością 
brzuszną obserwowano większą zapadalność na choroby sercowo-naczyniowe nowo-
twory piersi, jelita grubego oraz nerek. Otyłość przyczynia się rozwoju dyslipidemii, 
insulinooporności i nadciśnienia. Nadmierna koncentracja tkanki tłuszczowej w orga-
nizmie prowadzi do zaburzenia równowagi fizjologicznej adipokin, prowadzi do 
dysfunkcji śródbłonka i promuje stan promiażdżycowy. Komórki odpornościowe 
odgrywają ważną rolę w procesie powstawania miażdżycy, a ich interakcja ze śród-
błonkiem naczyń krwionośnych uważana jest za kluczowy etap w rozwoju choroby. 
Dochodzi również do zmniejszenia ilości tlenku azotu (NO), który jest ważnym 
regulatorem homeostazy śródbłonka i wzrostu ilości reaktywnych form tlenu (ROS), 
co skutkuje dysfunkcją śródbłonka [4-6]. Zaburzenia metabolizmu lipidów są naj-
częściej obserwowane właśnie w otyłości brzusznej. Uważa się, że główną rolę 
w rozwoju dyslipidemii związanej z otyłością, pełni niekontrolowany proces uwalnianiu 
wolnych kwasów tłuszczowych (FFA – ang. free fatty acids) z białej tkanki tłuszczowej 
w wyniku nasilonej lipolizy [7]. Triglicerydy zmagazynowane w komórkach tkanki 
tłuszczowej zostają rozłożone do wolnych kwasów tłuszczowych oraz glicerolu. Wolne 
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kwasy tłuszczowe są uwalniane do krwi i tam w połączeniu z albuminami zostają prze-
transportowane do wątroby, gdzie podlegają procesowi estryfikacji i tworzą kolejną 
pulę triglicerydów. Tkanka tłuszczowa trzewna (VAT) anatomicznie zajmuje głównie 
krezkę oraz sieć większą i stanowi około 10-20% całkowitej zawartości tłuszczu 
u mężczyzn oraz około 5-8% u kobiet. Krew z VAT dopływa bezpośrednio do żyły 
wrotnej. Zapewnia to wątrobie bezpośredni dostęp do wolnych kwasów tłuszczowych 
oraz adipokin wytwarzanych przez adipocyty.  

Dotychczasowe obserwacje jednoznacznie wskazują, że siedzący tryb życia, niska 
aktywność fizyczna oraz dieta wysokokaloryczna przyczyniają się do zaburzeń bilansu 
energetycznego i rozwoju otyłości [8]. Do typowych błędów żywieniowych, powodu-
jących nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej należą: podjadanie pomiędzy po-
siłkami spowodowane różnymi bodźcami, takimi jak na przykład stres, jedzenie w póź-
nych godzinach nocnych (tzw. night eating syndrome), wysokie spożycie żywność 
typu fast food i wysokosłodzonych napojów bezalkoholowych oraz zbyt obfite posiłki 
[8, 9]. Coraz częściej wskazuje się na takie czynniki ryzyka rozwoju otyłości, jak; 
zaburzenia depresyjne i zaburzenia snu. Ich identyfikacja jest istotna w celu opracowania 
kompleksowego modelu leczenia otyłości ukierunkowanego na indywidualne cechy 
i potrzeby danego pacjenta. Otyłość to bowiem ogromny problem w skali indywi-
dualnej. Prowadzi do obniżenia samooceny, poczucia niskiej własnej skuteczności, zabu-
rzeń depresyjnych, emocjonalnych oraz lękowych [10, 11]. Po nieudanych próbach 
redukcji nadmiernej masy ciała lub zmiany nawyków żywieniowych u osób otyłych 
często obserwujemy poczucie bezsilności, niezadowolenia z siebie oraz przekonanie 
o braku wpływu na zaistniałą sytuację. Niepowodzenia w osiągnięciu idealnej sylwetki 
mogą prowadzić do izolowania się, narastającego niezadowolenia ze swojego ciała 
oraz obsesji na punkcie utraty nadmiernych kilogramów. W efekcie może dochodzić 
do powstania zaburzeń odżywiania, takich jak: bulimia, zespół napadowego objadania 
się (BED, z ang. Binge Eating Disorder) czy syndrom jedzenia nocnego (NES, z ang. 
Night Eating Syndrom). Wymagana jest wtedy pomoc psychologiczna lub psychoterapia 
w celu zmiany postrzegania swojego wyglądu [12]. Ponadto otyłości, a szczególnie 
otyłości olbrzymiej (BMI ≥ 40 kg/m²), często towarzyszy stygmatyzacja. Pacjenci stają 
w obliczu wykluczenia społecznego i dyskryminacji w wielu obszarach życia [13]. To 
jeszcze bardziej przekłada się na niezadowolenie z życia oraz negatywny obraz samych 
siebie.  

Dotychczasowe działania mające na celu przeciwdziałanie nadwadze i otyłości 
poprzez zmianę sposobu żywienia i zwiększenie aktywności fizycznej nie przynoszą 
oczekiwanego efektu, a wyrazem tego jest ciągły wzrost częstości występowania tych 
zaburzeń w populacji oraz wzrost liczby osób z otyłością olbrzymią, dla których 
operacja bariatryczna jest często jedyną metodą uzyskania trwałej redukcji masy ciała. 
Wynika stąd konieczność podejmowania długofalowych działań, mających na celu 
zmianę tego niekorzystnego zjawiska. Stąd identyfikacja takich czynników ryzyka 
rozwoju otyłości, jak: zaburzenia depresyjne i zaburzenia snu może mieć istotne 
znaczenie w określeniu prawidłowej terapii u części pacjentów z otyłością. Niezbędna 
jest również w celu zwiększenia efektywności działań profilaktycznych oraz lepszej 
identyfikacji osób bardziej narażonych na rozwój otyłości i chorób jej towarzyszących. 
Stąd kompleksowa analiza wzajemnych związków pomiędzy otyłością, zaburzeniami 
snu i zaburzeniami depresyjnymi wydaje się być kluczowa dla zwiększenia efektyw-
ności leczenia i zapobiegania otyłości. 
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2. Zaburzenia snu a otyłość 

Zaburzenia snu dotyczą sytuacji, w której pacjent śpi zbyt krótko w stosunku do 
swoich potrzeb, co prowadzi do pogorszenia jego funkcjonowania w ciągu dnia. Problem 
może polegać na trudnościach z inicjacją snu, trudnościach z jego utrzymaniem lub na 
przedwczesnym budzeniu się [14]. Sen jest ważnym regulatorem uwalniania hormonów, 
takich jak: grelina, leptyna czy kortyzol oraz regulatorem metabolizmu glukozy [15]. 
Badania wykazały, że skrócenie czasu snu nierozerwalnie wiązało się ze zwiększeniem 
odczuwanego głodu i wzrostem apetytu [16, 17]. Ponadto pogorszenie jakości snu 
powodowało, że badane osoby częściej spożywały wysokosłodzone napoje, pomijały 
śniadania i spożywały posiłki nieregularnie [18]. Wymienione dysfunkcje snu powodują 
zmniejszenie wrażliwości komórek na insulinę i obniżenie tolerancji glukozy [19, 20]. 
Wykazano, że zdrowi dorośli, którzy w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, 
zostali poddani przez okres 3 tygodni ograniczeniu długości czasu snu do 5-6 godziny 
na dobę, mieli podwyższone stężenie glukozy po posiłku, zmniejszone wydzielania 
insuliny, a także obniżoną podstawową spoczynkową przemianę materii. Wymienione 
parametry wracały do normy po 9-dniowym okresie, w którym pacjent mógł spać 
prawidłowo. Stąd można wnioskować, że zbyt krótki sen i zaburzenia cyklu dobowego 
skutkują zwiększeniem ryzyka zachorowania na otyłość lub cukrzycę typu II [21]. 
Zarówno długość i jakości snu, jak i czas zaśnięcia może mieć związek z rozwojem 
insulinooporności [22]. Wykazano, że trudności w inicjowaniu lub utrzymaniu snu 
oraz czas trwania snu (<5 godzin lub więcej niż 9 godzin) są czynnikami ryzyka 
cukrzycy typu 2 [23, 24]. U chorych na cukrzycę typu II słaba jakość snu oceniana 
według wskaźnika jakości snu (PSQI, Pittsburgh Sleep Quality Index) była związana 
z dłuższym czasem trwania cukrzycy [25, 26] i złą kontrolą glikemii [26]. Warto 
podkreślić, że objawy bezsenności mogą być związane z brakiem aktywności fizycznej 
w ciągu dnia [27, 28]. Z drugiej strony zmniejszona motywacja do ćwiczeń może częścio-
wo wynikać ze zmęczenia spowodowanego niewysypianiem się. W ten sposób dochodzi 
do samonakręcającego się mechanizmu błędnego koła, który ciężko przerwać. Badania 
populacyjne wskazują także, że krótki lub bardzo krótki czas snu może istotnie wpływać 
na zwiększenie ryzyka otyłości [29, 30]. Ponadto osoby z otyłością stosunkowo często 
cierpią na bezsenność [31]. Mimo że krótszy czas snu przyczynia się do zwiększenia 
wydatku energetycznego przez zwiększenie okresu czuwania, powoduje także niepro-
porcjonalny wzrost spożycia żywności, zmniejszenie aktywności fizycznej i w konse-
kwencji przyrost masy ciała. Obturacyjny bezdech senny to zaburzenie snu, częste 
u pacjentów z otyłością, które łączy fragmentację snu i niedotlenienie. Fragmentacja 
snu przyczynia się do zmniejszenia wrażliwości tkanek na insulinę, a niedotlenienie 
towarzyszące obturacyjnemu bezdechowi sennemu może nasilać ten efekt. Oba te 
czynniki predysponują do rozwoju cukrzycy, ponieważ mają negatywny wpływ na 
metabolizm glukozy [32]. Bezsenność często predysponuje do nadmiernej konsumpcji 
z powodu jedzenia w nocy [33]. Stąd nieprawidłowe zachowania żywieniowe związane 
z objawami bezsenności mogą prowadzić do przybierania na wadze. Spożywanie po 
nieprzespanej nocy żywności o specyficznych walorach smakowych, najczęściej wysoko-
węglowodanowej lub wysokotłuszczowej, jest prawdopodobnie stymulowane przez 
mechanizmy związane z nagradzającym wpływem pokarmów na mózgowy układ 
nagrody. Nie ma ono na celu zaspokojenia głodu czy pragnienia, lecz zrekompensowanie 
źle przespanej nocy i poprawę samopoczucia [34]. Efekt nagradzający smacznego 
pokarmu jest uzależniony od stopnia aktywacji dopaminergicznej w rejonie mezoko-
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rtykolimbicznym [35]. Zaobserwowano, że u osób z mniejszą gęstością receptorów D2 
oraz mniejszą aktywnością dopaminergiczną występuje silniejszy efekt nagradzający 
żywności (tzw. food reinforcement) i są one bardziej podatne na rozwój zaburzeń 
odżywiania, takich jak obżarstwo napadowe (ang. binge eating) lub kompulsywne prze-
jadanie się (ang. compulsive overeating) [35]. Zwiększona wrażliwość układu nagrody 
oraz niedostateczny efekt hamujący układu kontrolującego wpływa na motywację do 
podjęcia działań, dających uczucie przyjemności, takich jak spożywanie smacznych 
pokarmów. Ta zwiększona wrażliwość na nagradzanie prowadzi często do przejadania 
się oraz preferowania w diecie pokarmów słodkich i wysokotłuszczowych [36]. Wyka-
zano to w badaniu Chapman i wsp., w którym 14 zdrowym mężczyznom po nieprze-
spanej nocy polecono dokonać zakupów spożywczych w markecie [37]. Pozbawieni 
odpowiedniej ilości snu mężczyźni, w stosunku do mężczyzn z grupy kontrolnej, 
kupowali znacznie więcej niezdrowych przekąsek. Większa była zarówno ogólna ilość 
jedzenia, jak i jej zawartość kaloryczna. Należy więc podkreślić, że u osób dorosłych 
otyłość często jest związana ze stylem życia, wymuszającym zbyt krótki sen. Zaś przy-
czyn otyłości u dzieci można poszukiwać zarówno w łatwym dostępem do wysoko-
kalorycznych posiłków, jak i w nieprawidłowej higienie snu. Jest to spowodowane 
powielaniem zachowań rodziców bądź nieprawidłowymi relacjami w rodzinie, które 
wywołują u dziecka poczucie zagrożenia i niepewności, a w konsekwencji problemy 
ze snem [38]. Liczne badania z zakresu chronobiologii wskazują na związek pomiędzy 
nieprawidłowym rytmem okołodobowym a rozwojem otyłości i jej powikłań [39]. 
Prawidłowy wewnętrzny cykl dobowy stanowi mechanizm regulujący procesy meta-
boliczne i fizjologiczne zgodnie z aktualnym zużyciem i poborem energii w ciągu 
doby. Zaburzenia w rytmie okołodobowym pojawiają się w wyniku utraty synchronizacji 
pomiędzy sygnałami ze środowiska zewnętrznego a wewnętrznymi procesami fizjolo-
gicznymi. Stąd częsta zmiana stref czasowych czy praca w systemie zmianowym może 
prowadzić do nadmiernej konsumpcji i zmian nawyków żywieniowych, a w konse-
kwencji do rozwoju zaburzeń metabolicznych i endokrynologicznych, będących podstawą 
do rozwoju otyłości [39]. Zaburzony rytm okołodobowy, łatwy dostęp do żywności 
wysokoenergetycznej, spadek aktywności fizycznej oraz zanieczyszczenie środowiska 
należą razem do tak zwanych czynników środowiskowych w etiopatogenezie otyłości. 
Jednak ważną rolę w rozwoju otyłości odgrywają także predyspozycje genetyczne. 
Badania setek rodzin z bliźniakami, pozwalające lepiej zrozumieć rolę czynników 
genetycznych i efekt wspólnego środowiska w kształtowaniu zachowania, wskazują 
jednoznacznie, że występuje bardzo wysoki wskaźnik dziedziczenia wartości BMI [40]. 
Stąd należy pokreślić, że otyłość jest chorobą wieloczynnikową. Opisane znaczenie 
zaburzeń snu w patofizjologii otyłości wskazuje na jeden z możliwych punktów inter-
wencji. Poprawa jakości snu w indywidualnych przypadkach może istotnie przyczy-
niać się do zwiększenia skuteczności leczenia otyłości. Dlatego też leczenie otyłości 
jest przykładem leczenia, które powinno być przeprowadzone w sposób holistyczny, 
we współpracy specjalistów z różnych dziedzin. 

3. Zaburzenia depresyjne a otyłość 

Bezsenność towarzyszy wielu różnym zaburzeniom psychicznym, takim jak depresja, 
choroba afektywna dwubiegunowa czy zaburzenia lękowe [41]. Jednym z typowych 
objawów depresji są problemy z zasypianiem i/lub bezsenność. Jednak bezsenność 
może stanowić albo przyczynę, albo skutek zaburzeń depresyjnych [42]. Zaburzenia 
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cyklu snu-czuwania u pacjentów z depresją oraz desynchronizacja rytmów okołodo-
bowych wskazują na udział czynników regulujących wewnętrzny zegar biologiczny 
w patologii depresji. Z badań wynika, że aż 60-90% pacjentów z epizodem depresyjnym 
ma istotne zaburzenia architektury snu o charakterze bezsenności, nieciągłości snu 
z częstymi wybudzeniami w ciągu nocy, budzenia się ze strachem czy występowaniem 
koszmarów [43]. Bezsenność zaś wiąże się ze stresem, okołodobową zmiennością obja-
wów depresji i występowaniem myśli samobójczych oraz jak wykazano w badaniach 
może być istotnym czynnikiem ryzyka samobójstw [44]. Dla depresji charaktery-
styczne są obniżenie nastroju i brak zainteresowania czynnościami, które zwykle 
sprawiają przyjemność. Obecność tego stanu powiązano ze zmianami apetytu, a także 
spadkiem lub wzrostem ochoty na słodycze [45, 46]. Zaburzenia snu, depresja i otyłość 
bardzo często współwystępują ze sobą. Nie możemy wskazać, która z tych chorób jest 
przyczyną, a która skutkiem. Należy jednak podkreślać ich współwystępowanie i ryzyko, 
jakie jest z nim związane. Badania wskazują na zależność pomiędzy depresją a wzro-
stem spożycia wysokokalorycznej żywności, takiej jak słodycze czy pokarmy typu  
fast food oraz zmniejszonym spożyciem warzyw i owoców [46]. Istotny udział 
w regulacji apetytu i preferencji smaku słodkiego ma dopamina, która odpowiada 
również za regulację nastroju, a zmniejszone przekaźnictwo w układzie dopaminer-
gicznym prowadzi do depresji oraz zaburzeń nastroju [45]. Stąd osoby z objawami 
depresyjnymi rekompensują objadaniem się odczuwanie mniejszej przyjemności 
wynikającej z zaburzeń w działaniu układu nagrody. Spożywając pokarm z wysoką 
zawartością cukrów i tłuszczów, odczuwają przyjemność, gdyż wiąże się to z regulacją 
poziomu dopaminy, a w efekcie poprawia ich nastrój. Ciągła stymulacja układu nagrody 
poprzez powyższe nawyki żywieniowe może prowadzić do rozregulowania układu 
dopaminowego oraz przejadania się [45, 47]. Z drugiej strony otyłość jako choroba 
przewlekła predysponuje do zachorowania na depresję [48, 49]. Badania wskazują na 
różnicę we współwystępowaniu depresji i otyłości w zależności od płci. Kobiety otyłe 
są bardziej podatne na występowanie depresji niż otyli mężczyźni [48]. Zauważono 
również, że występowanie depresji w wieku młodzieńczym sprzyja otyłości w wieku 
dorosłym [49]. Nieprawidłowe zachowania żywieniowe, tj.: pomijanie śniadania, 
jedzenie na krótko przed snem i jedzenie w nocy mogą być również powiązane z obja-
wami depresji [50, 51]. Zachowania te prowadzą do nadmiernej masy ciała poprzez 
zwiększenie ilości przyjmowanej energii powodują dodatni bilans energetyczny i maga-
zynowanie nadwyżki energetycznej w tkance tłuszczowej. Co więcej, dane naukowe 
wskazują, że częstsze spożywanie przekąsek wpływa na występowanie otyłości, ale 
także ma związek z depresją. Wykazano na przykład, iż nocne podjadanie korelowało 
z ciężkością objawów depresyjnych i było wyjątkowo częste wśród kandydatów do 
operacji bariatrycznej charakteryzujących się otyłością olbrzymią [45]. Również zabu-
rzenia rytmów okołodobowych są związane z depresją. Wśród osób wykonujących 
pracę w nocy lub w systemie zmianowym czy odbywających dalekie podróże występują 
objawy towarzyszące depresji; uczucie zmęczenia, problemy z koncentracją i pamięcią, 
zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, drażliwość. Osoby te różnią się od pacjentów 
z depresją tym, że nie występuje u nich np. nasilony lęk czy spowolnienie motoryczne. 
Należy jednak podkreślić, że ryzyko wystąpienia epizodu depresyjnego w przypadku 
utrzymywania się czynników zaburzających rytmy okołodobowe przez dłuższy czas 
jest istotnie podwyższone [52]. Oprócz tego, że zaburzenie rytmów okołodobowych 
jest związane z występowaniem depresji, uważne jest także za istotny czynnik ryzyka 
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otyłości i jej powikłań [39]. Prowadzi bowiem do deregulacji procesów metabolicz-
nych i wzrostu poboru energii.  

Poprawa stanu psychicznego pacjenta może istotnie przyczyniać się do zwiększenia 

skuteczności terapii otyłości. Interdyscyplinarne podejście ukierunkowane na indywi-

dualne cechy i potrzeby danego chorego jest kluczowe dla podejmowania wczesnych 

działań zapobiegających niepowodzeniu terapii otyłości i zwiększających jej efektywność. 

4. Przedstawieni wyników własnych 

W populacji polskiej, u pacjentów z otyłością olbrzymią przeprowadzono badanie 

dotyczące wpływu bezsenności oraz zaburzeń depresyjnych na zachowania żywieniowe 

[53]. Praca pt.: ,,Insomnia and depressive symptoms in relation to unhealthy eating 

behaviors in bariatric surgery candidates” (Wrzosek M. i wsp. 2018) prezentuje 

wyniki, które uzyskano. Spośród badanych, aż 47% (171) uczestników uzyskało wynik 

≥6 w Ateńskiej Skali Bezsenności (AIS), czyli spełniało kryterium do rozpoznania 

bezsenności. Potwierdza to wcześniejsze obserwacje, wskazujące, że osoby z otyłością 

znacznie częściej cierpią na bezsenność [31, 33]. Przyczyną może być obturacyjny 

bezdech senny (OBS), który współwystępuje z otyłością [54] i w zależności od badanej 

populacji w 6-84% przypadków powoduje bezsenność [55]. W badaniu stwierdzono 

statystycznie istotne korelacje między wartościami w skali AIS a stężeniem trójgli-

cerydów i glukozy w surowicy. Pokazano też, że bezsenność współwystępuje z zaburze-

niami depresyjnymi (mierzonymi skalą BDI-II), co potwierdza wcześniejsze donie-

sienia [56]. Wieloczynnikowa analiza regresji logistycznej wykazała, że bezsenność 

była najsilniej związana z codziennym spożywaniem przekąsek typu fast food 

(OR = 3,26; 95% CI: 1,74-6,11), podczas gdy objawy depresyjne były silnie związane 

z jedzeniem w odpowiedzi na specyficzne emocje (OR = 2,93; 95% CI: 1,26-6,78) 

oraz z codziennym podjadaniem między posiłkami (OR = 2,87; 95% CI: 1,16-5,14). 

Najwyższe wartości Ateńskiej Skali Bezsenności mieli pacjenci podjadający między 

posiłkami, nieaktywni fizycznie, spożywający posiłki w nocy oraz deklarujący ponad 

3 intensywne emocje, które związane były u nich z sięganiem po jedzenie. Z uwagi na 

fakt, że dostępne w piśmiennictwie dowody niekorzystnego wpływu problemów ze 

snem na spożycie pokarmu opierają się głównie na badaniach eksperymentalnego skró-

cenia czasu snu u uczestników [57, 58], a brak jest badań, w których zastosowano 

obiektywne pomiary snu, poczynione w niniejszej pracy obserwacje wydają się być 

tym bardziej wartościowe. Poprawa jakości snu jawi się jako ważny punkt interwencji, 

który może zwiększyć skuteczność terapii otyłości, w tym pomóc w utrzymaniu redukcji 

masy ciała uzyskanej w wyniku terapii dietą lub operacji bariatrycznej. Wykazane 

zależności między bezsennością i niską aktywnością fizyczną stanowią kolejny 

argument za tym przemawiający. Zmniejszona motywacja do ćwiczeń jest często 

spowodowana zmęczeniem na skutek nieprzespanej nocy. Należy więc podkreślić, że 

jakość snu wpływa na metabolizm i odgrywa kluczową rolę w regulacji spożywania 

pokarmów i bilansu energetycznego, dlatego aspekt higieny snu powinien być brany 

pod uwagę zarówno w leczeniu, jak i w profilaktyce otyłości. Spośród badanych 

pacjentów, 3% uzyskało wynik w skali depresji Becka (BDI-II) wskazujący na ciężkie 

nasilenie objawów depresji, 14% (n = 52) uzyskało wynik w zakresie 20-28 wskazujący 

na średnie nasilenie objawów depresji, zaś 19% (n = 67) uczestników wykazywało 

łagodne nasilenie depresji (BDI-II = 14-19). Wykazano, iż wśród pacjentów deklaru-
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jących codzienne spożywanie przekąsek wartości skali depresji BDI-II były najwyższe. 

Ponadto największa ilość punktów w kwestionariuszu BDI-II charakteryzowała pacjentów 

deklarujących brak aktywności fizycznej lub wskazujących niski poziom aktywności 

fizycznej. Prezentowane wyniki wskazują, iż istnieje związek pomiędzy zachowaniami 

żywieniowymi, depresją, bezsennością i otyłością. Uzyskane dane podkreślają znaczenie 

bezsenności i zaburzeń depresyjnych jako modulatora zachowań żywieniowych 

u pacjentów z otyłością olbrzymią. Nie wskazują jednak na kierunek tych zależności 

ani na ich przyczynowość. Podsumowując, należy podkreślić, iż u osób z otyłością 

istnieją złożone zależności pomiędzy zachowaniami żywieniowymi a zaburzeniami 

snu i zaburzeniami depresyjnymi. Ich identyfikacja jest szczególnie istotna dla zwięk-

szenia skuteczności leczenia otyłości. 
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Otyłość a zaburzenia depresyjne i zaburzenia snu – skutek czy przyczyna?  

Streszczenie 

Otyłość stanowi obecnie narastający problem cywilizacyjny, jest chorobą przewlekłą, charakteryzującą się 

zwiększeniem masy ciała poprzez wzrost ilości tkanki tłuszczowej w organizmie. Otyłość zwiększa ryzyko 

występowania dyslipidemii, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, ale także wpływa na zmiany w psychice 

i funkcjonowaniu w społeczeństwie. Otyłość to również ogromny problem w skali indywidualnej. Prowadzi 

do obniżenia samooceny, zaburzeń depresyjnych, emocjonalnych oraz lękowych. Po nieudanych próbach 

redukcji nadmiernej masy ciała lub zmiany nawyków żywieniowych u osób otyłych często obserwujemy 

poczucie bezsilności, niezadowolenie z siebie oraz przekonanie o braku wpływu na zaistniałą sytuację. 

Niepowodzenia w osiągnięciu idealnej sylwetki mogą prowadzić do izolowania się oraz narastającego 

braku akceptacji swojego ciała. Z drugiej strony, takie czynniki, jak skrócenie czasu snu, wpływają na 

zwiększenie odczuwanego głodu i wzrost apetytu. Zarówno bezsenność, jak i zaburzenia depresyjne mogą 

predysponować do nadmiernej konsumpcji z powodu jedzenia w nocy.  

Słowa kluczowe: otyłość, choroby towarzyszące otyłości, zaburzenia depresyjne, zaburzenia snu 

Obesity, depressive symptoms and sleep quality – effectt or cause? 

Abstract  

Obesity is a problem of the contemporary civilization, it is a chronic disease, characterized by an increase 

in body mass due to the growth of the boy’s fat tissues. Obesity increases the risk of dyslipidemia, hyper-

tension and diabetes, but also affects the mental and social functioning. Obesity is also a huge individual 

problem. Patients experience lack of confidence, depressive, emotional and anxiety disorders. In people with 

obesity, after unsuccessful attempts to reduce excessive body weight or change eating habits, feelings of 

powerlessness, considerable dissatisfaction, and the belief that they cannot influence the existing situation are 

often observed. Failures to achieve an ideal body image can lead to isolation, dissatisfaction with one’s body. 

On the other hand, factors such as shorter sleep time increase the feeling of hunger and increase appetite. 

Both insomnia and depressive disorders can predispose you to over-consumption from eating at night. 

Keywords: obesity, obesity associated diseases, depressive symptoms, sleep quality  
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Otyłość – choroba cywilizacyjna XXI wieku  

1. Wprowadzenie 

Postrzeganie otyłości jako choroby przewlekłej rozpoczęło się w 1948 roku, kiedy 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, ang. World Health Organisation) zaklasyfikowała 
ją do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 
(ICD, ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems). W obowiązującej obecnie 10 wersji tej klasyfikacji (ICD-10) przypisuje się 
jej kod „E66”. Walka z otyłością to globalny problem zdrowotny od dziesięcioleci, 
a liczba osób otyłych zwiększyła się trzykrotnie od 1975 roku [1]. Zmiana stylu życia, 
przemysł i dieta powodują coroczny wzrost jej występowania szczególnie w krajach 
wysokorozwiniętych. Szacuje się, że przed 2030 rokiem 57,8% populacji osób starszych 
będzie obciążona otyłością lub co najmniej nadwagą [2].  

Celem pracy jest przedstawienie definicji, epidemiologii, patogenezy, konsekwencji 
zdrowotnych oraz metod leczenia otyłości. 

2. Definicja i kryteria rozpoznania 

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje otyłość jako nadmierne nagromadzenie 
tkanki tłuszczowej bez tendencji do samoistnego ustępowania, która powoduje rozwój 
dysfunkcji i patologii w obrębie wszystkich układów i narządów człowieka [3]. Zgodnie 
z kryteriami WHO otyłość rozpoznaje się na podstawie wskaźnika masy ciała (BMI, 
ang. body mass index), czyli ilorazu masy ciała wyrażonej w kilogramach i kwadratu 
wzrostu w metrach (kg/m²). Należy ją rozpoznawać przy wartościach równych lub 
większych niż 30,0 kg/m². WHO wyróżnia trzy stadia otyłości: I stopnia (BMI = 30-
34,44 kg/m²), II stopnia (BMI = 35-39,99 kg/m²) i III stopnia (BMI ≥40 kg/m²) [3]. 
Natomiast wartość BMI w granicach 25,0-29,99 kg/m² pozwala rozpoznać nadwagę. 
Należy pamiętać, że kryterium BMI nie jest metodą idealną i ma pewne ograniczenia – 
punkt odcięcia (≥ 30 kg/m²) charakteryzuje się wysoką swoistością (98-100% u kobiet 
i 94-96% u mężczyzn), ale małą czułością (kolejno 48-50% i 35-37%), więc u znacznego 
odsetka chorych otyłość nie zostanie rozpoznana. Na podstawie samego wzoru nie 
ocenimy również rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie [4]. Co więcej, 
udowodniono, że istnieją różnice w odsetku tkanki tłuszczowej dla danej wartości BMI 
zależnej od płci, wieku i pochodzenia etnicznego [5].  
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Pomiar ilości tłuszczu za pomocą nieinwazyjnej metody wykorzystującej zjawisko 
bioimpedancji elektrycznej pozwala rozpoznać otyłość z większą czułością niż wskaźnik 
BMI. Za punkty odcięcia uznano zawartość tłuszczu w ustroju >25% u mężczyzn 
i >35% u kobiet, natomiast dla nadwagi kolejno >20% i >30% [6]. Wynik badania, 
podobnie jak obliczenie wskaźnika BMI nie uwzględni rozmieszczenia tłuszczu 
w ustroju. Lokalizację tłuszczu w sieci większej umożliwią badania obrazowe: dwuener-
getyczna absorpcjometria rentgenowska (DXA, ang. Dual X-ray Absorptiotmetry), 
wykorzystująca zjawisko osłabiania wiązki promieniowania jonizującego przechodzącego 
przez tkanki o różnej gęstości, tomografia komputerowa (CT, ang. Computer Tomography) 
oraz rezonans magnetyczny (MRI, ang. Magnetic Rezonanse Imaging). Objętość pola 
tłuszczu >100 cm² pozwala na rozpoznanie otyłości brzusznej (nazywanej również 
centralną, trzewną i androidalną), której konsekwencje zdrowotne są najgroźniejsze [7]. 
Z uwagi na niską dostępność i wysokie koszta powyższych metod obrazowych w prak-
tyce klinicznej do pomiaru tłuszczu trzewnego wykorzystuje się obwód tali [8]. Jej 
pomiar przeprowadza się w połowie odległości między górnym grzebieniem kości 
biodrowej i dolnym brzegiem łuku żebrowego [9]. Według kryteriów przedstawionych 
przez Międzynarodową Federację Cukrzycy (IDF, ang. International Diabetes Federation) 
otyłość brzuszną rozpoznajemy u mężczyzn, których obwód talii jest ≥94 cm natomiast 
u nieciężarnych kobiet ≥80 cm [10]. Powyższe kryteria dotyczą obwodów talii Euro-
pejczyków rasy białej. 

3. Epidemiologia 

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci globalne występowanie otyłości wzrosła 
dramatycznie u obu płci we wszystkich grupach wiekowych z proporcjonalnie większą 
częstością u kobiet i osób starszych [3]. Jej występowanie jest zróżnicowane i zależy 
od warunków socjoekonomicznych kraju, rasy i regionu świata. Z badań opublikowa-
nych w Lancecie w 2017 roku wynika, że rosnący trend wskaźnika BMI dzieci i mło-
dzieży zmalał lub osiągnął plateau w krajach wysoko rozwiniętych, natomiast przyśpieszył 
w niektórych częściach Azji. Powyższe obserwacje nie korelują z częstością otyłości 
w życiu dorosłym [11]. Według World Obesity Federation krajem z największym 
wskaźnikiem osób otyłych jest Republika Nauru, w którym na ponad 10 tysięcy miesz-
kańców około 60% mężczyzn i 65% kobiet jest otyła. W populacji dorosłych Polaków 
24,63% mężczyzn i 23,22% kobiet zmaga się z otyłością klasyfikując ją w zależności 
od płci kolejno na 52 i 102 miejscu w światowym rankingu [12]. Z raportu WHO 
Europe z 2022 roku można wywnioskować, że około 23% mieszkańców polski jest otyła, 
umieszczając ją mniej więcej w połowie klasyfikacji wśród europejskich krajów. Pan-
demia COVID-19 pogłębiła problem otyłości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 
Badania pokazują, że podczas ogólnokrajowej kwarantanny związanej z COVID-19, 
wiele osób doświadczyło zmiany nawyków żywieniowych, objawiającej się większą 
ilością jedzenia i podjadania, a w efekcie do wzrostu masy ciała. Co więcej, osoby 
z nadwagą i otyłością były najbardziej podatne na te zmiany [13]. Lockdown, zdalny 
tryb pracy i ograniczone możliwości wychodzenia z domu znacząco obniżyły naszą 
aktywność przyczyniając się do przyrostu masy ciała.  

4. Etiologia i  zarys patogenezy 

U podstaw rozwoju otyłości należy wyróżnić czynniki środowiskowe, genetyczne, 
psychologiczne oraz stan hormonalny organizmu [4]. 
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4.1. Czynniki środowiskowe  

Aktualne zalecenia zdrowotne dotyczące radzenia sobie z otyłością opierają się na 

podstawowej właściwości fizjologicznej polegającej na tym, że akumulacja tłuszczu 

jest napędzana przez brak równowagi energetycznej między spożywanymi i wydawanymi 

kaloriami. W ostatnich dziesięcioleciach wielkość spożywanych porcji zwiększyła się, 

wzrosła ilość spożywanych węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym, a zmalała 

ilość spożywanego błonnika. Spożywana żywność jest najczęściej wysokoprzetworzona 

i wysokokaloryczna. Dodatkowo istotną rolę napędzającą rozwój otyłości stanowią 

popularne napoje słodzone syropem fruktozowym [14]. Spadek aktywności fizycznej 

związany jest zarówno z rozwojem urbanizacji, motoryzacji, jak i technologii. Zauwa-

żono, że w ciągu ostatnich kilku dekad ludzie coraz rzadziej muszą się przemieszczać. 

Wiele osób spędza dużą część swojej pracy przed ekranem komputera, a swój wolny 

czas przed telewizorem. Badania pokazują wysoką zależność pomiędzy niską aktyw-

nością fizyczną a rozwojem otyłości [15-16]. 

4.2. Czynniki genetyczne 

Genetyczne przyczyny otyłości dzielimy na trzy podkategorie: 

1. Czynniki monogenowe – rozwój otyłości jest następstwem mutacji pojedynczego 

genu zlokalizowanego głównie na szlaku leptyna-melanokortyna. Najczęściej związane 

są z mutacjami genów dla: leptyny (gen LEP zlokalizowany na chromosomie 7), 

receptora leptyny (gen LEPR zlokalizowany na chromosomie 1), receptora melano-

kortyny typu 4 (gen MC4R zlokalizowany na chromosomie 18) oraz proopiome-

lanokortyny (gen POMC zlokalizowany na chromosomie 2). U chorych występuje 

defekt w podwzgórzowej kontroli apetytu i zaburzenia adipogenezy, które prowadzą 

do wzrostu masy ciała już w pierwszym roku życia [17-18]. 

2. Czynniki wielogenowe – skumulowany wpływ dużej liczby genów, których działanie 

jest wzmacniane w środowisku temu sprzyjającym („obesogenic” environment), 

objawiając się populacyjną skłonnością do gromadzenia tkanki tłuszczowej [17-18]. 

3. Otyłość będąca elementem zespołu – ciężka otyłość związana z dodatkowymi feno-

typami (opóźnienie umysłowe, cechy dysmorficzne i nieprawidłowości rozwojowe 

narządowe). Najbardziej poznane to dziedziczony autosomalnie dominująco Zespół 

Pradera-Williego (PWS) i autosomalnie recesywnie Zespół Bardeta-Biedla (BBS) 

[17, 19]. 

4.3. Czynniki psychologiczne 

Stresujący tryb życia oraz obniżony nastrój i depresja wymieniane są wśród czynni-

ków psychologicznych wpływających na wzrost masy ciała [20, 21]. 

Sytuacja stresowa prowadzi do zwiększenia progu satysfakcji pokarmowej oraz 

pobudza wydzielanie glikokortykoidów. Wywołują one zmiany metaboliczne wpływa-

jące na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza skutkujące zwiększonym uczuciem głodu 

i powstaniem dodatniego bilansu energetycznego [20]. Wyniki metaanalizy łączącej 

dane od ponad 33 000 osób wykazały, że osoby z depresją są znacznie bardziej narażone 

na otyłość podczas pomiarów kontrolnych w porównaniu z osobami bez depresji. 

W tym samym badaniu pokazano, że nastolatki z depresją są około 2,5 raza bardziej 

narażone na otyłość podczas kolejnych pomiarów niż nastolatki niechorujące na 

depresje [21]. 
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Wśród zaburzeń psychologicznych prowadzących do otyłości zaklasyfikować należy 
również zespół nocnego jedzenia (NES, ang. night eating syndrome) oraz zespół 
kompulsywnego jedzenia (BED, ang. binge eating disorder) [4]. 

4.4. Czynniki hormonalne  

Wśród czynników hormonalnych wpływających na rozwój otyłości wyróżnia się: 
1. Zaburzenia osi podwzgórze-przysadka-nadnercza oraz występujący w zespole Cushinga 

nadmiar glikokortykosteroidów powodują hiperfagię i w konsekwencji doprowa-
dzają do wzrostu masy ciała [6]. 

2. Zaburzenia osi podwzgórze-przysadka-tarczyca prowadzące do niedoczynności tar-
czycy i zmniejszenia wydzielania tyroksyny powodują spowolnienie tempa przemiany 
materii organizmu. Konsekwencją jest powstanie dodatniego bilansu energetycz-
nego mogącej skutkować rozwojem otyłości [6, 22]. 

5. Powikłania  

Otyłość może mieć poważny wpływ na zdrowie człowieka. Wzrost częstości jej 
występowania w społeczeństwie powoduje, że obserwujemy coraz więcej chorób z nią 
związanych. Tkanka tłuszczowa to nie tylko defekt kosmetyczny – uważana jest za 
największy wewnątrzwydzielniczy narząd człowieka, ponieważ zachodzi w niej synteza 
wielu związków o różnorodnym wpływie na organizm [23]. Posiadanie nadmiaru tłusz-
czu prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak choroby układu 
sercowo-naczyniowego, cukrzyca typu 2, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby 
(NAFLD, ang. non-alcoholic fatty lider disease), choroba zwyrodnieniowa stawów 
oraz niektóre nowotwory [24]. 

5.1. Choroby układu sercowo-naczyniowego 

Choroby układu sercowo-naczyniowego są przyczyną prawie 50% wszystkich zgo-
nów i główną przyczyną hospitalizacji w Polsce [25]. Wykazano, że ryzyko rozwoju 
nadciśnienia tętniczego u otyłych dorosłych jest 2-3 razy wyższe, a u otyłych dzieci 
nawet 7-krotnie wyższe niż u osób o prawidłowej masie ciała. Dochodzi u nich do 
wzrostu aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), dysfunkcji układów 
peptydów natriuretyczgnych oraz uszkodzenia kłębuszków nerkowych (ORG, ang. 
Obesity Related Glomerulopathy), czego efektem jest wzrost rzutu serca, skurcz naczyń 
i rozwój nadciśnienia tętniczego [3, 26]. Badanie obejmujące blisko 30 000 osób nie-
obciążonych nadciśnieniem, cukrzycą i chorobą niedokrwienną serca wykazało, że 
u pacjentów, u których nastąpił istotny wzrost BMI ryzyko wystąpienia nadciśnienia 
tętniczego było o 40% wyższe niż u osób utrzymujących ciężar ciała na stałym pozio-
mie [27]. Nadmierna masa ciała jest również czynnikiem ryzyka miażdżycy mogącej 
skutkować chorobą niedokrwienną serca, co więcej może prowadzić do przebudowy 
mięśnia sercowego i zakłóceń przewodnictwa prowadzących do zaburzeń rytmu. 
Framingham Heart Study – 14-letnia obserwacja obejmująca 5881 osób udowodniła, 
że zwiększeniu BMI o każde 1 kg/m² towarzyszy wzrost ryzyka wystąpienia objawów 
niewydolności serca o 5% u mężczyzn i o 7% u kobiet [28]. 

5.2. Cukrzyca typu 2 

Przejście od otyłości do cukrzycy następuje poprzez postępujący defekt wydzie-
lania insuliny połączony z postępującym wzrostem insulinooporności. Dieta bogata 
w tłuszcze i uboga w błonnik powoduje, że dochodzi do zmniejszenia podstawowego 
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i poposiłkowego wydzielania glukagonopodopbnego peptydu 1 [GLP-1] przez komórki 
L jelita grubego czego efektem są zaburzenia wydzielania insuliny. Zarówno insulino-
oporność, jak i nieprawidłowe wydzielanie insuliny pojawiają się bardzo wcześnie 
u pacjentów otyłych [3, 29].  

5.3. Niealkoholowa stłuszcleniowa choroba wątroby (NAFLD) 

Nadmierna masa ciała może skutkować rozwojem NAFLD dotykającej blisko 25% 

populacji świata [30]. Przeprowadzona metaanaliza obejmująca 381,655 uczestników 

wykazała, że osoby otyłe mają 3,5 raza większe ryzyko jej rozwoju [31]. Nasilona 

insulinooporność tkanki tłuszczowej, lipoliza i wzrost ilości wolnych kwasów tłuszczo-

wych we krwi powodują ich sekwestrację do komórek wątroby skutkującej stłuszczeniem. 

Zazwyczaj przebieg jest łagodny, ale w części przypadków na podłożu stanu zapalnego 

może rozwinąć się niealkoholowe stłuczeniowe zapalenie wątroby (NASH, ang. non-

alcoholic steatohepatitis), a następnie jej włóknienie i marskość [6]. 

5.4. Choroba zwyrodnieniowa stawów 

U osób z nadwagą dochodzi do zwiększenia obciążenia stawów i wzrostu zachoro-

walności na chorobę zwyrodnieniową. Relacja pomiędzy chorobą zwyrodnieniową 

a otyłością jest najsilniejsza w przypadku choroby zwyrodnieniowej kolan. Badania 

pokazują, że 69% endoproktezoplastyk kolan wśród kobiet przeprowadzana jest 

w związku z otyłością [32-34]. 

5.5. Nowotwory  

Według danych Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC, ang. Inter-

national Agency for Research on Cancer) wysoka wartość BMI może być przyczyną 

prawie pół miliona zachorowań na raka rocznie. W Europie jest przyczyną występo-

wania 11% przypadków raka jelita grubego, 9% raka piersi po menopauzie, 39% raka 

endometrium, 25% raka nerki i 37% raka przełyku [35]. Szacuje się, że nadwaga i otyłość 

są odpowiedzialne za około 20% wszystkich nowotworów i są przyczyną śmierci z po-

wodu nowotworów u 14% mężczyzn i 20% kobiet [35-36]. Karcynogeneza w otyłości 

wynika z przewlekłej hiperinsulinemii wynikającej z insulinooporności. Skutkiem jest 

nadmierne aktywowanie szlaku mitogennie aktywowanej kinazy białkowej (MAPK, 

ang. mitogen-activated protein kinase), prowadząc do zaburzenia procesów podziału 

i różnicowania komórek, a następnie do rozwoju nowotworu [6].  

Warto zauważyć, że nadmierna masa ciała zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich 

objawów w przypadku zarażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Z rapor-

tów NHS (National Health Service) wynika, że w Brytyjskich szpitalach 38% pacjentów 

trafiających na OIOM z powodu COVID-19 było otyłych [37]. We Francji natomiast 

76% osób wymagającej intensywnej terapii z powodu COVID-19 miała co najmniej 

nadwagę [38]. 

6. Leczenie  

Podstawowym celem leczenia otyłości jest nie tylko redukcja masy ciała, ale rów-

nież zmniejszenie ryzyka występowania chorób oraz powikłań związanych z tą chorobą. 

Leczenie otyłości można podzielić na zachowawcze oraz inwazyjne – chirurgię baria-

tryczną [3]. 
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6.1. Leczenie zachowawcze  

Podobnie jak w przypadku innych chorób przewlekłych, początkowe leczenie nad-

wagi i otyłości kładzie nacisk na zrównoważone odżywianie, zmianę nawyków żywie-

niowych, aktywność fizyczną i zmiany behawioralne, które zmniejszają wagę i zmniejszają 

ryzyko sercowo-naczyniowe [3, 39]. Niestety zazwyczaj są one niewystarczające do 

osiągnięcia długoterminowej utraty masy ciała – badania donoszą, że w ciągu roku od 

zakończenia leczenia pacjenci przybierają 2/3 utraconej masy ciała, a w ciągu 5 lat 

ponad 95% utraconej masy ciała [40]. Zastosowanie farmakoterapii powoduje większą 

redukcję i zwiększa długoterminową skuteczność leczenia w porównaniu z leczeniem 

obejmującym tylko zmianę stylu życia [41]. Należy zaznaczyć, że powinna ona stanowić 

jedynie uzupełnienie wyżej wymienionych metod. Na polskim rynku dostępne są 3 leki 

wspomagające leczenie nadwagi i otyłości: preparat zawierający chlorowodorek bupro-

pionu i chlorowodorek naltreksonu, liraglutyd oraz orlistad. Dwa pierwsze leki działają 

na ośrodek głodu i sytości w ośrodkowym układzie nerwowym, natomiast ostatni 

z nich – orlistat działa lokalnie w przewodzie pokarmowym. W świetle aktualnych 

wytycznych farmakoterapię można rozpocząć u wszystkich chorujących na nadwagę 

lub otyłość, jeśli nie ma przeciwwskazań do jej stosowania [42]. 

6.2. Leczenie inwazyjne – chirurgia bariatryczna  

Zachowawcze leczenie otyłości, a przede wszystkim otyłości III stopnia jest mało 

skuteczne i rzadko uzyskuje się trwały efekt [43]. W licznych przypadkach po próbie 

leczenia zachowawczego następuje nawrót otyłości, często do wartości przekraczających 

wyjściowe, prowadząc do postępu choroby. 

Według Międzydyscyplinarnych Europejskich zaleceń w Chirurgii Metabolicznej 

i Bariatrycznej chirurgiczne leczenie otyłości wskazane jest pacjentom w wieku 18-60 

lat spełniających następujące kryteria: obarczone są otyłością III stopnia (BMI ≥ 40) 

lub II stopnia (BMI 35-39,99), jeśli występują u nich powikłania otyłości, a redukcja 

masy ciała będzie miała korzystny wpływ na ich przebieg. Kwalifikacja pacjentów 

z otyłością I stopnia i osób powyżej 60. roku życia jest rozważana indywidualnie 

w zależności od chorób współistniejących oraz analizując bilans korzyści i ryzyka 

wynikających z zabiegu [44].  

Z opublikowanego w styczniu 2022 roku badania prowadzonego przez ośrodek 

z Polski i Niemiec wynika, że leczenie bariatryczne otyłości znacząco przyczynia się 

do poprawy zdrowia psychicznego pacjentów zarówno w zakresie zmniejszenia poziomu 

depresji, objawów lękowych i stresowych, jak i zmniejszenia masy ciała w porównaniu 

z leczeniem zachowawczym [45]. 

Operacje bariatryczne można podzielić na trzy główne grupy: restrykcyjne, wyłą-

czające oraz restrykcyjno-wyłączające [44]. 

1. Zabiegi restrykcyjne – są najczęściej wykonywane i polegają na ograniczeniu 

możliwości przyjmowania pokarmu. Do tej grupy należy przeprowadzana laparo-

skopowo rękawowa resekcja żołądka (LSG, ang. laparoscopic sleeve gastrectomy), 

zabieg założenia regulowanej opaski na żołądek (LAGB, ang. laparscopic adjustable 

gastric banding) oraz bardzo rzadko wykonywana pionowa, opaskowa plastyka 

żołądka (VBG, ang. vertical banded gastroplasty). 

2. Zabiegi wyłączające – operacja wyłączenia żółciowo-trzustkowego (BPD, ang. 

Billiopancreatic diversion). 
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3. Zabiegi restrykcyjno-wyłączające, których efektem jest zarówno zmniejszenie wchła-

nianie przyjętego pokarmu, jak i ograniczenie możliwości jego przyjmowania. 

Wyłączenie żołądkowe z zespoleniem omijającym typu Roux-en-Y (RYGB ang. 

Roux-en-Y gastric bypass) to najczęściej wykonywany zabieg tej kategorii. Wyróż-

niamy jeszcze wyłączenie żółciowo-trzustkowe z przełączeniem dwunastniczym 

(BPD-DS, ang. biliopancreatic diversion with duodenal switch) oraz wyłączenie 

dwunastniczo-krętnicze z pojedynczym zespoleniem (SADI, ang. single anastomosis 

duodeno-ileal bypass). 

Ponad 99% zabiegów bariatrycznych wykonywanych w Polsce przeprowadza się 

laparoskopowo, a 65% wszystkich operacji bariatrycznych wykonywana jest metodą 

LSG. Drugim najczęściej wykonywanym zabiegiem jest RYGB [46]. Nie ma obecnie 

jednolitych zasad kwalifikacji do poszczególnych zabiegów bariatrycznych. Wybór 

optymalnej metody jest indywidualny dla każdego chorego i przeprowadzany jest przez 

wielodyscyplinarny zespół składający się z lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, 

chirurgii i anestezjologii [47]. 

7. Podsumowanie  

Otyłość to poważna przewlekła choroba metaboliczna, którą z diagnozuje się, gdy 

wartość BMI osoby jest równa lub wyższa 30 kg/m². Tendencja wzrostowa występo-

wania otyłości i nadwagi pojawiła się jeszcze przed pandemią koronawirusa SARS-

CoV-2, a lockdown, zdalny tryb pracy i ograniczone możliwości wychodzenia z domu 

dodatkowo pogłębiły problem. Co gorsza, Sidor A i wsp. donoszą, że osoby z nadwagą 

i otyłością były najbardziej podatne na zmiany nawyków żywieniowych, które obja-

wiały się większą ilością spożytego jedzenia i podjadania [13]. Otyłość rozwija się 

w wyniku dodatniego bilansu energetycznego, którego powstanie wynika najczęściej 

z czynników środowiskowych, ale w etiopatogenezie mogą brać udział również czynniki 

genetyczne, psychologiczne oraz hormonalny stan organizmu. Osoby z otyłością są 

zagrożone wystąpieniem szeregu potencjalnie poważnych problemów zdrowotnych. 

Należą do nich m.in. choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca typu 2, NAFLD, 

choroba zwyrodnieniowa stawów, nowotwory, a zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 

obarczone jest większym ryzykiem wystąpienia ciężkich objawów wymagających 

intensywnej terapii [37, 38]. Leczenie otyłości powinno być kompleksowe i opierać się 

na współpracy interdyscyplinarnego zespołu składającego się z lekarza, dietetyka, 

rehabilitanta i niejednokrotnie psychologa. Sposób leczenia zależy od stopnia otyłości, 

możliwości pacjenta, wieku oraz obecności chorób towarzyszących. 
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Otyłość – choroba cywilizacyjna XXI wieku  

Streszczenie 

Otyłość definiuje się jako nieprawidłowe lub nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które stanowi 

zagrożenie dla zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) otyłość to posiadanie wskaźnika 

BMI (Body Mass Index) powyżej 30, z zastrzeżeniem, że może nie być to właściwa miara dla niektórych 

osób np. sportowców. WHO uznała ją za najczęściej występującą chorobę metaboliczną i światową epi-

demię XXI wieku.  

Historycznie uznawana była za wyznacznik zdrowia i wysokiej pozycji społecznej, natomiast obecnie za 

ogromne zagrożenie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Według World Obesity Federation krajem z naj-

większym wskaźnikiem osób otyłych jest Republika Nauru, w którym na ponad 10 tysięcy mieszkańców 

około 60% jest otyła. W oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego 

blisko 25% Polaków jest otyła, a trzech na pięciu ma nadwagę (BMI 25,0-29,99). Tendencja wzrostowa 

występowania otyłości i nadwagi pojawiła się jeszcze przed pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, 

a COVID-19 tylko ją przyspieszył. Lockdown, zdalny tryb pracy i ograniczone możliwości wychodzenia 

z domu znacząco obniżyły naszą aktywność i przyśpieszyły tempo przyrostu masy ciała osób cierpiących 

na otyłość. W trakcie pandemii COVID-19 średnia masa ciała obywatela polski wzrosła od 3 do 6 kg. 

Szacuje się, że w 2025 roku w naszym kraju otyłych będzie 30,3% dorosłych mężczyzn i prawie 26% kobiet.  

Rozwój otyłości związany jest ze współdziałaniem czynników środowiskowych i genetycznych. Wraz 

z gromadzeniem się nadmiaru tłuszczu w organizmie, zwiększa się ryzyko wystąpienia wielu schorzeń, 

takich jak choroby serca, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, cukrzyca czy niektóre nowotwory. Celem mojej 

pracy jest przedstawienie definicji, epidemiologii, patogenezy, konsekwencji zdrowotnych oraz metod 

leczenia otyłości. 

Słowa kluczowe: otyłość, choroba cywilizacyjna, BMI 

Obesity – a civilization disease of the 21st century 

Abstract 

Obesity is defined as the abnormal or excessive accumulation of body fat that poses a health risk. According 

to the World Health Organization (WHO), obesity means having a BMI (Body Mass Index) above 30, with 

the limitation that it may not be an appropriate measure for some people, e.g. athletes. WHO recognized it 

as the most common metabolic disease and epidemics of the 21st century worldwide. 

Historically, it was considered a determinant of health and high social position, but now it is a huge health, 

social and economic risk. According to the World Obesity Federation, the country with the highest obesity 

rate is the Republic of Nauru, where about 60% of the population of over 10,000 people is obese. Accor-

ding to the data of the National Health Fund and the Central Statistical Office, nearly 25% of Poles are 
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obese and three in five are overweight (BMI 25.0-29.99). The increasing trend in obesity and overweight 

occurred even before the SARS-CoV-2 pandemic. COVID-19 only accelerated it. Lockdown, remote work 

mode and limited ability to leave the house have significantly lowered our activity and accelerated the pace 

of weight gain of people suffering from obesity. During the COVID-19 pandemic, the average body weight 

of a Polish citizen increased from 3 to 6 kg. It is estimated that in 2025 in our country 30.3% of adult men 

and almost 26% of women will be obese. 

The development of obesity is related to the interaction of environmental and genetic factors. As excess fat 

builds up in the body, the risk of many diseases increases, such as heart disease, high blood pressure, 

stroke, diabetes and certain types of cancer. The aim of my work is to present the definition, epidemiology, 

pathogenesis, health consequences and methods of obesity treatment. 

Keywords: obesity, civilization disease, BMI 
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Zastosowanie diety opartej na produktach z niskim 

indeksem glikemicznym w dietoterapii schorzeń 

wchodzących w skład zespołu metabolicznego 

1. Wprowadzenie  

Zespół metaboliczny (ZM) jest powszechnym zaburzeniem metabolicznym, które 

coraz częściej dotyka nie tylko osoby dorosłe ale także dzieci. Do jego rozwoju 

prawdopodobnie przyczynia się stan prozapalny oraz otyłość [1]. W ostatnich latach 

opublikowano kilka definicji ZM, który nazywano także zespołem X, zespołem insulino-

oporności czy zespołem polimetabolicznym. Definicje zostały opracowane między 

innymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) 

czy Europejską Grupę Badań Insulinooporności (EGIR, ang. The European Group for 

the Study of Insuline Resistance) jednak to definicja i kryteria zaproponowane przez 

IFD (ang. International Diabetes Federation), czyli Międzynarodową Federację Diabe-

tologiczną pojawiają się w piśmiennictwie najczęściej i uważane są za najbardziej 

aktualne [2]. Według IDF warunkiem koniecznym do rozpoznania ZM jest występo-

wanie otyłości centralnej (otyłości brzusznej), gdzie obwód talii wynosi >94 cm 

u mężczyzn, natomiast u kobiet obwód talii wynosi >80 cm. Parametry te odnoszą się 

do populacji europejskiej lub osób, u których wartość wskaźnika BMI (ang. Body Mass 

Index) wynosi >30 kg/m2. Poza wystąpieniem otyłości brzusznej do zdiagnozowania 

ZM konieczne jest spełnienie minimum dodatkowych dwóch z czterech następujących 

kryteriów:  

• ciśnienie tętnicze: skurczowe ≥130 mm Hg, rozkurczowe ≥85 mm Hg lub 

wprowadzone leczenie; 

• glikemia na czczo ≥100 mg/dl lub wcześniej rozpoznana cukrzyca; 

• cholesterol frakcji HDL <40 mg/dl u mężczyzn, u kobiet < 50 mg/dl lub leczenie 

niskiego stężenia HDL; 

• wartość TG (triglicerydy) ≥150 mg/dl lub leczenie hipertriglicerydemii [3, 4]. 

Zespół metaboliczny z uwagi na utrzymującą się hiperglikemię poposiłkową, jak 

również insulinooporność, które mogą prowadzić do patologicznych zmian w naczyniach 

krwionośnych, jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia chorób ser-

cowo-naczyniowych. To właśnie one wraz z chorobami nowotworowymi stanowią 

w ostatnich latach główną przyczynę zgonów [3, 5]. Jedną z metod zapobiegania, jak 

i wspomagania leczenia ZM bądź jego składowych jest odpowiednio dopasowana dieto-

terapia polegająca na dostosowaniu kaloryczności diety oraz wprowadzeniu zwięk-

szonej ilości warzyw, produktów pełnoziarnistych, jedno- i wielonienasyconych kwasów 
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2 adam.grden@up.lublin.pl, Zakład Technologii Mleczarstwa i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk 

o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://up.lublin.pl/. 
3 anna.jakubczyk@up.lublin.pl, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotech-

nologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://up.lublin.pl/. 
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tłuszczowych, chudego mięsa, nabiału, a także unikania konsumpcji żywności wysoko-

przetworzonej. W związku z tym zasadne wydaje się zastosowanie diety opartej na 

produktach charakteryzujących się niskim i średnim indeksem glikemicznym, które 

mogą wpłynąć na uregulowanie gospodarki węglowodanowej osoby cierpiącej z powodu 

insulinooporności czy cukrzycy typu 2 oraz zmniejszenie masy ciała osób, u których 

BMI (ang. Body Mass Index) przekracza wartości referencyjne (18,5-24,9 kg/m2). 

Celem niniejszego opracowania jest przegląd literatury naukowej, który ma na celu 

określenie wpływu indeksu i ładunku glikemicznego posiłków lub produktów na efekty 

dietoterapii schorzeń wchodzących w skład zespołu metabolicznego.  

2. Indeks i ładunek glikemiczny 

Indeks glikemiczny (IG) został zaproponowany w 1981 roku przez Jenkins’a i współ-

pracowników jako alternatywny system klasyfikacji żywności zawierającej węglowo-

dany [6-7]. Przebadali oni 62 zwyczajowo spożywane produkty i określili ich wpływ 

na glikemię poposiłkową grupy ochotników [7]. Jak mówi definicja określona w 1998 

roku przez WHO oraz FAO (ang. Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) IG definiowany jest jako pole powierzchni pod krzywą glikemii po spożyciu 

50 g węglowodanów przyswajalnych pochodzących z produktu/posiłku testowanego 

w stosunku pola powierzchni pod krzywą glikemii po spożyciu 50 g węglowodanów 

przyswajalnych z produktu referencyjnego którym jest glukoza lub białe pieczywo [8, 

9]. Na podstawie otrzymanych wyników określa się dokładną wartość IG dla poszcze-

gólnych produktów przy pomocy następującej formuły [10]: 

 

                 (1) 

 

Ze względu na wartość IG produkty możemy podzielić na trzy grupy. Do pierwszej 

z nich, najkorzystniejszej dla zdrowia człowieka, zaliczamy produkty charakteryzujące 

się niskim IG (IG ≤55). Należą do niej produkty bogate w błonnik pokarmowy i/lub 

białko, zaliczamy do nich w głównej mierze warzywa, niektóre owoce np. pomarańcze 

i chudy nabiał. Drugą grupą są produkty o średnich wartościach IG (IG 56-69). Do tej 

grupy zaliczamy między innymi gotowane ziemniaki, większość pieczywa, orzechy oraz 

owoce, takie jak ananasy czy czarne winogrona. Ostatnią, trzecią i najmniej korzystną 

dla zdrowia grupę stanowią produkty charakteryzujące się wysokimi wartościami IG 

(IG ≥70). W tej grupie znajdują się głównie wysoko przetworzone produkty zbożowe 

słodycze oraz owoce zawierające duże ilości węglowodanów przyswajalnych. Opieranie 

diety na produktach o wysokim IG sprzyja występowaniu hiperglikemii, hiperinsuli-

nemii oraz zaburzeń lipidowych [5, 9]. Na wysokość IG wpływa wiele czynników, 

które zostały przedstawione w tabeli 1  

Tabela 1. Czynniki wpływające na podwyższenie i obniżenie wartości IG produktów [5] 

Czynniki wpływające na podwyższenie 

wartości IG produktu 

Czynniki wpływające na obniżenie wartości 

IG produktu 

niski stosunek amylozy do amylopektyny 

w strukturze skrobi 

wysoki stosunek amylozy do amylopektyny 

w strukturze skrobi 

obecność glukozy obecność fruktozy, galaktozy 
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niska zawartość β-glukanu i gumy guar wysoka zawartość β-glukanu i gumy guar 

prażenie, ekstrudowanie, gotowanie zimna ekstruzja, chłodzenie 

wysoka dojrzałość produktu niska dojrzałość produktu 

niska zawartość lektyny i fitynianów wysoka zawartość lektyny i fitynianów 

niska zawartość białek, tłuszczów, kwasów 
organicznych 

wysoka zawartość białek, tłuszczów, kwasów 
organicznych (np. jabłkowy, cytrynowy) 

wysokie rozdrobnienie niski stopień rozdrobnienia 

 
Klasyfikacja produktów/potraw pod względem wartości IG została opisana w postaci 

ogólnodostępnych tabel. Z roku na rok wzrasta ilość uwzględnionych w tabelach pro-
duktów i potraw. W 2002 roku tabele opublikowane przez „American Journal of Clinical 
Nutrition” zawierały około 1300 rekordów, które określały IG ponad 750 rodzajów 
żywności. W 2008 roku tabele zostały uaktualnione i opublikowane w „Diabetic Care”, 
gdzie ilość wpisów została podwojona [11]. Kolejna aktualizacja tabel została opubli-
kowana w 2021 roku przez „American Journal of Clinical Nutrition”. Wyszczególniono 
w niej ponad 4000 pozycji, co stanowi wzrost o 61% w porównaniu z edycją z 2008 
roku. Atkinson i wsp. dokonali także porównania dostępnych danych odnoszących się 
do wartości IG różnych produktów. Dokonując porównania, zauważyli, że produkty 
mleczne, rośliny strączkowe, makarony i owoce zazwyczaj zaliczane są do żywności 
o niskim IG, zboża i produkty zbożowe, w tym produkty pełnoziarniste, charakte-
ryzowały się dużą zmiennością wartości IG, co prawdopodobnie może wynikać 
z rodzaju zastosowanej obróbki technologicznej. Pieczywo, płatki śniadaniowe, ryż, 
a także przekąski były dostępne w wersjach o wysokim, średnim i niskim IG. Większość 
odmian ziemniaków miała wysoki indeks glikemiczny, choć zidentyfikowano także 
odmiany o niskim IG [12]. Wartości indeksu i ładunku glikemicznego w porcjach 
wybranych produktów spożywczych przedstawiono w tabeli 2.  

Tabela 2. Indeks i ładunek glikemiczny wybranych produktów spożywczych [Kulczyński 2015] 

Produkt i wartość IG Porcja produktu (g) ŁG (dla porcji produktu) 

Niski indeks glikemiczny (IG 0-55) 

Kasza gryczana (54) 
Pumpernikiel (50) 

Jabłka (38) 
Wiśnie (22) 

Pomarańcza (42) 
Brzoskwinie (42) 
Soczewica (29) 

Mleko pełnotłuste (27) 
Orzeszki ziemne (14) 

150 
30 
120 
120 
120 
120 
150 
250 
50 

16 
6 
6 
3 
5 
5 
5 
3 
1 

Średni indeks glikemiczny (IG 56-69) 

Ryż biały gotowany (64) 
Makaron spaghetti gotowany 

(61) 
Lody (61) 

Ananasy (59) 
Czarne winogrona (59) 

Figi suszone (61) 
Rodzynki (64) 

Burak ćwikłowy (64) 

150 
 

180 
50 
120 
120 
60 
60 
80 

23 
 

27 
8 
7 
11 
16 
28 
5 
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Wysoki indeks glikemiczny (IG >70) 

Płatki kukurydziane (81) 
Bagietka zwykła (95) 
Żelki owocowe (78) 

Frytki (75) 
Arbuz (72) 
Dynia (75) 
Bób (79) 

Pszenica dmuchana (74) 

30 
30 
30 
150 
120 
80 
80 
30 

21 
15 
22 
22 
4 
3 
9 
16 

 
Wartość IG danych produktów czy potraw dostarcza informacji na temat jakości 

spożytych węglowodanów, ale nie uwzględnia ich ilości spożytych wraz z konkretną 
porcją produktu/potrawy. W związku z tym w 1997 roku opracowano i zdefiniowano 
pojęcie ładunku glikemicznego (ŁG), który umożliwia uwzględnienie określonej porcji 
produktu spożywanej przez konkretną osobę. Określenie ŁG daje lepszy pogląd na 
odpowiedź glikemiczną po spożyciu konkretnego posiłku [5]. Do obliczeń wartości ŁG 
należy wykorzystać poniższą formułę [7].  

 

               (2) 

 
Podobnie jak w przypadku IG dla ŁG także zostały opracowane tabele i podział 

produktów ze względu na jego wysokość. Według tego podziału możemy wyróżnić 
produkty/potrawy o niskim ŁG (ŁG ≤10), średnim ŁG (11-19) oraz wysokim ŁG, 
gdzie wskaźnik ten przyjmuje wartości równe lub wyższe niż 20 [5, 13]. Wartości ŁG 
dla wybranych produktów przedstawiono w tabeli numer 2. Badacze z Uniwersytetu 
w Sydney opracowali ogólnodostępną bazę produktów wraz z określeniem ich wartości 
zarówno dla IG, jak i ŁG (www.glycemicindex.com) [14].  

3. Wpływ diety z niskim indeksem glikemicznym na składowe zespołu 

metabolicznego 

Dieta o niskim IG ma wiele udowodnionych korzyści prozdrowotnych. Jej pozy-
tywne oddziaływanie na organizm człowieka może być uwarunkowane wysoką zawar-
tością warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, które są źródłem węglowodanów 
złożonych oraz charakteryzują się bogactwem witaminy, minerałów i związków anty-
oksydacyjnych. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Organizacja Narodów Zjedno-
czonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa zalecają dietę o niskim IG w celu zapobie-
gania powszechnym chorobom przewlekłym wynikającym z zamożności, w tym otyłości 
i cukrzycy typu 2 [15]. Dieta oparta na produktach o niskim IG wywołuje korzystny 
efekt glikemiczny, gdyż po ich spożyciu stężenie glukozy we krwi nie wzrasta gwał-
townie, a jej poziom utrzymuje się na względnie stałym poziomie przez kilka godzin. 
Dzięki temu pacjenci odczuwają głód później i nie mają potrzeby podjadania między 
posiłkami i przejadania w planowanych posiłkach [11]. Ludwig i wsp. (1999), badając 
grupę nastolatków z nadmierną masą ciała, zauważyli, że spożycie posiłku o wysokim 
IG skutkowało większym aż o 53% podażem kalorycznym w kolejnym posiłku. 
Sytuacja ta nie miała miejsca, gdy nastolatkowie spożywali posiłki o niskim IG [6, 30].  
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3.1. Otyłość 

Światowa Organizacja Zdrowia uznała otyłość za chorobę będącą epidemią XXI 

wieku [16-18]. Nadmierna masa ciała, a w szczególności otyłość, staje się coraz więk-

szym wyzwaniem dla polityki zdrowotnej i społecznej, gdyż zwiększa ona ryzyko 

zachorowań, a także zwiększa koszty opieki zdrowotnej w krajach we wszystkich 

częściach świata [19]. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia 39% populacji 

dorosłej na całym świecie miało nadwagę, a 13% było otyłe. Ponadto, 18% dzieci 

w wieku 5-19 lat miało nadwagę, a 7% było otyłych [20]. Dane dotyczące Polski niestety 

nie są satysfakcjonujące. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2014 roku 

co druga osoba w Polsce borykała się z problemem nadmiernej masy ciała [20-21]. 

Problem ten dotyczył 25% mężczyzn, 23% kobiet, a także 13% chłopców i 5% dziew-

cząt w przypadku otyłości. Natomiast z nadwagą zmagało się 68% mężczyzn, 53% 

kobiet, 31% chłopców i 20% dziewcząt [20]. Otyłość jest jednym z czynników 

zwiększających ryzyko wystąpienia ciężkich chorób. Szczegółową listę przedstawiono 

w tabeli 3.  

Tabela 3. Zwiększenie ryzyka występowania chorób u osób otyłych w porównaniu do osób szczupłych [22] 

>3-krotnie 2-3-krotnie 1-2-krotnie 

- Cukrzyca typu 2 

- Nadciśnienie tętnicze 

- Dyslipidemia 

- Choroby pęcherzyka 

żółciowego 

- Insulinooporność 

- Zadyszka 

- Zespół obturacyjnego 

bezdechu sennego 

- Choroba niedokrwienna 

serca 

- Choroba zwyrodnieniowa 

stawów (kolan) 

- Hiperurykemia i dna 

moczanowa 

- Rak (piersi u kobiet po 

menopauzie, okrężnicy, 

endometrium) 

- Zaburzenia hormonalne 

- Zespół policystycznych 

jajników 

- Upośledzenie płodności 

- Bóle krzyża 

- Zwiększone ryzyko powikłań 

okołooperacyjnych 

- Zaburzenia rozwoju płodu 

 

W związku z negatywnymi skutkami, jakie niesie ze sobą nadmierna masa ciała 

należy podjąć odpowiednie kroki, aby jej zapobiec bądź odpowiednio wspomóc proces 

leczniczy. W tym celu warto rozważyć dietoterapię uwzględniającą wprowadzenie 

produktów o niskim IG, gdyż w wielu badaniach udowodniono korzystny wpływ tego 

rodzaju diety na zdrowie człowieka [23]. W 2007 roku Thomas i wsp. przeprowadzili 

metaanalizę badań określających wpływ diety o niskim IG na redukcję masy ciała. 

Wyniki tej metaanalizy wskazują, że zastosowanie diety opartej o produkty o niskim 

IG daje istotnie lepszy efekt redukcji masy ciała niż tradycyjna dietoterapia otyłości 

[24]. Z kolei w 6 tygodniowym badaniu przeprowadzonym przez Fajcsak i wsp. wyka-

zano, że dieta z niskim IG wpływa na zmniejszenie zawartości tkanki tłuszczowej, 

wskaźnika talia-biodra, zmniejszenie uczucia głodu oraz zmniejszenie ilości czynników 

ryzyka chorób sercowo-naczyniowych mimo braku zmiany masy ciała [25]. W randomi-

zowanym badaniu kontrolnym przeprowadzonym przez Becker i wsp. przebadano 26 

kobiet, u których stwierdzono niepłodność oraz nadwagę bądź otyłość. Wprowadzono 

u nich dietę redukcyjną z niskim IG i ŁG lub dietę kontrolną w okresie 12 tygodni. 

W grupie stosującej dietę o niskim IG zaobserwowano większą redukcję masy ciała, 

BMI, tkanki tłuszczowej, stosunku talia-biodra oraz leptyny niż w grupie kontrolnej. 
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Natomiast nie stwierdzono istotnego wzrostu stężenia acylowanej greliny w grupie 

badanej w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie stosującej dietę z niskim IG pobrano 

o 85,4% więcej oocytów niż w grupie kontrolnej oraz trzy pacjentki (21,4%) z grupy 

badanej zaszły w spontaniczną ciążę w trakcie obserwacji [26]. Dieta oparta o produkty 

z niskim IG może zostać wprowadzona nie tylko u dorosłych, ale także u dzieci. 

W jednym z restrospektywnych badań kohortowych z udziałem 107 otyłych, ale zdro-

wych dzieci porównano dietę z niskim IG oraz dietę o obniżonej zawartości tłuszczów. 

Po zakończeniu badania okazało się, że znacząco więcej pacjentów w grupie o niskim 

IG doświadczyło zmniejszenia wskaźnika BMI o co najmniej 3 kg/m2 w porównaniu 

do grupy pacjentów stosujących dietę o zmniejszonej zawartości tłuszczów. Autorzy 

podkreślają także, że istnieje potrzeba przeprowadzenia prospektywnych, klinicznych 

badań kontrolowanych oceniających skuteczność diety o niskim IG w leczeniu otyłości 

[27]. Ponadto, w metaanalizie z 2013 roku przeprowadzonej przez Schwigshackl i wsp. 

wykazano, że zmniejszenie stężenia białka C-reaktywnego w osoczu krwi, insuliny na 

czczo i masy ciała były istotnie większe u osób stosujących dietę o niskim IG/ŁG [28]. 

W kolejnym badaniu porównującym dietę z niskim IG i dietę niskotłuszczową okazało 

się, że po 3 miesiącach utrata masy ciała była większa w grupie stosującej dietę z niskim 

IG w porównaniu z grupą stosującą dietę niskotłuszczową. Jednak po roku stosowania 

badanych modeli żywieniowych utrata masy ciała była podobna w obu grupach. 

Autorzy badania na podstawie otrzymanych wyników stwierdzili, że dieta o niskim IG 

okazała się bardziej odpowiednia dla osób z zespołem metabolicznym, a mniej 

skuteczna u osób bez tego zespołu [29]. 

3.2. Cukrzyca typu 2 

Cukrzyca typu 2 jest przewlekłym zaburzeniem metabolicznym, którego częstość 

występowania stale wzrasta na świecie. Jest ona najczęstszą postacią cukrzycy. Charak-

teryzuje się hiperglikemią, insulinoopornością i/lub względnym niedoborem insuliny. 

Cukrzyca typu 2 powstaje w wyniku interakcji między czynnikami genetycznymi, 

środowiskowymi i behawioralnymi. Szacuje się, że w 2011 roku na cukrzycę choro-

wało 366 miliona osób na świecie, a do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 552 milionów 

przy czym cukrzyca typu 2 będzie stanowić aż 439 milionów przypadków [31]. 

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2018 roku w dietoterapii 

cukrzycy typu 2 należy stosować dietę opartą o produkty charakteryzujące się niskim 

IG [32].  

Okazuje się, że u osób spożywających dietę o wysokim IG ryzyko występowania 

cukrzycy typu 2 jest o 40% większe niż u osób spożywających dietę o niskim IG [33]. 

Wyniki dużego badania obserwacyjnego trwającego 8 lat i analizującego 91 249 przy-

padków kobiet w średnim wieku potwierdzają, że dieta oparta o produkty z wysokim 

IG zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 [11, 34]. W jednym z badań 

przeprowadzonym z udziałem otyłych dzieci wykazano, że dieta z niskim IG istotnie 

wpływa na spadek stężenia insuliny na czczo w osoczu krwi [35]. Z kolei w badaniu 

przeprowadzonym przez Sacks’a i wsp. porównującym cztery diety oparte na zasadach 

diety DASH: dietę wysokowęglowodanową o wysokim IG, dietę wysokowęglowodanową 

o niskim IG, dietę niskowęglowodanowa o wysokim IG oraz dietę niskowęglowoda-

nową o niskim IG. U ochotników stosujących dietę o wysokiej zawartości węglowo-

danów, poziom niskiego IG w porównaniu z wysokim IG zmniejszył wrażliwość na 
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insulinę. Natomiast dieta niskowęglowodanowa o niskim IG w porównaniu z dietą 

wysokowęglowodanową o wysokim IG nie wpłynęła na wrażliwość insulinową 

tkanek. Brak różnicy w wynikach tego badania mógł wynikać z faktu, iż wszystkie 

testowane diety różniące się wartością IG i zawartością węglowodanów opierały się 

o założenia diety DASH uznawanej za jedną z najzdrowszych diet [36]. Z kolei 

w metaanalizie z 2019 roku dieta o niskim IG skutecznie zmniejszała stężenie hemo-

globiny glikowanej, glukozy na czczo, BMI, cholesterolu całkowitego i LDL u osób 

z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej [37]. Natomiast wcześniejsza metaanaliza 

opublikowana w 2013 roku uzyskała inne wyniki, niepotwierdzające wpływu diety 

z niskim IG na wartości hemoglobiny glikowanej i glukozy na czczo [28]. W jednym 

z badań z 1998 roku uzyskano ciekawe wyniki mówiące, że u kobiet przed menopauzą 

przyjmujących pokarmy o niskim IG, nastąpiła poprawa wrażliwości adipocytów na 

insulinę [38]. 

W kontekście wpływu diety opartej na produktach o niskim IG na gospodarkę węglo-

wodanową dostępne są sprzeczne wyniki badań, w związku z czym istnieje potrzeba 

przeprowadzenia rzetelnych badań w tym kierunku. Nie poddaje to jednak wątpliwości 

zasadności stosowania diety z niskim IG w przypadku pacjentów z cukrzycą typu 2, 

gdyż produkty te charakteryzują się wysoką zawartością błonnika pokarmowego 

i związków przeciwzapalnych, które wpływają korzystnie na proces leczenia cukrzycy 

typu 2.  

3.3. Choroby układu krążenia 

Choroby sercowo-naczyniowe wraz z chorobami nowotworowymi stanowią główną 

przyczynę zgonów na świecie [5]. Do najważniejszych przyczyn wystąpienia udaru 

mózgu, niewydolności serca czy zawału mięśnia sercowego należą: nadciśnienie tętnicze, 

miażdżyca, wysoki poziom cholesterolu oraz brak aktywności fizycznej i nieprawi-

dłowo zbilansowana dieta [39]. Ponadto, do czynników ryzyka można zaliczyć: palenie 

tytoniu, niewłaściwy sposób odżywiania, nadużywanie alkoholu, nadwagę, otyłość, 

stres, a także zaburzenia gospodarki węglowodanowej [5]. W związku faktem, iż wiele 

z tych czynników może ulec zmianie poprzez modyfikacje stylu życia należy zwrócić 

szczególną uwagę na ten aspekt. Udowodniono, że wysoki IG i ŁG diety jest jednym 

z czynników ryzyka występowania niedokrwiennej choroby serca, a także powiązany 

jest z wyższym stężeniem triglicerydów oraz niższym stężeniem cholesterolu lipopro-

tein HDL we krwi, szczególnie u kobiet z nadwagą lub otyłością [40-41]. Natomiast 

w analizie obejmującej 137 851 uczestników wykazano, że dieta o wysokim IG wiązała 

się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego 

lub zgonu, zarówno wśród uczestników z istniejącą wcześniej chorobą układu sercowo- 

-naczyniowego, jak i wśród osób bez takiej choroby [42]. 

W badaniu przeprowadzonym przez Klemsdal i wsp. porównującym wpływ diety 

z niskim IG i diety niskotłuszczowej na parametry antropometryczne i metaboliczne 

osób z zespołem metabolicznym lub co najmniej jedną zjego składowych okazało się, 

że rozkurczowe ciśnienie tętnicze zmniejszyło się istotnie bardziej w grupie osób 

stosujących dietę z niskim IG [29]. Z kolei w badaniu Sacks’a wykazano, że dieta 

niskowęglowodanowa o niskim IG w porównaniu z dietą wysokowęglowodanową 

o wysokim IG nie wpłynęła na skurczowe ciśnienie tętnicze, stężenie cholesterolu LDL 

oraz cholesterolu HDL, ale obniżyła stężenie triglicerydów z 111 do 86 mg/dl. Wyniki 
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te mogą być spowodowane faktem, że obie z porównywanych diet były utrzymane 

w charakterze diety DASH, która jest zalecana w przypadku występujących chorób 

sercowo-naczyniowych [36]. Schwigshackl i wsp. w metaanalizie z 2013 roku nie 

zaobserwowali istotnych zmian w zakresie lipidów we krwi u osób stosujących dietę 

z niskim IG i ŁG [28]. Z kolei Pavithran i wsp. na podstawie wyników swojej pracy 

dowiedli, że stosowanie dań kuchni południowoindyjskiej istotnie wpływa na zmniej-

szenie masy ciała, hemoglobiny glikowanej, insuliny, triglicerydów, wskaźnika HOMA-IR 

(ang. Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance), białka C-reaktywnego 

wysokiej czułości (hs-CRP) i apolipoproteiny B (ApoB) u pacjentów cierpiących 

z powodu cukrzycy typu 2. Otrzymane wyniki dowodzą, że stosowanie diety z niskim 

IG zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe u osób z cukrzycą typu 2. 

Wyniki badań określających wpływ diety opartej na produktach z niskim IG na para-

metry kardiometaboliczne nie są jednoznaczne. Dowiedzione jest jednak, że dieta oparta 

na produktach charakteryzujących się wysoką zawartością węglowodanów przyswajal-

nych (wysoki IG) sprzyja zwiększonemu ryzyku chorób układu sercowo-naczyniowemu 

zarówno u osób zdrowych, jak i u osób z nadmierną masą ciała i/lub cukrzycą typu 2. 

W związku z tym adekwatne wydaje się włączenie do diety osób z grupy ryzyka bądź 

borykających się z chorobami układu krążenia produktów o wysokiej zawartości błonnika, 

pełnowartościowego białka oraz jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 

zgodnie z zasadami diety DASH. Większość tych produktów będzie charakteryzowała 

się niskim IG i ŁG.  

4. Podsumowanie 

Niewątpliwie dieta charakteryzująca się niskim indeksem i ładunkiem glikemicznym 

może okazać się skutecznym sposobem zapobiegania wystąpienia oraz wspomaganiem 

leczenia chorób, takich jak otyłość. Mimo iż w przypadku cukrzycy typu 2 istnieje 

wiele doniesień potwierdzających korzystne oddziaływanie produktów z niskim IG 

pojawiają się także doniesienia nie potwierdzające poprawy parametrów metabolicznych 

u pacjentów z tą chorobą. W związku z czym nie można jednoznacznie stwierdzić, że 

produkty o niskim IG wpływają na poprawę parametrów metabolicznych u pacjentów 

z cukrzycą typu 2. Jednakże dowiedziono, że dieta oparta na produktach w wysokim 

IG znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia tej choroby. Mimo niejednoznacznych 

wyników badań Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (2022) zaleca wprowadzenie 

produktów o niskim IG do diety pacjentów z cukrzycą typu 2 w celu normalizacji 

glikemii poposiłkowej. W przypadku chorób układu krążenia niejednoznaczny związek 

między IG lub ŁG w diecie a zapadalnością i śmiertelnością z powodu chorób układu 

sercowo-naczyniowego może sugerować, że inne czynniki żywieniowe, takie jak 

błonnik i węglowodany ogółem, mogą wpływać na wyniki tych badań [43]. Ponadto, 

diety o niskim IG charakteryzują się zwykle znacznym udziałem błonnika pokarmo-

wego, co może mieć również znaczenie w profilaktyce chorób nowotworowych. 
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Zastosowanie diety opartej na produktach z niskim indeksem glikemicznym 

w dietoterapii schorzeń wchodzących w skład zespołu metabolicznego 

Streszczenie  

Zespół metaboliczny (ZM) to powszechny zespół chorób na tle zaburzeń metabolicznych, na który w Europie 

cierpi około 36% kobiet i 38% mężczyzn. Według kryteriów Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej 

charakteryzuje się on otyłością, dyslipidemią, hiperglikemią oraz nadciśnieniem tętniczym i jest szeroko 

rozpowszechniony wśród mieszkańców państw wysokorozwiniętych i coraz częściej dotyczy także dzieci. 

W związku z tym wiele doniesień naukowych skupia się na poszukiwaniu alternatywnych i nieinwazyj-

nych metod zapobiegania oraz wspomagania leczenia tej choroby. Jedną z najpopularniejszych metod obok 

farmakoterapii jest dietoterapia schorzeń będących składowymi ZM. Ze względu na utrzymującą się 

hiperglikemię poposiłkową oraz nadmierną masę ciała u osób z ZM istotne wydaje się wprowadzenie 

produktów o niskim indeksie glikemicznym w celu uregulowania pracy gospodarki węglowodanowej co 

może poprawić parametry zdrowotne osób z cukrzycą typu 2 i otyłością, a także zmniejszyć u nich ryzyko 

wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych.  

Słowa kluczowe: zespół metaboliczny, indeks glikemiczny, otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia 

Application of a diet based on low glycaemic index products in the dietary 

therapy of diseases included in the metabolic syndrome 

Abstract 

Metabolic syndrome (MS) is a common metabolic disorder affecting approximately 36% of women and 

38% of men in Europe. According to the criteria of the International Diabetes Federation, it is characterised 

by obesity, dyslipidaemia, hyperglycaemia and hypertension and is widespread in the population of highly 

developed countries, increasingly affecting children. Therefore, many scientific reports focus on the search 

for alternative and non-invasive methods of prevention and supportive treatment of this disease. One of the 

most popular methods, apart from pharmacotherapy, is diet therapy for the diseases that are components of 

MS. Due to the persistent postprandial hyperglycaemia and excessive body weight in people with diabetes 

type 2, it seems important to introduce products with a low glycaemic index to regulate carbohydrate 

metabolism, which may improve health parameters in people with type 2 diabetes and obesity, and reduce 

the risk of cardiovascular incidents. 

Keywords: metabolic syndrome, glycemic index, obesity, diabetes, cardiovascular disease 
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Czynniki żywieniowe wpływające na płodność kobiet 

1. Wprowadzenie  

Prawidłowo skomponowana i zbilansowana dieta pozytywnie oddziałuje na szereg 

funkcji naszego organizmu. Analogicznie jest w kontekście płodności – kobiet i męż-

czyzn. Dobór poszczególnych makro- i mikroskładników, ich ilość i wzajemny stosunek 

do siebie wspomagają rozrodczość. Należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu 

organizmu – woda poprawia krążenie, wpływa na jakość komórek jajowych, błony 

śluzowej macicy, a co za tym idzie lepsze warunki do zagnieżdżenia się zarodka. 

Należy także spożywać dostateczną ilość produktów bogatych w błonnik. Mikroele-

mentem poprawiającym płodność jest bez wątpienia cynk, który występuje w: ciemnym 

pieczywie, nabiale, kaszy gryczanej, roślinach strączkowych, owocach morza i mięsie. 

Ponadto u kobiet pragnących zajść w ciążę wskazana jest zwiększona podaż żelaza. Kolej-

nym istotnymi mikroelementami są miedź i magnez. Spożycie produktów zawierają-

cych w dużej ilości te pierwiastki, to czynniki wpływające pozytywnie na płodność. 

Miedź występuje w roślinach strączkowych, nasionach słonecznika, wątrobie, orzechach, 

kakao i płatkach owsianych, natomiast magnez w: kaszy gryczanej, nasionach roślin, 

kakao, czekoladzie gorzkiej, ciemnym pieczywie i orzechach. Bardzo istotna jest również 

L-arginina, która zwiększa ilość śluzu, poprawia ukrwienie macicy i przyspiesza doj-

rzewanie komórki jajowej. Występuje w mięsie drobiowym, łososiu, halibucie, orzechach, 

płatkach owsianych, soi i ziarnach słonecznika. Niektórzy naukowcy wprost wyrażają 

opinię, że bez kwasu foliowego nie ma prawidłowej ciąży. To on jest w dużej mierze 

odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego rozwoju płodu – jego układu nerwowego, 

oddechowego, powstawanie szpiku kostnego. Bogatym źródłem kwasu foliowego 

w codziennej diecie są przede wszystkim surowe warzywa liściaste np. szpinak, sałata, 

kapusta, a także brokuł, groszek zielony, rośliny strączkowe, buraki oraz żółtko jaj 

i ciecierzyca. W poniższym artykule omówiono najważniejsze czynniki – głównie 

żywieniowe mające wpływ na możliwość zajścia w ciąże i prawidłowy jej przebieg. 

2. Przyczyny niepłodności u kobiet 

Płodność to pojęcie złożone i zależne od wielu składników. Zdrowie reprodukcyjne 

jest bardzo ważne, szczególnie dla młodych kobiet oraz mężczyzn. W obecnych 

czasach na świecie coraz powszechniej występuje zjawisko niepłodności. WHO, czyli 

Światowa Organizacja Zdrowia uznała ją za chorobę cywilizacyjną. Problem ten jest 

bardzo powszechny i dotyczy aż 1,5 mln par w Polsce oraz 10-18% populacji na całym 

świecie. Coraz powszechniej przyczynami zaburzeń płodności stają się nieodpowiednia 

dieta oraz nieprawidłowy styl życia. Na spadek płodności może też wpływać regularne 

spożywanie przetworzonej żywności, bardzo ubogiej we wszystkie witaminy oraz 
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minerały, a także niska aktywność fizyczna oraz regularne sięganie po używki typu 

alkohol i papierosy. Oprócz farmakologii na poprawę płodności można wpłynąć również 

dietą. Poprawa nawyków żywieniowych może skutecznie oddziaływać na zdrowie 

reprodukcyjne. Zmiana stylu życia i wprowadzenie aktywności fizycznej pomaga 

odzyskać homeostazę organizmu. Wskazana jest dieta odpowiednio zbilansowana pod 

kątem białka, tłuszczy oraz węglowodanów, a także witamin i składników mineralnych. 

Przeprowadzone badanie Nurses Health Stydy II (NHS II) trwające 8 lat i obejmujące 

17,5 tys. kobiet w wieku prokreacyjnym 25-42 lat wykazało, iż pewne aspekty 

żywieniowe mogą powodować spadek ryzyka niepłodności, spowodowany nieprawidłową 

owulacją. Znaczny wpływ na działanie hormonów w organizmie – szczególnie 

insuliny – mają składniki pokarmowe zawarte w żywności. Odpowiednio zrówno-

ważona dieta może przyczynić się do poprawy płodności [1].  

3. Styl życia wpływający na prokreację 

Według statystyk przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia można 

wywnioskować, iż doszło do znacznych zmian nawyków żywieniowych Europejczyków 

w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Pomimo zmniejszenia się zapotrzebowania energe-

tycznego człowieka, dostarczana jest coraz większa ilość kalorii wraz z pożywieniem, 

co może mieć związek ze zwiększoną ilością produkowanej żywności na świecie oraz 

jej łatwą dostępnością. Do innych często popełnianych błędów można zakwalifikować 

m.in. spożywanie dużych ilości jedzenia o późnej porze, podjadanie wysokokalo-

rycznych przekąsek między posiłkami, nadmierne spożycie cukru, soli oraz tłuszczu. 

Takie i inne błędy żywieniowe w codziennym życiu utrudniają dostarczenia do orga-

nizmu niezbędnych składników odżywczych, a w konsekwencji negatywnie wpływają 

na płodność [2].  

Odpowiednie żywienie i zrównoważony tryb życia w okresie przed ciążą oraz 

w trakcie jej trwania są bardzo ważne dla rozwijającego się płodu oraz zdrowia kobiety 

ciężarnej. Pół roku przed planowaną ciążą przyszła matka powinna zadbać o prawi-

dłową dietę oraz wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej. Dieta kobiety ciężarnej, 

a także tej starającej się o dziecko powinna zawierać pięć posiłków, być zbilansowana 

pod kątem zawartości białka, tłuszczów oraz węglowodanów, jak również błonnika, 

witamin i składników mineralnych. Bardzo ważną rolę odgrywa również kaloryczność 

posiłków, czyli ilość dostarczanej energii do organizmu. Powinna być ona ustalana 

indywidualnie – biorąc pod uwagę czynniki towarzyszące, np. choroby tarczycy, otyłość, 

nadwagę, alergie, nietolerancje oraz styl życia. Stosowanie diet odchudzających jest 

szczególnie niewskazane bezpośrednio przed poczęciem [3]. 

Według badania NHS II za czynniki, które odgrywają ważną rolę w poprawie 

owulacji, a co za tym idzie płodności, uznano: mniejsze spożycie białek zwierzęcych 

i nasyconych tłuszczów, większe spożycie białek roślinnych, a także produktów węglo-

wodanowych z niskim indeksem glikemicznym. Kobiety stosujące zbilansowaną dietę 

były mniej narażone na pojawienie się niepłodności będącej skutkiem długotrwałego 

braku owulacji, niż te, które stosowały niezdrowy styl życia. W tych badaniach 

uwzględniono wiek kobiet, ich masę ciała oraz liczbę porodów. Istotnym czynnikiem 

negatywnie wpływającym na płodność jest spożywanie przetworzonej żywności, która 

jest pozbawiona wielu witamin i składników mineralnych. Do negatywnych czynni-
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ków można zaliczyć także brak aktywności fizycznej oraz stosowanie używek, takich 

jak alkohol i papierosy [4].  

Otyłość jest światowym problemem, który dotyczy ponad 650 milionów dorosłych 

na świecie. Nadmierna masa ciała przyczynia się z kolei do zaburzeń owulacji. Według 

badań problem ryzyka zaburzeń owulacji dotyczy zdecydowanie większej ilości kobiet 

z nadwagą [5]. Przy nadmiernej masie ciała powodem zaburzeń płodności może być 

zaburzenie funkcji endokrynnej tkanki tłuszczowej, występuje także obniżone wydzie-

lanie adiponektyny, która ma dobry wpływ na wrażliwość tkanek na owulację i insulinę. 

Jednocześnie w surowicy krwi ulega podwyższeniu stężenie adipokin, jak np.: inter-

leukina 6 (IL – 6), leptyna, rezystyna, czy TNF-α (czynnik martwicy nowotworów – α). 

Większa część z nich sprzyja upośledzeniu implantacji oraz oporności na insulinę. 

Nadwaga i otyłość mogą też mieć wpływ na podwyższone ryzyko poronienia [6]. 

Tkanka tłuszczowa w ograniczonej ilości jest niezbędna do prawidłowego działania 

układu rozrodczego u kobiet, jednak jej nadmiar, ma negatywne oddziaływanie na 

rozrodczość, głównie na skutek działania osi podwzgórze-przysadka-gonady (HPG) 

[7]. Niebezpieczny jest wysoki udział wisceralnej tkanki tłuszczowej, gdyż może 

prowadzić do wzrostu ryzyka insulinooporności, hiperandrogenemii, hiperinsulinemii 

i zwiększenia obwodowej aromatyzacji androgenów do estrogenów. Skutkuje to ujem-

nym sprzężeniem osi HPG, oddziałuje na syntezę gonadotropin oraz zaburza miesiącz-

kowanie i owulację. Ponadto nadwaga i otyłość mogą prowadzić do upośledzenia sekrecji 

progesteronu poprzez działanie ciałka żółtego. Hormon ten odpowiada za przygoto-

wanie błony śluzowej w macicy do przyjęcia zarodka i jego rozwój. Rolę, którą pełni 

ciałko żółte przejmuje łożysko w dalszych etapach ciąży [8]. U otyłych kobiet poziom 

wolnych kwasów tłuszczowych uszkadzających komórki prócz adipocytów poprzez 

wzrost ilości wytwarzanych RFT jest zdecydowanie wyższy. Może dojść do stresu 

mitochondrialnego i siateczki śródplazmatycznej, co prowadzi do apoptozy – progra-

mowanej śmierci komórki. Poprzez spadek masy ciała można wpłynąć na poprawę profilu 

hormonalnego oraz przywrócenie cykli owulacyjnych. Wspomaga to zapłodnienie komórki 

jajowej oraz pozwala uniknąć wielu powikłań podczas trwania ciąży wynikających 

z otyłości. Poprzez zachowanie prawidłowej masy ciała może zniwelować również 

objawy zespołu policystycznych jajników u otyłych kobiet [9].  

4. Składniki odżywcze istotne w planowaniu i przebiegu ciąży 

4.1. Węglowodany 

Podstawą diety, która jest odpowiednio zbilansowana, powinny być węglowodany. 

Są one substratem energetycznym w procesie utleniania komórkowego. Zespół badawczy 

Chavarro [10] w swoim badaniu udowodnił, iż jakość oraz ilość spożywanych węglo-

wodanów, jak również wysokość indeksu glikemicznego mają duży wpływ na zwięk-

szenie poziomu ryzyka niepłodności poprzez brak owulacji u kobiet. Wyniki badań 

ukazują również, jak dużą rolę odgrywa insulina oraz metabolizm glukozy w odnie-

sieniu do płodności. Należy zwrócić uwagę na ilość oraz jakość spożywanych 

węglowodanów. Kobiety z obciążeniem glikemicznym miały zdecydowanie wyższe 

prawdopodobieństwo niepłodności z powodu braku owulacji. Węglowodany znacznie 

bardziej oddziałują na stężenie insuliny i glukozy niż inne składniki pokarmowe. Gdy 

jest ich za dużo w organizmie zaburzona zostaje gospodarka hormonów, które 

wpływają na płodność, a co się z tym wiąże następuje również zakłócenie owulacji. 
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Dochodzi do spadku wytwarzania białka (SHGB), które wiąże męskie hormony 

w krwioobiegu. Dochodzi do tego poprzez sekrecję insuliny przez trzustkę i insulino-

podobnego IGF-1, czyli czynnika wzrostu. Proces ten powoduje spadek ilości białka, 

a w konsekwencji rozpoczęcie dominowania wolnego testosteronu u kobiet. Prowadzi 

to do zachwiania funkcjonowania hormonów. Do grupy węglowodanów, które są 

łatwo przyswajalne, a powinny zostać ograniczone lub wykluczone można zaliczyć 

m.in. słodycze i słodkie napoje, a także białe pieczywo, biały ryż oraz biały makaron. 

Należy zwiększyć w diecie ilość produktów nieprzetworzonych, bogatych w błonnik. 

Są to na przykład: razowe pieczywo, makarony pełnoziarniste, rośliny strączkowe oraz 

warzywa i owoce, które charakteryzują się niskim indeksem glikemicznym [11, 12].  

4.2. Białko  

Białko jest podstawowym funkcjonalnym i strukturalnym składnikiem komórki, 

dlatego też jego obecność w diecie jest konieczna, aby organizm prawidłowo funkcjo-

nował. Dostarczenie do organizmu 5% białka roślinnego w zamian za białko pocho-

dzenia zwierzęcego pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepłodności o około 50%. 

Również zamiana energii z węglowodanów na tę z białka roślinnego powodowała 

spadek ryzyka niepłodności aż o 43% w przypadku kobiet po 32. roku życia. Spożycie 

dodatkowej porcji mięsa dziennie, w szczególności indyka i kurczaka, również wiązało 

się z ryzykiem wzrostu prawdopodobieństwa niepłodności. Białko roślinne ma korzystny 

wpływ na wrażliwość komórek na insulinę. W białku pochodzenia roślinnego występuje 

również arginina, która jest substratem w produkcji tlenku azotu, ten z kolei ma dzia-

łanie wazodylatacyjne, czyli polepsza przepływ krwi poprzez narządy rozrodcze, 

poprawiając implantację i oogenezę [13].  

Wyniki badań NHS II pozostają sprzeczne w porównaniu z badaniami wyżej 

przedstawionymi na temat wpływu nabiału na płodność. NHS II nie wykazało bowiem 

zależności między ogólnym spożyciem nabiału a ograniczeniem płodności wynikającej 

z problemów z owulacją. Zauważono jednak zależność między podwyższonym ryzy-

kiem niepłodności owulacyjnej a spożyciem niskotłuszczowego nabiału. Porównano 

spożycie dwóch porcji i więcej na tydzień z mniej niż jedną tygodniowo. W innym 

badaniu zauważono, iż u kobiet powyżej 35. roku życia zwiększone spożycie nabiału 

wykazało 55% prawdopodobieństwa urodzenia zdrowego dziecka. Dla porównania, 

u kobiet z niskim spożyciem nabiału było to zaledwie 23% prawdopodobieństwa. Inną 

grupą produktów są nasiona roślin strączkowych, gdzie jest duża zawartość białka 

roślinnego. Dużą uwagę poświęca się soi, gdyż jest ona źródłem również fitoestrogenów. 

Grupa tych związków ma pozytywny wpływ na płodność, lecz spożywane w zbyt 

dużych ilościach mogą mieć negatywny wpływ na owulację [14]. 

Produkty mleczne niskotłuszczowe zawierają zdecydowanie mniejszą ilość witaminy 

D. Jest ona związkiem steroidowym i może wpłynąć na procesy reprodukcyjne. Tech-

nologia wykorzystywana do odtłuszczenia mleka może prowadzić do zaburzeń hormo-

nalnych powstających w organizmie, a co za tym idzie, wystąpienia mniejszej ilości 

estrogenów oraz progesteronu, a także dominacji męskich hormonów, co z kolei może 

powodować nieprawidłową owulację. Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badanie 

dotyczące wpływu mleka odtłuszczonego i tłustego na płodność ukazało, iż jedna 

szklanka mleka niskotłuszczowego w ciągu dnia powodowała wzrost prawdopodo-

bieństwa problemów z płodnością aż o 11%, z kolei ta sama ilość mleka tłustego lub 
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produktów na jego bazie, spadek tego zagrożenia o 22%. Udowodniono również, że 

wypicie trzech szklanek mleka w ciągu dnia przez kobietę zmniejszało ryzyko 

niepowodzenia w poczęciu dziecka o 70%. Ważne jest jednak, aby kontrolować ilość 

spożywanych tłustych produktów mlecznych, gdyż zawierają one znaczną zawartość 

tłuszczu i cholesterolu [11].  

4.3. Tłuszcze  

Kobiety, które planują zajść w ciążę, powinny zwracać uwagę na rodzaj spoży-

wanych tłuszczów. Należy wykluczyć tłuszcze trans z diety. Są one powszechnie 

stosowane w przemysłowo wytwarzanych ciastach, chipsach, zupach w proszku, 

żywności fast food itp. Ważne jest, aby w diecie kobiety planującej zajść w ciążę nie 

zabrakło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które znajdują się np. w oleju 

rzepakowym, lnianym, oliwie z oliwek, rybach. Jednocześnie, należy ograniczyć tłuszcze 

nasycone i izomery trans. Mogą one źle wpływać na etapy oraz czas trwania cyklu 

menstruacyjnego. Kwasy tłuszczowe nasycone podwyższają poziom cholesterolu 

całkowitego, cholesterolu LDL i trójglicerydów. Udowodniono, iż zwiększenie o 2% 

spożycia tłuszczów trans w porównaniu z jednonienasyconymi kwasami tłuszczowymi 

powodowało dwukrotny wzrost ryzyka problemów z zajściem w ciążę. Przyczyną 

może być wpływ izomerów trans na receptor PPAR-γ, który uczestniczy w metabo-

lizmie glukozy. Zmniejszenie aktywności tego receptora może powodować zwiększenie 

oporności na insulinę i nasilenie procesu zapalnego. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 

z kolei, zwiększają poziom cholesterolu HDL, czyli „dobrego cholesterolu”. Zwięk-

szenie ich spożycia poprawia wrażliwość na insulinę, a to pozytywnie wpływa na 

kobiecą płodność. Korzystnie wpływa również zachowanie odpowiednich proporcji 

między omega-3 i omega-6. Kwasy omega-3 wpływają na obniżenie trójglicerydów oraz 

rozwój mózgu i wzroku. Zapobiegają też prawdopodobieństwu rozwoju endometriozy 

[3]. Spożywanie tłuszczów w nadmiarze ma wpływ na zdolność do zapłodnienia 

komórek jajowych. Wysokie spożycie negatywnie oddziaływało na rozwój pęcherzyka 

ciążowego, a także zdolność oocytów do zapłodnienia. Nienasycone kwasy tłuszczowe 

to prekursory prostaglandyn, którą są istotne do rozpoczęcia cyklu miesiączkowego, 

owulacji i wzrostu oraz rozwoju pęcherzyków. Prostaglandyny przygotowują endome-

trium macicy do przyjęcia zarodka i utrzymania ciąży. Kwas linolowy można znaleźć 

m.in. w oleju z pestek winogron (zawartość to ok. 58-78%) i rzepakowym (15-30%) 

[13].  

5. Witaminy i składniki mineralne  

5.1. Kwas foliowy  

U młodych kobiet często wstępuje niedobór kwasu foliowego (witaminy B9). 

Należy on do grupy związków nazywanych folianami. Związki te można znaleźć w pro-

duktach pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Odpowiednia ilość witaminy B9 

powinna być dostarczona organizmowi jeszcze przed ciążą, ponieważ wpływa na 

kształtowanie mózgu i rdzenia kręgowego u dzieci już w okresie płodowym [14, 15]. 

Według Programu Pierwotnej Profilaktyki i Wad Cewy Nerwowej kwas foliowy 

powinien być suplementowany w ilości 0,4 mg codziennie, już nawet miesiąc przed 

planowaną ciążą oraz w trakcie trwania pierwszego trymestru [16]. W celu wzbo-

gacenia diety w foliany należałoby wprowadzić do codziennego jadłospisu produkty 
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spożywcze, takie jak np.: nasiona roślin strączkowych, pełne ziarna zbóż, warzywa 

zielone liściaste, orzechy oraz drożdże. Spośród produktów pochodzenia zwierzęcego 

wątróbka drobiowa jest najlepszym źródłem kwasu foliowego, zawiera go aż 590 µg/100 g, 

a także wątróbka wołowa (330 µg/100 g). Dobrym źródłem są też jaja, zwłaszcza 

żółtko jaj [15, 17]. 

5.2. Witaminy B6 i B12 

Witaminy te odgrywają dużą rolę w przypadku płodności, wpływając na spadek 

poziomu homocysteiny oraz jej przemianę do metioniny lub cysteiny. Jest to istotne 

z uwagi na to, iż homocysteina to aminokwas niepowiązany z przemianami białek 

i uważany za przyczynę problemów sercowo-naczyniowych, nowotworów oraz zaburzeń 

rozrodczości. Wysoka wartość homocysteiny w płynie pęcherzykowym znajdującym 

się w jajniku może przyczyniać się do nieprawidłowej korelacji komórki jajowej 

z plemnikiem, a w konsekwencji znacznym zmniejszeniem możliwości poczęcia dziecka 

[18]. Dodatkowo, witamina B6 oddziałuje na stabilizację poziomu progesteronu, a co 

za tym idzie zwiększa szanse na ciążę. Gdy ilość progesteronu jest zbyt mała może to 

prowadzić do problemów z faza lutealną cyklu miesiączkowego u kobiety [19]. Nie-

wystarczająca ilość witaminy B12 skutkuje wstrzymaniem owulacji, a także nieodpo-

wiednią implantacją płodu oraz spadkiem aktywności plemników u mężczyzny [20]. 

Witaminę B12 można znaleźć w mięsie i jego przetworach, rybach, jajach oraz mleku 

i jego przetworach. Źródłami witaminy B6 są z kolei produkty zbożowe, w szczegól-

ności zarodki i otręby pszenne, a także orzechy, mięso, wędliny, jaja i kasze [21]. 

5.3. Witamina D3 

Witamina D3 jest produkowana z udziałem światła słonecznego w skórze czło-

wieka. Jej niedobory mogą powodować insulinooporność i zaburzenia płodności. Zbyt 

mała podaż zwiększa produkcję parathormonu, który odpowiada za prawidłową równo-

wagę hormonalną oraz gospodarkę wapniowo-fosforanową. Zaburzenia mogą prowadzić 

do problemów z owulacją, czego skutkiem może być niepłodność, jak również zaha-

mowanie menstruacji. Źródła żywnościowe witaminy D to m.in. tłuste ryby, jaja, 

mleko i przetwory mleczne. Dobrym źródłem są też oleje z wątroby tuńczyka lub wielo-

ryba. Niestety często stosowana dieta dostarcza tylko około 100 do 200 IU dziennie 

witaminy D, co daje 10-20% zapotrzebowania stąd zalecana jest jej suplementacja [22, 23]. 

5.4. Witaminy A, C i E 

Witaminy A, C i E wpływają znacząco na płodność. Zapobiegają zakażeniom dróg 

rodnych u kobiety i wpływają na przebieg cyklu menstruacyjnego. Witamina A utrzy-

muje odpowiedni rozwój płodu. Niska ilość witaminy E może oddziaływać na niepo-

prawny stan śródbłonka naczyń krwionośnych, a także zaburzenia owulacji i wzrost 

ryzyka wystąpienia poronień. Z kolei witamina C wpływa na poprawny wzrost pęche-

rzyków w jajniku, owulację oraz fazę latealną [14].  

5.5. Żelazo  

Żelazo jest składnikiem hemoglobiny – czerwonego barwnika krwi, który jest 
odpowiedzialny za dostarczenie komórkom organizmu tlenu. Około milion kobiet 
boryka się z niedoborem żelaza w organizmie. Może być to skutkiem utraty sporej 
ilości krwi w trakcie trwania miesiączki [24]. Według przeprowadzonych badań, 
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u kobiet, które nie mają odpowiedniej ilości żelaza w organizmie może pojawić się brak 
owulacji. W przypadku, kiedy jednak ona wystąpi, mogą pojawić się problemy z niską 
jakością komórki jajowej. Niska ilość żelaza obniża szansę na ciążę aż o 60% w porów-
naniu do kobiet, które nie mają takich braków. Suplementując żelazo w dawce 40 mg/dzień, 
można zwiększyć szanse na zajście w ciążę aż o 40% [12, 25]. Niedokrwistość wyni-
kająca z niedoboru żelaza może być powiązana z ryzykiem przedwczesnego porodu, 
a także prawdopodobieństwem niskiej masy dziecka po porodzie. Zapewnienie odpo-
wiedniej podaży żelaza w trakcie trwania ciąży oraz przed jej rozpoczęciem zmniejsza 
także ryzyko wad cewy nerwowej płodu. Bardzo wysoką przyswajalność posiada żelazo 
hemowe, które możemy znaleźć w mięsie, zwłaszcza wołowym oraz rybach i owocach 
morza. Białka znajdujące się w mięsie ułatwiają wchłanianie żelaza niehemowego 
znajdującego się w produktach pochodzenia roślinnego. Przykładami są produkty 
zbożowe, orzechy, nasiona roślin strączkowych oraz kakao [19, 26]. 

5.6. Cynk  

Mikroelement odgrywający ważną rolę w poprawnej przemianie białek, węglowo-
danów i kwasów nukleinowych bierze ponadto czynny udział w regulowaniu gospodarki 
hormonalnej. Konieczny jest do prawidłowej owulacji, pozwala na zachowanie odpo-
wiedniego cyklu menstruacyjnego u kobiety. Jego właściwości oksydacyjne pozwalają 
zapobiegać tworzeniu się reaktywnych form tlenu. Cynk wchodzi w skład około 300 
enzymów i jest niezbędny do odpowiedniego funkcjonowania insuliny i tyroksyny. 
Ilość cynku w produktach zależna jest m.in. od jego zawartości w glebie. Dobrymi 
źródłami tego mikroelementu są m.in. mięso i podroby, ryby, ostrygi, różne kasze, jaja, 
mleko, ciemne pieczywo oraz warzywa i owoce [27]. 

6. Produkty polecane w diecie wspomagającej płodność  

Ważnym elementem osób starających się o dziecko jest dobrze zbilansowana dieta 
codzienna, która powinna dostarczać odpowiednią ilość nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Do jadłospisu należy wprowadzić ryby morskie i owoce morza, a także 
oleje pochodzenia roślinnego. Istotne są również produkty pełnoziarniste zawierające 
dużą ilość błonnika. Bardzo ważne w diecie sprzyjającej płodności są również białka 
roślinne, czyli np.: soja, fasola, soczewica oraz warzywa i owoce: natka pietruszki, 
czerwona papryka, czy owoce jagodowe i cytrusowe, ponieważ są źródłem kwasu 
askorbinowego, który jest kluczowy do syntezy kolagenu – istotnego elementu przy 
wzroście pęcherzyka Graffa, fazy lutealnej oraz owulacji. Tkanka jajników również 
posiada dość duże stężenie witaminy C. Z kolei witaminę E w dużej ilości można 
znaleźć w oliwie z oliwek, olejach, awokado, migdałach, pistacjach, różnych nasionach: 
sezamu, słonecznika i dyni. 

W celu poprawienia płodności polecane są m.in. dieta śródziemnomorska i prudent 
pattern. Obie charakteryzują się znacznym udziałem warzyw i owoców, a te z kolei są 
bogate w błonnik, węglowodany złożone i białka roślinne. Każdy z tych wymienionych 
składników odgrywa istotną rolę w zachowaniu „zdrowia prokreacyjnego”. Wśród warzyw 
będących źródłem witamin, kwasu foliowego, żelaza, potasu, magnezu można wy-
szczególnić pomidory, paprykę, dynię, buraki, rukolę, szpinak, kalafior, brokuły, brukselkę, 
jarmuż oraz kapustę białą i czerwoną. Ze względu na posiadanie przeciwutleniających 
właściwości cenne są też acerola, aronia, agrest, jeżyny, borówka, czarne jagody, 
poziomki, truskawki, maliny, winogrona oraz żurawina [28]. 
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7. Produkty niewskazane w diecie kobiety planującej ciążę  

Dieta typu zachodniego charakteryzuje się znacznym udziałem czerwonego mięsa 

(przetworzonego, jak i nieprzetworzonego), wysoko przetworzonej żywności, dań typu 

fast food, słodkich produktów piekarniczych, gotowych sosów oraz słodkich napojów, 

również tych gazowanych. Te produkty należałoby ograniczyć w diecie osób pla-

nujących poczęcie dziecka. Model żywienia typu zachodniego oprócz nasyconych 

kwasów tłuszczowych, cukrów oraz łatwo przyswajalnych węglowodanów cechuje się 

też udziałem żywności bogatej w kwasy tłuszczowe trans. Do produktów będących ich 

źródłem, które należałoby ograniczyć lub wyeliminować należą te zawierające prze-

mysłowo utwardzone oleje, białe pieczywo, chipsy, potrawy smażone, ciasteczka, 

krakersy, lody oraz wyroby czekoladowe [29-31].  

Kolejnym związkiem mogącym negatywnie wpływać na płodność jest kofeina. 

Pierwsze badania zostały przeprowadzono już w 1988 roku i sugerowały, iż spożycie 

jednej filiżanki kawy dziennie może zmniejszyć aż o 50% prawdopodobieństwo zajścia 

w ciążę w jednym cyklu. Z kolei badanie NHS II przeprowadzone w Stanach Zjedno-

czonych nie potwierdza wpływu kofeiny na niepłodność owulacyjną, choć potwier-

dzono, iż kobiety spożywające wysokie dawki kofeiny sięgające powyżej 400 mg/dzień 

miały większe ryzyko problemów z płodnością aż o 20%. Różnice w uzyskanych 

wynikach badań mogą pochodzić z predyspozycji genetycznych kobiet w metabo-

lizowaniu kofeiny oraz zmianach w czasie cyklu owulacyjnego. Kofeina może też 

spowalniać transport komórki w jajowodzie. Może to skutkować tym, iż komórka nie 

dociera do macicy w określonym czasie i nie dochodzi do zagnieżdżenia się zarodka [32]. 

Innym składnikiem zdecydowanie wpływającym negatywnie na płodność jest alko-

hol. W wielu badaniach wykazano, iż ryzyko zakłócenia dojrzewania jaja występuje 

u ok. 10-12% kobiet, a ryzyko bezpłodności u 2-3%. W przypadku zaburzeń dojrze-

wania, alkohol oddziałuje na przysadkę oraz jajniki prowadząc do zakłóceń równowagi 

hormonalnej. W przypadku kobiet spożywających alkohol towarzysko zaobserwowano 

nieregularne cykle miesiączkowe, a także zanik jajeczkowania w przypadku kobiet 

uzależnionych. Wśród kobiet, które spożywają alkohol, zauważono również zwiększone 

ryzyko niepłodności związanej z endometriozą [33].  

8. Podsumowanie 

Prawidłowe odżywianie może zdecydowanie pomóc w poprawie płodności. Zmiana 

nawyków żywieniowych jest jednym ze sposobów radzenia sobie z niepowodzeniem 

podczas starań o dziecko. Problem niepłodności dotyczy bardzo dużej grupy ludzi na 

całym świecie i jest globalnym problemem. Konsekwencją bezskutecznych starań 

o poczęcie może być depresja, dlatego też jest to niebezpieczny problem, dotykający 

coraz większą grupę ludzi. 
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Czynniki żywieniowe wpływające na płodność kobiet 

Streszczenie  

Artykuł przybliża zagadnienia racjonalnego, zdrowego odżywiania się, którego celem jest wsparcie natu-

ralnej płodności. Dieta taka powinna opierać się na jak najmniej przetworzonych produktach, takich jak: 

świeże owoce i warzywa, orzechy, ryby i owoce morza oraz pełnoziarniste produkty zbożowe. Żywność 

powinna być bogata we wszystkie składniki pokarmowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu 

rozrodczego – witaminy, składniki mineralne, błonnik oraz kwasy tłuszczowe omega-3. Osoby starające 

się o potomstwo powinny również całkowicie wykluczyć ze swojej diety używki, takie jak alkohol i niko-

tyna, a także zadbać o zdrowy styl życia – zapewnić sobie dobrej jakości sen, niski poziom stresu, umiarko-

waną aktywność fizyczną, prawidłową masę ciała oraz ogólnie dobry stan zdrowia. 

Słowa kluczowe: dieta, płodność, żywienie 

Nutritional factors affecting female fertility 

Abstract  

This article aims to introduce the issue of a rational, healthy diet to support natural fertility. Such a diet 

should be based on the least processed products possible, such as fresh fruit and vegetables, nuts, fish and 

seafood, and whole grain cereals. Food should be rich in all the nutrients necessary for the reproductive system to 

function properly – vitamins, minerals, fibre and omega-3 fatty acids. People trying to conceive should also 

completely exclude stimulants such as alcohol and nicotine from their diet, and ensure a healthy lifestyle – 

good quality sleep, low stress levels, moderate physical activity, normal body weight and overall good health. 

Keywords: diet, fertility, nutrition 
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Polityki żywieniowe wdrażane w szkołach i placówkach 

edukacyjnych w zakresie usług gastronomicznych 

w wybranych krajach  

1. Wprowadzenie 

Do właściwego rozwoju dziecka potrzebne jest środowisko wspierające powstawanie 

zdrowych nawyków żywieniowych, zapewniających prawidłowy wzrost i zachowanie 

dobrego samopoczucia oraz uniknięcie chorób w przyszłości [1]. 

W obliczu narastającego problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży 

Komisja Europejska, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, ang. World Health Orga-

nization) oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmują działania i opracowują 

dokumenty związane z prawidłowym odżywianiem, problemem nadmiernej masy ciała 

i jej skutków zdrowotnych. Nawyki żywieniowe kształtują się we wczesnych latach 

życia, dlatego też bardzo ważne jest wdrażanie szkolnych polityk żywieniowych, pozwa-

lających na regulacje związane ze spożyciem wybranych grup produktów spożyw-

czych, których nadmierne spożycie przekłada się niekorzystnie na stan zdrowia dzieci 

i młodzieży [1].  

W 2006 roku Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała wytyczne mające na 

celu wspieranie rozwoju programów żywieniowych w europejskich szkołach. To 12 

kroków do zdrowego odżywiania. Komisja Europejska w 2007 roku przyjęła „Strategię 

w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością”, 

aby jeszcze bardziej skupić się nad tymi problemami. W wielu krajach podejmowane 

są inicjatywy mające na celu edukację uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie zdro-

wego żywienia. Tworzone są wytyczne dotyczące ograniczenia spożycia w placów-

kach szkolnych tłuszczów nasyconych trans, cukrów dodanych, słodyczy, słonych 

przekąsek, napojów gazowanych, soli [1]. 

Działania te są bardzo ważne, ponieważ należy zadbać jak najwcześniej o profi-

laktykę, aby zminimalizować negatywne skutki zdrowotne wynikające z nadmiernej 

masy ciała [2].  

1.1. Problematyka nadwagi i otyłości w populacji dzieci i młodzieży 

Nadwaga i otyłość to jedne z najbardziej niebezpiecznych zaburzeń zdrowotnych 

obserwowanych w ostatnich latach. To rosnący na całym świecie problem, który zyskał 

miano epidemii XXI wieku, a coraz częściej dotyczy także dzieci i młodzieży. Jak 

donosi Światowa Organizacja Zdrowia w 2014 roku nadmierną masę ciała odnotowano 
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u około 41 milionów dzieci poniżej 5. roku życia [3]. Badanie PINTUS z 2016 roku 

wskazuje, iż ok. 10% dzieci w wieku 1-3 lat miało nadwagę i otyłość, a blisko 20% 

było zagrożone wystąpieniem nadmiernej masy ciała [4]. Jak donoszą wyniki między-

narodowego badania HBSC z 2018 roku nadmierna masa ciała dotyczy blisko 30% 

chłopców i ponad 14% dziewcząt w wieku 11-15 lat [5]. Co piąty 8-latek w naszym 

kraju ma podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, które koreluje z nadwagą i otyłością [2]. 

Rozpowszechnianie się nadwagi i otyłości w tej grupie wiekowej wymaga wdrożenia 

odpowiedniej polityki żywieniowej, działań profilaktycznych, a przede wszystkim wpływu 

i postępowania rodziców na wybory żywieniowe dzieci [3]. 

Zbilansowany sposób odżywiania dzieci i młodzieży oddziałuje na ich prawidłowy 

rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. Coraz częściej obserwuje się, iż nieprawidłowe 

nawyki żywieniowe mają wpływ nie tylko na stan zdrowia dzieci, ale również warun-

kują występowanie zaburzeń zdrowotnych w wieku późniejszym [6]. Dane wskazują, 

iż u ok. 70% otyłych dzieci stan ten będzie utrzymywał się w dorosłości, co zwiększa 

ryzyko występowania zaburzeń metabolicznych, cukrzycy, chorób nowotworowych 

oraz chorób sercowo-naczyniowych [2, 7]. Należy pamiętać, iż stan ten prowadzi rów-

nież do problemów psychologicznych, emocjonalnych oraz społecznych [2].  

Nadmierna masa ciała wśród dzieci przez lata była niemal problemem niezauważal-

nym, rzadko opisywanym. Jednak zmiany gospodarcze i społeczne spowodowały, iż 

w wielu krajach zaczęto przejmować zachodni styl życia. Coraz więcej produktów 

wysokoprzetworzonych z dużą zawartością cukru oraz tłuszczu stało się ogólnodostęp-

nych, a poziom aktywności fizycznej uległ obniżeniu [6]. Zdaniem Światowej Organizacji 

Zdrowia to właśnie nadmierne dostarczanie pokarmu i niewielka aktywność, zaliczane 

do tzw. czynników behawioralnych są główną przyczyną nadmiaru masy ciała. 

Prowadzi to bowiem do trwałego utrzymywania dodatniego bilansu energetycznego, 

co w konsekwencji powoduje akumulację tkanki tłuszczowej i zwiększenie masy ciała, 

tzw. otyłość prostą [6]. Inne czynniki mogące warunkować występowanie nadmiernej 

masy ciała to genetyczne oraz psychologiczne. U dzieci można rozróżnić 3 krytyczne 

okresy zapoczątkowania otyłości: między 1. a 2. i 5. a 7. rokiem życia oraz podczas 

dojrzewania. W grupie dzieci młodszych często przyczynami odkładania się nadmiernej 

tkanki tłuszczowej są błędy rodziców, tj. przekarmianie, wynagradzanie słodyczami, 

nadmierna opiekuńczość, a także nieprawidłowe zwyczaje żywieniowe oraz brak aktyw-

ności fizycznej w rodzinie, co powoduje wykształcenie nieodpowiednich wzorców. 

Wśród młodzieży, poza czynnikami środowiskowymi, często dochodzą również aspekty 

psychologiczne tj. jedzenie emocjonalne, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem 

i dorastaniem [6]. Utrzymująca się otyłość prowadzi do poważnych konsekwencji 

zdrowotnych, w tym również natury psychospołecznej, co jest szczególnie ważne 

w wieku dorastania. Do negatywnych jej skutków możemy zaliczyć nasilenie tempa 

rozwoju i dojrzewania, zaburzenia metaboliczne (nadciśnienie tętnicze, dyslipidemię, 

miażdżycę, insulinooporność), zmiany skórne, zmiany zwyrodnieniowe spowodowane 

obciążeniem układu kostnego, próchnicę zębów i inne zaburzenia somatyczne [8, 9]. 

Ważne są także konsekwencje psychologiczne, ponieważ otyłość może przyczyniać się 

do problemów z rówieśnikami, naraża dzieci na przemoc psychiczną, odrzucenie, co 

prowadzi do opuszczania zajęć, izolacji, obniżenia poczucia własnej wartości, stanów 

lękowych i depresyjnych [2]. 



 

Iwona Piękoś-Lorenc, Joanna Woźniak-Holecka, Sylwia Jaruga-Sękowska 
 

120 

 

2. Polityki żywieniowe – ogólne informacje 

Biorąc pod uwagę konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego stylu życia 

młodych osób, bardzo ważne są działania wdrażane przez sektor zdrowia publicznego. 

Profilaktyka i edukacja od najmłodszych lat pozwala na wykształcenie odpowiednich 

wzorców [1]. Istotne jest również wprowadzanie prawidłowej polityki żywieniowej 

w placówkach oświatowych, ponieważ w szkole dzieci spędzają dużą część swojego 

dnia i wpływa ona na kształtowanie nawyków. Należy zapewnić optymalne produkty 

żywieniowe w szkołach, a także miejsca do ich spożycia. Działania edukacyjne prowa-

dzone w szkołach powinny obejmować swoim zakresem nie tylko uczniów, ale także 

nauczycieli i rodziców. Należy mieć na uwadze zasady prawidłowego odżywiania, ale 

również aktywnego spędzania czasu [1, 10].  

Wprowadzane polityki żywieniowe muszą uwzględniać ciągły wzrost produkcji 

żywności przetworzonej i systematycznie oceniać długoterminowe skutki zdrowotne 

wynikające z zastosowania nowych technologii [11]. Polityki żywieniowe to działania 

na wielu płaszczyznach. Mają one za zadanie zmniejszenie występowania chorób 

niezakaźnych. Dawniej uważano, iż wystarczy sama wiedza, aby ludzie dokonywali 

lepszych wyborów żywieniowych. Z czasem wyciągnięto jednak wnioski, iż wiedza 

ma ograniczony wpływ na zmianę nawyków i potrzeba również wprowadzenia 

szerszych systemowych działań edukacyjnych oraz wykorzystania zdobytej wiedzy 

w praktyce [12]. Strategie polityczne, technologiczne i inwestycyjne są niezbędne do 

wprowadzenia zmian w systemach opieki zdrowotnej, placówkach oświatowych oraz 

produkcji żywności. Pozwalają na tworzenie norm jakościowych i zasad znakowania 

żywności, a także na przeprowadzanie badań [13].  

Działania polityczne polegają na wprowadzaniu rozporządzeń i innych rozwiązań 

prawnych związanych np.: z ograniczaniem spożycia cukru dodanego poprzez wpro-

wadzenie tzw. podatku cukrowego”, stosowanie etykiet ostrzegawczych bądź ograni-

czanie marketingu – zwłaszcza w odniesieniu do dzieci, co prowadzić ma do zniechę-

cenia konsumentów do tych produktów i w konsekwencji dokonywania zdrowszych 

wyborów bądź miejsc, w których można zakupić wybrane produkty żywnościowe. 

Strategie technologiczne i inwestycyjne skupiają się zmianach dokonywanych na etapie 

produkcji żywności tj. np.: obniżeniu zawartości tłuszczu całkowitego, tłuszczów trans, 

soli czy unikaniu dodatków do żywności, aby ograniczyć rozwój chorób dietozależnych. 

Przykładem strategii placówek oświatowych może być skupienie się na profilaktyce 

pierwotnej i odejście od medykalizacji [13]. 

Polityka żywieniowa, aby była jak najbardziej skuteczna, powinna łączyć ze sobą 

nowoczesne osiągnięcia naukowe w zakresie dietetyki z przekazywaniem ich do opinii 

publicznej i wykazywaniem dowodów, iż działania te przynoszą zmiany [13]. Nie-

zależnie od poziomu rozwoju gospodarczego, kraje muszą w swoich politykach uwzględ-

niać obciążenia związane z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i występowaniem 

chorób przewlekłych wynikających z różnicy w dochodach, wykształceniu i możli-

wościach różnych grup społecznych [14]. 

3. Polityka żywieniowa w Polsce 

W Polsce działania polityki żywieniowej wobec dzieci i młodzieży w placówkach 

oświaty określa „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży 
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w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 

stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach” [15].  

W artykule 1 określone zostały grupy środków spożywczych, które mogą być 

dopuszczone do sprzedaży w sklepikach szkolnych, wraz z uwzględnieniem konkret-

nych rodzajów tych produktów [15]. Szczegółowo została opisana ilość cukru, jaka 

może być zawarta w poszczególnych napojach bądź jaką można do nich dodać. Napoje 

przygotowywane na miejscu nie mogą zawierać więcej niż 10 g cukru w 250 ml 

gotowego napoju. W produktach mlecznych ilość cukru nie może być większa niż 13,5 g 

na 100 g/ml gotowego produktu [15]. 

Ustęp 2 artykułu 1 reguluje ilość tłuszczu zawartego w produktach, która nie może 

przekraczać 10 g w 100 g/ml gotowego produktu. Znajdziemy tutaj również informacje 

o dopuszczalnej ilości soli (1 g w 100 g/ml gotowego produktu do spożycia bądź nie 

więcej niż 1,2 g soli w przypadku 100 g/ml pieczywa cukierniczego i półcukierni-

czego) [15].  

W rozporządzeniu zostały także opisane zasady komponowania posiłków z uwzględ-

nieniem wszystkich grup produktów zawartych w normach żywienia. Wskazano też 

ilość porcji i częstotliwość spożywania produktów z określonych grup, a także metody 

obróbki termicznej, które powinny być wykorzystywane w przygotowaniu potraw 

(artykuł 2) [15]. Zaleca się podawanie każdego dnia co najmniej dwóch porcji mleka 

lub produktów mlecznych, jednej porcji produktów stanowiących źródło białka tj.: 

mięso, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych. Warzywa i owoce powinny być 

uwzględnione w każdym posiłku, przynajmniej 5 porcji w ciągu całego dnia. Trzy 

posiłki główne zawierać powinny przynajmniej jedną porcję produktów zbożowych, 

a minimum raz w tygodniu spożywać należy porcję ryby [16]. 

4. Polityki żywieniowe w różnych krajach Unii Europejskiej 

W odpowiedzi na niepokojący wzrost nadwagi i otyłości w Europie Dyrekcja 

Generalna do spraw Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej opracowała 

strategię działań zdrowotnych związanych z odżywianiem, dietą, aktywnością fizyczną 

oraz zdrowiem [16]. Unia Europejska stworzyła ponadto plan działania na lata 2014-

2020 dotyczący nadwagi i otyłości wśród dzieci, który został przyjęty przez państwa 

członkowskie UE w lutym 2014 roku [17]. Kilka miesięcy później dyrektor generalny 

Światowej Organizacji Zdrowia powołał komisję do spraw zwalczania otyłości w grupie 

dzieci. Wspólne Centrum Badawcze (JRC, ang. Joint Research Centre) jako jednostka 

badawcza Komisji Europejskiej podjęła działania w zakresie zdrowia publicznego, 

również ze szczególnym uwzględnieniem problemu nadmiernej masy ciała wśród naj-

młodszych grup wiekowych. JRC wydała raport skoncentrowany na politykach 

żywieniowych 28 państw Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii, którego zada-

niem jest pomoc w wymianie doświadczeń w zakresie wdrażania takich działań oraz 

informowanie o wpływie i skuteczności podjętych polityk [1]. Szkolne polityki 

żywnościowe (SFP, ang. School Food Policies) w 65% państw UE stanowią odrębne 

polityki, reszta osadzona jest w obrębie ochrony zdrowia bądź edukacji. Tworzone są 

one w celu poprawy żywienia dzieci, zapobiegania otyłości, niedożywieniu oraz zwal-

czania nierówności w zdrowiu [1]. 

W ponad 90% krajów UE szkolne polityki żywieniowe odnoszą się do składu 

posiłków przygotowywanych w szkołach. Ponad połowa wdrażanych działań zawiera 
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standardy dotyczące składników odżywczych, bierze pod uwagę praktyki cateringowe, 

szkolenie personelu, a także miejsce, w którym spożywany jest posiłek. W Niemczech 

jadalnia musi być w jasnych kolorach oraz posiadać odpowiednie oświetlenie i miły 

wystrój oraz odpowiednie i funkcjonalne powierzchnie łatwe w utrzymaniu czystości. 

Malta również stawia na jasne pomieszczenia oraz muzykę w tle. Szkolne polityki 

żywieniowe odnoszą się też do wyposażenia kuchennego, przygotowania posiłku i jego 

prezentacji, czego przykładem mogą być działania w Austrii skupione na wystawianiu 

kawałków owoców podczas każdej przerwy. Niektóre regiony Belgii kładą nacisk, aby 

w automatach wybór napojów i przekąsek był zrównoważony, a produkty o wysokiej 

wartości odżywczej miały niższą cenę bądź były bardziej dostępne [1]. 

Większość szkolnych polityk żywnościowych UE zakłada ograniczenie spożycia 

soli, dostępność słodkich przekąsek i produktów wysokoprzetworzonych. Portugalia, 

Niemcy, Włochy, Słowenia czy Bułgaria zalecają stosowanie soli jodowanej. W Belgii, 

Chorwacji, Łotwie i Litwie ogranicza się bądź całkowicie eliminuje dodatki do żyw-

ności. W Szwajcarii i Walonii słodzone napoje dopuszcza się okazjonalnie, natomiast 

Rumunia i Węgry całkowicie ich zakazuje. W celu ułatwienia zdrowszych wyborów – 

Luksemburg w swoich politykach zaleca, aby woda była tańsza od napojów słodzonych 

i wycofuje automaty z tymi produktami. Jeśli chodzi o dozwolone napoje, wymienia 

się tutaj wodę, niesłodzoną herbatę, mleko i soki owocowe. W Austrii, Czechach, 

Łotwie, Belgii napoje zawierające kofeinę są zabronione. W Norwegii i Hiszpanii 

dobrowolnie zaleca się rezygnację z oferowania słodyczy w szkołach, natomiast 

w Grecji i na Cyprze możemy zauważyć listę dozwolonych słodkich produktów. Istnieją 

też kraje, w których mamy do czynienia z całkowitym zakazem dystrybucji słodyczy 

w placówkach szkolnych, np. Anglia i Szwecja. Ważnym składnikiem uwzględnianym 

w politykach żywnościowych jest tłuszcz, ponieważ powszechnym problemem jest 

nadmierne spożycie kalorii wynikające z nadmiaru tłuszczu w pożywieniu. W polskich 

i czeskich szkołach ogranicza się spożycie tłuszczów zwierzęcych na rzecz tłuszczów 

roślinnych. Spożycie tłuszczów nasyconych w Chorwacji, Estonii czy Finlandii zostało 

określone na maksymalnym poziomie 10% całkowitego dziennego spożycia energii, co 

ciekawe, we Włoszech przyjęto poziom 30% całkowitego spożycia tłuszczu. Działania 

Bułgarii, Hiszpanii czy Słowenii skupiają się także na wytycznych ograniczających 

tłuszcze trans w pożywieniu [1, 18, 19].  

Innym problemem jest nadmierne spożywanie cukrów dodanych przez dzieci. 

Działania SFP skupiają się w tym przypadku na określeniu maksymalnego dziennego 

spożycia tego składnika na poziomie 10% całkowitej dziennej podaży kalorii. Takie 

wytyczne możemy znaleźć m.in. w Chorwacji, Słowenii, Bułgarii i na Węgrzech. Poza 

ograniczaniem bądź eliminowaniem niektórych grup spożywczych, działania polityk 

żywieniowych mają na celu ograniczenie produktów dozwolonych w automatach na 

terenie szkół. Przykładem może być tutaj Hiszpania, gdzie porcja produktu ofero-

wanego w automacie może zawierać maksymalnie 200 kcal. W Portugalii natomiast 

automaty mogą być dostępne poza tradycyjnymi godzinami podawania podstawowych 

posiłków w placówkach [1]. 
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5. Podsumowanie  

Od najmłodszych lat należy zadbać o profilaktykę chorób i wdrażać działania mające 

na celu minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernej 

masy ciała [2]. Wdrażanie polityk żywieniowych jest bardzo ważne. Pozwala na wpro-

wadzenie zmian na wielu płaszczyznach, zaczynając od produkcji żywności, określania 

norm jakościowych, przez jej dystrybucję, działania marketingowe i normy prawne, 

a kończąc na odpowiednim znakowaniu. Powyższe działania mają na celu zmniejszenie 

nadmiernej masy ciała od najmłodszych lat i tym samym redukcję zachorowalności na 

choroby dietozależne w wieku późniejszym. Wiąże się to z obniżeniem kosztów systemu 

ochrony zdrowia oraz przede wszystkim warunkuje pozostanie w dobrej kondycji 

zdrowotnej do później starości i zwiększenie szansy na dokonywanie świadomych wy-

borów produktów żywnościowych w naszej codziennej diecie [13]. 
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Polityki żywieniowe wdrażane w szkołach i placówkach edukacyjnych w zakresie 

usług gastronomicznych w wybranych krajach 

Streszczenie 

Celem głównym pracy jest przedstawienie polityk żywieniowych wdrażanych w szkołach i placówkach 

edukacyjnych w zakresie usług gastronomicznych w wybranych krajach. 

Praca powstała na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (artykuły 

z czasopism naukowych, prace poglądowe oraz prace badawcze, raporty, rozporządzenia) przedstawiającego 

informacje o politykach i interwencjach żywieniowych wdrażanych w placówkach oświaty w wybranych 

krajach i ich wpływie na wybór produktów spożywczych przez dzieci. W poszukiwaniu artykułów nauko-

wych wykorzystano bazy naukowe tj.: Google Scholar oraz PubMed. 

Polityki żywieniowe to działania na wielu płaszczyznach. Mają one za zadanie zmniejszenie występowania 

chorób niezakaźnych. Biorąc pod uwagę konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego stylu życia młodych 

osób, bardzo ważne są działania wdrażane przez sektor zdrowia publicznego. Istotne jest również wprowa-

dzanie prawidłowej polityki żywieniowej w placówkach oświatowych, ponieważ w szkole dzieci spędzają 

dużą część swojego dnia i wpływa ona na kształtowanie nawyków. Należy zapewnić optymalne produkty 

żywieniowe w szkołach, a także miejsca do ich spożycia. Działania edukacyjne prowadzone w szkołach 

powinny obejmować swoim zakresem nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i rodziców.  

Słowa kluczowe: polityki żywieniowe, placówka edukacyjna, usługi gastronomiczne, żywienie 

Nutrition policies implemented in schools and educational institutions in the field 

of catering services in selected countries 

Abstract 

The main aim of the work is to present the nutrition policies implemented in schools and educational 

institutions in the field of catering services in selected countries. 

This article was prepared on the basis of a review of the current Polish and foreign literature (articles from 

scientific journals, review papers and research papers, reports, regulations) presenting information on 

policies and nutritional interventions implemented in educational institutions in selected countries and their 

impact on the choice of food products by children. In search of scientific articles, scientific databases were 

used, i.e. Google Scholar and PubMed. 

Nutrition policies are actions on many levels. They are designed to reduce the incidence of civilization 

diseases. Taking into account the consequences of inadequate lifestyle of young people, measures imple-

mented by the public health sector are very important. It is also important to implement the correct nutrition 

policy in educational institutions, because at school children spend a large part of their day and it influences 

the formation of habits. Optimal food products should be provided in schools, as well as places to eat them. 

Educational activities carried out in schools should cover not only students, but also teachers and parents.  

Keywords: nutrition policies, educational institution, catering services, nutrition 
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Ocena sensoryczna i ocena wiedzy studentów  

kierunku dietetyka na temat wód pitnych 

1. Wprowadzenie 

Woda jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych, a także stanowi 
niezbędny element organizmu człowieka. Zapotrzebowanie na nią musi być systema-
tycznie zaspokajane, gdyż pełni ona wiele biologicznych i fizjologicznych funkcji (np. 
transportuje składniki odżywcze wewnątrz organizmu, reguluje gospodarkę wodno-
elektrolitową, odpowiada za termoregulację i prawidłowe funkcjonowanie mózgu). 
Dzienne zapotrzebowanie na wodę wynosi od 25 do 35 ml na kilogram masy ciała i zależy 
między innymi od aktywności fizycznej, temperatury i wilgotności powietrza oraz ro-
dzaju spożywanego pożywienia [1-3]. Zawartość wody w organizmie noworodka wynosi 
75% masy ciała, natomiast wraz z wiekiem jej zawartość zmniejsza się i stanowi ok. 
60-50% u dorosłej osoby oraz 40-50% u osoby w wieku podeszłym. Niedostateczna 
podaż wody prowadzi do szeregu negatywnych skutków w organizmie. Między innymi 
może powodować zaburzenie funkcji poznawczych mózgu związanych z zapamięty-
waniem, uczeniem się, orientacją czy rozumieniem [4-6]. Odwodnienie na poziomie  
2-3% masy ciała powoduje obniżenie wydolności fizycznej i zaburzenia koncentracji, 
a ciężki niedobór wody może zakończyć się śmiercią. Natomiast odpowiednia podaż 
wody przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności na raka pęcherza moczowego, 
raka jelita grubego oraz chorób sercowo-naczyniowych [7-10].  

Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu istotna jest zarówno ilość dostar-
czanej wody, jak i jej jakość; w szczególności stopień zmineralizowania. Przyjmuje się 
powszechnie, że czysta woda powinna stanowić więcej niż połowę wartości spoży-
wanych płynów. Woda pitna dobrej jakości jest to:  

woda naturalna, pierwotnie czysta, bez zanieczyszczeń chemicznych, organicz-
nych i innych wynikających z działalności człowieka pozyskana ze złóż głębi-
nowych lub poziomów wodonośnych o udokumentowanych zasobach, rozpro-
wadzana w opakowaniach jednostkowych, bądź dostarczana z przebadanego 
źródła [3].  

Na rynku są dostępne wody źródlane, wody stołowe, wody mineralne o różnym 
stopniu mineralizacji, a także wody lecznicze. Każda z wód przeznaczonych do spo-
życia i dopuszczonych do obrotu handlowego jest objęta odpowiednimi przepisami 
prawnymi. Zgodnie z ustawą [11], wodę mineralną definiuje się jako:  
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wodę podziemną wydobywaną jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub 

wierconymi, różniącą się od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

pierwotną czystością pod względem chemicznym i mikrobiologicznym oraz 

charakterystycznym stabilnym składem mineralnym, a w określonych przy-

padkach także właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodu-

jącymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi.  

Wodę mineralną można podzielić ze względu na zawartość składników mineral-

nych na nisko- (do 500 mg/l), średnio- (500-1500 mg/l) oraz wysokozmineralizowaną 

(powyżej 1500 mg/l). Naturalną wodą źródlaną jest woda podziemna wydobywana 

jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czysta pod 

względem chemicznym i mikrobiologicznym, nie różniąca się właściwościami i składem 

mineralnym od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wodą stołową jest nato-

miast woda źródlana, do której dodano naturalną wodę mineralną lub sole mineralne 

zawierające co najmniej jeden składnik mający znaczenie fizjologiczne, taki jak: sód, 

magnez, wapń, chlorki, siarczany, wodorowęglany, węglany. Zgodnie z ustawą [12], 

woda lecznicza, z kolei, jest definiowana jako woda podziemna, która pod względem 

chemicznym i mikrobiologicznym nie jest zanieczyszczona i cechuje się naturalną 

zmiennością cech fizycznych i chemicznych. Kupując wodę w opakowaniu jednostko-

wym, należy zwracać uwagę przede wszystkim na ilość poszczególnych składników 

mineralnych w niej zawartych i dobierać ją do indywidualnych potrzeb. Przykładowo 

woda bogata w wodorowęglany jest korzystna dla osób cierpiących na nadkwasotę, 

gdyż alkalizuje kwasy żołądkowe, a woda chlorkowo-sodowa dla osób aktywnych 

fizycznie z uwagi na nadmierną utratę tych pierwiastków z potem i zapobieganie 

hiponatremii [13]. Naturalne wody mineralne i wody źródlane – niskosodowe, nisko- 

i średniozmineralizowane są zalecane dla starszych dzieci i kobiet w okresie ciąży. 

Preferencje konsumenckie w wyborze wody butelkowanej zależą głównie od smaku, 

przyzwyczajeń konsumenta, a także wyglądu opakowania. W niewielkim stopniu 

znaczenie ma zapach oraz informacje zawarte na etykiecie [14]. 

Celem pracy jest ocena sensoryczna wód źródlanych i wód mineralnych o różnym 

stopniu zmineralizowania wśród studentów kierunku dietetyka, a także ocena wiedzy 

i zachowań żywieniowych studentów na temat wód butelkowanych. 

2. Materiał i metody 

Przeprowadzono badanie ankietowe, wykorzystując anonimowy, autorski kwestio-

nariusz ankiety, wśród studentów kierunku dietetyka, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

(ŚUM) w Katowicach. W badaniu wzięło udział 102 studentów w wieku od 18 do 27 

lat, z pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich. Dla każdego ankieto-

wanego studenta obliczono wskaźnik masy ciała BMI (kg/m2), a wyniki poddano 

interpretacji zgodnie z normami wg WHO [15]. Kwestionariusz ankiety składał się 

z 22 pytań, z czego: dane metryczne – 5 pytań, zachowania żywieniowe w kontekście 

płynów/wód – 10 pytań, wiedza na temat wód – 5 pytań, ocena smakowa wód – 

2 pytania. Analizę i obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu programów: Excel 

i Statistica 13.0, Stat Soft Polska. Dane mierzalne scharakteryzowane zostały przy 

użyciu statystyk opisowych, natomiast niemierzalne z wykorzystaniem tabel wielo-

dzielczych. Istotność statystyczną określono na poziomie p < 0,05. 
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Ocena sensoryczna wód została przeprowadzona w laboratorium sensorycznym 

Katedry Dietetyki spełniającej standardy PN-EN ISO 8589:2010 (Analiza sensoryczna. 

Ogólne wytyczne dotyczące projektowania pracowni analizy sensorycznej) w oparciu 

o metodę szeregowania do ustalenia preferencji – zgodnie z ISO 8587:2006 (Sensory 

analysis. Methodology. Ranking). Materiał badawczy stanowiły wody źródlane i mine-

ralne, które zostały odpowiednio zakodowane: 505 – „Muszynianka”, 506 – „Primavera”, 

507 – „Cisowianka”, 508 – „Żywiec Zdrój”, 509 – „Kryniczanka”, 510 – „Nałęczo-

wianka”, 511 – „Dobrowianka”, 512 – „Kropla Beskidu”. Zadaniem oceniających było 

uszeregowanie próbek wody od najmniej do najbardziej preferowanych pod względem 

jakości sensorycznej. 

Do oceny wiedzy studentów wykorzystano skalę szkolną ocen, przyjmując: 0-1 

prawidłowych odpowiedzi – wiedza niedostateczna, 2 prawidłowe odpowiedzi – wiedza 

na poziomie dopuszczającym, 3 prawidłowe odpowiedzi – wiedza dostateczna, 4 pra-

widłowe odpowiedzi – wiedza na poziomie dobrym, 5 prawidłowych odpowiedzi – 

wiedza bardzo dobra. 

3. Wyniki badań 

W badaniu wzięło udział 102 studentów dietetyki, w tym 93 (91,2%) kobiety i 9 (8,8%) 

mężczyzn. Studenci pierwszego roku I i II stopnia stanowili odpowiednio 46,1% (47 

osób) i 53,9% (55 osób) ankietowanych. Stwierdzono, że 5,88% (6 osób) ankieto-

wanych ma niedowagę, 7,84% (8 osób) nadwagę, a 0,98% (1 osoba) otyłość I stopnia. 

U 85,3% (87 osób) ankietowanych studentów, BMI wskazywało na prawidłową masę 

ciała. Nikt z ankietowanych nie miał otyłości II oraz III stopnia (rys. 1). Szczegółowe 

dane dotyczące danych metrykalnych i antropometrycznych zamieszczono w tabeli 1. 

 
Rysunek 1. Wskaźnik masy ciała BMI ankietowanych wg norm WHO (N-102), [opracowanie własne] 

Tabela 1. Dane dotyczące wieku oraz miar antropometrycznych w badanej grupie 

Dane N = 

102 (100%) 

X 

średnia 

S 

odch std 

M 

mediana 

Rk; roz. 

kwartyl. 

xmin xmax As; wsp. 

asymetrii 

Wiek [lata] 24,3 15,7 22,0 3,0 18,0 34,0 Mediana 

As = 4,8 

Masa [kg] 59,5 9,9 58,5 10,0 42,0 96,0 Mediana 

As = 1,1 
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Wzrost [cm] 166,8 0,6 166,0 9,5 150,0 150,0 Mediana 

As = 1,6 

BMI 21,3 2,6 21,0 4,0 17,0 17,0 Mediana 

As = 1,1 

Źródło: opracowanie własne. 

Największa liczba respondentów spożywa od 1,5 do 2 l płynów dziennie (45,10% – 

46 osób), a poniżej 1 l jedynie 2,94% studentów (3 osoby) (rys. 2). Najchętniej i naj-

częściej wybieranym napojem przez studentów dietetyki jest woda, którą „kilka razy 

na dzień” spożywa 91,2% ankietowanych. Drugim najchętniej spożywanym napojem 

jest herbata, którą „kilka razy na dzień” spożywa 43,0% (44 osoby) ankietowanych, 

„raz dziennie” 23,5% (24 osoby). Na trzecim miejscu znajduje się kawa, która jest 

spożywana „kilka razy na dzień” przez 27,5% (28 osób) i „raz dziennie” przez 30,4% 

(31 osób) ankietowanych. Najrzadziej spożywanym napojem przez studentów dietetyki 

jest czekolada. Rzadziej niż raz w miesiącu spożywa ją 45,1% (46 osób), a w ogóle nie 

spożywa jej 33,3% studentów (34 osób). Żaden z respondentów nie zadeklarował 

spożycia czekolady kilka razy dziennie, raz dziennie oraz raz na tydzień (tab. 2). 

Istnieje zależność statystyczna pomiędzy ilością spożytych płynów a częstotliwością 

spożycia wody (p = 0,005). Woda zdecydowanie najczęściej spożywana jest kilka razy 

dziennie, z czego prawie połowa ankietowanych osób spożywa płyny w ilości 1,5-2 

litrów dziennie, a ¼ ankietowanych tylko 1-1,4 litrów dziennie (tab. 3). 

 
Rysunek 2. Ilość spożywanych dziennie płynów przez ankietowanych (N-102), [opracowanie własne]  

Tabela 2. Częstotliwość spożycia danych rodzajów napoi przez studentów – % (N-102)  

Rodzaj płynu 

Częstotliwość spożycia napojów 

Kilka razy 

na dzień 

Raz 

dziennie 

Kilka 

razy 

w tygod-

niu 

Raz na 

tydzień 

Kilka razy 

w 

miesiącu 

Raz na 

miesiąc 

Rzadziej 

niż raz 

w miesią-

cu 

W ogóle 

nie 

spoży-

wam 

Woda 91,2 3,9 3,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Kawa 27,5 30,4 9,8 2,9 9,8 2,0 8,8 8,8 
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Herbata 43,0 23,5 21,6 4,9 2,0 1,0 2,0 2,0 

Kakao 0,0 0,0 3,9 5,9 14,7 9,8 41,2 24,5 

Czekolada 0,0 0,0 4,9 0,0 10,8 5,9 45,1 33,3 

Sok owocowy 2,0 4,9 19,7 13,7 28,4 12,7 13,7 4,9 

Sok warzywny 0,0 2,0 4,9 9,8 13,7 10,8 24,5 34,3 

Sok owocowo-

warzywny 0,0 1,0 6,9 6,9 18,6 9,8 25,4 31,4 

Napoje 

wysokosłodzone 0,0 2,0 4,9 9,8 13,7 10,8 24,5 34,3 

Napoje 

energetyczne 0,0 4,9 7,8 7,8 18,7 8,8 15,7 36,3 

Alkohol 0,0 0,0 5,9 12,7 30,4 17,6 24,6 8,8 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 3. Zależność pomiędzy ilością spożywanych płynów a częstotliwością spożycia wody 

Ilość spożytych 

płynów 

Spożycie wody wartość 

p 

 Kilka razy 

dziennie 

Raz dziennie Kilka razy 

w tygodniu 

poniżej 1 litra 0,98% (N = 1) 0,98% (N = 1) 0,98% (N = 1) P = 

0,005 

chi-

kwadrat 

1-1,4 litra 26,47% (N = 27) 1,96% (N = 2) 2,94% (N = 4) 

1,5-2 litra 44,12% (N = 45) 0,98% (N = 1) - 

powyżej 2 litrów 19,61% (N = 20) - - 

Źródło: opracowanie własne. 

Istnieje zależność pomiędzy ilością wypijanych płynów a częstotliwością spożycia 

kawy (p = 0,011). Kawa najczęściej spożywana jest raz dziennie (14,0%) lub kilka razy 

dziennie (12,6%), przy jednoczesnym spożyciu płynów w granicach 1,5-2 litrów. 

Z kolei 10,2% respondentów wypija kawę raz dziennie przy spożyciu płynów 1-1,4 

litrów. Nie stwierdzono zależności pomiędzy ilością spożywanej herbaty, kako, czeko-

lady, soku owocowego, czy alkoholu a ilością wypijanych płynów (tab. 4). 

Tabela 4. Zależności pomiędzy ilością spożywanych płynów a częstotliwością wyboru wybranych napojów 

Spożycie płynów a wybrany 

napój 

wartość p 

kawa p = 0,01 chi-kwadrat 

herbata p = 0,85 chi-kwadrat 

kakao p = 0,92 chi-kwadrat 

czekolada p = 0,52 chi-kwadrat 

sok owocowy p = 0,38 chi-kwadrat 

alkohol p = 0,69 chi-kwadrat 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analizując zachowania żywieniowe w zakresie spożywanych wód, na podstawie 

uzyskanych wyników stwierdzono, że tylko 53,9% (55 osób) ankietowanych studentów 

zwraca uwagę na rodzaj spożywanej wody (mineralna/źródlana/stołowa), podczas gdy 

46,1% (47 osób) nie zwraca na to uwagi. Na stopień zmineralizowania spożywanych 

wód zwraca uwagę natomiast jedynie 43,1% ankietowanych (44 osoby). Najczęściej 

spożywaną wodą przez ankietowanych jest woda mineralna – 76,5% (78 osób) (rys. 3). 

Biorąc pod uwagę preferencje pod względem stopnia zmineralizowania wody, studenci 

najchętniej spożywają wodę średniozmineralizowaną – 73,5% (75 osób) (rys. 4). Nato-

miast pod względem stopnia nasycenia wody CO2, najchętniej wybierają wody niega-

zowane – 67,6% (69 osób), a najmniej chętnie sięgają po wody gazowane – 11,8% 

(12 osób) (rys. 5). 

 
Rysunek 3. Rodzaj najczęściej spożywanej wody wśród ankietowanych (N-102), [opracowanie własne] 

 
Rysunek 4. Najczęściej spożywana woda pod względem stopnia zmineralizowania przez ankietowanych 

studentów (N-102), [opracowanie własne] 
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Tylko 46,1% (47 osób) respondentów zwraca uwagę na rodzaj zawartych w wodzie 

składników mineralnych, podczas gdy 53,9% (55 osób) nie przywiązuje do tego uwagi. 

Najwięcej osób przy wyborze wody zwraca uwagę na obecność magnezu (36,3% – 37 

osób) oraz wapnia (34,3% – 35 osób), a najmniej na zawartość fluoru (0,98% – 1 osoba). 

Dwie osoby (1,96%) wskazały odpowiedź „inne”, wskazując na ogólny stopień mine-

ralizacji oraz siarczany jako te, na które zwracają uwagę przy wyborze wód (rys. 6). 

 
Rysunek 5. Najczęściej spożywana woda pod względem stopnia nasycenia CO2 przez ankietowanych 

studentów (N-102), [opracowanie własne] 

 
Rysunek 6. Składniki mineralne brane pod uwagę przy wyborze wody przez ankietowanych (N-47), 

[opracowanie własne] 

Wśród badanych, 93,1% (95 osób) ankietowanych nie sięga w ogóle po wody 

lecznicze, a 6,9% (7 osób) spożywa ją od czasu do czasu. Respondenci jako najbardziej 

preferowaną wodę wskazywali „Żywiec Zdrój” (26,5% – 27 osób), następnie „Nałęczo-
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wiankę” (19,6% – 20 osób), „Cisowiankę” (17,6% – 18 osób) oraz „Primaverę” 

(17,6% – 18 osób). Dwie osoby (1,96%) wskazały odpowiedź „inne”, podając, jako 

ulubioną wodę – wodę z kranu (rys. 7). Wśród osób, które wskazały wodę mineralną 

(78 osób – rys. 3) jako najczęściej spożywaną, aż 38,5% (30 osób) osób wskazało 

wodę źródlaną i 1,3% (1 osoba) wodę z kranu, jako najbardziej ulubioną. 

 
Rysunek 7. Najczęściej wybierana woda przez ankietowanych studentów (N-102), [opracowanie własne] 

W celu zbadania stanu wiedzy studentów dietetyki, z zakresu wód butelkowanych 

dopuszczonych do obrotu handlowego, zadano studentom pytania weryfikujące. Na 

podstawie wyników badań stwierdzono, że większość studentów zna poprawne zakresy 

wartości dla wód pod względem stopnia ich mineralizacji (66 osób – 64,7%), a także 

potrafi wskazać odpowiednią wodę dla osób cierpiących na nadkwasotę (53 osoby – 

52%). Niestety większość studentów nie zna poprawnych wartości pod względem 

stopnia nasycenia wód CO2, a także nie potrafi wskazać odpowiedniej wody dla spor-

towców. Poprawne odpowiedzi na te pytania udzieliło odpowiednio 33,3% i 32,4% 

ankietowanych. Niepokojący jest również fakt, że tylko 37,3% (38 osób) studentów 

potrafi wskazać wszystkie poprawne definicje poszczególnych rodzajów wód dopuszczo-

nych do obrotu handlowego (tab. 5). Wiedza studentów dietetyki z zakresu wód 

butelkowanych jest na poziomie niedostatecznym – 32,4% (33 osoby) ankietowanych 

udzieliło tylko 1 prawidłowej lub nie udzieliło żadnej prawidłowej odpowiedzi na 

zadane pytania. Jedynie 5,9% respondentów (6 osób) wykazuje się wiedzą na poziomie 

bardzo dobrym (rys. 8). 
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Rysunek 8. Wiedza studentów na temat wód butelkowanych – analiza wszystkich udzielonych odpowiedzi 

przez ankietowanego studenta, liczba osób (N-102) [opracowanie własne] 

Tabela 5. Wiedza studentów na temat wód butelkowanych – analiza pojedynczych pytań (N-102) 

Pytanie Poprawna odpowiedź Zła odpowiedź 

Liczba osób 

Poprawne zakresy wartości dla wód pod 

względem stopnia nasycenia CO2 

34 68 

Poprawne zakresy wartości dla wód pod 

względem stopnia mineralizacji 

66 36 

Poprawność definicji wód (źródlana, mineralna, 

stołowa, lecznicza) 

38 64 

Odpowiednia woda dla sportowców 33 69 

Odpowiednia woda dla osób z nadkwasotą 53 49 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie przeprowadzonych badań sensorycznych stwierdzono, że najbardziej 

preferowaną wodą przez studentów dietetyki jest woda o kodzie próbki 512 – „Kropla 

Beskidu” (wartość śr. rang – 5,02), a najmniej preferowaną jest z kolei woda o kodzie 

próbki 505 – „Muszynianka” (wartość śr. rang – 3,75) (tab. 6). Respondentów poproszono 

również o przydzielenie próbek do konkretnych rodzajów wód: źródlanej, niskozmine-

ralizowanej, średniozmineralizowanej oraz wysokozmineralizowanej (pytanie wielo-

krotnego dopasowania). Wody źródlane o kodach próbek 506 i 508 wskazało odpo-

wiednio 32,4% (33 osoby) i 55,9% (57 osób) osób. Wodę źródlaną o kodzie 508 

rozpoznało jednocześnie najwięcej osób jako wodę tego rodzaju. Duża liczba respon-

dentów – 52% (53 osoby) wskazała jako wodę źródlaną, wodę o kodzie próbki 510, 

chociaż była to woda średniozmineralizowana. Wody wysokozmineralizowane o ko-

dach próbek 505 i 509 zostały rozpoznane przez znaczną większość ankietowanych – 

odpowiednio 68,6% (70 osób) i 78,4% (80 osób). Problemy z rozpoznaniem zanoto-

wano natomiast w przypadku wód średniozmineralizowanych o kodach próbek 507 i 510. 

Wody te często były mylone z wodą źródlaną (woda o kodzie 510) i niskozmineralizowaną 

(woda o kodzie 507). Jedynie 28,4% (29 osób) – próbka 507 i 18,6% (19 osób) – 

próbka 510, wskazało poprawne próbki w przypadku wód średniozmineralizowanych 

(tab. 7). 

6
27

31

23

9 6

0 prawidłowych odpowiedzi 1 prawidłowa odpowiedź

2 prawidłowe odpowiedzi 3 prawidłowe odpowiedzi

4 prawidłowe odpowiedzi 5 prawidłowych odpowiedzi
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Tabela 6. Ocena sensoryczna wód źródlanych i mineralnych o różnym stopniu mineralizacji (N-102) 

Kod próbki Suma rang Kolejność 

rang 

Wartości 

średnie rang 

Odchylenie 

standardowe 

Odchylenie 

standardowe 

wartości 

średniej rangi 

512 512 VIII 5,02 2,17 0,21 

511 490 VII 4,8 1,87 0,19 

507 467 IV 4,7 2,02 0,2 

506 424 II 4,69 2,05 0,2 

510 440 III 4,58 2,23 0,22 

508 479 VI 4,31 2,21 0,22 

509 478 V 4,16 2,83 0,28 

505 382 I 3,75 2,62 0,26 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 7. Rozpoznanie wód pod względem stopnia mineralizacji (N-102) 

Woda Kod próbki 

505 506 507 508 509 510 511 512 

Źródlana 3 33 18 57 4 53 17 19 

Niskozmineralizowana 8 41 44 28 3 26 43 40 

Średniozmineralizowana 21 25 29 12 15 19 34 39 

Wysokozmineralizowana 70 3 11 5 80 4 8 4 

Źródło: opracowanie własne. 

4. Dyskusja 

Według norm żywienia z 2020 roku [16], dzienne spożycie wody u zdrowych kobiet 

w wieku od 19 do 30 lat powinno wynosić 2 l na dobę, a u mężczyzn w tym samym 

przedziale wiekowym 2,5 l na dobę. W badaniu własnym spożycie płynów było na 

zadowalającym poziomie, bo 45,10% ankietowanych spożywało od 1,5 do 2 l na dobę, 

a 19,61% powyżej 2 l. Prawidłowy nawyk picia wody, kilka razy dziennie, zaobserwo-

wano u 91,2% ankietowanych studentów. Podobne wyniki otrzymali Malczyk i wsp. 

[17], wykazując, iż najbardziej preferowanym napojem wśród studentów jest woda 

mineralna spożywana w zalecanych ilościach, przy czym znacznie częściej przez 

kobiety niż mężczyzn. Z kolei w badaniu Matuszek [18] ankietowani studenci nie 

wypijali odpowiedniej ilości płynów. Największy odsetek badanych (52%) wypijało 

jedynie 1-1,5 l płynów (najczęściej kawę i herbatę) na dzień. Prawidłowe nawyki 

w piciu napojów obserwowali natomiast Kulesza i wsp. [19] wśród studentów Uniwer-

sytetu Medycznego w Białymstoku. Najwięcej młodzieży spożywało dziennie 1,5-2 l 

płynów. Najczęściej była to woda (94%), herbata (61%), kawa (38%) lub sok (33%). 

Jedynie 5% ankietowanych sięgało po napoje słodzone. Wśród ankietowanych stu-

dentów dietetyki ŚUM obserwowano nieznacznie niższe spożycie kawy (27,5% – 

„kilka razy na dzień”) i herbaty (43% – „kilka razy na dzień”). Kawy i herbaty nie 

spożywa w ogóle odpowiednio 8,8 i 2% ankietowanych. Warto podkreślić fakt, iż 

34,3% studentów dietetyki ŚUM nie spożywa w ogóle napojów wysokosłodzonych, 

a 36,3% napojów energetycznych. Podczas gdy, bardzo wysokie spożycie napojów 

słodzonych (30% gazowanych i 17,8% niegazowanych) odnotowali Gawęcki i wsp. 

[20] wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Równie wysokie spo-
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życie odnotowano dla kawy (30%) i herbaty (60%). Należy podkreślić jednak, iż badana 

grupa ankietowana była mała i liczyła jedynie 40 osób. Prawidłowe zachowania 

żywieniowe spożywania napojów wśród studentów kierunku dietetyka UPH w Siedlcach 

obserwowali Kowalcze i wsp. [21]. Wykazano, iż codziennie wodę mineralną w ilości 

powyżej 5 szklanek wypija 22% ankietowanych, a ponad połowa (53%) spożywa ją 

w ilości 4-5 szklanek. Wśród ankietowanych nie było osób niespożywających codzien-

nie wody mineralnej. Zdecydowana większość studentek kierunku dietetyka okazjonal-

nie spożywała alkohol (62%), a 9% zadeklarowało całkowitą abstynencję. Również 

w prowadzonych badaniach 8,8% ankietowanych studentów (ŚUM) zadeklarowało 

całkowitą abstynencję, a 30,4% spożywanie alkoholu kilka razy w miesiącu. Spożycie 

alkoholu rzadziej niż raz w miesiącu zadeklarowało 24,6%.  

Z badań Rodziewicz-Gruhn i Połacik [22] wynika, że kierunek studiów i płeć 

badanych wpływa na sposób żywienia i picia wody. Wykazano, że tylko co trzeci ankie-

towany spożywa wodę codziennie. Ponad 19% studentek i 10% studentów kierunków 

humanistycznych nie pije wody codziennie. Takiego złego nawyku nie obserwowano 

wśród studentek i studentów na kierunkach technicznych i kierunku wychowanie 

fizyczne. Najwyższe codziennie spożycie wody obserwowano wśród studentek kierun-

ków technicznych (46,15%) i studentów kierunków humanistycznych (57,89%). Zarówno 

wśród kobiet, jak i mężczyzn pomiędzy spożyciem wody mineralnej a kierunkiem 

studiów występowała statystycznie istotna zależność (p < 0,05). Preferencje spożycia 

napojów różnią się także, ze względu na narodowość studentów i ich upodobania 

kulturowe. Polscy studenci najchętniej sięgają po herbatę, podczas gdy australijscy po 

niegazowaną wodę mineralną, a amerykańscy niegazowaną wodę mineralną i napoje 

gazowane [23]. W badaniach własnych, wykazano, że studenci (ŚUM) najczęściej 

spożywają wodę „kilka razy dziennie” (91,2%). Wyniki badań Vieux i wsp. [24] 

wskazują, że na ilość spożywanej wody wpływa wiek, płeć oraz rasa osób badanych. 

Całkowite spożycie wody wśród uczestników badania wyniosło 2718 ml/d, z czego 

77% pochodziło z wody i innych napojów, a 23% z żywności. Kobiety pobierały mniej 

wody ze wszystkich źródeł w porównaniu do mężczyzn. Osoby czarnoskóre, pocho-

dzenia nielatynoskiego, miały najniższy pobór wody, a osoby rasy białej nielatyno-

skiej najwyższy. Analizujac czynnik społeczno-ekonomiczny, wykazano że osoby 

z wyższym IPR miały najwyższy całkowity pobór wody. Z badań Qian [25] wynika, że 

40,4% ankietowanych studentów „prawie nigdy” nie pije wody butelkowanej, a 13,1% 

pije ją „prawie codziennie”. Taka częstotliwość również różni się istotnie (p = 0,001) 

w zależności od regionu, przy czym na terenie kampusu Singapurczycy piją najmniej 

wody butelkowanej (13,44%). Młodzież z HongKongu wypija 22,46% wody 

butelkowanej, a z Macau 24,35%. Tylko 9,7% ankietowanych z Singapuru pije butelkę 

wody prawie codziennie, podczas gdy z HongKongu i Macau odpowiednio 19,1 i 13,0%. 

W badaniu Ozgen [26] najwięcej respondentów z dzielnicy Beypazarı w Turcji wybiera 

wody źródlane (280 osób), wody mineralne smakowe wybiera 213 osób, a naturalną 

wodę mineralną bez żadnych dodatków wybiera jedynie 105 ankietowanych. W badaniu 

własnym młodzież akademicka bardziej preferuje wody mineralne (76,47%), od źród-

lanych (22,55%) i stołowych (0,98%). Uzyskane dane w badaniu własnym pokrywają 

się z preferencjami polskich i europejskich konsumentów obserwowanych od 2008 do 

2013 roku. Konsumenci najbardziej preferowali naturalne wody mineralne (PL – 
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ponad 55%, UE – 82,52%) , mniej osób wybierało wody źródlane (PL – 44%, UE – 

14,42%), a najmniej wody stołowe (PL – niecały 1%, UE – 3%) [27]. 

Biorąc pod uwagę mineralizację wody, najlepszym wyborem są wody średnio oraz 

wysokozmineralizowane zawierające większe ilości cennych składników mineralnych. 

Wśród ankietowanych najwięcej osób wypija wodę średniozmineralizowaną 72,5% 

(75 osób), natomiast wysokozmineralizowaną tylko 4,9% (5 osób). Zbliżone wyniki 

uzyskała Drywień i Nadolna [28], zaobserwowały one, iż tylko 13% studentów 

wybierało wody wysokozmineralizowane. Studenci dietetyki ŚUM najchętniej sięgają 

po wody niegazowane – 67,6% (69 osób) ankietowanych. Podobne wyniki uzyskali 

Marcinkowska i wsp. [29] dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Prawie wszyscy badani piją wodę mineralną (96%), z czego głównie (68%) wodę 

niegazowaną. Dzieci i młodzież z Niepołomic i Krakowa również najbardziej preferuje 

wodę niegazowaną (76%). Wodę gazowaną wybiera z kolei 26%, a wodę kranową 

14% ankietowanych. Niestety, mimo iż większość uczniów deklaruje, że spożywa wodę 

kilka razy w ciągu dnia, to prawie połowa z nich (42%) wybiera „wody smakowe” 

[30]. Również na rynku rumuńskim woda niegazowana jest bardziej preferowana 

(68%) przez konsumentów, w porównaniu do naturalnej wody mineralnej gazowanej, 

którą wybiera jedynie 28% osób. Pozostałe 4% ankietowanych to osoby, które wybie-

rają zarówno wody niegazowane, jak i wody gazowane. Zdecydowana większość 

respondentów twierdzi, że woda wywiera korzystny wpływ na zdrowie, jednakże przy 

kupnie, tylko 32% ankietowanych kieruje się jej jakością. Ponadto badanie wykazało, 

że konsumenci zwykle wybierają znany asortyment (70%) [31]. W badaniu własnym 

respondenci jako ulubioną wodę butelkowaną najczęściej wybierali ,,Żywiec Zdrój”, 

,,Nałęczowiankę”, ,,Cisowiankę” oraz „Primaverę”. Podobne wyniki uzyskała Drywień 

i Nadolna [28], wśród studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) 

oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), gdzie najpopularniejszą 

wodą była ,,Cisowianka” i ,,Nałęczowianka”. Natomiast najrzadziej studentki z obu 

uczelni wybierali wodę ,,Primaverę” i ,,Kroplę Beskidu”, w badaniu własnym były to 

wody: „Cechini”, „Oaza”, „Ustronianka”, „Polaris” oraz „Veroni mineral”. Natomiast 

w badaniu Mirek [32] najbardziej preferowaną wodą była ,,Nałęczowianka”, ,,Żywiec 

Zdrój” i ,,Muszynianka”. Sprawdzono również wiedzę na temat klasyfikacji wód 

i podobnie jak w badaniu własnym konsumenci wykazali się niedostateczną świa-

domością na ich temat. 

5. Podsumowanie 

1. Najczęściej spożywanym rodzajem wody przez studentów dietetyki ŚUM jest 

woda mineralna – średniozmieralizowana. 

2. Ponad połowa studentów nie zwraca uwagi na zawartość poszczególnych skład-

ników mineralnych w wypijanej wodzie. Osoby, które zwracają uwagę na składniki 

mineralne w wodach, najczęściej zwracają uwagę na zawartość w nich magnezu 

i wapnia. 

3. Pod względem nasycenia wody CO2 studenci wybierają najczęściej wodę nie-

gazowaną. 

4. Studenci wykazują się niedostateczną wiedzą na temat wód pitnych. 

5. W ocenie sensorycznej najbardziej preferowaną wodą była woda „Kropla Beskidu”, 

a najmniej „Muszynianka”. 
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Ocena sensoryczna i ocena wiedzy studentów kierunku dietetyka na temat wód 

pitnych 

Streszczenie 
Celem pracy jest ocena sensoryczna wód źródlanych i wód mineralnych o różnym stopniu zminerali-
zowania wśród studentów kierunku dietetyka, a także ocena wiedzy i zachowań żywieniowych studentów 
na temat wód butelkowanych. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą autorskiej ankiety wśród stu-
dentów kierunku dietetyka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W badaniu wzięły udział 
102 osoby, w wieku od 18 do 27 lat. Do oceny sensorycznej została zastosowana metoda szeregowania. 
Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, że największa liczba respondentów (45,1%) spożywa 
od 1,5 do 2 l płynów dziennie. Studenci dietetyki najchętniej wybierają wodę średniozmineralizowaną – 
73,5% (75 osób) oraz wodę niegazowaną – 67,6 (69 osób). Z badań sensorycznych wynika, że najbardziej 
preferowaną wodą jest woda „Kropla Beskidu” a najmniej „Muszynianka”. Wiedza studentów na temat 
wód butelkowanych jest niedostateczna – 32,4% ankietowanych udzieliło tylko 1 prawidłowej lub nie 
udzieliło żadnej prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania. Jedynie 5,9% respondentów (6 osób) wykazuje 
się wiedzą na poziomie bardzo dobrym. 

Słowa kluczowe: woda, ocena sensoryczna, wiedza, studenci 

https://www.ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/bromatologia-i-chemia-toksykologiczna


 

Ocena sensoryczna i ocena wiedzy studentów kierunku dietetyka na temat wód pitnych 
 

139 

 

Sensory evaluation and assessment of the knowledge of dietetics students about 

drinking water 

Abstract 

The aim of the study is the sensory evaluation of spring and mineral waters of various degrees of minera-

lization, among students of dietetics, as well as the evaluation of the knowledge and nutritional behavior of 

students about bottled waters. The study was conducted using the proprietary questionnaire among students 

of dietetics at the Medical University of Silesia in Katowice. In the study participated 102 people aged 18 

to 27. The ranking method was used for the sensory evaluation. The analysis of the obtained results shows 

that the largest number of respondents (45.1%) consumes 1.5 to 2 liters of fluids daily. Dietetics students 

most often choose medium-mineralized water – 73.5% (75 people) and still water – 67.6 (69 people). 

Sensory evaluation shows that the most preferred water is the Kropla Beskidu water and the least the 

Muszynianka water. Students' knowledge of bottled water is insufficient – 32.4% of the respondents gave 

only 1 correct or no correct answer to the questions asked. Only 5.9% of the respondents (6 people) show 

a very good level of knowledge. 

Keywords: water, sensory evaluation, knowledge, students 
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Anna Dolipska1, Barbara Janota2, Brygida Adamek3  

Wpływ mykotoksyn obecnych w żywności  

na zdrowie jednostki i populacji 

1. Wprowadzenie  

Grzyby strzępkowe (potocznie nazywane pleśnią) i ich zarodniki występują po-

wszechnie w środowisku. Niewielkie wymagania pokarmowe pozwalają tym organizmom 

na bytowanie niemal w każdej niszy [1, 2]. W procesach metabolicznych wykorzystują 

materię organiczną i wodę. Uboczne produkty wtórnych procesów metabolicznych, 

o właściwościach toksycznych w stosunku do innych organizmów żywych, określono 

terminem: mykotoksyny [2]. Do tej grupy zaliczono już ponad 400 różnych związków. 

Pod względem budowy chemicznej mykotoksyny stanowią grupę węglowodorów 

aromatycznych (rzadko alifatycznych) o niskiej masie cząsteczkowej, co wpływa na 

ich dużą stabilność pomimo zmieniających się warunków środowiskowych [3]. Myko-

toksyny wnikają do organizmów ludzi i zwierząt różnymi drogami: przez skórę, drogi 

oddechowe oraz drogą pokarmową. Penetracja do komórek innego organizmu powoduje 

w nich zaburzenia szlaków metabolicznych, w tym syntezy kwasów nukleinowych. 

Efekty przekładają się na zaburzenia narządowe i ogólnoustrojowe o zróżnicowanym 

nasileniu w zależności od substancji, dawki, drogi wprowadzenia i kondycji osoby 

narażonej. Monitorowanie potencjalnego wpływu ekspozycji na metabolity grzybów 

strzępkowych obecne w żywności stanowi kwestię istotną dla zdrowia publicznego [4]. 

2. Rozpowszechnienie mykotoksyn w środowisku 

Dane Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa 
(ang. The Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) wskazują, 
że każdego roku średnio 25% plonów na świecie ulega zanieczyszczeniu mykotoksy-
nami. Jeżeli stopień zanieczyszczenia jest istotny, wymaga eliminacji takiego produktu 
z dalszego stosowania/konsumpcji. Największe straty ekonomiczne w płodach rolnych, 
paszach oraz żywności powoduje 5 najczęściej wykrywanych substancji: aflatoksyna 
B1, ochratoksyna A, deoksyniwalenol, zearalenon oraz fumonizyna B1 [4]. Afla-
toksyny spotkać można w szerokiej gamie produktów spożywczych. Szacuje się, że 
blisko 4,5 mld ludzi na świecie jest narażonych na niebezpieczne dawki aflatoksyn 
w pożywieniu [5]. Najnowsze doniesienia wskazują na konieczność rozwoju badań 
klinicznych dotyczących niekorzystnego wpływu ochratoksyn na zdrowie człowieka 
oraz biomonitoringu prowadzonego na całym świecie. Jako kluczowy cel przyszłych 
analiz zostało określone rozumienie znaczenia biotransformacji ochratoksyn oraz rozwoju 
biomarkerów. Do programu ogólnoświatowych badań powinny zostać włączone 
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w szczególności kraje o wysokim poziomie skażenia: Chiny, Brazylia, Indie, państwa 
afrykańskie [5]. 

Zanieczyszczenie fumozynami zostało odnotowane w wielu krajach, w tym: Argen-
tynie, Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Włoszech, Szwajcarii i Stanach 
Zjednoczonych [6]. W związku z szerokim rozpowszechnieniem toksyn, konieczne 
jest prowadzenie stałej kontroli ilości fumonizyn w żywności przeznaczonej dla ludzi 
oraz w paszach dla zwierząt. 

Synteza mykotoksyn zachodzi najbardziej efektywnie, gdy względna wilgotność 
powietrza przekracza 70%, a wilgotność surowca roślinnego –15% [7]. Tym samym 
warunki produkcji, przechowywania i każdego etapu przetwarzania odgrywają rolę 
kluczową [7]. Wnikanie substancji toksycznej w łańcuch pokarmowy ludzi przebiega 
na dwa sposoby: bezpośrednio lub pośrednio. Ścieżka bezpośrednia polega na spoży-
waniu roślin, w których tkankach lub na powierzchni rozwijają się grzyby strzępkowe 
i powstają ich metabolity, natomiast pośrednia – na spożywaniu produktów odzwierzęcych 
pochodzących od zwierząt karmionych skażonymi paszami [7, 8]. Analiza trendów 
konsumenckich wskazuje na coraz większe zainteresowanie produktami naturalnymi 
oraz bio, produkowanymi bez użycia środków ochrony roślin. Przy mniejszym zasto-
sowaniu chemicznych konserwantów zwalczanie grzybów strzępkowych staje się 
coraz większym wyzwaniem [8]. 

3. Działanie toksyczne 

Mykotoksyny najczęściej wytwarzane są przez grzyby z rodzajów Penicillium, 
Aspergillus i Fusarium, natomiast każdy rodzaj grzybów strzępkowych wytwarza swój 
specyficzny profil metabolitów wtórnych. Dla podkreślenia wywoływanych ich działa-
niem uszkodzeń narządowych wyróżnia się: 

• hepatotoksyny (aflatoksyna B1);  

• nefrotoksyny (ochratoksyna A); 

• kardiotoksyny (moniliformina); 

• dermatotoksyny (T-2); 

• neurotoksyny (fumonizyna B1); 

• pulmotoksyny (fumonizyna B1); 

• mikohormony (zearalenon); 

• immunotoksyny (trichoteceny) [9]. 
Wpływ mykotoksyn na organizm ludzki jest wielokierunkowy i zależy od rodzaju 

substancji. Najlepiej poznane to: aflatoksyny, fumonizyny, ochratoksyny, patulina, tri-
choteceny oraz zearalenon [5]. Spotykane są w różnych rodzajach produktów spożyw-
czych (tab. 1). Efekt toksycznego wpływu metabolitów grzybów strzępkowych na 
ustrój określany jest terminem mykotoksykozy. 

Tabela 1. Rodzaje mykotoksyn, ich działanie na organizm oraz produkty spożywcze ulegające skażeniu 

Rodzaj 
mykotoksyny 

Działanie na organizm Produkty spożywcze ulegające 
skażeniu 

aflatoksyny genotoksyczne, mutagenne, rakotwórcze, 
hepatotoksyczne, immunotoksyczne, 

teratogenne 

orzechy, zboże, przyprawy, 
rodzynki, nasiona roślin 

strączkowych, mleko krowie, 
piwo 

fumonizyny rakotwórcze, nefrotoksyczne, kukurydza, sorgo, proso, mąka, 
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hepatotoksyczne, immunosupresyjne kasza, płatki kukurydziane 

ochratoksyny nefrotoksyczne, hepatotoksyczne, 

neurotoksyczne, immunotoksyczne, 

rakotwórcze, teratogenne, embriotoksyczne 

zboże, warzywa, kukurydza, 

fasola, soja, orzechy, soki 

owocowe, mięso wieprzowe 

patulina immunotoksyczne, mutagenne 

rakotwórcze, teratogenne, 

embriotoksyczne,  

kiełbasy, pieczywo, owoce, soki 

owocowe, pieczywo 

trichoteceny mutagenne, rakotwórcze, teratogenne, 

fetotoksyczne, cytotoksyczne, estrogenne 

kukurydza, pszenica 

zearalenon estrogenne, immunotoksyczne kukurydza, pszenica, fasola, ryż 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4-8]. 

Rodzaj oraz stopień nasilenia objawów mykotoksykozy zależy przede wszystkim 

od rodzaju mykotoksyny, ale także wchłoniętej dawki, czasu trwania ekspozycji 

i czynników osobniczych (płeć, wiek, stan zdrowia – w tym niedobory immunologiczne 

wrodzone i nabyte). Manifestacja jest wysoce niecharakterystyczna, od łagodnych 

objawów w postaci gorszego samopoczucia i dolegliwości przypominających nieżyt 

dróg oddechowych po objawy ostre i/lub przewlekłe w wyniku bardziej intensywnej 

ekspozycji (większej dawce i/lub dłuższym czasie) [4, 8].  

Zawierające mykotoksyny produkty żywnościowe w wymiarze jednostkowym 

przede wszystkim trafiają do przewodu pokarmowego. Intensywna ekspozycja może 

skutkować zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, takimi jak nudności, wymioty, biegunka 

oraz ból brzucha, a ostre działanie toksyczne występuje w krótkim czasie od spożycia. 

W najcięższych przypadkach manifestuje się ostra niewydolność wątroby i jej konse-

kwencje systemowe, co wtórnie pociąga za sobą uszkodzenie wszystkich ważnych dla 

życia narządów i może zakończyć się zgonem. Zmiany histopatologiczne obserwo-

wane w ostrej hepatotoksyczności spowodowane aflatoksyną to głównie stłuszczenie 

hepatocytów, ostra martwica krwotoczna i proliferacja kanalików żółciowych.  

Toksyczność przewlekła występuje w efekcie długotrwałego narażenia na niskie 

dawki toksyn. Objawia się między innymi obniżeniem odporności organizmu, zaburze-

niami wielonarządowymi, a także szeregiem problemów neurologicznych, w tym 

przewlekłym zmęczeniem, stanami depresyjnymi i zaburzeniami funkcji poznawczych. 

W przypadku uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego i przerwania jej 

ciągłości, mykotoksyny wywołują miejscową odpowiedź zapalną, co wpływa na obni-

żenie ilości wchłanianych składników odżywczych W dalszej perspektywie możliwy 

jest wpływ na inicjację procesu nowotworzenia [5, 9]. 

3.1. Aflatoksyny  

Aflatoksyny stanowią grupę najlepiej poznanych naturalnych substancji rakotwór-
czych. Wyodrębniono ich kilkanaście rodzajów, a najsilniejszym działaniem toksycznym 
cechują się formy B1, B2, G1 oraz G2. Groźna dla zdrowia ludzi jest również forma 
M1, będąca metabolitem aflatoksyny B1 – powstaje w organizmach zwierząt gospo-
darskich karmionych skażoną paszą. Znajduje się głównie w krowim mleku i jego 
przetworach, stąd największe ryzyko zatrucia powstaje w grupie małych dzieci [10]. 
Substancje te oddziałują głównie na wątrobę, nerki i ośrodkowy układ nerwowy. Zatrucia 
ostre dają objawy, takie jak: nudności, wymioty, bóle brzucha, obrzęk płuc, krwotoki 
do narządów wewnętrznych, zażółcenie skóry i śluzówek, drgawki, a także śpiączka. 
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Natomiast zatrucia przewlekłe, będące skutkiem długotrwałego narażenia na mniejsze 
dawki, manifestują się przede wszystkim jako skutki przewlekłej niewydolności 
wątroby i/lub układu oddechowego oraz reakcjami alergicznymi, u dzieci dodatkowo 
objawy obejmują zaburzenia rozwoju psychofizycznego [10, 11]. 

Jedno z pierwszych opisanych zatruć, w wyniku którego zginęło 106 osób, miało 
miejsce w 1974 roku w Indiach. Ówczesne badania wykazały śmiertelną dzienną 
dawkę aflatoksyny na poziomie 36,5-91 µg/kg masy ciała. U pacjentów występowały 
obrzęki kończyn i wątroby, wysoka gorączka oraz silna żółtaczka o charakterze postę-
pującym [12, 13]. Aflatoksykozę opisano również na terenie Kenii w 1981 oraz 2004 
roku. We wcześniejszym zdarzeniu na 20 pacjentów (2,5-40 lat) zgłaszających złe 
samopoczucie, stan podgorączkowy, brak apetytu i ból w jamie brzusznej, 12 rozwinęło 
niewydolność wątroby, która ostatecznie była przyczyną śmierci. Zakażenia w 2004 roku 
były spowodowane spożyciem skażonego ziarna kukurydzy. Spośród 317 pacjentów 
z objawami zatrucia zmarło 125. Podczas analizy próbek pochodzących ze skażonej 
żywności wykazano zawartość aflatoksyny na poziomie wyższym niż 1000 µg/kg 
(kenijska norma 20 µg/kg) [14-16]. 

Nowsze doniesienia wskazują na związek długotrwałej ekspozycji na aflatoksyny 
z zaburzeniem wzrostu i rozwoju u dzieci. Badania epidemiologiczne o takim charak-
terze zostały przeprowadzone na terenie Afryki Zachodniej [17]. W grupie 480 dzieci 
w Beninie i Togo autorzy wykazali wysoce istotny związek między wykrytymi 
w surowicy adduktami AF-alb (aflatoksyna – albumina) a zahamowaniem wzrostu u dzieci 
poniżej 5. roku życia. Aflatoksyny wykryto u 99% dzieci ze stwierdzonym zahamo-
waniem wzrostu. Ponadto wykazano istotną statystycznie ujemną korelację między 
indywidualnym stężeniem AF-alb a każdym z trzech parametrów wzrostu (wzrost 
w stosunku do wieku waga w stosunku do wieku i waga w stosunku do wzrostu). 
Dodatkowo dowiedziono wyraźną zależność dawka-odpowiedź między stężeniem AF-
alb a wzrostem i masą ciała dla danej grupy wiekowej. Efekt był najbardziej zauważalny 
podczas rozszerzania diety dzieci o pokarmy stałe, najczęściej kaszkę kukurydzianą 
[17]. Badania te podkreślają potrzebę dalszej analizy związku między wzrostem i roz-
wojem a ekspozycją na aflatoksyny, głównie w populacjach dzieci silnie narażonych 
na aflatoksyny. 

Pojawiają się także badania dotyczące powiązania rozwoju zmian neurodegenera-
cyjnych z narażeniem na aflatoksyny. Sugeruje się, że toksyny w paszach przeznaczo-
nych dla zwierząt mogą negatywnie wpływać na przepuszczalność bariery krew-mózg 
na drodze zaburzeń struktury fosfolipidowej, co z kolej skutkuje wyższą podatnością 
tkanki nerwowej na uszkodzenia prowadzące do otępienia starczego. Ponadto wykazano 
powinowactwo aflatoksyn do melaniny, co uniemożliwia jej prawidłowe wykorzystanie 
w ustroju. W efekcie wiązania melaniny z toksynami dochodzi do powstania depig-
mentacyjnych zmian skórnych, ale może dochodzić również do zaburzenia czynności 
substancji szarej ośrodkowego układu nerwowego – w efekcie zauważamy typowe 
objawy choroby Parkinsona [18, 19].  

Aflatoksyny wykazują dodatkowo negatywny wpływ na układ odpornościowy oraz 
oddechowy. U pacjentów narażonych na długotrwałą ekspozycję dochodzi do nasilenia 
odpowiedzi immunologicznej na alergeny wziewne [20, 21]. Charakterystyczne są 
także objawy alergii, jak: astma oskrzelowa, nieżyt nosa czy zmiany skórne i alergiczne 
zapalenie płuc [22]. Dodatkowo aflatoksyny wpływają na odpowiedź immunologiczną 
limfocytów CD4+, co powoduje ich znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu zakażeń 
HIV/AIDS [22]. 
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3.2. Fumonizyny  

Fumonizyny stanowią grupę ponad 25 związków, z których najważniejsze to: 

fumonizyna B1, fumonizyna B2 i fumonizyna B3. Wytwarzane są przez gatunki 

Fusarium verticillioides oraz Fusarium proliferatum, rozpowszechnione na terenie 

Chin, Afryki Południowej oraz Ameryki Północnej. W Polsce gatunek F. proliferatum 

występuje sporadycznie [23, 24].  

Po raz pierwszy zostały wyizolowane w Republice Południowej Afryki w 1988 roku. 

Wykazano wówczas, że fumonizyna B1 powoduje leukoencefalomalację u koni, zespół 

obrzęku płuc u świń oraz raka wątroby u szczurów. Wyniki badań przeprowadzonych 

na terenie Chin oraz Afryki Południowej wskazują, iż u ludzi fumonizyny stanowią 

czynnik etiologiczny raka przełyku [25-27]. Populacje na tych terenach cechują się 

jednym z najwyższych wskaźników zachorowalności na raka przełyku na świecie, 

a obok głównych czynników ryzyka, takich jak tytoń i alkohol, w tym przypadku równie 

istotne są mykotoksyny. Warto zauważyć, że kukurydza stanowi podstawowy składnik 

diety mieszkańców tych terenów [28]. 

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje fumonizyny w grupie 

związków prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi. Do potencjalnych mechanizmów 

hepatotoksyczności i rakotwórczości fumonizyn należą m.in.: przerwanie biosyntezy 

sfingolipidów, akumulacja kwasów tłuszczowych i proliferacja komórek, stres oksyda-

cyjny oraz peroksydacja lipidów, a także proliferacja peroksysomów [28, 29]. 

3.3. Ochratoksyny  

Grupę ochratoksyn tworzą trzy związki oznaczane kolejno literami A, B i C. 

Wytwarzane są przez gatunek Penicillium verrucosum oraz niektóre gatunki Aspergillus 

(A. ochraceus, A. sulphureus, A. sclerotium, A. mellus) we wszystkich strefach geogra-

ficznych. Powstają podczas nieprawidłowego przechowywania zbóż, głównie pszenicy 

i żyta. Nie bez znaczenia pozostają także warunki klimatyczne podczas zbiorów. 

Z powodu wilgotnego klimatu, w krajach skandynawskich, Kanadzie, Australii oraz 

Wielkiej Brytanii często występuje porażenie ziarna ochratoksyną A – wywołującą 

najsilniejszy efekt toksyczny. W Polsce ochratoksyna jest najczęściej występującą 

mykotoksyną i zanieczyszcza 12% zbóż oraz 2% pasz [30, 31]. W produkcji zwie-

rzęcej nie wykryto do tej pory ostrych zatruć mogących powodować znaczące straty.  

Ochratoksyny mają wpływ na wystąpienie objawów zatrucia ostrego i przewlekłego. 

Powodują również nieodwracalne uszkodzenie nefronów, prowadzące do śmierci. 

Ochratoksyna A jest dla wielu gatunków zwierząt bardziej toksyczna niż aflatoksyna 

B1 [32, 33]. Wyjątek stanowią przeżuwacze (owce, bydło), u których nie obserwuje się 

występowania ochratoksykoz. 

Zawarta w paszach ochratoksyna jest kumulowana w tkankach zwierzęcych (mię-

śniach, wątrobie), przez co stanowi duże zagrożenie dla ludzi. W 1993 roku została 

uznana przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem za związek prawdopo-

dobnie karcynogenny dla człowieka. Dowiedziono także jednoznaczny związek 

działania ochratoksyny A z wystąpieniem nowotworów u zwierząt [34, 35]. 

W przypadku szeregu związków zaliczanych do mykotoksyn – aflatoksyny, ochra-

toksyny A oraz fumonizyny – udokumentowano również działanie karcynogenne.  
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4. Działanie prokarcynogenne  

Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności wykazuje 

duże zainteresowanie jednoczesną ekspozycją na aflatoksyny i fumonizynę. Jest to 

podyktowane zdolnością fumonizyny do proliferacji komórek docelowych, a także 

wysoką genotoksycznością aflatoksyn. Badacze skupili się na Gwatemali, gdzie 

podstawowym składnikiem codziennej diety jest kukurydza, przez co mieszkańcy są 

narażeni na obie mykotoksyny. Na podstawie badań opartych na biomarkerach 

wykazano, że istnieje potencjał fumonizyny do modulowania hepatotoksyczności i/lub 

hepatorakotwórczości aflatoksyn [36]. Przyszłe badania dotyczące skutków zdrowotnych 

obu toksyn powinny uwzględniać możliwość współekspozycji. 

Aflatoksyny stanowią jeden z czynników środowiskowych o udowodnionym poten-

cjale rakotwórczym. Aflatoksyna B1 od 1993 roku widnieje na liście Międzynarodowej 

Agencji Badań nad Rakiem (IARC, ang. International Agency for Research on Cancer) 

jako substancja rakotwórcza dla ludzi. Badania tej samej agencji zakwalifikowały 

aflatoksynę M1 do grupy substancji „możliwie rakotwórczych dla ludzi” [37]. 

Metabolizm aflatoksyny B1 odbywa się w wątrobie z udziałem cytochromu P450. Na 

drodze kolejnych reakcji epoksydacji, hydroksylacji, demetylacji i hydratacji powstają 

mutagenne cząstki: AFB1- 8,9-egzo-epoksyd oraz AFB1-endo-epoksyd. Następnie 

przechodzą one etap uwodnienia oraz wiązania z albuminą i lizyną. W efekcie tworzą 

się addukty AFB1-albuminy i AFB1-lizyny, powodujące mutacje, których skutkiem 

może być rozwój nowotworów [38, 39].  

Działanie kancerogenne metabolitów aflatoksyn polega na interkalacji DNA, co 

inicjuje mutacje w genie kodującym białko p53 – cząsteczkę stanowiącą kluczowy 

element negatywnej regulacji cyklu komórkowego. W przypadku uszkodzenia DNA, 

które nie zostało naprawione z udziałem wewnątrzkomórkowych systemów naprawy, 

tetramer p53 inicjuje sygnał zatrzymania postępu proliferacji i kieruje komórkę na 

szlak apoptozy. Produkt zmutowanego genu nie wykazuje takiej aktywności, co 

otwiera możliwość stopniowej kumulacji komórek z utrwalonymi mutacjami i sprzyja 

karcynogenezie [40]. Pokarmowa ekspozycja na aflatoksyny skutkuje obciążeniem 

wątroby i ryzykiem indukcji procesu nowotworzenia w tym narządzie. Badacze naj-

częściej starają się oszacować wpływ aflatoksyn na zdrowie na podstawie badania raka 

wątroby, ze względu na to, że jest to jedyny punkt końcowy o ustalonym mechanizmie 

etiologicznym [40].  

Dane szacunkowe wskazują, że 28,2% światowych przypadków raka wątroby jest 

związanych z ekspozycją na aflatoksyny [5, 10, 41]. Ponadto aż 40% rocznych przy-

padków raka wątroby wywołanego aflatoksyną występuje w Afryce [42]. W badaniach 

przeprowadzonych w 2016 roku w Tanzanii oszacowano ryzyko populacyjne (ilość przy-

padków na 100 000 osób) raka wątroby wywołanego aflatoksyną. Wyniosło ono 2,95. 

Odnotowano także 1480 nowych przypadków raka wątroby wywołanego aflatoksyną, 

a wskaźnik DALY (ang. Disability-adjusted life year) dla tych przypadków raka 

wątroby wyniósł 56 247,63 (112 DALY na 100 000 osób) [43]. 

Badania doświadczalne na modelach zwierzęcych wskazują na korelację obecności 

w środowisku aflatoksyny G1 z wystąpieniem nowotworu płuc u myszy. Udowod-

niono także związek przewlekłej ekspozycji myszy na aflatoksyny G i B zawarte 

zarówno w pożywieniu, jak i w powietrzu, ze wzrostem zachorowalności na złośliwe 

nowotwory tkanek miękkich i białaczkę limfatyczną w grupie badanych zwierząt [44, 
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45]. Ponieważ metabolizm i toksykokinetyka aflatoksyn nie są jasno poznane, różnice 

wrażliwości między gatunkami na działanie aflatoksyn nie mogą być w pełni wy-

jaśnione. Ważnymi czynnikami mogą być różnice w aktywności izoform cytochromu 

P450, spowodowane albo polimorfizmami genetycznymi, albo zmianami ich ekspresji 

na skutek oddziaływań środowiskowych.  

Rozwój raka przełyku i żołądka u ludzi w trakcie narażenia na aflatoksyny jest 

potęgowany przez nadużywanie alkoholu. Alkohol miejscowo uszkadza błonę śluzową, 

co umożliwia toksynom łatwiejsze wnikanie do głębiej położonych komórek [46, 47].  

Rak wątrobowokomórkowy (ang. Hepatocellular carcinoma, HCC) występuje 

powszechnie w niektórych krajach rozwijających się, zwłaszcza w Chinach, Azji 

Południowo-Wschodniej, Afryce Subsaharyjskiej, Japonii i niektórych krajach basenu 

Morza Śródziemnego. Coraz więcej autorów wskazuje na rolę aflatoksyn w etiologii 

HCC. Dostępne badania epidemiologiczne były zazwyczaj przeprowadzane w krajach 

wysokiego ryzyka, gdzie powszechne są zarówno aflatoksyny, jak i zakażenie wirusem 

zapalenia wątroby typu B (ang. hepatitis B virus, HBV). Stąd konieczność prowa-

dzenia kolejnych obserwacji, również w krajach spoza grupy wysokiego ryzyka HCC. 

Rak wątrobowokomórkowy zazwyczaj rozwija się w przebiegu marskości wątroby, 

będącej skutkiem przewlekłego zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C (ang. 

hepatitis C virus, HCV). Ponad 155 000 przypadków HCC jest związanych z ekspo-

zycją na aflatoksyny [48]. Jak dowiedziono, żywność zanieczyszczona mykotoksynami 

wytwarzanymi przez grzyby z rodzaju Aspergillus flavus, wpływa na szybsze tempo 

rozwoju raka wątroby w grupie pacjentów z wątrobą pierwotnie uszkodzoną 

w przebiegu infekcji [49, 50]. Równoczesna infekcja HBV oraz narażenie na aflatoksyny 

73-krotnie zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju raka wątrobowokomórkowego 

w porównaniu z sytuacją, gdy brak takiego współoddziaływania. Ryzyko HCC u osób 

narażonych na kontakt z aflatoksynami jest 6 razy wyższe, a u zakażonych HBV 11 

razy wyższe niż w grupie kontrolnej [48].  

Sugestie synergii oddziaływania HBV i aflatoksyny w patogenezie HCC pochodzą 

z badania kohortowego przeprowadzonego w Szanghaju z udziałem ponad 18 000 

mężczyzn [51-53]. Autorzy przeprowadzili testy na obecność w moczu aflatoksyny B1 

i jej metabolitów: AFP1 i AFM1 oraz antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia 

wątroby typu B (HBsAg). U pacjentów z rakiem wątroby znacznie częściej niż w grupie 

kontrolnej występowały wykrywalne stężenia związków aflatoksyny. Obecność HBsAg 

wykazywała silną korelację z ryzykiem raka wątroby, co doprowadziło do wniosku, iż 

ekspozycja na aflatoksyny w obecności infekcji HBV zwiększa ryzyko HCC [54]. 

W procesie nowotworzenia zainicjowanego przez aflatoksyny, na poziomie molekular-

nym dochodzi do indukowania transwersji nukleotydów w kodonie białka p53. 

Skutkiem jest zablokowanie supresora odpowiedzialnego za uruchomienie mechanizmów 

naprawy DNA i indukcji apoptozy, będącej reakcją na niemożliwe do usunięcia uszko-

dzenia. Dodatkowo aflatoksyny zwiększają ilość powstających wolnych rodników 

poprzez wpływ na mitochondrialne DNA oraz przebieg oddychania komórkowego [55]. 

Tabela 2 przedstawia zależność między zapadalnością na raka wątroby a przyjmo-

waniem aflatosyn wraz z pożywieniem [56]. 
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Tabela 2. Zapadalność na raka wątroby a spożycie aflatoksyn z pożywieniem 

Kraj Współczynnik zapadalności na raka 

wątroby na 100 000/rok 

Spożycie aflatoksyny B, 

[ng/kg/dobę] 

Kenia, rejony 

wysoko położone 

1,2 3,5 

Kenia, tereny nisko 

położone 

4,0 10 

Tajlandia 6,0 45 

Mozambik 17,7 131,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [56]. 

Rola aflatoksyn w procesie ekspresji genów jest znacząca, jednak niedostatecznie 

zbadana, przez co temat ten jest wciąż przedmiotem zainteresowania badaczy i naukow-

ców. Dla przyszłych badań nad aflatoksynami niezwykle ważne jest również prowa-

dzenie projektów z udziałem krajów najbardziej dotkniętych skażeniem żywności 

i pasz tymi związkami. 

5. Podsumowanie, wnioski 

Mykotoksyny występujące w żywności stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia 

publicznego. Działanie toksyczne występuje w przypadku spożycia tych związków 

w dużej ilości, jednak warto podkreślić, iż długotrwała ekspozycja na niewielkie dawki 

mykotoksyn stanowi równie istotne zagrożenie dla zdrowia. Zagrożenie to można 

rozpatrywać w ujęciu dotyczącym populacji ludzkiej bezpośrednio, ale i pośrednio ze 

względu na możliwość kumulacji mykotoksyn w organizmach zwierząt hodowlanych. 

Możliwość oddziaływań genotoksycznych i mutagennych omówionych mykotoksyn 

stanowi ryzyko o zasięgu międzypokoleniowym. 

Analiza dostępnych informacji może być wykorzystana jako wstęp do tworzenia 

projektów dalszych badań, nakierowanych na ocenę spożycia żywności skażonej meta-

bolitami grzybów pleśniowych i oszacowanie związanego z tym ryzyka zdrowotnego. 

Kolejny aspekt stanowi wiedza społeczeństwa na temat bezpieczeństwa żywności 

i konieczność jej aktualizacji w oparciu o najnowsze ustalenia. Wobec faktu, że badania 

epidemiologiczne pozostają nadal fragmentaryczne, taka tematyka w powszechnej 

edukacji zdrowotnej jest niedostatecznie reprezentowana. 
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Wpływ mykotoksyn obecnych w żywności na zdrowie jednostki i populacji 

Streszczenie  

Dane Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa wskazują, że każdego roku 

średnio 25% plonów na świecie ulega zanieczyszczeniu mykotoksynami. Ich obecność w żywności ma 

związek ze skażeniem środowiska, stosowaniem nieadekwatnych agrotechnik uprawy, a także nieprawidło-

wymi procesami przetwórstwa oraz przechowywania produktów spożywczych. 

Mykotoksyny stanowią grupę niskocząsteczkowych związków, wytwarzanych przez poszczególne rodzaje 

grzybów, głównie z rodzajów Penicillium, Aspergillus i Fusarium, jako produkty uboczne ich procesów 

metabolicznych. Substancje te wykazują silne działanie immunotoksyczne, hepatotoksyczne, mutagenne, 

oraz teratogenne.  

Opracowanie stanowi analizę dostępnych informacji na temat mykotoksyn oraz ich wpływu na ludzki 

organizm. Celem opracowania jest podniesienie świadomości konsumentów na temat zagrożeń oraz możli-

wych konsekwencji zdrowotnych związanych ze spożywaniem żywności zawierającej pleśń. 

Słowa kluczowe: mykotoksyny, aflatoksyny, fumonizyny, ochratoksyny, wpływ na zdrowie człowieka  
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The impact of mycotoxins present in food on the health of the individual and 

population 

Abstract  

WHO data shows that about 25% of the world's crops are contaminated with mycotoxins each year. Their 

presence in food is related to the contamination of the environment, the use of inadequate agricultural 

techniques of cultivation, as well as improper processing and storage processes of food products. 

Mycotoxins are a group of low molecular weight compounds produced by various types of fungi, mainly 

Penicillium, Aspergillus and Fusarium, as by-products of their metabolic processes. These substances 

show a strong immunotoxic, hepatotoxic, mutagenic and teratogenic effect. 

The study analyzes the available information on mycotoxins and their impact on the human body. The aim 

of the study is to raise consumer awareness of the risks and possible health consequences related to the 

consumption of food containing mold. 

Keywords: mycotoxins, aflatoxins, fumonisins, ochratoxins, impact on human health 
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Paulina Pudlo1, Beata Całyniuk2 

Sposób żywienia w trakcie podróży z plecakiem 

w porównaniu ze zwyczajowym sposobem żywienia – 

case study 

1. Wprowadzenie  

Turystyka aktywna uprawiana w środowisku górskim staje się coraz bardziej 

popularna co jest zjawiskiem niezwykle pozytywnym, biorąc pod uwagę powszechnie 

występujący wśród społeczeństwa niski poziom aktywności fizycznej oraz siedzący 

tryb życia. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health 

Organization) niewystarczający poziom aktywności występuje u co czwartej osoby 

dorosłej [1].  

Z badań wynika, że aktywność fizyczna niesie ze sobą szereg korzyści zdrowotnych 

zmniejszając ryzyko wystąpienia przewlekłych chorób niezakaźnych, takich jak choróby 

układu sercowo-naczyniowego (CVD, ang. Cardiovascular Disase), osteoporoza, 

cukrzyca typu drugiego, depresja czy nowotwory [2-5]. 

Zwiększony poziom aktywności fizycznej podczas górskich wędrówek z plecakiem 

generuje jednak zwiększone zapotrzebowanie na energię, składniki pokarmowe i wodę, 

a prawidłowo zbilansowana dieta stanowi jeden z najważniejszych czynników wpły-

wających na zdolności wysiłkowe. Z badań wynika, że niedostateczna podaż energii, 

składników pokarmowych i wody u osób aktywnych fizycznie może prowadzić do 

uczucia zmęczenia, obniżenia zdolności wysiłkowych, a nawet do zaburzeń zdrowotnych, 

dlatego planując żywienie dla osób wędrujących po górach z dodatkowym obcią-

żeniem, należy dostosować ich ilość do aktualnego zapotrzebowania oraz zachować 

odpowiednie proporcje pomiędzy nimi. Istnieje jednak szereg czynników, charakte-

rystycznych dla terenu górskiego (długie dystanse do pokonania, duże odległości od 

miejsc zurbanizowanych, ograniczenia związane z masą i trwałością prowiantu), które 

mogą utrudniać pokrycie tego zapotrzebowania. Dodatkowym utrudnieniem w procesie 

bilansowania jadłospisu jest brak rekomendacji dotyczących żywienia na czas górskich 

wędrówek długodystansowych [5-7]. 

1.1. Zapotrzebowanie energetyczne 

Całkowite dzienne zapotrzebowanie energetyczne (TEE, ang. Total Energy Expan-

diture) jest zależne zarówno od podstawowych wydatków energetycznych (BEE, ang. 

Basal Energy Expanditure), na które składają się wiek, płeć, wzrost i masa ciała, stan 

zdrowia, stan odżywienia, czynniki genetyczne, a u kobiet także stan fizjologiczny, jak 

i od wydatków energetycznych związanych aktywnością fizyczną (EEPA, ang. Energy 

Expanditure of Psyhical Activity). Na TEE ma także wpływ termogeneza indukowana 
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pożywieniem (TEF, ang. Thermic Effect of Food). Dla zdrowej osoby dorosłej BEE 

wynosi ok. 1 kcal/kg m.c/godz [8, 9, 11]. BEE można obliczyć także za pomocą 

wzorów Harrisa-Benedicta lub Mifflina uwzględniających płeć, wiek, wzrost oraz 

masę ciała [8]. 

1.1.1. Aktywność fizyczna a wydatki energetyczne 

Na wydatki energetyczne ustroju wpływa każdy rodzaj aktywności fizycznej. Są to 

spontaniczne skurcze mięśni, utrzymanie prawidłowej postawy ciała, aktywność fizyczna 

niezamierzona, ale przede wszystkim ta o charakterze zamierzonym. Przy określaniu 

wydatków energetycznych związanych z aktywnością fizyczną istotną rolę odgrywa 

czas jej trwania oraz intensywność wysiłku. Wydłużenie czasu trwania aktywności, 

czy zwiększenie jej intensywności będzie zwiększało zapotrzebowanie na energię [9]. 

Wydatki energetyczne związane z aktywnością fizyczną określa się za pomocą 

współczynnika aktywności fizycznej (PAL, ang. Physical Activity Levels). Dla niskiego 

poziomu aktywności fizycznej PAL wynosi od 1,40 do 1,69, dla średniego od 1,7 do 

1,99 natomiast przy intensywnym bądź bardzo intensywnym wysiłku PAL = 2,0 – 2,4. 

Wartości >2,4 dla współczynnika PAL mogą być utrzymywane jedynie przez 

określony czas i wymagają wprowadzenia dodatkowej suplementacji [9, 12].  

1.1.2. Źródła energii w pożywieniu  

Wartość energetyczna poszczególnych składników żywności jest wyrażana za pomocą 

równoważników Atwatera. Substratami zapewniającymi energię z pożywienia są [8]: 

• 1 g węglowodanów przyswajalnych = 4 kcal (17 kJ/g); 

• 1 g błonnika pokarmowego = 2 kcal (8,4 kJ/g); 

• 1 g białka = 4 kcal (17 kJ/g); 

• 1 g tłuszczów = 9 kcal (38 kJ/g); 

• 1 g alkoholu = 7 kcal (29,4 kJ/g); 

• 1 g kwasów organicznych = 3 kcal (13 kJ/g); 

• 1 g polioli = 2,4 kcal (10 kJ/g); 

• 1 g inuliny = 1 kcal (4,2 kJ/g); 

• 1 g oligofruktozy = 1,5 kcal (6,3 kJ/g). 

Procesy zachodzące w organizmie, między innymi w mitochondriach komórek 

mięśniowych, prowadzą do przekształcania substratów energetycznych w adenozyno-

trifosforan (ATP, ang. Adenozine triphosphate) będący bezpośrednim źródłem energii 

[8, 13]. 

1.2. Węglowodany w diecie osób aktywnych fizycznie 

Aktywność fizyczna uprawiania w formie wędrówek z plecakiem po terenie górskim 

ma charakter wytrzymałościowy. Z badań wynika, że efektywność wysiłku wytrzy-

małościowego jest warunkowana odpowiednią podażą węglowodanów w diecie [6]. 

Zbyt niska podaż tego makroskładnika może prowadzić do wyczerpania zapasów gliko-

genu mięśniowego oraz obniżenia stężenia glukozy we krwi, będących najważniejszymi 

substratami dla pracujących mięśni. Będzie to skutkowało zmniejszeniem intensyw-

ności aktywności oraz uczuciem zmęczenia [7, 14]. Co istotne, węglowodany odgrywają 

znaczącą rolę w prawidłowej odpowiedzi immunologicznej organizmu sportowca. 

Intensywny wysiłek fizyczny wraz z niedostateczną podażą węglowodanów prowadzą 
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do obniżenia odporności ze względu na wzrost prozapalnych cytokin (IL-1beta, IL-6, 

IL-8, IMP-1alfa) i hormonów stresu, takich jak: adrenalina, noradrenalina i kortyzol, 

oraz obniżenie ilości białych krwinek [15, 36]. Ponadto deficyt węglowodanów 

w obrębie centralnego układu nerwowego będzie prowadził do spadku koncentracji 

i pogorszenia zdolności ruchowych [10, 14]. Z drugiej strony jednak zbyt wysoka podaż 

tego makroskładnika, w stosunku do zapotrzebowania, prowadzi do przekształcania go 

w organizmie w triacyloglicerole co w konsekwencji implikuje rozwój nadwagi czy 

nawet otyłości [8, 13].  

1.2.1. Zapotrzebowanie na węglowodany dla osób aktywnych fizycznie 

Dzienne zapotrzebowanie na węglowodany w diecie osób aktywnych fizycznie 

wynosi od 3 do 5 g/kg m.c./dzień przy lekkich wysiłkach, natomiast wraz ze wzrostem 

intensywności wysiłku wartość ta osiąga nawet do 8-12 g/kg m.c./dzień [14]. Wartości 

>8 g/kg m.c/dzień mogą jednak wymagać dodatkowej suplementacji i doboru odpo-

wiednich produktów o wysokiej zawartości węglowodanów [14]. Poza zwiększonym 

zapotrzebowaniem na węglowodany dieta osób aktywnych fizycznie uwzględnia także 

produkty zawierające cukry proste, które w diecie zwyczajowej nie są uwzględniane 

[15]. Zastosowanie cukrów prostych w diecie osób aktywnych fizycznie ma na celu jak 

najszybszą odbudowę zapasów glikogenu wykorzystanych w trakcie wysiłku [16]. 

1.3. Białko w diecie osób aktywnych fizycznie 

Z punktu widzenia osób aktywnych fizycznie białka i budujące je aminokwasy 

odgrywają istotną rolę w procesach syntezy białek (w tym białek mięśniowych) i gliko-

genu, odpowiadają za regenerację organizmu przy kontuzjach czy przetrenowaniu oraz 

wpływają na opóźnianie zmęczenia [8, 13, 15]. W diecie osób o zwiększonej aktyw-

ności fizycznej szczególnie istotna jest jednoczesna podaż białek i węglowodanów, 

ponieważ zwiększa to odpowiedź insulinową, prowadząc tym samym do zahamowania 

powysiłkowego katabolizmu białek [15]. Z badań wynika, że jednoczesna podaż tych 

dwóch makroskładników przy zahamowanym powysiłkowym katabolizmie białek 

będzie umożliwiała syntezę białek organizmu (zarówno mięśniowych, jak i mitochon-

drialnych) [15].  

1.3.1. Zapotrzebowanie na białko dla osób aktywnych fizycznie 

Zapotrzebowanie na białko u osób ze zwiększoną aktywnością fizyczną powinno 

wynosić 13-16% dziennego zapotrzebowania energetycznego [13]. U osób uprawia-

jących sporty rekreacyjnie lub wykonujących lekkie treningi nie jest wymagana zwięk-

szona podaż białka, a zapotrzebowanie na ten makroskładnik wynosi 1 g/kg m.c./dobę 

[11, 13]. Amerykański Instytut Medycyny Sportowej (ACSM, ang. American College 

of Sports Medicine) oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Dietetyczne (ADA, ang. 

American Dietetic Association) rekomendują spożycie białka na poziomie 1,2-1,4 g/kg 

m.c./dobę dla dyscyplin wytrzymałościowych [13, 14]. Dla osób regularnie uprawiają-

cych sporty Międzynarodowe Towarzystwo ds. Żywienia w Sporcie (ISSN, ang. The 

International Society of Sports Nutrition) zaleca spożycie białka w ilości 1,4-2,0 g/kg 

m.c./dobę [13,14]. 
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1.4. Tłuszcze w diecie osób aktywnych fizycznie 

Tłuszcze, tak jak węglowodany, są głównym źródłem energii, a ponadto składnikiem 
strukturalnym organizmu oraz rozpuszczalnikiem dla istotnych biologicznie związków, 
nierozpuszczalnych w wodzie [8, 15]. Organizm ludzki, analogicznie do gromadzenia 
zapasów glikogenu, gromadzi zapasy tłuszczu, które później może wykorzystywać jako 
źródło energii [15]. Występują jednak pewne różnice w wykorzystaniu tych substratów. 
Zapasy glikogenu, zgromadzone w mięśniach i wątrobie, są bardzo ograniczone i szybko 
się kończą. Zapasy glikogenu mięśniowego ulegają zmniejszeniu po 45 minutach 
aktywności fizycznej o umiarkowanej lub wysokiej intensywaności, natomiast zapasy 
tłuszczu umożliwiają wielogodzinny wysiłek fizyczny o stałej, niskiej intensywności 
[17, 37]. W trakcie wysiłku fizycznego duże znaczenie odgrywają triacyloglicerole 
oraz wolne kwasy tłuszczowe. Zgromadzone zapasy triacylogliceroli wewnątrz-
mięśniowych (IMTG, ang. Intramuscular triacylglycerol) stanowią źródło energii 
zarówno podczas wysiłku siłowego, jak i wysiłku aerobowego o różnych intensyw-
nościach. Im dłuższy czas trwania wysiłku, tym większe znaczenie IMTG jako źródła 
energii [15]. 

1.4.1. Zapotrzebowanie na tłuszcze dla osób aktywnych fizycznie 

Tłuszcz ogółem w diecie zwyczajowej powinien stanowić 20-35% całkowitego 
zapotrzebowania energetycznego diety [11]. W przypadku osób aktywnych fizycznie 
zapotrzebowanie to nieco zmienia się i wynosi 20-25% energii [18]. Wśród tłuszczy 
istotną rolę odgrywają niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), które mają 
duże znaczenie w profilaktyce CVD i innych przewlekłych chorób niezakaźnych [17, 
18]. Zapotrzebowanie na kwas linolowy (LA, ang. Linoleic acid) wynosi 4% energii 
całodziennej racji pokarmowej, natomiast na kwas α-linolowy (ALA, ang. α-Linolenic 
Acid) wynosi 0,5%. Ponadto dieta powinna dostarczać 250 mg kwasów eikozapen-
taenowego (EPA, ang. Eicosapantaenoic acid) i dokozaheksaenowego (DHA, ang. 
Docosahexaenoic acid) [11, 18]. Udział energii z kwasów tłuszczowych nasyconych, 
przyczyniających się do rozwoju miażdżycy i CVD, powinien być tak niski jak to jest 
możliwe [11, 18]. 

1.5. Błonnik pokarmowy w diecie osób aktywach fizycznie 

Błonnik pokarmowy, wg European Food Safety Authority (EFSA), definiowany 
jest jako niestrawne węglowodany plus lignina, w tym nieskrobiowe polisacharydy 
(NSP) – celuloza, hemicelulozy, pektyny, hydrokoloidy (tj. gumy, śluzy, glukany), 
oporne oligosacharydy – fruktooligosacharydy (FOS), galaktooligosacharydy (GOS), 
inne oporne oligosacharydy, oporna skrobia [19]. Błonnik dzieli się ze względu na 
rozpuszczalność w wodzie. Błonnik nierozpuszczalny w wodzie odgrywa istotną rolę 
w obrębie funkcjonowania przewodu pokarmowego m.in.: pobudza funkcje żucia 
i wydzielania śliny, buforuje i wiąże nadmiar kwasu solnego w żołądku, wpływa na 
zwiększone wydzielanie soków trawiennych, pobudza ukrwienie jelit, chroni przed 
zaparciami [8]. Natomiast błonnik rozpuszczalny w wodzie działa profilaktycznie 
w zaburzeniach gospodarki lipidowej poprzez wiązanie kwasów żółciowych, zwiększanie 
wydalania tłuszczów ze stolcem oraz opóźnianie wchłaniania kwasów tłuszczowych 
i cholesterolu [8, 20]. Ponadto działa odtruwająco dzięki zdolności wychwytywania 
toksycznych związków, takich jak jony metali ciężkich czy toksyny bakteryjne [8]. 
Dieta bogata w błonnik pokarmowy zapobiega nowotworom, otyłości, CVD oraz 
cukrzycy typu 2 [8, 11, 20]. 
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1.5.1. Zapotrzebowanie na błonnik pokarmowy dla osób aktywnych fizycznie 

Dotychczas nie ustalono zapotrzebowania na błonnik pokarmowy. Zalecenia odnoszą 

się do wystarczającego spożycia (AI, ang. Adequate intake), ponieważ brakuje wystarcza-

jących danych naukowych, aby określić średnie zapotrzebowanie (EAR, ang. Estimated 

average requirement) i ustalić poziom zalecanego spożycia (RDA, ang. Recommended 

dietary allowance) [11]. Zgodnie z Normami Żywienia dla Populacji Polskiej AI dla 

błonnika dla osoby dorosłej wynosi 25 g/dobę. Wartość ta jest nieco niższa w przy-

padku dzieci i osób starszych [11].  

1.6. Płyny w diecie osób aktywnych fizycznie 

Woda jest najważniejszym składnikiem ludzkiego organizmu. U osób dorosłych 

stanowi ona aż 60-70% masy ciała [8, 21]. Podczas wysiłku fizycznego zwiększa się 

utrata wody wraz z potem oraz przez płuca, dlatego konieczna jest zwiększona podaż 

płynów w diecie [11]. Odpowiednia ilość wody w całodziennej racji pokarmowej osób 

aktywnych fizycznie warunkuje prawidłową pracę mięśni poprzez transport substratów 

energetycznych i tlenu do mięśni oraz usuwanie z nich powstających metabolitów [18]. 

Ponadto woda zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała i prawidłowy 

przebieg procesów życiowych [8, 11].  

Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, zwłaszcza wśród osób aktywnych fizycznie, 

jest odwodnienie, które już na poziomie 1-2% objawia się uczuciem pragnienia 

i obniżeniem zdolności wysiłkowych [13]. Utrata wody na poziomie >5% objawia się 

bólem głowy, sennością, zaburzeniami neurologicznymi oraz zaburzeniami ze strony 

układu mięśniowego i krążeniowo-oddechowego. Przy odwodnieniu na poziomie 10% 

utraty masy ciała najczęściej konieczna jest hospitalizacja, a 15% utrata masy ciała 

spowodowana stratami wody będzie skutkowała śmiercią [13, 18]. Przy wysiłku o niskiej 

intensywności istnieje ryzyko dostarczenia wody w zbyt dużej ilości w stosunku do 

zapotrzebowania. Nadmiar wody bądź nawadnianie płynami hipotonicznymi będzie 

skutkowało hiponatremią, czyli niedoborem sodu w organizmie [13]. Wypłukanie sodu 

z organizmu objawia się najczęściej obrzękami dłoni i stóp, kurczami mięśni, dezorien-

tacją, bólem głowy i zaburzeniami świadomości oraz kaszlem i świszczącym oddechem 

świadczących o obrzęku płuc [13, 18]. 

1.6.1. Zapotrzebowanie na płyny dla osób aktywnych fizycznie 

Zapotrzebowanie na płyny jest warunkowane przez płeć, wiek, stan fizjologiczny, 

skład diety, rodzaj i intensywność wysiłku fizycznego oraz temperaturę otoczenia 

i wilgotność powietrza [11]. U osób wędrujących po górach z dodatkowym obciążeniem 

zapotrzebowanie na wodę zwiększa się proporcjonalnie wraz ze wzrostem czasu 

trwania i intensywności marszu [18]. Dodatkowym czynnikiem wpływającym w tym 

przypadku na zapotrzebowanie jest temperatura otoczenia [21]. W spoczynku zapotrze-

bowanie na płyny można określić za pomocą przelicznika 1 kcal diety = 1 cm3 wody, 

dlatego przy braku aktywności fizycznej podaż wody powinna być na poziomie ok. 

2000 ml wody/dobę dla kobiet oraz 2500 cm3 wody/dobę dla mężczyzn [11, 13]. Przy 

włączeniu aktywności fizycznej należy doliczyć odpowiednią ilość płynów, które będą 

utracone wraz z potem i wydychanym powietrzem [13]. Szacuje się, że utrata płynów 

wynosi około 1 dm3/godzinę przy intensywnym wysiłku fizycznym, jednak charakte-

rystyka pocenia się jest kwestią indywidualną dlatego zapotrzebowanie na wodę może 
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być u każdego nieco inne [18]. Aby zapobiec odwodnieniu organizmu, należy zadbać 

o prawidłowe nawodnienie jeszcze przed rozpoczęciem aktywności fizycznej, a w trakcie 

jej trwania regularnie przyjmować płyny w niewielkich ilościach, tak aby nie dopuścić 

do powstania uczucia pragnienia [12, 18]. 

1.7. Witaminy w diecie osób aktywnych fizycznie 

Witaminy, należące do mikroskładników, pełnią szereg istotnych funkcji w orga-

nizmie osób aktywnych fizycznie [6, 9]. Muszą być one dostarczane wraz z pożywie-

niem, ponieważ organizm nie jest w stanie ich sam syntetyzować. Wyjątek stanowią 

witamina D oraz niacyna, które częściowo są syntetyzowane w ludzkim organizmie 

[18]. Niedostateczne spożycie witamin w diecie osób aktywnych fizycznie będzie 

skutkowało hipowitaminozami, prowadzącymi do zaburzeń procesów metabolicznych 

i awitaminoz, czyli chorób wynikających z ich niedoborów [9]. Nadmierne spożycie 

witamin będzie prowadziło do hiperwitaminoz i tak samo jak hipowitaminozy będzie 

prowadziło do niekorzystnych zaburzeń w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu [18]. 

1.7.1. Witamina D 

Witamina D dostarczana wraz z pożywieniem pokrywa zaledwie 20% zapotrzebo-

wania [18]. Najważniejszym jej źródłem jest synteza skórna pokrywająca 80-100% 

zapotrzebowania. Do wytworzenia witainy D3 w organizmie, w ilościach ok. 2000-

4000 IU/dobę, konieczna jest co najmniej 15-minutowa ekspozycja na światło słoneczne 

z odsłoniętymi ramionami i podudziami. Pod wpływem promieniowania ultrafioleto-

wego 7-dehydrocholesterol, znajdujący się w keratynocytach warstwy rozrodczej 

naskórka, zostaje przekształcony do prewitaminy D3, a następnie do witaminy D3. 

W Polsce synteza skórna witaminy D zachodzi efektywnie jedynie od maja do września 

w godzinach 10:00-15:00, dlatego od października do kwietnia bądź w przypadku braku 

ekspozycji na światło słoneczne, konieczne jest włączenie dodatkowej suplementacji [22].  

Odpowiednia podaż witaminy D w diecie osób aktywnych fizycznie wywołuje 

w organizmie wiele korzyści [9]. Pozytywnie oddziałuje na układ kostny wpływając na 

mineralizację kości, poprawia wytrzymałość i siłę mięśni oraz wpływa na ich re-

generację [21]. Ponadto poprawia funkcjonowanie układ immunologicznego oraz 

nerwowego (wpływa m.in. na zachowanie równowagi i szybki czas reakcji) [9]. 

1.7.2. Witaminy antyoksydacyjne (C i E) 

Zarówno witamina C, jak i E należą do grupy witamin antyoksydacyjnych [23]. 

Wykazują one działanie przeciwutleniające, chroniąc tym samym organizm przed działa-

niem reaktywnych form tlenu (ROS, ang. Reactive Oxygen Species) [18]. Podczas 

zwiększonej aktywności fizycznej, ze względu na podwyższony pobór tlenu, dochodzi 

do powstawania większej ilości ROS. Pewne ilości ROS są niezbędne w organizmie 

sportowca, ponieważ umożliwiają adaptację do zwiększonej aktywności fizycznej, 

jednak ich nadmiar może prowadzić do powstawania urazów i stanów zapalnych oraz 

do uszkodzeń mięśni [23]. Ponadto odpowiednia podaż witaminy C i E sprzyja prawi-

dłowej regeneracji powysiłkowej organizmu [18].  
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1.7.3. Witaminy z grupy B (B6, B9, B12) 

Witaminy z grupy B są niezbędnym składnikiem diety, w szczególności dla osób 

o zwiększonej aktywności fizycznej. Witamina B6, B12 oraz foliany biorą udział 

w tworzeniu krwinek czerwonych co wpływa na wydolność tlenową sportowca [18]. 

Ponadto odpowiadają także za transport tlenu do komórek mięśniowych [18, 25]. 

Witamina B6 bierze udział w przemianach białek, tłuszczów, węglowodanów oraz 

witamin rozpuszczalnych w tłuszczach [8, 9]. Wraz z witaminą B12 i kwasem folio-

wym odpowiada za transport tlenu do komórek mięśniowych oraz tworzenie krwinek 

czerwonych, co jest istotne dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej. Ponadto 

bierze udział w regulacji glukoneogenezy oraz glikogenolizy w czasie wysiłku fizycz-

nego [18]. Witamina B6 wykazuje także pozytywny wpływ na wchłanianie magnezu [24].  

Witamina B12 poprawia adaptację do wysiłku fizycznego poprzez redukcję zmęczenia, 

a ponadto zapewnia prawidłową regenerację poprzez udział w produkcji melatoniny 

regulującej rytm dobowy człowieka [18].  

1.7.4. Zapotrzebowanie na wybrane witaminy  

Jak dotychczas nie określono zapotrzebowania na witaminy dla osób o poziomie 

aktywności fizycznej wyższym niż na poziomie umiarkowanym, czyli przedstawionym 

w normach dla ludności Polskiej [25]. Zapotrzebowanie na wybrane witaminy dla 

ludności Polskiej przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Zapotrzebowanie na wybrane witaminy dla ludności Polskiej 

Witamina Norma Płeć 
Wiek [lata] 

19-30 31-50 51-65 66-75 >75 

Wit. D 

[µg/dobę] 

AI K 15 

AI M 15 

Wit. C 

[mg/dobę] 

EAR 
K 

60 

RDA 75 

EAR 
M 

75 

RDA 90 

Wit. E 

[mg/dobę] 

AI K 8 

AI M 10 

Wit. B6 

[mg/dobę] 

EAR 
K 

1,1 1,3 

RDA 1,3 1,5 

EAR 
M 

1,1 1,4 

RDA 1,3 1,7 

Foliany 

[µg/dobę] 

EAR 
K 

320 

RDA 400 

EAR 
M 

320 

RDA 400 

Wit. B12 

[µg/dobę] 

EAR 
K 

2,0 

RDA 2,4 

EAR 
M 

2,0 

RDA 2,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]. 
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1.8. Składniki mineralne w diecie osób aktywnych fizycznie 

Składniki mineralne stanowią zaledwie 4% masy ciała [8]. W diecie osób 

aktywnych fizycznie ich odpowiednia podaż jest tak samo ważna jak dostarczanie 

adekwatej do zapotrzebowania ilości witamin [6]. Jednak w przeciwieństwie do 

witamin, składniki mineralne pełnią funkcje budulcowe w organizmie [18]. W związku 

z tym, że są związkami egzogennymi, muszą być dostarczane do organizmu wraz 

z dietą. Organizm nie jest w stanie ich sam syntetyzować [8]. O niezbędności danego 

pierwiastka decyduje to, czy przy jego niedostatecznej podaży wraz z dietą pojawiają 

się specyficzne objawy chorobowe [18]. Wśród objawów wymienia się np. kruchość 

kości, niedokrwistość, pogorszenie pobudliwości mięśniowo-nerwowej czy zmniejszenie 

odporności organizmu [8]. Po uzupełnieniu niedoborów składników mineralnych objawy 

zazwyczaj ustępują [18]. 

1.8.1. Wapń  

Wapń należy do makropierwiastków. Oznacza to, że zapotrzebowanie na niego 

wynosi ponad 100 mg [8]. Jest on podstawowym składnikiem układu szkieletowego 

[18]. Wraz z witaminą D stanowi najważniejszy czynnik zapobiegający złamaniom 

kości [27]. Wapń ponadto utrzymuje prawidłową kurczliwość mięśni, warunkuje pra-

widłową pracę serca oraz odpowiada za przewodnictwo nerwowe, co czyni go jednym 

z najważniejszych pierwiastków dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej [28]. 

1.8.2. Cynk  

Cynk należy do grupy mikropierwiastków, do których zalicza się także żelazo, jod, 

mangan, miedź, kobalt i molibden [18]. Bierze on udział w przemianach białek, 

węglowodanów i kwasów nukleinowych [8]. Podobnie jak wapń jest składnikiem 

budującym zęby, układ kostny, włosy oraz skórę, a ponadto wpływa na metabolizm 

mięśniowy [18]. 

1.8.3. Żelazo  

Żelazo stanowi niezbędny składnik budulcowy krwinek czerwonych i hemoglobiny 

[18]. Aż 70% tego pierwiastka znajduje się w barwniku krwi, czyli hemoglobinie, 

której stężenie przekłada się na wyniki osiągane przez sportowców [8, 29]. Co istotne 

dla osób aktywnych fizycznie żelazo bierze udział w transporcie i wykorzystaniu tlenu 

[18]. Ze względu na to, że stanowi składnik budulcowy enzymów antyoksydacyjnych 

wpływa także na siłę mięśniową [29]. 

1.8.4. Magnez 

Magnez jest niezbędny w procesie syntezy kwasów nukleinowych [30]. Wchodząc 

w skład enzymów, bierze udział w przemianach białek, tłuszczów i węglowodanów 

[16, 30]. Odpowiada także za równowagę kwasowo-zasadową i wodno-elektrolitową 

organizmu [18]. Bierze udział w procesie skurczu mięśni oraz odpowiada za prawidłowy 

rytm serca [18, 31]. 

1.8.5. Zapotrzebowanie na składniki mineralne 

Aktywność fizyczna wymaga dostarczania do organizmu odpowiedniej ilości skład-

ników mineralnych, które warunkują prawidłowy przebieg wielu procesów życiowych 

[16]. Zapotrzebowanie na wybrane składniki mineralne przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Zapotrzebowanie na wybrane składniki mineralne dla ludności polskiej 

Skł. Min. Norma Płeć 
Wiek [lata] 

19-30 31-50 51-65 66-75 >75 

Wapń 

[mg/dobę] 

EAR 
K 

800 1000 

RDA 1000 1200 

EAR 
M 

800 1000 

RDA 1000 1200 

Cynk 

[mg/dobę] 

EAR 
K 

6,8 

RDA 8 

EAR 
M 

9,4 

RDA 11 

Żelazo 

[mg/dobę] 

EAR 
K 

8 6 

RDA 18 10 

EAR 
M 

6 

RDA 10 

Magnez 

[mg/dobę] 

EAR 
K 

255 265 

RDA 310 320 

EAR 
M 

330 350 

RDA 400 420 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]. 

2. Założenia i cele pracy 

Celem pracy była analiza i ocena sposobu żywienia kobiety i mężczyzny w trakcie 

podróży z plecakiem i porównanie go z dietą zwyczajową.  

3. Materiał i metody 

Badaniem objęto mężczyznę i kobietę. Dane dotyczące płci, wieku, masy ciała 

i wzrostu zostały zadeklarowane ustnie przez badanych. Wskaźnik masy ciała (BMI, 

Body Mass Index) został obliczony przez podzielenie masy ciała [kg] przez wzrost [m] 

do kwadratu. Wartość wskaźnika BMI zinterpretowano wg danych referencyjnych 

WHO 2004. Dokładna charakterystyka badanych została podana w tabeli 3. Dane 

dotyczące sposobu żywienia uzyskano na podstawie analizy całodziennych racji pokar-

mowych zebranych za pomocą metody bieżącego notowania. Badani przez 7 dni noto-

wali na bieżąco w dzienniczku żywieniowym spożycie produktów, potraw i napojów, 

stosując metody zapisu: wagową oraz miary gospodarcze. Następnie badanie powtórzono 

w okresie trwania wędrówki. Uczestnicy spędzili tydzień na Głównym Szlaku 

Beskidzkim przemierzając 200 km. Średnio dziennie pokonywali 28,6 km z obciąże-

niem: 16 kg dla mężczyzny i 11 kg dla kobiety. Ostatnie 27,4 km trasy zostało pokonane 

autostopem ze względu na zmianę warunków pogodowych. Łącznie przeanalizowano 28 

całodziennych racji pokarmowych. Wartość energetyczną diet oraz zawartość składni-

ków pokarmowych w racji pokarmowej mężczyzny i kobiety uzyskano na podstawie 

obliczeń przy użyciu programu dietetycznego Kcalmar. Wartość energetyczną porównano 

z indywidualnym zapotrzebowaniem (TEE) wyliczonym za pomocą wzoru Harrisa-

Benedicta oraz następujących wartości PAL: w diecie zwyczajowej dla mężczyzny 

PAL = 1,5 natomiast dla kobiety PAL = 1,7. W trakcie wędrówki z plecakiem PAL 

wynosiło 1,9 zarówno dla mężczyzny, jak i kobiety. Zawartość białka [g], tłuszczu [g] 

i węglowodanów ogółem [g] w racjach pokarmowych porównano do zapotrzebowania 
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wyliczonego na podstawie wartości % od dziennego zapotrzebowania na energię. 

Białko stanowiło 10%, tłuszcze 25%, natomiast węglowodany 65% wartości energetycznej 

zarówno w jadłospiach mężczyzny, jak i kobiety. Pozostałe wyniki tj. zawartość błonnika 

pokarmowego [g], płynów [cm3], witaminy D [µg], witaminy C [mg], witaminy E 

[mg], witaminy B6 [mg], folianów [µg], witaminy B12 [µg], wapnia [mg], cynku [mg], 

żelaza [mg] oraz magnezu [mg] porównano z aktualnymi normami żywienia człowieka 

na poziomie RDA lub AI, jeżeli RDA nie zostało ustalone. Analizie poddano składniki 

najistotniejsze pod kątem zwiększonej aktywności fizycznej. Analizę statystyczną 

przeprowadzono z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Numbers. 

Tabela 3. Charakterystyka badanych przypadków 

Dane metrykalne Mężczyzna Kobieta 

Wiek [lata] 27 21 

Masa ciała [kg] 70 52 

Wzrost [cm] 185 159 

BMI [kg/m2] 20,5 20,6 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 4. Założenia wartości energetycznej i odżywczej całodziennych racji pokarmowych dla mężczyzny 

Parametr 

Zapotrzebowanie na składnik 

pokarmowy w jadłospisie 

zwyczajowym 

Zapotrzebowanie na składnik 

pokarmowy w jadłospisie 

w trakcie wędrówki 

Energia [kJ/dobę] 11126 (2657,4 kcal) 14092,8 (3366 kcal) 

Białko [g/dobę]  

(10% Energii) 
66,4 84,1 

Tłuszcze [g/dobę]  

(25% Energii) 
73,8 93,5 

Węglowodany ogółem 

[g/dobę]  

(65% Energii) 

431,8 547 

Błonnik pokarmowy 

[g/dobę] 
25 25 

Płyny [cm3/dobę] 2500 >2500 

Wit. D [µg/dobę] 15 15 

Wit. C [mg/dobę] 90 90 

Wit. E [mg/dobę] 10 10 

Wit. B6 [mg/dobę] 1,3 1,3 

Foliany [µg/dobę] 400 400 

Wit. B12 [µg/dobę] 2,4 2,4 

Wapń [mg/dobę] 1000 1000 

Cynk [mg/dobę] 11 11 

Żelazo [mg/dobę] 10 10 

Magnez [mg/dobę] 400 400 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]. 
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Tabela 5. Założenia wartości energetycznej i odżywczej całodziennych racji pokarmowych dla kobiety  

Parametr 

Zapotrzebowanie na 

składnik pokarmowy w 

jadłospisie zwyczajowym 

Zapotrzebowanie na składnik 

pokarmowy w jadłospisie 

w trakcie wędrówki 

Energia [kJ/dobę] 
9596,2 

(2292 kcal) 

10726,6 

(2562 kcal) 

Białko [g/dobę]  

(10% Energii) 
57,3 64 

Tłuszcze [g/dobę] 

 (25% Energii) 
63,6 71,2 

Węglowodany ogółem  

[g/dobę] (65% Energii) 
372,5 416,3 

Błonnik pokarmowy [g/dobę] 25 25 

Płyny [cm3/dobę] 2000 >2000 

Wit. D [µg/dobę] 15 15 

Wit. C [mg/dobę] 75 75 

Wit. E [mg/dobę] 8 8 

Wit. B6 [mg/dobę] 1,3 1,3 

Foliany [µg/dobę] 400 400 

Wit. B12 [µg/dobę] 2,4 2,4 

Wapń [mg/dobę] 1000 1000 

Cynk [mg/dobę] 8 8 

Żelazo [mg/dobę] 18 18 

Magnez [mg/dobę] 310 310 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]. 

4. Wyniki 

W tabelach 6 i 7 przedstawiono zwartość składników pokarmowych w jadło-

spisach diety zwyczajowej oraz w trakcie wędrówki z plecakiem dla mężczyzny, 

natomiast w tabelach 8 i 9 dla kobiety.  

Tabela 6. Wartość energetyczna i odżywcza zwyczajowych całodziennych racji pokarmowych mężczyzny,  

N = 7  

Parametr Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 

Wartość 

energetyczna [kJ] 

(kcal) 

12350,3 

(2949,8) 

10226,7 

(2442,6) 

10338,0 

(2469,2) 

12703,2 

(3034,1) 

10580,0 

(2527,0) 

12457,0 

(2975,3) 

11214,7 

(2678,6) 

Białko ogółem [g] 95,5 103,5 97,9 146,7 94,4 120,9 87,6 

Tłuszcz [g] 63,9 65,5 46,5 89,9 53,3 123,7 71,1 

Węglowodany 

ogółem [g] 
483 344,6 380,4 331,0 408,2 278,2 409,6 

Błonnik 

pokarmowy [g] 
33,1 32,6 30,2 34,4 24,2 19,2 27,5 

Płyny [cm3] 3059,7 2439,5 1091,6 3426,2 2526,4 2097,5 2531,3 

Wit. D [µg] 0,9 4,3 1,4 0,9 1,3 4,3 2,1 

Wit. C [mg] 76,8 142,8 95,4 397,6 193,7 89,0 216,9 

Wit. E [mg] 7,6 9,4 6,5 9,0 7,3 9,5 11,3 
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Wit. B6 [mg] 1,3 2,5 1,4 2,7 2,6 2,2 2,6 

Foliany [µg] 399,8 557,9 288,0 417,6 434,8 360,1 361,6 

Wit. B12 [µg] 2,1 2,9 4,9 3,1 10,3 6,7 1,7 

Wapń [mg] 871,3 958,0 276,6 912,4 1339,1 1463,6 745,9 

Cynk [mg] 10,3 12,4 5,9 10,5 9,0 11,8 8,4 

Żelazo [mg] 12,6 15,9 9,8 14,4 14,9 14,5 11,6 

Magnez [mg] 322,8 374,2 184,7 425,3 380,8 270,7 314,3 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 7. Wartość energetyczna i odżywcza całodziennych racji pokarmowych mężczyzny podczas wędrówki 

z plecakiem, N = 7 

Parametr Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 

Wartość 

energetyczna [kJ] 

(kcal) 

15365,5 

(3670) 

13557,3 

(3238,1) 

13908,2 

(3321,9) 

11752,7 

(2807,1) 

15693,4 

(3748,3) 

13448,4 

(3212,1) 

9154,4 

(2186,5) 

Białko ogółem [g] 110,7 180 123,3 109,6 156,8 113,0 87,5 

Tłuszcz [g] 121,3 103,6 110,1 70,0 86,3 158,8 109,8 

Węglowodany 

ogółem [g] 
397,3 181,2 392,1 371,8 537,4 261,1 191,0 

Błonnik 

pokarmowy [g] 
7,9 7,9 40,6 28,4 3,9 19,0 12,1 

Płyny [cm3] 3500 2400 3050 3680 3530 1750 2250 

Wit. D [µg] 4,1 3,8 13,6 5,3 8,8 2,0 4,1 

Wit. C [mg] 151,4 5 205,2 144,6 218,7 12,2 80,8 

Wit. E [mg] 9,2 4,6 13,9 9,8 9,2 6,5 8,7 

Wit. B6 [mg] 1,3 0,4 3,2 1,9 2,2 1,9 1,5 

Foliany [µg] 454,0 210,1 534,9 454,6 722,8 162,6 452,8 

Wit. B12 [µg] 6,7 3,6 6,2 8,3 5,9 2,5 5,4 

Wapń [mg] 1382,7 340,9 809,6 485,5 1876,4 420,5 1193,8 

Cynk [mg] 14,1 6,0 12,7 11,9 17,6 6,5 11,7 

Żelazo [mg] 15,8 7,5 21,7 17,7 19,9 11,4 10,5 

Magnez [mg] 398,1 207,5 394,6 325,8 692,6 208,5 176,1 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 8. Wartość energetyczna i odżywcza zwyczajowych całodziennych racji pokarmowych kobiety, N = 7  

Parametr Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 

Wartość 

energetyczna [kJ] 

(kcal) 

7460,0 

(1781,8) 

6836,6 

(1632,9) 

8665,0 

(2069,6) 

9627,1 

(2299,4) 

6889,8 

(1645,6) 

7036,7 

(1680,7) 

7555,9 

(1804,7) 

Białko ogółem [g] 64,0 88,6 55,2 102,3 62,6 62,5 103,6 

Tłuszcz [g] 61,9 66,9 78,1 86,5 67,3 38,7 55,1 

Węglowodany 

ogółem [g] 

231,9 163,0 277,2 271,3 195,2 226,7 213,7 

Błonnik 

pokarmowy [g] 

19,5 17,4 17,7 20,8 24,9 5,7 14,7 

Płyny [cm3] 1410,1 1758,1 1280,7 2856,1 1893,5 1738,3 1614,3 

Wit. D [µg] 1,4 3,0 0,7 15,1 1,1 0,1 1,8 

Wit. C [mg] 59,1 150,6 25,6 113,4 94,0 12,4 50,2 
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Wit. E [mg] 8,4 10,0 8,6 7,6 4,1 7,2 6,5 

Wit. B6 [mg] 1,0 2,5 1,2 2,5 1,2 1,1 1,3 

Foliany [µg] 227,9 334,7 181,1 296,7 143,9 146,1 322,2 

Wit. B12 [µg] 2,8 4,6 1,7 11,1 2,5 0,9 7,1 

Wapń [mg] 941,3 879,5 663,6 1031,8 952,6 328,6 1037,0 

Cynk [mg] 7,5 8,7 5,6 7,1 7,2 1,8 8,7 

Żelazo [mg] 9,4 10,5 5,7 10,2 10,9 3,4 9,2 

Magnez [mg] 259,0 312,5 295,6 313,9 276,5 72,2 261,1 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 9. Wartość energetyczna i odżywcza całodziennych racji pokarmowych kobiety podczas wędrówki 

z plecakiem, N = 7  

Parametr Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 

Wartość 

energetyczna  

[kJ] 

(kcal) 

8102,3 

(1935,2) 

9290,9 

(2219,1) 

8847,1 

(2113,1) 

7619,1 

(1819,8) 

8466,9 

(2022,3) 

10770,5 

(2572,5) 

8283,2 

(1978,4) 

Białko ogółem [g] 57,5 117,8 83,1 66,7 85,2 93,8 59,0 

Tłuszcz [g] 67,4 59,7 85,6 79,2 74,8 110,8 94,3 

Węglowodany  

ogółem [g] 
172,4 169,1 217,3 178,8 210,1 234,3 121,6 

Błonnik 

pokarmowy [g] 
9,9 8,2 23,3 16,6 13,1 13,3 14,4 

Płyny [cm3] 2300 2050 2250 2150 1875 1680 1500 

Wit. D [µg] 2,0 0,0 13,4 2,2 3,4 2,2 3,0 

Wit. C [mg] 133,6 4,6 176,0 23,0 7,3 16,8 29,5 

Wit. E [mg] 5,9 2,5 11,8 13,6 4,7 5,0 4,8 

Wit. B6 [mg] 0,8 0,3 2,7 1,4 0,8 1,9 2,1 

Foliany [µg] 261,2 85,6 464,1 238,6 188,9 134,6 347,4 

Wit. B12 [µg] 3,4 0,9 6,0 2,6 4,0 2,5 3,2 

Wapń [mg] 745,9 638,7 770,9 454,5 1093,9 392,5 1361,7 

Cynk [mg] 6,8 4,6 8,2 8,5 9,1 6,8 5,7 

Żelazo [mg] 8,0 5,2 14,9 9,8 7,3 9,3 12,7 

Magnez [mg] 221,0 218,0 264,4 238,3 349,7 198,2 94,8 

Źródło: opracowanie własne. 

W tabeli 10 przedstawiono średnią zawartość składników pokarmowych (wartość 

energetyczna [kcal], białko ogółem [g], tłuszcz [g], węglowodany ogółem [g], błonnik 

pokarmowy [g], płyny [cm3]) w diecie zwyczajowej oraz w diecie podczas wędrówki 

z plecakiem u mężczyzny. Średnia wartość energetyczna diety zwyczajowej nieznacznie 

przekroczyła normę (102,6%), natomiast w diecie w trakcie wędrówki była niewiele 

poniżej normy (94,2%). Ilość białka ogółem przekroczyła normę zarówno w diecie 

zwyczajowej, jak i w trakcie wędrówki. Średnia zawartość tłuszczu w diecie zwycza-

jowej pokrywała 100% dziennego zapotrzebowania, natomiast podczas wędrówki 

116,1% dziennego zapotrzebowania. Średnia zawartość węglowodanów ogółem wykazy-

wała spore zróżnicowanie w zależności od okresu trwania badania; w diecie zwycza-

jowej wynosiła 376,4 g (87,2%), natomiast w trakcie trwania wędrówki 333,1 g co 

spełniało zaledwie 60,9% zapotrzebowania na ten makroskładnik. Ilość dostarczanego 
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błonnika znacznie spadła w trakcie wędrówki. Norma na błonnik pokarmowy została 

zrealizowana w 115% w diecie zwyczajowej oraz zaledwie w 68% w trakcie wędrówki 

z plecakiem. Płyny w diecie zwyczajowej średnio były dostarczane w ilości 2453,2 cm3 

co stanowiło prawie 100% normy, natomiast w diecie podczas wędrówki średnie 

spożycie płynów wzrosło i wynosiło 2880 cm3 co spełniało założenia do jadłospisu. 

Tabela 10. Średnia wartość energetyczna i odżywcza całodziennych racji pokarmowych mężczyzny oraz 

procent realizacji normy, N = 14 

Parametr Xśr ±SD 
% realizacji 

normy 

Błąd 

standardowy 
MIN. MAX. 

Dieta zwyczajowa 

Wartość 

energetyczna 

[kJ] (kcal) 

11409,9  ±1145,5 

(2725,2  ±237,6) 
102,6% 89,9 2442,6 3034,1 

Białko ogółem 

[g] 
106,6  ±19,0 160,6% 7,2 87,6 146,7 

Tłuszcz [g] 73,4  ±  24,2 100% 9,1 46,5 123,7 

Węglowodany 

ogółem [g] 
376,4  ±61,2 87,2% 23,1 278,2 483 

Błonnik 

pokarmowy [g] 
28,7  ±  5,1 115% 1,9 19,2 34,4 

Płyny [cm3] 2453,2  ±  687,3 98,1% 259,8 1091,6 3426,2 

Dieta w trakcie wędrówki 

Wartość 

energetyczna 

[kJ] 

(kcal) 

13268,4  ±2071,2 

(3169,1  ±  494,7) 
94,2% 187,0 2186,5 3748,3 

Białko ogółem 

[g] 
125,8  ±  29,3 149,6% 11,1 87,5 180 

Tłuszcz [g] 108,6  ±25,9 116,1% 9,8 70 158,8 

Węglowodany 

ogółem [g] 
333,1  ±119,1 60,9% 45,0 181,2 537,4 

Błonnik 

pokarmowy [g] 
17,1  ±12,3 68,5% 4,6 3,9 40,6 

Płyny [cm3] 2880,0  ±694,9  262,6 1750 3680 

Źródło: opracowanie własne. 

Zawartość składników pokarmowych (wartość energetyczna [kJ], białko ogółem 

[g], tłuszcz [g], węglowodany ogółem [g], błonnik pokarmowy [g], płyny [cm3]) w diecie 

zwyczajowej oraz w trakcie wędrówki u kobiety przedstawiono w tabeli 11. Spożycie 

energii, węglowodanów ogółem oraz błonnika pokarmowego było niewystarczające. 

Zarówno dieta zwyczajowa, jak i w trakcie wędrówki spełniała około 80% zapotrze-

bowania na energię. Zapotrzebowanie na węglowodany ogółem zostało spełnione 

w 60,6% w diecie zwyczajowej oraz zaledwie 44,7% podczas wędrówki. Spożycie 

błonnika pokrywało 69% zapotrzebowania w diecie zwyczajowej oraz 56,5% podczas 

wędrówki. Białko zostało dostarczone w zbyt dużej ilości; średnio 77 g w diecie 

zwyczajowej, co stanowiło 134,3% zapotrzebowania oraz 80,4 g w diecie podczas 
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wędrówki, co stanowiło 125,7% zapotrzebowania. Podaż płynów była zbyt niska. Nie 

uzyskała nawet wartości wystarczającego spożycia bez uwzględniania dodatkowej 

aktywności fizycznej. 

Tabela 11. Średnia wartość energetyczna i odżywcza całodziennych racji pokarmowych kobiety oraz procent 

realizacji normy, N = 14 

Parametr Xśr ±SD 
% realizacji 

normy 

Błąd 

standardowy 
MIN. MAX. 

Dieta zwyczajowa 

Wartość 

energetyczna  

[kJ] 

(kcal) 

7724,6  ±  968,0 

(1845,0  ±231,2) 
80,5% 87,4 1632,9 2299,4 

Białko ogółem 

[g] 
77  ±  19,1 134,3% 7,2 55,2 103,6 

Tłuszcz [g] 64,9  ±  14,4 102,1% 5,4 38,7 86,5 

Węglowodany 

ogółem [g] 
225,6  ±37,4 60,6% 14,1 163,0 277,2 

Błonnik 

pokarmowy [g] 
17,2  ±  5,6 69,0% 2,1 5,7 24,9 

Płyny [cm3] 1793,0  ±  475,9 89,7% 179,9 1280,7 2856,1 

Dieta w trakcie wędrówki 

Wartość 

energetyczna  

[kJ] 

(kcal) 

8768,4  ±954,6 

(2094,3  ±228) 
81,7% 86,2 1819,8 2572 

Białko ogółem 

[g] 
80,4  ±19,9 125,7% 7,5 57,5 117,8 

Tłuszcz [g] 81,7  ±15,9 114,7% 6,0 59,7 110,8 

Węglowodany 

ogółem [g] 
186,2  ±35 44,7% 13,2 121,6 234,3 

Błonnik 

pokarmowy [g] 
14,1  ±4,6 56,5% 1,7 8,2 23,3 

Płyny [cm3] 1972,1  ±277,8  105,0 1500 2300 

Źródło: opracowanie własne. 

W tabeli 12 przedstawiono zawartość witamin w diecie zwyczajowej mężczyzny 

oraz w trakcie jego wędrówki. Analiza wykazała niewystarczające spożycie witaminy 

D oraz E. Witamina D pokrywała w diecie zwyczajowej i w trakcie wędrówki kolejno 

14,5% i 39,7% dziennego zapotrzebowania, natomiast witamina E 86,65% i 88,4%. 

Foliany jako jedyne zostały dostarczone zgodnie z normą fizjologiczną (100,7% – dieta 

zwyczajowa, 106,9% – dieta w trakcie wędrówki). Zawartość pozostałych witamin 

przekraczała dzienne zapotrzebowanie. 
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Tabela 12. Zawartość witamin w całodziennych racjach pokarmowych mężczyzny i procent realizacji normy, 

N = 14  

Parametr Xśr ±SD % realizacji 

normy 

Błąd 

standardowy 

MIN. MAX. 

Dieta 

zwyczajowa 

Wit. D [µg] 2,2  ±1,4 14,5% 0,5 0,9 4,3 

Wit. C [mg] 173,2  ±  104,2 192,4% 39,4 76,8 397,6 

Wit. E [mg] 8,7  ±  1,5 86,6% 0,6 6,5 11,3 

Wit. B6 [mg] 2,2  ±  0,5 168,1% 0,2 1,3 2,7 

Foliany [µg] 402,8  ±  77,5 100,7% 29,3 288,0 557.9 

Wit. B12 

[µg] 

4,5  ±2,8 188,7% 1,1 1,7 10,3 

Dieta w 

trakcie 

wędrówki 

Wit. D [µg] 6,0  ±3,7 39,7% 1,4 2,0 13,6 

Wit. C [mg] 116,8  ±80,1 129,8% 30,3 5 218,7 

Wit. E [mg] 8,8  ±2,7 88,4% 1,0 4,6 13,9 

Wit. B6 [mg] 1,8  ±0,8 136,3% 0,3 0,4 3,2 

Foliany [µg] 427,4  ±176,6 106,9% 66,7 162,6 722,8 

Wit. B12 

[µg] 

5,5  ±1,8 229,8% 0,7 2,5 8,3 

Źródło: opracowanie własne. 

Zawartość witamin w diecie zwyczajowej kobiety oraz w trakcie jej wędrówki 

przedstawiono tabeli 13. Podaż witaminy D i folianów, zarówno w diecie zwycza-

jowej, jak i w trakcie wędrówki, nie była wystarczająca. Witamina D pokrywała 22,1% 

zapotrzebowania w diecie zwyczajowej oraz 25% w diecie podczas wędrówki. Średnie 

spożycie folianów w diecie zwyczajowej pokrywało 59% zapotrzebowania, natomiast 

w diecie podczas wędrówki było nico wyższe i stanowiło 61,4% dziennego 

zapotrzebowania. Dieta w trakcie wędrówki zawierała więcej folianów i witaminy D 

w stosunku do diety zwyczajowej. Spożycie witamin C, E, B6 i B12 było wyższe 

w diecie zwyczajowej niż w trakcie wędrówki z plecakiem. Jedynie witamina B6 w diecie 

podczas wędrówki osiągnęła wartości bliskie dziennemu zapotrzebowaniu (109,9%). 

Tabela 13. Zawartość witamin w całodziennych racjach pokarmowych kobiety i procent realizacji normy,  

N = 14  

Parametr Xśr ±SD 
% realizacji 

normy 

Błąd 

standardowy 
MIN. MAX. 

Dieta zwyczajowa 

Wit. D [µg] 3,3  ±  4,9 22,1% 1,8 0,1 15,1 

Wit. C [mg] 72,2  ±45,9 96,2% 17,3 12,4 150,6 

Wit. E [mg] 7,5  ±1,7 93,6% 0,7 4,1 10,0 

Wit. B6 [mg] 1,5  ±0,6 118,7% 0,2 1,0 2,5 

Foliany [µg] 236,1  ±76,1 59,0% 28,7 143,9 334,7 

Wit. B12 [µg] 4,4  ±  3,3 182,7% 1,3 0,9 11,1 

Dieta w trakcie wędrówki 
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Wit. D [µg] 3,7  ±4,1 25,0% 1,5 0,0 13,4 

Wit. C [mg] 55,8  ±64,1 74,4% 24,2 4,6 176,0 

Wit. E [mg] 6,9  ±  3,8 86,3% 1,4 2,5 13,6 

Wit. B6 [mg] 1,4  ±0,8 109,9% 0,3 0,3 2,7 

Foliany [µg] 245,8  ±  119,2 61,4% 45,1 85,6 464,1 

Wit. B12 [µg] 3,2  ±1,4 134,5% 0,5 0,9 6,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 14 przedstawia zawartość składników mineralnych w diecie zwyczajowej 

mężczyzny oraz w trakcie jego wędrówki. Zapotrzebowanie na wapń zostało spełnione 

w ok. 93%. Spożycie cynku w diecie podczas wędrówki było wyższe niż w diecie zwycza-

jowej i przekraczało normę o 4,5%. Norma na żelazo, zarówno w diecie zwyczajowej, 

jak i podczas wędrówki, została przekroczona kolejno o 33,9% i 49,3%. Zapotrzebo-

wanie na magnez zostało pokryte w ok. 80% zarówno w diecie zwyczajowej, jak 

i podczas wędrówki. 

Tabela 14. Zawartość składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych mężczyzny i procent 

realizacji normy, N = 14  

Parametr Xśr  ±  SD % realizacji 

normy 

Błąd 

standardowy 

MIN. MAX. 

Dieta zwyczajowa 

Wapń [mg] 938,1  ±  361,9 93,8% 136,8 276,6 1463 

Cynk [mg] 9,8  ±  2,0 88,7% 0,8 5,9 12,4 

Żelazo [mg] 13,4  ±2,0 133,9% 0,7 9,8 15,9 

Magnez [mg] 324,7  ±  74,0 81,2% 28,0 184,7 425,3 

Dieta w trakcie wędrówki 
Wapń [mg] 929,9  ±533,0 93,0% 201,5 340,9 1876,4 

Cynk [mg] 11,5  ±3,8 104,5% 1,4 6,0 17,6 

Żelazo [mg] 14,9  ±  4,9 149,3% 1,8 7,5 21,7 

Magnez [mg] 343,3  ±  165,8 85,8% 62,7 176,1 692,6 

Źródło: opracowanie własne. 

Zawartość składników mineralnych w diecie zwyczajowej kobiety oraz w trakcie 

jej wędrówki przedstawiono w tabeli 15. Zapotrzebowanie na żaden składnik mine-

ralny nie zostało zrealizowane zarówno w diecie zwyczajowej, jak i podczas wędrówki. 

Dieta podczas wędrówki zawierała więcej cynku i żelaza, ale za to mniej wapnia 

i magnezu niż dieta zwyczajowa. 

Tabela 15. Zawartość składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych kobiety i procent 

realizacji normy, N = 14  

Parametr Xśr  ±  SD % realizacji 

normy 

Błąd 

standardowy 

MIN. MAX. 

Dieta zwyczajowa 

Wapń [mg] 833,5  ±  236,8 83,3% 89,5 328,6 1037,0 

Cynk [mg] 6,7  ±2,2 83,2% 0,8 1,8 8,7 

Żelazo [mg] 8,5  ±  2,6 47,1% 1,0 3,4 10,9 

Magnez [mg] 255,8  ±77,8 82,5% 29,4 72,2 313,9 
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Dieta w trakcie wędrówki 
Wapń [mg] 779,7  ±319,4 78,0% 120,7 392,5 1361,7 

Cynk [mg] 7,1  ±1,5 88,8% 0,6 4,6 9,1 

Żelazo [mg] 9,6  ±3,0 53,3% 1,2 5,2 14,9 

Magnez [mg] 226,3  ±  70,7 73,0% 26,7 94,8 349,7 

Źródło: opracowanie własne. 

5. Dyskusja 

Odpowiednia podaż składników pokarmowych może w znaczący sposób poprawiać 

zdolności wysiłkowe osób wędrujących po górach z dodatkowym obciążeniem na 

długich dystansach [5, 6]. Z analizy i oceny całodziennych racji pokarmowych zarówno 

kobiety, jak i mężczyzny wynika jednak występowanie wielu niedoborów składników 

pokarmowych. Dieta osób w trakcie wędrówki charakteryzowała się zbyt niską podażą 

energii i błonnika pokarmowego. Podobne wyniki uzyskały Filipek i Bartnikowska 

[32] w badaniach dotyczących oceny sposobu żywienia uczestników obozów wędrow-

nych w górach. W przeciwieństwie do wyników uzyskanych przez ww. autorki, 

z analizy własnej (diety podczas wędrówki) wynika, że osoby badane spożywały zbyt 

małe ilości węglowodanów, natomiast nadmierne ilości białka i tłuszczu. Wg rekomen-

dacji ilość węglowodanów podczas aktywności fizycznej o niskiej intensywności 

powinna wynosić od 3 do 5 g/kg. mc/dobę [18]. Zbyt niska podaż węglowodanów, mogąca 

prowadzić do wyczerpania zapasów glikogenu mięśniowego, a w konsekwencji do 

obniżenia zdolności wysiłkowych, była spowodowana niedostateczną podażą pro-

duktów skrobiowych takich jak ziemniaki, kasze, ryż, makaron czy płatki owsiane. 

Z przeprowadzonego badania własnego wynika niewystarczające spożycie płynów 

mogące doprowadzić do niebezpiecznego w skutkach odwodnienia [13, 18]. Podobnie 

niskie wartości podaży płynów podczas aktywności fizycznej uzyskali Kozirok 

i Babicz-Zielińska [33] w ilościowej i jakościowej ocenie spożycia wody oraz napojów. 

Badanie obejmowało 396 zawodników trenujących różne dyscypliny sportu [33]. Brak 

danych dotyczących procentowej realizacji normy na płyny w trakcie wędrówki 

z plecakiem wynika z braku dokładnie ustalonego zapotrzebowania na ten składnik 

diety. Normy żywienia dla populacji Polskiej nie zawierają dokładnych informacji na 

temat zapotrzebowania na płyny przy zwiększonej aktywności fizycznej, natomiast 

rekomendacje sugerują spożycie płynów w ilości 500-2000 ml/godzinę aktywności 

fizycznej, w zależności od tempa pocenia się [11, 38].  

Witaminy oraz składniki mineralne, zarówno w diecie zwyczajowej, jak i w trakcie 

wędrówki, były porównywane do norm żywienia dla populacji polskiej, które nie 

uwzględniają zapotrzebowania na te składniki przy zwiększonej aktywności fizycznej 

[11]. Ze względu na brak ustalonych norm na witaminy i składniki mineralne przy 

zwiększonej aktywności fizycznej przyjęte w badaniu wartości mogą nie być wystar-

czające. Podaż witaminy D, w obu przypadkach, zarówno w diecie zwyczajowej, jak 

i podczas wędrówki, nie spełniała wartości podanych w normach żywienia dla populacji 

polskiej. Podobnie witamina E nie została dostarczona w diecie zgodnie z normami. Kreider 

i wsp. [38] rekomenduje sportowcom spożycie witaminy E na poziomie 15 mg/dobę. 

Spożycie witaminy E poniżej normy zaobserwował także Czaja [15] w swojej pracy 

doktorskiej obejmującej bromatologiczną ocenę czynników optymalizujących dietę 

osób aktywnych fizycznie. W analizowanych jadłospisach nie uwzględniono jednak 
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stosowanej podczas wędrówki suplementacji witaminą D w ilości 2000 IU/ dobę, która 

po uwzględnieniu mogłaby w znaczący sposób wpłynąć na wyniki badań. Żaden 

z analizowanych składników mineralnych nie osiągnął wartości bliskich pokrycia 

normy w całodziennych racjach pokarmowych mężczyzny. Takie same wyniki uzyskała 

Gogojewicz i wsp. [34] w badaniu oceniającym sposób odżywiania się kobiet aktywnych 

fizycznie w wieku 20-40 lat. Warto wskazać także, że niektóre witaminy i składniki 

mineralne zostały dostarczone ponad normę. Są nimi witamina B6, której nadmiar może 

prowadzić do uszkodzenia nerwów obwodowych oraz witamina B12, a u mężczyzny 

także witamina C i żelazo, którego nadmiar może prowadzić do hemochromatozy i uszko-

dzenia wątroby [18, 38]. Nadmierną podaż witamin i składników mineralnych odnoto-

wali także Durkalec-Michalski i wsp. [6] w badaniu oceniającym wpływ zbilansowania 

diety na skład ciała i zdolności wysiłkowe osób uprawiających dyscypliny biegowe. 

Warto jednak dodać, że w badaniu własnym składniki pokarmowe dostarczone ponad 

normę nie przekroczyły górnego tolerowanego poziomu [18]. 

Do określania wielkości porcji w jadłospisach w trakcie trwania wędrówki, ze względu 

na brak dostępności do wagi kuchennej, używano miar domowych, a w niektórych 

przypadkach posługiwano się także albumem fotografii potraw i produktów [35]. Przez 

to uzyskane wartości mogą być niedoszacowane, co może wywierać nieznaczny 

wpływ na wyniki badań. Ponadto badanie własne to studium dwóch przypadków, 

należałoby przeprowadzić badania z większą grupą badanych. 

6. Wnioski 

1. Dieta w trakcie wędrówki z plecakiem, zarówno w przypadku kobiety, jak i męż-

czyzny, charakteryzowała się wieloma nieprawidłowościami, co mogło się przeło-

żyć na obniżenie ich zdolność wysiłkowych. 

2. Należałoby opracować rekomendacje i wdrożyć edukację osób o zwiększonej 

aktywności fizycznej w formie górskich wędrówek, w zakresie potrzeby zbilanso-

wania ich diety pod względem wartości energetycznej i odżywczej oraz ilości 

płynów. 
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Sposób żywienia w trakcie podróży z plecakiem w porównaniu ze zwyczajowym 

sposobem żywienia – case study 

Streszczenie 

Wędrówki z plecakiem po terenie górskim, jako forma aktywności fizycznej, generują zwiększone zapo-

trzebowanie na energię i składniki pokarmowe. Realizacja tych potrzeb często nie jest możliwa ze względu 

na panujące na takie trasach warunki. Konsekwencjami tego może być występowanie licznych niedoborów 

pokarmowych, które mogą w znaczący sposób wpływać na zdolności wysiłkowe osób podejmujących 

aktywność fizyczną.  

Celem pracy była analiza i ocena sposobu żywienia kobiety i mężczyzny w trakcie podróży z plecakiem 

i porównanie go z dietą zwyczajową.  

Badaniem objęto kobietę i mężczyznę. Dane dotyczące sposobu żywienia uzyskano na podstawie analizy 

całodziennych racji pokarmowych zebranych za pomocą metody bieżącego notowania. Materiał do badań 

stanowiło łącznie 28 całodziennych racji pokarmowych zebranych w trakcie zwykłego tygodnia, a także 

podczas tygodniowej wędrówki z plecakiem po górach. W pracy analizowano spożycie energii i wybra-

nych składników pokarmowych.  

Wartość energetyczna diety jedynie w jadłospisie zwyczajowym przypadku 1 nieco przekraczała normę, 

natomiast w pozostałych jadłospisach nie pokrywała zapotrzebowania. Ponadto jadłospisy obu przypad-

ków nie pokrywały zapotrzebowania na węglowodany, błonnik pokarmowy, wapń, magnez oraz witaminy 

D i E. Spożycie białka i tłuszczu było zbyt wysokie, jedynie w jadłospisie zwyczajowym przypadku 

1 tłuszcz pokrywał dzienną normę w 100%. Spożycie witamin B6 i B12 przekraczało normę we wszystkich 

analizowanych jadłospisach. Prawie żaden ze składników mineralnych nie został dostarczony zgodnie 

z normą fizjologiczną. Zarówno dieta zwyczajowa, jak i podczas wędrówki dla przypadku 2 była bardzo 

niedoborowa w analizowane składniki mineralne. Jedynie cynk w jadłospisie podczas wędrówki dla 

przypadku 1 osiągnął wartość zbliżoną do normy (104,5% realizacji normy). 

Dieta podczas wędrówki z plecakiem zarówno w przypadku kobiety, jak i mężczyzny charakteryzowała się 

wieloma nieprawidłowościami, co mogło się przełożyć na obniżenie zdolności wysiłkowych badanych 

osób. Należałoby opracować rekomendacje i wdrożyć edukację osób o zwiększonej aktywności fizycznej 

w formie górskich wędrówek, w zakresie potrzeby zbilansowania ich diety pod względem wartości energe-

tycznej i odżywczej oraz ilości płynów. 

Słowa kluczowe: sposób żywienia, aktywność fizyczna, wędrówka z plecakiem, turystyka, góry 
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Way of feeding during the backpacking in comparison to the conventional way 

of feeding – case study 

Abstract 

Backpacking in the mountain, as a form of physical activity, generates an increased demand for energy and 

nutrients. The fulfillment of these needs is often not possible due to conditions on the routes. The conse-

quences of this may be occurrence of numerous nutritional deficiencies, which can significantly affect the 

exercise capacity of people undertaking physical activity. 

The aim of the study was quantitative analysis of menus collected during a backpacking trip in the 

mountain and usual menus and comparing them with the nutrition standards for the polish population. 

The study included a woman and a man. Nutrition data was obtained fon the basis of the analysis of daily 

food rations collected using the current recording method. The research material consisted of a total of 28 

daily food rations collected during an ordinary week as well as during a week's backpacking in the 

mountains. The study analyzed the consumption of energy and selected nutrients. 

The energy value of the diety only in the case 1 was slightly above the norm, while in the other menus it 

did not cover the demand. Moreover, the menus of both cases did not cover the demand for carbohydrates, 

dietary fiber, calcium, magnesium and vitamins D and E. The consumption of protein and fat was too high. 

Only in the case 1 fat covered the daily norm in 100%. The consumption of vitamin B6 and B12 exceeded 

the norm in all analyzed menus. Almost none of the minerals were supplied in accordance with the 

physiological standard. Both the usual diet and and the backpacking diet for case 2 were very deficient in 

the analyzed minerals. Only zinc in the menu during the trip for case 1 reached a value close to the norm 

(104,5% of the norm). 

The diet during a backpacking both in the case of a woman and a man was characterized by many 

abnormalities, which could reduce the exercise capacity. There should be developed recommendations and 

the education of people with increased physical activity in the form of mountain hiking in the field of the 

need to balance their diet in terms of energy, nutritional value and the amount of fluids. 

Keywords: diet, physical activity, backpacking, tourism, mountains 
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Weronika Gajdzik1, Joanna Woźniak-Holecka2, Sylwia Jaruga-Sękowska3 

Pozytywne i negatywne skutki braku regulacji 

prawnych dla wykonujących zawód dietetyka 

1. Wprowadzenie 

Dietetyka jest zawodem wykorzystującym wiedzę z zakresu zarówno podstawo-
wych nauk medycznych, żywienia człowieka, technologii gastronomicznej, jak i innych 
pokrewnych dziedzin. Dietetycy w swojej pracy mierzą się z różnymi problemami 
pacjentów, począwszy od nadwagi, otyłości, przez choroby skóry np. trądzik, choroby 
przewodu pokarmowego, układu endokrynnego, sercowo-naczyniowego, choroby 
nowotworowe, autoimmunologiczne, stany niedożywienia i inne, po brak umiejętności 
przygotowywania posiłków. Odpowiedni sposób odżywiania, dostosowany do wieku, 
stanu zdrowia, stanu fizjologicznego i innych istotnych czynników jest ważny na 
każdym etapie życia, w czasie zdrowia i choroby, u kobiet w czasie ciąży, laktacji, 
u dzieci, dorosłych i osób wieku starszym [1].  

Aby zapewnić jak najlepszą jakość usług dietetycznych w Polsce, potrzebne są 
uregulowania prawne wskazujące na to, kto i w jakim zakresie może wykonywać 
zawód dietetyka, a także jakie musi posiadać kompetencje i jakie spełniać kryteria, aby 
korzystanie z usług dietetycznych było przede wszystkim bezpieczne dla pacjentów 
i aby charakteryzowało się wysokim poziomem świadczeń. W polskim systemie 
prawnym zawód dietetyka nie został w pełni uregulowany, co wiąże się z brakiem 
wytycznych odnośnie wspomnianych kwestii. Dietetycy od lat starają się, aby ustawa 
regulująca zawód dietetyka przeszła prace legislacyjne i została przyjęta, a dzięki temu 
nastąpiła poprawa jakości świadczeń dietetycznych, jak i bezpieczeństwa pacjentów. 
Brak powodzenia w dążeniu do prawnego uregulowania zawodu dietetyka sprawia, że 
pojawia się wiele nieścisłości w kwestii posługiwania się tytułem zawodowym „dietetyk” 
oraz kwalifikacji umożliwiających udzielanie świadczeń dietetycznych. W obecnej 
sytuacji nie ma wytycznych, kto może posługiwać się tytułem dietetyka, a działalność 
dietetyczną mogą prowadzić nawet osoby po kilkugodzinnym kursie, narażając tym 
samym zdrowie, a nawet życie pacjentów. 

2. Materiał i cel pracy 

Materiał do analizy i interpretacji stanowił przegląd piśmiennictwa oraz aktów 
prawnych, w tym projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 
20.01.2022 roku. 

Celem pracy było zwrócenie uwagi na fakt, że każda zmiana w regulacji zawodu 
dietetyka pociąga za sobą różne, zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. 

 
1 veronika.gajdzik@gmail.com, Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 
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wicach, https://sum.edu.pl, ORCID: 0000-0001-9287-0801. 
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Medyczny w Katowicach, https://sum.edu.pl, ORCID: 0000-0002-4468-063X. 
3 sjaruga@sum.edu.pl, Zakład Promocji Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach, https://sum.edu.pl, ORCID: 0000-0003-0142-2013. 
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3. Regulacje prawne 

Brak pełnej regulacji prawnej nie oznacza, że kwestie zawodu dietetyka zostały 

w pełni pominięte w polskim systemie prawnym. Rozporządzenie Ministra pracy 

i polityki społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjal-

ności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r., poz. 227 

z późn. zm.) obejmuje zawód dietetyka i przedstawia klasyfikację stosowaną w zakresie 

pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, czy też gro-

madzenia danych służących do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicz-

nego oraz prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku 

pracy. Klasyfikacja ta jest pięciopoziomowa, hierarchicznie usystematyzowana i obejmuje 

zawody i specjalności występujące na rynku pracy.  

W przytoczonym rozporządzeniu wśród specjalistów wyszczególniono trzy zawody 

dietetyczne: specjalistę do spraw dietetyki, specjalistę żywienia człowieka oraz pozo-

stałych dietetyków i specjalistów do spraw żywienia. Specjalizacje te zostały umieszczone 

w kategorii „Inni specjaliści ochrony zdrowia” należącej do „Specjalistów do spraw 

zdrowia”. Ponadto wśród techników i innego średniego personelu, w podgrupie 

„Średni personel do spraw zdrowia” umieszczono dietetyków i specjalistów do spraw 

żywienia, wyszczególniając dietetyka, technika żywienia i gospodarstwa domowego 

oraz pozostałych dietetyków i specjalistów do spraw żywienia. Należy zaznaczyć, że 

w systemie tym klasyfikacja do grupy specjalistów oznacza przynależność zawodu do 

grupy zawodów wymagających wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności 

i doświadczenia w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, humanis-

tycznych i pokrewnych, a główne zadania tych zawodów to wdrażanie do praktyki 

koncepcji i teorii naukowych, powiększenie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez 

badania oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie. Natomiast zawody zakwalifi-

kowane do grupy „Technicy i inny średni personel” wymagają posiadania wiedzy, 

umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac technicz-

nych i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych koncepcji 

i metod działania [2]. 

Innym aktem prawnym obejmującym swym zakresem kwestie związane z zawodem 

dietetyka jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk 

pracy w podmiotach niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., nr 151 poz. 896 

z późn. zm.). Wśród wymienionych kwalifikacji znajduje się starszy asystent dietetyki, 

asystent dietetyki, młodszy asystent dietetyki, starszy dietetyk oraz dietetyk. W przy-

padku stanowiska dietetyka nie wymaga się stażu pracy, natomiast potrzebne są odpo-

wiednie kwalifikacje, w tym ukończenie odpowiedniej szkoły policealnej, technikum 

lub studiów. Natomiast w przypadku pozostałych stanowisk wymagany jest staż pracy. 

W przypadku starszego dietetyka wymaga się 3 lat pracy w zawodzie, a w przypadku 

starszego asystenta dietetyki 7 lat pracy w zawodzie lub uzyskania co najmniej stopnia 

naukowego doktora z zakresu dietetyki. Kwestie związane z kształceniem różnią się 

także na poszczególnych stanowiskach, mianowicie, aby otrzymać stanowisko młodszego 

asystenta dietetyki lub asystenta dietetyki należy uzyskać tytuł zawodowy magistra, 

licencjata lub magistra inżyniera na odpowiednim kierunku studiów, a w przypadku 

starszego asystenta dietetyki – magistra lub magistra inżyniera [3]. Należy podkreślić, 
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że wytyczne te nie odnoszą się np. do prywatnych placówek medycznych, które są 

przedsiębiorcami. 

Te podstawy prawne są jednak niewystarczające, gdyż swoim zakresem nie obej-

mują licznych kwestii, które należy uregulować, np. kwestii posługiwania się tytułem 

zawodowym dietetyk, przyznawania prawa do wykonywania zawodu, czy rozwoju 

zawodowego. 

4. Pozytywne i negatywne konsekwencje braku regulacji prawnych 

Brak pełnej regulacji zawodu dietetyka wiąże się zarówno z pozytywnymi, jak 

i negatywnymi następstwami. W zależności od ostatecznego brzmienia ustawy, która 

swoim zakresem ma objąć regulację zawodu dietetyka i po przejściu wszystkich prac 

legislacyjnych, możliwe będzie dokładne scharakteryzowanie poszczególnych kwestii 

i omówienie wszystkich wad i zalet wynikających w wejścia w życie ustawy. Natomiast 

na potrzeby niniejszej publikacji wykorzystano dane z projektu ustawy o niektórych 

zawodach medycznych z dnia 20.01.2022 roku [4]. 

4.1. Pozytywne konsekwencje 

Mimo że wprowadzenie pełnej regulacji prawnej zawodu dietetyka uporządkowałoby 

liczne kwestie związane ze świadczeniem usług dietetycznych, to brak tych regulacji 

także może wiązać się z pewnymi korzyściami dla wykonujących zawód dietetyka. 

Jedną z zalet jest brak konieczności opłacania wpisu do rejestru osób uprawnionych 

do wykonywania zawodu ze względu na brak takiego rejestru [4]. Nie uiszcza się także 

składki samorządowej związanej z przynależnością do samorządu zawodowego [5]. 

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej samorządy zawodowe reprezentują 

osoby wykonujące zawody zaufania publicznego oraz sprawują pieczę nad należytym 

wykonywaniem tych zawodów [6]. W przypadku Izb Lekarskich, samorząd zawodowy 

lekarzy i lekarzy dentystów zajmuje się między innymi ustanawianiem zasad etyki 

lekarskiej, a także dbaniem o ich przestrzeganie; przyznawaniem, zawieszaniem, ogra-

niczaniem i pozbawianiem prawa do wykonywania zawodu, a także nadzorowaniem 

wykonywania zawodu. Jednocześnie samorząd zawodowy lekarzy zajmuje się organi-

zacją doskonalenia zawodowego, integrowaniem środowiska lekarskiego, czy też 

opiniowaniem warunków pracy lekarzy. Przykład zawodu lekarza wskazuje na istotną 

rolę samorządów zawodowych w funkcjonowaniu środowiska zawodowego [7]. 

Dodatkowo nie jest uregulowana kwestia prowadzenia dokumentacji przez dietety-

ków. Mimo iż część dietetyków z pewnością prowadzi szczegółową dokumentację 

pacjentów, to bez oficjalnych wytycznych, jak taka dokumentacja powinna wyglądać, 

istnieje duża swoboda i możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb dietetyka. 

Istnieje jednak ryzyko, że w dokumentacji nie zostaną zawarte kluczowe informacje na 

temat pacjenta lub jego stanu zdrowia. Wprowadzenie obowiązku dokumentowania 

pracy dietetyka nie musi jednak z góry oznaczać nadmiernej biurokracji, jeśli ustawowo 

zostaną określone minimalne wymagania co do prowadzonej dokumentacji. 

Kolejną korzyścią dla dietetyka w obecnej sytuacji jest łatwiejsze zatrudnienie. Jest 

to związane z brakiem konieczności spełnienia licznych warunków określonych w pro-

jekcie ustawy w tym pracy pod nadzorem innego dietetyka w przypadku przerwy 

w wykonywaniu zawodu.  
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W kwestii kar, dietetycy aktualnie podlegają tylko odpowiedzialności cywilnej oraz 

odpowiedzialności karnej [5]. Bez odpowiednich regulacji nie istnieje odpowiedzial-

ność zawodowa związana z naruszeniem m.in. zasad etyki. 

4.2. Negatywne konsekwencje 

Analizując niekorzystne kwestie związane z brakiem regulacji prawnych dla zawodu 

dietetyka, można wskazać znacznie więcej argumentów przemawiających za potrzebą 

zastosowania regulacji. 

Wprowadzenie ustawy regulującej zawód dietetyka sprecyzowałoby kwestię 

wymagań dotyczących osoby wykonującej ten zawód. Projekt ustawy wskazywał na 

potrzebę posiadania [4]: 

1. pełnej zdolności do czynności prawnych; 

2. stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu; 

3. potwierdzenia wpisu do rejestru uprawnionych do wykonywania zawodu. 

Ponadto w odpowiednich przypadkach istotne jest również posiadanie: 

4. certyfikatu znajomości języka polskiego, jeśli kształcenie nie odbywało się 

w języku polskim; 

5. dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje, lub 

kwalifikacje do wykonywania zawodu uzyskane w Polsce lub innym kraju, 

zgodnie z wytycznymi wskazanymi w projekcie ustawy. 

Oznacza to, że bez odpowiednich kwalifikacji dana osoba nie mogłaby wykonywać 

zawodu dietetyka.  

Kolejną kwestią, jaka weszłaby w życie po wprowadzeniu ustawy, byłoby utwo-

rzenie rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu. Rejestr obejmowałby 

osoby spełniające wyżej wymienione warunki oraz zawierał m.in. dane osobowe, dane 

dotyczące wykształcenia, czy miejsca wykonywania zawodu. Ponadto w rejestrze 

znalazłyby się także informacje na temat ewentualnego zawieszenia prawa do wykony-

wania zawodu lub wykreślenia z rejestru, wraz ze wskazaniem przyczyny. Należy 

nadmienić, że zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie ustawy, osoby nie 

posiadające uprawnień, a udzielające świadczeń zdrowotnych lub wykonujące zadania 

zawodowe w ramach zawodu dietetyka, podlegałyby karze grzywny, ograniczenia 

wolności lub pozbawienia wolności do roku, natomiast jeśli działoby się to w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej, to również podlegałyby karze grzywny lub ograni-

czenia wolności. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku powierzenia wykonywania 

zawodu dietetyka osobie nieposiadającej uprawnień. W takim przypadku osoba powie-

rzająca także podlegałaby karze grzywny lub ograniczenia wolności. Zgodnie z pro-

jektem ustawy za wykonywanie zawodu medycznego uważa się również inne 

działania, które bez uprawnień także podlegałyby karze. Należą do nich: 

1. nauczanie zawodu medycznego oraz wykonywanie pracy na rzecz ustawicznego 

rozwoju zawodowego; 

2. prowadzenie prac naukowo-badawczych związanych z zawodem medycznym; 

3. kierowanie pracą zawodową osób wykonujących zawód medyczny; 

4. zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności 

związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych; 

5. prowadzenie działań promujących zdrowie i zapobiegających chorobom. 
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Wprowadzenie rejestru osób wykonujących zawód dietetyka umożliwi pozyskanie 

przez pacjenta informacji na temat osoby udzielającej mu świadczeń i weryfikację jej 

wykształcenia, kwalifikacji i prawa do wykonywania zawodu. Co istotne wpis do 

rejestru podlegałby opłacie, której wysokość byłaby nie wyższa niż 2% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za 

ubiegły rok [4, 8].  

Projekt ustawy określa także zasady posługiwania się tytułem zawodowym „dietetyk”, 

wskazując, że mogą to robić osoby uprawnione do wykonywania zawodu. Podkreśla 

się także, że tytuł zawodowy podlega ochronie prawnej. W projekcie ustawy zazna-

czono także, że posługiwanie się tytułem zawodowym bez uprawnień podlega karze 

grzywny lub ograniczenia wolności [4]. Aktualnie zgodnie z Art. 61. Kodeksu wykro-

czeń [9] osoba, która przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień, do których nie 

ma prawa podlega karze grzywny do 1 tysiąca złotych lub karze nagany, natomiast 

w związku z brakiem odpowiednich regulacji, tytuł dietetyka można uzyskać nawet po 

kilkugodzinnym kursie lub szkoleniu. W związku z brakiem regulacji prawnych, 

przytoczony artykuł nie ma zastosowania w stosunku do osób używających do okre-

ślania swojej profesji miana „dietetyk”, nawet jeśli wiąże się to z brakiem wykształ-

cenia, wiedzy i umiejętności zawodowych. Konsekwencją tej sytuacji może być 

wprowadzenie w błąd potencjalnego pacjenta, który chcąc skorzystać ze świadczeń 

dietetycznych, nie będzie świadomy faktu, że osoba, która ich udziela, nie posiada 

wykształcenia w tym kierunku. W momencie, kiedy świadczenia zostaną udzielone 

w sposób niewłaściwy, niezgodny z aktualnym stanem wiedzy może dojść do zagrożenia 

zdrowia, a nawet życia pacjenta. 

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie ma także konieczności prowadzenia 

dokumentacji medycznej pacjenta, natomiast po wejściu w życie zaproponowanej 

ustawy, obowiązkiem dietetyka byłoby prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie 

dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.) [4, 10]. 

Aktualnie, aby pracować w zawodzie dietetyka, nie jest wymagane doświadczenie 

w pracy ani nieprzerwane wykonywanie zawodu przez określony czas. Wiąże się to 

z faktem, że świadczeń dietetycznych mogą udzielać osoby, które nie miały kontaktu 

z zawodem nawet przez długi okres, co może narazić pacjentów na potencjalne nie-

bezpieczeństwo. W projekcie ustawy założono, że przy niewykonywaniu zawodu 

w okresie ostatnich 6 lat przez czas dłuższy niż 5 lat, początkowe 6 miesięcy pracy będzie 

musiało być wykonywane pod nadzorem innego dietetyka, lekarza lub pielęgniarki 

posiadających przynajmniej 5-letni staż pracy w zawodzie, natomiast w przypadku 

pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii praca pod nadzorem 

trwałaby 3 miesiące [4]. 

Wykonywanie zawodu medycznego wiąże się z koniecznością stałego poszerzania 

wiedzy i umiejętności. W związku z tym projekt ustawy określa także kwestie związane 

z rozwojem zawodowym dietetyków. Zgodnie z założeniami rozwój zawodowy może 

być realizowany zarówno w postaci kształcenia podyplomowego np. w postaci szkoleń 

specjalizacyjnych, czy kursów kwalifikacyjnych, jak i doskonalenia zawodowego 

w formie kursów doskonalących lub samokształcenia. Rozwój zawodowy musi być 

dokumentowany, a za poszczególne formy kształcenia otrzymuje się punkty edukacyjne. 

W projekcie nie uwzględniono sposobu dokumentowania samokształcenia ani ilości 
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punktów edukacyjnych za poszczególne jego formy. Wykaz kursów kwalifikacyjnych 

organizowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego lub upraw-

nione podmioty określa minister właściwy do spraw zdrowia. Kursy kwalifikacyjne 

organizowane są na podstawie programu kształcenia, który obejmuje m.in. cel kształ-

cenia, efekty uczenia i sposób ich sprawdzania, plan nauczania, czy standardy dotyczące 

kadry dydaktycznej. Program ten przygotowywany jest przez ekspertów powołanych 

przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz zatwierdzany przez 

właściwego ministra do spraw zdrowia. Opłata za jedną godzinę uczestnictwa w kursie 

nie może przekroczyć 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za rok poprzedzający rok, w którym 

ustalana jest ta opłata. Aktualnie kursy i szkolenia dla dietetyków prowadzone są głównie 

przez prywatne firmy, a ich ceny ustalane są indywidualnie przez organizatorów bez 

prawnego określenia maksymalnej kwoty za jedną godzinę. Na wniosek pracownika 

oraz za zgodą pracodawcy na takie formy kształcenia przewiduje się także do 6 dodat-

kowych dni urlopu szkoleniowego rocznie [4]. Przykładowo zgodnie z Rozporzą-

dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodo-

wego ratowników medycznych [11], mają oni obowiązek uzyskania w trwającym 5 lat 

okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych związanych z udziałem 

w wybranych formach doskonalenia zawodowego. Wśród wyżej wymienionych 200 

punktów, 120 powinno pochodzić z udziału w kursie doskonalącym zakończonym 

egzaminem. Do przykładowych form doskonalenia zawodowego ratowników medycz-

nych można zaliczyć: publikację jako autor lub współautor monografii naukowej (50 

punktów) lub popularnonaukowej (20 punktów), publikację jako autor lub współautor 

artykułu naukowego (10 punktów), poglądowego, rozdziału w monografii naukowej 

czy popularnonaukowej (5 punktów), udział w mistrzostwach lub zawodach ratow-

nictwa medycznego (5 punktów), kursie samoobrony (10 punktów w ciągu danego 

okresu edukacyjnego) i inne. 

Aktualnie nie ma obowiązku dokształcania się ani dokumentowania przebiegu 

rozwoju zawodowego, natomiast po wprowadzeniu ustawy konieczne byłoby doku-

mentowanie rozwoju w 5-letnich okresach rozliczeniowych, co byłoby potwierdzane 

przez wojewodę w karcie rozwoju zawodowego. Mimo wprowadzenia dodatkowej 

biurokracji zapis ten obligowałby dietetyków do podnoszenia swoich kwalifikacji 

i aktualizowania wiedzy, a dzięki temu mogłoby to zmniejszyć ryzyko prowadzenia 

dietoterapii niezgodnie z aktualnym stanem wiedzy i tym samym zwiększyć jakość 

świadczonych usług. 

W odróżnieniu od aktualnego stanu prawnego, wprowadzenie regulacji zawodu 

dietetyka zgodnie z założeniami projektu ustawy, wprowadziłoby odpowiedzialność 

zawodową, czyli kary związane z naruszeniem zasad etyki i deontologii zawodowej, 

a także przepisów związanych z wykonywaniem zawodu dietetyka. Do możliwych kar 

zaliczono [4]: 

1. upomnienie; 

2. naganę; 

3. karę pieniężną; 

4. wykreślenie z rejestru na okres od 1 do 5 lat; 

5. zawieszenie prawa do wykonywania zawodu medycznego na okres od 3 miesięcy 

do 1 roku; 
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6. pozbawienie prawa do wykonywania zawodu medycznego. 

W obecnej sytuacji, mimo braku regulacji w zakresie odpowiedzialności zawodowej, 

dietetycy w dalszym ciągu podlegają odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzial-

ności karnej zgodnie z przepisami Kodeksu karnego. W związku z tym spowodowanie 

uszczerbku na zdrowiu pacjenta lub nieumyślne narażenie pacjenta na niebezpie-

czeństwo utraty życia wiąże się z odpowiedzialnością karną za wymienione czyny,  

a w konsekwencji nałożeniem odpowiedniej kary. Podobnie w sytuacji nienależytego 

wykonania swoich obowiązków względem pacjenta, dietetyk może zostać pociągnięty 

od odpowiedzialności kontraktowej, a w przypadku czynów niedozwolonych – odpo-

wiedzialności deliktowej [5]. 

5. Podsumowanie  

Dietetycy, których zawód należy do grupy profesji medycznych, umożliwiają pa-

cjentom zadbanie o profilaktykę chorób związanych z nieprawidłowym żywieniem, 

a także pomoc w leczeniu wielu chorób i zaburzeń, np. nadciśnienia tętniczego, nadwagi 

i otyłości, zaburzeń lipidowych, chorób przewodu pokarmowego, chorób nowotworo-

wych, czy zaburzeń gospodarki węglowodanowej, w tym cukrzycy. Ponadto bez-

sprzecznie przy tak dużym odsetku osób z nadwagą i otyłością wśród obywateli Polski 

zawód dietetyka staje się coraz bardziej potrzebny.  

Regulacja prawna wykonywania zawodu dietetyka spowodowałaby doprecyzowanie 

licznych kwestii, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo pacjentów i jakość wyko-

nywanych świadczeń dietetycznych. Mimo pewnych korzyści dla osób wykonujących 

zawód dietetyka wynikających z braku regulacji, korzyści z wprowadzenia takich 

regulacji dla pacjentów i osób, które wykonują swoje obowiązki zawodowe w sposób 

odpowiedzialny są oczywiste. Skutkiem wprowadzenia ustawy byłoby m.in.: 

1. doprecyzowanie kto może świadczyć usługi dietetyczne, posługiwać się tytułem 

„dietetyk” i jakie wymagania musi spełniać; 

2. utworzenie rejestru umożliwiającego potwierdzenie kwalifikacji zawodowych 

dietetyka; 

3. określenie zasad prowadzenia dokumentacji pacjenta; 

4. określenie warunków zdobywania doświadczenia i doskonalenia zawodowego; 

5. odpowiedzialność zawodowa i stosowanie kar w przypadku naruszenia określonych 

przepisów, zasad etyki i deontologii zawodowej. 

Te wszystkie zmiany w zakresie pracy w zawodzie dietetyka znacząco wpłynęłyby 

na poprawę jakości świadczeń dietetycznych i bezpieczeństwa pacjentów, ale również 

na prestiż i postrzeganie zawodu dietetyka jako wysoko wykwalifikowanego personelu 

medycznego. 

W zależności od ostatecznego brzmienia ustawy regulującej zawód dietetyka, mogą 

pojawić się także inne kwestie będące zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi 

skutkami wprowadzenia regulacji prawnych. 
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Pozytywne i negatywne skutki braku regulacji prawnych dla wykonujących 

zawód dietetyka 

Streszczenie 

Zawód dietetyka nie jest w pełni prawnie uregulowany w polskim systemie prawnym, co oznacza, że 

istnieje duża dowolność w zakresie wykonywania oraz kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia działal-

ności dietetycznej. Od dłuższego czasu dietetycy starają się, aby projekt ustawy o niektórych zawodach 

medycznych, obejmujący m.in. uregulowanie zawodu dietetyka, został przyjęty.  

Materiał do analizy stanowił przegląd piśmiennictwa, aktów prawnych oraz danych na temat projektu 

ustawy o niektórych zawodach medycznych. 

Celem pracy było zwrócenie uwagi na fakt, że każda zmiana pociąga za sobą zróżnicowane skutki. W przy-

padku przejścia prac legislacyjnych wspomnianej ustawy, zostanie precyzyjnie określone kto może wyko-

nywać zawód dietetyka i jakie wymagania musi spełnić, stworzony zostanie rejestr osób uprawnionych do 

wykonywania zawodu oraz zostaną określone warunki możliwości używania tytułu zawodowego „dietetyk”. 

Jednocześnie dietetycy muszą się liczyć z wprowadzeniem odpowiedzialności zawodowej i kar związa-

nych z naruszeniem przepisów, zasad etyki i deontologii zawodowej, czy obowiązkiem stałego dokształcania 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20140001145
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20111510896
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970780483
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092191708
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000605
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19710120114
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20090520417
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002464
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się egzekwowanego za pomocą zobowiązania do uzyskania odpowiedniej ilości punktów edukacyjnych 

w 5-letnich okresach rozliczeniowych. 

W zależności od ostatecznego brzmienia ustawy regulującej zawód dietetyka mogą pojawić się również 

inne kwestie będące pozytywnym lub negatywnym skutkiem wprowadzenia regulacji prawnych. 

Słowa kluczowe: dietetyk, regulacje prawne, zawód 

Positive and negative effects of the lack of legal regulations for the profession 

of dietitian 

Abstract 

The profession of a dietitian is not fully legally regulated in the Polish legal system, which means that there 

is a great freedom in terms of exercise and qualifications needed to conduct dietary activity. For a long 

time, nutritionists have been trying to implement a draft law on certain medical professions, including 

regulation of the profession of dietitian has been accepted. 

The material for the analysis was a review of the literature, legal acts and data on the draft act on certain 

medical professions. 

The aim of the study was to draw attention to the fact that each change has various effects. In the event of 

passing the legislative work of the aforementioned Act, it will be precisely specified who can work as 

a dietitian and what requirements they must meet, a register of persons authorized to practice the profession 

will be created and the conditions for the use of the professional title of "dietitian" will be determined. At 

the same time, nutritionists have to take into account the introduction of professional liability and penalties 

related to the violation of regulations, ethics and professional deontology, or the obligation of continuous 

training enforced by the obligation to obtain an appropriate number of educational points in 5-year 

settlement periods. 

Depending on the final wording of the act regulating the profession of dietitian, there may also be other 

issues positively or negatively resulting from the introduction of legal regulations. 

Keywords: dietitian, legal regulations, profession 
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Alicja Skrzypek1, Joanna Matysiak2  

Diety restrykcyjne – negatywne skutki dla organizmu  

1. Wprowadzenie  

W literaturze naukowej zróżnicowane diety przedstawiane są w kontekście leczenia 

przewlekłych chorób niezakaźnych, tym otyłości i zaburzeń z przemianą materii. 

Podkreślane są potencjalne korzyści, jakie mogłyby płynąć z ich stosowania, gdyby 

tylko udało się je wprowadzić i konsekwentnie stosować na co dzień. Zdecydowanie 

mniej można przeczytać o negatywnych konsekwencjach i szkodach w organizmie 

podczas ich rygorystycznego stosowania.  

Zainteresowanie różnymi sposobami redukcji masy ciała jest duże i można 

zaobserwować, że ciągle powstają nowe „diety” niepoparte wiedzą dietetyczną. Ponad 

połowa diet pojawiających się na stronach internetowych i w czasopismach kobiecych 

ma zbyt niską kaloryczność. Zbyt drastyczne obniżanie energetyczności posiłków oraz 

nieuzasadniona eliminacja składników żywności (np. glutenu, tłuszczów czy węglo-

wodanów), a także: odraczanie posiłków w czasie, głodówki, posty żywieniowe wywierają 

szkodliwy wpływ na stan organizmu i zachowania związane ze spożywaniem pokar-

mów stosujących je osób [1]. 

Dążenie do wymarzonej sylwetki powoduje duże zainteresowanie dietami nieracjo-

nalnymi, które zawierają jeden produkt żywnościowy lub jedną grupę produktów żywno-

ściowych. Osoby mające na celu redukcję masy ciała twierdzą, że o skuteczności diety 

świadczy tempo utraty kilogramów [2, 3]. Około 39% kobiet chcących schudnąć 

zadeklarowało chęć stosowania szkodliwej dla zdrowia diety zapewniającej szybką 

redukcję masy ciała.  

Racjonalne sposoby na odchudzanie wymagające praktykowania nowych, zdrow-

szych nawyków żywieniowych przez całe życie, nie są popularne. Ludzie wybierają 

niekonwencjonalne diety oparte na eliminacjach, stosowane tylko do momentu uzyskania 

celu, po czym wracają do swojego starego modelu odżywiania, czego skutkiem jest 

ponowne zwiększenie masy ciała. Mimo to, właśnie takie sposoby gwarantujące 

szybkie efekty, nawet kosztem zdrowia, cieszą się wyjątkowo dużym zainteresowaniem.  

2. Diety najczęściej stosowane  

Prawidłowo skomponowany jadłospis powinien uwzględniać posiłki zawierające 

wszystkie składniki odżywcze w odpowiednich ilościach, jak również składniki nieod-

żywcze, w tym błonnik, niezbędny do utrzymania zdrowia i dobrej kondycji. W celu 

redukcji nadmiernej masy ciała powyższe wytyczne powinny być spełnione, przy jedno-

czesnym ograniczeniu energetyczności posiłków. Zgodnie z zaleceniami Instytutu 

Żywności i Żywienia (IŻŻ), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz zgodnie 

z aktualnymi normami przyjętymi w kraju dieta dorosłego, zdrowego człowieka oparta 

 
1 alicja.skrzypek@up.lublin.pl, Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, www.up.lublin.pl. 
2 joanna.matysiak@up.lublin.pl, Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, www.up.lublin.pl. 
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na zasadach prawidłowego żywienia powinna dostarczać 20-35% tłuszczu, 45-65% 

węglowodanów i 10-20% białka [4]. Dieta z niewielkim deficytem energetycznym, 

dostosowana do indywidualnych preferencji żywieniowych oraz stylu życia, może być 

zastosowana, aby uzyskać optymalną masę ciała, a przy tym zdrowie i dobre 

samopoczucie.  

Najczęściej stosowanymi dietami są: niskowęglowodanowa, niskowęglowodanowa – 

wysokotłuszczowa, niskotłuszczowa oraz wysokobiałkowa. To, co łączy te diety to to, 

że wykluczają bądź znacząco zmieniają proporcje podstawowych makroskładników 

w codziennym jadłospisie. Są to tak zwane diety niezbilansowane. Tymczasem wszystkie 

trzy makroskładniki: białka, tłuszcze i węglowodany w odpowiednich proporcjach, 

spełniają niezwykle ważne funkcje w ludzkim organizmie. Bezpodstawne wykluczanie 

któregoś z nich może wiązać się z poważnymi skutkami dla zdrowia i niesie za sobą 

wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia niedoborów. Różne niekonwencjonalne 

odchudzające diety mogą przyczyniać się do pogorszenia funkcji umysłowych, a w przy-

szłości predysponować nawet do rozwoju demencji oraz innych wielonarządowych 

uszkodzeń [2]. 

2.1. Dieta niskowęglowodanowa wysokobiałkowa 

Diety z ograniczeniem węglowodanów cieszą się dużą popularnością w kontekście 

odchudzania. Kilka lat temu niezwykle modne były diety wysokobiałkowe, niskowęglo-

wodanowe, które zakładały spożywanie w dużych ilościach produktów białkowych, 

przy ograniczeniu węglowodanów. Najbardziej znaną jest dieta Ducana. Jak pokazują 

liczne badania ten wysokoproteinowy model żywienia wiąże się z poważnymi skut-

kami zdrowotnymi. Długotrwale stosowany upośledza pracę nerek i wątroby. Może też 

korelować ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia osteoporozy. Większa od rekomen-

dowanej zawartość fosforanów wynikająca ze spożywania nadmiernej ilości białka, 

przyczynia się do zaburzeń wchłaniania wapnia. Duże spożycie białka zwierzęcego przy 

jednoczesnej eliminacji innych składników pokarmowych (w tym warzyw i owoców) 

bardzo mocno zakwasza organizm, przyczynia się do wystąpienia dny moczanowej, 

kamicy nerkowej oraz próchnicy [5, 6]. 

Dieta eliminująca węglowodany jest uboga w witaminy (zwłaszcza z grupy B), skład-

niki mineralne (potas, wapń, magnez) oraz inne składniki, w które obfitują warzywa, 

owoce oraz produkty zbożowe (antyoksydanty). Wykazano, iż może prowadzić do 

niedoboru błonnika, którego niewystarczające spożycie wiąże się z ryzykiem wystą-

pienia zaparć oraz może sprzyjać rozwojowi raka jelita grubego [7]. Naukowcy pod-

kreślają, iż włókno pokarmowe działa protekcyjnie na choroby układu krążenia, cukrzycę 

i otyłość [8]. Błonnik, pęczniejąc w układzie pokarmowym daje odczucie sytości, 

wspomaga perystaltykę jelit, chroni przed zaparciami, ale także, co jest często nie-

akcentowane – jest pożywką dla dobroczynnych bakterii w jelicie grubym. 

2.2. Dieta niskowęglowodanowa, wysokotłuszczowa 

Ciesząca się dużą popularnością jest dieta ketogeniczna niskowęglowodanowa 

i wysokotłuszczowa. Zwolennicy wskazują na większą skuteczność w utracie masy ciała 

oraz poprawę wskaźników metabolicznych w porównaniu z dietą niskotłuszczową [9]. 

U podstaw potencjalnej skuteczności tej diety leży mechanizm jej działania, czyli 

obniżone spożycie energii oraz zmniejszenie apetytu na skutek ketozy. Badania poka-
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zują, że efekty w postaci ubytku masy ciała widoczne są w pierwszych 6 miesiącach 

terapii, natomiast po roku różnice dotyczące zmian w masie ciała nie są już istotne. 

Poza tym należy mieć na uwadze, że szybki spadek masy ciała w pierwszych dniach 

stosowania diet niskowęglowodanowych nie wynika z utraty tkanki tłuszczowej, 

a przede wszystkim wody. Nie dostarczając odpowiednich ilości węglowodanów, mięśnie 

czerpią energię ze zgromadzonych zapasów glikogenu, tracąc tym samym wodę. Stąd 

te spektakularne ubytki kilogramów zwłaszcza na początku diety, ale efekt diuretyczny 

jest obserwowany jedynie w pierwszym tygodniu. Poza tym spadek poziomu gliko-

genu mięśniowego może przekładać się na zmniejszone zdolności wysiłkowe organizmu. 

Nie podkreśla się jednak faktu, że produkty eliminowane w tej diecie, zwłaszcza jeśli 

chodzi o warzywa i owoce, kasze, zboża pełnoziarniste obfitują w cenne składniki 

mineralne: cynk, selen, sód, potas, a także witaminy z grupy B i inne rozpuszczalne 

w wodzie, a także substancje bioaktywne m.in. antyutleniacze [10].  

Należy podkreślić, iż dotychczasowe badania wskazują, iż diety niskowęglowo-

danowe i/lub wysokotłuszczowe i/lub wysokobiałkowe mogą zwiększać ryzyko 

zgonów sercowo-naczyniowych, zgonów z powodu nowotworów. Zauważono także 

wzrost wskaźnika aterogenności, stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL, 

homocysteiny, fibrynogenu. Ponadto dieta z niskowęglowodanowa może przyczyniać 

się występowanie podwyższonego stężenia żelaza oraz niskiego poziomu witaminy C, 

magnezu oraz wapnia w surowicy krwi, które mogą być predyktorem wystąpienia 

kamicy nerkowej [3, 11]. 

2.3. Głodówki i posty 

Wyjątkowo dużą popularnością wśród metod walki z nadmierną masą ciała cieszą 

się głodówki, oczyszczające posty, które nawet u osób nieodchudzających się, uzna-

wane są za najskuteczniejszy sposób na poprawę przemiany materii. A paradoksalnie 

niosą ze sobą odwrotny skutek, metabolizm zwalnia, a z nim szansa na trwałą redukcję 

masy ciała. Organizm ludzki w obliczu braku substratów do pozyskania energii zaczyna 

pozyskiwać ją z katabolizmu białek strukturalnych, a w tym z mięśni szkieletowych, 

serca, mięśni gładkich, budujących organy wewnętrzne – przyczyniając się do upośle-

dzenia ich funkcji. Podczas postów często obserwuje się złe samopoczucie, zmęczenie, 

zawroty głowy, zaburzenia orientacji, drgawki czy arytmie [12]. Jak pokazują badania 

Wójciaka [13] już krótkotrwała głodówka, zaledwie 1-2-dniowa może być przyczyną 

obniżenia stężenia cynku, magnezu, żelaza, wapnia w organizmie. 

Buczko [14] odnośnie stosowania postów jasno stwierdza, iż nie są one skutecznym 

sposobem na pozbycie się zbędnych kilogramów. Nie mając wystarczającej wiedzy 

z zakresu podstaw żywienia, eliminując na ślepo jakiś składnik, który do tej pory 

stanowił podstawę zwyczajowej diety, np. chleb, mięso, nabiał, trudno jest znaleźć 

ekwiwalent i zastąpić go innym bez strat dla zdrowia. Dlatego im bardziej niskokalo-

ryczna, restrykcyjna dieta tym więcej uwagi i umiejętności należy wykazać przy jej 

planowaniu. Dobrym przykładem jest popularna dieta wegańska, powszechnie uważana 

za prozdrowotną – jednak tylko wówczas, gdy jest odpowiednio zbilansowana. 

W przeciwnym razie może skutkować licznymi niedoborami, głównie witaminy B12. 

Jak pokazują badania, parametry diagnostyczne wskazujące na deficyty kobalaminy, 

mianowicie poziomy homocysteiny, jak i kwasu metylomalonowego u wegan często są 

podwyższone. W diecie jarskiej również często brakuje jodu, wapnia, żelaza, kwasów 
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omega-3 oraz cholesterolu [15, 16]. Ze względu na eliminacje pełnowartościowego 

białka zwierzęcego zapewnienie odpowiedniej ilości tego makroskładnika w diecie, 

także może być utrudnione. 

3. Negatywne konsekwencje stosowania diet  

3.1. Zaburzenia mikroflory 

Sposób żywienia ma niebagatelny wpływ na mikroflorę jelit. Skład i ilość drobno-

ustrojów mikroflory jelitowej jest ściśle powiązany z rodzajem spożywanych pokarmów. 

Różnorodna, nieprzetworzona dieta obfitująca w warzywa i owoce, produkty pełno-

ziarniste, zdrowe tłuszcze, białko zwierzęce i roślinne sprzyja zdrowemu mikrobio-

mowi, czyli eubiozie. Dieta wspomagająca florę bakteryjną to taka, która obfituje 

w błonnik [17, 18]. Bakterie zasiedlające jelito grube, poza uczestnictwem w trawieniu 

i wchłanianiu substancji pokarmowych, także biorą udział w kształtowaniu odporności, 

w metabolizmie i syntezie wielu związków chemicznych, na przykład serotoniny 

i prekursorów neuroprzekaźników. Mikrobiota odpowiada także za prawidłową pracę 

mózgu, regulację nastroju, bólu i funkcje poznawcze. Poza tym mikrobiom jelitowy 

odgrywa ważną rolę w modulowaniu ryzyka chorób przewlekłych, w tym choroby 

zapalnej jelit, otyłości, cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia, raka i depresji oraz 

zaburzeń odżywiania [19, 20]. 

Wszelkie diety, które wykluczają jakiś składnik, będą powodować zubożenie mikro-

biomu. Na różnorodność bakterii negatywnie wpływa też monotonny model żywienia. 

Znane diety niskowęglowodanowa – wysokotłuszczowa mogą wzmagać dysbiozę. 

Eksperymentalnie udowodniono, iż zmiany w odżywianiu mogą wywoływać duże, 

tymczasowe zmiany mikrobiologiczne już w ciągu 24 godzin [21, 22]. Zauważono 

również ze niektóre substancje dodatkowe – popularnie uważane za niegroźne dla 

zdrowia, a polecane w dietach redukcyjnych – znacząco wpływają na zmiany w mikro-

biomie. Badania pokazują, że słodziki powodują zmiany w składzie mikrobioty 

i wywołują niepożądane skutki w organizmie człowieka [4, 23]. 

Wśród najczęstszych powikłań nieracjonalnych, niedoborowych diet wylicza się: 

pogorszenie stanu skóry włosów i paznokci, anemię, osteoporozę, niedoczynność 

tarczycy i inne zaburzenia hormonalne. Osoby będące na dietach odchudzających, 

zwłaszcza niezbilansowanych są narażone na liczne deficyty witamin i minerałów. 

Osoby wykluczające produkty odzwierzęce często cierpią na niedobory żelaza 

i witaminy B12, co objawia się bladością skóry, utratą naturalnej grubości i połysku 

włosów, łamliwością i wklęsłością paznokci. Systemy żywieniowe zakładające elimi-

nację warzyw i owoców (diety niskowęglowodanowe wysokobiałkowe) obarczone są 

dużym ryzykiem pojawienia się niedoborów m.in.: witamin C, A, E, β-karotenu 

i innych karotenoidów [19]. 

Diety ograniczające białko, mogą być przyczyną niedoboru aminokwasów kluczo-

wych do budowy włosów, paznokci i skóry. Między innymi niedobór aminokwasów 

budujących kolagen wiążę się z osłabieniem i łamliwością włosów, tworzeniem się 

zmarszczek i cellulitu, łamliwością paznokci [24]. Defekty paznokci o charakterze bruzd 

podłużnych i poprzecznych, przebarwień mogą wynikać z niedożywienia białkowego, 

niedoboru cynku, magnezu i wapnia, żelaza, witamin, A i D, witaminy B12 [25].  
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3.2. Anemia 

Anemia jest chorobą krwi charakteryzującą się obniżoną stężeniem hemoglobiny, 
zmienioną ilością oraz objętością czerwonych krwinek oraz hematokrytu. Nieco rza-
dziej występuje anemia megaloblastyczna, wynikająca z niewystarczających ilości 
witaminy B12 i kwasu foliowego. Niedobór żelaza jest jednym z najczęściej wystę-
pujących niedoborów, dotykający około 1/3 populacji ludzkiej. Grupą najbardziej 
narażoną tę chorobę są osoby na restrykcyjnych niedoborowych dietach – wegetarianie 
i weganie, których dieta charakteryzuje się eliminacją mięsa, oraz tak jak w przypadku 
jaroszy także innych produktów odzwierzęcych. Objawy anemii wynikającej 
z długotrwałych niedoborów żelaza związane są z niewystarczającym zaopatrzeniem 
w tlen wielu narządów, zwłaszcza serca i centralnego układu nerwowego. Pojawiająca 
się niedokrwistość wynikająca z diety ubogiej w ten pierwiastek pozwala organizmowi 
zaadaptować się do zmniejszonego zaopatrzenia tkanek w tlen. Osoby z łagodną 
anemią mogą nie odczuwać żadnych dolegliwości, dopiero później zaczynają pojawiać 
się niecharakterystyczne objawy, czyli męczliwość, osłabienie, nietolerancja wysiłku, 
trudności w koncentracji, osłabienie, niepokój, zaburzenia snu, duszność wysiłkową, 
bóle i zawroty głowy, mroczki przed oczami, kołatanie serca [19, 26]. 

3.3. Osteoporoza i osteomalacja 

Bardzo ważnym, modyfikowalnym elementem wpływającym na rozwój i utrzy-
manie masy kostnej oraz na ryzyko wystąpienia osteoporozy jest żywienie. Najważ-
niejszymi składnikami diety wpływającymi na metabolizm tkanki kostnej są: wapń, 
witamina D oraz białko. Ważny jest też odpowiedni poziom pierwiastków, takich jak 
fosfor, magnez, cynk i miedź oraz witaminy A, C, K. Należy podkreślić fakt, iż gęstość 
mineralna kości budowana jest w okresie dzieciństwa i młodości, uzyskując swoją 
wartość szczytową około 30. roku życia [27], dlatego tak ważne jest by w tym okresie 
zwracać szczególną uwagę na właściwą podaż produktów obfitujących w wapń. Jak 
wskazują badania zainteresowanie różnego rodzaju dietami oraz chęć odchudzania, 
a także zaburzenia odżywiania coraz częściej pojawiają się wśród nastolatków [28], co 
może skutkować niedoborem wapnia i innych minerałów i witamin, ważnych 
w profilaktyce osteoporozy i osteomalacji. Osteomalacja to metaboliczna choroba kości, 
która polega na niedostatecznym wysyceniu ich wapniem. Kości tracą swoją wytrzy-
małość i stają się podatne na wyginanie pod wpływem obciążenia. Najlepszym 
i najlepiej przyswajalnym źródłem wapnia są produkty nabiałowe. Inne produkty 
żywnościowe obfitujące w ten pierwiastek to warzywa kapustne i rośliny strączkowe. 
Stosowanie przez długie lata diety ubogiej w wapń oraz witaminę D np. popularnej 
obecnie bezmlecznej, warzywno-owocowej oraz bogatobłonnikowej może znacząco 
zwiększać ryzyko osteoporozy i osteomalacji. Pojawienie się jej charakterystycznych 
objawów, w postaci złamań jest odroczona w czasie. Wcześniej niedobory wapnia 
manifestują się problemami ze snem, pamięcią, zawrotami głowy, bolesnością mięśni, 
stawów i kości, skłonnością do złamań, drętwieniem kończyn, bolesnym przechodze-
niem okresu przedmenstruacyjnego [29-30]. 

3.4. Niedobory witaminy D 

Witamina D bierze udział w regulowaniu gospodarki wapniowo-fosforowej, wpływa 
na odpowiednią mineralizację kości i zębów. Zwiększa reabsorpcję wapnia i fosforu 
w jelitach i nerkach, bezpośrednio oddziałuje na osteoblasty, ale także przez komórki 
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mięśniowe i nerwowe – zmniejszając ryzyko upadku. Jej deficyty w krajach europej-
skich są powszechne. Wpływa na to niewystarczająca ekspozycja na światło słoneczne 
oraz zaniedbania żywieniowe. Ważnym czynnikiem odpowiedzialnym za jej niedobór 
jest dieta uboga w produkty ją zawierające – tłuste ryby czy nabiał. Witamina D jest 
witaminą, która rozpuszcza się w tłuszczach, stąd bez ich odpowiedniej ilości w poży-
wieniu organizm nie jest w stanie jej przyswoić. Ryzykiem osteoporozy i osteomalacji 
objęte są również kobiety, które stosują przez długi czas zbyt niskoenergetyczną, 
beztłuszczową dietę, co skutkuje zaburzeniami hormonalnym, które również wpływają 
na rozwój osteoporozy [30, 31]. 

3.5. Zaburzenia hormonalne 

Deficyt kaloryczny prowadzi do znaczącego spadku masy ciała i powstania zbyt 

niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. Ten niefizjologicznie niski stan, przy małej 

dostępności energii jest sygnałem alarmowym dla organizmu, który skutkuje urucho-

mieniem licznych mechanizmów adaptacyjnych, dzięki wprowadzeniu, których możliwe 

jest utrzymywanie podstawowych funkcji życiowych jednak wiąże się to z zahamo-

waniem funkcji rozrodczych i termogenezy. W stanie wyniszczenia organizmu dochodzi 

do kaskady zmian hormonalnych i metabolicznych. U podstaw tych zaburzeń leży 

zmniejszenie stężenia leptyny krążącej we krwi. Jej stężenie jest proporcjonalne do 

ilości tkanki tłuszczowej w organizmie [32]. Mechanizm działania leptyny opiera się 

na przekazywaniu do mózgu (podwzgórza) informacji na temat ilości depozytów ener-

getycznych organizmu. Symptomem zawansowanych zaburzeń na polu podwzgórze-

przysadka-jajniki [33]. W momencie, kiedy sygnalizacja leptyny do podwzgórza jest 

zaburzona funkcje rozrodcze zostają wstrzymane.  

Układ hormonalny kobiet jest wyjątkowo wrażliwy na zmiany energetyczności 

diety. Zmniejszenie stężenia hormonów płciowych, a tym samym zaburzenia w cyklu 

menstruacyjnym, mogą wystąpić już w wyniku kilkudniowych głodówek [34]. Jak 

pokazują badania wyjątkowo niekorzystnie na poziom estrogenów wpływa dieta wysoko-

błonnikowa i niskotłuszczowa. Niski poziom estrogenów prowadzi do poważnych kon-

sekwencji zdrowotnych, takich jak bezpłodność, zaburzenia nastroju, depresja. U więcej 

niż 50% pacjentów już w chwili rozpoznania jadłowstrętu psychicznego występuje 

osteopenia, która spowodowana jest głębokim hipoestrogenizmem [35]. 

3.6. Zaburzenia tarczycy 

Nieumiejętnie prowadzone odchudzanie i zbyt duże restrykcje kaloryczne nega-

tywnie odbiją się na pracy tarczycy, której hormony odpowiedzialne są za sprawnie 

działający metabolizm oraz wiele innych funkcji organizmu. Jak wskazują badania, 

spadek aktywności hormonalnej tarczycy powiązany jest z niskim stężeniem leptyny, 

który zaburza regulacje układu podwgórze-przysadka-tarczyca. Długotrwałe głodzenie 

powoduje obniżenie ekspresji TRH (tyreoliberyny) – hormonu produkowanego 

w podwzgórzu, który stymuluje przysadkę do wydzielania TSH (tyreotropiny). Jak 

wskazują badania w obliczu niskiej dostępności energii dochodzi do zmniejszonej 

sekrecji TSH oraz hormonów tarczycy tyrozyny T4 (tyrozyny) i T3 (trójodotyronina), 

a zwiększonej rT3. Długotrwała deprywacja kaloryczna wpływa niekorzystnie również 

na morfologię gruczołu, dochodzi do zmniejszenia objętości gruczołu tarczowego [36]. 

Pod wpływem restrykcji kalorycznych i niedoborów pierwiastków dochodzi również 

do zmiany aktywności dejodynaz D1 i D2, czyli enzymów produkowanych w przy-



 

Diety restrykcyjne – negatywne skutki dla organizmu 
 

189 

 

sadce i podwzgórzu (D2), w mięśniach, wątrobie, nerkach, których zadaniem jest prze-

kształcenie parahormonu T4 w aktywną metabolicznie T3. Upośledzona aktywność D1 

i D2 przysadki powoduje, że w organizmie nie ma wystarczających ilości T3. Ta 

sytuacja na długo po powrocie do odpowiedniej masy ciała nie wraca do normy. Jest to 

swoisty proces adaptacyjny, spowalniający metabolizm głodzonego organizmu. Nie-

dobór głównych hormonów tarczycy skutkuje wieloma negatywnymi konsekwencjami 

dla organizmu, biorąc pod uwagę na jak wiele funkcji hormony te wpływają: meta-

bolizm tłuszczy, węglowodanów, białek, sprawne działanie mięśnia sercowego, układu 

rozrodczego, kostnego i wiele innych [37].  

3.7. Obniżenie spoczynkowej przemiany materii, adaptacje metaboliczne  

Miliony lat temu organizm ludzki w odpowiedzi na niską dostępność jedzenia i częste 

okresy głodu, aby przeżyć musiał wytworzyć mechanizmy adaptacyjne, które pozwoliły 

mu przewegetować trudne czasy. Tę mądrość ewolucji często nazywa się „zepsutym 

metabolizmem”. Na skutek zbyt dużego deficytu kalorycznego, organizm przechodzi 

w stan oszczędzania energii – pod wpływem kaskady reakcji endokrynnych dochodzi 

do adaptacji metabolicznej. Jak pokazują badania deprywacja energii wiąże się 

z niższymi stężeniami leptyny, insuliny, hormonów płciowych oraz hormonów tarczycy, 

zwiększa się poziom kortyzolu i greliny [38]. 

Organizm w celu zaoszczędzenia i pozyskania energii na funkcje przyżyciowe, 

wyłącza m.in. funkcje rozrodcze, zmniejsza ciepłotę ciała, minimalizuje aktywność 

fizyczną, promuje natomiast zachowania sprzyjające wzmożonemu pobieraniu pokarmu. 

W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na otyłość wywołaną stosowaniem 

diet, które hamują podstawową przemianę materii (TDEE), która jest tylko jedną ze 

składowych całkowitego zapotrzebowania energetycznego człowieka [39].  

Znamiennym rodzajem adaptacji metabolicznych wynikających ze zbyt niskokalo-

rycznych diet oraz wyraźnego spadku masy tkanki tłuszczowej jest uporczywy fizjolo-

giczny głód. Jego rolą jest skłonić do pobierania pokarmu, aby uzupełnić deficyty 

energii. Zwiększony apatyt jest wynikiem zachwiania homeostazy hormonalnej. W na-

stępstwie zmian chemicznych wynikających z niedostarczania wystarczającej ilości 

substancji odżywczych mózg reaguje zwiększoną wrażliwością i spostrzegawczością 

na bodźce związane z żywieniem. Odczuwanie głodu lub sytości warunkowane jest 

sygnałami płynącymi z podwzgórza oraz z przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki, 

mięśni i tkanki tłuszczowej. W podwzgórzu produkowane są neuropeptydy oraz hor-

mony oreksygenne – pobudzające pobieranie pokarmu i zmniejszające wydatkowanie 

energii oraz anoreksygenne – hamujące przyjmowanie posiłków i zwiększające wydat-

kowanie energii w czasie jej nadmiaru. Następuje przetworzenie sygnałów z obwodów 

ciała, które przekazują informacje o krótkoterminowym przyjmowaniu pokarmu (tj. 

dostępności składników odżywczych) lub długoterminowym bilansie energetycznym. 

Po długotrwałych głodówkach hormony głodu i sytości są rozregulowane, co w więk-

szości powoduje wzmożony łaknienie, które trudno zaspokoić. Deficyt energetyczny 

pobudza mechanizmy kompensacyjne. Istotnym czynnikiem niesprzyjającym utrzymaniu 

masy ciała po długotrwałych głodówkach jest głód hedoniczny, czyli chęć zjedzenia 

pokarmu w celu dostarczenia przyjemności [38-40].  
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4. Psychologiczne skutki stosowania diet 

Liczne artykuły z dziedziny psychologii podkreślają korelację między emocjami 

a sposobem odżywiania. W świecie zachodnim, opanowanym przez kulturę diet, wygląd 

zewnętrzny jest jednym z wiodących ideałów, którego osiągnięcie nie jest najczęściej 

podyktowane dbałością o zdrowie, a chęcią wpasowania się w aktualny kanon 

piękności [40]. Wiele osób, zwłaszcza młodych kobiet, ma kompleksy odnośnie swojej 

sylwetki. Niezadowolenie z własnego wyglądu rodzi wiele frustracji, pojawia się brak 

pewności siebie, niskie poczucie własnej wartości, złe samopoczucie. Jak pokazują 

badania ludzie otyli mają niższą samoocenę i negatywny obraz własnego ciała. Wiele 

osób, decydując się na różne diety – często zbyt niskokaloryczne i bardzo restrykcyjne – 

ma nadzieję, że poza poprawą sylwetki rozwiążą się też ich inne problemy rzekomo 

wynikające tylko z nadwagi. Lecz paradoksalnie owe diety, zamiast pomagać, częściej 

powodują dodatkowe zmartwienia, a efekty odchudzania w postaci utraty kilogramów, 

często nie zmieniają nic poza wyglądem zewnętrznym ani relacji z innymi ludźmi, ani 

statusu materialnego, w związku z tym wywołują rozczarowanie i zawód [41]. 

Dostarczanie nieodpowiedniej ilości pożywienia negatywnie odbija się na ludzkiej 

psychice, procesach myślowych oraz zachowaniu. Osoba będąca długi czas na 

restrykcyjnej diecie zapomina czym jest tak zwane „normalne odżywianie”, czyli jak 

definiuje Vartanian [42], regulowane przez wewnętrzne sygnały głodu i sytości. 

Reguły dietetyczne, które sama sobie narzuca, są częścią jej życia. Zasady te często są 

mało elastyczne i podyktowane tendencją do czarno-białych myśli, dotyczących 

jedzenia. Oznacza to, że według przekonań takiej osoby, jedzenie dzieli się na dobre, 

czyli dozwolone i złe, czyli takie, którego musi się wystrzegać. Sztywne podejście do 

odchudzania wiąże się z myśleniem zero-jedynkowym, „wszystko albo nic” [43]. Ambi-

walencja wobec niektórych produktów spożywczych sprzyja podsycaniu pragnienia 

jedzenia tych właśnie produktów w większych ilościach. Unikanie pewnego rodzaju 

pokarmów przez długi czas budzi wiele stresu, często prowadzi do załamania samo-

kontroli i w efekcie objadania, zwłaszcza produktami definiowanymi jako zakazane. 

Osoby jedzące w sposób restrykcyjny zgłaszają, że przejadają się częściej niż osoby 

jedzące bez ograniczeń. Mają też poczucie, że odżywiają się gorzej niż inne osoby, co 

z dietetycznego punktu widzenia wydaje się być prawdą, gdyż ludzie tkwiący 

w błędnym kole odchudzania przez większość czasu niedojadają, często są głodne, 

mało witalne, brakuje im energii w konsekwencji są zmęczone i wyczerpane, rzucają 

się na jedzenie i objadają zazwyczaj produktami niezdrowymi, mało wartościowymi, 

wysoko energetycznymi [44-45]. 

Najpoważniejszym negatywnym skutkiem odchudzania są zaburzenia na tle odży-

wiania, które rozwijają się, gdy aspekty związane ze spożywaniem posiłków, masą 

ciała stawiane są w centrum zainteresowań jednostki. Zaburzenia odżywiania dotykają 

około 70 milionów ludzi na świecie. Jednak skala problemu może być większa, gdyż 

często osoby z zaburzeniami odżywiania są niezdiagnozowane, bo poza dolegliwo-

ściami somatycznymi nie zgłaszają innych objawów choroby lekarzom pierwszego 

kontaktu [46]. Wśród nich najbardziej znane są anoreksja, bulimia, nieco mniej orto-

reksja i napady objadania oraz atypowe zaburzenia odżywiania. Przyczyny rozwinięcia 

się któregoś z zaburzeń odżywiania są złożone i leżą raczej u podstaw niedomagań 

psychiki, uwarunkowań genetycznych, jednak odchudzanie może być jednym z czynni-

ków je wyzwalających.  
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Zaburzenia jedzenia skutecznie obniżają jakość życia, przyczyniają się do rozpadu 

relacji społecznych, zaburzają normalne funkcjonowanie. Osoby z problemami żywie-

niowymi są postrzegane jako trudne w kontaktach, poza tym one same się alienują. 

Znamiennym powikłaniem zaburzeń odżywiania są stany depresyjne, obsesyjno-

kompulsywne i stany lękowe [47, 48].  

5. Podsumowanie 

W XXI wieku skala otyłości oraz chorób z niej wynikających rośnie w zatrwa-

żającym tempie. Rodzi się więc pytanie, w jaki sposób zaradzić temu jakże ważnemu 

problemowi dzisiejszego świata i jakie działania podjąć, skoro diety odchudzające 

mają znikomą skuteczność? Jedyną sensowną metodą prewencyjną wydaje się edukacja 

żywieniowa już od najmłodszych lat i wdrażanie prawidłowych nawyków żywienio-

wych. Potrzeba propagowania mądrej dietetyki, wiedzy opartej na badaniach naukowych 

wydaje się teraz ważniejsza niż kiedykolwiek i co najmniej równie istotna, jak piętno-

wanie szkodliwych mitów dietetycznych oraz walka z utartymi przez lata błędnymi 

przekonaniami na temat odchudzania.  

Niewątpliwie, proces redukcji masy ciała nie jest sprawą błahą, jednak absolutnie 

nie musi być katorgą i nieprzyjemnym czasem. „Nowa dieta” nie musi rozpoczynać się 

od przysłowiowego poniedziałku i przewracać całego życia do góry nogami. Idealnie 

by było, aby była ona poprawioną, zdrowszą wersją codziennego typowego modelu 

żywienia, by jej stosowanie uprzyjemniało życie. Stosowanie się do prostych rad 

dotyczących żywienia może przynieść zdecydowanie lepsze korzyści niż te płynące 

z modnych diet.  

Podstawowe zalecenia, które każdy powinien rozważyć, zanim ostatecznie podejmie 

decyzję o odchudzaniu to: 

• przemyśleć czy w ogóle istnieją realne przesłanki, np. podwyższony wskaźnik 

masy ciała – BMI (ang. Body Mass Index), problemy zdrowotne; 

• zastanowić się czy w obecnym sposobie żywienia, stylu życia pojawia się coś, co 

można zmodyfikować;  

• wprowadzić regularność posiłków;  

• zwracać uwagę, aby główne posiłki były odpowiednio zbilansowane, bogate 

w warzywa; 

• właściwie reagować na sygnały głodu i sytości – długie odraczanie posiłków 

w czasie, mimo głodu może skutkować napadem objadania;  

• jeść powoli, dbając o estetykę; 

• nie nadawać jedzeniu etykiet: „dobre”, „złe”, „zakazane”; 

• w rozsądny sposób odpowiadać na zachcianki, zamiast unikać ich za wszelką cenę, 

pozwalać sobie na nie, ale z umiarem;  

• mieć świadomość, że dieta wcale nie musi być idealna, aby była zdrowa; 

• zastanowić się, czy ochota na wysokoenergetyczne przekąski nie pojawia w odpo-

wiedzi na zmęczenie, brak snu; 

• stopniowo, ale konsekwentnie budować lepsze nawyki związane z jedzeniem oraz 

stylem życia;  

• eksperymentować podczas gotowania; 
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• nie pokładać nadmiernych nadziei w tym, że uzyskanie zgrabnej sylwetki zagwa-

rantuje szczęście i powodzenie w życiu; 

• wybrać dietetyka, który prawidłowo zbilansuje jadłospis i nauczy zdrowego 

podejścia do jedzenia. 
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Diety restrykcyjne – negatywne skutki dla organizmu  

Streszczenie  

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie zagadnienia nieracjonalnego stosowania diet restrykcyjnych. 

Wygląd i wizerunek zewnętrzny jest obecnie tematem dominującym – szczególnie dla młodego pokolenia, 

które bazuje na portalach społecznościowych. W celu uzyskania idealnego wizerunku stosują oni alternatywne 

modele żywienia, niemające nic wspólnego z racjonalnym odżywianiem, zbyt niskokaloryczne, monotonne 

I nastawione na szybką utratę zbędnych kilogramów. Skutki stosowania tych diet wykraczają niestety poza 

strefy zdrowia fizycznego, powodując zaburzenia nastroju, stany depresyjne, pogłębiając niezadowolenie 

z siebie i ze swojego życia, przyczyniają się do rozpadu relacji społecznych. Diety odchudzające alterna-

tywne, również pozornie zdrowe, aczkolwiek niedopasowane do danej osoby rzadko dają spodziewane 

dobre wyniki. W większości kończą się efektem jo-jo, przyczyniają się do spowolnienia przemiany materii, 

licznych zaburzeń hormonalny oraz zaburzeń odżywiania. 

Słowa kluczowe: diety restrykcyjne, zaburzenia odżywiania 

Restrictive diets – negative effects on the body 

Abstract 

This publication aims to bring closer the issue of irrational use of restrictive diets. Appearance and body 

image is now a dominant theme – especially for the younger generation, who rely on social networks. In 

order to achieve their ideal image, they are using alternative dietary models that have nothing to do with 

rational nutrition, are too low in calories, monotonous and geared to rapid weight loss. Unfortunately, the 

effects of these diets go beyond physical health, causing mood disorders, depressive states, deepening 

dissatisfaction with oneself and one's life, and contributing to the breakdown of social relations. Alternative 

weight-loss diets, also apparently healthy but not adapted to the individual, rarely give the expected good 

results. Most of them end with yo-yo effect, slow down metabolism, numerous hormonal disorders and 

eating disorders. 

Keywords: restrictive diets, eating disorders 
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Alina Demiy, Tatiana Jagodzińska 

Ocena stanu odżywiania oraz analiza rozwoju funkcji 

pokarmowych chłopca z rozpoznaną trisomią 

chromosomu 9., na podstawie dokumentacji i wywiadu 

1. Wprowadzenie 

1.1. Trisomia 9 

Trisomia mozaikowa 9 jest rzadkim zaburzeniem chromosomalnym, w którym cały 

chromosom 9 występuje jako trzeci – dodatkowy (trisomia), w niektórych komórkach 

ciała. Inaczej – określenie „mozaikowa” oznacza, że niektóre komórki zawierają dodat-

kowy chromosom 9, podczas gdy inne mają typową parę chromosomów. Występo-

wanie Trisomii 9 może być spowodowane błędami podczas podziału materiału 

genetycznego komórki jajowej czy plemnika rodzica lub podczas podziału komórek 

tkanki ciała (komórek somatycznych) na wczesnym etapie rozwoju płodu [1-3]. 

Powiązane objawy i ustalenia cech w tej wadzie genetycznej mogą się znacznie 

różnić pod względem zakresu i nasilenia, w zależności od procentu komórek z dodatko-

wym chromosomem [4]. Jednak wspólne cechy obserwowane u pacjentów z Trisomią 

9 obejmują: niedobór wzrostu przed urodzeniem, wady strukturalne serca obecne przy 

urodzeniu, wyróżniające się różnice w kształcie czaszki i twarzy, takie jak pochyłe 

czoło, bulwiasty nos, krótkie fałdy powiek (tzw. pęknięcia powiekowe), głęboko osa-

dzone oczy, nisko osadzone uszy [5]. Zespół może również charakteryzować się wystę-

powaniem anomalii mięśniowo-szkieletowych, wad w obrębie narządów płciowych 

i nerek lub innych dodatkowych anomalii fizycznych. Niepełnosprawność intelektualna 

jest powszechna i ma różne nasilenie [6]. 

1.2. Trudności w prognozowaniu rozwoju 

Leczenie oraz usprawnianie dziecka z chorobą rzadką opiera się na współpracy 

wielu specjalistów z pacjentem, jego rodziną oraz kadrą placówki oświatowej, do 

której uczęszcza dziecko. W przypadku opieki nad dzieckiem z chorobą ultrarzadką, 

jaką jest Trisomia 9, organizacja opieki terapeutycznej obciążona jest brakiem znajo-

mości perspektyw rozwojowych pacjenta. Nie możliwe jest więc, niejednokrotnie, 

wyznaczanie realnych długoterminowych celów terapii. Sformułowanie celów bliższych 

poprzedza diagnoza kliniczna oraz ocena funkcjonalna małego pacjenta, przeprowa-

dzana dość często. Cele bliższe nie oznaczają, bynajmniej, w tych przypadkach, szybkich 

sukcesów terapeutycznych czynniki zaburzające rozwój mają bowiem różnorakie 

podłoże [7]. 

2. Opis przypadku 

2.1. Okres okołoporodowy 

Opisywany pacjent urodził się o czasie przez cesarskie cięcie w stanie dobrym (8 pkt 

Apgar), z masą urodzeniową 2800 g i długością ciała 50 cm, obwód głowy wynosił 34 cm, 
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obwód klatki piersiowej 32 cm. Okres prenatalny był obciążony z powodu granicznego 

wyniku przezierności karkowej i podejrzenia Trisomii 18, wykluczonej w późniejszych 

badaniach. Po urodzeniu obserwowano cechy dysmorfii twarzy: nisko osadzone uszy, 

wąskie szpary powiekowe, wydatne guzy czołowe, nadmierne i nietypowe owłosienie 

głowy, niska linia owłosienia, minimalne wyrośla i dołeczki przeduszne, zapadnięte 

gałki oczne, przerost dziąseł. Inne objawy kliniczne, to: wnętrostwo oraz powiększona 

grasica w badaniu RTG klatki piersiowej. 

Pacjent został skierowany na badanie genetyczne FISH, które wykazało mozaikową 

trisomię chromosomu 9., na średnim poziomie 12%. 

 
Rysunek 1. Pierwszy miesiąc życia chłopca 

 
Rysunek 2. Drugi miesiąc życia chłopca  
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2.2. Działania terapeutyczne i aktywność 

W opisywanym przypadku, chłopiec został objęty opieką fizjoterapeutyczną zaraz 

po urodzeniu na wniosek neonatologa, specjalisty chorób genetycznych. Głównym 

objawem klinicznym w tym okresie była uogólniona hipotonia, skutkująca poważnymi 

trudnościami w rozwoju kontroli głowy. Jednocześnie, hipotonia była główną przy-

czyną problemów w efektywnym przyjmowaniu pokarmu. Chłopiec ze znacznym 

opóźnieniem osiągał kolejne kamienie milowe rozwoju motorycznego, co zaprezen-

towano w tabeli 1.  

Tabela 1. Wiek osiągnięć posturalnych i motorycznych chłopca z trisomią 9. chromosomu 

Osiągnięcia w zakresie kontroli posturalnej i motoryki dużej Wiek pacjenta w latach 

Kontrola głowy 2 

Przetaczanie z brzucha na plecy 2,5 

Stanie przy sprzętach z asekuracją ok. 1 minutę 2,5 

Pierwsze kroki w chodzie prowadzanym 3,5 

Utrzymanie siadu z podporem 4,5 

Siadanie 5 

Przemieszczanie się na plecach odpychając stopami 6 

Chód w chodziku z asekuracją na dystansie 30 metrów 6,5 lat 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta i wywiadu 

Do działań fizjoterapeutycznych dołączono w pierwszym roku życia terapię neuro-

logopedyczną, a następnie terapię pod opieką psychologa rozwojowego, wspomaga-

jącego rozwój relacyjny i poznawczy. Terapia neurologopedyczna obejmowała trening 

karmienia oraz wspomaganie rozwoju funkcji komunikacyjnych. 

2.3. Objawy wtórne i trzeciorzędowe 

Kolejne diagnozy funkcjonalne i obserwacje kliniczne ujawniały skutki wtórne 

wrodzonej hipotonii, zestawione poniżej: 

• osłabienie siły mięśniowej, utrudniające pokonywanie siły grawitacji; 

• osłabienie czucia głębokiego opóźniające rozwój schematu ciała; 

• nadwrażliwość dotykową dystalnych części ciała utrudniającą rozwój czynności 

manualnych, a w obrębie twarzy i jamy ustnej – zaburzającą karmienie; 

• niski poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej zaburzający planowanie  ruchu; 

• opóźnienie rozwoju reakcji podporowych i równoważnych spowolniających rozwój 

stabilności posturalnej. 

Zapobieganie zmianom trzeciorzędowym w obrębie układu mięśniowo-szkieleto-

wego podjęto, stosując indywidualnie dobrany sprzęt rehabilitacyjny oraz zaopatrzenie 

ortotyczne, takie jak: pionizator tylny, ubrania kompresyjne, ortezy typu DAFO [8]. 
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Rysunek 3. Chód chłopca 

2.4. Rozwój funkcji pokarmowych 

W analizowanym przypadku, od urodzenia występowały trudności w karmieniu. Nie 

obserwowano odruchu ssania. Przy próbach karmienia piersią chłopiec wstrzymywał 

oddech i krztusił się. Karmiony butelką jadł bardzo mało. Z tego powodu, w czwartej 

dobie życia zastosowano karmienie poprzez sondę donosową. Po 2 tygodniach dokar-

miania sonda została usunięta. Karmienie mlekiem modyfikowanym przez odpo-

wiednio dobrany smoczek, zaspakajało potrzeby odżywcze. Ten rodzaj żywienia trwał 

przez pierwszy rok życia. W 4. miesiącu wprowadzono rozszerzanie diety o pokarmy 

w postaci papek podawanych łyżeczką. 

Obecnie chłopczyk je chętnie różne pokarmy, jednak o rozdrobnionej widelcem 

konsystencji. Czasami krztusi się i ulewa, sporadycznie wymiotuje. Nie gryzie, potrafi 

odgryźć jedynie czekoladkę Kinder, ciasteczko. Samodzielnie je rękoma rozgotowane 

warzywa, liże lody typu rożek, kieruje łyżkę z siekanym jedzeniem do buzi, ale nie 

potrafi samodzielnie zjeść posiłku i brudzi się w znacznym stopniu.  

2.5. Przyrost masy ciała 

Stan odżywienia chłopca od urodzenia był poniżej 3 centyla, czyli poniżej dolnej 

granicy normy. W wieku niemowlęcym wartości przyrostu masy ciała proporcjonalnie 

się zwiększały (rys. 4). 
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Rysunek 4. Przyrost masy ciała od urodzenia do 6. miesiąca życia [opracowanie własne na podstawie wpisów 

w książeczce zdrowia dziecka] 

Po okresie niemowlęcym, obserwuje się przyrost masy ciała chłopca z wyjątkiem  

3. roku życia, kiedy stan pacjenta gwałtownie pogorszył się z powodu narastającego 

wodogłowia i konieczności interwencji neurochirurgicznej. W okresie 2 miesięcy masa 

ciała chłopca spadła z 8 kg do 6 kg. Po operacji stan odżywienia był poniżej normy, 

jednak cały czas obserwowano przyrost masy ciała (rys. 5). 

 
Rysunek 5. Przyrost masy ciała od 1. roku życia do 6,5. roku życia [opracowanie własne na podstawie 

wpisów w książeczce zdrowia dziecka] 
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Rysunek 6. Chłopiec w drugim roku życia  

 
Rysunek 7. Chłopiec w czwartym roku życia 

Przeprowadzenie kwestionariusza żywieniowego rozszerzyło wiedzę na temat jak 

przebiega proces karmienia w warunkach domowych [8]. 

Odpowiedzi mamy na pytania z ankiety przesiewowej trudności w karmieniu dziecka 

• czy dziecko lubi jeść – Tak 

• czy karmienie odbywa się częściej niż co 3 godz.? – Tak 

• czy dziecko sygnalizuje uczucie głodu? – Tak 

• czy dziecko zjada wystarczająca ilość pokarmów? – Nie 

• jak długo trwa pojedyncze karmienie dziecka? – Około 30 min 

• czy dziecko wymaga dodatkowych zabiegów mających na celu pomoc w kar-

mieniu? – Tak 
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• czy dziecko sygnalizuje uczucie sytości? – Nie 

• czy dziecko prawidłowo przybiera na wadze? – Nie 

• czy po zakończeniu karmienia dziecko jest spokojne? – Tak 

• czy rodzic lubi czas związany z karmieniem? – Tak i Nie 

• czy dziecko wkłada przedmioty do jamy ustnej? – Tak 

• czy dziecko siedzi podczas jedzenia? – Tak 

• czy dziecko zjada potrawy o różnych smakach? – Tak 

• czy dziecko zjada posiłki o różnej konsystencji? – Nie 

• czy dziecko jest karmione w nocy? – Nie 

• czy dziecko dotyka rękami jedzenia? – Tak 

• czy dziecko otrzymuje posiłki z rodzinnego stołu? – Tak 

• czy dziecko potrafi pić z kubka? – Tak 

3. Zalecenia specjalistów dotyczące żywienia 

3.1. Modyfikacja żywienia pacjenta z Trisomią 9 

Niezadowalający stan odżywienia oraz niepokojąco słaby przyrost masy mięśniowej 

postawił zespół terapeutyczny w obliczu efektu „koła zamkniętego” oraz konieczności 

zmodyfikowania postępowania terapeutycznego. Bez rozwoju bowiem tkanki mięśnio-

wej, nie jest możliwe podniesienie aktywności pacjenta na wyższy poziom. Tym 

samym oddala się perspektywa większej samodzielności pacjenta (rys. 8). 

 
Rysunek 8. Współzależność różnych czynników mających wpływ na postępy terapii [opracowanie własne] 
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Do zespołu konsultantów dołączył lekarz – specjalista ds. żywienia, z którym 

pacjent z trisomią 9 odbył konsultację żywieniową w wieku trzech i pół lat. W postę-

powaniu żywieniowym zalecono: 

• 5-6 posiłków dziennie; 

• 1 x dziennie NutriKid; 

• zagęszczenie energetyczne posiłków (przez dodatek tłuszczy pochodzenia roślin-

nego i zwierzęcego np. oleju rzepakowego, śmietany, masła). 

Oprócz tego kardiolog i genetyk zalecił suplementowanie diety L-kartyniną w celu 

wspomagania rozwoju mięśnia sercowego i przyrostu masy mięśniowej. Po zastoso-

waniu zaleceń, parametry nieznacznie się poprawiły. 

 
Rysunek 9. Chłopiec w 6,5. roku życia  

 
Rysunek 10. Chłopiec w 6,5. roku życia 
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3.2. Analiza trudności żywieniowych dzieci z niepełnosprawnościami 

Najtrudniejszym problemem związanym z wprowadzaniem nowych nawyków ży-

wieniowych do jadłospisu dzieci z niepełnosprawnością jest ich niechęć do spoży-

wania nowych produktów. W zależności od stopnia niepełnosprawności dzieci mają 

swoje fiksacje związane z jedzeniem, niektóre jadłyby tylko mięso, inne nie wezmą do 

ust warzywa, jeszcze inne będą jadły produkty tylko w określonych kolorach – takich 

przypadków jest wiele. Zmiana produktów spożywczych z dnia na dzień może okazać 

się niemożliwa, ponieważ dziecko jest przyzwyczajone do określonych produktów 

i jeśli rodzice nagle odstawią je całkowicie, u dziecka prawdopodobnie wystąpi syndrom 

odstawienia. Może objawiać się on płaczem lub krzykiem i trwać nawet kilka tygodni. 

Dlatego rodzice muszą być mocno zdeterminowani i silni psychicznie. Są dzieci, które 

odmówią spożywania posiłków i nawet głód nie może zmusić ich do sięgnięcia po coś 

do jedzenia, dlatego jest ważne, żeby stosować stopniową eliminację niekorzystnych 

produktów. Warto pamiętać, że różnorodność czasami nie jest najlepszym rozwiąza-

niem, ponieważ większość ludzi ma ulubione potrawy, w przypadku dzieci jest podobnie 

i nawet pod czas jedzenia rutyna jest dla nich bardzo ważna. Daje to dzieciom poczucie 

bezpieczeństwa, więc jeżeli jest taka możliwość, warto poszukać „zamienników” 

lubianych dań i przekąsek, a gdy dziecko zaakceptuje je, to nie ma potrzeby wymyślania 

czegoś nowego. Ten sposób polega na dodawaniu do jedzenia dziecka bardzo małych 

ilości nowych produktów poprzez ich wmiksowanie do potrawy, którą dziecko lubi 

jeść z przyjemnością, np. do puree ziemniaczanego. Kiedy nowy smak zostanie zaakcep-

towany, możemy zwiększamy dodawaną ilość nowych produktów. Niektóre dzieci 

mogą fizycznie być uzależnione od niektórych pokarmów, w momencie, kiedy zostaną 

one całkowicie wykluczone z diety dziecka mogą wystąpić symptomy odstawienia, 

objawiające się na przykład złością, drażliwością, a czasami także atakami furii, 

w niektórych przypadkach może dojść do czasowego regresu rozwojowego. Takie 

okoliczności powinny być pozytywnie postrzegana przez rodziców, gdyż jest to sygnał, 

że szkodliwa substancja została wyeliminowana z ustroju dziecka, a symptomy powinny 

ustąpić najpóźniej po tygodniu od chwili usunięcia z diety określonych produktów [9].  

4. Zasady racjonalnego żywienia 

Respektowanie rekomendowanej przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej 

w Warszawie Piramidy Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży w sto-

sunku do dzieci z niepełnosprawnościami jest często wyzwaniem i wymaga daleko 

idących modyfikacji. Podstawowe zasady zdrowego żywienia w wieku rozwojowym 

nie zmieniają się jednak, zasadniczo wpływając pozytywnie na rozwój wszystkich 

układów młodego organizmu (tab. 3) [10].  

Tabela 3. Zasady zdrowego żywienia 

 Zasada zdrowego żywienia Styl życia 

1. Jedz regularnie 5 posiłków i pamiętaj 

o częstym piciu wody 

Myj zęby po jedzeniu. 

2. Jedz różnorodne warzywa i owoce jak 

najczęściej i w jak największej ilości. 

 

3. Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza 

pełnoziarniste 
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4. Pij co najmniej 3-4 szklanki mleka 
dziennie (możesz je zastąpić jogurtem 
naturalnym, kefirem i – częściowo – 

serem). 

 

5. Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona 
roślin strączkowych oraz wybieraj 

tłuszcze roślinne zamiast zwierzęcych. 

 

6. Nie spożywaj słodkich napojów oraz 
słodyczy (zastępuj je owocami 

i orzechami). 

 

7. Nie dosalaj potraw, nie jedz słonych 
przekąsek i produktów typu fast food. 

 

8.  Bądź codziennie aktywny fizycznie co 
najmniej godzinę dziennie (ograniczaj 

oglądanie telewizji, korzystanie 
z komputera i innych urządzeń 
elektronicznych do 2 godz.). 

9.  Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł 
wypocząć. 

10.  Sprawdzaj regularnie wysokość i masę 
ciała. 

5. Podsumowanie 

Od urodzenia, karmienie chłopca sprawiało poważne problemy zarówno rodzicom, 
jak i samemu dziecku. Z ankiety przesiewowej trudności w karmieniu wynika, że mały 
pacjent nie zjada wystarczających ilości pokarmu, nie sygnalizuje sytości oraz wymaga 
dodatkowych zabiegów przy karmieniu. Rodzic lubi czas spędzany z synkiem przy 
posiłkach, jednocześnie jest znużony wydłużającym się czasem jedzenia. Główną przy-
czyną problemów żywieniowych była i jest znacznego stopnia hipotonia posturalna 
i trudności w rozwoju kontroli głowy oraz zaburzenia czucia w obrębie aparatu orofa-
cjalnego. Stan odżywienia pacjenta był od urodzenia na niskim poziomie i nie mieścił 
się w normach rozwojowych siatek centylowych. Chociaż stan odżywienia był poniżej 
normy to cały czas obserwowano przyrost masy ciała. 

6. Wnioski 

1. Realizacja zaleceń specjalistów odnoszących się do żywienia opisywanego pacjenta, 
skutkuje systematycznym przyrostem masy ciała chłopca, przy jego dużo większej 
aktywności związanej z osiąganiem kolejnych kamieni milowych – siadanie, chód 
prowadzany oraz uczęszczaniem do przedszkola. 

2. Korzystnym dla rozwoju chłopca byłoby poszerzenie interdyscyplinarnego zespołu 
terapeutów o dietetyka klinicznego, który ułoży jadłospis na aktualnym etapie 
aktywności dziecka i zaproponuje optymalne techniki kulinarne. 

3. Istotnym elementem terapii żywieniowej chłopca jest socjalizacja (w przedszkolu) 
i wspólne spożywanie posiłków z dziećmi. 

4. Konieczne jest kontynuowania terapii neurologopedycznej i treningu karmienia 
terapeutycznego. 

5. Do systematycznych pomiarów wagi i wzrostu należy dodać pomiary obwodów 
kończyn pacjenta. 

6. Ocena przyrostu masy ciała powinna być wykonywana 3-4 razy w roku. 
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Ocena stanu odżywiania oraz analiza rozwoju funkcji pokarmowych chłopca 

z rozpoznaną trisomią chromosomu 9., na podstawie dokumentacji i wywiadu 

Streszczenie 

Trisomia mozaikowa chromosomu 9. to rzadkie zaburzenie chromosomalne, polegające na występowaniu 

trzech kopii tego chromosomu w niektórych komórkach organizmu. Do najczęstszych cech trisomii mo-

zaikowej chromosomu 9. zaliczamy: hipotonię mięśniową, niepełnosprawność intelektualną łagodnego lub 

umiarkowanego stopnia, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, niski przyrost masy ciała, wrodzone 

wady serca oraz dysmorfie w obrębie twarzoczaszki. Opis przypadku dotyczy 6-letniego pacjenta z rozpoznaną 

w wieku niemowlęcym trisomią mozaikową chromosomu 9. Od urodzenia u chłopca występowały zabu-

rzenia koordynacji ssania połykania i oddychania. Dodatkowo w okresie niemowlęcym stwierdzono niedo-

słuch ucha prawego oraz wnętrostwo, a w wieku 3 lat narastające wodogłowie wymagające zaopatrzenia 

zastawką. Narzędzie badawcze obejmowało: badanie antropometryczne, wywiad z rodzicami dziecka oraz 

analizę dokumentacji medycznej pacjenta. Od urodzenia karmienie chłopca sprawiało poważne problemy 

zarówno rodzicom, jak i samemu dziecku. Główną przyczyną była ciężka hipotonia posturalna i trudności 

w rozwoju kontroli głowy, a także niskie napięcie oraz zaburzenia czucia w obrębie aparatu orofacjalnego. 

Stan odżywienia organizmu pacjenta był od urodzenia na niskim poziomie i nie mieścił się w normach 

rozwojowych siatek centylowych. Chociaż stan odżywienia był poniżej normy, to cały czas obserwowano 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8a3025c475f3c392JmltdHM9MTY1OTk3NzM0NSZpZ3VpZD1hODc2ZjE3My03NTlhLTRkMjUtYTIyYS04Zjc0MDdkNTNhOTcmaW5zaWQ9NTE3Nw&ptn=3&hsh=3&fclid=035bd34a-173a-11ed-8379-db7edd10df0f&u=a1aHR0cHM6Ly9vbmxpbmVsaWJyYXJ5LndpbGV5LmNvbS9qb3VybmFsLzIwNTAwOTA0&ntb=1
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przyrost masy ciała. Korzystne dla rozwoju chłopca było by poszerzenie interdyscyplinarnego zespołu 

terapeutów o dietetyka klinicznego. 

Słowa kluczowe: mozaikowa trisomii chromosomu 9., żywienie, przyjmowanie pokarmu 

Assessment of the nutritional status and analysis of the development  

of the nutritional functions of a boy diagnosed with chromosome 9 trisomy,  

based on documentation and an interview 

Abstract  

Chromosome 9 mosaic trisomy is a rare chromosomal disorder in which there are three copies of this 

chromosome in some cells in the body. The most common features of chromosome 9 mosaic trisomy 

include: muscle hypotension, mild to moderate intellectual disability, psychomotor retardation, low weight 

gain, congenital heart defects and craniofacial dysmorphs. The case report concerns a 6-year-old patient 

diagnosed in infants with mosaic trisomy of chromosome 9. From birth, the boy had problems with the 

coordination of sucking, swallowing and breathing. Additionally, in infancy, right ear hearing loss and 

cryptorchidism were diagnosed, and at the age of 3, progressive hydrocephalus requiring valve replacement. 

The research tool included: anthropometric examination, an interview with the child's parents and an 

analysis of the patient's medical records. From birth, feeding the boy caused serious problems both for the 

parents and for the child himself. The main cause was severe postural hypotension and difficulties in the 

development of head control, as well as low tension and sensory disturbances in the orofacial apparatus. 

The nutritional status of the patient's body was low from birth and did not meet the developmental norms of 

the percentile grids. Although the nutritional status was below normal, weight gain was still observed. It 

would be beneficial for the boy's development to expand the inter – disciplinary team of therapists with 

a clinical dietitian. 

Keywords: mosaic trisomy 9 chromosome, nutrition, food intake 
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Magdalena Jankowska1, Piotr Kaczyński2, Bożena Łozowicka3 

Narażenie zdrowia dzieci i dorosłych na jednoczesne 

występowanie wielu pestycydów w żywności  

1. Wprowadzenie 

Pestycydy, obok niekwestionowanych korzyści w produkcji rolniczej [1], niosą 

szereg niekorzystnych konsekwencji m.in. szkodliwie wpływają na zdrowie ludzi. 

Wiele z nich wywołuje objawy chorobowe lub jest uznawanych za kancerogenne, 

teratogenne, mutagenne lub alergenne. Pestycydy uszkadzają układ immunologiczny 

oraz system nerwowy, powodują zaburzenia krążenia i wady narządów moczowo-

płciowych [2, 3]. Wywierają wpływ na przebieg procesów enzymatycznych i gospo-

darkę hormonalną organizmu [4], której zaburzenia mogą powodować bezpłodność, 

występowanie wad wrodzonych i rozwojowych u potomstwa, niepełny rozwoju seksu-

alny, zaburzenia rozwoju mózgu czy zaburzenia zachowania [5]. Na negatywne efekty 

działania pestycydów narażone są przede wszystkim małe dzieci poniżej 10. roku życia [6]. 

Żywność pochodzenia roślinnego stanowi podstawowy składnik diety człowieka 

i jest jednym ze źródeł narażenia konsumenta na zanieczyszczenia chemiczne, w tym 

pozostałości środków ochrony roślin (ś.o.r.) będące krytycznym wyróżnikiem jej 

jakości i bezpieczeństwa [7]. Bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów powinno być 

zapewnione poprzez dostępność na rynku żywności wolnej od pestycydów lub poniżej 

dopuszczalnych poziomów.  

Strategia bezpieczeństwa żywności Unii Europejskiej ustanawia obowiązek monito-

rowania żywności w kierunku zanieczyszczeń, w tym pozostałości pestycydów zgodnie 

z obowiązującymi granicznymi limitami. Mając na uwadze ochronę zdrowia konsu-

mentów, ustanowiono najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości NDP (ang. MRL, 

Maximum Residue Level) [8]. Stąd też, niezbędne jest oznaczenie poziomu stężeń 

pestycydów w płodach rolnych na etapie produkcji pierwotnej stanowiących pierwsze 

ogniwo w łańcuchu żywnościowym.  

Celem urzędowej kontroli jest oszacowanie rzeczywistego pobrania pestycydów 

z dietą, a następnie ocena narażenia krótkoterminowego (ostrego) i długoterminowego 

(przewlekłego). Za poziom bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla zdrowia, uzna-

wane są pozostałości pestycydów nieprzekraczające 100% Akceptowalnego Dziennego 

Pobrania ADI (ang. Acceptable Daily Intake) lub Ostrej Dawki Referencyjnej ARfD 

(ang. Acute Reference Dose) [9]. W celu urealnienia narażenia należy uwzględnić różne 

czynniki m.in. rodzaj jednostki produktu, współczynniki zmienności i współczynniki 

przetwarzania [10].  
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Obecność pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego jest nie-

zwykle ważnym i aktualnym problemem, dlatego szczególnie istotna jest ocena prawdo-

dobieństwa wystąpienia niekorzystnych skutków na organizm ludzki w wyniku nara-

żenia na pozostałości substancji szkodliwych, w szczególności najbardziej krytycznej 

grupy, jaką są małe dzieci [11].  

Niepokojący jest fakt coraz częstszego stwierdzania w jednej próbce pozostałości 

wielu różnych pestycydów [12, 13], który może wynikać ze stosowania różnych 

substancji czynnych pestycydów w celu uniknięcia rozwoju opornych szkodników lub 

chorób, absorpcji pozostałości z gleby z poprzednich sezonowych zabiegów lub znoszenia 

oprysku na pola sąsiadujące z polami poddanymi zabiegowi. Wiele pozostałości może 

również powstać w wyniku zanieczyszczenia żywności na różnych etapach łańcucha 

produkcji i przetwarzania. 

Jednoczesne występowanie wielu pozostałości pestycydów z toksykologicznego 

punktu widzenia niesie wysokie ryzyko narażenia zdrowia konsumentów [14]. Mie-

szaniny związków charakteryzujące się wspólnym mechanizmem działania, przy niskich 

poziomach stężeń współwystępujących substancji, stwarzają prawdopodobieństwo dzia-

łania addytywnego. Skutek narażenia na kilka pestycydów jednocześnie jest kombi-

nacją efektów, które mogą wystąpić w wyniku narażenia na każdy związek indywi-

dualnie. Związki mogą wchodzić w interakcje poprzez zmniejszenie (inhibicja) lub 

zwiększenie działania toksycznego (synergizm), wykazywać brak interakcji działając 

niezależnie od siebie lub poprzez sumowanie dawek (addytywność) [15]. 

Celem badań było oszacowanie ryzyka zagrożenia zdrowia ludzi pozostałościami 

pestycydów w próbkach owoców, warzyw i zbóż pobranych w ramach urzędowej kon-

troli na etapie produkcji pierwotnej, w których stwierdzono obecność więcej niż jednej 

pozostałości, z wykorzystaniem modelu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 

Żywności (EFSA, ang. European Food Safety Authority) z wbudowanymi danymi 

o spożyciu państw członkowskich Unii Europejskiej [16].  

2. Materiał i metody 

2.1. Zakres badań 

Materiał do badań stanowiły próbki płodów rolnych pobrane w ramach urzędowej 

kontroli prawidłowości stosowania środków ochrony roślin. W roku 2021 kontrola 

obejmowała 46 upraw z województw całej Polski. Większość badanych próbek stano-

wiły warzywa, a następnie zboża oraz owoce. Badania obejmowały 550 związków 

w 68 próbkach owoców, 343 warzyw i 212 zbóż dostarczonych przez inspektorów 

WIORiN (rys. 1-3). 

Metody stosowane do oznaczeń pozostałości środków ochrony roślin w Laboratorium 

bazują na zaawansowanych technikach chromatograficznych, gazowej i cieczowej z tan-

demową spektrometrią mas (GC-MS/MS, LC-MS/MS) oraz na technice chromato-

grafii gazowej z detektorami selektywnymi, wychwytu elektronów i termojonowym 

(GC-ECD/NPD), a także na spektrofotometrii (UV-Vis). Dla zapewnienia rzetelności 

wyników analitycznych przed przystąpieniem do badań jest sprawdzana wiarygodność 

każdej metody analitycznej, poprzez wyznaczenie parametrów walidacyjnych: średnie 

odzyski, względne odchylenia standardowe, granice oznaczalności dla badanych związków 

i niepewność. Zwalidowane metody są sprawdzane w badaniach biegłości zgodnie 

z wymaganiami dokumentu SANTE/12682/2019 „Analytical Quality Control and Method 
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Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed” [17] i akre-

dytowane na zgodność z normą PN–EN ISO/IEC 17025:2018-02 przez Polskie 

Centrum Akredytacji [18]. 

 
Rysunek 1. Badane grupy owoców w ramach kontroli urzędowej [opracowanie własne]  

 
Rysunek 2. Badane grupy warzyw w ramach kontroli urzędowej [opracowanie własne]  
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Rysunek 3. Badane grupy zbóż w ramach kontroli urzędowej [opracowanie własne]  

2.2. Szacowanie ryzyka 

Ocenę ryzyka narażenia zdrowia konsumentów związanego ze spożyciem płodów 

rolnych zawierających pozostałości środków ochrony roślin dokonano w oparciu 

o powszechnie stosowane narzędzie EFSA Model PRIMo (ang. Pesticide Residue Intake 

Model) [16] z wbudowanymi danymi o spożyciu państw członkowskich Unii Euro-

pejskiej, wykorzystującej deterministyczny model bazujący na scenariuszu „najgorszego 

przypadku”, uwzględniając wysoki poziom konsumpcji w połączeniu z najwyższym 

stwierdzonym poziomem pozostałości pestycydów. 

W pracy dokonano oceny ryzyka krótkoterminowego (ostrego) poprzez oszacowanie 

pobrania z żywnością szkodliwych substancji w ciągu jednego dnia/jednego posiłku 

Międzynarodowe Szacowane Krótkoterminowe Pobranie – IESTI (ang. International 

Estimated Short Time Intake), a następnie porównanie z wartością ostrej dawki 

referencyjnej (ARfD). Ostra dawka referencyjna jest to ilość substancji, wyrażona 

w mg/kg masy ciała, która może być pobrana w czasie nie dłuższym niż 24 godziny 

bez znaczącego ryzyka dla zdrowia konsumenta.  

W modelu PRiMO EFSA do szacowania narażenia krótkoterminowego wykorzystuje 

się najbardziej krytyczną dietę, która obejmuje inne diety prowadzące do niższego 

narażenia i opiera się na tzw. dużej porcji (LP, ang. Large Portion), czyli spożyciu na 

poziomie 97,5 percentyla. IESTI odzwierciedla możliwe jednorazowe (jednodniowe) 

pobranie pestycydu z tzw. dużej porcji pojedynczego produktu dla danej populacji, 

a nie z całej diety. Jest to metoda zakładająca realistyczne przeszacowanie narażenia 

poprzez oszacowanie teoretycznej największej dawki pozostałości dla dorosłych i dzieci 

pobranej w całej populacji UE. 

Do szacowania spożycia wykorzystuje się najwyższe wartości stężeń pozostałości 

pochodzące z badań polowych, monitoringowych lub kontroli urzędowej. Przy obli-

czaniu pobrania pozostałości z produktów o masie jednostkowej powyżej 25,0 g wyko-

rzystuje się dodatkowo współczynniki zmienności, związane z niejednolitym rozkładem 

pozostałości w jednostkach składających się na analizowaną próbkę. 

Narażenie krótkoterminowe IESTI (International Estimated Short-Term Intake) 

oszacowano dla trzech przypadków zgodnie ze wzorami 1-4: 
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• Przypadek 1: gdy poziom pozostałości w próbce zbiorczej produktu świeżego odpo-

wiadał stężeniu w porcji produktu o masie jednostki URAC < 25g (np. truskawki) 

IESTI= [LP⨯HR⨯PF⨯CF]/BW       (1) 

• Przypadek 2: gdy poziom pozostałości w „dużej porcji” świeżego produktu nie 

odzwierciedlał faktycznego poziomu ze względu na niejednorodny rozkład 

pozostałości. Dotyczy to produktu o masie jednostki URAC > 25g  

Przypadek 2a: Masa jednostki produktu mniejsza od „dużej porcji” U < LP  

IESTI=[U⨯HR⨯PF⨯CF+(LP-U)⨯HR⨯PF⨯CF]/BW    (2) 

Przypadek 2b: Masa jednostki produktu większa od „dużej porcji” U > LP  

IESTI= [LP⨯HR⨯PF⨯CF⨯VF]/BW      (3) 

• Przypadek 3: dla produktów spożywczych, które są zwykle miksowane lub mie-

szane przed spożyciem (np. zboża, rośliny strączkowe, nasiona oleiste i mleko) 

IESTI= [LP⨯STMR⨯PF⨯CF]/BW      (4) 

gdzie: 

U – masa części jadalnej jednostki produktu (kg), 

LP – duża porcja na poziomie 97.5 percentyla (ang. Large Portion) (g/kg BW), 

HR – najwyższy wykryty poziom pozostałości w części jadalnej produktu (mg/kg), 

MRL – najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości NDP (ang. Maximum Residue Level) (mg/kg), 

STMR – najwyższa pozostałość świeżego produktu wyznaczona w nadzorowanych doświadczeniach (ang. 

Supervised Trials Maximum Residue) (mg/kg), 

CF – współczynnik konwersji (ang. Conversion Factor) obliczany zgodnie z definicją pozostałości do oceny 

ryzyka podzielony, 

PF – współczynnik przetworzenia (ang. Processing Factor) obliczany jako stosunek pozostałości w produkcie 

przetworzonym do stężenia pozostałości w produkcie nieprzetworzonym, 

VF – współczynnik zmienności (ang. Variability Factor), w zależności od masy jednostki całego produktu 

(URAC), gdy URAC < 25g, VF = 1; URAC w zakresie 25 – 250g, VF = 7; URAC > 250g, VF = 5, 

BW – masa ciała (ang. Body Weight) (kg). 

3. Wyniki i dyskusja 

W oparciu o uzyskane wyniki z badań analitycznych pozostałości środków ochrony 

roślin w owocach, warzywach i zbożach ustalono najwyższe stężenia sumy pestycydów 

w jednej próbce, a następnie oceniono narażenie krótkoterminowe w celu oszacowania 

czy stanowi ono potencjalne ryzyko dla konsumentów. 

W grupie owoców, 57% próbek zawierało pozostałości pestycydów. Największy 

odsetek, 13% próbek zawierało dwa pestycydy, 10% próbek trzy i 12% cztery. Występo-

wanie od 5 do 9 związków odnotowano w 12% próbek. W grupie warzyw, pozostałości 

ś.o.r. odnotowano w 36%, w tym 7% i 6% po dwa i trzy związki. Od 4 do 8 związków 

oznaczono w 7% próbek warzyw. W asortymencie zbóż odnotowano 16% próbek 

zawierających pozostałości, w tym dwa, trzy i cztery oznaczono w 3% próbek (rys. 4-6).  

Odsetek był porównywalny z danymi europejskimi. Jak wynika ze skoordynowanych 

badań monitoringowych Unii Europejskiej w 2018 roku, w 47,8% próbek wykryto 

jeden lub kilka pestycydów, natomiast próbki wielopozostałościowe stanowiły 29,1% 

próbek [12]. 
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Rysunek 4. Występowanie pozostałości pestycydów w próbkach owoców [opracowanie własne] 

 
Rysunek 5. Występowanie pozostałości pestycydów w próbkach warzyw [opracowanie własne] 

 
Rysunek 6. Występowanie pozostałości pestycydów w próbkach zbóż [opracowanie własne] 
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Najczęściej wykrywanymi związkami z grupy herbicydów była: pendimetalina i pro-

sulfokarb, z grupy fungicydów: boskalid, difenokonazol, azoskystrobina, cyprodinil, 

fuberidazol, tebukonazol, piraklostrobina, tiofanat metylowy, fluopyram, dimetomorf, 

kaptan karbendazym i trifloksystrobina, a w grupie insektycydów: acetamipryd, 

chloropiryfos, pirimifos metylowy i deltametryna (rys. 7).  

 
Rysunek 7. Częstotliwość występowania pozostałości pestycydów w próbkach owoców, warzyw i zbóż 

[opracowanie własne] 

Pobranie krótkoterminowe (wyrażone jako %ARfD) oszacowano dla najbardziej 

krytycznych subpopulacji dorosłych i dzieci spożywających dane uprawy, biorąc pod 

uwagę najwyższe stężenie pestycydów w jednej próbce po zsumowaniu poszczegól-

nych związków. Najwyższe stężenie występujące w próbce zawierającej 2 pozostałości 

odnotowano w kapuście pekińskiej na poziomie 0,74 mg/kg, z 3 pozostałościami 

w koprze na poziomie 3,69 mg/kg, z 4 pozostałościami w brukselce na poziomie  

1,81 mg/kg, z 5 pozostałościami w koprze na poziomie 3,87 mg/kg, z 6 pozostałościami 

w borówce amerykańskiej na poziomie 2,89 mg/kg, z 7 pozostałościami i 8 pozostało-

ściami w koprze na poziomie 1,16 mg/kg i 1,27 mg/kg, z 9 pozostałościami w czereśni 

na poziomie 0,46 mg/kg. W tabeli 1 zaprezentowano wartości narażenia krótkotermi-

nowego dla subpopulacji dorosłych i dzieci wyrażone w %ARfD. W przypadku braku 

wartości ARfD do szacowania ryzyka przyjęto ADI. 

Tabela 1. Ryzyko ostre dla najbardziej krytycznych subpopulacji dzieci i dorosłych w próbkach 

z jednoczesnym występowaniem wielu pestycydów z najwyższą sumą stężeń ich pozostałości 

Uprawa  

(liczba 

pestycydów  

w jednej 

próbce) 

Pestycyd Stężenie i 

pestycydu 

(mg/kg) 

Wartości 

toksykologiczne 

Dorośli Dzieci 

NDP 

(mg/kg) 

ADI 

(mg/kg) 

ARfD 

(mg/kg) 
MS  Pobra-

nie 

%ARfD 

MS Pobra-

nie 

% ARfD 

kapusta 

pekińska (2) 

azoksystrobina 0,71 6,0 0,2 na UK  

15-18 

lat 

179,7% BE 228,2% 

deltametryna 0,03 0,2 0,01 0,01   6,8%   8,7% 

suma  0,74     186,5%  236,9% 
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koper (3) boskalid 2,9 50 0,04 na NL 9,5% NL 13,9% 

pendimetalina 0,0068 0,6 0,125 0,3   0   0 

piraklostrobina 0,78 2 0,03 0,03   2,5%   3,7% 

suma 3,69     12,0%  17,6% 

kapusta 

brukselska 

(4) 

azoksystrobina 0,23 5 0,2 na NL 13,8% BE 19,3% 

chloropiryfos 0,0087 0,01 0,001 0,005   0,5%   0,7% 

difenokonazol 0,024 0,4 0,01 0,16   1,4%   2,0% 

flonikamid 1,55 0,6 0,025 0,025   93,0%   130,1% 

suma 1,81     108,7%  152,1% 

koper (5) chloropiryfos 2,5 0,01 0,001 0,005 NL 8,2% NL 12,0% 

cypermetryna 0,4 2 0,05 0,2   1,3%   1,9% 

dimetomorf 0,44 10 0,05 0,6   1,4%   2,1% 

pendimetalina 0,048 0,6 0,125 0,3   0,2%   0,2% 

piraklostrobina 0,48 2 0,03 0,03   1,6%   2,3% 

suma 3,87     12,7%  18,5% 

borówka 

amerykańsk

a (6) 

boskalid 1,60 15 0,04 na DE  

kobiety  

14-50  

lat 

145,9% NL 95,4% 

fludioksonil 0,01 4 0,37 na   0,9%   0,6% 

fluopyram 0,10 7 0,012 0,5   9,1%   6,0% 

piraklostrobina 0,22 4 0,03 0,03   0,7%   1,1% 

kaptan  0,72 30 0,1 0,3   65,6%   42,9% 

trifloksystrobi

na 

0,04 3 0,1 0,5   3,6%   2,4% 

suma 2,89     225,8%  148,4% 

koper (7) azoksystrobina 0,01 70 0,2 na NL 0 NL 0 

boskalid 0,01 50 0,04 na   0   0 

chloropiryfos 0,01 0,01 0,001 0,005   0   0 

chlomazon 0,01 0,15 0,133 na   0   0 

difenokonazol 0,01 10 0,01 0,16   0   0 

pendimetalina 1,10 0,6 0,125 0,3   3,6%   5,3% 

prosulfokarb 0,01 0,05 0,005 0,1   0   0 

suma 1,16     3,6%  5,3% 

koper (8) azoksystrobina 0,02 70 0,2 na NL 0,1% NL 0,1% 

chloropiryfos 0,01 0,01 0,001 0,005   0   0 

cyflutryna 0,13 0,02 0,003 0,02   0,4%   0,6% 

difenokonazol 0,02 10 0,01 0,16   0,1%   0,1% 

fuberidazol 0,03 0,02 0,0072 0,08   0,1%   0,1% 

iprodion 0,01 0,02 0,02 0,06   0   0 

pendimetalina 0,03 0,6 0,125 0,3   0,1%   0,1% 

prosulfokarb 1,00 0,05 0,005 0,1   3,3%   4,8% 

suma 1,27     4,1%  5,3% 
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czereśnie (9) acetamipryd 0,01 1,5 0,025 0,025 DE  

kobiety  

14-50 

 lat 

1,0% DK 1,2% 

boskalid 0,12 4 0,04 na   12,0%   14,7% 

cyprodynil 0,14 2 0,03 na   14,0%   17,1% 

deltametryna 0,01 0,1 0,01 0,01   1,0%   1,2% 

difenokonazol 0,01 0,3 0,01 0,16   1,0%   1,2% 

fludioksonil 0,03 5 0,37 na   3,0%   3,7% 

fluopyram 0,04 2 0,012 0,5   4,0%   4,9% 

piraklostrobina 0,03 3 0,03 0,03   0,1%   0,1% 

tebukonazol 0,08 1 0,03 0,03   8,0%   9,8% 

suma 0,46     44,1%  53,9% 

W przypadku braku wartości ARfD (na) do szacowania ryzyka przyjęto ADI. MS – najbardziej krytyczna 

subpopulacja, BE – Belgowie, DE – Niemcy, DK – Duńczycy, NL – Holendrzy, UK – Brytyjczycy. Do 

oszacowania narażenia krótkoterminowego w próbce kapusty pekińskiej zastosowano przypadek 2b i VF = 5, 

dla pozostałych próbki przypadek 1 i VF = 1 [opracowanie własne]. 

Ocena kumulatywnego działania toksycznego wielu pestycydów w jednej próbce 

jest trudnym zadaniem, gdyż każdy związek może działać niezależnie lub posiadać 

podobny mechanizm działania [14]. W tabeli 2 przedstawiono grupy badanych sub-

stancji oraz efekt narażenia zdrowia związany z obecnością wykrytych pestycydów [19].  

Niskie narażenie zdrowia stwierdzono w próbkach kopru pomimo wysokiej często-

tliwości występowania wielu pozostałości (<19% dorośli i 13% dzieci) oraz obecności, 

poza innymi substancjami, wycofanego chloropiryfosu wykazującego działanie toksycz-

ne hamujące aktywność enzymu acetylocholinoesterazy w układzie nerwowym. 

Próbki kapusty pekińskiej, brukselki, borówki amerykańskiej wykazały nieakcepto-

walne zagrożenie dla zdrowia, przekraczając bezpieczne limity graniczne (suma IESTI 

>100% ARfD) (tab. 1).  

W przypadku kapusty pekińskiej zawierającej dwie pozostałości największy wkład 

w ryzyko wniosła azoksytrobina z grupy strobiluryn (179,7% ARfD Brytyjczycy 

w wieku 15-18 lat i 228,2% ARfD belgijskie dzieci) obok obecnej deltametryny z grupy 

pyretroidów (% ARfD < 9%). Oba związki wykazują zaburzenia rozrodczości i rozwoju 

i po zsumowaniu dawek ryzyko sięgało poziomu 186,5% ARfD i 236,9% ARfD dla 

subpopulacji dorosłych i dzieci, odpowiednio. 

Ryzyka nie można wykluczyć dla próbki kapusty brukselskiej zawierającej cztery 

pozostałości. Kancerogenny flonikamid z grypy pirydyn o stężeniu przewyższającym 

NDP = 0,6 mg/kg (1,55 mg/kg) wykazał wysokie narażenie dorosłych (93,0% ARfD 

Holendrzy) i dzieci (130,1% ARfD belgijskie dzieci). Oprócz tego w próbce obecne 

były pestycydy z różnych grup, wywołujące zaburzenia rozrodczości i rozwoju człowieka, 

takie jak azoskystrobina (strobiluryny) oraz neurotoksyczny chloropiryfos (pyretroidy) 

i kancerogenny difenokonazol (triazole). 

Kancerogenny fungicyd z karboksyamidów – boskalid obecny w borówce amery-

kańskiej o stężeniu 1,60 mg/kg, w której odnotowano sześć pozostałości, stanowił 

istotny udział pobrania z dietą (95,6% holenderskie dzieci). Współwystępujący w tej 

próbce kaptan (ftalimidy), charakteryzujący się podobnym działaniem, po zsumowaniu 
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dawek przyczynił się do podwyższenia ryzyka, skutkując przekroczeniem bezpiecznych 

limitów u dzieci (148,4% ARfD). 

Należy podkreślić, iż przeprowadzona ocena ryzyka zgodnie z modelem determini-

stycznym, który według EFSA wykorzystuje szereg ostrożnych założeń, odzwierciedla 

wyniki obliczeń narażenia przeprowadzane dla skrajnych przypadków, wykorzystując 

najbardziej krytyczne subpopulacje konsumentów, w których pod uwagę bierze się 

duże porcje konsumpcji [13], więc może prowadzić do znacznego przeszacowania 

ryzyka. 

Tabela 2. Efekt narażenia zdrowia związany z obecnością wykrytych pestycydów  

Nazwa pestycydu 

i grupa substancji 

Efekt narażenia zdrowia 

człowieka 

Dawka toksyczności LD50 

Ostre 

doustne 

(mg/kg) 

Skórne 

(mg/kg BW) 

Wziewne 

(mg/l) 

Acetamipryd (I) 

neonikotynoidy 

Podrażnia skórę 

 

146 2000 >1,15 

Azoksystrobina 

(F) stobiluryny 

Zaburzenia rozrodczości 

i rozwoju 

>5000 2000 0,69 

Boskalid (F) 

karboksyamidy 

Kancerogenny 

Zaburzenia rozrodczości 

i rozwoju 

>5000 2000 >6,7 

Chlomazon (H) 

izoksazolydynony 

Zaburzenia rozrodczości 

i rozwoju 

754 2000 4,3 

Chloropyrifos (I) 

fosforoorganiczny 

Zaburzenia rozrodczości  

Inhibitor 

acetylocholinoesterazy 

Neurotoksyczny 

33 1250 0,1 

Cyflutryna (I) 

pyretoridy 

Neurotoksyczny >16,2 5000 4,05 

Cypermetryna (I) 

pyretoridy 

Kancerogenny 

Zaburzenia endokrynne 

Zaburzenia rozrodczości 

i rozwoju 

Neurotoksyczny 

287 2000 3,56 

Cyprodinil (F) 

anilinopirymidyny 

Zaburzenia rozrodczości 

i rozwoju 

>2000 2000 >1,2 

Deltametryna (I) 

pyretoridy 

Zaburzenia endokrynne 

Neurotoksyczny 

87 2000 0,6 

Difenokonazol (F) 

triazole 

Kancerogenny  

Zaburzenia rozrodczości 

i rozwoju 

1453 2010 >3,3 

Dimetomorf (F) 

morfoliny 

Zaburzenia rozrodczości 

i rozwoju 

3900 2000 >5,2 

Flonikamid (I) 

pirydyny 

Kancerogenny 

Zaburzenia rozrodczości 

i rozwoju 

884 5000 >4,9 

Fludioksonil (F) 

fenylopyrole 

Kancerogenny 

Zaburzenia rozrodczości 

i rozwoju 

>5000 2000 >2,6 



 

Narażenie zdrowia dzieci i dorosłych na jednoczesne występowanie wielu pestycydów w żywności 
 

217 

 

Fluopyram (F) 

benzamidy 

Zaburzenia rozrodczości 

i rozwoju 

Neurotoksyczny 

>2000 2000 >5,11 

Fuberidazol (F) 

benzimidazole 

Zaburzenia rozrodczości 

i rozwoju 

 

>300 5000 >0,458 

Iprodion (F) 

dikarboksyimidy 

Zaburzenia rozrodczości 

i rozwoju 

>2000 2000 >5,16 

Kaptan (F) 

ftalimidy 

Kancerogenny 

Zaburzenia endokrynne 

>2000 2000 0,67 

 

Pendimetalina (H) 

dinitroanliny 

Zaburzenia rozrodczości 4665 5000 >6,73 

 

Pyraklostrobina 

(F) stobiluryny 

Zaburzenia rozrodczości >5000 2000 0,58 

Prosulfokarb (H) 

tiokarbaminiany 

Podrażnia drogi 

oddechowe 

1820 2000 >4,72 

 

Tebukonazol (F) 

triazole 

Zaburzenia rozrodczości 1700 2000 >5,09 

 

Trifloksystrobina 

(F) stobiluryny 

Zaburzenia rozrodczości >2000 2000 >5,5 

 

Źródło: opracowanie na podstawie [19]. F-fungicyd, H-herbicyd, I-insektycyd. 

4. Wnioski/Podsumowanie 

1. Przeprowadzona ocena narażenia krótkoterminowego subpopulacji dorosłych 

i dzieci w oparciu o badania monitoringowe wykazała, że w niektórych przypad-

kach narażenie przekroczyło graniczne limity toksykologiczne i mogło stanowić 

ryzyko dla zdrowia konsumentów.  

2. Jednoczesne występowanie wielu pestycydów w jednej próbce może zwiększać 

ryzyko zagrożenia zdrowia w przypadku związków charakteryzujących się wspól-

nym mechanizmem działania.  

3. Takie krytyczne przypadki spożycia wydają się niemożliwymi do wystąpienia. 

Zastosowanie deterministycznego podejścia zgodnie z EFSA PRIMo, które 

przeszacowuje wielkość narażenia wskutek zastosowania scenariusza najgorszego 

przypadku zapewnia, że wynik oceny ryzyka uwzględnia możliwie szeroki margi-

nes bezpieczeństwa dla konsumenta. 

4. Niemniej jednak, instnieje potrzeba kontynuowania badań monitoringowych 

pozostałości pestycydów w żywności i szacowania ryzyka, w szczególności prawdo-

podobieństwa wystąpienia działania addytywnego mieszanin związków, aby 

zapewnić stałą ochronę zdrowia ludzi. 

Uwagi ogólne/Podziękowania  

Badania zrealizowano w ramach Umowy nr DSR.nm.070.3.2021 z dnia 21 lipca 

2021 r. zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Instytutem Ochrony 

Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym – dotacja celowa pn. „Ochrona roślin 

dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz bezpieczeństwa żywności” 

w roku 2021 wykonane przez zespół Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności 
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Narażenia zdrowia dzieci i dorosłych na jednoczesne występowanie wielu 

pestycydów w żywności  

Streszczenie 

Jednoczesne występowanie wielu pozostałości pestycydów z toksykologicznego punktu widzenia niesie 

wysokie ryzyko narażenia zdrowia konsumentów. Mieszaniny związków charakteryzujące się wspólnym 

mechanizmem działania, przy niskich poziomach stężeń współwystępujących substancji, stwarzają praw-

dopodobieństwo działania addytywnego. Celem badań było oszacowanie ryzyka zagrożenia zdrowia ludzi 

pozostałościami pestycydów w 68 próbkach owoców, 343 warzyw i 212 zbóż pobranych w ramach 

urzędowej kontroli z wykorzystaniem modelu EFSA z wbudowanymi danymi o spożyciu państw człon-

kowskich Unii Europejskiej.  

Oceniono kumulatywne narażenie ostre najbardziej krytycznych subpopulacji dorosłych i dzieci, biorąc pod 

uwagę najwyższe stężenia sumy pestycydów obecnej w jednej próbce: z 2 pozostałościami w kapuście 

pekińskiej na poziomie 0,74 mg/kg, 3 w koprze 3,7 mg/kg, 4 w brukselce 1,8 mg/kg, 5 w koprze 3,9 mg/kg, 

6 w borówce 2,9 mg/kg, 7 i 8 w koprze 1,2 mg/kg i 1,3 mg/kg oraz 9 w czereśni 0,5 mg/kg. W nielicznych 

przypadkach wykazano nieakceptowane zagrożenie dla zdrowia. Próbki kapusty pekińskiej, brukselki, 

borówki amerykańskiej wykazały nieakceptowalne zagrożenie dla zdrowia, przekraczając bezpieczne 

limity graniczne (suma IESTI >100% ARfD). Niemniej jednak, zastosowanie scenariusza najgorszego 

przypadku przeszacowuje wielkość narażenia zapewniając, że wynik oceny ryzyka uwzględnia możliwie 

szeroki margines bezpieczeństwa dla konsumenta.  

Słowa kluczowe: pestycydy, żywność, narażenie zdrowia człowieka, szacowanie ryzyka 

Health risk of children and adults to the simultaneous presence of many pesticides 

in food 

Abstract  

From a toxicological point of view, the simultaneous presence of many pesticide residues carries a high 

risk of exposure to the health of consumers. Mixtures of compounds with a common mode of action at low 

concentration levels of co-existing substances are likely to have an additive effect. The aim of the study 

was to estimate the risk to human health from pesticide residues in 68 samples of fruit, 343 vegetables and 

212 cereals collected under official control using the EFSA model with cosumption data of European 

Union Member States.  

The cumulative acute exposure of the most critical subpopulations of adults and children was assessed, 

taking into account the highest concentrations of total pesticides present in one sample: with 2-residue in 

Chinese cabbage at the level of 0.74 mg/kg, 3 in dill 3.7 mg/kg, 4 in Brussels sprouts 1.8 mg/kg, 5 in dill 

3.9 mg/kg, 6 in blueberries 2.9 mg/kg, 7 and 8 in dill 1.2 mg/kg and 1.3 mg/kg and 9 in cherries 0.5 mg/kg. 

In a minority of cases, an unacceptable health risk has been demonstrated. Samples of Chinese cabbage, 

Brussels sprouts and blueberries showed an unacceptable risk to health exceeding the safe limit (IESTI 

sum> 100% ARfD). However, applying a worst case scenario overestimates the exposure, ensuring that the 

result of the risk assessment takes into account the widest possible margin of safety for the consumer.  

Keywords: pesticides, food, human health exposure, risk assessment 
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Wpływ 1-MCP oraz długości przechowywania 

na jakość jabłek odmiany 'Red Cap'  

eksportowanych na dalekie rynki 

1. Wprowadzenie  

Polscy sadownicy od roku 2014 mierzą się z konsekwencjami wprowadzonego 

przez Federację Rosyjską embarga m.in. na jabłka. Według WAPA (ang. World Apple 

and Pear Association) produkcja jabłek w Polsce w roku 2020 wyniosła 3,4 mln ton, 

natomiast historyczny rekord padł w roku 2018, kiedy to polska produkcja jabłek 

wyniosła 4,8 mln ton. Ze względu na stale rosnącą produkcję jabłek w kraju niezbędne 

jest poszukiwanie kolejnych rynków zbytu. Zazwyczaj są to kraje położone dość 

daleko od Polski – kraje azjatyckie, do których transport drogą morską może trwać od 

6 do 8 tygodni. Aby spełnić oczekiwania tamtejszych konsumentów, owoce muszą 

cechować się wysoką jędrnością miąższu, nawet po tak długotrwałym transporcie. 

Tempo dojrzewania jabłek, które są owocami klimakterycznymi, regulowane jest m.in. 

przez etylen. W celu spowolnienia procesu ich dojrzewania należy ograniczać pro-

dukcję tego hormonu starzenia się [1]. Skuteczną metodą jest pozbiorcze zastosowanie 

preparatu SmartFresh™ ProTabs, zawierającego 1-metylocyklopropen (1-MCP). Nato-

miast w czasie transportu stosuje się absorbery etylenu (saszetki), które pochłaniają etylen 

z otoczenia owoców, dzięki czemu tempo produkcji tego gazu jest zmniejszone [2, 3].  

Poza potrzebą utrzymania wysokiej jakości owoców ważne jest oferowanie jabłek 

oczekiwanych odmian. W Polsce do niedawna dominowały odmiany dwukolorowe, 

np. 'Idared' czy 'Šampion', natomiast konsumenci z Azji preferują odmiany jednoko-

lorowe, np. 'Gala', 'Golden Delicious', 'Red Cap'. Dlatego też poszukiwanie nowych 

rynków zbytu wymusza także zmiany w strukturze odmianowej jabłek. Kolejnym 

wyzwaniem dla producentów owoców jest coraz bardziej pogłębiający się niedobór rąk 

do pracy, a co zatem idzie trudności w zebraniu jabłek w optymalnym terminie. Z tego 

względu celem niniejszej pracy była ocena wpływu pozbiorczego traktowania owoców 

odmiany 'Red Cap' związkiem 1-MCP na zmiany jakościowe jabłek wysyłanych na 

dalekie rynki eksportowe, które zostały zebrane po zapoczątkowaniu wysokiej produkcji 

etylenu. 

2. Materiał i metodyka  

 Doświadczenie przeprowadzono w obiekcie przechowalniczym Instytutu Nauk 

Ogrodniczych w Warszawie-Wilanowie w sezonie przechowalniczym 2020/2021. Owoce 

odmiany 'Red Cap' zebrano 6 października 2020 roku z 9-letnich drzew rosnących na 

 
1 maria_malachowska1@sggw.edu.pl, Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa, Instytut Nauk 

Ogrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
2 aleksander_malachowski@sggw.edu.pl, Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa, Instytut Nauk 

Ogrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
3 kazimierz_tomala@sggw.edu.pl, Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa, Instytut Nauk Ogrod-

niczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
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podkładce M.9 w rozstawie 3,4 x 1,2 m. Optymalny termin zbioru owoców 

wyznaczono na podstawie wartości Indeksu Streifa (IS), obliczonego wg wzoru za-

mieszczonego poniżej i stężenia etylenu w komorach nasiennych. Owoce z zamysłem 

zebrano 2 tygodnie po optymalnym terminie zbioru. 

𝐼𝑆 =
𝐹 

𝑅 × 𝑆 
          (1) 

gdzie: IS – Indeks Streifa, F – jędrność miąższu (kG), R – zawartość ekstraktu (°Brix), S – stopień rozkładu 

skrobi (skala 1-10) 

Bezpośrednio po zbiorze owoce umieszczono w warunkach chłodni zwykłej 

w temperaturze 1°C. Po 7 dniach od zbioru połowę owoców umieszczono w kontenerach 

o pojemności 1m3, gdzie dokonano aplikacji (dozowania) preparatu SmartFresh™ 

ProTabs (0,65 µl 1-MCP·l¯¹). Po 24 godzinach od aplikacji 1-MCP owoce zarówno 

nietraktowane, jak i traktowane tym preparatem umieszczono w docelowych konte-

nerach i przechowywano przez okres 20 tygodni w warunkach ULO (ang. Ultra Low 

Oxygen; 1,2% CO2 : 1,2% O2, wilgotność względna 90-95%). Bezpośrednio po zbiorze, 

jak i po 10 i 20 tygodniach przechowywania część owoców pakowano w buszle 

(teleskopowe kartony, w których umieszcza się jabłka na czas transportu), a następnie 

umieszczano w warunkach symulowanego transportu (w temperaturze 1C; warunki 

chłodni zwykłej) trwającego 6 tygodni. W doświadczeniu uwzględniono cztery kombi-

nacje: Kontrola (owoce bez zastosowania 1-MCP, worków modyfikujących atmosferę 

ang. Modified Atmosphere Packaging i bez saszetki pochłaniającej etylen); Worki 

MAP + saszetka TEXTAR® PURE AIR KS 10 (owoce bez zastosowania 1-MCP 

umieszczone w workach modyfikujących atmosferę z saszetką pochłaniającą etylen); 

SmartFresh™ ProTabs (owoce po zastosowaniu 1-MCP bez worków modyfikujących 

atmosferę i saszetki pochłaniającej etylen); SmartFresh™ ProTabs + Worki MAP + 

saszetka TEXTAR® PURE AIR KS 10 (owoce po zastosowaniu 1-MCP umieszczone 

w workach modyfikujących atmosferę z saszetką pochłaniającą etylen).  

Bezpośrednio po zbiorze, bezpośrednio po zakończonym transporcie, a także po 5, 

10 i 15 dniach w temperaturze 25°C (warunki na rynku docelowym – kraje azjatyckie; 

temperatura 25°C) oznaczano takie wyróżniki, jak: intensywność wydzielania etylenu 

(przy użyciu chromatografu gazowego firmy Hewlett Packard typu HP 5890 II, wypo-

sażonego w kolumnę pakową z detektorem jonizującym, wyniki wyrażono w µl·kg-1·h-1), 

jędrność miąższu (przy użyciu jędrnościomierza firmy Instron serii 5542 z trzpieniem 

o średnicy 11 mm, który po usunięciu skórki z naprzeciwległych stron jabłka zagłębiał 

się na głębokość 8 mm, wyniki podano w N), kwasowość miareczkową (przy użyciu 

urządzenia Titrline 5000, otrzymany roztwór (100 ml wody destylowanej + 10 ml soku 

wyciśniętego z owoców) miareczkowano 0,1 molowym NaOH, do osiągnięcia pH 

równego 8,1; zawartość kwasu jabłkowego obliczono z proporcji, zakładając, że 1 ml 

0,1 molowego NaOH wiąże 6,7 mg kwasu jabłkowego, wyniki podano w % kwasu 

jabłkowego), zawartość ekstraktu (przy użyciu refraktometru Atago PR-32α, kilka 

kropli wcześniej wyciśniętego sok nakroplano w okno refraktometru, wyniki podano 

w °Brix) i przeprowadzono analizę konsumencką. Instrumentalną jakość owoców oceniano 

w czterech powtórzeniach, po 10 owoców w powtórzeniu. Analizę konsumencką 

przeprowadzono wśród 20 konsumentów (grupę konsumentów stanowiły losowo 

wybrane osoby w różnym przedziale wiekowym), którzy w 9-stopniowej skali hedo-
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nicznej (1 – bardzo nie lubię; 5 – ani nie lubię, ani lubię; 9 – bardzo lubię) oceniali 

natężenie takich wyróżników, jak: chrupkość, twardość, soczystość, słodkość, kwaśność 

oraz jakość ogólną.  

Wyniki poddano analizie wariancji w układzie trzyczynnikowym. Ocena istotności 

różnic pomiędzy średnimi zastała dokonana za pomocą testu Newmana-Keulsa, przy 

poziomie istotności α = 0,05. 

3. Wyniki 

3.1. Stan fizjologiczny jabłek w czasie zbioru 

Pomimo wysokiej jędrności miąższu, kształtującej się na poziomie ok. 79 N i war-

tości indeksu skrobiowego na poziomie 6 (wartość indeksu skrobiowego odpowiednia 

dla zbioru grupy Red Delicious’a i jego sportów 4-6), jabłka zebrano po optymalnym 

terminie zbioru, o czym świadczyło wysokie stężenie etylenu w komorach nasiennych 

wynoszące powyżej 19 µl·l-1 (tab. 1). Oznacza to, że owoce zebrano w nadmiernie 

zaawansowanym stanie dojrzałości z przeznaczeniem do długotrwałego przechowy-

wania. Z tego względu jabłka przechowywano w warunkach ULO (1,2% CO2 i 1,2% 

O2) tylko przez 2,5 i 5 miesięcy, po czym stanowiły one przedmiot symulowanego 

obrotu z przeznaczeniem na odległe rynki zbytu.  

Tabela 1. Stan fizjologiczny jabłek bezpośrednio po zbiorze  

Badany wskaźnik Wartość 

Stężenie etylenu w komorach nasiennych [µl·l-1] 19,4 

Jędrność miąższu [N] 78,5 

Zawartość ekstraktu [°Brix] 12,5 

Kwasowość ogólna [% kwasu jabłkowego] 0,262 

Test skrobiowy [1-10] 6,0 

Indeks Streifa 0,11 

Źródło: opracowanie własne. 

3.2. Intensywność wydzielania etylenu 

Rozpatrując intensywność wydzielania etylenu przez jabłka po 6-tygodniowym 

transporcie następującym bezpośrednio po zbiorze, stwierdzono, że jabłka poddane 

działaniu preparatu SmartFresh™ ProTabs, niezależnie od sposobu ich pakowania na 

czas transportu, cechowały się niską intensywnością wydzielania etylenu do dziesią-

tego dnia symulowanego obrotu. Natomiast w przypadku owoców nietraktowanych 

tym preparatem obserwowano znacznie wyższą intensywność wydzielania etylenu 

przez cały okres symulowanego obrotu w temperaturze 25°C (rys. 1).  

Analizując intensywność wydzielania etylenu przez jabłka po 6-tygodniowym 

transporcie następującym po 10-tygodniowym przechowywaniu w warunkach ULO, 

zauważono, że owoce poddane działaniu związku 1-MCP, niezależnie od sposobu ich 

pakowania na czas transportu, cechowały się niską intensywnością wydzielania etylenu 

do trzeciego dnia symulowanego obrotu. Następnie notowano sukcesywny wzrost 

wartości omawianego wskaźnika. Mimo to, jabłka z tych kombinacji wyróżniały się 

niższą intensywnością wydzielania etylenu niż owoce niepoddane działaniu 1-MCP 

(rys. 2).  
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Rysunek 1. Intensywność wydzielania etylenu przez jabłka po 6-tygodniowym transporcie (26.11 – 8.12.2020 

r.) następującym bezpośrednio po zbiorze [opracowanie własne] 

 
Rysunek 2. Intensywność wydzielania etylenu przez jabłka po 6-tygodniowym transporcie (28.01 – 

10.02.2021 r.) następującym po 10 tygodniach przechowywania w ULO [opracowanie własne] 

Rozpatrując intensywność wydzielania etylenu przez jabłka po 6-tygodniowym 

transporcie następującym po 20-tygodniowym przechowywaniu w warunkach ULO, 

okazało się, że wśród owoców nietraktowanych 1-MCP na ogół postępował sukce-

sywny spadek wartości omawianej cechy przez cały okres obrotu na rynku docelo-

wym. Natomiast w przypadku owoców traktowanych 1-MCP, niezależnie od sposobu 

ich pakowania na czas transportu, do dziesiątego dnia obserwowano zależność przeciwną 

(rys. 3). 
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Rysunek 3. Intensywność wydzielania etylenu przez jabłka po 6-tygodniowym transporcie (28.01 – 

10.02.2021 r.) następującym po 20 tygodniach przechowywania w ULO [opracowanie własne] 

3.3. Jędrność miąższu 

Rozpatrując efekt prosty wpływu długości przechowywania na jędrność miąższu 

(średnio dla pozostałych czynników doświadczenia), stwierdzono sukcesywny spadek 

wartości omawianego wskaźnika wraz z wydłużaniem sezonu przechowalniczego (rys. 4). 

 
Rysunek 4. Wpływ długości przechowywania na jędrność jabłek odmiany 'Red Cap' po 6-tygodniowym 

transporcie, średnio dla pozostałych czynników doświadczenia [opracowanie własne]. Objaśnienie: średnie 

oznaczone taką samą literą nie różnią się istotnie przy α = 0,05 

Analizując wpływ warunków transportu na wartość omawianego wskaźnika, zauwa-

żono, że wyższą jędrnością miąższu cechowały się jabłka z kombinacji, gdzie zastoso-

wano 1-MCP niż owoce z pozostałych dwóch kombinacji, niezależnie od sposobu ich 

pakowania na czas transportu (rys. 5). 

Ponadto stwierdzono, że każde wydłużenie symulowanego obrotu znajdowało odzwier-

ciedlenie w istotnie mniejszej jędrności miąższu (rys. 6). 
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Rysunek 5. Wpływ warunków transportu na jędrność jabłek odmiany 'Red Cap' po 6-tygodniowym 

transporcie, średnio dla pozostałych czynników doświadczenia [opracowanie własne].  

Objaśnienie: patrz rysunek 4 

 
Rysunek 6. Wpływ długości symulowanego obrotu na jędrność jabłek odmiany 'Red Cap' po 6-tygodniowym 

transporcie, średnio dla pozostałych czynników doświadczenia [opracowanie własne].  

Objaśnienie: patrz rysunek 4 

3.4. Kwasowość miareczkowa 

Rozpatrując efekt główny wpływu długości przechowywania na kwasowość 

miareczkową jabłek (średnio dla pozostałych czynników doświadczenia), stwierdzono, 

że wyższą wartością omawianego wskaźnika cechowały się jabłka po 10 tygodniach 

przechowywania niż w pozostałych kombinacjach długości przechowywania (rys. 7).  

a

b

a

b

40

50

60

70

Kontrola SmartFresh™ Worki MAP +

saszetka

TEXTAR®

PURE AIR KS 10

SmartFresh™ + 

Worki MAP + 

saszetka 

TEXTAR® 

PURE AIR KS 10

J
ęd

rn
o
ść

 [
N

]

Warunki transportu

d c b
a

30

40

50

60

0 5 10 15

J
ęd

rn
o
ść

 [
N

]

Długość symulowanego obrotu [dni]



 

Maria Małachowska, Aleksander Małachowski, Kazimierz Tomala 
 

226 

 

 
Rysunek 7. Wpływ długości przechowywania na kwasowość miareczkową jabłek odmiany 'Red Cap'  

po 6-tygodniowym transporcie, średnio dla pozostałych czynników [opracowanie własne].  

Objaśnienie: patrz rysunek 4 

Rozpatrując z kolei wpływ warunków transportu na kwasowość jabłek, stwierdzono, 

że najwyższą wartością omawianego wskaźnika cechowały się owoce poddane dzia-

łaniu preparatu SmartFresh™ ProTabs niezależnie od sposobu ich pakowania na czas 

transportu, natomiast najniższą – owoce transportowane w workach MAP z saszetką 

TEXTAR® PURE AIR KS 10 (rys. 8).  

Istotny wpływ na wartość omawianego wskaźnika wywierała także długość symu-

lowanego obrotu (rozpatrywana średnio dla pozostałych czynników doświadczenia). 

W tym przypadku notowano sukcesywny spadek kwasowości jabłek od 5. dnia symu-

lowanego obrotu (rys. 9). 

 
Rysunek 8. Wpływ warunków transportu na kwasowość miareczkową jabłek odmiany 'Red Cap'  

po 6-tygodniowym transporcie, średnio dla pozostałych czynników [opracowanie własne].  

Objaśnienie: patrz rysunek 4 
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Rysunek 9. Wpływ długości symulowanego obrotu na kwasowość miareczkową jabłek odmiany 'Red Cap'  

po 6-tygodniowym transporcie, średnio dla pozostałych czynników doświadczenia [opracowanie własne]. 

Objaśnienie: patrz rysunek 4 

3.5. Zawartość ekstraktu 

Analizując wpływ długości przechowywania na zawartość ekstraktu, stwierdzono 

wyższą wartość omawianego wskaźnika w jabłkach eksportowanych po 10 i 20 tygod-

niach przechowywania niż w owocach eksportowanych bezpośrednio po zbiorze (rys. 10). 

 
Rysunek 10. Zawartość ekstraktu w jabłkach odmiany 'Red Cap' po 6-tygodniowym transporcie zależnie od 

długości sezonu przechowalniczego, średnio dla pozostałych czynników doświadczenia [opracowanie 

własne]. Objaśnienie: patrz rysunek 4 
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Ponadto odnotowano istotny wpływ długości symulowanego obrotu na wartość 

omawianego wskaźnika (średnio dla pozostałych czynników doświadczenia). Wyższą 

zawartością ekstraktu cechowały się owoce po 10. i 15. dniu obrotu hurtowo-detalicz-

nego niż owoce oceniane zarówno bezpośrednio po zakończonym transporcie, jak i po 

5 dniach symulowanego obrotu w temperaturze 25°C (rys. 12).  

 
Rysunek 11. Zawartość ekstraktu w jabłkach odmiany 'Red Cap' po 6-tygodniowym transporcie zależnie od 

warunków transportu, średnio dla pozostałych czynników doświadczenia [opracowanie własne].  

Objaśnienie: patrz rysunek 4 

 
Rysunek 12. Zawartość ekstraktu w jabłkach odmiany 'Red Cap' po 6-tygodniowym transporcie zależnie od 

długości symulowanego obrotu, średnio dla pozostałych czynników doświadczenia [opracowanie własne]. 

Objaśnienie: patrz rysunek 4 
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3.6. Analiza konsumencka 

Zastosowanie preparatu SmartFresh™ ProTabs tylko w niewielkim stopniu modyfi-

kowało walory smakowe jabłek eksportowanych bezpośrednio po zbiorze. Dopiero od 

10. dnia symulowanego obrotu konsumenci preferowali jabłka z kombinacji, gdzie 

zastosowano preparat SmartFresh™ ProTabs niezależnie od sposobu ich pakowania na 

czas transportu (rys. 13-16). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku owoców 

ocenianych po 2,5-miesięcznym przechowywaniu. Dopiero od 5. dnia symulowanego 

obrotu konsumenci wskazywali, że owoce z kombinacji, gdzie zastosowano preparat 

SmartFresh™ ProTabs, niezależnie od sposobu ich pakowania na czas transportu lepiej 

wspisywały się w ich upodobania smakowe (rys. 17-20). Natomiast w przypadku 

owoców eksportowanych, po 5 miesiącach przechowywania, konsumenci przypisywali 

wyższe noty dla: chrupkości, twardości i jakości ogólnej jabłek poddanych działaniu 

preparatu SmartFresh™ ProTabs niż owoców nietraktowanych tym preparatem. 

Omawiana zależność nie miała miejsca w przypadku owoców ocenianych do 5. dnia 

symulowanego obrotu, kiedy to konsumenci wysokie noty przypisywali również 

owocom, które na czas transportu zapakowano w worki MAP z szaszetką TEXTAR® 

PURE AIR KS 10 (rys. 21-24). 

 
Rysunek 13. Wyniki oceny sensorycznej jabłek bezpośrednio po 6-tygodniowym transporcie owoców 

eksportowanych bezpośrednio po zbiorze [opracowanie własne]. Objaśnienie: skala 1-9, gdzie 1 – bardzo nie 

lubię, 5 – ani lubię, ani nie lubię, 9 – bardzo lubię 
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Rysunek 14. Wynik oceny sensorycznej jabłek po 5 dniach symulowanego obrotu poprzedzonego  

6-tygodniowym transportem owoców eksportowanych bezpośrednio po zbiorze [opracowanie własne]. 

Objaśnienie: patrz rysunek 13 

 
Rysunek 15. Wynik oceny sensorycznej jabłek po 10 dniach symulowanego obrotu poprzedzonego  

6-tygodniowym transportem owoców eksportowanych bezpośrednio po zbiorze [opracowanie własne]. 

Objaśnienie: patrz rysunek 13 
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Rysunek 16. Wynik oceny sensorycznej jabłek po 15 dniach symulowanego obrotu poprzedzonego  

6-tygodniowym transportem owoców eksportowanych bezpośrednio po zbiorze [opracowanie własne]. 

Objaśnienie: patrz rysunek 13 

 
Rysunek 17. Wyniki oceny sensorycznej jabłek bezpośrednio po 6-tygodniowym transporcie owoców 

eksportowanych po 10 tygodniach przechowywania w warunkach ULO [opracowanie własne].  

Objaśnienie: patrz rysunek 13 
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Rysunek 18. Wyniki oceny sensorycznej jabłek po 5 dniach symulowanego obrotu poprzedzonego  

6-tygodniowym transportem owoców eksportowanych po 10 tygodniach przechowywania w warunkach ULO 

[opracowanie własne]. Objaśnienie: patrz rysunek 13 

 
Rysunek 19. Wyniki oceny sensorycznej jabłek po 10 dniach symulowanego obrotu poprzedzonego  

6-tygodniowym transportem owoców eksportowanych po 10 tygodniach przechowywania w warunkach ULO 

[opracowanie własne]. Objaśnienie: patrz rysunek 13 
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Rysunek 20. Wyniki oceny sensorycznej jabłek po 15 dniach symulowanego obrotu poprzedzonego  

6-tygodniowym transportem owoców eksportowanych po 10 tygodniach przechowywania w warunkach ULO 

[opracowanie własne]. Objaśnienie: patrz rysunek 13 

 
Rysunek 21. Wyniki oceny sensorycznej jabłek bezpośrednio po 6-tygodniowym transporcie owoców 

eksportowanych po 20 tygodniach przechowywania w warunkach ULO [opracowanie własne].  

Objaśnienie: patrz rysunek 13 
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Rysunek 22. Wyniki oceny sensorycznej jabłek po 5 dniach symulowanego obrotu poprzedzonego  

6-tygodniowym transportem owoców eksportowanych po 20 tygodniach przechowywania w warunkach ULO 

[opracowanie własne]. Objaśnienie: patrz rysunek 13 

 
Rysunek 23. Wyniki oceny sensorycznej jabłek po 10 dniach symulowanego obrotu poprzedzonego  

6-tygodniowym transportem owoców eksportowanych po 20 tygodniach przechowywania w warunkach ULO 

[opracowanie własne]. Objaśnienie: patrz rysunek 13 
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Rysunek 24. Wyniki oceny sensorycznej jabłek po 15 dniach symulowanego obrotu poprzedzonego  

6-tygodniowym transportem owoców eksportowanych po 20 tygodniach przechowywania w warunkach ULO 

[opracowanie własne]. Objaśnienie: patrz rysunek 13 

4. Dyskusja 

Polscy sadownicy wciąż dostosowują produkcję jabłek do wymagań stawianych 

przez nowe kraje importowe. Nie jest to jednak zadanie łatwe ze względu na stale 

rosnącą konkurencję. Dlatego rodzimi sadownicy poszukują nowych rozwiązań, które 

umożliwią zachowanie wysokiej jakości owoców niemal przez cały rok. Do roku 2014 

głównym imorterem polskich jabłek była Federacja Rosyjska. Wówczas w Polsce 

dominowały nasadzenia odmian dwukolorowych, m.in. 'Idared'. Natomiast konsu-

menci w krajach azjatyckich preferują odmiany jednokolorowe, dlatego też obecnie ma 

miejsce zjawisko stopniowej wymiany nasadzeń odmian dwukolorowych na odmiany 

jednokolorowe (np. 'Golden Delicious', 'Gala', grupa Red Delicious'a, w tym 'Red Cap'). 
Kolejnym problemem, z którym zmierzą się polscy sadownicy, jest brak rąk do 

pracy. Niewystarczająca liczba pracowników podczas zbiorów wiąże się z opóźnieniem 

zbioru jabłek danej odmiany. Sytuacja taka może skutkować znacznym obniżeniem jakości 

owoców po przechowywaniu. Dlatego też jabłka stanowiące przedmiot niniejszej 

pracy celowo zostały zebrane w opóźnionym terminie zbioru, w celu określenia sku-

teczności pozbiorczego zastosowania 1-MCP w sytuacji, gdy takie jabłka po przecho-

wywaniu będą stanowiły przedmiot eksportu na dalekie rynki zbytu. 

Przyjmuje się, że intensywność wydzielania etylenu zwiększa się wraz z wydłu-

żaniem sezonu przechowalniczego [1-3]. Przedstawione wyniki potwierdzają występo-

wanie takiej zależności, ponieważ intensywność wydzielania etylenu przez jabłka 

eksportowane bezpośrednio po zbiorze była mniejsza niż po 20 tygodniach przecho-

wywania. Literatura sygnalizyje też, że zastosowanie na jabłka związku 1-MCP 

w dużym stopniu zapobiega wzrostowi intensywności wydzielania przez nie etylenu 

[4, 5]. Uzyskane wyniki również potwierdzają tę zależność. Wiadomo, że biosynteza 

etylenu po zastosowaniu 1-MCP nie jest zablokowana na stałe, jednak czas, w którym 
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receptory etylenu odzyskują zdolność do produkcji tego hormonu nie jest znany [6]. 

Omawiane zjawisko uwidoczniło się również w niniejszej pracy; owoce eksportowane 

bezpośrednio po zbiorze cechowały się znacznie niższą intensywnością wydzielania 

etylenu, nawet po 10 dniach w temperaturze 25°C, niż owoce po 20 tygodniach 

przechowywania.  

Zdaniem niektórych autorów [7-9], traktowanie owoców związkiem 1-MCP zapewnia 

bardzo wolne tempo obniżania się ich jędrności w czasie przechowywania i długo-

trwałego transportu. Podobną zależność odnotowano w niniejszej pracy, oceniając 

jędrność jabłek podczas symulowanego obrotu. Wynikało to w głównej mierze z mniej-

szego wydzielania etylenu przez owoce poddane działaniu preparatu SmartFresh™ 

ProTabs niż w przypadku jabłek z kombinacji kontrolnej. 

W niniejszej pracy potwierdzono pogląd zarówno o sukcesywnym zmniejszaniu się 

kwasowości jabłek wraz z wydłużaniem symulowanego obrotu [10], jak i o wolniej-

szym tempie obniżania się wartości tej cechy pod wpływem preparatu SmartFresh™ 

ProTabs [11]. 

Na podstawie wyników oceny sensorycznej można uznać, że konsumenci gene-

ralnie preferują jabłka twarde i chrupkie. Wyniki zamieszczone w niniejszej pracy 

dowiodły, że wyższe wartości tych wyróżników były typowe dla jabłek poddanych 

działaniu preparatu SmartFresh™ ProTabs, wyraźnie zwiększając się w kolejnych 

terminach symulowanego obrotu w temperaturze 25°C. 

Podsumowując, stosowanie 1-MCP na owoce zebrane po optymalnym terminie 

zbioru jest w pełni uzasadnione, a nawet niezbędne. Użycie tego związku umożliwia 

utrzymanie wysokiej jakości owoców przez 14 dni w temperaturze 25°C, nawet po  

5-miesięcznym przechowywania w warunkach ULO i 6-tygodniowym transporcie. 

Należy podkreślić, że jędrność miąższu powyżej dolnej granicy zakresu akceptowal-

ności przez konsumenta (55 N) utrzymały jedynie jabłka poddane działaniu 1-MCP, 

niezależnie od sposobu ich pakowania na czas transportu. 

5. Wnioski  

1. Stosowanie preparatu SmartFresh™ ProTabs na jabłka odmiany 'Red Cap' 

ogranicza intensywność wydzielania etylenu, przy jednoczesnym utrzymaniu 

wyższej ich jędrności, kwasowości i zawartości ekstraktu. 

1. Jabłka przeznaczone na dalekie rynki zbytu należy bezwzględnie poddawać dzia-

łaniu preparatu SmartFresh™ ProTabs, a na czas transportu pakować je w worki 

typu MAP z saszetką TEXTAR® PURE AIR KS 10. 

2. Worki MAP i saszetka TEXTAR® PURE AIR KS 10 tylko w niewielkim stopniu 

ograniczają spadek jędrności jabłek nietraktowanych 1-MCP podczas ich trans-

portu trwającego 6 tygodni. 

3. Preparat SmartFresh™ ProTabs wpływa korzystnie na atrakcyjność sensoryczną 

jabłek, zwłaszcza w warunkach wydłużającego się symulowanego obrotu. Jakość 

ogólna jabłek odmiany 'Red Cap' w analizie konsumenckiej zależy gównie od 

natężenia chrupkości i twardości. 

  



Wpływ 1-MCP oraz długości przechowywania na jakość jabłek odmiany 'Red Cap'  

eksportowanych na dalekie rynki 
 

237 

 

Finansowanie 

Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

ze środków Instytutu Nauk Ogrodniczych SGGW w Warszawie na badania naukowe. 

Doświadczenie współfinansowała firma AgroFresh Polska Sp. z o.o, która ponadto 

zapewniła preparat SmartFresh™ ProTabs i saszetki TEXTAR® PURE AIR KS 10. 
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Wpływ 1-MCP oraz długości przechowywania na jakość jabłek odmiany ‘Red 

Cap’ eksportowanych na dalekie rynki 

Streszczenie 

Celem badań była ocena skuteczności pozbiorczego traktowania jabłek związkiem 1-MCP w utrzymaniu 

wysokiej jakości jabłek odmiany ‘Red Cap’wysyłanych na dalekie rynki eksportowe. Doświadczenie zostało 

przeprowadzone w sezonie przechowalniczym 2020/2021. Bezpośrednio po zbiorze owoce umieszczono 

w warunkach chłodni zwykłej w temperaturze 1°C. Po 7 dniach od zbioru połowę owoców poddawano przez 

https://doi.org/10.3390/agronomy11030528
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24 godziny działaniu preparatu SmartFresh™ ProTabs (1-MCP; 0,65 µl·l-1). Po 24 godzinach od użycia 

1 MCP, a także po 10 i 20 tygodniach przechowywania w temperaturze 1°C w warunkach ULO (1,2% CO2 

: 1,2% O2) jabłka pakowano w buszle. Następnie owoce przechowywano w temperaturze 1°C przez 

6 tygodni. Warunki te symulowały daleki transport. Bezpośrednio po zakończonym transporcie oraz po 5, 

10 i 15 dniach symulowanego obrotu w temperaturze 25°C dokonywano instrumentalnej i sensorycznej oceny 

jakości owoców. Preparat SmartFresh™ ProTabs ograniczył intensywność wydzielania etylenu przez jabłka, 

przy jednoczesnym utrzymaniu wyższej ich jędrności i kwasowości. Jabłka przeznaczone na dalekie rynki 

zbytu należałoby bezwzględnie poddawać działaniu preparatu SmartFresh™, a na czas transportu pakować 

w worki typu MAP z saszetką TEXTAR®. Worki MAP z saszetką TEXTAR® w kombinacji bez preparatu 

SmartFresh™ ProTabs tylko w niewielkim stopniu ograniczały spadek jędrności jabłek podczas 6-tygod-

niowego transportu. Jakość ogólna jabłek oceniana przez degustatorów zależała gównie od natężenia twar-

dości i chrupkości miąższu. Preparat SmartFresh™ ProTabs wpływał korzystnie na atrakcyjność sensoryczną 

jabłek, zwłaszcza po dłużej trwającym obrocie hurtowo-detalicznym.  

Słowa kluczowe: jabłka, jędrność, 1-MCP, worki MAP, saszetka TEXTAR® PURE AIR KS 10 

Effect of 1-MCP and storage length on the quality of ‘Red Cap’ apples exported 

to distant markets 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of postharvest treatment of apples with 1-MCP in 

maintaining high quality of ‘Red Cap’apples exported to distant markets. The experiment was conducted 

during the 2020/2021 storage season. Directly after harvest, the fruits were placed in cold storage 

conditions at a temperature of 1°C. After 7 days of harvest, half of the fruit was treated with SmartFresh™ 

ProTabs preparation (1-MCP; 0.65 µl·l-1) for 24 hours. 24 hours after using 1-MCP, as well as after 10 and 

20 weeks of storage at 1°C under ULO (1.2% CO2 : 1.2% O2) conditions, apples were packed into bushels. 

The fruit were then stored at 1°C for 6 weeks. These conditions simulated distant transport. Instrumental 

and sensory evaluation of fruit quality was performed directly after the end of transport, as well as after 5, 

10, and 15 days of shelf life at 25°C. SmartFresh™ ProTabs preparation reduced the ethylene production, 

while maintaining higher firmness and acidity. Apples destined for distant markets should definitely be 

treated with SmartFresh™ ProTabs and packed in MAP bags with a TEXTAR® sachet for transportation. 

MAP bags with TEXTAR® sachet in combination without SmartFresh™ ProTabs only slightly limited the 

decline in the firmness of apples during a 6-week transport. The overall quality of the apples as judged by 

the consumers depended mainly on the intensity of hardness and crunchiness of the flesh. The 

SmartFresh™ ProTabs preparation had a positive effect on the sensory attractiveness of apples, especially 

after prolonged wholesale and distribution.  

Keywords: apples, firmness, 1-MCP, MAP, TEXTAR® PURE AIR KS 10 
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