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WSTĘP

Na rozwój, ale też życie człowieka jako całość, wpływa stale mnóstwo 
elementów, które do tego cały czas ulegają modyfikacjom. Dochodzą, wszak-
że nowe okoliczności, związane choćby ze zmianami klimatu, hodowlą mięsa, 
uprawą roślin czy wynajdowanie coraz to nowocześniejszych i skuteczniej-
szych suplementów diety, leków oraz metod leczenia czy usprawniania re-
generacji organizmu,  ale powstają też nowe choroby jak choćby Covid-19. 
Zatem wszystko co robimy oraz jakim środowiskiem się otaczamy, co spo-
żywamy i jak spędzamy wolny czas prędzej czy  później będzie miało wpływ 
na nasze funkcjonowanie i to w różnych aspektach życia osób będących  
w każdym wieku, bez względu na to, czy jest to młody sportowiec, czy emeryt. 
Dlatego dbanie o swój organizm oraz jak najlepsze zrozumienie jego funkcjo-
nowania może pomóc w poprawie rozwoju człowieka oraz jakości jego życia. 
Bardzo ważne wydaje się odpowiednie żywienie, bowiem produktu, które 
wprowadzamy do naszego organizmu wywierają na niego bezpośredni wpływ. 
Prawidłowo się odżywiając, poprawimy regenerację ustroju, a jak wiadomo, 
zregenerowany organizm, to zdrowszy organizm. Żywienie może ponadto 
przyczyniać się do leczenia chorób związanych z układem krążenia, które są 
obecnie plagą wśród ludzi prawie na całym świecie.  Nie bez znaczenia jest 
tutaj także genetyka, która może być modyfikowana przez wspomniane wyżej 
czynniki zarówno zależne oraz te niezależne od nas samych. Na rozwój czło-
wieka wpływają w końcu także cyfryzacja i nowe technologie, które są wszech-
obecne wśród ludzi praktycznie w każdym wieku. Wszystkie te kwestie zostały 
poruszone w opracowaniu pt.: „Zrozumieć rozwój człowieka”.

Dr Krzystof Mizera





9

Katarzyna Grzybek1 

SENIORZY WYBIERAJĄ LEKI 

Streszczenie: Seniorzy stanowią liczną oraz coraz liczniejszą grupę społeczną 
w Polsce. Cechuje ich silna heterogeniczność, związana z różnym stopniem za-
sobności, ale i również zaawansowania procesu starzenia się. Pośród dóbr kon-
sumpcyjnych jakie nabywają tzw. Srebrni konsumenci znajdują się produkty 
lecznicze. Badania dowodzą wręcz, że seniorzy stanowią silną grupę docelową 
rynku farmaceutycznego. W literaturze przedmiotu istnieje swoistego rodzaju 
deficyt w zakresie poznania procesu decyzyjnego oraz zwyczajów zakupowych 
seniorów w zakresie wyboru leków. Ze względu na powyższe uzasadnionym 
wydaje się być przeprowadzenie badań w zakresie częstotliwości oraz miejsca 
dokonywania zakupów produktów leczniczych przez seniorów. Istotnym jest 
również zidentyfikowanie czynników determinujących wybór leków. Celem 
artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zwyczajów konsu-
mentów w wieku emerytalnym w obrębie dokonywania zakupów produktów 
leczniczych. Badania przeprowadzone zostały za pomocą kwestionariusza an-
kietowego na terenie całej Polski. W badaniu wzięło udział 400 respondentów 
w wieku 60 lat i powyżej.

Słowa kluczowe: Senior, konsument, leki OTC, starsi konsumenci, zakupy

Wstęp 

Seniorzy stanowią stosunkowo liczną grupę społeczną. Na potrzeby pra-
cy mianem seniora określono osoby w wieku poprodukcyjnym, czyli kobie-
ty w wieku 60lat i więcej oraz mężczyźni w wieku 65lat i więcej. Według 
danych statystycznych na dzień 31.12.2020 roku liczba osób spełniających 
powyższe kryterium wiekowe wynosiła 8539,9 tyś., co stanowi 22% ludno-
ści w Polsce ogółem. Warto również zwrócić uwagę, iż liczba osób starszych  
w kraju nieustannie wzrasta. Dla porównania na koniec roku 2019 wynosiła 

1 Mgr inż., Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek: Jakość  
i Zarządzanie Produktem.
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ona 8407,9tyś, a w 2015 r.: 7533,3 tys2. Według Głównego Urzędu Staty-
stycznego w Polsce, ilość seniorów będzie nadal wzrastać w kolejnych latach. 
Szacuje się, że w 2025 r. seniorów będzie 9349 tyś (24,77% prognozowanej 
ludności ogółem), a w 2030 r. 9750 tyś (26,22% prognozowanej ludności 
ogółem)3.

Osoby starsze stanową bardzo ważną, konsumencką grupę docelową 
rynku farmaceutycznego. Według danych z raportu Narodowego Fundu-
szu Zdrowia4 (NFZ o polipragmazji 2020) 1/3 Polaków po 65 roku życia  
(16,5 mln) przyjmuje przynajmniej 5 różnych leków dziennie, a 62,8tys. pa-
cjentów przyjmowało choć w jednym miesiącu w roku 10 lub więcej substan-
cji leczniczych przez 80% dni w miesiącu. Podobne wnioski zostały zawarte  
w pracy Rajska-Neumann A. i in. (2012)5. Udowodniono w niej, że co naj-
mniej 5 leków dziennie zażywa 55% badanych, co najmniej 10 leków zażywa 
11% ankietowanych. Istotnym wydaje się być również fakt, iż w młodszej gru-
pie konsumentów jedynie 24% badanych zażywa co najmniej 5 leków dzien-
nie, a zażywanie minimum 10 leków zadeklarowało jedynie 2% uczestników 
badania.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań dotyczących 
zwyczajów związanych z dokonywaniem zakupu produktów leczniczych do-
stępnych bez recepty przez seniorów. 

Przegląd literatury

Grupa społeczna osób starszych cechuje się znaczną heterogenicznością. 
Pośród seniorów występują znaczące różnice w podejściu do konsumpcji 
oraz zachowań konsumpcyjnych. Wraz z wiekiem zachodzą bowiem istotne 
zmiany w zakresie inteligencji płynnej. Różnice w niej zachodzące pod wpły-
wem czynników neurofizjologicznych zostały potwierdzone licznymi bada-
niami empirycznymi prowadzonymi m.in. Pradeep (2011)6, Świtała (2011)7,  

2 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2021.
3 Tamże.
4 Raport Narodowego Funduszu Zdrowia (2020), NFZ o Polipragmazji.
5 A. Rajska-Neumann, K. Wieczorowska-Tobis, M. Mossakowsska, A. Skalska, P. Ślusarczyk, 
M. Świech, T. Grodzicki, Farmakoterapia u osób starszych w Polsce [w:] Polsenior, Aspekty me-
dyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, M. Mossakowska, 
A. Więcek, P. Błędowski, Temdia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012, s. 379-393.
6 A. K. Pradeep, Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, Wydawnictwo Helion, Gli-
wice 2011.
7 M. Świtała, Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
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Treder i Jodzio (2013)8, Niezgoda i Jerzyk (2013)9. W badaniach przywo-
łanych autorów odnaleźć można potwierdzenie selektywności uwagi oraz 
osłabieniu zdolności do koncentrowania się u osób starszych. Wydłuża się, 
również czas potrzebny na reakcje wywołane bodźcem wzrokowym lub słu-
chowym. Z kolei pogorszenie się funkcji poznawczych mózgu wpływa na 
ograniczenie ilości i jakości informacji odczytywanych z zewnątrz. Marcinek 
(2007)10 dowiódł, iż proces spadku tempa przetwarzania informacji, zmniej-
szania pojemności pamięci operacyjnej, pojemność uwagi oraz redukcji efek-
tywności spostrzegania rozpoczyna się już w wieku 35-40 lat. Dalsze obserwa-
cje w tym zakresie prowadziła Niezgoda i Jerzyk (2013)11. Potwierdziły one, 
iż aktywność poznawcza osób w wieku 60+ jest średnio o 30% niższa niż u 
osób młodych. Powoduje to zmniejszenie umiejętności zbierania i przetwa-
rzania nowych informacji, co przekłada się na zachowania zakupowe starszych 
konsumentów.

Z kolei, zmiany nawyków zakupowych determinowane wiekiem były 
przedmiotem badań Oeser i in. (2019)12. Autor wykazał, iż wraz z proce-
sem starzenia się rozwijają nowe potrzeby i zmieniają nawyki zakupowe tzw. 
Srebrnych konsumentów. Następuje zmiana roli osoby, co w konsekwencji 
wpływa na zmianę codziennych wzorców konsumpcji. Konsumenci seniorzy 
częściej dokonują zakupów w sklepach specjalistycznych i na targowiskach, 
niż w dyskontach oraz platformach internetowych. Istotna jest również, nie-
daleka lokalizacja sklepu od miejsca zamieszkania. Seniorzy przykładają dużą 
wagę do możliwości uzyskania osobistych porad podczas dokonywania wybo-
rów oraz finalizacji zakupów. Potwierdzenie omówionych wniosków zapre-
zentował również Rahman (2019)13. W jego pracy dowiedziono, że starsi kon-
sumenci przeznaczają więcej czasu na zakupu niż osoby młodsze. Dodatkowo, 

8 N. Treder, K. Jodzio, Heterogeniczność funkcjonowania poznawczego i jego zaburzeń u osób 
starszych, „Psychiatria i Psychoterapia” 2013, 9(1):3–13.
9 A. Niezgoda, E. Jerzyk, Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego [w:] Marke-
ting przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i 
odbiorca komunikatów marketingowych, G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, nr 777, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, nr 32, Szczecin 2013.
10 P. Marcinek, Funkcjonowanie intelektualne w okresie starości, „Gerontología Polska” 2007, 
nr 3, 69-75.
11 A. Niezgoda, E. Jerzyk, Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego [w:] Mar-
keting przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych 
i odbiorca komunikatów marketingowych, G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, nr 777, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, nr 32, Szczecin 2013.
12 G. Oeser, T. Aygun, C. L. Balan, R. Paffrath, M. T. Schuckel, Segmenting elder, German 
grocery shoppers based on shopping motivations, „Int. J. Retail. Distrib. Manag.” 2019, 47, 129–156.
13 Md. Rahman, „21st century skill'problem solving”: Defining the concept, „Asian Journal of 
Interdisciplinary Research” 2019, nr 2.1, s. 64-74.
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nadają procesowi robienia zakupów dodatkowe znaczenie i utożsamiane jest  
z aktywnością społeczną. Dla seniorów placówka handlowa stanowi poza 
oczywistym przeznaczeniem, miejsce spotkania ze znajomymi, sąsiadami. Za-
chodzi w nich swoista interakcja sprzedających z kupującymi, nawiązywane 
są relacje. 

Szczegółowe badania dotyczące kryteriów na podstawie, których podej-
mowane są decyzje zakupowe przez seniorów prowadzone były przez Zalegę 
(2016)14 i Quevedo-Silva i in. (2018)15. Autorzy wskazali, że dla zdecydowanej 
większości starszych konsumentów, podstawowym kryterium decydującym  
o zakupie produktów jest cena. Trend ten bezpośrednio związany jest zarów-
no z zasobnością budżetu osób starszych jak i ilością wolnego czasu wynikającą 
z zakończenia pracy zawodowej dającą możliwość do poszukiwań najbardziej 
korzystniej dla nich oferty cenowej. 

Obserwacje dotyczące zachowań konsumenckich seniorów były prowa-
dzone również przez Bylok (2013)16. W swej pracy autor dowodzi, iż w grupie 
seniorów występują znaczące nierówności w zakresie dochodów i kierunków 
wydatkowania środków (co potwierdza opisaną wcześniej heterogeniczność 
osób w starszym wieku). Oprócz ceny istnieją inne grupy czynników wpły-
wających na zachowania nabywcze tj. cechy produktu, grupy wpływu, mass 
media, reklama i moda. Na rynku występują także starsi konsumenci selek-
tywni i krytyczni, którzy poszukują produktów wysokiej jakości przy rela-
tywnie niskiej cenie. Badania ujawniają, także duże niezadowolenie seniorów  
ze sposobu zaspokajania ich potrzeb przez rynek.

Zachowania i zwyczaje konsumentów w wieku senioralnym związane  
z zakupem i użytkowaniem produktów leczniczych stanowią temat relatywnie 
rzadko poruszany w literaturze przedmiotu. Pośród dostępnych źródeł tema-
tyka to została poruszana przez badaczy takich jak: Sansgiry i Cady (1996)17, 

14 T. Zalega, Segment osób w wieku 65+ w Polsce. Jakość życia–Konsumpcja–Zachowania konsu-
menckie. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
15 F. Quevedo-Silva, O. Freire, D. de Oliveira Lima-Filho, M. M. Brandão, G. Isabella,  
& L. B. Moreira, Intentions to purchase food through the internet: Developing and testing a model, 

„British Food Journal” 2016.
16 F. Bylok, Meandry konsumpcji we współczesnym społeczeństwie: konsumpcjonizm versus dekon-
sumpcja „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2016, 19(1), s. 55-69.
17 S. S. Sansgiry, P. S. Cady, How the elderly and young adults differ in the decision making process 
of nonprescription medication purchases, „Health Marketing Quarterly” 1996, Nr 14(1), p. 3–21.



13

SENIORZY WYBIERAJĄ LEKI 

Fraeyman i in. (2015)18, Cybulski i in. (2018)19 oraz Grzybek (2020)20. Ana-
liza wyników badań prezentowanych w ww. pracach wskazuje m.in., iż oso-
by starsze angażują się w zakup leków OTC bardziej niż młodsze pokolenia,  
a kupowane przez nich produkty lecznicze przeznaczone są na własny użytek. 
Zdaniem starszych konsumentów produkty tego rodzaju powinny być sprze-
dawane wyłącznie w aptekach. Fraeyman i in. (2015)21, wykazał duże przy-
wiązanie do marki seniorów oraz brak orientacji w rynku leków generycznych. 

Przywołane wyniki badań stanowią o wyjątkowości grupy osób starszych 
jako konsumentów. Seniorzy jako decydenci zakupowi stanowią bowiem gru-
pę silnie heterogeniczną. Wynika stąd uzasadniona potrzeba przeprowadzania 
dalszych badań naukowych na tej grupie badawczej. W literaturze przedmio-
tu istnieje stosunkowo nie wiele badań dotyczących produktów leczniczych. 
Z kolei, wnioskować można, że zwiększająca się liczba osób w wieku senio-
ralnym będzie determinowała coraz większe koncentrowanie się przemysłu 
farmaceutycznego na srebrnych konsumentach. Dokonane badania mogą sta-
nowić dopełnienie przywołanych badań oraz stanowić inspiracje do kolejnych 
prac w tym obszarze badawczym.

Metodologia

Badanie miało charakter ilościowy i zrealizowane zostało na podstawie 
kwestionariusza ankietowego. Pytania miały charakter zamknięty. Badanie 
oparto na technice internetowego wywiadu kwestionariuszowego wspoma-
ganego komputerowo CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview).  
W trakcie wypełniania ankiety respondenci samodzielnie odczytywali z ekra-
nu treść pytań i udzielali odpowiedzi, które w czasie rzeczywistym zapisywane 
były na serwerze. 

Udział w badaniu wzięło 400 respondentów – osób w wieku 60 lat i wię-
cej dobranych w sposób kwotowy. Rozkład próby kontrolowano równocześnie 

18 J. Fraeyman, L. Peeters, G. Van Hal, G. R. Y. De Meyer, H. De Loof, Consumer choice 
between common generic and brand medicines in a country with a small generic market, „Journal 
of Managed Care Pharmacy” 2015, Nr 21(4), p. 288-296.
19 M. Cybulski, L. Cybulski, E. Krajewska-Kulak, M. Orzechowska, U. Cwalina, Preferences 
and attitudes of older adults of Bialystok, Poland toward the use of over-the-counter drugs, „Clinical 
Interventions in Aging” 2018, Nr 13, p. 623-632.
20 K. Grzybek, Ocena stopnia zadowolenia starszych konsumentów z użytkowania opakowań pro-
duktów leczniczych dostępnych bez recepty [w:] Zarządzanie i logistyka w XXI wieku. Kierunki 
rozwoju, (red.) A. Krzysztofek, wyd. ArchaeGraph, Łódź-Kielce, 2020, p. 39-50.
21 J. Fraeyman, L. Peeters, G. Van Hal, G. R.Y. De Meyer, H. De Loof, Consumer choice 
between common generic and brand medicines in a country with a small generic market, „Journal  
of Managed Care Pharmacy” 2015, Nr 21(4), p. 288-296.
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pod względem płci, wieku i województwa zamieszkania. W badaniu wzięło 
udział 236 kobiet oraz 161 mężczyzn. Znacząca większość ankietowanych 
(58,25%) stanowili seniorzy z średnim wykształceniem. Ankietowani repre-
zentowali cztery grupy wiekowe: 60-65 lat (51%), 66-70 lat (22%), 71-75 lat 
(8%) oraz powyżej 75 lat (19%). Rozkład próby badawczej został przedsta-
wiony w tabeli 1.

Tabela 1. Rozkład próby badawczej względem płci, wieku i województwa zamieszkania

Parametr Łącznie (N=400)

Płeć Kobieta 239 (59,75%)
Mężczyzna 161 (40,25%)

Wykształcenie

Podstawowe 13 (3,25%)
Zawodowe 56 (14,00%)
Średnie 233 (58,25%)
Wyższe licencjackie/inżynierskie 25 (6,25%)
Wyższe magisterskie 73 (18,25%)

Wiek

60-65 lat 204 (51,00%)
66-70 lat 89 (22,25%)
71-75 lat 32 (8,00%)
Powyżej 75 lat 75 (18,75%)

Miejsce zamieszkania

Wieś 68 (17,00%)
Miasto do 50 tys. 104 (26,00%)
Miasto od 50 do 100 tys. 70 (17,50%)
Miasto od 100 do 300 tys. 70 (17,50%)
Miasto powyżej 300 tys. 88 (22,00%)

Region

Pd-Zachodni 43 (10,75%)
Północny 58 (14,50%)
Wschodni 70 (17,50%)
Pn-Zachodni 63 (15,75%)
Centralny 85 (21,25%)
Południowy 81 (20,25%)

Źródło: Opracowanie własne.

Seniorzy w badaniu zostali zapytani o: częstość stosowania produktów 
leczniczych dostępnych bez recepty, miejsca dokonywania zakupu produktów 
leczniczych dostępnych bez recepty oraz czynniki ważne podczas dokonywa-
nia tych zakupów.

Wyniki

Pierwszym aspektem, o który zostali zapytani starsi konsumenci odnosi 
się do częstotliwości stosowania produktów leczniczych dostępnych bez recep-
ty. Leki OTC zostały podzielone na 5 głównych kategorii: leki przeciwbólowe, 
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przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, leki nasenne, leki wspomagające pracę 
układu nerwowego, leki wspomagające układ trawienny oraz leki na alergię. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że produkty lecznicze stanowią grupę 
produktów, po którą często sięgają srebrni konsumenci. Najczęściej starsi 
klienci stosują leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe oraz 
leki wspomagające układ trawienny. W odniesieniu do leków przeciwbólo-
wych, przeciwzapalnych oraz przeciwgorączkowych, aż 22,81% wszystkich 
badanych zadeklarowało, że stosuje je kilka razy w tygodniu lub codzien-
nie. W przypadku leków wspomagających układ trawienny liczba ta wynosi 
20,95%. Najrzadziej stosowane są leki na alergię, codziennie lub kilka razy  
w tygodniu stosuje je 6,1%. Wynikać to może z faktu, iż leki te stosowane są 
w obrębie specyficznych potrzeb konsumentów pacjentów. Zestawienie wyni-
ków dotyczących pytania pierwszego zostało zaprezentowane w tabeli 2.

Tabela 2. Częstość stosowania produktów leczniczych dostępnych bez recepty

Grupa leków

Częstość stosowania

Codziennie
Klika  
razy  

w tygodniu

Klika  
razy  

w miesiącu
Sporadycznie Nie 

używam

Leki przeciwbólowe, 
przeciwzapalne  
i przeciwgorączkowe

28 (7,43%) 58 (15,38%) 95 (25,20%) 185 (49,07%) 11 (2,92%)

Leki nasenne 19 (5,04%) 20 (5,31%) 27 (7,16%) 97 (25,73%) 214 
(56,76%)

Leki wspomagające  
pracę układu  
nerwowego

31 (8,22%) 23 (6,10%) 23 (6,10%) 85 (22,55%) 215 
(57,03%)

Leki wspomagające  
układ trawienny 42 (11,14%) 37 (9,81%) 48 (12,73%) 137 (36,34%) 113 

(29,97%)

Leki na alergię 11 (2,92%) 12 (3,18%) 17 (4,51%) 84 (22,28%) 253 
(67,11%)

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejne pytanie odnosiło się do identyfikacji miejsca, w którym seniorzy 
dokonują zakupów produktów leczniczych OTC. Pytanie pozwalało na do-
konanie wielokrotnego wyboru respondentom. Aż 359 spośród 377 uczest-
ników ankiety (95,23%) kupują leki dostępne bez recepty w aptece. Około 
12% badanych dokonuje tego rodzaju zakupów przez internet lub w super-
markecie. Interesującym wydaje się być fakt, iż seniorzy znacznie zamawiają 
produkty lecznicze przez internet (12,73%) niż kupują je w małym sklepie 
osiedlowym (7,43%). Najrzadziej starsi konsumenci dokonują zakupu leków 
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OTC na stacji benzynowej (2,12%) oraz w kiosku (2,39). Zestawienie wyni-
ków dotyczących pytania drugiego zostało zaprezentowane w tabeli 3.

Tabela 3. Miejsca dokonywania zakupów produktów leczniczych dostępnych bez recepty 
przez seniorów

Miejsca zakupu produktów przeciwbólowych  
dostępnych bez recepty n % *

Apteka 359 95,23%

Mały sklep osiedlowy 28 7,43%

Stacja benzynowa 8 2,12%

Kiosk 9 2,39%

Supermarket 46 12,20%

Przez Internet 48 12,73%

Źródło: Opracowanie własne.

Ostatnie z pytań badawczych odnosiło się do czynników wpływających 
na decyzje zakupowe leków OTC przez seniorów. Przeprowadzone badania 
dowiodły, iż największe znaczenie dla starszych konsumentów podczas doko-
nywania zakupu produktów leczniczych bez recepty jest rekomendacja lekarza 
lub farmaceuty oraz promocja. Wspomniana rekomendacja jest ważna lub 
bardzo ważna dla 78,78% badanych, natomiast promocja dla 37,37%. Duże 
znaczenie dla grupy srebrnych klientów jest cena, przyzwyczajenie do produk-
tu, wielkość oraz informacyjność opakowania. Elementy te są ważne lub bar-
dzo ważne dla odpowiednio 63,13%, 58,89%, 54,64%, 59,42% responden-
tów. Najmniejsze znaczenie dla ankietowanych ma rodzaj opakowania, design 
opakowania oraz reklama w środkach przekazu. Rodzaj opakowania jest waż-
ny lub bardzo ważny dla 25,47% uczestników badania, design opakowania 
dla 10,88%, a reklama w środkach przekazu dla 11,40%. Warto zauważyć, 
iż czynniki te (design opakowania, reklama w środkach przekazu) najczęściej 
oddziałują w sposób nieuświadomiony na konsumenta. Zestawienie wyników 
zaprezentowanie zostało w tabeli 4. 
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Tabela 4. Czynniki ważne dla seniorów podczas dokonywania zakupu produktów leczni-
czych dostępnych bez recepty

Czynnik Nieważne 
(1)

Mało 
ważne (2)

Średnio 
ważne 

(3)

Ważne 
(4)

Bardzo 
ważne (5) Średnia SD

Cena 9 (2,39%) 39 
(10,34%)

91 
(24,14%)

168 
(44,56%)

70 
(18,57%) 3.67 0.97

Producent 35 (9,28%) 58 
(15,38%)

141 
(37,40%)

121 
(32,10%) 22 (5,84%) 3.10 1.04

Przyzwyczajenie  
do produktu 19 (5,04%) 39 

(10,34%)
97 

(25,73%)
154 

(40,85%)
68 

(18,04%) 3.56 1.06

Opinia bliskich 62 
(16,45%)

58 
(15,38%)

128 
(33,95%)

94 
(24,93%) 35 (9,28%) 2.95 1.20

Rekomendacja  
lekarza/ 
farmaceuty

3 (0,80%) 11 (2,92%) 66 
(17,51%)

171 
(45,36%)

126 
(33,42%) 4.08 0.83

Reklama  
w środkach  
przekazu

139 
(36,87%)

111 
(29,44%)

84 
(22,28%)

35 
(9,28%) 8 (2,12%) 2.10 1.07

Rodzaj  
opakowania

80 
(21,22%)

96 
(25,46%)

105 
(27,85%)

76 
(20,16%) 20 (5,31%) 2.63 1.18

Wielkość  
opakowania 20 (5,31%) 49 

(13,00%)
102 

(27,06%)
155 

(41,11%)
51 

(13,53%) 3.45 1.05

Łatwość  
otwierania/ 
zamykania 
opakowania

56 
(14,85%)

102 
(27,06%)

112 
(29,71%)

76 
(20,16%) 31 (8,22%) 2.80 1.17

Informacyjność 
opakowania 23 (6,10%) 41 

(10,88%)
89 

(23,61%)
144 

(38,20%)
80 

(21,22%) 3.58 1.12

Design  
opakowania

94 
(24,93%)

121 
(32,10%)

121 
(32,10%)

34 
(9,02%) 7 (1,86%) 2.31 1.00

Promocja 11 (2,92%) 32 (8,49%) 80 
(21,22%)

137 
(36,34%)

117 
(31,03%) 3.84 1.05

Źródło: Opracowanie własne.

Wnioski 

Wyniki badań dowodzą, iż produkty lecznicze stanowią grupę produkto-
wą często nabywaną przez osoby w starszym wieku. Przeprowadzone badania 
potwierdziły wnioski zawarte w pracach: Rajskiej-Neumann A. i in. (2012) 
oraz raporcie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ o polipragmazji 2020). 
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Bez wątpliwości pozostaje fakt, że seniorzy stanowią ważną grupę docelową 
dla rynku farmaceutycznego.

Czynniki, którymi kierują się starsi konsumenci podczas zakupów pro-
duktów leczniczych to rekomendacja lekarza lub farmaceuty oraz promocja 
i cena. Wyłoniona potrzeba konsultacji zakupu ze specjalistą wynikać może 
z wyjątkowości produktu jakim są leki produkty lecznicze mogą bowiem 
wpływać bezpośrednio na zdrowie lub życie konsumenta – pacjenta. Duża 
rola promocji oraz ceny stanowić może konsekwencję ograniczonej zasobno-
ści portfeli srebrnych konsumentów oraz zmianie ich nawyków zakupowych. 
Znaczącą rolę wspomnianych czynników podkreślali również w swoich bada-
niach badacze tacy jak: Zalega (2016) i Quevedo-Silva i in. (2018).

W dalszym etapie badania wykazały, że seniorzy zdecydowanie wolą ku-
pować produkty lecznicze w aptece. Najprawdopodobniej jest to związane  
z możliwością konsultacji zakupu z farmaceutą, którą tak wysoko cenią osoby 
starsze. 

Główne wnioski z badań

Produkty lecznicze stanowią grupę produktową, po którą często sięgają 
seniorzy. Z grupy produktów leczniczych dostępnych bez recepty najczęściej 
stosowane są leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne oraz 
leki wspomagające układ trawienny.

• Determinanty zakupowe produktów leczniczych dostępnych bez re-
cepty przez seniorów koncentrują się wokół: rekomendacji lekarza 
lub farmaceuty, promocji oraz ceny.

• Starsi konsumenci zdecydowanie preferują dokonywanie zakupu 
produktów leczniczych w aptece.
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SENIORS CHOOSE DRUGS

Summary: Seniors constitute a numerous and more and more numerous so-
cial group in Poland. They are characterized by a strong heterogeneity, asso-
ciated with a different degree of wealth but also with the advancement of the 
aging process. Among the consumer goods that are purchased by the so-called 
Silver consumers find medicinal products. Research even proves that seniors 
constitute a strong target group of the pharmaceutical market. In the literature 
on the subject, there is a specific deficit in the understanding of the deci-
sion-making process and purchasing habits of seniors in the selection of drugs. 
Due to the above, it seems justified to conduct research on the frequency 
and place of purchasing medicinal products by seniors. It is also important to 
identify the factors that determine the choice of drugs. The aim of the article 
is to present the results of research on the habits of consumers at retirement 
age in the area of   purchasing medicinal products. The research was carried out 
using a questionnaire throughout Poland. 400 respondents aged 60 and over 
participated in the study.

Keywords: Senior, consumer, OTC drugs, older consumers, shopping.
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ROZWÓJ GENETYKI W KONTEKŚCIE 
DOBROBYTU WSPÓŁCZESNEGO 

CZŁOWIEKA: SZANSE I ZAGROŻENIA

Streszczenie: Genetyka jest nauką, która na podstawie informacji zapisanej 
w genach, zajmuje się problematyką dziedziczności i zmienności organizmów. 
Inżynieria genetyczna to wywieranie wpływu na informację genetyczną w wa-
runkach ściśle kontrolowanych przez człowieka. Współczesny człowiek umie-
jętnie wykorzystuje wiedzę na temat genetyki, opracowując nowe rozwiązania 
służące poprawie jakości życia jednostek, a nie rzadko całych społeczeństw. 
Celem pracy było zweryfikowanie wpływu postrzegania różnych technologii 
opracowanych dzięki rozwojowi genetyki na szeroko pojęty dobrobyt. Badanie 
zostało zrealizowane z udziałem grupy 155 ankietowanych, w wieku od 18 do 
ponad 50 lat, pośrednią metodą ankietową CAWI z wykorzystaniem szcze-
gółowych formularzy ankiet, a wyniki opracowano z wykorzystaniem opro-
gramowania przeznaczonego do analizy statystycznej. Dowiedziono istotności 
akceptacji postępującego rozwoju genetyki w odniesieniu do jakości życia.

Słowa kluczowe: Genetyka, inżynieria genetyczna, jakość życia, dobrobyt.

Wstęp

Niniejszy rozdział zmierza do oceny związku między otwartością na po-
stęp w nauce i medycynie, osiągnięty dzięki rozwojowi genetyki, a dobro-
bytem, w wielu jego aspektach, jak również zestawienie nadziei wiązanych  
z inżynierią genetyczną w kontraście z kontrowersjami, które ją otaczają oraz 
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poznanie najważniejszych przyczyn tego zjawiska. Ponadto praca ma na celu 
wskazanie najczęściej wybieranych form samokształcenia w tematyce genety-
ki w zestawieniu z ich wierzytelnością wśród badanych osób. Ostatnie stule-
cie przyniosło wiele gwałtownych zmian na całym świecie. Dynamicznemu 
rozwojowi uległa technologia, medycyna oraz nauka (Funk 2018). Szcze-
gólnie dobrze zmiany te widoczne są w genetyce, która obecnie jest jednym  
z najprężniej rozwijających się sektorów i cieszy się niesłabnącym zaintereso-
waniem. Przełomowe odkrycia mające miejsce w ostatnich dekadach, takie 
jak nagrodzone Nagrodą Nobla, w dziedzinie medycyny, w 2020 roku dla 
Harvey’a Altera, Michaela Houghtona i Charlesa Rice’a za odkrycie HCV 
czy praktyczne wykorzystanie wyników badania obserwacyjnego GWAS (ang. 
genome-wide associated study) miały fundamentalny wpływ na wygląd teraź-
niejszości. Odkrycia naukowe, przyczyniając się do postępu w badaniach nad 
skutecznymi terapiami przeciwko groźnym chorobom, a także dając podstawy 
dla szerszego zrozumienia molekularnych podstaw niektórych z nich, bezpo-
średnio wpływają na polepszające się zdrowie społeczeństwa (Visscher i wsp. 
2017, Baumert 2020).

Na dobrobyt składa się wiele różnych czynników, z których najbardziej 
podstawowe to sytuacja materialna i stabilność zatrudnienia, zdrowie, życie 
rodzinne i wspólnotowe, poczucie bezpieczeństwa. Każdą z wymienionych 
składowych, można rozpatrywać indywidualnie pod wieloma względami, jed-
nak dopiero ich suma pozwala spojrzeć na to zagadnienie rzetelnie i całościo-
wo (Osika 2018, Tov 2018). 

CRISPR

Odkryciem, które zrewolucjonizowało biologię molekularną, a także 
miało przełomowe znaczenie w rozwoju medycyny, biotechnologii i rolnic-
twa, było opisanie systemu CRISPR/Cas (ang. clustered regularly interspaced 
short palindromic repeats; Cas, ang. CRISPR associated proteins). Sekwencja 
CRISPR została zauważona już w 1987 roku, podczas badań nad bakterią 
Escherichia coli. W 2013 roku po raz pierwszy wykorzystano CRISPR/Cas9 
do edycji genomów komórek eukariotycznych. Technologia ta jest wciąż udo-
skonalana i znajduje coraz więcej zastosowań (Teng i wsp. 2021).

System CRISPR/Cas stanowi część adaptacyjnego układu odpornościo-
wego i służy bakteriom do obrony przed infekcją, głównie ze strony bakte-
riofagów oraz plazmidów. Pozwala on komórce prokariotycznej „zapamiętać” 
obcy materiał genetyczny, z którym miała uprzednio kontakt, co skutkuje 
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szybszą eliminacją bakteriofaga przy ponownym spotkaniu. Fragmenty kwa-
sów nukleinowych pochodzących z genomów np. fagów są włączane do chro-
mosomów bakteryjnych, gdzie pełnią rolę „baz danych” poprzednich ataków 
na komórkę (Serajian i wsp. 2021).

W inżynierii genetycznej wykorzystuje się CRISPR/Cas9 z bakterii Strep-
tococcus pyogenes. Dzięki temu odkryciu, możliwe stało się usuwanie oraz wsta-
wianie dowolnego genu w wybrane miejsca na genomie (Teng i wsp. 2021). 
Technika edycji genomów oparta na CRISPR/Cas9 odznacza się wysoką sku-
tecznością, prostotą oraz niskim kosztem użycia. Na jej korzyść działa fakt, 
że do osiągnięcia pożądanego efektu nie są konieczne złożone modyfikacje 
genomów (Khalil 2020). 

Technologia wykorzystująca CRISPR oferuje bardzo szeroki zakres za-
stosowań, które koncentrują się przede wszystkim na badaniach genetycznych, 
diagnostyce różnych chorób i infekcji oraz terapii genowej. Oprócz tego, 
jest on z sukcesem wykorzystywany do opracowywania leków i szczepionek 
oraz produkcji genetycznie modyfikowanej żywności. Znajduje zastosowanie  
w walce ze szczepami antybiotykoopornymi, poprzez wyciszanie genów wa-
runkujących oporność (Serajian i wsp. 2021). 

Terapia genowa

Mimo intensywnego rozwoju medycyny w ostatnim stuleciu, wiele cho-
rób nadal pozostaje nieuleczalnych. Dostępne leki pozwalają na tymczasowe 
złagodzenie objawów i wydłużenie życia pacjenta, jednak często powodują 
uciążliwe efekty uboczne. Doskonałą alternatywą wydaje się terapia genowa, 
która polega na modyfikacji wadliwego genu odpowiadającego za choro-
bę. Modyfikacja genów może zachodzić in vivo, przez wstrzyknięcie do or-
ganizmu chorego nukleazy przekształcającej nieprawidłowy gen lub ex vivo 

- przez dostarczenie odpowiednio zmodyfikowanych w laboratorium komórek 
(Shim i wsp. 2017). W zależności od miejsca wprowadzenia zmian wyróżnia 
się germinalną terapię genową oraz terapię genową komórek somatycznych.  
Z pierwszą z nich wiąże się wiele kontrowersji, ponieważ polega na manipula-
cji materiałem genetycznym gamet i zarodków. Wprowadzone modyfikacje są 
trwałe i dziedziczne. W przyszłości, metoda ta może umożliwić wyeliminowa-
nie wielu rzadkich chorób genetycznych, jednak obecnie spotyka się z nega-
tywnym odbiorem społeczeństwa. Ze względu na aspekty etyczne i religijne jej 
stosowanie jest zabronione. Obawy opinii publicznej dotyczą ryzyka pomył-
ki podczas procedury edycji oraz możliwości wystąpienia nieprzewidzianych 
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efektów końcowych. Sceptycy powołują się również na niemożność uzyskania 
zgody przyszłych potomków pacjentów, których także dotyczyć będą skutki 
leczenia (Cao i wsp. 2021). 

W ciągu ostatnich lat zatwierdzono wykorzystanie terapii genowej komó-
rek somatycznych do leczenia m.in. rdzeniowego zaniku mięśni, wrodzonego 
niedoboru odporności, czy też beta talasemii (Gonçalves i de Melo Alves Pa-
iva 2017, Karponi i Zogas 2019). W sierpniu 2017 roku Amerykańska Agen-
cja ds. Żywności i Leków (FDA) wyraziła zgodę na stosowanie terapii genowej 
typu CAR T-cells u pacjentów z ostrą białaczką limfo blastyczną (Mohanty  
i wsp. 2019). Obecnie, trwają badania nad wykorzystaniem tej strategii w le-
czeniu innych typów nowotworów. Naukowcy wciąż udoskonalają procedurę 
terapii genowej, aby zwiększyć jej bezpieczeństwo i precyzję działania oraz 
przełamać obawy społeczeństwa, ponieważ rozpowszechnienie jej stosowania 
może uwolnić ludzkość od chorób, które są przyczyną śmiertelności milionów 
ludzi na całym świecie.

GMO

GMO (ang. Genetically modified organisms) to technologia znana i roz-
wijana już w drugiej połowie XX wieku. Genomy organizmów modyfikowa-
nych genetycznie zostały zmienione przez człowieka, w celu poprawy i/lub 
zmiany ich właściwości. Modyfikacjom podlegać mogą nie tylko zwierzęta 
i rośliny, ale także mikroorganizmy (Adamczyk i wsp. 2018). Bez wątpie-
nia najwięcej kontrowersji budzą produkty GMO przeznaczone do spożycia. 
Główne obawy konsumentów oparte są na przeświadczeniu, że organizmy 
GM mogą przyczyniać się do rozwoju chorób układu pokarmowego i od-
pornościowego (De Santis i wsp. 2017, Adamczyk i wsp. 2018). Tymczasem 
GMO to nic innego, jak tylko organizm, np. roślina, która dzięki ingerencji 
w genom zyskała odporność na szkodniki, co pozwoliło uniknąć konieczności 
stosowania pestycydów podczas uprawy, albo po zwielokrotnieniu kopii ge-
nomu wydaje obfitsze plony (Karami i Shotorbani 2018). 

Do podstawowych celów produkcji rolno-spożywczej w zakresie rozwo-
ju GMO należy przede wszystkim zwiększenie produkcji i poprawa warto-
ści odżywczej żywności wobec globalnego problemu niedożywienia (Karami  
i Shotorbani 2018). Ponadto udoskonalanie technologii związanej z modyfika-
cjami genetycznymi żywności zmierza do wykorzystania jej jako potencjalne-
go narzędzia w farmakologii i medycynie, np. przy produkcji jadalnych szcze-
pionek (Saxena i Rawat 2014, Karami i Shotorbani 2018). Co więcej, rośliny 
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modyfikowane genetycznie wykorzystywane są w procesach bioremediacji 
wód i gleb, a także przy produkcji białek wykorzystywanych w diagnostyce, 
takich jak interleukiny czy somatotropina (tzw. hormon wzrostu) (Adamczyk 
i wsp., 2018). Obecnie nie ma jednoznacznych dowodów na to, że GMO 
mogą powodować w organizmie człowieka jakiekolwiek trwałe szkody (Kara-
mi i Shotorbani 2018).

Szczepionki oparte na mRNA

W komórkach eukariotycznych, jak i prokariotycznych, głównym no-
śnikiem informacji genetycznej jest kwas nukleinowy w postaci DNA. Obok 
niego w komórkach występuje jeszcze RNA - kwas nukleinowy, który spełnia 
wiele funkcji, ważnych dla życia komórki, głównie biorąc udział w syntezie 
białek i kwasów nukleinowych (Roundtree i wsp. 2017). Jednym z podstawo-
wych rodzajów RNA jest mRNA, czyli tzw. informacyjny RNA. Główna rola 
mRNA polega na przenoszeniu informacji genetycznej z DNA do aparatu 
translacyjnego. Powstaje informacyjny RNA procesie transkrypcji na matrycy 
jednej z nici DNA (Alberts i wsp. 2019).

Istnienie mRNA i jego funkcje znalazły zastosowanie w dziedzinie me-
dycyny zwanej wakcynologią, która zajmuje się szczepieniami ochronnymi. 
Chemioterapeutki i szczepionki bazujące na kwasach nukleinowych wydają 
się być bardzo interesującą alternatywą dla tradycyjnych preparatów (Pardi  
i wsp. 2018). Historia szczepionek z wykorzystaniem mRNA sięga końcówki 
lat 80. XX wieku, kiedy przy kontakcie ludzkich komórek z zawiesiną mRNA 
zaobserwowano, że zaczynają one produkować białka bezpośrednio z mRNA 
pobranego z zewnątrz (Dolgin 2021). Technologia podawania komórkom 
transkryptu konkretnego białka stale się rozwija, a szczególnie przydatna oka-
zała się w 2020 roku, w obliczu pandemii COVID-19, ponieważ pozwoli-
ła na stworzenie skutecznej szczepionki ochronnej (Tregoning 2021, Fiolet  
i wsp. 2022). 

Pierwszą szczepionką mRNA przeciwko COVID-19 dopuszczoną do 
użytku był preparat tozinameran (BNT162b2), znana pod nazwą handlo-
wą Comirnaty (preparat BioNTech i Pfizer). Technologia, choć badana od 
lat, wywołała poruszenie wśród ludzi, obawiających się skutków działania 
nowych szczepionek. Nieznana dotąd szerszemu gronu technologia mRNA, 
przez sceptyków i przeciwników bojkotowana jest nieuzasadnionymi obawa-
mi przed zintegrowaniem się informacji zawartej na przyjmowanym RNA  
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z DNA człowieka oraz, w mniejszym stopniu, przed możliwością rozwinięcia 
się pełnoobjawowego zakażenia po przyjęciu preparatu (Mouliou 2021).

Pierwsze próby stworzenia idealnej formuły preparatu zawierającego 
funkcjonalne kwasy nukleinowe polegały głównie na wyeliminowaniu proble-
mu ich nietrwałości poza naturalnymi miejscami występowania. Współczesne 
preparaty to przede wszystkim chemicznie modyfikowane kwasy nukleinowe 
w nośniku lipidowym (Dolgin 2021).

Zdecydowaną zaletą szczepionek mRNA jest ich zdolność do wywoły-
wania odpowiedzi immunologicznej humoralnej i komórkowej. Technologia 
oparta na wykorzystaniu kwasów nukleinowych nie ogranicza się jedynie do 
leków i szczepionek przeciwko chorobom zakaźnym, ale okazuje się nieoce-
niona w terapii nowotworów niezłośliwych i złośliwych, m.in. raka prostaty 
i raka piersi (Rausch i wsp. 2015, Kramps i Elbers 2017, Jahanafrooz i wsp. 
2020).

Materiały i metody

Badanie przeprowadzono pośrednią metodą ankietową CAWI wśród 
155 pełnoletnich respondentów, posiadających pełną autonomię w podej-
mowaniu decyzji o stosowaniu technologii opartych na zdobyczach genetyki. 
Dobór próby do badania był losowy. Dane socjo-demograficzne responden-
tów zostały przedstawione w tabeli [1], biorąc pod uwagę również podział ze 
względu na płeć ankietowanych, oraz w tabelach [2] i [3], nie uwzględniając 
płci ankietowanych.

Tabela 1. Odsetek (%) ankietowanych w zależności od danych socjo-demograficznych 
(wiek) z uwzględnieniem płci (N=155)

Grupa P 
 n=62

Grupa O  
n=49

Grupa N  
n=44

Płeć:

Wiek:

kobieta

n=38

mężczyzna

n=24

kobieta

n=21

mężczyzna

n=28

kobieta

n=22

mężczyzna

n=22

18-25 60,5 37,5 57,2 32,1 22,7 18,2

26-35 21,1 33,3 23,8 25,0 22,7 36,4

36-50 13,2 16,7 9,5 28,6 45,5 31,8

50+ 5,2 12,5 9,5 14,3 9,1 13,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
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Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 18-25 lat (40%). 
Pozostali ankietowani znajdowali się w przedziałach 26-35 lat (26,5%), 
36-50 lat (23,2%), natomiast ankietowanych powyżej 50 roku życia 
było 10,3%. Średni wiek ankietowanych wynosił 32 lata. Spośród ba-
danych 52,3% grupy stanowiły kobiety, natomiast 47,7% mężczyźni, 
wszyscy posługujący się natywnie językiem polskim. 

Tabela 2. Odsetek (%) ankietowanych w zależności od danych socjo-demograficznych 
(miejsce zamieszkania), bez podziału ze względu na płeć (N=155)

Miejsce  
zamieszkania:

Grupa P 
n=62

Grupa O 
n=49

Grupa N 
n=44

miasto powyżej 500tys. 
mieszkańców 29,1 18,4 22,7

miasto  
100-500tys.  

mieszkańców
25,8 22,4 20,5

miasto poniżej  
100tys. mieszkańców 27,4 44,9 38,6

wieś 17,7 14,3 18,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Ankietowani zamieszkują całą Polskę, głównie miasta poniżej 100 tys. 
mieszkańców (36,1%). Wsie zamieszkuje 18,1% ankietowanych, miasta od 
100 do 500 tys. mieszkańców – 23,2%, a miasta powyżej 500 tys. mieszkań-
ców – 22,6%. 

Tabela 3. Odsetek (%) ankietowanych w zależności od danych socjo-demograficznych  
(wykształcenie), bez podziału ze względu na płeć (N=155)

Wykształcenie: Grupa P 
n=62

Grupa O 
n=49

Grupa N 
n=44

podstawowe 1,6 2,1 4,5

zasadnicze zawodowe 8,1 14,3 20,5

średnie 46,8 55,1 47,7

wyższe licencjackie/ 
inżynierskie 25,8 22,4 20,5

wyższe magisterskie 16,1 6,1 6,8

wyższe doktorat 1,6 0 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
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Jedynie 2,6% ankietowanych posiada wykształcenie podstawowe. 
Duża część ankietowanych to osoby z wykształceniem wyższym po studiach  
I stopnia (23,2%), II stopnia (10,3%) oraz III stopnia (0,6%). Ponad 49,7% 
ankietowanych ma wykształcenie średnie. Wykształceniem zasadniczym  
zawodowym legitymuje się 13,5% badanych. Wśród osób studiujących oraz 
absolwentów uczelni wyższych przeważali przedstawiciele dziedzin wiedzy  
z obszaru nauk medycznych (23,2%) oraz technicznych (21,2%). 

Formularz ankiety wykorzystany w badaniu został opracowany na 
potrzeby przeprowadzonego badania i podzielony został na cztery części.  
W pierwszej sekcji ankietowani odpowiadali na pytania związane z ich miej-
scem zamieszkania, płcią, wykształceniem i wiekiem. Część druga poświęco-
na była określeniu stosunku ankietowanych do wybranych metod inżynierii 
genetycznej. W dalszej części badania respondenci proszeni byli o wskaza-
nie wpływu wybranych technologii na jakość życia, posługując się skalą od 
1 (bardzo negatywny) do 5 (bardzo pozytywny) oraz udzielali odpowiedzi 
na pytania o subiektywną ocenę jakości życia (od 1 do 10) oraz na pyta-
nia pozwalające wyznaczyć zmierzoną wartość dobrobytu, poprzez przypo-
rządkowanie składowym dobrobytu odpowiednich wartości punktowych  
(od 1 do 10). Ostatnia część formularza poświęcona była ustaleniu źródeł 
wiedzy ankietowanych na badany temat oraz wskazaniu, które z tych źródeł 
uważają oni za najbardziej wiarygodne. 

Dane zgromadzone za pośrednictwem formularza ankiety przechowywa-
ne były w standardowym arkuszu kalkulacyjnym. Przy pomocy tego narzę-
dzia wykonane zostały podstawowe analizy statystyczne i test niezależności χ2.  
Do przeprowadzenia analizy wariancji ANOVA z testem post-hoc wg. Tur-
key’a wykorzystane zostało oprogramowanie Statistica (wersja 13.3). Dla 
zgromadzonych danych, na potrzeby dalszych analiz przyjęto poziom istot-
ności α=0,05.

Wyniki

W badaniu wzięło udział 155 ankietowanych, którzy zostali podzieleni 
na 3 główne grupy w oparciu o ich poglądy na wpływ technologii genetycz-
nych na dobrobyt. Pierwszą z grup (P) stanowili respondenci pozytywnie na-
stawieni do technologii opartych na genetyce (40%), którzy zdecydowanie 
zauważają ich istotny, korzystny wpływ na poprawę jakości życia. Grupę dru-
gą (O) tworzyli ankietowani o neutralnym stosunku do procedur opartych 
o zdobycze współczesnej nauki (31,6%), którzy nie zauważają ich istotnego 
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związku z jakością życia. Nie są przy tym jednoznacznie zdeklarowanymi 
przeciwnikami ani zwolennikami inżynierii genetycznej ani jej rozwoju. Do 
grupy trzeciej (N) zaliczeni zostali badani o negatywnym stosunku do techno-
logii bazujących na genetyce (28,4%), utrzymując, że działają one szkodliwie 
na zdrowie i przyczyniają się do pogarszania się jakości życia. Wyrażali oni 
znaczne zaniepokojenie związane z ich rozwojem. 

W ankiecie zbadano opinie respondentów na temat wybranych techno-
logii opartych na genetyce oraz zmierzono średnią subiektywną oraz obiek-
tywną ocenę dobrobytu, na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania 
w części trzeciej formularza, w skali od 1 (bardzo zła) do 10 (bardzo dobra). 

Ankietowani w części trzeciej formularza (subiektywna ocena jakości ży-
cia oraz ocena punktowa składowych dobrobytu) zostali zapoznani z niezbęd-
nymi definicjami, zarówno w opisie sekcji, jak i przy każdym z pytań z osobna. 
Usystematyzowane wyniki tej analizy przedstawia tabela [4].

Tabela 4. Średnia ocena dobrobytu (1-10 punktów) ankietowanych (N=155) na podsta-
wie subiektywnej oceny oraz analizy obiektywnych składowych jakości życia

Parametr (ocena) Grupa P 
n=62

Grupa O 
n=49

Grupa N 
n=44

Średnia subiektywna  
ocena jakości życia 7,77 7,25 7,83

Średnia obiektywna  
ocena jakości życia 7,52 7,81 7,51

Średnia ocena jakości życia 7,64 7,53 7,51

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Średnia wartość dobrobytu ankietowanych, na podstawie wartości punk-
towych przyznanych w kategoriach składających się na całokształt dobrobytu 
oraz subiektywnej oceny samych ankietowanych wynosi 7,56/10 punktów. 
Nieznacznie poniżej średniej plasują się ankietowani z grup O i N. Ankie-
towani grupy O jako jedyni ocenili swoją jakość życia gorzej, niż wskazują 
pomiary obiektywne tej wielkości. Mając na uwadze brak dostatecznej wiary-
godności subiektywnej oceny dobrobytu ankietowanych, została wyciągnię-
ta średnia uwzględniająca również ocenę tzw. obiektywną, zależną od wielu 
składowych, takich jak sytuacja materialna i stabilność zatrudnienia, zdro-
wie, życie rodzinne i wspólnotowe, poczucie bezpieczeństwa. Do dalszych 
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analiz wykorzystywana była jedynie średnia wartość dobrobytu każdego  
z ankietowanych. 

Dla danych prezentowanych w tabeli [4] przeprowadzono analizę wa-
riancji ANOVA. Analiza wykazała, że istnieje istotna statystycznie różnica 
między badanymi grupami. Test post-hoc wg Turkey’a wskazał, że średnia 
jakość życia ankietowanych o negatywnym stosunku do rozwijających się 
technologii wykorzystujących zdobycze współczesnej genetyki jest istotnie 
statystycznie różna niż w przypadku ankietowanych należących do dwóch po-
zostałych grup. W grupach O i P różnice nie były istotne statystycznie. Test 
niezależności χ2 pozwolił potwierdzić istnienie zależności pomiędzy stosun-
kiem do inżynierii genetycznej a dobrobytem. Znajomość technologii gene-
tycznych wśród wszystkich badanych osób ukazuje wykres [1]. 

Wykres 1. Popularność poszczególnych technologii opartych o rozwój genetyki wśród 
ankietowanych wszystkich grup badanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Stosunek respondentów grup P, O i N do poszczególnych technologii, przed-
stawia tabela [5] oraz wykres [2].

Tabela 5. Średnia ocena (1-5 punktów) wpływu poszczególnych metod opartych na gene-
tyce i jej rozwoju na dobrobyt wśród ankietowanych wszystkich badanych grup (N=155).

Technologia Grupa P 
n=62

Grupa O 
n=49

Grupa N 
n=44

CRISPR 3,59 3,00 1,56

terapia genowa 4,03 3,22 1,75

GMO 3,44 2,71 1,75

szczepionki mRNA 4,31 3,41 2,04

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
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Średnie oceny wpływu poszczególnych technologii na jakość życia ludzi 
są najwyższe w grupie P (wszystkie powyżej 3 punktów), a najniższe w grupie 
N (brak wskazań powyżej 3 punktów). Najbardziej istotny, pozytywny wpływ 
na jakość życia ankietowanych z grupy P mają szczepionki mRNA. W grupach 
O i N szczepionki mRNA również były najwyżej ocenioną technologią, jednak 
w żadnej z tych grup nie można mówić o dominacji głosów przemawiających 
za uznaniem ich pozytywnego wpływu na dobrobyt. 

GMO zostało uznane za najmniej znaczące w poprawie jakości życia 
przez respondentów grupy P, natomiast w pozostałych grupach ankietowani 
wskazywali na mniej lub bardziej negatywny wpływ tej technologii na jakość 
ich życia. 

Technologia edycji genów CRISPR przez respondentów grupy N została 
uznana za mającą bardzo negatywny wpływ na dobrobyt. Najniższą ocenę 
ankietowanych (2,73 punktów) uzyskała powszechnie obecna technologia 
GMO, co może mieć związek z powszechną krytyką stosowania modyfikacji 
genetycznych w produktach przeznaczonych do spożycia, oraz systemy edycji 
genów CRISPR (2,83 punktów), co wynika najprawdopodobniej z niedosta-
tecznej znajomości tej technologii wśród ankietowanych (jedynie 16,1% wg 
wykresu [1]). 

Wykres 2. Średnia ocena poszczególnych technologii opartych na genetyce i jej 
rozwoju wśród wszystkich ankietowanych (zbiorczo)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Największe obawy wśród ankietowanych grupy N, w związku z rozwo-
jem szeroko pojętej genetyki, wzbudza strach przed ingerencją zmodyfikowa-
nych genów w genom zdrowych komórek człowieka (70,5%), przesuwanie 
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moralnych granic w obszarze ingerencji w naturę (43,2%) oraz etyczne aspek-
ty samych badań w tej dziedzinie (31,8%). 

Około 57,1% ankietowanych grupy O uważa, że nie ma wystarczającej 
wiedzy na temat genetyki i technologii stworzonych w oparciu o nią, aby 
móc w pełni świadomie podejmować decyzje w zakresie korzystania z oma-
wianych technologii. Z drugiej strony, dodatkową wiedzę w tej tematyce zdo-
bywa jedynie 46,9% ankietowanych tej grupy. Lepiej sytuacja przedstawia 
się w grupie P, gdzie aż 77,4% respondentów poszukuje wiedzy na temat 
technologii opartych na genetyce, a 87,1% badanych uważa, że szerszy i bar-
dziej powszechny dostęp do wiarygodnych źródeł informacji o omawianych 
technologiach, jest potrzebny i mógłby zwiększyć zaufanie do nich. Statystyki 
dotyczące wykorzystania poszczególnych źródeł wiedzy przez ankietowanych 
w celu zdobycia informacji w zakresie badań nad genetyką i możliwościami, 
związanych z rozwojem genetyki oraz oceny ich wiarygodności przedstawia 
wykres [3].

Wykres 3. Popularność stosowania poszczególnych źródeł informacji, w celu poszerzenia 
wiedzy na temat genetyki oraz ocena wiarygodności tych źródeł wśród ankietowanych 
wszystkich grup

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
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Respondenci jako najczęściej wykorzystywane źródło wiedzy na te-
mat inżynierii genetycznej i jej rozwoju wskazali Internet (78,7%), telewi-
zję (40%) oraz przekazy ustne w prywatnych rozmowach z innymi ludźmi 
(38,7%). Jako najbardziej wiarygodne uznali oni jednak czasopisma naukowe 
obcojęzyczne (46,5%), z których korzysta jednak tylko 12,3% respondentów. 
Mniejsze zaufanie wzbudzają chętnie wykorzystywane środki takie jak Inter-
net (26,5%) oraz telewizja (5,2%). 

Dyskusja

W badaniu przeprowadzonym w 2017 przez Instinct and Reason na zle-
cenie The Office of Gene Technology Regulator, z udziałem Australijczyków, 
mającym na celu określenie stanu wiedzy w dziedzinie biotechnologii i inży-
nierii genetycznej oraz poznanie opinii społeczeństwa na ten temat, wykazano 
m.in., że znaczna część respondentów (56%) posiada wiedzę na temat edy-
cji genów, ponad połowa ankietowanych (57%) uznała, że techniki oparte 
na modyfikacjach genetycznych mogą w przyszłości poprawić jakość życia 
człowieka, a 17% uznało, że mogą one mieć negatywny wpływ na dobrostan 
(Comrick i Mercer 2017). 

Analizując dane zebrane w badaniu Comricka i Mercera (2017), bio-
rąc pod uwagę czynnik wieku respondentów, wykazano, że osoby młodsze 
(16 - 30 lat) posiadały przychylny stosunek w stosunku do technologii GM, 
w przeciwieństwie do starszych grup wiekowych. Ankietowani jako najpo-
pularniejsze źródła czerpanych informacji na temat inżynierii genetycznej 
wskazali Internet i telewizję. Pod względem zaufania do przekazywanych 
informacji, najwyżej uplasowały się filmy dokumentalne, przekaz ustny  
w rozmowach prywatnych oraz popularne źródła internetowe, m.in. Wikipe-
dia, natomiast za mniej wiarygodne uznano media społecznościowe (Comrick  
i Mercer 2017). Badania będące podstawą tego rozdziału, z powodu zróż-
nicowanej grupy respondentów, różnic społeczno-kulturowych, wykazywały  
w niektórych aspektach odmienne wyniki. Jako posiadające największy wpływ 
na postępującą poprawę jakości życia ludzi, ankietowani uznali szczepionki 
mRNA, co może wynikać z terminu przeprowadzenia badania, przypadają-
cego w czasie trwania pandemii COVID-19. Najniżej uplasowały się GMO,  
z kolei technologia CRISPR została uznana przez respondentów za najbar-
dziej niebezpieczną dla dobrobytu człowieka. 

Z ankiety wynika, że większość respondentów nie posiada dostatecz-
nej wiedzy na temat genetyki i technologii z nią związanych. Najczęściej 
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wykorzystywanymi źródłami informacji są Internet, telewizja oraz przekazy 
ustne, a za najbardziej godne zaufania uznano obcojęzyczne artykuły naukowe. 
W badaniu przeprowadzonym z udziałem ludności niemieckiej przez Hem-
pela i wsp. (2000), większość ankietowanych zajęło stanowisko zbliżone do 
ankietowanych badanej grupy O, natomiast zdecydowanie rzadziej pojawiały 
się postawy wyrażające negatywny stosunek względem inżynierii genetycznej. 
W badaniu własnym wykazano, iż wśród Polaków nie zauważa się opinii do-
minującej. Najczęściej ankietowani wskazywali na pozytywne odczucia wzglę-
dem inżynierii genetycznej, jednak różnice w zajmowaniu stanowisk opartych 
na przekonaniach negatywnych i ambiwalentnych nie są tak znaczące, jak  
w przypadku badań prowadzonych w Niemczech przez Hempela i wsp. 
(2000). Główną przyczyną odmiennego nastawienia badanych Niemców  
i Polaków są najprawdopodobniej różnice czasu przeprowadzanych badań, 
ponieważ w ciągu ponad 20 lat, które upłynęły pomiędzy badaniami, doko-
nała się znacząca rewolucja kulturowa związana z postępem naukowym m.in. 
w zakresie dostępu do technologii, informacji oraz edukacji, co sprawia, iż 
człowiek współczesny jest bardziej otwarty na nowe zdobycze nauki niż jego 
przodkowie, żyjący kilka dekad wstecz. 

Podsumowanie

Nowe odkrycia z zakresu cytologii, genetyki i immunologii, mimo, że 
dają nadzieję m.in. na progres w walce z niektórymi chorobami, a tym sa-
mym znaczną poprawę jakości życia, wzbudzają lęk i niepewność w społe-
czeństwie. Wątpliwości dotyczą stosowanych technologii opartych na gene-
tyce oraz bezpieczeństwa ich stosowania. Kontrowersje związane z postępem 
w genetyce towarzyszą, przede wszystkim, ingerencjom w genom człowieka, 
ponieważ oddziałują na sfery, mające dla ludzi zasadnicze znaczenie, takie jak 
człowieczeństwo, zdrowie, czy też śmierć. Jednakże, otwartość na postęp jest 
kluczowa do zachowania wysokiego poziomu jakości życia oraz ciągłego jego 
podnoszenia. Akceptacja dla rozwijającej się genetyki, zwłaszcza w obszarach 
takich jak medycyna jest niezwykle istotna z punktu widzenia jakości życia. 
Technologie, dające realną szansę na wyeliminowanie z populacji rzadkich, 
często nieuleczalnych chorób genetycznych oraz narzędzia pozwalające leczyć 
ciężkie choroby to nie wizja dalekiej przyszłości, ale teraźniejszość. Co więcej, 
nowoczesne technologie genetyczne bezpośrednio oddziałują na poczucie bez-
pieczeństwa - jedną z najważniejszych składowych dobrobytu. 
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THE DEVELOPMENT OF GENETICS IN TERMS  
OF THE MODERN MAN’S WELLBEING:  

CHANCES AND RISKS

Summary: Genetics is a science that deals with the problems of heredity and 
variability of organisms based on information stored in genes . Genetic engi-
neering influences genetic information under human controlled conditions. 
Modern man competently uses knowledge of genetics to develop new solu-
tions that can improve the quality of life of individuals and even the entire 
societies. The purpose of this research was to verify the impact of perception 
of various technologies developed thanks to genetics on wellbeing as a whole. 
The inquiry was carried out with the participation of a group of 155 respon-
dents, 18 to over 50 years old, using yhe indirect survey method CAWI with 
the use of detailed questionnaires and the results were complied using sta-
tistical analysis methods and dedicated software. It proved the significance  
of acceptance for the development of genetics regarding the quality of life.

Keywords: Genetics, genetic engineering, quality of life, wellbeing.
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SKŁADNIKI DIETY O DZIAŁANIU 
IMMUNOSTYMULACYJNYM 

W DIECIE SPORTOWCA

Streszczenie: Regularne uprawianie sportu zarówno amatorskiego jak i wy-
czynowego wpływa znacząco na obciążenie organizmu, a w konsekwencji na 
jego osłabienie i problemy z regeneracją. Prawidłowa dieta jest jednym z czyn-
ników znacząco poprawiających odporność organizmu i wpływających tym sa-
mym na poprawę regeneracji organizmu. Szczególną uwagę warto zwrócić na 
składniki immunostymulacyjne, szczególnie probiotyki, preparaty roślinne czy 
witaminę D, które wywierają znaczący wpływ na działanie układu immonolo-
gicznego, którego prawidłowe działanie jest szczególnie ważne dla sportowca  
w celu zachowania odpowiedniej formy oraz sprawności fizycznej.

Słowa kluczowe: Dieta, immonustymulanty, witamina D, probiotyki, 
odporność.

Wstęp

Sportowcy, zarówno wyczynowi jak i amatorscy bardzo często obciążają 
swój organizm intensywnymi i częstymi treningami sportowymi. W konse-
kwencji przyczynia się to do przemęczenia, a potem do przetrenowania, które 
objawia się początkowo osłabieniem organizmu, następnie spadkiem chęci  
i brakiem motywacji do podejmowania aktywności, następnie do pogorszenia 
parametrów motorycznych, a finalnie nierzadko prowadzi do urazów i poważ-
nych kontuzji. Problem dotyczy osób praktycznie w każdym wieku, zarówno 
dzieci, jak i osób dorosłych. Najczęstszym elementem przyczyniającym się do 
przetrenowania, osłabienia oraz występowania kontuzji jest brak regeneracji 

1 Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
2 Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
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organizmu uwzględniający również niewłaściwe żywienie. Dlatego ważne jest 
zwrócenie uwagi na aspekt żywienia, gdyż  składniki diety o działaniu immu-
nostymulacyjnym w diecie sportowca mogę w wyraźny sposób przyczynić się 
do poprawy odporności organizmu i wpłynąć tym samym na szybszą regene-
rację i zmniejszenie liczby kontuzji.

Immunomodulacyjne składniki pożywienia

Układ immunologiczny stanowi niezwykle ważny element w funkcjo-
nowaniu organizmu zarówno osób nie podejmujących aktywności, jak i tych 
obciążonych wzmożonym wysiłkiem fizycznym. Kształtuje się już na etapie 
życia płodowego i rozwija do zakończenia okresu dojrzewania, jednak na każ-
dym etapie życia nadal można na niego wpływać. W obrębie układu odporno-
ściowego znajduje się grasica odpowiedzialna za selekcję i rozwój limfocytów 
T, szpik kostny, gdzie dojrzewają limfocyty B, śledziona, gdzie dochodzi do 
rozpoznania antygenów z krwi oraz węzły chłonne i tkanki limfatyczne3.

Do głównych zadań układu odpornościowego należy ochrona przed 
czynnikami zewnętrznymi. W konfrontacji z patogenami układ odpornościo-
wy posiada dwa mechanizmy obronne: odporność nieswoistą, tzw. Wrodzo-
ną oraz odporność swoistą, czyli nabytą. Odporność wrodzona to pierwsza 
linia obrony przed infekcjami i chorobami, choć mechanizmy działania nie 
są precyzyjne, to jednak pozwalają na szybkie rozpoznanie i eliminację drob-
noustrojów. Druga linia obrony to odporność nabyta, której komórki mają 
zdolność do wytwarzania pamięci immunologicznej w kontakcie z antygenem, 
by po ponownym zetknięciu z rozpoznanym antygenem indukować odpo-
wiedź autoimmunologiczną. Immudomodulacja to nic innego jak oddziały-
wanie na komórki układu odpornościowego, jednak warto mieć na uwadze, 
że może odbywać się w dwóch przeciwnych kierunkach: immunosupresji, 
czyli osłabiania odporności, albo immunostymulacji, czyli wzmacniania ba-
riery ochronnej przed patogenami pochodzenia zewnętrznego4.

Immunosupresja definiowana jest jako stan zmniejszonej lub zahamowa-
nej odpowiedzi immunologicznej. Wiąże się to z  przejściowym bądź stałym 
uszkodzeniem funkcji mechanizmów odporności komórkowej lub humoral-
nej. Stan taki sprzyja zwiększonemu ryzyku rozwoju zakażeń wywoływanych 

3 E. Dymarska, Czynniki modulujące układ immunologiczny człowieka, Zeszyty Naukowe Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 19(2), 2016.
4 E. Dymarska i in., Naturalne modyfikatory odpowiedzi immunologicznej, Probl Hig Epidemiol 
2016, 97(4):297-307.
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zarówno przez drobnoustroje chorobotwórcze jak i oportunistyczne. Immu-
nosupresja może być wywołana przez inne czynniki, takie jak stres, tempera-
tura, zanieczyszczenie powietrza, warunki wentylacyjne, czynniki biologiczne, 
takie jak bakterie, wirusy, grzyby oraz czynniki chemiczne, takie jak niedobór 
witamin, antybiotyki, narkotyki, zanieczyszczoną wodę bądź pożywienie, czy 
metale ciężkie, ale też zbyt duży i długotrwale podejmowany wysiłek fizyczny5.

Immunosupresja w wyczynowym sporcie

Immunosupresja w dużej mierze dotyka też wyczynowych sportowców, 
czy inne osoby podejmujące  wzmożoną aktywność fizyczną. Aktywność  
fizyczna to jeden z głównych bodźców indukujących uwalniane i syntezę 
związków zwanych cytokinami – tj. białek odpowiedzialnych za mechanizmy 
odpornościowe i obronę organizmu przed wirusami i infekcjami. W przy-
padku regularnego, umiarkowanego wysiłku zauważa się wzrost surowiczych 
stężeń cytokin i innych komórek o działaniu przeciwzapalnym i immuno-
modulującym. Natomiast podczas intensywnego regularnego wysiłku docho-
dzi do wzrostu poziomu interleukiny (IL-1), której wzrost dodatnio koreluje  
z intensywnością wysiłku, a podwyższony poziom w surowicy utrzymuje się do 
48 godzin po jego zakończeniu. Ponadto obserwuje się także znaczący wzrost 
IL-6 w zależności od intensywności, czasu trwania oraz typu podejmowane-
go wysiłku. Są to cytokiny prozapalne. W znacznym stopniu w porównaniu  
z innymi cytokinami zwiększa się w surowicy poziom IL-6, zależny od inten-
sywności, czasu trwania oraz typu wysiłku6. Przewlekłemu intensywnemu wy-
siłkowi towarzyszy hiperwentylacja – zjawisko spowodowane naprzemiennym 
ogrzewaniem i ochładzaniem dróg oddechowych. Zaburzenie to odgrywać 
może natomiast szczególną rolę w zwiększeniu podatności na infekcje tego 
układu, co często obserwuje się wśród wyczynowych sportowców, zwłaszcza 
lekkoatletów. Podczas treningu, kiedy przepływ powietrza ulega radykalnej 
zmianie względem spoczynku, zaburzona jest też obrona przed wdychanymi 
patogenami, które mogą odkładać się w drogach oddechowych. Błona śluzo-
wa na skutek schłodzenia i wysuszenia, a tym samym zmniejszenia lepkości 
śluzu nie spełnia roli obronnej przed patogenami.

5 E. Ograczyk, M. Kowalewicz-Kulbat, S. Wawrocki, M. Fol, Immunosupresja – wymagający 
sprzymierzeniec na trudne czasy, Postepy Hig Med Dosw (online), 2015, 69: 1299-1312.
6 M. Kurowski, M. Kowalski, Wpływ wysiłku fizycznego na odpowiedź immunologiczną – wybra-
ne zagadnienia, Alergia Astma Immunologia 2014, 19(3):144-149.
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Trening przyczynia się do znacznego wzrostu hormon stresu, co sprzyja 
spadkowi  liczby limfocytów T, które dodatkowo wytwarzają IFN-gamma 
(interferony gamma, wytwarzane w celach obronnych organizmu), dopro-
wadzając jednak tym samym do zaburzenia funkcji leukocytów. Pracujące 
mięśnie produkują też interleukinę 6 (IL-6), jedną z najważniejszych cyto-
kin, która silnie pobudza procesy zapalne. Dodatkowo zwiększa ona stężenie 
kortyzolu i doprowadza do limfopenii, czyli niewydolności układu produku-
jącego limfocyty, co prowadzi do obniżenia odporności. Skutkuje również im-
munosupresją, w której produkcja komórek odpornościowych i przeciwciał 
jest bardzo mocno zahamowana. Podczas intensywnego wysiłku jak również 
po nim zwiększa się liczba neutrofili – jednej z grup białych krwinek, ma-
jących duże znaczenie w odpowiedzi odpornościowej organizmu. Niemniej,  
o ile umiarkowany wysiłek może zwiększyć aktywność tych leukocytów, o tyle 
bardzo intensywny wysiłek ją mocno tłumi. Prowadzi to więc do znacznie 
gorszej obrony organizmu przed bakteriami i innymi czynnikami patogen-
nymi, a tym samym wpływa na gorszą regenerację powysiłkową.  Stąd też, 
by ograniczać powysiłkową immunosupresję istotne jest odpowiednie żywie-
nie okołotreningowe, o precyzyjnie dobranej ilości węglowodanów, bowiem 
badania pokazują, że uzupełnianie strat glikogenu mięśniowego produktami 
węglowodanowymi zmniejsza immunosupresję na skutek obniżania kortyzo-
lu. Według imunologa sportowego Michael’a Gleeson’a, takie „okno immu-
nosupresyjne“ trwa od 3 do 72 godzin od zakończenia wysiłku, szczególnie po 
wysiłku długotrwałym (> 1,5 h) o umiarkowanej lub wysokiej intensywności 
(55−75% VO2 max), wykonywanym przy niskim poziomie glukozy we krwi 
i uszczuplonych zasobach glikogenu7. Spożycie węglowodanów bezpośrednio 
po treningu skutecznie obniża poziom kortyzolu, zmniejszając tym samym 
jego niekorzystny wpływ na układ odpornościowy i degradację białka. We-
dług Gunzer i wsp. najlepszą metodą zmniejszania powysiłkowej immunosu-
presji jest spożycie napoju o stężeniu 6% węglowodanów lub 30−60 g węglo-
wodanów w przeliczeniu na godzinę biegu8. W celu uniknięcia przeziębień po 
wybieganiach dłuższych niż 60 minut warto wypić napój izotoniczny.

7 M. Gleeson, Nutritional support to maintain proper immune status of athletes during intense 
training, prezentacja dostępna w internecie na str. http://www.eevfa.gr.
8 W. Gunzer, M. Konrad, E. Pail, Exercise-Induced Immunodepression in Endurance Athletes 
and Nutritional Intervention with Carbohydrate, Protein and Fat − What Is Possible, What Is 
Not? „Nutrients“ 4, 2012, 1187−1212.
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Wspieranie układu odpornościowego

Immunostymulacja oznacza niespecyficzne, nieswoiste oddziaływanie na 
układ odpornościowy, mające doprowadzić do wzrostu sił obronnych organi-
zmu. Substancje lecznicze o działaniu nieswoistym mogą poprzez wzrost lub 
hamowanie wydzielania mediatorów procesu zapalnego wzmagać działanie 
zarówno swoistych, jak i nieswoistych systemów obronnych, działając albo 
na większość albo też tylko na niektóre elementy wchodzące w skład układu 
odpornościowego. Celem immunostymulacji jest pobudzenie wytwarzania 
komórek macierzystych szpiku kostnego, pobudzenie komórek uczestniczą-
cych w reakcjach obronnych do wzrostu uwalniania cytokin, a także zwięk-
szenie aktywności fagocytów. Substancje mające na celu poprawę kondycji 
układu odpornościowego nazywane są immunomodulatorami, można wśród 
nich wyróżnić środki farmakologiczne, olejki eteryczne, ale też w dużej mierze 
składniki żywności9.

Układ immunologiczny błon śluzowych jelita

Błony śluzowe układu pokarmowego, oddechowego oraz skóra stano-
wią podstawowe miejsca kontaktu organizmu ze środowiskiem zewnętrznym. 
Dlatego organizm wykształcił swoiste i nieswoiste mechanizmy chroniące bło-
ny śluzowe przed czynnikami z zewnątrz. Główną rolę w tej obronie odgrywa 
układ odpornościowy błon śluzowych. Najważniejszą jego składową jest tkan-
ka limfatyczna związana z błonami śluzowymi – MALT (Mucosa-Associated 
Lymphoid Tissue), która przyjmuje postać samotnych oraz zorganizowanych 
skupisk grudek limfatycznych. MALT obejmuje tkankę limfatyczną w dro-
gach oddechowych w obrębie oskrzeli – BALT (Bronchus-Associated Lym-
phoid Tissue), tkankę limfatyczną błony śluzowej i podśluzowej układu po-
karmowego – GALT (Gut-Associated Lymphoid Tissue), tkankę limfatyczną 
gardła i nosa – NALT (Nose-associated Lymphoid Tissue), a także tkankę 
limfatyczną gruczołów łzowych, sutkowych, ślinianek i gruczołów układu 
moczowo- -płciowego10.

W związku z tym, że 70% limfocytów człowieka jest związanych z jeli-
towym GALT, to właśnie jelita nazywane są centralnym organem układu od-
pornościowego.  Strukturalnie GALT są zbudowane z kępek Peyera (miejsca 

9 E. Dymarska, Czynniki modulujące układ immunologiczny człowieka, Zeszyty Naukowe Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 19(2), 2016.
10 Tamże.
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indukcji immunologicznej), węzłów chłonnych krezkowych i grudek chłon-
nych. W nich, za pośrednictwem komórek dendrytycznych, zachodzi trening 
immunologiczny limfocytów śródbłonkowych, plazmocytów, makrofagów, 
mastocytów i granulocytów. Powierzchnia nabłonka układu pokarmowego 
ma kontakt z własną mikrobiotą, ale również patogennymi wirusami, bak-
teriami, toksynami czy grzybami. Aktywność komórek GALT jest niezbęd-
na do rozróżnienia substancji odżywczych od drobnoustrojów chorobowych. 
Wśród mikrobioty jelitowej stwierdzono gatunki, które aktywują receptory 
i utrzymują w gotowości komórki odpornościowe. Autochtoniczne bakterie, 
przy prawidłowym działaniu bariery jelitowej, są rozpoznawane przez układ 
immunologiczny jednak nie wywołują odpowiedzi zapalnej, a wręcz utrzy-
mują równowagę limfocytów Th1/Th2 przez aktywację sieci cytokin. Dzięki 
takim reakcjom komórek odpornościowych zlokalizowanych w przewodzie 
pokarmowym organizm jest chroniony przed patogenami z zewnątrz, a tym 
samym układ immunologiczny spełnia swoją rolę. 

Rola prebiotyków i probiotyków  
w wspieraniu odporności sportowca

Skład mikrobiomu jelitowego zmienia się w trakcie życia w odpowie-
dzi na czynniki zewnętrzne. Kluczowe momenty kształtowania mikrobioty 
organizmu związane są z rodzajem porodu (naturalny lub cesarskie cięcie), 
rodzajem karmienia (mleko matki, czy mleko modyfikowane), następnie dużą 
rolę odgrywa styl życia, składniki diety oraz czynniki środowiskowe, jak sto-
sowanie antybiotykoterapii. Badania oraz obserwacje kliniczne wykazują, że 
intensywny i długotrwały wysiłek fizyczny może wywoływać zaburzenia mi-
kroflory jelitowej oraz niekorzystnie wpływać na stan bariery jelitowej. Dzięki 
modulacji mikroflory jelitowej za pomocą probiotyków i prebiotyków u spor-
towców i ludzi aktywnych fizycznie można zoptymalizować trening fizyczny  
i uniknąć częstych powikłań ze strony przewodu pokarmowego11, 12, 13.

Mikrobiota wpływa zarówno na komórkową, jak i humoralną od-
powiedź immunologiczną błony śluzowej przewodu pokarmowego. Bez 

11 P. L. Kay, R. T. Chang, A. J. Ryan i wsp., Effect of running intensity on intestinal permeability, 
J. Appl. Physiol, 1997, 82 (2):571–576.
12 M. Lamprecht A. Frauwallner, Exercise, intestinal barrier dysfunction and probiotic supple-
mentation, Med. Sport Sci. 2012, 59:47–56.
13 M. Lamprecht, S. Bogner, G. Schippinger i wsp., Probiotic supplementation affects markers 
of intestinal barrier, oxidation, and inflammation in trained men; a randomized, double-blinded, 
placebo-controlled trial, J. Int. Soc. Sports Nutr, 2012, 9(1):45.
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istnienia bakterii jelitowych układ odpornościowy człowieka nie funkcjonuje 
prawidłowo. Wpływ mikroflory jelitowej na rozwój bariery immunologicznej 
dokumentują badania eksperymentalne na zwierzętach pozbawionych bakte-
rii jelitowych, tzw. „germ free”. Dowiedziono, że zwierzęta te mają dużo sła-
biej rozwinięty układ odpornościowy, a w związku z tym większą podatność 
na infekcje. Niepatogenne bakterie jelitowe są dla układu immunologiczne-
go „partnerem treningowym”, dzięki któremu jest w ciągłej mobilizacji do 
działania14.

W skład mikrobioty wchodzą m.in. bakterie z rodzajów Bifidobacte-
rium i Lactobacillus (pałeczki kwasu mlekowego), które konkurują o miejsce  
i zasoby z innymi bakteriami oraz produkują kwas mlekowy zakwaszający treść 
jelitową. Dzięki temu zostaje ograniczony dostęp chorobotwórczych bakterii 
do wnikania do organizmu. Ponadto część szczepów Lactobacillus wytwarza 
nadtlenek wodoru hamujący rozwój bakterii patogennych.

Interwencje dietetyczne ukierunkowane na mikrobiom jelitowy obejmu-
ją przede wszystkim stosowanie probiotyków i prebiotyków. Uważa się, że 
probiotyczne szczepy wywierają korzystny wpływ na układ immunologiczny, 
dzięki działaniu podobnym do mikroorganizmów jelitowych. Oddziaływanie 
probiotyków na układ odpornościowy jest wielokierunkowe: pobudzają ko-
mórki układu immunologicznego do produkcji cytokin, ograniczają ekspre-
sję mediatorów reakcji uczuleniowych, indukują produkcję przeciwciał sIgA, 
pobudzają limfocyty T do odpowiedzi na antygen oraz uszczelniają barierę 
jelitową15, 16. Bakterie Lactobacillus acidophilus, L. casei oraz Bifidobacterium 
spp. stymulują organizm do namnażania oraz aktywności limfocytów B oraz 
limfocytów T, a także zwiększają zawartość γ-interferonu we krwi. Probio-
tyki stymulują także syntezę komórek NK (natural killers) oraz wpływają 
na namnażanie się makrofagów17. Bakterie z rodzaju Enterococcus również 
spełniają funkcje immunostymulujące, wzmagają produkcję sIgA i dojrzewa-
nie limfocytów B. Jednym z głównych efektów działania probiotyków, uzna-
nym niedawno, jest regulacja wytwarzania defensyn. Defensyny, to naturalnie 
wytwarzane w  organizmie peptydy przeciwbakteryjne. Niektóre probiotyki 

14 S. Hapfelmeier, A. Lawson, E. Slack i wsp., Reversible microbial colonization of germ-free mice 
reveals the dynamics of IgA immune responses, "Science" 328, 2010, 1705–1709.
15 H. Szajewska, Probiotyki w Polsce – kiedy, jakie i dlaczego?, Gastroenterol Klin 2010, 2(1):1-9
16 B. Cukrowska, E. Czarnowska, Wpływ probiotyków na układ immunologiczny, Zakażenia 
2007, 1:59-64.
17 B. Tokarz-Deptuła, J. Śliwa-Dominiak, M. Adamiak, K. Bąk, W. Deptuła, Bakterie komen-
salne a odporność układu pokarmowego, oddechowego i moczowo-płciowego, "Postępy Higieny  
i Medycyny Doświadczalnej" 70, 2016.
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jak Escgerichia coli Nissile 1917, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus fer-
mentum, Pediococcus pentosaceus indukują ekspresję defensyny-218.

Niezbędne do działania probiotyków są fermentujące w przewodzie 
pokarmowym prebiotyki. Prebiotyki stanowią składniki pożywienia, które 
podlegają procesowi trawienia w przewodzie pokarmowym oraz selektywnie 
indukują aktywność i wzrost korzystnej dla organizmu mikroflory jelitowej. 
Fruktany (substancje probiotyczne), to niestrawiona skrobia oraz nieskrobio-
we polisacharydy i oligosacharydy. Najpopularniejsze są fruktooligosacharydy 
(FOS), do których należy inulina i oligofruktoza. We fruktooligosacharydy 
bogate są szparagi, czosnek, cykoria, cebula, miód, banany, pomidory, psze-
nica, jęczmień, żyto, karczochy, buraki. Efekt zdrowotny prebiotyków uzy-
skiwany jest przy dawce 4 g/dobę. Odpowiednia podaż probiotyków wraz  
z fruktanami wpływa na utrzymanie prawidłowej mikrobioty jelitowej, obniża 
ryzyko zakażeń w przewodzie pokarmowym, a także zaburzeń motoryki jelit. 
Regularne przyjmowanie prebiotyków, takich jak FOS czy inulina, poprawia 
funkcje fizjologiczne, promuje rozwój prawidłowej odpowiedzi immunolo-
gicznej, a także zmniejsza reakcje alergiczne. Badania na gryzoniach wykazały, 
że dieta bogata w inulinę przyczynia się do ogólnej poprawy stanu zdrowia 
tych zwierząt. Natomiast duża ilość inuliny i oligofruktozy podawana my-
szom wraz z dietą, wpływała na wzrost aktywności fagocytarnej makrofagów 
otrzewnowych, zwiększenie aktywności śledzionowych NK oraz zmniejszenie 
IgA w kale. Dowiedziono również, że dieta bogata w FOS lub inulinę po-
woduje wzrost IL-10 oraz INF-c w kępkach Peyera, co sugeruje skuteczność 
suplementacji prebiotykami w obrębie aktywności limfocytów T. Ponadto 
dieta zawierająca fruktany zwiększa odporność organizmu na infekcje Salmo-
nella i Listeria, a także chroni przed rozwojem nowotworu, co przejawia się  
w zwiększonej aktywności komórek NK i makrofagów19, 20.

Według badań częstość występowania dolegliwości związanych z przewo-
dem pokarmowym, żołądkiem czy jelitami dotyczy znacznej liczby (ok. 70%) 
sportowców21. Osoby poddawane intensywnemu treningowi wytrzymałościo-
wemu są najbardziej narażone na zaburzenia ze strony przewodu pokarmo-

18 K. Kotzampassi, E. J. Giamarellos-Bourboulis, Probiotics for infectious diseases: more drugs, 
less dietary supplementation, Int J Antimicrob Agents 2012, 40(4):288-296.
19 G. T. Choque Delgado, Tamashiro WMSC, Pastore GM, Immunomodulatory effects of 
fructans, Food Res Int 2010, 43:1231-1236.
20 E. Maciorowska, E. Ryszczuk, Rola probiotyków i prebiotyków w procesie immunomodulacji  
w przewodzie pokarmowym, "Zakażenia" 1, 2012, 33–39.
21 H. P. Peters, M. Bos, L. Seebregts i wsp., Gastrointestinal symptoms in long-distance run-
ners, cyclists, and triathletes: prevalence, medication, and etiology, Am. J. Gastroenterol, 1999, 
94:1570–1581.
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wego. Do grupy szczególnie narażonych na te powikłania należą: 1) biegacze,  
2) kolarze, 3) kajakarze i wioślarze. Ponadto narażone są osoby uprawiające 
wiele dyscyplin sportowych (np. biatlon czy triatlon). W tych grupach dole-
gliwości ze strony przewodu pokarmowego występują najczęściej u biegaczy 
długodystansowych. Dlatego też stosowanie terapii probiotykowej wydaje się 
szczególnie ważne22.

Preparaty roślinne o działaniu 
immunomodulacyjnym

Echinacea, czyli jeżówka działa przeciwzapalnie i pobudza odporność 
m.in. w infekcjach dróg oddechowych, grypie, czy infekcjach grzybiczych.  
Z jeżówki wyizolowano wiele aktywnych biologicznie związków, z których 
znaczna część, oprócz właściwości immunostymulujących, działa antyseptycz-
nie i przeciwzapalnie. Związki te są obecne w różnych ilościach w określonych 
preparatach, w zależności od metod ich przygotowania (wyciągi alkoholowe, 
wodne, suche ekstrakty), jego źródła (ziele, korzeń), stąd też różne parafarma-
ceutyki oparte na Echinacea (a jest ich na świecie ponad sto) różnią się wła-
ściwościami biologicznymi. Przypuszcza się, że zawarte w niej polisacharydy  
i kwas chikorowy stymulują aktywność limfocytów T oraz pobudzają procesy 
fagocytozy i usuwania patogenów. Ponadto zawarte w jeżówce flawonoidy ha-
mują produkcję cytokin prozapalnych, przy jednoczesnym wpływie na zwięk-
szanie wydzielania interferonu działającego przeciwwirusowo23.

Beta-glukany są strukturalnymi polisacharydami obecnymi w ścianach 
komórkowych drożdży, grzybów oraz niektórych bakterii. Zawarty w produk-
tach zbożowych błonnik (β-glukan), bierze udział w procesach naprawczych, 
detoksykacyjnych, metabolicznych oraz korzystnie oddziałuje na kondycję 
organizmu, przeciwdziałając stanom patologicznym. Źródłem β-glukanu są 
ziarna zbóż (owies, jęczmień, pszenica, żyto i sorgo), a także grzyby, drożdże, 
algi, bambus i niektóre bakterie patogenne. Spośród zbóż jęczmień i owies 
zawierają najwięcej β-glukanu (odpowiednio 2,5-11,3% i 2,2-7,8%); zaraz za 
nimi plasuje się żyto (1,2-2,9%), pszenica (0,4-1,4%), sorgo (0,1-1,0%) i ryż 
(0,04%)24. Badania naukowe dotyczące skuteczności działania beta glukanu 

22 C. Riddoch, T. Trinick, Gastrointestinal disturbances in marathon runners, Br. J. Sports Med. 
1988, 22 (2):71–74.
23 S. Gajalakshmi, S. Widźajalakszmi, V. Devirajeswari, Echinacea purpurea – a potent immu-
nostimullant, Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res., 14 ust. 2, 2012, n 08, 47‐52.
24 A. Rieder, A. B. Samuelsen, Do cereal mixed-linked β-glucans possess immunemodulating acti-
vites, Mol Nutr Food Res 2012, 56:536-547.
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prowadzone są głównie na sportowcach dyscyplin wytrzymałościowych. Jed-
no z takich badań, przeprowadzono na 182 osobach, które po przebiegnięciu 
maratonu otrzymywały przez 28 dni 250 mg rozpuszczalnego beta glutanu.  
U badanych przed przystąpieniem do suplementacji obserwowano wystąpie-
nie objawów zakażenia górnych dróg oddechowych, po czym na skutek suple-
mentacji stwierdzono znaczną (37%) redukcję liczby objawów przeziębienia 
u pacjentów stosujących beta-glukan w porównaniu z placebo25. Drugie ba-
danie przeprowadzone na 75 maratończykach również dowodzi skuteczności 
stosowania 250 mg i 500 mg beta glukanu na znaczące zmniejszenie objawów 
infekcji górnych dróg oddechowych w porównaniu z grupą placebo26. Euro-
pejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA – European Food Safety 
Authority) potwierdził oświadczeniem zdrowotnym, zdolność beta glukanu 
do redukcji poziomu cholesterolu. Agencja Żywności i Leków (FDA – Food 
and Drug Administration) przyjęła, że dzienne spożycie 3 g β-glukanów  
w połączeniu z 30-35 g włókna pokarmowego, przyniesie efekty żywieniowe 
oraz zapewni wzrost aktywności układu odpornościowego i ochronę przed 
infekcjami27.

Niedobory witaminy D, a spadek odporności

Duże obciążenie wysiłkiem fizycznym może powodować czasową su-
presję funkcjonowania układu odpornościowego, co może zwiększać ryzyko 
infekcji górnych dróg oddechowych (URTI – ang. upper respiratory tract 
infection)) u sportowców. Coraz więcej badań pokazuje związek pomiędzy 
niedoborem witaminy D, a URTI u osób trenujących wyczynowo. Ponadto 
zbyt niski poziom witaminy D u wyczynowych sportowców może przyczy-
niać się do  zmniejszania zdolności wysiłkowych poprzez redukcję siły i mocy 
mięśniowej, zdolności sprinterskich i wydolności tlenowej. 

Odkrycie receptora witaminy D (VDR)na komórkach układu immu-
nologicznego takich jak limfocyty T i B, neutrofile, monocyty pozwoliło 
stwierdzić, że witamina D wykazuje działanie immunomodelujące. W wielu 
badaniach po udowodnieniu, że witamina D wpływa na wydolność układu 

25 B. K. McFarlin, K. C. Carpenter, T. Davidson, M. A. McFarlin, Baker’s yeast beta glucan 
supplementation increases salivary IgA and decreases cold/flu symptomatic days after intense exercise, 
2013, Journal of dietary supplements, 10(3), 171–183.
26 S. Talbott, J. Talbott, Effect of BETA 1, 3/1, 6 GLUCAN on Upper Respiratory Tract Infec-
tion Symptoms and Mood State in Marathon Athletes, 2009, Journal of sports science & medi-
cine, 8(4), 509–515.
27 M. Gibiński, β-glukany owsa jako składniki żywności funkcjonalnej, Żywn Nauk Technol 
Jakość 2008, 57(2):15-29
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ruchu poprzez oddziaływanie na mineralizację kości oraz stymulację zwiększe-
nia masy, siły i wytrzymałości mięśni28. Wykazano, że witamina cechuje się 
podobną budową i mechanizmem działania do globuliny wiążącej hormony 
steroidowe we krwi, podwyższenia syntezy testosteronu i estrogenu29. 

Ponadto, witamina D pozytywnie wpływa na zmniejszenie ilości tkanki 
tłuszczowej i poprawę składu ciała oraz bierze też udział w mobilizowaniu 
układu odpornościowego30, 31.

W badaniu przeprowadzonym przez He i wsp.32 trwającym cztery miesią-
ce, z udziałem 225 osób aktywnych fizycznie (trenujących 10 h/tygodniowo) 
w wieku 18–40 lat autorzy zaobserwowali, że uczestnicy ze stężeniem w su-
rowicy krwi 25(OH)D mniejszym niż 30nmol/l częściej doznawali zakażenia 
górnych dróg oddechowych niż grupy o wyższym stężeniu w surowicy krwi 
25(OH)D. Również w mniejszym badaniu z udziałem młodych sportowców 
zaobserwowano odwrotną korelację (r=–0,40) między stężeniem w surowi-
cy krwi 25(OH)D, a ryzykiem infekcji33. Dodatkowo zauważono, że wielu 
sportowców ma nieprawidłowe stężenie 25(OH)D szczególnie w okresie  
z mniejszą ilości dni słonecznych. W badaniach He i wsp. 34 obserwowali, że 
70% osób z zakażeniem górnych dróg oddechowych doświadczyło pogorsze-
nia jakości treningu. Średnia aktywność fizyczna podczas tygodnia, w któ-
rym wystąpił epizod URTI uległa obniżeniu o 24% MET-h/tydzień (MET 

– ekwiwalent metaboliczny) w porównaniu do tygodnia, w którym nie wystą-
pił epizod URTI. Stąd wniosek, że infekcje wpłynęły na ograniczenie moż-
liwości wysiłkowych. W przypadku sportowców wyczynowych szczególnie 

28 N. W. Konstantini, R. Arieli, G. Chodick, G. Dubnov-Raz, High prevalence of vitamin  
D insufficiency of athletes and dancers, Clin J Sport Med, 2010, 20:368-371.
29 M. Blomberg Jensen, Vitamin D metabolism, sex hormones and male reproductive function. 
Reproduction, 2012, 144:135-152.
30 P. Płudowski, M. F. Holich, W. B. Grant i in., Vitamin D effects on musculoskele-
tal health, immunity, autoimmunity, cardiovascular disease, cancer, fertility, pregnancy, 
dementia and mortality-a review of recent evidence, J Steroid Biochem Mol Biol, 2018, 
175.
31 A. Matras, M. Nowak, D. Parol, Prawidłowe odżywienie witaminą D a odporność i ryzyko 
kontuzji u sportowców – przegląd aktualnych doniesień, Medycyna Sportowa 2017, 1(4), Vol. 
33, 1–7.
32 C. He, M. Handzlik, W. Fraser et al, Influence of vitamin D status on respiratory infection 
incidence and immune function during 4 months of winter training in endurance sport athletes, 
Exerc Immunol Rev 2013, 19:86-101.
33 A. Matras, M. Nowak, D. Parol, Prawidłowe odżywienie witaminą D a odporność i ryzyko 
kontuzji u sportowców – przegląd aktualnych doniesień, Medycyna Sportowa 2017, 1(4), Vol. 
33, 1–7.
34 C. He, M. Handzlik, W. Fraser et al, Influence of vitamin D status on respiratory infection 
incidence and immune function during 4 months of winter training in endurance sport athletes, 
Exerc Immunol Rev 2013, 19:86-101.
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zasadne wydaje się monitorowanie stężenia 25(OH)D w celu utrzymania 
optymalnego odżywienia witaminą D, które wynosi od 75 do 125 nmol/l.  
W celu precyzyjnego doboru dawki suplementu konieczne jest monitorowa-
nie odżywienia witaminą D oraz badanie z krwi. 

Wpływ kwasów tłuszczowych na odporność

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu immunologicz-
nego duże znaczenie ma ilość i jakość tłuszczy obecnych w codziennej diecie 
sportowców, którzy często stronią od spożywania tłuszczy, gdyż kojarzą się 
one z niechcianą w sporcie nadmierną tkanką tłuszczową. Podejście takie jest 
oczywiście bezzasadne, gdyż tłuszcze wywierają szereg korzystnych efektów na 
organizm sportowca i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jego or-
ganizmu. I tak w kontekście poprawy odporności, a co za tym idzie przyspie-
szenia regeneracji organizmu, immunomodulacyjne działanie lipidów wiąże 
się przede wszystkim z zawartością w pożywieniu wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych (WNKT lub PUFA). Szczególne właściwości przypisuje się nie-
zbędnym nienasyconym kwasom tłuszczowym (NNKT) szeregu n-3 oraz n-6. 
Kwasy te są integralnymi składnikami tkanek oraz wchodzą w skład fosfoli-
pidów budujących błony biologiczne. W  wyniku rozpadu NNKT powstają 
biologicznie czynne związki tzw. eikozanoidy (prostacykliny, prostaglandyny, 
tromboksany, lipoksyny i leukotrieny), pełniące rolę miejscowych hormonów 
o wielokierunkowym działaniu. Oddziaływanie NNKT na układ immunolo-
giczny polega głównie na modulowaniu odpowiedzi zapalnej, m.in. poprzez 
wpływ na syntezę mediatorów zapalenia, takich jak: cytokiny, aminy biogen-
ne czy eikozanoidy. Produkty przemian kwasu arachidonowego należącego do 
rodziny n-6, mają działanie prozapalne, natomiast produkty przemian kwa-
su eikozapentaenowego oraz dokozaheksaenowego – czyli kwasów z rodziny  
n-3 – wykazują działanie przeciwzapalne. Działanie przeciwzapalne kwasów 
n-3 polega na zmniejszaniu produkcji działających prozapalnie eikozanoidów 
i cytokin. Ponadto hamują one zdolność makrofagów do prezentowania anty-
genu limfocytom T, prowadząc do spadku IL-2 oraz do zahamowania prolife-
racji limfocytów T. W obszarze stanu zapalnego, oprócz kinaz i cytokin prze-
ciwzapalnych, uczestniczą mechanizmy bezpośrednie i pośrednie wygaszające 
zapalenie. Wyciszanie zapalenia może nastąpić biernie poprzez zmniejszenie 
aktywności czynników prozapalnych lub czynnie w wyniku aktywacji prze-
ciwzapalnych mediatorów. Mediatory te mogą być syntetyzowane z WNKT 
dostarczanych z pożywieniem, suplementowanych oraz z tych obecnych  
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w błonie komórkowej35. Źródłem WNKT są przede wszystkim oleje roślinne. 
Oleje (słonecznikowy, sojowy, krokoszowy, kukurydziany, z pestek winogron 
oraz z zarodów pszenicy) są bogatym źródłem kwasów z rodziny n-6, nato-
miast olej sojowy, rzepakowy i lniany są bogate w kwas alfa-linolenowy z ro-
dziny n-3. Podstawowe źródło kwasów EPA (kwas eikozapentaenowy) i DHA 
(kwas dokozaheksaenowy stanowią ryby morskie. Źródłem NNKT są również 
orzechy, nasiona słonecznika, pestki dyni oraz siemię lniane. Dla uzyskania 
homeostazy między działaniem prozapalnym kwasów omega-6 a przeciwza-
palnym kwasów omega-3, niezwykle ważny jest stosunek tych kwasów. Na 
uwagę w szczególności zasługuje popularny olej rzepakowy oraz olej lniany36.
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Dietary components with an immunostimulatory 
effect in the athlete's diet

Summary: Regular practice of both amateur and competitive sports signifi-
cantly affects the burden on the body, and consequently its weakening and 
problems with regeneration. Proper diet is one of the factors that significantly 
improve the body's resistance and thus improve the regeneration of the body. 
Particular attention should be paid to immunostimulating ingredients, espe-
cially probiotics, plant preparations or vitamin D, which have a significant 
impact on the functioning of the immune system, the proper functioning of 
which is particularly important for an athlete in order to maintain the proper 
form and physical fitness.

Keywords: Diet, immunostimulants, vitamin D, probiotics, immunity.
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WPŁYW SKŁADNIKÓW POŻYWIENIA 
ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY  

NA PRZEBIEG I LECZENIE CHORÓB 
SERCA ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM CHOROBY 
NIEDOKRWIENNEJ

Streszczenie: Dieta ma istotny wpływ na kilka kluczowych zagadnień, zwią-
zanych z powstaniem i rozwojem choroby serca ze szczególnym uwzględnie-
niem choroby wieńcowej. W poniższym rozdziale omówiono wybrane aspekty 
rozwoju chorób kardiologicznych i ich związku z dietą i suplementami diety.  
W pierwszej kolejności zostały omówione procesy zapalne, które według wielu 
teorii, leżą u podstaw rozwoju miażdżycy. Dalej przedstawiono możliwości 
modulacji ich przebiegu przez zastosowanie odpowiedniej diety. Poruszono 
również zagadnienie zasadności stosowania diety eliminacyjnej, która leży  
u podstaw zdrowego żywienia oraz roli kwasów tłuszczowych w pożywieniu. 
Przedstawiono związek pomiędzy tkanką tłuszczową a rozwojem chorób serca. 
Omówiono również problem cukrzycy i otyłości. 

Słowa kluczowe: Choroba serca, miażdżyca, dieta, suplementy.

Wstęp

Choroby sercowo-naczyniowe (CSN) są główną przyczyną śmiertelności 
na całym świecie2. Szereg podstawowych problemów zdrowotnych (wysokie 

1 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Instytut Chorób Serca, Katedra Kardiochirurgii  
i Transplantacji Serca, Klinika Kardiochirurgii.
2 GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators Global, regional, and national 
age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990–2013:  
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013, Lancet 2015, 385:117–71. 
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ciśnienie krwi, podwyższony poziom cholesterolu i glukozy) oraz zachowa-
nia zdrowotne (nadwaga i otyłość, palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej  
i zła dieta) przyczyniają się do zwiększonego ryzyka3. Chociaż otyłość jest 
potencjalnie modyfikowalnym czynnikiem ryzyka, przyczyna otyłości jest 
wieloczynnikowa i obecnie powszechnie wiadomo, że niezbilansowanie diety, 
szczególnie w połączeniu z siedzącym trybem życia, znacząco przyczynia się 
do jej rozwoju 4. W rozdziale postawiono pytania dotyczące zasadności zmia-
ny zachowań związanych z wyborami spożywanych pokarmów. Celem pracy 
jest pokazanie istotności diety we współczesnym podejściu do profilaktyki  
i leczenia schorzeń układu krążenia, które oprócz czynników dziedzicznych są 
jej konsekwencją. Kolejnym celem jest omówienie ważnych, zdaniem autora, 
składników i suplementów prozdrowotnej diety.

  Dieta w chorobach serca stanowi integralną część procesu leczniczego. 
Często lekarze są stawiani przed faktem konieczności podjęcia decyzji terapeu-
tycznych u chorych z zaawansowaną chorobą niedokrwienną. Jest to jednak 
pewien efekt finalny długiego procesu, który zachodził, często przez długie 
lata, u pacjentów, u których schorzenie miało warunki do długotrwałego roz-
woju i występowania objawów choroby po wielu latach procesów przechodzą-
cych bez istotnej manifestacji. Zatem co sprawia, że u większości zdrowych 
nastolatków i ludzi w trzeciej dekadzie życia część pacjentów zostaje obar-
czona chorobami układu krążenia jako manifestacji miażdżycy tętnic wieńco-
wych. Na którym etapie można wkroczyć ze zmianą sposobu odżywiania i do 
jakiego stopnia można spowodować odwrócenie biegu wydarzeń przez działa-
nia prewencyjne. Wydaje się, że temat diety i jej wpływu na rozwój choroby 
serca jest nieustannie obecny w kardiologii, jednak czy jasność i klarowność 
poglądów jest ostatecznie wypracowana. W świetle wielu badań dostępnych 
dla praktycznie każdego medyka, dietetyka czy po prostu osoby zainteresowa-
nej tematem wiedza jest daleko od jednoznacznych i powszechnie obowiązu-
jących opinii. Czy istnieje zatem „święty Grall” kardiologii i dietetyki, który 
będzie panaceum na choroby cywilizacyjne XX i XXI wieku? Czy może będzie 
trzeba poszukać składowych działania wieloczynnikowego, które, dadzą do-
bre prozdrowotne efekty. Na jakie elementy diety i jakie suplementy zwrócić 

3 E. J. Benjamin, M. J. Blaha, S. E. Chiuve, M. Cushman, S. R. Das, R. Deo, S. D. de Fer-
ranti, J. Floyd, M. Fornage, C. Gillespie et al., Heart disease and stroke statistics—2017 update:  
a report from the American Heart Association, Circulation, 2017; 135:e146–603. 
4 J. R. Speakman, D. A. Levitsky, D. B. Allison, M. S. Bray, J. M. de Castro, D. J. Clegg,  
J. C. Clapham, A. G. Dulloo, L. Gruer, S. Haw et al., Set points, settling points and some alter-
native models: theoretical options to understand how genes and environments combine to regulate 
body adiposity, Dis Model Mech, 2011, 4:733–45. 
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większą uwagę. Niniejsza publikacja ma na celu przegląd wielowątkowy tego 
zagadnienia. 

W chorobach serca w skali makro wspólnym mianownikiem wydaje się 
być pojęcie „miażdżyca tętnic”. Jest ona najczęstszym procesem patologicz-
nym, prowadzącym do zaburzeń czynności serca, w tym zawału mięśnia serco-
wego (MI), niewydolności serca, udaru mózgu i chromania przestankowego. 
Można przyjąć, że podstawą patofizjologiczną jest rozwój blaszek miażdżyco-
wych w wewnętrznej wyściółce tętnic wieńcowych lub innych naczyń w przy-
padku miażdżycy pozasercowej. Podrażniające bodźce zapalne, nadciśnienie, 
hiperglikemia i dyslipidemia powodują dodatkowy stres śródbłonka, prowa-
dzący do ekspresji cząsteczek adhezyjnych i rekrutacji leukocytów5.

W ostatnich latach zmieniło się podejście nauki w zakresie dynamiki roz-
woju choroby wieńcowej. tj. w przeszłości miażdżyca była postrzegana przede 
wszystkim jako pasywny proces akumulacji cholesterolu, co stopniowo mia-
ło prowadzić do zamknięcia światła naczynia, ostatnie dowody wskazują na 
to, że jest to proces wysoce aktywny z własną dynamiką. Zaangażowane są  
w niego elementy układu naczyniowego, immunologicznego, metabolicznego 
i hormonalnego6. Bardzo istotny wydaje się fakt, że początkowe zmiany pato-
logiczne mogą występować w różnych typach komórek, na długo przed obja-
wami i postawieniem diagnozy, a to jest zagadnienie kluczowe dla legitymacji 
powyższej publikacji7. Warto zauważyć, że w dużej grupie dorosłych osób 
bez chorób sercowo-naczyniowych Chrysohoou i wsp. wykazali związek stanu 
przednadciśnieniowego, korelującego ze zmniejszoną zdolnością antyoksyda-
cyjną surowicy i zwiększonym utlenionym LDL, prawdopodobnie wskazując 
na początkowe zmiany patofizjologiczne8.

Skład blaszki miażdżycowej, erozja śródbłonka, krwotok śródpłytkowy, 
neowaskularyzacja przydankowa i śródblaszkowa, a nie odsetek liczby zwężeń 
naczynia, okazały się decydującymi czynnikami prognostycznymi, zarówno 
dla ryzyka pęknięcia blaszki, jak i późniejszej trombogenności9. Rozerwanie 

5 P. Libby, P. M. Ridker, G. K. Hansson, Progress and challenges in translating the biology of 
atherosclerosis, Nature, 2011, 473: 317–325.
6 A. Ghazalpour, S. Doss, X. Yang, J. Aten, E. M. Toomey, A. Van Nas, S. Wang, T. A. Drake, 
A. J. Lusis, Thematic review series: The pathogenesis of atherosclerosis. Toward a biological network 
for atherosclerosis, J Lipid Res. 2004, 45: 1793–1805.
7 S. A. Ramsey, E. S. Gold, A. A. Aderem, Systems biology approach to understanding atheroscle-
rosis, EMBO Mol Med 2010, 2: 79–89. 
8 C. Chrysohoou, D. B. Panagiotakos, C. Pitsavos, J. Skoumas, M. Economou, L. Papadim-
itriou, C. Stefanadis, The association between pre-hypertension status and oxidative stress markers 
related to atherosclerotic disease: the ATTICA study, Atherosclerosis, 2007, 192: 169–176.
9 R. Corti, R. Hutter, J. J. Badimon, V. Fuster, Evolving concepts in the triad of atherosclerosis, 
inflammation and thrombosis, J Thromb Thrombolysis, 2004, 17: 35–44. 
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wrażliwej lub niestabilnej blaszki może prowadzić do całkowitego zamknię-
cia, progresji blaszki miażdżycowej lub spowodować ostry zespół wieńcowy, 
tj. ostry MI (AMI), niestabilną dusznicę bolesną i nagłą śmierć sercową lub 
udar w przypadku destabilizacji blaszki w naczyniach okolicy szyjnej. Czło-
wiek poprzez odpowiedni tryb życia i przyzwyczajenia żywieniowe może mieć 
jednak duży wpływ na przebieg procesów patofizjologicznych w organizmie. 
Na poparcie tej tezy można się posłużyć kilkoma przykładami przypadków 
klinicznych. Pierwszy z nich został opisany przez dr Ewę Dąbrowską - znaną 
propagatorkę zdrowego żywienia. Jako lekarz chorób wewnętrznych zapro-
ponowała pacjentowi z zaawansowaną chorobą wieńcową, przy braku moż-
liwości innego leczenia,(było to we latach 60. XX wieku przy niedostępności 
koronarografii, stentoplastyki innych strategii kardiochirurgicznych), przej-
ście na restrykcyjną dietę, uzyskując bardzo satysfakcjonujące dla chorego re-
zultaty i ustąpienie objawów10. Drugi, równie spektakularny przykład, to pa-
cjent, któremu w latach 80. XX wieku profesor Antoni Dziatkowiak z kliniki 
kardiochirurgii zaproponował operację rewaskularyzacji naczyń wieńcowych 
(ang. coronary artery bypass grafting, CABG). Pacjent zrezygnował z zabiegu 
i przeszedł na niezwykle restrykcyją dietę a po kilku latach, już bez objawów 
klinicznych, pojawił się u profesora na wizycie kontrolnej11. W odniesieniu 
do tych przykładów nasuwa się pytanie - czy w roku 2021 taka postawa brana 
byłaby pod uwagę przez lekarzy, można mieć poważne wątpliwości.

Jak wynika z powyższego choroby serca mogą rozwijać się na długo przed 
wystąpieniem objawów klinicznych i dlatego można, a wręcz należy, podejść 
do tematu holistycznie i długoterminowo. W tym kontekście istotne wydaje 
się być zwrócenie uwagi, na elementy, które mogą być modulowane praktycz-
nie przez każdego człowieka przez całe życie, zwłaszcza w okresie pozornie 
wolnym od objawów i konsekwencji choroby wieńcowej. Mówiąc skrótowo 
chodzi o dietę i odpowiednią suplementację w diecie. Już Hipokratesowi 
przypisuje się sformułowanie - Jesteś tym co jesz-. Dieta jest powiązana z możli-
wością wpływu na kilka kluczowych zagadnień, które zostaną tutaj omówione.

Procesy zapalne

Obserwacje epidemiologiczne sugerują, że spożywanie niektórych po-
karmów bogatych w związki bioaktywne, np . witaminy E i C, polifenole  
i karotenoidy, takie jak: likopen i beta-karoten oraz koenzym Q10, wiąże 

10 YT Wywiad z dr Ewą Dąbrowską - Gołubie 2020.
11 A. J. Dziatkowiak, Serce i skalpel, Oficyna Wydawnicza Anabasis, Kraków 2010, s. 648.
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się ze zmniejszeniem ryzyka miażdżycy. Dieta bogata w antyoksydanty jest 
szczególnie skuteczna we wczesnych stadiach miażdżycy, poprzez zapobiega-
nie utlenianiu frakcji lipoprotein o małej gęstości (ang. Low Density Lipopro-
teins, LDL) i uszkodzeniom oksydacyjnym śródbłonka12,13.

Witamina E jest rozpuszczalną w tłuszczach witaminą antyoksydacyjną, 
a alfa-tokoferol jest jej najbardziej naturalnie występującą i aktywną formą. 
Ponieważ utlenianie jest kluczowym etapem miażdżycy a utlenione LDL 
stymulują komórki śródbłonka do produkcji markerów stanu zapalnego, wi-
tamina E bierze udział w tworzeniu komórek piankowatych, ma działanie 
cytotoksyczne na komórki śródbłonka, hamuje ruchliwość makrofagów tkan-
kowych i hamuje rozszerzenie naczyń wywołane tlenkiem azotu. Wykazano, 
że witamina E zwiększa odporność na utlenianie in vitro i zapobiega tworze-
niu się blaszek miażdżycowych w modelach mysich14.

Kolejną grupą związków, które powinny znaleźć się w diecie dającej pew-
ną ochronę przed rozwojem miażdżycy są polifenole. Są one organicznymi 
związkami chemicznymi, cechą charakterystyczną jest węglowy pierścień aro-
matyczny, do niego przyłączone są przynajmniej dwie grupy hydroksylowe. 
Ważną grupą barwników roślinnych należących do polifenoli, są flawonole 
charakteryzujące się działaniem przeciwmiażdżycowym.

Ich aktywność opiera się na hamowaniu procesu utleniania frakcji 
LDL oraz zwiększaniu stężenia HDL-u (ang. High Density Lipoproteins). 
Oprócz działania przeciwutleniającego, flawonole zakłócają wiele bioche-
micznych szlaków sygnałowych. Istnieją solidne dowody na to, że in vitro 
kwercetyna i pokrewne flawonole wywierają niezależne od śródbłonka dzia-
łanie rozszerzające naczynia krwionośne, ochronne działanie na tlenek azotu 
i funkcję śródbłonka w warunkach stresu oksydacyjnego, działanie przeci-
wagregacyjne płytek krwi, hamowanie utleniania LDL, redukcję cząsteczek 
adhezyjnych i inne stany zapalne. Metabolity kwercetyny wykazują częściowe 
działanie ochronne na funkcję śródbłonka i utlenianie LDL. Kwercetyna 
wywiera niekwestionowane działanie przeciwnadciśnieniowe i przeciwmiaż-
dżycowe, zapobiega dysfunkcji śródbłonka i chroni mięsień sercowy przed 

12 A. C. Kaliora, G. V. Dedoussis, H. Schmidt, Dietary antioxidants in preventing atherogenesis. 
Atherosclerosis, 2006, 187: 1–17.
13 A. C. Kaliora, G. V. Dedoussis, Natural antioxidant compounds in risk factors for CVD, Phar-
macol Res, 2007, 56: 99–109. 
14 A. Saremi, R. Arora, Vitamin E and cardiovascular disease, Am J Ther, 2010, May-Jun, 17(3): 
e56-65.
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uszkodzeniem niedokrwiennym15. Ostatecznie prowadzi to do spowolnienia 
tworzenia się blaszek miażdżycowych. Polifenole wykazują działanie korzyst-
ne dla układu krążenia, ponieważ redukują peroksydację lipidów, przez hamo-
wanie utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Mogą mieć też, 
do pewnego stopnia, wpływ na uszczelnienie naczyń krwionośnych, a także, 
co wydaje się być kluczowe, wpływają miorelaksacyjnie na naczynia krwiono-
śne, zapobiegając wystąpieniu nieoczekiwanych skurczów tętnic. Polifenole 
występują naturalnie w żywności roślinnej. Dobrym źródłem suplementacji 
będą przede wszystkim owoce i warzywa, takie jak: jabłka, aronia, morele, 
porzeczki, jeżyny, jagody, wiśnie, winogrona, cytrusy, nektarynki, brzoskwi-
nie, gruszki, śliwki, maliny, truskawki, szparagi, brokuły, marchew, ziemniaki, 
cebula, szpinak, fasola, soja. Polifenole występują też w popularnych w Pol-
sce ziołach i przyprawach. Są nimi kminek, cynamon, goździki, curry, orega-
no, rozmaryn, szałwia, anyż, tymianek, bazylia, majeranek, pietruszka, mięta. 
Inne produkty w których możemy znaleźć duże ilości omawianej substancji 
to kawa, kakao, herbata, czekolada gorzka, czerwone wino. Metaanaliza ba-
dań epidemiologicznych wskazuje na odwrotną zależność między spożyciem 
flawonolu (wraz z flawonem) a chorobą wieńcową i udarem mózgu. Kwer-
cetyna może zapobiegać najczęstszym postaciom chorób sercowo-naczynio-
wych, przyczyniając się do ochronnych efektów zapewnianych przez owoce 
i warzywa16. 

Działanie przeciwoksydacyjne, przeciwzapalne, a tym samym prze-
ciwmiażdżycowe, wykazują też karotenoidy. Mają działanie amplifikujące 
dla działania witamin. Karotenoidy znajdują się głównie w żółtych, poma-
rańczowych i zielonych warzywach i owocach. Najcenniejsze z nich to liko-
pen, zeaksantyna i luteina. Głównym źródłem likopenu, który ma działanie 
przeciwmiażdżycowe i przeciwnowotworowe, są pomidory (ale przetworzone, 
np. duszone, gotowane)17. Należy dodać, że właśnie likopen wydaje się być 
bardziej karotenoidem. Badanie kliniczne przeprowadzone przez Shena i wsp[, 
w którym leczono 24 pacjentów świeżym pomidorem, sokiem pomidorowym 
lub napojem likopenowym (wszystkie dostarczające 40 mg likopenu/dzień) 

15 O. L. Woodman, K. Y. Chin, C. J. Thomas, D. C. H. Ng, C.N. May, Flavonols and Flavones 
- Protecting Against Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury by Targeting Protein Kinases, Curr 
Med Chem, 2018, 25(34):4402-4415.
16 F. Perez-Vizcaino, J. Duarte, Flavonols and cardiovascular disease, Mol Aspects Med, 2010, 
Dec, 31(6):478-94.
17 H. Akbarirad, A. Ardabili, A Gohari, S. Kazemeini, M. Khaneghah, A Mousavi, An over-
view on some of important sources of natural antioxidants, International Food Research Journal, 
Selangor Tom 23, 2016, 928-933.
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przez sześć tygodni wykazało, że poziom trójglicerydów i cholesterolu LDL 
uległ obniżeniu, a cholesterol HDL zwiększył się u osób spożywających świe-
że pomidory i sok pomidorowy18. W randomizowanym badaniu krzyżowym 
stosowano cztery różne terapie: placebo (0 mg likopenu), sok pomidorowy 
(50,4 mg likopenu), sos do spaghetti (39,2 mg likopenu) i oleożywicę po-
midorową (75 mg likopenu). Dziewiętnastu zdrowych osobników spożywa-
ło każde elementy diety przez jeden tydzień i przechodziło jednotygodniowy 
okres wypłukiwania pomiędzy każdym tygodniem leczenia. Stężenie likopenu 
w surowicy podwoiło się u osób leczonych z użyciem likopenu. Dodatkowo, 
znaczny spadek peroksydacji lipidów w surowicy i oksydacji LDL zaobser-
wowano po spożyciu przez ochotników jednego z trzech leków zawierających 
likopen19. W innym badaniu 18 zdrowych mężczyzn i kobiet spożywało co-
dziennie napój sojowo-pomidorowy (21 mg likopenu dziennie) przez osiem 
tygodni. Ponownie, spożycie napoju znacząco zmniejszyło podatność frakcji 
LDL + VLDL (ang. very low density lipoproteins) osocza krwi na uszkodze-
nia oksydacyjne. Ponadto, poziom cholesterolu HDL znacznie zwiększył się,  
a stosunek cholesterolu całkowitego do cholesterolu HDL uległ zmniejszeniu 
w trakcie badania20.

Dieta i dieta eliminacyjna

Powszechnie za czynniki istotne dla rozwoju miażdżycy uznaje się obec-
ność w diecie tłuszczów i węglowodanów. Tłuszcze nasycone są wykorzysty-
wane przez organizm do produkcji energii, ale ich nadmiar może korelować 
ze zwiększeniem we krwi poziomu cholesterolu i prowadzić do rozwoju 
miażdżycy. Kolejną grupą tłuszczy są kwasy tłuszczowe wielonienasycone – 
obecne są w olejach roślinnych i rybich. Należą do nich chociażby kwas li-
nolowy i kwas α-linolenowy zwane Niezbędnymi Nienasyconymi Kwasami 
Tłuszczowymi (w skrócie NNKT). Dodatkowo, należy pamiętać, że są mogą 
być one dostarczone do organizmu człowieka jedynie z dietą. Kwas linolowy  
i α-linolenowy, ulegając w organizmie dalszym przemianom dają możliwość 
syntezy długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.  

18 Y. C. Shen, S. L. Chen, C. K. Wang, Contribution of tomato phenolics to antioxidation and 
down-regulation of blood lipids, J Agric Food Chem, 2007, 55(16):6475–81. 
19 S. Agarwal, A. V. Rao, Tomato lycopene and low density lipoprotein oxidation: a human dietary 
intervention study. Lipids, 1998, 33(10):981–84.
20 T. Bohn, M. Blackwood, D. Francis, Q. Tian, S. J. Schwartz, S. K. Clinton, Bioavailability 
of phytochemical constituents from a novel soy fortified lycopene rich tomato juice developed for 
targeted cancer prevention trials, 2009.
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Te, z kolei, przyczyniają się do powstawania błon biologicznych w komórkach 
i mają wpływ na liczne procesy fizjologiczne. 

Kolejną grupą jest rodzina omega-3, do której należą kwas α-linooleno-
wy (ALA) – występuje głównie w roślinach, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 

– występuje głównie w rybach, kwas eikozapentaenowy (EPA) – występuje 
głównie w rybach. Badanie epidemiologiczne Inuitów grenlandzkich sugero-
wało, że olej rybi lub wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 odgrywa-
ją istotną rolę w zapobieganiu miażdżycy21. Po tym przełomowym badaniu  
w wielu szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych i metaanali-
zach oceniono korzyści zdrowotne, płynące ze spożywania omega-3 PUFA, 
jako części diety bogatej w kwasy tłuszczowe, aby wykazać ich korzystną rolę  
w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym. Jak pokazują współczesne 
badania, nie u każdego chorego należy oczekiwać takich samych korzyści pły-
nących z suplementacji kwasami omega-3. Zasugerowano, że kwestie nieukie-
runkowania na pacjentów z hipertriglicerydemią i stosowania niskich dawek 
wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) omega-3 przyczyniają się do niepo-
wodzenia potwierdzenie wpływu prewencyjnego działania WNKT omega-3 
na efekt leczenia. Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, w badaniu REDUCE-

-IT (ang. Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia) ocenia-
no wysoko oczyszczony preparat EPA w dużej dawce 4 g/dobę u pacjentów 
z hipertriglicerydemią i dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym i wykazano 
względną redukcję incydentów sercowo-naczyniowych o 25%22 .Kolejną gru-
pą składników tłuszczowych jest rodzina omega-6, wśród nich najważniejsze 
kwasy omega-6: kwas linolowy (LA), kwas y-linolenowy (GLA) – występu-
jące głównie w roślinach, kwas arachidonowy (AA) – występujący głównie  
w rybach. Wzajemna relacja kwasów omege-3 i omega-6 jest aktualnie przed-
miotem ożywionej debaty w środowisku kardiologicznym. Interakcja kwasów 
tłuszczowych omega-3 i omega-6 oraz ich mediatorów lipidowych w kon-
tekście stanu zapalnego jest złożona i wciąż nie została właściwie zrozumiana. 
istnieją również dowody na to, że dieta bogata w kwasy tłuszczowe omega-6 
hamuje działanie przeciwzapalne kwasów tłuszczowych omega-323.

21 H. O. Bang, J. Dyerberg, A. B. Nielsen, Plasma lipid and lipoprotein pattern in Greenlandic 
West-coast Eskimos. Lancet, 1971; 1: 1143-1145.
22 D. L. Bhatt, P. G. Steg, M. Miller, E. A. Brinton, T. A. Jacobson, S. B. Ketchum, R. T. 
Doyle, Jr., R. A. Juliano, L. Jiao, C. Granowitz, J. C. Tardif, C. M. Ballantyne, Cardiovascular 
Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. N Engl J Med, 2019; 380: 11-22.
23 J. K. Innes, P. C. Calder, Omega-6 fatty acids and inflammation, Prostaglandins Leukot 
Essent Fatty Acids, 2018, May;132:41-48.
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 Wiele wyników badań naukowych sugeruje, że ograniczenie w die-
cie tłuszczów pochodzenia odzwierzęcego jest korzystne dla organizmu24.  
W zbiorczej analizie 11 prospektywnych badań kohortowych, zastąpienie 
tłuszczów nasyconych wielonienasyconymi zmniejszyło ryzyko choroby wień-
cowej o 13%25. Obniżenie spożycia tłuszczów nasyconych było głównym 
tematem celów żywieniowych i zaleceń żywieniowych w USA od późnych 
lat 70. Od 1980 roku zaleca się, aby spożycie nasyconych kwasów tłuszczo-
wych (SFA) było ograniczone do <10% całkowitej ilości kalorii jako sposób 
zmniejszenia ryzyka CSN. W odniesieniu do tłuszczów nasyconych zaleca się 
obniżenie ich spożycia, a od lat osiemdziesiątych istnieje zalecenie by kwasy 
nasycone stanowiły nie więcej niż 10% całkowitej ilości kalorii, jako sposo-
bu zmniejszenia ryzyka CSN26. Podsumowując należy dodać, że spożywanie 
pokarmów zawierających tłuszcz jest zdecydowanie częścią zdrowej diety. Pa-
miętać należy, aby wybierać pokarmy, które dostarczają tzw. „dobrych tłusz-
czów” (jednonienasyconych i wielonienasyconych) i zrównoważyć ilość kalo-
rii, które spożywamy wraz ze wszystkimi pokarmami, z ilością kalorii, które są 
spalane. Należy starać się jeść według schematu żywieniowego, który kładzie 
nacisk na spożycie warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych; obejmuje 
niskotłuszczowe produkty mleczne, drób, ryby, rośliny strączkowe, nietropi-
kalne oleje roślinne i orzechy; oraz ogranicza spożycie sodu, słodyczy, napo-
jów słodzonych cukrem i czerwonego mięsa. Oznacza to, że dieta powinna 
być uboga zarówno w tłuszcze nasycone, jak i tłuszcze trans.

Otyłość 

Kluczowym do zrozumienia znaczenia zdrowej diety w prewencji CSN 
są dwa dodatkowe pojęcia: Otyłość i ściśle z nią powiązana cukrzyca typu 
II. Otyłość stała się globalną pandemią. W 2005 roku, około 1,6 miliar-
dów dorosłych z nadwagą (BMI ≥ 25 kg / m 2) (ang. Body Mass Index), a 
co najmniej 400 milionów była otyła (BMI ≥ 30 kg / m 2). Odsetek doro-
słych z nadwagą i otyłością w Stanach Zjednoczonych zwiększył się z 47%  
 

24 M. U. Jakobsen, C. Dethlefsen, A. M. Joensen, et al., Intake of carbohydrates compared with 
intake of saturated fatty acids and risk of myocardial infarction: importance of the glycemic index. 
Am J Clin Nutr, 2010, 91:1764-8
25 O. Turpeinen, M. J. Karvonen, M. Pekkarinen, M. Miettinen, R. Eloszuo, E. Paavilainen, 
Dietary prevention of coronary heart disease: the Finnish Mental Hospital Study, Int J Epidemiol, 
1979, 8:99-118.
26 D. Mozaffarian, I. Rosenberg, R. Uway, History of modern nutrition science-implications for 
current research, dietary guidelines, and food policy BMJ, 361, 2018, Article k2392.
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i 15% (odpowiednio) pod koniec lat 70. do prawie 69% i 36% w latach 2009-
201027. Szczególnie niepokojąca jest skala otyłości i nadwagi wśród dzieci  
i młodzieży. W ciągu ostatnich trzech dekad, występowanie otyłości u dzieci 
(w wieku płci i specyficznym BMI> 95. percentyla wg standardu 1970) wzro-
sła ponad dwukrotnie, z występowania otyłości u dzieci i młodzieży obecnie 
na 16,9%28. Równolegle z rosnącą epidemią otyłości, częstość występowania 
cukrzycy typu 2 (T2D) dramatycznie zwiększa się na całym świecie. W tym 
miejscu należy wspomnieć zjawisku insulinoporności. Najbardziej narażone 
na ryzyko rozwoju tej choroby są osoby zmagające się z nadwagą i otyłością. 
Nadmiar tkanki tłuszczowej sprawia, że do krwi uwalniane są WKT, które 
zostają wykorzystywane przez organizm jako źródło energii, zamiast glukozy. 
W wyniku tego procesu poziom glukozy we krwi zwiększa się, co powoduje, 
że trzustka, aby utrzymać prawidłową glikemię, zwiększa wydzielanie insuli-
ny. Jako główne czynniki rozwoju insulinooporności wymienia się nadwagę  
i otyłość, ale też wiek, płeć (z powodu otyłości brzusznej występuje ona częściej  
u mężczyzn), dietę obfitującą w tłuszcze i węglowodany proste, małą ak-
tywność fizyczną, ciążę. Dodatkowo, przyjmowanie glikokortykosteroidów, 
środków antykoncepcyjnych, diuretyków tiazydowych, blokerów kanału 
wapniowego, inhibitorów proteazy HIV oraz diuretyków pętlowych nasila in-
sulinooporność. Aktualnie, nie traktuje się jej jako odrębnej jednostki choro-
bowej, ale zalicza się do grupy ściśle powiązanych ze sobą zaburzeń, zwanych 
zespołem metabolicznym. Należą do niego: podwyższenie glikemii we krwi 
(stężenie glukozy na czczo jest równe lub wyższe niż 100 mg/dl), nadciśnienie 
tętnicze, otyłość oraz zaburzenia metabolizmu trójglicerydów i cholesterolu.

W Stanach Zjednoczonych częstość występowania T2D w 2010 roku 
w porównaniu do lat 1976-1980 prawie się podwoiła, wzrastając z 5,3%  
w do 11,3%29. Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (MFD) osza-
cowała, że w 2012 roku na całym świecie było ponad 366 milionów ludzi  
z T2D, a prognozuje się, że liczba ta zwiększy się do 552 milionów do 2030 
roku. Około 80% osób z T2D żyje w krajach o małych i średnich dochodach, 
co ma ogromne konsekwencje dla zdrowia publicznego i gospodarki. Otyłość 

27 K. M. Flegal, M. D. Carroll, B. K. Kit, C. L. Ogden, Prevalence of obesity and trends in the 
distribution of body mass index among US adults, 1999–2010, JAMA: the journal of the Ameri-
can Medical Association, 2012, 307:491–497.
28 C. L. Ogden, M. D Carroll, B. K. Kit, K. M. Flegal, Prevalence of obesity and trends in body 
mass index among US children and adolescents, 1999–2010, JAMA: the journal of the American 
Medical Association, 2012, 307:483–490. 
29 CDC. National diabetes fact sheet: national estimates and general information on diabetes 
and prediabetes in the United States [WWW document] URL.
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jest złożonym schorzeniem, które jest spowodowane mnóstwem czynników, 
w tym między innymi uwarunkowaniami genetycznymi, epigenetyką, na-
wykami żywieniowymi, aktywnością fizyczną, zaburzeniami metabolizmu, 
wpływem uwarunkowań psychospołecznych i czynnikami środowiskowymi. 
Coraz więcej dowodów z badań epidemiologicznych i klinicznych wskazuje, 
że nie ma „magicznej kuli” do kontroli masy ciała. Raczej wiele czynników 
wywiera niewielki wpływ na dzienny bilans energetyczny, który z czasem ku-
muluje się, powodując przyrost masy ciała i otyłość30. Wśród wielu poten-
cjalnych dietetycznych czynników determinujących otyłość, ostatnio wiele 
uwagi poświęcono napojom słodzonym cukrem (NSC), ponieważ są one naj-
większym źródłem kalorii i dodanych cukrów prostych, zarówno u dzieci, jak  
i u dorosłych. Jaka jest alternatywa dla tych produktów? Na pierwszy rzut oka 
100% soki owocowe wydają się być zdrową alternatywą dla NSC, ponieważ 
zawierają niektóre witaminy i inne składniki odżywcze. Jednak soki owocowe 
zawierają również stosunkowo dużą ilość kalorii pochodzących z naturalnych 
cukrów prostych i dlatego powinny być spożywane co najwyżej z umiarem. 
W niedawnej analizie trzech dużych badań kohortowych stwierdzono, że za-
stąpienie 1 porcji NSC dziennie jedną szklanką wody dziennie wiązało się 
z 0,49 kg (95% CI: 0,32–0,65) mniejszym przyrostem masy ciała w ciągu  
4 lat. Szacunkowa zamiana soków owocowych na wodę wyniosła 0,35 kg (95% 
CI: 0,23–0,46). Zastąpienie NSC lub soków owocowych innymi napojami 
(kawa, herbata, napoje dietetyczne, mleko o niskiej zawartości tłuszczu) było 
istotnie związane z mniejszym przyrostem masy ciała. W badaniu zdrowia 
pielęgniarek II stwierdzono również, że zastąpienie NSC zwykłą wodą wiązało 
się ze znacznie niższym ryzykiem T2D31. Zasadnym wydaje się przytoczenie 
dwóch zaleceń wystosowanych przez Amerykańskie Towarzystwa: kardiolo-
giczne i diabetologiczne. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleca 
(i jest tutaj rozróżnienie zaleceń dla kobiet i dla mężczyzn) odpowiednio: nie 
więcej niż 100 kalorii dziennie, tj. 6 łyżeczek cukru i 150 kalorii dziennie,  
tj. 9 łyżeczek cukru. Dla porównania, 1 puszka 0,33l napoju typu cola zawiera 
8-10 łyżeczek cukru. Inne zalecenie opiera się na schemacie tygodniowym, na 
podstawie którego osoba spożywająca 2000 kalorii dziennie powinna dążyć 
do spożycia nie więcej niż 450 kalorii pochodzących z napojów słodzonych 
cukrem tygodniowo. Zalecenie Amerykańskiego Stowarzyszenia Diabetolo-
gicznego wskazuje –„unikaj słodkich napojów, takich jak napoje gazowane 

30 F. B. H. Obesity Epidemiology, Oxford University Press, 2008. 
31 B. M. Popkin, D. V. Barclay, S. J. Nielsen, Water and food consumption patterns of U.S. 
adults from 1999 to 2001, Obes Res, 2005, 13:2146–2152.
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z cukrem, poncz owocowy, napoje owocowe, napoje energetyczne, słodka 
herbata i inne słodkie napoje. Podniosą one poziom glukozy we krwi i mogą 
dostarczyć kilkaset kalorii w jednej porcji! Zalecenia WHO mówią o ograni-
czeniu cukru dodawanego do posiłków, do <10% spożycia kalorii w odnie-
sieniu do całodziennej diety. Warto jednak nadmienić, że niektóre przyprawy, 
owoce, warzywa czy zioła przyspieszają redukcję tkanki tłuszczowej, popra-
wiają metabolizm, a przez to są skuteczniejsze w walce z otyłością trzewną.

Oceniając konkretne składniki i suplementy diety przez pryzmat ich 
pożądanej obecności w diecie osoby odchudzającej się należy wspomnieć, że 
codziennym jadłospisie powinny się znaleźć przyprawy pomagające w walce 
z otyłością brzuszną, do których można zaliczyć kurkumę, cynamon, pieprz 
cayenne i imbir. Warto je dodawać do ryżu, sałatek, herbat, naparów czy 
dań gulaszowych. Rekomendowane jest wypicie na początku dnia naparu  
z zielonej herbaty z dodatkiem imbiru i pieprzu cayenne. Owoce w diecie na 
otyłość brzuszną można jeść na surowo, spożywać w formie soków, w sałat-
kach czy innych potrawach. Najlepiej sięgać po papaję, zielone jabłko, ananas, 
truskawki, cytrynę, grejpfrut.

Kolejny „must have” w walce z otyłością stanowią warzywa. Jeśli warzywa 
nie nadają się do jedzenia na surowo, to najbezpieczniejszą formą ich przy-
rządzenia będzie gotowanie na parze. Dieta zalecana w otyłości brzusznej po-
winna być bogata w brokuły, marchew, bakłażany, karczochy, szpinak, cebulę, 
szparagi.

Inne produkty, o których nie można zapomnieć, to tzw. „zdrowe tłusz-
cze”. Ich zadaniem jest obniżanie poziomu cholesterolu, zapobieganie groma-
dzeniu się wody w tkankach, ochrona serca. Oprócz tego przyśpieszają prze-
mianę materii, a więc pomagają w walce z otyłością. Zdrowe tłuszcze znajdują 
się w awokado, łososiu, siemieniu lnianym, oliwie z oliwek, orzechach.

Na koniec, trochę przekornie chciałbym podzielić się pewną, oczywistą 
w kontekście powyższych danych, wątpliwością. Czy musimy przez całe życie 
kurczowo trzymać się mniej lub bardziej drakońskich diet? Jak to jest, że są 
osoby, które nie przestrzegając specjalnej diety, wręcz ostentacyjnie stosują 
się do „antydiety”, w dobrym zdrowiu osiągają sędziwy wiek. Jako ilustrację 
tezy chciałbym podać przykład jednego z najbardziej znanych, a z pewnością  
w świecie finansów decenianych, amerykańskiego multimiliardera i gracza 
giełdowego - Warena Buffeta. Człowiek, który przez całe dorosłe życie sto-
łuje się przynajmniej raz dziennie w restauracjach najbardziej znanej sieci fast 
foodów na świecie, regularnie je smażone steki, a do tego wypija kilka puszek 
coli dziennie osiągnął w dobrym zdrowiu 90. rok życia. Może jeszcze poza 
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dietą jest inny czynnik, który u tego typu ludzi ma znaczenie. Myślę, że może 
to być ilustracja tezy, jak ważny jest optymizm w życiu i pozytywne nasta-
wienie, wynikające tu z poczucia spełnienia zawodowego i wielkiego sukcesu  
w świecie finansów. Czy to mogło rekompensować nieakceptowalne, wg. wie-
lu kardiologów, nawyki dietetyczne? Jako naukową ilustrację tej tezy należy się 
przyjrzeć badaniu opublikowanemu w JAMA w 2019. Analiza objęła systema-
tycznie przeszukiwane od początku do 2 lipca 2019 r. w celu zidentyfikowania 
wszystkich badań kohortowych, badających związek między postawą opty-
mistyczną i pesymistyczną a częstością występowania zdarzeń sercowo-naczy-
niowych. Wyszukiwanie baz danych przyniosło 15 badań obejmujących dużą 
grupę - 229 391 uczestników, z których 10 badań zawierało dane dotyczą-
ce zdarzeń sercowo-naczyniowych, a 9 badań przedstawiało dane dotyczące 
śmiertelności ogólnej. Średni okres obserwacji wyniósł 13,8 lat (zakres 2-40 
lat). W analizie zbiorczej optymizm był istotnie związany ze zmniejszonym 
ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych. Podobnie optymizm był istot-
nie związany z niższym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Analizy 
podgrup według metod oceny, czasu trwania obserwacji, płci i dostosowania 
do depresji i innych potencjalnych czynników zakłócających dały podobne 
wyniki. Obserwacje przedstawione w publikacji sugerują, że postawa optymi-
styczna wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczy-
niowych i śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny32.

Zakończenie

Wiedza naukowców i klinicystów na temat współczesnej i zdrowej diety 
będzie nadal się pogłębiać33. Ponadto, w przyszłości wnioski dotyczące diety 
i zdrowia powinny opierać się na dowodach pochodzących z różnych źródeł, 
jak kontrolowanych interwencji dotyczących wielu zastępczych punktów koń-
cowych, badań mechanistycznych, prospektywnych badań obserwacyjnych 
oraz, jeśli są dostępne, badań klinicznych, dotyczących skutków choroby34. 
Prawdopodobnie będzie to wymagało odejścia od obecnego, uproszczonego, 

32 A. Rozanski, C. Bavishi, L. D. Kubzansky, R. Cohen, Association of Optimism With Cardio-
vascular Events and All-Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-analysis, JAMA Netw 
Open, 2019 Sep 4;2(9):e1912200.
33 D. Mozaffarian, N. G. Forouhi, Dietary guidelines and health is nutrition science up to the 
task?, BMJ2018;360:k822, doi:10.1136/bmj.k822 pmid:29549076.
34 R. Micha, M. L. Shulkin, J. L. Peñalvo, et al., Etiologic effects and optimal intakes of foods and 
nutrients for risk of cardiovascular diseases and diabetes: systematic reviews and meta-analyses from 
the Nutrition and Chronic Diseases Expert Group, (NutriCoDE), PLoS One2017;12:e0175149. 
doi:10.1371/journal.pone.0175149 pmid:28448503.
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przekonania, że wiarygodne dowody żywieniowe można uzyskać tylko z ran-
domizowanych badań na dużą skalę.

Bibliografia

1. Agarwal S., Rao A. V., Tomato lycopene and low density lipopro-
tein oxidation: a human dietary intervention study, Lipids, 1998, 
33(10):981–84.

2. Akbarirad H., Gohari A. A., Kazemeini S. M., Mousavi K. A.,  
An overview on some of important sources of natural antioxidants, Inter-
national Food Research Journa, Selangor Tom 23, 2016, 928-933.

3. Dziatkowiak A. J., Serce i skalpel, Oficyna Wydawnicza Anabasis, 
Kraków 2010, s. 648

4. Bang H. O., Dyerberg J., Nielsen A. B., Plasma lipid and lipopro-
tein pattern in Greenlandic West-coast Eskimos, Lancet, 1971, 1: 
1143-1145.

5. Benjamin E. J., Blaha M. J., Chiuve S. E., Cushman M., Das  
S. R., Deo R., de Ferranti S. D., Floyd J., Fornage M., Gillespie C. 
et al., Heart disease and stroke statistics—2017 update: a report from 
the American Heart Association, Circulation 2017, 135:e146–603. 

6. Bhatt D. L., Steg P. G., Miller M., Brinton E. A., Jacobson T. A., 
Ketchum S. B., Doyle R. T., Jr. Juliano R. A., Jiao L., Granowitz C., 
Tardif J. C., Ballantyne C. M., Cardiovascular Risk Reduction with 
Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia, N Engl J Med, 2019, 380: 
11-22 

7. Bohn T., Blackwood M., Francis D., Tian Q., Schwartz S. J., Clin-
ton S. K., Bioavailability of phytochemical constituents from a novel 
soy fortified lycopene rich tomato juice developed for targeted cancer 
prevention trials, 2009.

8. CDC. National diabetes fact sheet: national estimates and gener-
al information on diabetes and prediabetes in the United States 
[WWW document].

9. Chrysohoou C., Panagiotakos D. B., Pitsavos C., Skoumas J., 
Economou M., Papadimitriou L., Stefanadis C., The association  
between pre-hypertension status and oxidative stress markers related to 



73

WPŁYW SKŁADNIKÓW POŻYWIENIA ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY...

atherosclerotic disease: the ATTICA study, Atherosclerosis, 2007, 192: 
169–176.

10. Corti R., Hutter R., Badimon J. J., Fuster V., Evolving concepts in 
the triad of atherosclerosis, inflammation and thrombosis, J Thromb 
Thrombolysis, 2004, 17: 35–44. 

11. F. B. H. Obesity Epidemiology, Oxford University Pres, 2008. 

12. Flegal K. M., Carroll M. D., Kit B. K., Ogden C. L., Prevalence of 
obesity and trends in the distribution of body mass index among US 
adults, 1999–2010. JAMA: the journal of the American Medical As-
sociation, 2012, 307:491–497.

13. GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators Global, 
regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific 
mortality for 240 causes of death, 1990–2013: a systematic anal-
ysis for the Global Burden of Disease Study 2013, Lancet 2015, 
385:117–71. 

14. Ghazalpour A., Doss S., Yang X., Aten J., Toomey E. M., Van Nas 
A., Wang S., Drake T. A., Lusis A. J., Thematic review series: The 
pathogenesis of atherosclerosis. Toward a biological network for athero-
sclerosis, J Lipid Res, 2004, 45: 1793–1805.

15. Innes J. K., Calder P. C., Omega-6 fatty acids and inflammation, 
Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2018 May, 132:41-48.

16. Jakobsen M. U., Dethlefsen C., Joensen A. M. et al,. Intake of car-
bohydrates compared with intake of saturated fatty acids and risk of 
myocardial infarction: importance of the glycemic index, Am J Clin 
Nutr, 2010,91:1764-8.

17. Kaliora A. C., Dedoussis G. V., Schmidt H., Dietary antioxidants in 
preventing atherogenesis, Atherosclerosis. 200, 187: 1–17.

18. Kaliora A. C., Dedoussis G. V., Natural antioxidant compounds in 
risk factors for CVD, Pharmacol Res. 2007; 56: 99–109. 

19. Libby P., Ridker P. M., Hansson G. K., Progress and challenges in 
translating the biology of atherosclerosis, Nature 2011, 473: 317–325.

20. Micha R., Shulkin M. L., Peñalvo J. L., et al., Etiologic effects and 
optimal intakes of foods and nutrients for risk of cardiovascular dis-
eases and diabetes: systematic reviews and meta-analyses from the 



74

A. BIELAK, K. JACHIMOWICZ, E. KOWALCZUK-VASILEV, M. KWIECIEŃ ...

Nutrition and Chronic Diseases Expert Group (NutriCoDE), PLoS 
One2017;12:e0175149, doi:10.1371/journal.pone.0175149 pmid: 
28448503.

21. Mozaffarian D., Forouhi N. G., Dietary guidelines and health— 
is nutrition science up to the task?, BMJ2018;360:k822, doi:10.1136/
bmj.k822, pmid:29549076.

22. Mozaffarian I., Rosenberg R., UauyHistory of modern nutrition sci-
ence-implications for curent research, dietary guidelines, and food policy 
BMJ, 361, 2018, Article k2392.

23. Ogden C. L., Carroll M. D., Kit B. K., Flegal K. M., Prevalence of 
obesity and trends in body mass index among US children and ado-
lescents, 1999–2010, JAMA: the journal of the American Medical 
Association, 2012, 307:483–490. 

24. Perez-Vizcaino F., Duarte J., Flavonols and cardiovascular disease, 
Mol Aspects Med. 2010, Dec, 31(6):478-94.

25. Popkin B. M., Barclay D. V., Nielsen S. J., Water and food con-
sumption patterns of U.S. adults from 1999 to 2001, Obes Res. 
2005;13:2146–2152.

26. Ramsey S. A., Gold E. S., Aderem A., A systems biology approach to 
understanding atherosclerosis, EMBO Mol Med. 2010, 2: 79–89. 

27. Rozanski A., Bavishi C., Kubzansky L. D., Cohen R., Association 
of Optimism With Cardiovascular Events and All-Cause Mortality:  
A Systematic Review and Meta-analysis, JAMA Netw Open, 2019, 
Sep 4, 2(9):e1912200.

28. Saremi A., Arora R., Vitamin E and cardiovascular disease, Am J Ther, 
2010 May-Jun, 17(3): e56-65.

29. Shen Y. C., Chen S. L., Wang C. K., Contribution of tomato pheno-
lics to antioxidation and down-regulation of blood lipids, J Agric Food 
Che, 2007, 55(16):6475–81. 

30. Speakman J. R., Levitsky D. A., Allison D. B., Bray M. S., de Castro 
J. M., Clegg D. J., Clapham J. C., Dulloo A. G., Gruer L., Haw S. 
et al., Set points, settling points and some alternative models: theoretical 
options to understand how genes and environments combine to regulate 
body adiposity, Dis Model Mech 2011, 4:733–45.



75

WPŁYW SKŁADNIKÓW POŻYWIENIA ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY...

31. Turpeinen O., Karvonen M. J., Pekkarinen M., Miettinen M., Elo-
szuo R., Paavilainen E., Dietary prevention of coronary heart disease: 
the Finnish Mental Hospital Study, Int J Epidemiol, 1979, 8:99-118.

32. Woodman O. L., Chin K. Y., Thomas C. J., Ng D. C. H., May C. 
N., Flavonols and Flavones - Protecting Against Myocardial Ischemia/
Reperfusion Injury by Targeting Protein Kinases, Curr Med Chem, 
2018, 25(34):4402-4415.

33. YT Wywiad z dr Ewą Dąbrowską-Gołubie 2020.

THE INFLUENCE OF FOOD INGREDIENTS  
AND DIETARY SUPPLEMENTS ON THE COURSE  

AND TREATMENT OF HEART DISEASES,  
WITH PARTICULAR EMPHASIS ON ISCHEMIC  

HEART DISEASE

Summary: Diet has a significant impact on several key issues related to the 
emergence and development of heart disease, with particular emphasis on cor-
onary heart disease. The following chapter discusses selected aspects of the 
development of cardiac diseases and their relationship with diet and dietary 
supplements. In the first place, inflammatory processes were discussed, which, 
according to many theories, lie at the basis of the development of atherosclero-
sis. Next, the possibilities of modulating their course by using an appropriate 
diet are presented. The issue of the legitimacy of using an elimination diet, 
which is the basis of healthy eating and the role of fatty acids in food, was also 
raised. The relationship between adipose tissue and the development of heart 
disease is presented. The problem of diabetes and obesity is also discussed.

Keywords: Heart disease, atherosclerosis, diet, supplements.
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INFORMATION SOCIETY  
IN TIMES OF DIGITAL REVOLUTION

Abstract: The study argues that the digital revolution is given more atten-
tion as a result of comprehending the information society. The most latest 
lengthy wave of humankind's information society evolution is the technology 
platform, which includes its ubiquitous connection and formidable machine 
intelligence. The first technical revolutions date back towards the Stone, Cop-
per, and Metal Ages when the Schumpeterian process of creative destruction 
was driven by structural change. The change of technology (also known as 
the "industrial revolution"), which included water, heat, electrical, and com-
bustible power, was the subject of a second biopsychosocial model of societal 
modernization. This article looks at the information society in the digital age.

Keywords: Information society, Digital revolution, ICT, economy, and 
technology.

Introduction

The ideas of an "Information Society" and a "knowledge-based Digital 
Economy" are concepts that are fundamentally trying to make a difference 
around the turn of the millennium. New means of designing and delivering 
knowledge via digital technology are driving this transition. The moderniza-
tion of data flows, communication systems, and organizational procedures 
are infiltrating many diverse aspects of society, driving us toward a new com-
munal and creative instruction. This type of "digital activity" is becoming  
a more worldwide phenomenon, originating mostly in advanced industrial 
civilizations. The speed with which a culture embraces this innovation strategy 

1 Dr, Warsaw School of Economics (SGH), College of Management and Finance, Depart-
ment of Economics and Finance of Local Government, Warsaw, Poland.
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is directly proportional to its level of progress. Technology, on the other hand, 
is indeed a developer's kid, but also, to a considerable part, its parent.

The topic of how to utilize this growing technology paradigm to accom-
plish higher development objectives and successfully connect into the modern 
Information Environment has become increasingly urgent on the develop-
ment agenda for developing countries. Even though countries were belated 
to the "industrial era" paradigm, the region's position in the worldwide Info 
Society and the "digital age" is up till now unknown (Andreeva, 2018).

As the globe progresses into the 21st decade, the idea of an "informa-
tion society" relates to the fundamental shift in the interpersonal and creative 
structure that is happening at the moment. Legislators from countries man-
aged to gather at the Geographic Conference on Information Technology 
for Advancement, summoned by the Authorities of the Federative Republic 
of Brazil in partnership with ECLAC, which provided as its secretary, in rec-
ognition of the magnitude of these adjustments. The countries declared their 

"shared goals to become full-fledged participants of the information society" 
in the Declaration of Florianopolis. This proclamation served as the founda-
tion for ECLAC's following research initiative on information and communi-
cation technologies (ICTs), digitalization, and the information society.

This reading aims to construct a theoretic outline for complicated is-
sues posed by the information society paradigms while also monitoring and 
supporting recent issues in a domain where the existing knowledge may be 
described as still being at a pre-theoretical phase of evolution. Marking the 
end of two preliminary studies, ECLAC convened a range of scientists from 
the governmental and business sectors, as well as civil society, to discuss pre-
conceived notions of the course of constructing an info society in November 
2001. As a consequence of this conference, 19 12 ECLAC authors completed 
24 separate research to present a stronger and ampler image of continuing 
progress in this area.

This effort was coordinated by Martin Hilbert, a Researcher with 
ECLAC's Division of Manufacturing, Efficiency, and Leadership. The Firm's 
Director, Jorge Katz, gave research advice and suggestions on various draughts 
of the thesis. During this procedure, a conceptual method was created that 
allows concerns associated with the building and operation of an information 
society to be incorporated into a unified theoretical model. The program's 
results are being proffered here in goal is to contribute to the world's current 
projects on ICTs and the information society and to assist efforts at the do-
mestic and worldwide levels.
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The theoretical model in the first portion of the article is related to the 
basic features of Information and Communication Technologies (ICT) and 
the resulting "digitalization process," which are at the heart of the growth 
model. Because it does not operate as a stand-alone gadget but as part of  
a broader group, ICT is much more than science and technology. ICT sys-
tems enable both dissemination and communication processes, thus they're 
more than just broadcasting technologies. The use of ICT results in a "digi-
talization process." Response time, communication procedures, and organi-
zational alignment are all encoded into binary digits during this process. To 
recognize and handle data and interact with one another, digital ICT uses  
a binary digit language (Bobrova et al., 2019).

The second half of the article concentrates on the situation, as well as its 
prospects. This section of the article is the longest and is divided into many 

"horizontal," "diagonal," and "vertical" regions of interest. The physical infra-
structure is the initial requirement for "digital activity." Computer systems, 
video streaming, electronic cellphones, telephone service, fibres networking, 
wireless communications, and other types of hardware, communications, and 
basic IP applications are all included in this deposit. Second, Generic Service 
apps are required to make adding value to the physical infrastructure tech-
nologically practicable. This area includes all types of software, Webhosting, 
browsers, and multimedia apps.

Information Society  
and the "Knowledge-based Digital Economy"

When discussing the Information Society and the "knowledge-based  
Digital Economy," it's critical to distinguish between what we understand by 
data and what we understand by knowledge. Even though these two notions 
are linked, they are not the same.

The digital infrastructure of ICTs makes it impossible to "transfer knowl-
edge." Furthermore, there is no way to "transfer information." Data is the 
only thing that can be transmitted. Facts are data that has been converted 
into a more portable-able format. Figures and characters are statistics that 
have been encoded in a language and may be communicated through a book. 
Data is information translated into binary numbers in history's computer and 
communication devices.

Individuals or groups of people can carry tacit knowledge. Human 
capital is the term used to describe an individual laborer's tacit knowledge.  



80

AGNIESZKA WÓJCIK-CZERNIAWSKA

In a society, knowledge is acquired regularly and is made up of a collection 
of theories and concepts that create community members to interact incon-
sistent ways. Civilizations, regular ways of reading behavior, and established 
procedures for understanding one another eliminate uncertainty, reduce con-
flict, and ensure that the general public communicates productively. Tacit 
knowledge is also known as "institutional-" or "organizational" knowledge,  
as well as "social capital." Both types of tacit knowledge are acquired through 
a learning process (Capurro, 2017).

ICTs are extremely useful for codifying knowledge, as well as conveying 
and preserving it. ICTs are critical for obtaining information for both people 
and society because of their ability to communicate and store information.

When it comes to knowledge, there is no question that the trend of 
knowledge codification and digitization is on the rise. People have attempted 
to store and convey information using a variety of technological methods 
throughout time. People have just always attempted to systematize as much 
information as possible and to make it broadly available for economic inter-
ests via technical methods. Evermore aspects of the Information Society are 
becoming digitized.

Second, information and communication technologies (ICTs) have 
an impact on the advancement of knowledge because they make it easier to 
communicate and transport huge amounts of data with ever-increasing range, 
velocity, and size. As a result, information and communication technologies 
(ICTs) help to accelerate the learning process and generate tacit knowledge. 
Human skill, institutional and legal knowledge (social capital), and institu-
tional and organizational expertise (social capital) are all part of the knowl-
edge acquired (Lobova et al., 2017).

Naturally, the speed with which various types of codified information 
can be conveyed in real-time via the accessible and worldwide pathways of the 
network of networks (the Net) influences advancement and growth. Because 
of the interdependence of data and expertise generation, many people believe 

"the world seems to spin quicker now," owing to a "digital nervous system" 
that covers the globe.

Information Society and Communication 
Technologies Advancement

Earlier World War II, technical investigation and discoveries were mostly 
aimed towards increasing man's physical strength rather than his mental capacity.



81

INFORMATION SOCIETY...

Following WWII, technical study and expansion shifted its focus to 
the "huge challenge of making our befuddling stock of information more 
approachable." This sparked an intellectual revolution, first centered in the 
US that began with a growing realization that old paradigms were no longer 
effective in addressing the address such issues by a world that they had helped 
to create. There was a shift in scientific thinking. The fundamental founda-
tion for how things are perceived is established by paradigms. It's as if you're 
wearing "red glasses" when it comes to paradigms. When a person wears these 
spectacles, the entire world seems red.

Figure 1. Widespread and cheap access to information

Source: (Dobrinskaya et al., 2019).

The concentration on information and statistics systems and procedures 
as opposed to other mechanical and mechanical systems and procedures is 
one of the primary tendencies in scientific advancement during this age of 
paradigm shift. The new information-focused model has raised awareness and 
sparked substantial debate about the "Coming of Post-Industrial Society," re-
sulting in what is now known as the "Information Society."

It was frequently asserted in the early 1950s that if technology was fully 
realized, man would have accessibility to and "power over the inherited wis-
dom of the centuries." The application of research to this challenge resulted 
in the development of new technology explanations. In a procedure termed 
as "ICT-convergence," these technological systems brought together three di-
verse technologically growing routes.

Surprisingly, both information-gathering and communication systems 
have the same planning. First, there is the physical infrastructure, which 
acts as "hardware" for the transmission of data. Second, there is a linguistic 
that permits for the normal interchange of data. Finally, that same structure  
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is required to make effective use of the content. Lastly, there is the (4) last that 
is broadcast (Dobrinskaya et al., 2019).

ICTs can also be distinguished by four levels. They are made up of four 
parts: (1) "the Net" (the connectivity); (2) a linguistic that allows interaction, 
that is the transition and re-alteration of knowledge into information to facil-
itate information transfer; (3) "The Web," which organizes proper commu-
nication processes via web portals; and (4) the final substance, which is the 
knowledge to be transferred.

The Four Layers of Digital Activity

The "Infrastructure Layer" is the first of the layers. Setup of a comput-
er system, landlines, fiber-optic networking, wireless connectivity, and other 
types of equipment and communications are all included at this layer. It is the 
true manifestation of "the Internet" on the one hand, and data flow and dig-
ital infrastructure regulation on the other. At this stratum, telecom operators, 
among others, are important actors.

The "Generic Service Layer" is the second layer. This layer's goods and 
services add value to the Infrastructure Layer network by making it technical-
ly possible to do so. This category includes software companies like Microsoft, 
Oracle, and SAP, as well as Webhosting and web design companies.

The "Intermediary Layer," the third layer, improves electronic market 
efficiency by arranging communication in a specific way. This layer makes 
it easier for online activities to communicate and interact. Intermediaries in-
clude straight and erect entries like Yahoo or Google, as well as electric mar-
ketplaces like Ariba or Mercado Electronica. Intermediaries include govern-
ment or civil society websites, as well as multinational organizations (Ershova, 
2020).

The "Fulfillment Layer" is the fourth layer. It digitizes a portion, if not 
all, of the final performance. The contentment could occur in the fitness care 
area, development and skills, amusement, military reasons, public administra-
tion, civil society operations, and so on. In the business world, user segments 
distinguish Layer participants: B2B, B2C, B2G, and so on.
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Figure 2. The process of Creative destruction 

Source: (Ershova, 2020).

The Infrastructure and Generic Service Layers have typical industry fea-
tures, whereas the Middle and Contentment Layers are more general and 
digitize current areas of culture. The notion that digital networks are used to 
carry out a portion of the flow of information and media campaigns in vari-
ous industries is frequently denoted in works by the accumulation of an "e-"  
as a preface. Digital service tools come in many kinds and sizes nowadays. 
They have infiltrated the entertainment industry, government administration, 
health care, and educational institutions. Voice-to-data and data-to-voice 
agendas, as well as adequate capacity for virtual meetings, have opened up  
a whole new world for the advancement of online service instruments.

The Generic Service Layer is built on industry standards, which are 
methods, settings, protocols, processes, or processes that operate as a tool to 
allow and guarantee access to treatment, as well as their mobility, compatibil-
ity, and interoperability. Interoperability across diverse technical solutions is 
critical to maintain the "inter- net's" open concept and avoid creating closed 
and isolated information and communication rings.
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Furthermore, digital data packets sent through the global information 
infrastructure are unaffected by territorial boundaries. About digital com-
modities, the "death of distance" offers the potential to better connect geo-
graphically challenged nations. It is, however, dismantling all forms of infor-
mal industrial protection that have shielded local businesses in poor countries 
till now. Through internet infrastructure, strong providers from the industri-
alized world may now access private houses in undeveloped countries. This 
direct and global rivalry in digital products marketplaces can be disastrous to 
local sectors, but it can also open up new opportunities for developing coun-
tries (Kmecová, 2019).

Here between the 1970s and 2000, numerous names were given to the 
most recent instance of just this ancient and constant interruptions logic of 
structural transformation, including post-industrial civilization, knowledge 
economy, digital revolution, fifth Kondratieff, information systems revolu-
tion, digital age, and information age. While still, only time can give the 
objective support needed to establish any classification of this current epoch, 
the latest developments show that we have been living throughout different 
lengthy waves within the constantly evolving information age. Beginning in 
1948 with Shannon's definition of "digital" in the field of telecommunica-
tion, the Kuhnian method of academic platforming puzzles focused on the 
challenge of communications. The phase of successful technical advancement 
was followed very closely by a process of innovation dissemination, as has 
always been the case in technological paradigms. Promptly, the globe was 
flooded with internet connections and mobile phones (Martin, 2017). As 
a consequence, space-time limits in international communication were re-
solved, and huge amounts of information were accumulated, which has now 
been dubbed "big data" more subsequently. We date the start of the "internet 
world" to 2002, whenever the world's technical tools were first capable of 
holding more electronic than analog signals. In the late 1980s, just about 
1% of the world's information stored was electronic, although, in 2012, 99 
percent of the world's stored information was digital. The world's technical 
capacity to convey and retain knowledge has increased dramatically through-
out these years.

Infrastructure

The "Infrastructure Layer" of an Information Society is unquestionably 
the most visible and tactile component. It is the actual manifestation of "the 
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Internet." Data transmission and technological infrastructure administration, 
on the other hand, are both parts of the network. The technology dimension 
is the emphasis of the majority of studies and initiatives into the burgeon-
ing Information Society. This Layer is becoming increasingly dynamic due to 
the convergence of Information and Communication Technologies (ICTs).  
The fixed-line telephone is the infrastructure network with the highest level of 
digitization. In 2001, nearly all of this network had already been computerized.

On such a global scale, Europe and The United States have a bloated 
proportion of Internet users that is out of proportion to their size. Europe, 
which makes up just under 8% of the global population, has 28% of the 
world’s largest online consumers (Kong et al., 2021). Comprising 5 percent 
of the worldwide people, the United States and Canada account for 40%. 
Latin America, although having 8 percent of the worldwide people, has just 
4.0 percent of the world's Internet users. Aside from variations in income, 
communications rates, and technology prices, the Digital Divide in the Infra-
structure Layer is exacerbated by several other reasons. Some other "soft-fac-
tor" could be a simple understanding (or lack thereof) of the Digital Oppor-
tunity's possibilities.

Figure 3. Growth of percentage of internet users

Source: (Amiri, Reif and Program, 2013).

Considering the almost monetary worth of communication and the use 
of info in a knowledge-based budget, a growth of economic inequality may 
have been the first effect to manifest. However, the Information Society offers 
far more than just economic advantages. Internet access can help improve 
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overall educational and health standards, as well as accessibility to public and 
government information, social evolution, and all other variables that con-
tribute towards achieving and sustaining social harmony within and across 
societies (Bornman, 2016). If a segment of society is denied access to the 
Relevant Society's heart, significant and serious gaps can result.

The term "universal access" has become a catchphrase, implying that the 
ultimate objective is to establish that everyone in society has access to the ICT 
Infrastructure Layer. Sharing scarce resources (such as ICT infrastructure) 
amongst however many individuals as feasible is a classic approach to making 
better use of them. The infrastructure's considered a means is maximized, but 
maintenance assets are divided among a large number of users. While this 
may appear to be low adoption, the "shared accessibility" approach indicates 
that a vast portion of society can profit from minimal effort. For the Internet 
to be a vehicle for promoting equality, wealth, and democratization, countries 
must provide all citizens with equitable access to technology and products.

Television in the digital age

Broadcasting and telecommunications are fundamentally different 
and therefore have historically operated in separate domains. Broadcasting  
is included under the "Information Technology" section in the introductory 
section. It is perfectly suited for sound content delivery because it handles 

"one-to-many" communications. With either a smaller band transmission line, 
broadcasting channels are unidirectional or asymmetrical. Telecommunica-
tions, on the other hand, have solutions to solve with "one-to-one" commu-
nications (Kelly, 2006).

The high data transmission is normally bi-directional (dual), and its 
downstream and upstream pathways are somewhat symmetrical. The concept 
of transmitting actual dialogue through global digital substructure could have 
far reaching socioeconomic implications. However, digital broadcasting was 
not intended for communicating distribution at the time.

The main causes the behind DTV breakthrough were first considered to 
be improved image and sound excellence (commonly mentioned to that as 
High Definition TV (HDTV)) and four to five times more well-organized 
incidence use. The focus of research has only recently shifted to the interoper-
ability of the "Web," laptops, and mobile phones. 

Multipathing and interaction have a wider range of options and vari-
ety than standard broadcast and communications. The capacity to design 
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Television channels and engage with the running of a broadcast are two 
capabilities that could be implemented. "Video on request," asynchronous 
multiplayer shows, and specialized types of e-commerce are all examples of 
technological TV features (through direct links to TV commercials).

Figure 4. Television impact on information society

Source: https://schoolworkhelper.net [dostęp: 02.05.2019].

However, the infrastructure can be widely used for a variety of purposes, 
including e-learning, e-health, and e-government. It is crucial to note that 
switching from analog to digital broadcasting does not necessitate the pur-
chase of new tv hardware. "Set-top boxes" are a low-cost and effective way to 

"upgrade" analog tv sets.

Computer and Information Society

In today's world, the use of computers has increased dramatically.  
The increased amount of technologically mediated information has been mea-
sured in a variety of ways, including that of the technological capabilities of 
civilization to store, transmit, and calculate information. It is estimated that 
the world's largest science and technology function is to store data increased 
from 2.6 (optimally condensed) petabytes of data in 1986 to 295 (ideally 
compact) Exabyte’s in 2007. This is the information-based equivalent of less 
than one 730-MB CD-ROM per person in 1986 (539 MB per person) in 
1986 (539 MB per individual) (Beniger, 2009). In 2007, this amounted to 
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the informational equivalent of 60 CD-ROMs per person[12], representing 
a 25 percent yearly growth rate. The overall technological capability of the 
world's yet another broadcasting company to obtain information was the in-
formation equal of 174 newspapers per person per year.

Figure 5. The development of information society

Source: (slidetodoc.com, 04/06/2017).
 

The information revolution is a time of development that could have  
a profound impact on the community. Computer technology is the back-
bone of this transformation, and continued improvements in that tech appear 
to guarantee that this revolutionary will have an impact on the communi-
ty. Computer systems are one-of-a-kind machines that aid in the expansion 
of intellectual capacity. Computer robots have already begun to supplant 
blue-collar employees; they may eventually supplant white-collar ones too 
though (Paravil, 2005). Computers are simply devices that execute instruc-
tion sets known as computer programs, or software, which are developed by 
programmers.

Mobile communications

Mobile communications, the smartphone is evolving from a sim-
ple announcement system to a familiar associate of the Information and 
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Communication Technologies (ICT) group thanks to new cellular mobile 
communication systems. Mobile services have evolved into an original means 
of accessing the "heart of the Information Society," the electronic worldwide 
system of computer networks (Internet) (Helbing, 2015). Wirelessly encom-
passes a wide range of technologies that are rapidly growing, including such 
satellite as well as other fixed wireless systems like Wireless Local Loop (WLL) 
and Local Multipoint Distribution Services. Mobile phone users are on track 
to overtake fixed lines in services in 2002, with approximately one billion 
worldwide subscribers at the finish of 2001.

At the beginning of 2002, only one out of six people on the planet had 
a smart telephone, and nearly 100 nations had more mobile telephone cus-
tomers than dedicated telephone subscribers. Three-fourths of the worldwide 
people have access to a smartphone, according to the World Bank. As a result, 
one of the most significant ways that cell phones are changing the world is 
for the purpose for which they were created: connection. Mobile phones are 
connecting people with their local governments in addition to user contact.

Figure 6. Mobile evolution 

Source: Google.com [dostęp: 12.02.2022].

It is owing to a group of characteristics that mobile services have been 
able to accomplish in just twenty years what fixed-line telephone has tak-
en over a century to accomplish. Pre-paid cards and "trying to call" mod-
els are compatible with mobile systems, which can be implemented quickly 
and at a lesser cost. Furthermore, the performance of the event was aided by 
strong worldwide ties amongst mobile players in the industry. Mobile radio 
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technology has progressed through several "generations." The first generation 
(1G) is built on analog mode—the propagation of electromagnetic radiation 
using frequency modulation across designated frequencies—and has been 
used since because since the early 1980s. It is still widely used today (approxi-
mately 20% of mobile telephony subscribers in 2001). The Advanced Mobile 
Phone Service (AMPS) has fallen by the wayside by a 2nd gen (2G) of mul-
tiple mobile technologies that use different and primarily conflicting radio 
interfaces: Code Division Multiple Access (CDMA); Global System for Mo-
bile Communications (GSM); and Time Division Multiple Access (TDMA).  
The most widely used standard in Latin America is TDMA (which accounts 
for 59 percent of the Latin American mobile market). This accounts for al-
most 53% of all TDMA customers worldwide. Because TDMA was never 
able to achieve adequate economies of scale in the international market, and 
because of the other benefits of GSM & CDMA, the TDMA development 
route is nearly complete.

Under the designation IMT-2000, a third-generation (3G) mobile tele-
phony technology has come, with greater data transmission speeds, the usage 
of Internet Protocol (IP) technologies, and the ability to connect to The in-
ternet wireless. The "2.5 G" migration stage, which is halfway between the 
second and third generations, is already being implemented over the globe. 
 It offers a broader range of information applications, including electronic 
mail, short messaging, and mobile Internet access, but at lower data speeds 
than 3G. The introduction of 2.5G and 3G services improves connection not 
just by increasing data transfer rates, but also by removing the person's reli-
ance on cell terminals' small screens. Fourth Generation (4G) mobile phones 
are the successor to 3G cellular operators and deliver internet mobile network 
services. It offers cellular connections that are entirely IP-based. The capa-
bilities supplied comply with the International Telecommunication Union's 
IMT-Advanced requirements (ITU). 

Strategies for Information Society

Organizational structures are always changing to improve performance. 
During these "long waves" of advances in technology, undoubtedly, socio-
economic shifts happen, transitioning from one "techno-economic paradigm" 
to the other. The extensive utilization of technological tools, as well as the 
digitalization process that has resulted, is the latest in a long line of pervasive 
advancements that have affected progress across millennia.
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Figure 7. National Information Society Strategies

Source: Kuzovkova et al., 2019.

Increasing returns to scale serve to emphasize the management of indus-
trialized nations in periods of normal, gradual technological change. Because 
of the money, they make from their technology and expertise, developed 
countries maintain their leadership. Nevertheless, when breakthroughs or big 
structural changes in institutions occur around the world, a temporary win-
dow of opportunity for less advanced nations expands. Instead of catching up 
with the industrialized world, leapfrogging initiatives must seek to enhance 
to more unconventional levels of manufacturing and societal group. The ICT 
paradigm's far-reaching radical reforms appear to create the most suitable 
conditions for adopting such leapfrogging tactics (Kuzovkova et al., 2019).

The "domestic Digital Divide" should shrink as rapidly as feasible by 
going through the devolving. To overcome the "international Digital Divide," 
Information Society plans must analyze the possibility of constructing a tech-
nical system that is as narrow as feasible to the "global technological frontier 
of ICT-connectivity." The faster the Digital Divide between cultures showing 
increased contact to the Information Society and those that don't close, the 
more having to cut this technology becomes. The ideal scenario would be to 
achieve both objectives at the same time. In practice, a logical exchange be-
tween the two objectives may exist. A technical system's proliferation is often 
sluggish the more sophisticated it is, and vice versa.

It is not necessary to spend a lot of money to start and maintain a na-
tional Information Society initiative. In many ways, it's only a matter of es-
tablishing synergies, connections, assistance, and harmonization among the 
numerous players in a domestic Information Society, as well as debating and 
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establishing the appropriate policy guidelines. In many circumstances, signif-
icant progress toward the building of a domestic Information Society can be 
made primarily by bringing together all people with a stake in this phase of 
growth on a domestic level. 

In conclusion, the adage "Natura non facit saltum" still applies to the 
transition to the Information Society today. Instead of "catching up," devel-
oping nations will fall so far behind if far-reaching and radical Information 
Society development initiatives are not planned, carried out, and regulated. 
Leapfrogging techniques for the Information Society must strive to create 
short-cuts in the evolutionary track of technology structures and should be 
directed toward hastening the emergence of more progressive societal and 
creative organizations.

Conclusion

The data revolution ushered in the internet era, in which optical com-
munication infrastructure is critical for transporting big quantities of infor-
mation. Improvements in integrated circuits would only speed up network 
expansion. Although since the beginning of the past century, the increasing 
size of semiconductors has been halved every two years. Information devices 
are allowing businesses and individuals to collaborate in unprecedented ways. 
From around world, the pace of digital change is accelerating. The private 
market continuously invests in revolutionary technology in order to com-
pete with other competitors. From around world, the pace of digital change  
is accelerating. The private enterprise made significant investments in tech-
nology innovation in order to preserve a comparative benefit. They adapt 
their business solutions to satisfy clients' ever-increasing expectations. Owing 
to the quick speed of increase, the physical and virtual worlds' boundaries 
are continue to merge. It's transforming how we work and live, along with 
long-standing sectors of the economy. People, corporations, and governments 
are interacting differently as a result of emerging technology, larger amounts 
of data, and smarter ways of gaining insights.

The information society and the growth of digital technology are con-
nected with a technology driven society, with growing cultural, financial, and 
technological frameworks that have defined astonishing transformation in 
recent decades. In the ways we engage with one another, do business, make 
goods, supply services, live, work, and use our free time, we are still in the 
midst of a digital revolution. In the not-too-distant future, new types of 
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technology, including such 5G, the Wireless sensor Networks, Machine In-
telligence, and Block chain, will become a reality. Massive volumes of data 
will indeed be generated, processed, and transferred across high-speed com-
munication channels in the future gigabit society. Being well aware of the 
changes, the MCA strives for a digitally equitable society in which the benefits 
of computer media are felt by everyone members of society, regardless of their 
social status. Despite this changing setting, Leaders' use and some of the most 
advanced internet platforms stays below average. As a result, the MCA must 
step up its efforts to promote the advantages of information and communi-
cation technology (ICT), going beyond technologies and striving toward the 
creation of a comprehensive information community.
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WPŁYW PANDEMII COVID-19 
NA ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE 

STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ 
WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W NOWYM SĄCZU

Streszczenie: Izolacja społeczna spowodowana pandemią COVID-19 odci-
snęła piętno na różnych sferach życia codziennego. Celem pracy było okre-
ślenie wpływu pandemii na zachowania żywieniowe studentów PWSZ w No-
wym Sączu. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety składający się  
z pytań otwartych i zamkniętych dotyczących głównie zagadnień związanych 
ze stylem życia. Na podstawie zebranych danych określono wpływ pandemii 
oraz izolacji społecznej na zachowania powiązane z utrzymaniem właściwych 
nawyków żywieniowych. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na zacho-
wania żywieniowe były ograniczenia związane z ograniczeniem przemieszcza-
nia się, pracą oraz nauką w warunkach domowych oraz stres. Wśród respon-
dentów aż 69% kobiet i 55% mężczyzn obserwowało wpływ pracy zdalnej na 
regularność i częstotliwość przyjmowania posiłków. Ponadto, więcej kobiet 
deklarowało wzrost łaknienia oraz zwiększone podjadanie wynikające z ko-
nieczności przebywania w warunkach domowych. 

Słowa kluczowe: Zachowania żywieniowe, nawyki żywieniowe, studenci 
PWSZ w Nowym Sączu, pandemia COVID-19.

Wstęp 

Styl życia człowieka ma niebagatelne znaczenie dla jego zdrowia. Nie-
przestrzeganie jego prozdrowotnych zasad może stanowić czynnik ryzyka roz-
woju chorób cywilizacyjnych. Studenci są grupą społeczną narażoną na wpływ 

1 Zakład Dietetyki, Instytut Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.
2 Instytut Techniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.
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czynników niezgodnych z jego zasadami jak niewłaściwe zwyczaje i nawyki 
żywieniowe, stosowanie używek, niewystarczająca aktywność fizyczna, siedzą-
cy tryb życia itp. Warto podkreślić, że zachowania żywieniowe wyznaczane są 
 w znacznej mierze przez kontekst społeczny i kulturowy, który niejedno-
krotnie kształtuje i ogranicza indywidualne wybory. Określone preferencje 
czy praktyki żywieniowe ludzi są więc często nie tyle efektem zamierzonych, 
celowych działań, ile wynikają z ich spójności z bardziej ogólnymi sposobami 
na życie czy przynależnością do grupy społecznej lub zawodowej.

Celem pracy było określenie wpływu pandemii COVID-19 wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2 na zachowania związane ze stylem życia studentów 
PWSZ w Nowym Sączu.

Część teoretyczna artykułu (przegląd literatury)

Choroba wywołana wirusem SARS-CoV-2 po raz pierwszy wykryta zo-
stała w grudniu 2019 r. w Chińskim mieście Wuhan, w prowincji Hubei. 
Wraz z rozprzestrzenianiem się wirusa świat musiał zmierzyć się z globalnymi 
problemami dotyczącymi gospodarki, finansów, pracy, produkcji oraz zdro-
wia. W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się choroby ogłoszona stan 
pandemii, a wszystkie kraje zobligowane zostały do podejmowania szeregu 
działań mających na celu ochronę społeczeństwa i gospodarki poprzez wdro-
żenie licznych obostrzeń na wielu płaszczyznach życia codziennego. Wzmożo-
ne środki bezpieczeństwa, higieny i kontroli w późniejszym czasie przeobra-
ziły się w radykalne metody konieczne, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu 
się choroby. Praca oraz nauka zdalna, dystans społeczny oraz ograniczona 
mobilność związane były z odosobnieniem oraz zmianami dotychczasowego 
trybu życia wielomilionowej społeczności na całym świecie. Siedzący tryb ży-
cia, izolacja społeczna oraz stres były głównymi czynnikami wpływającymi na 
zachowania żywieniowe oraz zmniejszoną aktywność fizyczną [1].

Jak podaje Pišot i wsp. [2] „styl życia” znajduje odzwierciedlenie w na-
wykach żywieniowych, aktywności sportowej i rekreacyji, pielęgnacji ciała, 
nawykach spędzania wolnego czasu, formach towarzyskich, konsumpcji oraz 
kultury. Działania związane z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdro-
wia globalnego stanu pandemii w dniu 11 marca 2020 r. nie pozostały obo-
jętne na wszystkie segmenty życia społeczeństw. 

Jak podaje Giustino i wsp. [3] liczne obostrzenia oraz ograniczenia zwią-
zane z próbami zwalczania pandemii, takie jak zamknięcie szkół, ograniczenia 
lub całkowite zawieszenie wydarzeń sportowych i kulturalnych, zamknięcie 
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klubów sportowych spotęgowało problem i tak mocno ograniczonej aktyw-
ności fizycznej. Według Narici i wsp. [4] pandemia jest bezprecedensowym 
kryzysem zdrowotnym dla ogółu społeczeństwa. Autor w pracy wykazał jak 
duży wpływ na układu mięśniowy, sercowo-naczyniowy, metaboliczny, hor-
monalny oraz nerwowy wpływa nawet krótkotrwały siedzący tryb życia oraz 
w jaki sposób przekłada się to na niekorzystne adaptacje fizjologiczne. Jak 
podaje autor dane wskazują, że do najpoważniejszych problemów można za-
liczyć utratę masy mięśniowej, uszkodzenie połączeń nerwowo-mięśniowych, 
zmniejszenie wrażliwości tkanek na insulinę oraz zmniejszone wydolności 
tlenowej. Ponadto, dodatni bilans energetyczny podczas braku aktywności 
fizycznej związany jest z nadmiernym gromadzeniem się tkanki tłuszczowej, 
co w konsekwencji związane jest z ogólnoustrojowym stanem zapalnym i ak-
tywacją obrony antyoksydacyjnej, nasilającej utratę i degradację tkanki mię-
śniowej. Co ważne, te szkodliwe skutki braku aktywności można złagodzić 
poprzez rutynowe ćwiczenia fizyczne wykonywane w warunkach domowych 
z jednoczesnym zmniejszeniem ilości spożywanej energii. 

Według Di Renzo i wsp. [5] dystans społeczny oraz samoizolacja silnie 
wpłynęły na styl życia społeczeństwa, w szczególności na nawyki żywieniowe 
i codzienne zachowania prozdrowotne. Autorka wyróżnia dwa główne czyn-
niki predysponujące do dysfunkcji związanej z właściwymi nawykami żywie-
niowymi. Zalicza do nich izolację, czyli pozostawanie w warunkach domo-
wych oraz gromadzenie zapasów żywnościowych związanych z ograniczeniem 
przemieszczania się i okresowym brakiem dostępu do środków żywnościo-
wych. Ponadto, doniesienia medialne, związane z trwającym stanem pan-
demii, mogą bezpośrednio potęgować stres, który może być skorelowany ze 
zwiększoną konsumpcją, w szczególności żywności wygodnej oraz przekąsek 
będących skoncentrowanym źródłem energii. Produkty te mogą redukować 
uczucie stresu i dyskomfortu psychicznego, ponieważ pobudzają produkcję 
serotoniny wykazując pozytywne oddziaływania na nastrój człowieka. Stan 
ten jest jednak niebezpieczny z uwagi na fakt, że jest związany ze zwiększonym 
ryzykiem rozwoju otyłości i chorób sercowo-naczyniowych. Konieczność 
odnalezienia się w nowej rzeczywistości może zagrażać utrzymaniu zdrowej  
i zróżnicowanej diety, a także regularnej aktywności fizycznej. Autorka suge-
ruje, że ograniczony dostęp do codziennych zakupów spożywczych związany 
z lockdownem może prowadzić do zmniejszenia spożycia świeżej żywności, 
zwłaszcza owoców, warzyw i ryb, na rzecz wysoko przetworzonej charaktery-
zującej się długim terminem przydatności do spożycia, ale też charakteryzują-
cej się szczególnie niższą podażą składników mineralnych i witamin. Uczucie 
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monotonni i znudzenia związane z koniecznością izolacji może być bezpo-
średnią przyczyną zaburzeń odżywiania [6].

Materiał i metody badawcze

Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Badanie 
zostało przeprowadzone on-line za pośrednictwem internetowej platformy 
ankiet Google Forms, w okresie od 10 czerwca do 10 lipca 2021 roku na re-
prezentatywnej grupie 526 studentów (n=526) I i II stopnia, zarówno formy 
stacjonarnej jak i niestacjonarnej studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Nowym Sączu. Pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety, oprócz 
danych społeczno-demograficznych, dotyczyły zagadnień związanych z ele-
mentami prozdrowotnego stylu życia jak: zachowania żywieniowe, regular-
ność spożywanych posiłków, częstość spożycia określonych grup produktów 
czy aktywności fizycznej.

Wyniki i dyskusja

W prezentowanych wynikach, wśród ankietowanych, dominowali stu-
denci studiów stacjonarnych I stopnia, zamieszkujący na wsi. Wśród badanych 
respondentów kobiety stanowiły 74% (n=388), a mężczyźni 26% (n=138).

Rysunek 1. Charakterystyka uczestników badania

Źródło: Opracowanie własne.
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Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania żywieniowe obserwowa-
ło u siebie 45% kobiet i 35% mężczyzn (Rysunek 2). Jak podaje Czenczek- 
Lewandowska i wsp. [7] zachowania prozdrowotne uwarunkowane są wie-
loma czynnikami, zarówno ludzkimi, jak i środowiskowymi. Mogą być na-
wykowe i wynikać z przemyślanych i zaplanowanych intencji, które wiążą się  
z odpowiednią wiedzą i wysokim poziomem świadomości zagadnień zdro-
wotnych. Sytuacja związana z pandemią oraz licznymi ograniczeniami stwa-
rza szereg trudności w codziennym funkcjonowaniu i wymaga wprowadzenia 
licznych zmian w stylu życia. Mimo utrudnionych warunków codziennego 
funkcjonowania szczególnie ważne jest dbanie o własne zdrowie w czasie trwa-
jącej pandemii. Autorka zwraca uwagę na fakt, że młode społeczeństwo, ce-
chujące się dużą aktywność edukacyjną i zawodową, jest szczególnie narażone 
na doświadczanie poważnych zmian w codziennym funkcjonowaniu szczegól-
nie w okresie izolacji.

Rysunek. 2 Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania żywieniowe wśród badanych ko-
biet i mężczyzn

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród czynników najczęściej wymienianych przez studentów jako wpły-
wających na zachowania żywieniowe podczas pandemii wskazywano mniejszą 
częstotliwość przemieszczania się, naukę i pracę zdalną, stres, a także ograni-
czenie kontaktów z rodziną i bliskimi (Rysunek 3).
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Rysunek 3. Czynniki wpływające na zachowania żywieniowe podczas pandemii 
COVID-19

Źródło: Opracowanie własne.

Badania prowadzone przez zespoły badawcze [8, 9] jednoznacznie wska-
zują, że konieczność ograniczenia kontaktu personalnego w społeczeństwie 
w celu minimalizowania transmisji wirusa SARS-CoV-2 nie pozostały obo-
jętne w aspekcie relacji społecznych. Badacze szczególną uwagę zwracają na 
zdrowie psychiczne oraz wspomniane powyżej uwarunkowania fizjologiczne. 
Wprowadzenie koniecznej izolacji znacząco ograniczyła możliwości uprawia-
nia grupowej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Jak podaje Kołota 
i Głąbska [10] zwiększone zainteresowanie w tym czasie aktywnością fizycz-
ną uprawianą indywidualnie, wynikało częściowo z obowiązujących regulacji 
prawnych związanych z pandemią COVID-19. Autorka zaznacza, że zmniej-
szona aktywność fizyczna jest powszechnie kojarzona z gorszymi nawykami 
żywieniowymi i zdecydowanie należy ją wskazywać jako złożony problem, 
potencjalnie skutkujący zwiększonym ryzykiem chorób dietozależnych w tym 
nadwagi i otyłości. 

Jednym z zaburzeń odżywiania się jest przejadanie się oraz utrata kontro-
li na nadmierną konsumpcją mogącą prowadzić do otyłości [11]. Czas izolacji 
sprzyja zwiększonemu łaknieniu (Rysunek 4) oraz zwiększonej częstotliwości 
podjadania (Rysunek 5).

Więcej kobiet, w porównaniu do mężczyzn, obserwowało wzrost łaknie-
nia (38 i 25% odpowiednio) i podjadania (53 i 35%) podczas pandemii. Po-
dobne zjawisko zaobserwowano podczas badań prowadzonych na litewskim 
społeczeństwie podczas pandemii COVID-19. Badanie prowadzone wśród 
2447 respondentów (n=2447) potwierdziło wcześniejsze hipotezy dotyczące 
zwiększenia liczby przyjmowanych posiłków, gotowania oraz przyjmowania 
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przekąsek podczas ograniczeń wywołanych izolacją. Jak wskazują autorzy pra-
wie połowa badanych (49,4%) jadła więcej niż zwykle, 45,1% częściej podja-
dała, a 62,1% częściej gotowała w domu. Zmniejszyło się spożycie napojów 
gazowanych lub słodkich, fast foodów i wypieków komercyjnych, podczas 
gdy wzrosło spożycie domowych wypieków i smażonych potraw. 

Analiza wieloczynnikowej regresji wykazała, że większe szanse na przy-
branie na wadze były obserwowane wśród kobiet w starszym wieku, które 
charakteryzowały się zwiększonym spożyciem słodkich napojów, domowych 
wypieków oraz potraw smażonych. Dodatkowo kobiety te charakteryzowały 
się zwiększonym podjadaniem oraz zmniejszoną aktywnością fizyczną [12].

Rysunek 4. Wzrost łaknienia wśród kobiet i mężczyzn podczas pandemii COVID-19

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 5. Wzrost częstotliwości podjadania wśród kobiet i mężczyzn podczas pandemii 
COVID-19

Źródło: Opracowanie własne.
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Również badania prowadzone wśród australijskich studentów przez Gal-
lo i wsp. [13] wskazuje, że izolacja sprzyjała zwiększeniu konsumpcji zwłasz-
cza wśród studentek, które obserwowały wzrost częstotliwości i gęstości ener-
getycznej spożywanych przekąsek. 

Rysunek 6. Wpływ pandemii COVID-19 na konsumpcję przekąsek podczas izolacji

Źródło: Opracowanie własne.

Prowadzone badania wśród studentów Państwowej Wyższej szkoły za-
wodowej wskazują, że 75% kobiet i 65% mężczyzn obserwowało większą 
częstotliwość podjadania przekąsek a zwłaszcza słonych i słodkich (70 i 53% 
odpowiednio) podczas pandemii (Rysunek 6, 7).

Rysunek 7. Częstotliwość konsumpcji przekąsek słodkich i słonych podczas pandemii 
COVID-19

Źródło: Opracowanie własne.
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Jak podają autorzy, zwiększona częstotliwość konsumpcji, w warunkach 
izolacji społecznej, obserwowana była u kobiet. Sytuacja ta może być związana 
z różnicami we wpływach społecznych i postrzeganych normach społecznych. 
Wykazano, że w obecności rówieśników o mieszanej płci, co jest prawdopo-
dobne na uczelniach, kobiety jedzą mniej niż w grupach jednopłciowych. 
Wiadomo również, że na zachowania związane z jedzeniem wpływa stres  
i niepokój, i rzeczywiście podczas pandemii znacznie wzrosła liczba telefonów 
do organizacji zajmujących się zdrowiem psychicznym młodzieży, przy czym 
większość z nich pochodziła od młodych kobiet w wieku 19–25 lat. Wydaje 
się, że kobiety są bardziej skłonne do nadmiernej konsumpcji w wyniku stresu. 
Uzależniające właściwości wysokoenergetycznych pokarmów zapewniających 
komfort mogą prowadzić do długotrwałych zmian w zachowaniach żywienio-
wych oraz licznych zaburzeń związanych z dietą [11].

Kolejnym analizowanym czynnikiem badań własnych dotyczących za-
chowań żywieniowych podczas pandemii COVID-19 było określnie wpływu 
pandemii na ilość konsumowanych posiłków. Analiza wyników wskazuje, że 
69% kobiet i 55% mężczyzn obserwowało wpływ pracy zdalnej na regular-
ność i częstotliwość przyjmowania posiłków (Rysunek 8).

Rysunek 8. Wpływ pracy zdalnej na regularności i częstotliwości przyjmowania 
posiłków

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto, w badaniach ankietowych 42% mężczyzn i 39% kobiet obser-
wowało wpływ pandemii na regularność spożywania posiłków (Rysunek 9).
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Rysunek 9. Wpływ pandemii na regularność spożywania posiłków wśród kobiet  
i mężczyzn

Źródło: Opracowanie własne.

Według Kumari i wsp. [14] w czasie pandemii społeczeństwo konsumo-
wało większą ilość posiłków z uwagi na brak dostępności posiłków na wynos. 
W związku z zaistniałą sytuacją, konsumpcja stałą się sposobem na spędzanie 
wolnego czasu w czasie ścisłej izolacji. Zjawisko to było zachowanie ryzykow-
nym. Według Światowej Federacji ds. Otyłości działającej przy WHO nawyki 
żywieniowe i styl życia, a także zbilansowana dieta odgrywają kluczową rolę 
w zapobieganiu niektórym z najczęstszych chorób w krajach uprzemysłowio-
nych, takich jak cukrzyca, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, otyłość, nadciśnie-
nie i patologie związane z zespołem metabolicznym [15]. 

Podczas pandemii zmniejszyła się o 8 pp. liczba kobiet spożywających  
4 posiłki dziennie oraz o 11 pp. wzrosła liczba kobiet spożywających 5 posił-
ków (Rysunek 10). 

U mężczyzna o 9 pp. wzrosła liczba osób spożywających 2 posiłki, o 5 pp. 
liczba osób spożywających 5 posiłków oraz o 12 pp. zmniejszyła się liczba osób 
spożywających 3 posiłki dziennie (Rysunek 10). Sidor i Rzymski [16] rów-
nież zaobserwowali zmianę w częstotliwości przyjmowanych posiłków wśród 
społeczeństwa polskiego. Badania prowadzone wśród 1097 (n=1097) wska-
zują, że 43,5% ankietowanych podczas kwarantanny jadło więcej, a 51,8% 
przyznało się do częstszego podjadania między posiłkami. Najczęstszą licz-
bę posiłków dziennie w czasie kwarantanny w badanej grupie stanowiły trzy 
(30,3%) i cztery (39,3%), natomiast w przypadku przekąsek jeden (28,3%)  
i dwa (36,1%). Autorzy badali również częstotliwość spożycia poszczególnych 
grup produktów spożywczych podczas kwarantanny.
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Rysunek 10. Liczba posiłków przed i podczas pandemii wśród kobiet i mężczyzn

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 11. Spożycie produktów przed i podczas pandemii

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki badań własnych (Rysunek 11) wskazują, że studenci, dla więk-
szości produktów spożywczych, nie obserwowali znaczących zmian w ilości ich 
spożycia. Wzrost odnotowano w przypadku słonych i słodkich przekąsek oraz 
kawy, a nieznaczny spadek dla mięsa i wędlin oraz nasion roślin strączkowych. 
Badania prowadzone w Wielkiej Brytanii wskazują, że zwyczajowe spożywanie 
1 lub więcej filiżanek kawy dziennie wiązało się z około 10% spadkiem ryzyka 
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COVID-19, w porównaniu z mniej niż 1 filiżanką dziennie. Kawa jest nie tylko 
kluczowym źródłem kofeiny, ale także dostarcza również wiele innych, cennych 
składników. Autor wskazuje, że w wielu populacjach kawa jest głównym źró-
dłem spożycia polifenoli, w szczególności kwasów fenolowych [17].

Przedmiotem zainteresowań niniejszych badań było kompleksowe po-
dejście do zachowań żywieniowych. Badanie ankietowe uwzględniało również 
pytania dotyczące spożycia wody (Rysunek 12) oraz wpływu pandemii na 
aktywność fizyczną.

Rysunek 12. Spożycie wody podczas pandemii COVID-19

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród badanych respondentów wykazano, że 55% mężczyzn i 48% ko-
biet nie obserwowało zmian w spożyciu wody podczas pandemii. Po 32% 
kobiet i mężczyzn obserwowało wzrost spożycia wody. 

Izolacja społeczna nie pozostała bez wpływu na aktywność fizyczną ankie-
towanych. Wyniki zobrazowane na poniższych wykresach wskazują, że męż-
czyźni cechowali się większą aktywnością fizyczną przed pandemią. Wpływ 
pandemii na obniżenie aktywności fizycznej na zbliżonym poziomie obserwo-
wali u siebie zarówno mężczyźni jak i kobiety (Rysunek 13 i 14).
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Rysunek 13. Aktywność fizyczna przed pandemią COVID-19

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 14. Spadek aktywności fizycznej podczas pandemii COVID-19

Źródło: Opracowanie własne.

Aktywność fizyczna jest warunkiem wstępnym profilaktyki i leczenia 
większości schorzeń, zwłaszcza chorób metabolicznych oraz sercowo-naczy-
niowych. Okres znacząco ograniczonej aktywności fizycznej, zwłaszcza na 
świeżym powietrzu – może prowadzić do pogorszenia ogólnego stanu zdro-
wia populacji, zarówno u osób zdrowych, jak i przewlekle chorych, tworząc 
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kolejne nagłe przypadki medyczne i zwiększając obciążenie krajowej służby 
zdrowia [18].

Wnioski

1. Pandemia trwale zmieniła nasze społeczeństwo, bez względu na wiek 
czy status społeczny. Należy pamiętać, że skutki COVID-19 mogą 
trwać dłużej niż sama pandemia. To właśnie m.in. ludzie młodzi 
są grupą najbardziej narażoną na negatywne skutki izolacji, destabi-
lizacji życia rodzinnego i edukacyjnego oraz ekspozycję na negatyw-
ny medialny przekaz dotyczący wirusa SARS-CoV-2. Dodatkowo, 
mimo braku wyraźnych przesłanek w badanej grupie, istnieje realne 
ryzyko, że ukryte skutki pandemii, a zwłaszcza w obszarze stylu życia 
czy zdrowia psychicznego mogą wystąpić wiele miesięcy po zakoń-
czeniu czasu izolacji społecznej.

2. Pandemia COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na styl życia studen-
tów PWSZ w Nowym Sączu. 

3. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na zachowania żywienio-
we podczas pandemii COVID-19 była nauka i praca nauka zdalna, 
mniejsza częstotliwość przemieszczania się, stres oraz ograniczenie 
kontaktów międzyludzkich. 

4. Warto zwrócić uwagę, że chroniczny stres prowadzi nie tylko do 
wielu zaburzeń psychicznych, ale równie często do problemów 
psychosomatycznych, jak m.in. zaburzenia funkcjonowania ukła-
du pokarmowego. Dlatego warto kontynuować tego typu badania  
w odstępach czasowych celem monitorowania długofalowych skut-
ków pandemii na styl życia i zdrowie ludzi młodych. 
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THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  
ON LIFESTYLE BEHAVIORS PWSZ STUDENTS  

IN NOWY SĄCZ

Summary: Social isolation caused by the COVID-19 pandemic has an impact 
on various spheres of everyday life. The aim of the study was to determine the 
impact of the pandemic on the lifestyle-related eating behavior of PWSZ stu-
dents in Nowy Sącz. The research tool was a questionnaire consisting of open 
and closed questions related to lifestyle. On the basis of the collected data, the 
impact of the pandemic and social isolation on the behavior related to main-
taining proper eating habits was determined. The main factors influencing eat-
ing behavior were restrictions related to movement, work and study at home, 
and stress. Among the respondents, as many as 69% of women and 55% of 
men observed the impact of remote work on the regularity and frequency of 
eating meals. Moreover, more women reported an increase in appetite and 
increased snacking with the necessity to stay at home.

Keywords: Eating behavior, eating habits, students of the State University of 
Applied Sciences in Nowy Sącz, COVID-19 pandemic. 
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THE USE OF A PESTEL  
AND PORTER'S FIVE FORCES 

ANALYSIS AS A STRATEGIC 
MANAGEMENT TOOLS  

IN MENTAL HEALTH CARE

Abstract: Mental health care organizations are working in a highly competi-
tive environment with increasing pressure and the expectation of improving 
quality and reducing costs. Furthermore, external environmental changes in 
mental health services require adaptation to the needs of patients and econom-
ic, socio-cultural, political, and legal issues. In responding to this dynamic 
changing situation, the transformation of management strategy is required. 
The article aimed to show how to apply PESTEL and Porter's Five Forces 
analysis as strategic management tools in mental health care. All stages of the 
analysis of the external environment and competitive environment were pre-
sented, as well as the method of formulating a management strategy for the 
private sector of mental health care. A properly adapted strategic management 
to changing environmental conditions allows the health care organization in 
the private sector to survive, meet the clients' needs, increase financial results 
and consequently improve the quality of psychiatric, psychological, and psy-
chotherapeutic services.

Keywords: PESTEL analysis, Porter's Five Forces, strategic management, 
mental health care.

Introduction 

Mental illness is a significant social problem (Alonso & Chatterji, 2013). 
However, the prioritization of resources and policies for mental illness is 
disproportionately weak compared to other diseases. Furthermore, financial 
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resources are mainly allocated to neuropsychiatric hospitals regardless of evi-
dence-based recommendations (WHO, 2013). Reasons for the lack of priori-
tization of mental health care in Poland and meager mental health spending 
are multifaceted. Among others are the lack of highly qualified professionals, 
psychiatrists, and psychotherapists, lack of policies, and insufficient financial 
investment.

Strategic management in Mental Health Care Services concerns respon-
siveness to change, setting direction, focusing on the organization’s momen-
tum, strategic planning, and strategic thinking (figure 1). Changes come from 
legislative and policy, market forces, lifestyle and demographic shifts, techno-
logical innovations, and client needs. Strategic management helps managers 
understand the present enterprise’s situation, think about the future, and re-
cognize the nature of mental health care change (Ginter et al., 2018).

Figure 1. Model of strategic management

Source: Ginter, Duncan, Swayne, 2018.

Detection and analysis of external conditions such as health care system 
and service area changes, macro-environment enable organizing and struc-
turing of information and provide the foundation for integrative strategic 
thinking (figure 2). A helpful external environment analysis tool is PESTEL. 
PESTEL is an acronym for the defined segments of the macro-environment. 
PESTEL strategic analysis framework allows a structured diagnosis of the ma-
cro-environment focused on political, economic, socio-cultural, technological, 
ecological, and legal factors (Carvalho de Sousa & Castañeda-Ayarza, 2022).
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The information concerning the external environment of the Health 
Care Organisation is critical in competitor analysis (figure 2). Therefore, 
an organized competitor intelligence system should be introduced to select 
strategies that successfully position the organization in the market. The Five 
Forces framework developed by Porter is a tool dedicated to examining the 
competitive nature of the industry and micro-environment factors. Porter’s 
model is referred to the level of rivalry among organizations, the threat of new 
entrants to the market, substitute products and services, and the bargaining 
power of customers and suppliers (Dobbs, 2014). 

Figure 2. External environment of Health Care Organisation

Source: Ginter, Duncan, Swayne, 2018.

Porter’s Five Forces in health care should focus on service area 
structural analysis and competitive dynamics (figure 3). The received 
information may be used to identify competitors’ strengths and threats. 
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This evaluation allows for future management strategy development 
(Berisha Qehaja et al., 2017).

Figure 3. Service Area Determinants - competitive environment

Source: Ginter, Duncan, Swayne, 2018.

The PESTEL and Porter's Five Forces analysis as sectoral analysis mo-
del is the most complete and relevant for evaluating businesses' environment 
quickly. These analyses' methodologies integrate at the same time as many 
variables as possible to better assess environmental risk and make decisions 
(Martinez-Contreras et al., 2022). The article aimed to show how to apply 
PESTEL and Porter's Five Forces analysis as strategic management tools in 
mental health care. All stages of the analysis of the external environment and 
competitive environment were presented, as well as the method of formula-
ting a management strategy for the private sector of mental health care. Not 
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only strategic management concepts were proposed but also to up to date 
practices tailored to the unique needs of the health care industry.

Case analysis of enterprise  
in the private sector of Mental Health Care 

There are many articles concerning the theoretical frame of strategic 
management. However, they lack the practical example of how to examine, 
evaluate and develop the strategy in mental health care organizations. This 
article presents the case analysis in the private sector of mental health care on 
Psychomedic.pl example, with the PESTEL and Porter’s Five Forces tools. 
The originality of this study is based of showing the complete process, starting 
from the analysis of macro and micro-environmental factors and ending with 
the formulation of the strategy.

Brief characteristics  
of the company and industry

PsychoMedic.pl is the Psychological and Psychiatric Clinic, a highly 
specialized team of professors and consultants of psychiatrists and certified 
psychotherapists. Psychomedic.pl cooperates with the best experts in their 
fields. Therefore, only specialists with experience in patient management and 
references were verified during recruitment work: famous chief physicians, 
professors, and psychiatrists.

Psychomedic.pl helps comprehensively. Diagnosis and Therapy are car-
ried out for adults, children, and adolescents, including in foreign languages 
(English, German, Russian, Italian, Spanish, and French). Psychomedic.pl 
specialists treat depression, eating disorders, neurotic and anxiety disorders, 
sexual disorders, psychotic disorders, schizophrenia, personality disorders, sle-
ep disorders, and a couple of therapies. They are psychiatrists, psychologists, 
psychotherapists working in various fields, neurologists, endocrinologists, 
diabetologists, speech therapists, neurologists, sexologists, nutritionists, and 
a coach. 

Psychomedic.pl is open seven days a week, also on weekends. Monday 
- Friday from 8.00 - 21.00; Saturday- Sunday 9.00 a.m. - 9.00 p.m. Therapy 
can be carried out in an on-site or online clinic. Psychomedic.pl is authorized 
and entered on the list of entities performing medical activities and has men-
tal health clinics in 19 locations in 8 Polish cities.



120

WIOLETTA KARINA OZGA

Modern treatment. All doctors and psychotherapists work at psychome-
dic.pl undertake to regularly update and expand their knowledge at conferen-
ces and specialist training. In addition, Psychomedic.pl conducts educational 
activities for psychiatrists and doctors of other specialties and psychologists 
throughout Poland. The team of specialists consists of authorities in mental 
health publishing in the most prestigious foreign scientific journals. Further-
more, PsychoMedic.pl publishes psychoeducational materials, videos, and 
practical advice supporting treatment on the clinic's website in the Blog tab 
and the Specialist recommends section.

Analysis of the external environment -  
PESTEL method

Elements of six component’s assessment and their interpretation  
(scale of 1 to 5 points, 5 - very high and 1 - very low).

Elements of the assessment of the political environment of Poland Points

Government stability 3

Stability of tax regulations 3

Stability of customs regulations 4

The attitude of the authorities towards a mental health care sector 5

Low possibility of War in Poland 4

Neutral political environment 3.80

Elements of the assessment of the economic environment of Poland Points

Market size (number of companies, inhabitants) 5

Economic growth rate 3

Fiscal policies 4

Average wage 4

Employment rate 4

Inflation rate 3

Consumer behavior and confidence 5

Interest rates of mental health 5

Encouraging the eeconomic environment 4.13

Elements of the assessment of the socio-cultural environment of Poland Points

Demographic structure of potential clients 5

Employment structure 5

Client’s habits and lifestyle 5
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The attitude of society to the sector mental health care 4

Work ethic 4

The lack of access to public mental health care 5

Cultural trends to accept psychotherapy as a standard 4

Very encouraging socio-cultural environment 4.57

Elements of the assessment of the technological level in sector metal 
health care

Points

Efforts of government and public health care companies for new technologies 4

Technology transfer speed 4

The market’s access to technology 5

Rate of technological change and development in related sectors 5

Innovation in digital and mobile technologies in related sectors 5

The organization’s access to technology 4

Security of on-line solution 5

Very encouraging technological environment 4.57

Elements of the assessment of environmental factors Points

Preventing climate change 3

Sustainability, including recycling processes and operational efficiency 4

Waste disposal 4

Carbon footprint targets 3

Weather and natural disaster 3

Impact mental health care on climate changes 3

Neutral impact mental health care on environmental factors 3.33

Elements of the assessment of the legal and regulatory factors Points

Privacy laws 4

Labor law 4

Industry regulation (or de-regulation related sectors) 4

Infrastructure and public health legislation 4

Administrative regulations concerning psychotherapist or psychologist 
profession

1

International regulations and standards concerning mental health care 3

Neutral legal environment 3.33

General interpretation - encouraging macro-environment 4.00



122

WIOLETTA KARINA OZGA

Analysis of the competitive environment - 
Porter's Five Forces method

Assessment of the attractiveness of the private/ non-public mental health 
care sector

Competitive Rivalry 
• client demand is growing quickly (+)
• less costly for clients to switch brands (-)
• service of the rival provider are differentiated (+)
• number of competitors increases because of no regulatory pol-

icies concerning psychotherapist or psychologist profession (-)
• low exit barriers keep unprofitable firms from leaving the sec-

tor of mental health care (+)
Medium strength of competitive rivalry force

Supplier Power
• industry members are significant customers of suppliers (-)
• good substitutes are available for the suppliers' services (-)
• suppliers' services are differentiated (+)
Medium strength of supplier power

Buyer Power
• client demand is strong and available supply is strong (+/-)
• differentiation of industry services is strong (-)
• clients' costs of switching to competing brands or substitutes 

are relatively low (+)
• clients are not well informed about the services offerings of 

sellers, and clients do not know how to evaluate psychiatrists 
or psychotherapists or how to check their competencies (-)

• clients are price-sensitive (+)
Medium strength of buyer power

Threat of Substitution
• low-quality substitutes are readily available and attractively 

priced (-)
• clients do not differ in quality, performance, and other rele-

vant attributes (-)
• the costs that clients incur in switching to the substitutes are 

low (-)
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The high strength of threat of substitution

The threat of New Entry
• costs of building a brand are high (-)
• strong "network effects" in clients' demand (+)
• capital requirements are high (-)
• open access to distribution channels (+)
Medium strength of threat of new entry

Company analysis – summary

The list of opportunities and threats based on PESTEL analysis

General interpretation PESTEL analysis - encouraging macro- 
environment.

Opportunities
• widespread access to new technologies
• increasing trust in remote consultation and psychotherapy 

tools
• increasing security of online tools
• the threat of war increases the incidence of anxiety disorders 

and the need for psychiatric and psychotherapeutic care
• insufficient availability of free public psychiatric care,
• lack of mental health professionals in the public health service 

or long lines for them
• increasing awareness of mental health risks through public 

campaigns 
• reducing stigma toward seeking mental health treatment - psy-

chotherapy, psychological and psychiatric counseling

Threats
• The rising inflation rate reduces clients' ability to pay for 

therapy
• the lack of an act on the profession of psychologist and psy-

chotherapist creates a risk of offering services by insufficiently 
qualified persons

• Lack of possibility of reimbursement of therapy conducted in 
private mental health clinics by highly qualified specialists by 
the National Health Fund.
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The list of opportunities and threats based on  
Porter's Five Forces analysis

General interpretation analysis Porter's five forces – medium competiti-
ve pressures created by micro-environment.

Opportunities 
• mental health care is a developing sector that promises signifi-

cant profits for the future
• the sector is currently assessed by investors as attractive and is 

there much interest in entering it
• suppliers' services are differentiated. There are many specialist 

privates' practices from different psychotherapeutic approach-
es. All of them may coexist. 

• increasing mental health problems 
• psychotherapy demand regards all groups – children, adoles-

cents, adults, and older people

Threats
• long term psychotherapy represents a significant fraction of 

clients' total purchases
• most of the clients have low income
• low-quality therapy are attractively priced, and readily avail-

able, and clients do not  differ in quality, performance, and 
other relevant attributes

• high cost of building a brand and hiring highly specialized psy-
chotherapists, psychiatrists

• high capital requirements to prepare suitable premises for 
clinics.

Formulated strategy

1. Offering service package. Extend the scope of services with 
the offer for companies (psychological care for employees 
and their families). Expand the offer with workshops for par-
ents, psychoeducational meetings, and coaching.

2. Building a more extensive, better service network. Increase 
the availability of clinics throughout Poland for every city 
over 50,000. Developing a recommendation system to gain 
new clients.
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3. Strengthening of the company's brand. Preparation of a com-
pany's advertisement refers to social campaigns on mental 
health. Running a blog and social media accounts reduces 
stigma toward seeking mental health treatment - psychother-
apy, psychological and psychiatric counseling.

Conclusion 

Mental health care organizations are working in a highly competitive en-
vironment with increasing pressure and the expectation of improving quality 
and reducing costs. Furthermore, external environmental changes in mental 
health services require adaptation to the needs of patients and economic, so-
cio-cultural, political, and legal issues. In responding to this dynamic changing 
situation, the transformation of management strategy is required. Two differ-
ent methods of macro and micro analysis were used to illustrate the process of 
formulating management strategy in the private sector of mental health care. 
Carried out PESTEL analysis indicates encouraging macro-environment, and 
Porter’s Five Forces analysis indicates medium competitive pressures created 
by micro-environment. Mental health care is still a developing sector that 
promises significant profits in the future. The current situation - the high 
pace of life, stress, unemployment, inflation, the threat of war, and rising in-
terest rates on loans increase the demand for psychological help. Fortunately, 
psychotherapeutic and psychiatric services are differentiated. Therefore, many 
specialists’ private practices from different psychotherapeutic approaches 
may coexist. Increasing society’s awareness of mental health risks encourages 
seeking psychological treatment. Furthermore, widespread access to modern 
technologies, enhancing trust in remote consultation and psychotherapy, and 
security of online tools create opportunities for developing and expanding the 
offer. To achieve business success, offering a service package, building a giant, 
better service network, and strengthening the company’s brand are needed 
strategies for PsychoMedic.pl.

A properly adapted management strategy to changing environmental 
conditions allows the health care organization in the private sector to survive 
and meet the needs of dynamic situations. Furthermore, the improvement 
of financial performance is another benefit of strategic management, which 
offers high-quality psychiatric, psychological, and psychotherapeutic services 
(Kabeyi, 2019).
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