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SŁOWO WSTĘPNE

Przed Państwem monografia interdyscyplinarna łącząca w sobie jedne  
z ważniejszych zagadnień świata współczesnego z zakresu medycyny, ochro-
ny zwierząt, czy  w końcu ekosystemów naturalnych i odnawialnych źródeł 
energii. Tematyka ochrony zdrowia wnika tym razem w obszar uzależnień, 
czyli alkoholizmu i narkomanii, stanowiących w dalszym ciągu spory zdro-
wotny i społeczny problem, a także w reumatoidalne zapalenie stawów, któ-
rego etiopatogeneza nadal nie jest dokładnie poznana, a w badaniach na-
ukowych pojawiają się doniesienia na temat wpływu diety na przebieg tej 
choroby. Autorzy zadbali także o poruszenie kwestii działalności schronisk 
dla zwierząt i ich oddziaływania na ich stan zdrowia. Nie mogło zabrak-
nąć tematyki odnawialnych źródeł energii, zakresu tematycznego szalenie 
istotnego w ostatnich latach na arenie międzynarodowej, jak i krajowej,  
ale także poruszenia zagadnienia dotyczącego ekosystemu naturalnego. Ni-
niejsza monografia stanowi esencję rozważań w przytoczonych zakresach 
tematycznych. 

Dziękuję członkom Redakcji naukowej, a także technicznej za pomoc  
przy współtworzeniu tego opracowania oraz Recenzentom za cenne uwagi  
i wsparcie merytoryczne, podparte wiedzą, wieloletnim doświadczeniem  
oraz praktyką w omawianych dziedzinach. Praca wszystkich wyżej wymie-
nionych zaowocowała powstaniem niniejszej monografii, z czego ogromnie 
się cieszę i dziękuję, licząc na przyszłe opracowania na podobnym poziomie.

Redaktor naczelny
Martyna Andreew
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Akademia Bialska Nauk Stosowanych  
im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ALKOHOLIZM JAKO GŁÓWNA 
PATOLOGIA PRZYCZYNIAJĄCA 

SIĘ DO WYSTĘPOWANIA 
WYKLUCZEŃ SPOŁECZNYCH 

WŚRÓD MIESZKAŃCÓW 
MIASTA BIAŁA PODLASKA

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest zweryfikowanie założenia,  
iż alkoholizm jest główną patologią, która przyczynia się do występowania 
wykluczeń społecznych wśród mieszkańców Białej Podlaskiej. Problemem 
badawczym będzie natomiast wyjaśnienie i ukazanie istoty wykluczeń społecz-
nych wraz ze wskazaniem osób najbardziej narażonych na to zjawisko, jak rów-
nież przybliżenie istoty patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
problemu alkoholizmu. Wskazano z czym wiąże się uzależnienie od alkoholu, 
wymienione zostały jego objawy, czynniki powstawania oraz konsekwencje. 
Kolejnym problemem badawczym jest ustalenie czy mieszkańcy miasta Biała 
Podlaska uważają, że wykluczenie społeczne ma negatywny wpływ na psychi-
kę osób wykluczonych. W dalszej części pracy znajduje się również analiza  
i interpretacja badań własnych, a pracę zakończono podsumowaniem. 

Słowa kluczowe: alkoholizm, patologie społeczne, wykluczenie społeczne, 
mieszkańcy miasta Biała Podlaska.

WPROWADZENIE

Wykluczenia i patologie społeczne są współcześnie poważnymi problemami,  
z którymi wielu ludzi zmaga się w życiu codziennym. Determinują one stan 
bezpieczeństwa społecznego w Polsce. W literaturze przedmiotu odnaleźć 
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można wiele informacji świadczących o tym, jak negatywne konsekwencje na 
wielu płaszczyznach życia człowieka, powodują zjawiska patologii i wykluczeń 
społecznych. Istotną kwestią jaką należy podkreślić, jest fakt, że krzywdzące 
jest to nie tylko dla osób borykających się z problemami, ale również dla ich 
najbliższych. Bardzo często także najbliżsi osób z problemami, wykluczani są 
z różnych grup społecznych tylko i wyłącznie z powodu pokrewieństwa czy 
przebywania w rodzinie patologicznej. Rzutuje to negatywnie na zdrowie psy-
chiczne człowieka, jak również na jego relacje z innymi ludźmi.  

Zważywszy na zakres i częstotliwość występowania patologii i wykluczeń 
społecznych, jak również znaczenie tej problematyki dla bezpieczeństwa spo-
łecznego mieszkańców miasta Biała Podlaska, ich tematyka została poruszona 
w niniejszej pracy.

Celem niniejszego opracowania jest zweryfikowanie założenia, iż alkoho-
lizm jest główną patologią, która przyczynia się do występowania wykluczeń 
społecznych wśród mieszkańców Białej Podlaskiej. Problemem badawczym 
jest natomiast wyjaśnienie i ukazanie istoty wykluczeń społecznych wraz ze 
wskazaniem osób najbardziej narażonych na to zjawisko, jak również przy-
bliżenie istoty patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem proble-
mu alkoholizmu. Przedstawiono również objawy, czynniki powstawania oraz 
konsekwencje uzależnienia od alkoholu. Kolejnym problemem badawczym 
jest ustalenie czy mieszkańcy miasta Biała Podlaska uważają, że wykluczenie 
społeczne ma negatywny wpływ na psychikę osób wykluczonych. W dalszej 
pracy znajduje się również analiza i interpretacja badań własnych, a pracę za-
kończono podsumowaniem.

Do przeprowadzenia badań użyto metody sondażu diagnostycznego, 
techniką było ankietowanie, a za narzędzie badawcze posłużył kwestionariusz 
ankiety. 

ISTOTA WYKLUCZEŃ SPOŁECZNYCH

We współczesnym świecie, wykluczenie społeczne jest częstokrotnym 
problemem, który dotyka ludzi. Z terminem tym, mamy do czynienia co-
raz częściej, zarówno w życiu codziennym, mediach społecznościowych, jak  
i wszelkiego rodzaju artykułach oraz dyskusjach, głównie dotyczących bezpie-
czeństwa społecznego.  Konsekwencje tego zjawiska są niezwykle negatywne  
i w dużym stopniu rzutują na jakość życia człowieka, aktywność, a także inte-
grację wśród społeczeństwa.
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Jedną z podstawowych, jest definicja wykluczenia społecznego zawarta  
w Encyklopedii Zarządzania według, której jest to sytuacja, w której dana 
jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może właściwie funkcjono-
wać w działaniach innych obywateli tego społeczeństwa, w dodatku powyższe 
ograniczenie nie jest spowodowane jej wewnętrznymi przekonania, występuje 
natomiast poza kontrolą danej, wykluczonej jednostki. Wykluczenie społecz-
ne pojmowane jest jako zjawisko wielowymiarowe. W praktyce określa się 
nim „brak możliwości uczestniczenia w życiu gospodarczym, społecznym, poli-
tycznym oraz kulturowym, co następuje poprzez brak dostępu do zasobów, dóbr 
oraz instytucji, a także ograniczenie praw społecznych i ciągłe niezaspokajanie 
potrzeb” (Encyklopedia Zarządzania). Bardzo często powyższe pojęcie my-
lone jest z ubóstwem, nierzadko uważane są one za synonimy. Zjawiska te 
są pokrewne, jednakże wykluczenie społeczne uważane jest za termin znacz-
nie szerszy. Wykluczenie społeczne oraz marginalizacja często uznawane  
są jako przeszkody, przez które uniemożliwiona jest integracja, aczkolwiek 
sensowne jest stwierdzenie, iż „to brak integracji jest przyczyną tego stanu” 
(Oliwa-Ciesielska 2016, s. 110).

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele synonimów, którymi 
bywa zastępowane oraz definiowane pojęcie wykluczenia społecznego. Po-
wiązane są z marginalnością społeczną oraz marginalizacją, a używane są  
w celu opisywania zjawiska, kryjącego się pod podanym terminem. Najczę-
ściej wykorzystywanymi określeniami są pojęcia, takie jak: niepewność, brak 
stałości, upośledzenie, bezbronność, ubóstwo jedno- i wielowymiarowe, nę-
dza, nierówność społeczna, odrzucenie, różnice społeczne, dyskryminacja, se-
gregacja, relegacja, dyskwalifikacja, odłączenie, deprywacja, brak umiejętności 
adaptacji, stygmatyzacja. Spis wymienionych określeń należy uzupełnić także  
o „wyizolowanie”, brak przypisania, a także wyłączenie z grupy (Kotlarska-

-Michalska 2005 cyt. za: Nowak 2012, s. 19). 
Wykluczenie społeczne rozumiane jest jako sprzeczne do wspólnego 

uczestniczenia w różnego rodzaju wydarzeniach czy życiu codziennymi. Zja-
wisko to dotyczy podstawowych zbiorowości, jakimi są: naród, społeczeństwo 
oraz społeczność. Jest to więc dobrowolna albo częściej wymuszona warunka-
mi zewnętrznymi izolacja. Dotyczy zarówno jednostek, jak także całych grup 
społecznych. Powodować może je m.in. bieda, bezrobocie, odmienny kolor 
skóry, religia, kalectwo, preferencje seksualne, a także wiele innych czynni-
ków (Jarosz 2008, s. 10 cyt. za: Sobczak 2016, s. 13). Kolejna z podstawo-
wych definicji z jakimi można, spotkać się w życiu codziennym, znajduje się  
w Słowniku języka polskiego, gdzie zjawisko wykluczenia społecznego stawiane 
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jest na równi z marginesem społecznym, jest z nim utożsamiane. Samo wy-
kluczenie zdefiniowano jako „mało znaczącą warstwę społeczną, składającą się 
z jednostek prowadzących pasożytniczy tryb życia, wykolejonych, naruszają-
cych przepisy prawa i normy współżycia społecznego, męty społeczne – ludzie  
o niewiadomym, podejrzanym sposobie zarobkowania, niskim poziomie 
moralnym, cechujący się brakiem kultury” (Słownik języka polskiego 1998,  
s. 256. cyt. za:  Ledwójcik 2018, s. 243). 

GRUPY NAJBARDZIEJ NARAŻONE  
NA WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

Omawiając obszar pojęcia wykluczenia społecznego, niezwykle ważnym 
aspektem jest wspomnienie także o konkretnych osobach, grupach osób, któ-
re mogą być zagrożone tym zjawiskiem. Do grup niezwykle podatnych do 
wykluczenia społecznego zalicza się, przede wszystkim:

• dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych,
• dzieci wychowujące się poza rodziną,
• kobiety samotnie wychowujące dzieci,
• kobiety pozostające poza rynkiem pracy,
• ofiary patologii życia rodzinnego,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby bezrobotne,
• żyjący w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych,
• bezdomnych,
• niepełnosprawni i chronicznie chorzy,
• osoby chorujące psychicznie,
• starsze osoby samotne,
• opuszczający zakłady karne,
• imigranci,
• osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej (Belcer 2013,  

s. 11, 12).

Zjawisko wykluczenia społecznego poruszone zostaje także w Narodowej 
Strategii Integracji Społecznej, dokument ten ukazuje, że jest to niepodejmo-
wanie zwyczajowej i społecznie akceptowanej drogi życiowej lub wypadanie 
z niej (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 2004, s. 20). W tym do-
kumencie również, przedstawiony został spis czynników oraz sytuacji, skut-
kujących pojawieniem się omawianego zjawiska wykluczenia. Lista ta, nieco 
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bardziej rozbudowana, obejmuje w swoim zakresie osoby, rodziny, całe grupy 
ludności, które:

• żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo 
materialne),

• zostają dotknięte niekorzystnymi procesami społecznymi, wynika-
jącymi z masowych oraz dynamicznych zmian rozwojowych, np. 
różnego rodzaju kryzysów, dezindustrializacji, gwałtownego upadku 
branż oraz regionów, 

• nie zostały wyposażone w kapitał życiowy umożliwiający im: nor-
malną pozycję społeczną, odpowiedni poziom kwalifikacji, wejście 
na rynek pracy, założenie rodziny, co dodatkowo utrudnia dosto-
sowywanie się do zmieniających się warunków społecznych oraz 
ekonomicznych,

• nie posiadają dostępu do odpowiednich instytucji pozwalających 
na wyposażenie w kapitał życiowy, jego rozwój i pomnażanie, co 
ma miejsce w wyniku niedorozwoju tych instytucji z uwagi na: 
brak priorytetów, brak środków publicznych, niską efektywność 
funkcjonowania,

• posiadają cechy utrudniające im korzystanie z powszechnych zaso-
bów społecznych ze względu na zaistnienie: niesprawności, uzależ-
nieni, długotrwałej choroby albo innych cech indywidualnych,

• są przedmiotem niszczącego działania innych osób, np.: przemocy, 
szantażu, narzucania własnego zdania oraz wpajania własnych opi-
nii, poglądów (Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski 
2004, s. 20).

Mając na uwadze wielowymiarowość pojęcia wykluczenia społecznego 
bardzo ciężko ustalić tylko jedną, powszechnie przyjętą i akceptowaną defini-
cję. Sugeruje się zatem, aby skupiać się na opisywaniu obszarów, gdzie praw-
dopodobne będzie pojawienie się takiego zjawiska, a także jego potencjalnych 
oznak i przejawów. Dodać należy, że z biegiem czasu spis obszarów, gdzie 
może występować wykluczenie społeczne, niestety tylko się powiększa.

POJĘCIE PATOLOGII SPOŁECZNEJ

Mówiąc o wykluczeniach społecznych należy poruszyć także kwestię pa-
tologii społecznych, które w dużym stopniu są przyczyną wykluczeń. Pod-
stawowymi oraz ogólnodostępnymi źródłami wszelkich pojęć, uznaje się te, 
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zawarte w słownikach oraz encyklopediach. Encyklopedia PWN definicję 
patologii społecznych określa jako „zjawisko, przypisane do społecznego zacho-
wania się zarówno jednostek, jak i całych grup, a także funkcjonowania instytucji 
społecznych, które pozostają w sprzeczności z wartościami i zasadami akceptowa-
nymi przez konkretne społeczeństwo”. Patologie zostają nazwane także „przeja-
wem dysfunkcji organizmu społecznego” (Encyklopedia PWN). Kolejną defini-
cję, uzupełniającą powyższą, przedstawia Słownik Wyrazów Obcych PWN. 
Patologie opisane zostają jako „zjawiska społeczne, które stanowią zagrożenie 
dla życia społecznego, jego porządku, a także rozwoju. Dodatkowo, postawy oraz 
zachowania jednostek, a także grup społecznych, których dotyczą patologie, są nie-
zgodne, niewłaściwe z normami, a także wartościami przypisanymi do konkret-
nego społeczeństwa oraz kultury” (Wiśniakowska 2019. cyt. za: Encyklopedia 
Zarządzania).

Często przywoływana jest definicja A. Podgóreckiego (1969), którego 
nazywa się twórcą polskiej szkoły patologii społecznej. Przedstawia patologie 
społeczne jako ten rodzaj zachowania, ten typ instytucji, ten typ funkcjo-
nowania społecznego oraz ten rodzaj struktury, który pozostaje w zasadni-
czej, nie dającej się pogodzić sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami, 
które w danej społeczności są akceptowane (Podgórecki 1969, s. 24. cyt. za: 
Albański 2010, s. 7). Należy pamiętać, że patologia niezależnie od przejawów 
jest zawsze czymś złym i wpływa na życie człowieka negatywnie (Jędrzejko  
i Sarzała 2010, s. 20).

Patologie niewątpliwie uznawane są jako zjawisko negatywne, które za-
wiera przedstawione poniżej warunki:

• naruszenie norm społecznych,
• destruktywność zachowania mierzoną skalą potępienia społecznego,
• występowanie w większej skali zbiorowości lub w skali masowej,
• konieczność występowania działań profilaktycznych (Pospiszyl 2009, 

s. 12. cyt. za: Albański 2010, s. 7).

Zdaniem U. Świętochowskiej (1998) patologiczne może być wyłącznie 
zachowanie, a nie jego konsekwencje bądź wytwory. Oprócz tego, wyłącznie 
zachowanie można rozumieć jako destrukcyjne, a nie jego motywy, ponieważ 
tylko zachowanie może spowodować zauważalne szkody społeczne (Święto-
chowska 1998, s. 17. cyt. za: Wróbel-Delegacz 2013, s. 219). Ponadto, okre-
ślenie konkretnego zjawiska za destrukcyjne każdorazowo powiązane jest  
z wartościowaniem, ograniczonym do określonego kręgu kulturowego,  
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z uwagi na fakt, że nie każdy z nich przyjmuje za przewodnie identyczne war-
tości (Gaberle 1993, s. 19-27. cyt. za: Nowak 2008, s. 12). 

Według J. Wodza w zakres patologii społecznej zaliczają się zjawiska, 
które:

• należą do sprzecznych z normami, które przyjęte zostały w konkret-
nej społeczności, 

• ulegają eskalacji, pojawiają się coraz częściej,
• demoralizują oraz przejawiają dysfunkcyjne znaczenie na cele reali-

zujących się zmian społecznych (Wódz 1973, s. 13, 14. cyt. za: Ga-
berle 1993, s. 14. cyt. za: Kotowska 2009, s. 510).

Często występującym synonimem oraz pojęciem, który porusza się pod-
czas tematu patologii społecznej jest dewiacja. Spowodowane jest to dlate-
go, iż to właśnie zestawienie przeróżnych typów dewiacji społecznych tworzy 
patologie. Przytoczone pojęcie charakteryzuje się odrzuceniem określonych  
i powszechnie uznawanych wartości. Odnosząc się do zachowań występują-
cych w społeczeństwie dewiacja jest dość charakterystyczną cechą, a jej spe-
cyficzny charakter, przejawia się tym, iż określone zachowanie w jakiś sposób 
się wyróżnia, odbiega od właściwej normy zachowania bądź reguły przyjętej 
w danym miejscu, społeczności (Kwaśniewski 1984, s. 64. cyt. za: Śmiałek 
2020, s. 8).

Kolejnym podstawowym terminem z zakresu patologii jest nieprzysto-
sowanie społeczne. Podobnie jak przy dewiacji, dla wielu autorów porusze-
nie tego pojęcia jest nierozłączne podczas omawianiu problematyki patologii.  
O. Lipkowski za niedostosowanie społeczne uważa zaburzenia charakteru, któ-
re przejawia się przeróżnymi objawami, a do jej powstania przyczyniły się nega-
tywne wewnętrzne oraz zewnętrzne uwarunkowania rozwoju. Przejawia się na-
tomiast intensywnymi oraz długookresowymi trudnościami w przystosowaniu 
się do właściwych warunków społecznych oraz podczas wykonywania zadań 
życiowych jednostki (Lipkowski 1980, s. 6. cyt. za: Śmiałek 2020, s. 7, 8).

Wójcik (1984) na przykładzie młodzieży oraz dzieci nieprzystosowanych 
społecznie zauważyła, iż w ich zachowaniu dało zauważyć się wiele objawów, 
świadczących, że zostały naruszone podstawowe reguły, normy społeczne oraz 
zasady, które zobowiązują młodych ludzi do właściwego postępowania. Tak 
jak w przypadku dorosłych, u dzieci również takie zachowania są trwałe oraz 
występują niejednokrotnie. Autorka przedstawia, że przejawami wyżej wymie-
nionych zachowań, osób nieprzystosowanych społecznie, są m.in.:

• bezustanne wagary,
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• ucieczki z domu lub szkoły oraz spędzanie długiego czasu na ulicach, 
będąc bez nadzoru,

• obcowanie z towarzystwem wpływającym demoralizująco na te 
osoby,

• spożywanie alkoholu, zażywanie używek powodujących stan odurze-
nia, palenie papierosów,

• wandalizm oraz dokonywanie kradzieży,
• zachowania agresywne, przejawiające się przez przemoc psychiczną 

oraz fizyczną,
• demoralizacja seksualna, prostytucja (Wójcik 1984, s. 29. cyt. za: 

Śmiałek 2020, s. 8).

Do powyższych można dołączyć także: ciągłe kłamstwa oraz zama-
chy samobójcze, które we współczesnym świecie można zauważyć coraz 
częściej. Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem wszechstronnym i obej-
muje znacznie większą skalę problemów niż tylko wyżej wymienione.  
W większości przypadków, osoby dotknięte takimi problemami pochodzą 
z rodzin dysfunkcyjnych, nazywanych patologicznymi, mają także niską sa-
moocenę, problemy emocjonalne i psychofizyczne, a także na co dzień nie 
potrafią odnaleźć się w rzeczywistości (Becker-Pestka, Kubiński i Łojko 
2017, s. 59-60). Należy podkreślić, iż nie należy traktować tego jak regu-
ły, ponieważ osoby pochodzące z rodzin zamożniejszych i mające wyższy 
status społeczny, także mogą znaleźć się na miejscu osób borykających się  
z takimi problemami.

ZJAWISKO ALKOHOLIZMU I JEGO OBJAWY

Problem z nadużywaniem alkoholu dotyczy ludzkości już od wielu 
lat. Często spożywany jest dla odprężenia się, dodania pewności siebie, po-
prawy nastroju oraz chwilowego zapomnienia o problemach codzienności. 
Niestety, przez brak umiarkowania bardzo łatwo jest popaść w uzależnie-
nie. Człowiek wmawia sobie wówczas, że bez alkoholu nie potrafi normal-
nie funkcjonować, że właśnie tego potrzebuje, aby mieć dobry nastrój i czuć 
się szczęśliwym. Jednakże, należy dodać, że alkohol ma dwufazowe działa-
nie – najpierw przyczynia się do błogiego nastroju u człowieka, przyjemności, 
później przychodzi czas narastającego złego samopoczucia wskutek odsta-
wienia alkoholu. Zatem drugą kwestią, która przyczynia się do uzależnienia, 
będzie chęć złagodzenia dolegliwości, które pojawiają się u człowieka, gdy 
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alkohol przestaje działać, są to np. wymioty, nudności, zmęczenie oraz złe 
samopoczucie, wzmożone uczucie pragnienia, bóle głowy i drżenie rąk. Do-
starczenie alkoholu do organizmu powoduje zmniejszenie czy też całkowite 
zlikwidowanie powyższych objawów. Przywraca „normalne” funkcjonowa-
nie, lecz nie na długo. Objawy wracają kiedy organizm stopniowo wyzbywa 
się trunku, a ponowne sięgnięcie w tej sytuacji po napój alkoholowy będzie 
tzw. klinowaniem. Powstaje wtedy błędne koło, którego bieg bardzo ciężko 
przerwać. Osoba, która nieustannie spożywa napoje alkoholowe i jest już  
od nich uzależniona, w momencie odstawienia będzie narażona na jeszcze 
uciążliwsze objawy, zwane objawami zespołu abstynencyjnego. Oprócz wy-
żej wymienionych, objawami długotrwałego działania alkoholu na organizm 
człowieka, może być:

• drżenie mięśniowe,
• bezsenność lub zaburzenia snu,
• nadmierne wysuszenie śluzówek,
• tachykardia (częstoskurcz serca, objawiający się przyspieszeniem 

jego rytmu),
• wzmożona potliwość, 
• lęki i halucynacje,
• nadciśnienie tętnicze,
• rozszerzenie źrenic,
• obniżony i drażliwy nastrój.

Głównymi objawami będą majaczenie oraz drgawki, podczas których 
człowiek traci kontrolę nad ciałem (skutkować może to np. oddaniem moczu 
lub kału). Co więcej, długotrwałe drgawki mogą prowadzić do niedotlenienia 
mózgu, a także do urazów w wyniku uderzania głową o twarde podłoże. Czę-
sto objawy zespołu abstynencyjnego mogą być mylone z atakiem padaczko-
wym, co utrudnia rozpoznanie choroby. 

Uzależnieniem fizycznym nazywa się konieczność ciągłego, nieustan-
nego dostarczania alkoholu do organizmu, w celu uniknięcia przykrych 
objawów charakterystycznych dla pozbywania się trunku z organizmu.  
W dodatku, organizm u takich osób będzie domagał się coraz to większych ilo-
ści. Za uzależnienie psychiczne natomiast uważa się niepohamowane pragnie-
nie znalezienia i spożycia alkoholu, również kosztem pełnienia ważnych zadań 
i obowiązków rodzinnych, zawodowych oraz społecznych. Za objaw uzależnie-
nia psychicznego, uznaje się także picie alkoholu podczas sytuacji, gdy jest to  
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ryzykowne, niebezpieczne, a także gdy pod jego wpływem wchodzi się w kon-
flikty z prawem (Słowik-Gabryelska 2007, s. 19, 20).

Proces uzależniania się od alkoholu rozwija się na przestrzeni czasu oraz 
podczas kilku faz. Na czas, w jakim nastąpi eskalowanie problemu alkoholi-
zmu, wpływa płeć oraz wiek osób potencjalnie uzależnionych. Czym osoba 
będzie starsza, tym wolniej będzie się uzależniała. Płeć także jest w tej sprawie 
istotna, ponieważ to u kobiet proces uzależniania się przebiega szybciej. Jed-
nakże, można zauważyć, że kobiety spożywają alkohol rzadziej oraz w mniej-
szych ilościach niż mężczyźni. U kobiet także, rzadziej spostrzega się występo-
wanie uzależnień od alkoholu.

CZYNNIKI POWSTAWANIA ALKOHOLIZMU

Na zjawisko uzależnienia wpływają przeróżne czynniki: biologiczne, psy-
chologiczne oraz społeczno-ekonomiczne. 

• Czynniki biologiczne - czyli genetyczne to fakt, że dzieci wycho-
wujące się w rodzinach, gdzie występuje problem z alkoholizmem 
znacznie częściej same popadają w taką chorobę. Narażeni są także 
krewni takich rodzin i rodzeństwo. Posiadać mogą bowiem geny, 
które odpowiedzialne są za przyczynianie się do wystąpienia wzmo-
żonego ryzyka uzależnienia. Dzieci alkoholików cechują się „moc-
niejszą głową”, są mniej wrażliwi na działanie alkoholu, a co za tym 
idzie mogą więcej wypić. Wskaźnikiem wrażliwości na alkohol jest 

„poziom stężenia alkoholu we krwi, aktywność mózgu, stopień za-
burzenia równowagi, poziom odpowiednich hormonów oraz infor-
macje o ilości drinków potrzebnych do uzyskania efektu upicia się” 
(Cierpiałkowska i Grzegorzewska 2016, s. 83).

• Czynniki psychologiczne - cechy charakteru ludzi oraz wpływ 
czynników środowiskowych. Po alkoholu człowiek jest bardziej 
zrelaksowany, staje się pewniejszy siebie i łatwiej nawiązuje kon-
takty towarzyskie. Poprawia funkcjonowanie zarówno społecz-
ne,  jak i towarzyskie. Z tego względu, alkohol spożywany jest  
w wielu przypadkach poprzez osoby cechujące się niedojrzałością 
emocjonalną, aspołeczne, często izolujące się od innych osób, ma-
jące niską samoocenę i poczucie własnej wartości, posiadające trud-
ności w okazywaniu uczuć i emocji, osoby odczuwające wewnętrzny 
niepokój, poczucie winy i strach. Alkohol spożywają także osoby, 
dla których stanowi on istotną kwestię w zaufaniu oraz przyjaźni,  
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w pozyskiwaniu poważania i wartości w życiu społecznym oraz to-
warzyskim, a także w pogoni za celem i sensem życia. 

• Czynniki społeczne oraz ekonomiczne - na które składają się czyn-
niki kulturowe, rodzinne, polityczno-ekonomiczne oraz dostępność 
alkoholu. Czynniki te wiążą się z postawami ludzi, w odniesieniu 
do spożywania trunków procentowych, tradycjami i obyczajami 
panującymi w poszczególnych kulturach, a także powszechnym 
przyzwoleniem, na picie ludzi młodych czy picie w dużych ilościach, 
podczas wszelakich imprez okolicznościowych. Środowisko rodzin-
ne odgrywa kluczową rolę w tym zakresie, ponieważ może chronić 
przed uzależnieniem, przestrzegając własnych norm oraz obyczajów. 
Jednakże, jeżeli dana rodzina ma problem z alkoholizmem to wy-
wołać może to zupełnie odwrotny skutek - będzie oddziaływać sty-
mulująco na picie trunków co będzie wpływało także na eskalowa-
nie problemu. Znaczny wpływ na rozwój uzależnień alkoholizmem, 
wywiera także dostępność alkoholu - zakupu można dokonać nie-
malże wszędzie, bardzo dużo sklepów oferuje w swoim asortymen-
cie napoje procentowe, we względnie niskich cenach. Osoby młode  
bez większych problemów mogą nabyć alkohol, stały wpływ wywie-
rają także otaczające nas reklamy, promujące konsumowanie alkoho-
lu (Słowik-Gabryelska 2007, s. 20-22). 

KONSEKWENCJE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 

Należy wspomnieć o negatywnych skutkach społecznych, jakie wy-
wołuje choroba alkoholizmu. Zniszczenie i straty spowodowane uzależ-
nieniem, obejmują niemalże każdą sferę w życiu społecznym człowie-
ka. Szkody społeczne ciężko ocenić, mimo to przyjmuje się, że najbardziej 
dotkliwe są dla ludzi będących w związkach z partnerem uzależnionym  
od alkoholu, a także u członków najbliższej rodziny (Cierpiałkowska i Ziarko 
2010, s. 59). U osoby będącej alkoholikiem rozpoznaje się zaburzone funk-
cjonowanie społeczne, wynikające z „degradacji intelektualnej, upośledze-
nia pamięci, utraty nabytych umiejętności i zaniku uczuć wyższych, w tym: 
obowiązkowości, odpowiedzialności, pracowitości, sumienności” (Słowik- 
Gabryelska 2007, s. 20-22). Poza wymienionymi, można dodać także kilka 
innych czynników, które skutecznie wpływają na pogorszenie się relacji spo-
łecznych, należą do nich odmienne nastroje, napady agresji i brutalności ze 
strony osoby uzależnionej, skrajnie nieodpowiedzialne oraz niebezpieczne 
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zachowania, a także psychozy alkoholowe, czyli stan, gdy u człowieka zostaje 
zaburzone prawidłowe postrzeganie rzeczywistości, a jego myślenie oraz spo-
strzeganie jest nieprawidłowe. 

Skutkiem takich zachowań są problemy w komunikacji, między osobą 
uzależnioną, a innymi ludźmi pozostającymi z nim w styczności: w pracy,  
w rodzinie, czy w społeczeństwie. Spożywanie alkoholu wpływa na człowieka  
i jego zachowanie negatywnie, przez co zaniedbuje on swoją rodzinę i rodzin-
ne obowiązki. Cierpią na tym zarówno kontakty z partnerem, jak i z dziećmi. 
Ich kontakty ulegają znacznemu rozluźnieniu i ochłodzeniu. Problem zna-
leźć można także w środowisku pracy, cierpią na tym relacje z przełożonymi,  
a także z osobami pracującymi w tym samym miejscu. Uzależniony przeja-
wia w pracy nieodpowiedzialne zachowanie, a także niewielkie zaangażowanie  
w to co robi, co przekłada się na spadek jego wydajności. Zatrudnienie osoby 
nadużywającej alkoholu, wiąże się z ryzykiem, a z punktu ekonomicznego jest 
nieopłacalne.

ANALIZA I INTERPRETACJA  
WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

W celu zweryfikowania przyjętego w niniejszym opracowaniu założenia, 
iż alkoholizm jest główną patologią, która przyczynia się do występowania 
wykluczeń społecznych wśród mieszkańców Białej Podlaskiej, przeprowadzo-
no badania, w którym wzięło udział 100 mieszkańców miasta Biała Podlaska, 
którzy internetowo wypełnili kwestionariusz ankiety. 

Rys. 1. Czy zauważył(a) Pan(i) występowanie zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców 
miasta Biała Podlaska?

Źródło: Opracowanie własne.
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Na pytanie czy respondenci zauważyli występowanie zjawiska patologii 
społecznej wśród mieszkańców Białej Podlaskiej, aż 56 osób odpowiedziało 
potwierdzająco i była to ponad połowa respondentów. Kolejną grupę w licz-
bie 25 osób stanowią osoby, które nie potrafiły jasno określić czy faktycznie 
zauważyli takie zjawisko. Natomiast do ostatniej grupy zalicza się 19 osób, 
które według odpowiedzi nie zaobserwowały takiego zjawiska w Białej Podla-
skiej. Zebrane dane ukazane są na Rys. 1.

Rys. 2. Które z poniższych patologii Pana(i) zdaniem są najczęściej występującymi wśród 
mieszkańców Białej Podlaskiej?

Źródło: Opracowanie własne. 

Na Rys. 2. przedstawione zostały dane, gdzie respondenci mieli wskazać, 
które z wymienionych patologii są według nich najczęściej występującymi 
wśród mieszkańców Białej Podlaskiej. Do wyboru mieli takie zjawiska, jak: 
ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, narkomania, przemoc, prostytucja, prze-
stępczość i hazard. Każdy z respondentów mógł wybrać od jednej do maksy-
malnie trzech patologii. Według badanych najczęściej występującym problem 
patologii społecznej wśród mieszkańców Białej Podlaskiej jest alkoholizm  
i wskazało go, aż 74 ankietowanych. Bezrobocie jest na drugim miejscu pod 
względem głosów i wskazało go ponad połowę ankietowanych, tj. 54 osoby. 
Na kolejnych miejscach pod względem częstotliwości występowania według 
respondentów jest: przemoc (37 głosów), ubóstwo (27 głosów), przestępczość 
(20 głosów) oraz uzależnienie od narkotyków i innych substancji psychoak-
tywnych (14 głosów). Najmniej głosów uzyskała prostytucja, którą wybra-
ły tylko 3 osoby oraz hazard wskazany przez jedną osobę. Można stwierdzić, 
że dwa ostatnie zjawiska są w Białej Podlaskiej dość znikome, niemalże nie 
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występują na terenie miasta. Natomiast alkoholizm i bezrobocie, które wska-
zało ponad połowę respondentów są problemami często występującymi i naj-
bardziej zauważalnymi wśród mieszkańców tego miasta. 

Rys. 3. Czy był(a) Pan(i) kiedykolwiek świadkiem wykluczenia, czyli odrzucenia kogoś z danej 
grupy społecznej?

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejne pytanie w ankiecie odnosiło się do wykluczeń społecznych,  
a mianowicie czy respondenci byli kiedykolwiek świadkami wykluczenia spo-
łecznego, będącego odrzuceniem, wyizolowaniem danej osoby z grupy spo-
łecznej. Zdecydowana większość, w liczbie 63 osób odpowiedziało, że byli 
świadkami takiej sytuacji.  22 osoby stwierdziły, że nie były nigdy naocznym 
świadkiem, aby w ich towarzystwie ktoś został wykluczony z towarzystwa, na-
tomiast 15 badanych nie potrafiło jasno określić, czy taka sytuacja kiedykol-
wiek wydarzyła się w ich obecności. Przyznanie się ponad połowy responden-
tów (63%) do bycia świadkiem wykluczenia społecznego nakreśla, jak duży 
problem stanowi to wśród społeczności. Powyższe dane pozyskane w badaniu 
zobrazowane zostały na Rys. 3. 

W dalszej części ankiety sprawdzono, jakie grupy zdaniem responden-
tów są w największym stopniu narażone na wykluczenie społeczne. Mogli oni 
wybrać od jednej do maksymalnie 4 odpowiedzi. W znacznej przewadze re-
spondenci na najbardziej narażoną grupę wytypowali osoby wychowujące się 
w rodzinach patologicznych, na tę opcję zagłosowało aż 70 osób, co stanowi 
70% wszystkich respondentów. Po wynikach badań można wywnioskować, 
iż prawdą jest, że większość ludzi zgadza się z twierdzeniem, że osoby wy-
chowujące się w rodzinach dysfunkcyjnych są w większym stopniu narażone 
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na powielanie w przyszłości zachowań patologicznych. Według badanych na 
drugim miejscu najbardziej narażona jest grupa ludzi chorujących psychicznie 
i wybrało ją 41 ankietowanych. W dalszej kolejności, mając po 37 głosów 
uplasowali się ludzie bezdomni oraz niepełnosprawni i chorzy. Na podobnym 
poziomie znalazły się rodziny mieszkające w biedzie (33 głosy), a także osoby, 
które opuściły zakłady karne (31 głosów). Na pozostałe grupy zagłosowało 
poniżej 20 badanych. Tylko 19 osób stwierdziło, że imigranci są narażeni na 
wykluczenie, a 17 ankietowanych wskazało osoby posiadające niskie wykształ-
cenie. Do grup najmniej narażonych na wykluczenie według ankietowanych 
zalicza się dzieci porzucone przez biologicznych rodziców (14 głosów), kobie-
ty wychowujące dzieci samotnie (11 osób), a także ludzi starszych na których 
zagłosowało tylko 5 osób. Powyższe dane zobrazowane zostały na Rys. 4.

Rys. 4. Jakie grupy Pana(i) zdaniem są w największym stopniu narażone na wykluczenie 
społeczne?

Źródło: Opracowanie własne.

Zdecydowana większość respondentów, czyli aż 95 osób, stanowiących 
95% wszystkich ankietowanych na pytanie czy uważają, że wykluczenie spo-
łeczne ma negatywny wpływ na psychikę osób wykluczonych wybrało odpo-
wiedź potwierdzającą. Natomiast 3 osoby wybrały opcję, że nie mają na ten 
temat zdania i tylko 2 ankietowanych nie zgodziło się jakoby wykluczenie 
miałoby nieść za sobą negatywne konsekwencje. Niejednokrotnie zauważyć 
można, że osoby wykluczone z poszczególnych grup społecznych, stają się 
zdystansowane wobec ludzi oraz czują się od nich gorsi. Powyższe dane zebra-
ne w badaniach ukazane zostały na Rys. 5. 
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Rys. 5. Czy uważa Pan(i), że wykluczenie społeczne ma negatywny wpływ na psychikę osób 
wykluczonych?

Źródło: Opracowanie własne. 

Rys. 6. Którą z poniższych patologii społecznych uważa Pan(i) za główną przyczynę występo-
wania wykluczeń społecznych wśród mieszkańców Białej Podlaskiej?

Źródło: Opracowanie własne.

Ankietowanym zostało zadane pytanie, którą z patologii społecznych 
uważają za główną przyczynę występowania wykluczeń społecznych wśród 
mieszkańców Białej Podlaskiej. Wypisane zostały zjawiska takie, jak: alkoho-
lizm, ubóstwo, bezrobocie, przemoc, przestępczość, narkomania, ankietowani 
mogli dopisać także coś od siebie. 

Najliczniejszą grupę wśród ankietowanych stanowiło 45 osób, które 
za główną przyczynę występowania wykluczeń społecznych w Białej Podla-
skiej uważały alkoholizm. Jako następne w kolejności przyczyny wykluczeń 
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respondenci uznali ubóstwo i bezrobocie, które pod względem głosujących 
były na bardzo podobnym stopniu, na ubóstwo zagłosowało 18 osób, a na 
bezrobocie 16 osób. Pozostałe patologie w opinii ankietowanych w znacznie 
mniejszym stopniu przyczyniają się do powstawania w Białej Podlaskiej wy-
kluczeń społecznych i uzyskały poniżej 10 głosów badanych. 8 osób uważa-
ło, że to przemoc jest najbardziej poważną przyczyną wykluczeń, w odczuciu  
7 respondentów była to przestępczość. Tylko 6 ankietowanych uważało za 
przyczynę narkomanię. Nikt z badanych nie dopisał innej przyczyny wyklu-
czeń społecznych niż zostały wymienione w pytaniu. Powyższe dane uzyskane 
w badaniu zobrazowane zostały na Rys. 6. 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania wykazały, że najczęściej występującą patologią 
na terenie Białej Podlaskiej jest alkoholizm. W dalszej kolejności: bezrobocie, 
przemoc, ubóstwo i przestępczość. Uplasowanie alkoholizmu na pierwszym 
miejscu spowodowane jest m.in.: łatwą dostępnością alkoholu oraz powszech-
nym przyzwoleniem na spożywanie alkoholu przez młode osoby, a także picie 
trunków w dużych ilościach, podczas niemalże każdej imprezy okolicznościo-
wej i rodzinnej uroczystości. Wyszczególnienie tego problemu jest także przy-
czyną prób radzenia sobie z problemami, ludzie w stanie upojenia zapominają  
o problemach życia codziennego i trwają przez jakiś czas w stanie euforii. 
Wpływa to także na ich pewność siebie oraz łatwość nawiązywania kontaktów 
towarzyskich, co odbierane jest jako plus spożywania alkoholu. 

Grupami najbardziej narażonymi na wykluczenia społeczne w Białej Pod-
laskiej są osoby: wychowujące się w rodzinach patologicznych (mogące takie 
zachowania w przyszłości powielać), ludzie chorujący psychicznie, bezdomni, 
niepełnosprawni i chorzy, rodziny mieszkające w biedzie oraz osoby, które 
opuściły zakłady karne. Potwierdziło się również twierdzenie, iż wykluczenie 
społeczne ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne osób, które zostały 
dotknięte tym problemem. Przeprowadzone badania wskazują, że większość 
badanych była także kiedyś świadkiem wykluczenia społecznego.

 Za główną przyczynę występowania wykluczeń społecznych wśród 
mieszkańców Białej Podlaskiej badani uznali alkoholizm. Tym samym, po-
twierdzone zostało założenie, iż to właśnie alkoholizm jest główną patologią, 
która przyczynia się do występowania wykluczeń społecznych wśród miesz-
kańców miasta Biała Podlaska. 
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Rozwiązany został również problem badawczy, mieszkańcy Białej Pod-
laskiej znaczną przewagą głosów (95% badanych) uznali, że wykluczenie spo-
łeczne ma negatywny wpływ na psychikę osób wykluczonych.

Badani ukazali także, że patologie w bardzo dużym stopniu wpływają na 
powstawanie wykluczeń społecznych w mieście Biała Podlaska. Są to zjawi-
ska mocno ze sobą powiązane i można powiedzieć, że występują w związku 
przyczynowo-skutkowym. Przykładem tego mogą być osoby przejawiające 
zachowania patologiczne, np. pijane lub pod wpływem substancji psychoak-
tywnych, które z racji na zaburzone postrzeganie rzeczywistości (przez któ-
re mogą zrobić komuś krzywdę, mieć niekontrolowane napady agresji lub 
skłonności do przemocy) są ignorowani, omijani i ostatecznie wykluczani ze 
społeczeństwa. 

Przeprowadzone w pracy badania oraz wyciągnięte z nich wnioski po-
zwoliły  zweryfikować poprawność postawionych założeń oraz wskazały, jak 
istotnym problemem są patologie i wykluczenia społeczne. Podsumowując, 
cel pracy, którym było sprawdzenie czy alkoholizm jest główną przyczyną 
występowania wykluczeń wśród mieszkańców miasta Biała Podlaska, został 
osiągnięty. Założenie świadczące, iż jest to alkoholizm było prawidłowe.
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ALCOHOLISM AS A MAIN PATHOLOGY 
CONTRIBUTING TO THE OCCURRENCE  

OF SOCIAL EXCLUDIONS AMONG INHABITANTS  
OF THE CITY OF BIAŁA PODLASKA

Abstract: The main aim of the article is to verify the assumption  
that alcoholism is the main pathology that contributes to the occurren-
ce of social exclusion among the inhabitants of Biała Podlaska. The rese-
arch aims to explain and present the essence of social exclusion along with  
the indication of people most exposed to this phenomenon, as well as the 
presentation of the essence of social pathologies, with particular emphasis on 
the problem of alcoholism. It shows what is associated with alcohol addiction, 
its symptoms, factors and consequences are listed. Another research problem 
is to determine whether the inhabitants of the city of Biała Podlaska believe 
that social exclusion has a negative impact on the psyche of excluded people. 
In the further part of the work, there is also an analysis and interpretation of 
own research, and the work is concluded with a summary.

Keywords: alcoholism, social pathologies, social exclusion, habitants of Biała 
Podlaska.
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WPŁYW NIEDOBORU WAPNIA, 
ŻELAZA ORAZ WITAMINY D  

NA ROZWÓJ NIEMOWLĄT 
I DZIECI DO 3 ROKU ŻYCIA

Streszczenie: Odpowiedni model żywienia oraz właściwe jego bilansowanie 
stanowią podstawę ludzkiego zdrowia. Już od pierwszych dni życia dziecka 
należy zadbać o to, aby minimalizować ryzyko nieprawidłowości w diecie dy-
namicznie rozwijającego się organizmu. Celem pracy był przegląd dostępnej 
literatury na temat oddziaływania niedoborów żelaza i wapnia oraz witaminy 
D na rozwój niemowląt i dzieci poniżej 3 roku życia, jak również określenie 
wpływu odpowiednio zbilansowanej diety w tej grupie wiekowej. Niebaga-
telną rolę w kontekście prawidłowej diety odgrywa karmienie piersią, które 
powinno stanowić bazę we wczesnym etapie życia. Niemowlęta wykazujące 
gotowość do rozszerzania diety zaczynają dodatkowo pobierać także inne po-
karmy. Odpowiednie żywienie niemowlaka stanowi dla jego opiekunów duże 
wyzwanie, zwłaszcza z uwagi na otaczające uprzemysłowione gotowe produkty, 
często zawierające niezalecane substancje oraz opierające się na monotonnych 
składnikach.

Słowa kluczowe: żywienie niemowląt, niedobór wapnia, niedobór żelaza, 
witamina d 

WPROWADZENIE

Odpowiedni model żywienia oraz właściwe jego bilansowanie stanowią 
podstawę ludzkiego zdrowia. Już od pierwszych dni życia dziecka należy za-
dbać o to, aby minimalizować ryzyko nieprawidłowości w diecie dynamicznie 
rozwijającego się organizmu. Powszechnie mówi się o ogromnym znaczeniu 
zwłaszcza tysiąca pierwszych dni od przyjścia noworodka na świat, podczas 
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których wykształca się odporność, tak ważna w kontekście późniejszej ekspo-
zycji na zakażenia w okresie pobytu w żłobku czy przedszkolu (Beluska-Tur-
kan i in. 2019, Gómez-Martín i in. 2021). Niebagatelną rolę w kontekście 
prawidłowej diety odgrywa karmienie piersią, które powinno stanowić bazę 
we wczesnym etapie życia. Między 17. a 26. tygodniem życia niemowlęta wy-
kazujące gotowość do rozszerzania diety zaczynają dodatkowo pobierać także 
inne pokarmy, stopniowo rozszerzając dietę. W związku z tym przed opie-
kunami niemowląt i dzieci stoi wyzwanie właściwego bilansowania posiłków 
pod kątem gęstości odżywczej. Kluczowe jest uwzględnienie zalecanego przez 
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) poziomu składników mineralnych, 
takich jak żelazo czy wapń oraz poziomu witaminy D. W zależności od etapu 
rozwoju dziecka ten poziom może się różnić. Zatem w kontekście zapotrzebo-
wania na składniki mineralne bardzo ważny jest aspekt wieku dziecka (Szajew-
ska i in. 2021). Odpowiednia pod kątem odżywczym dieta i troska o żywie-
nie zgodne z zaleceniami specjalistów są bardzo istotne, zwłaszcza z uwagi na 
otaczające uprzemysłowione gotowe produkty, często zawierające niezalecane 
substancje oraz opierające się na monotonnych składnikach. Celem niniejszej 
pracy jest dokonanie przeglądu dostępnej literatury na temat oddziaływania 
niedoborów żelaza i wapnia oraz witaminy D na rozwój niemowląt i dzieci 
poniżej 3 roku życia, jak również określenie wpływu odpowiednio zbilanso-
wanej diety w tej grupie wiekowej.

ŻELAZO

Żelazo jest ważnym mikroelementem, niezbędnym do prawidłowego 
rozwoju organizmu. Pozyskiwane jest wyłącznie z diety, ponieważ zasoby 
żelaza zgromadzone do momentu porodu ulegają stopniowemu wyczerpaniu. 
W związku z tym już od początku rozszerzania diety (zazwyczaj około 6. 
miesiąca życia) niemowlęta powinny spożywać pokarmy bogate w żelazo. 
Wyróżniamy dwie postaci żelaza: hemowe oraz niehemowe.  Żelazo hemowe 
znajduje się w pokarmach takich jak mięso i ryby, stanowi lepiej wchłanialną 
formę. Natomiast żelazo niehemowe występuje w warzywach, głównie szpi-
nak, soczewica, fasola, pestki dyni (Joo i in, 2016, Cerami 2017). Aby żelazo 
było lepiej przyswajalne należy je podawać z produktami bogatymi w witami-
nę C, natomiast ograniczać łączenia w jednym posiłki źródeł żelaza i wapnia. 
Ten mikroelement jest istotny dla prawidłowej mielinizacji, neuroprzekaź-
nictwa oraz produkcji erytrocytów (Gómez-Martín i in. 2021). Niemowlęta  
w wieku 6-12 miesięcy wykazują duże zapotrzebowanie na żelazo – 11mg 
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dziennie (Tabela 1). Stąd warto pamiętać o hamującej roli wapnia i ograni-
czyć spożywanie przez niemowlę mleka krowiego do ukończenia pierwszego 
roku życia. U dzieci w wieku 1-3 lat zapotrzebowanie na żelazo spada do 7mg 
(Tabela 1) (Carter i in. 2010, Szajewska i in. 2021). 

WAPŃ

Należący do grupy makroelementów wapń jest kolejnym istotnym skład-
nikiem mineralnym w diecie. Poziom wapnia w organizmie jest stale regulo-
wany w zależności od poziomu spożycia i wydalania, uwzględniając w tym 
procesy zachodzące w nerkach, jelitach oraz kościach (Cormick i in. 2021). 
Ten makroelement jest głównym budulcem kości i zębów. Wapń uczestni-
czy również w regulacji hormonalnej, przewodnictwie impulsów nerwowych, 
kurczliwości mięśni oraz krzepnięciu krwi (Zhu i in. 2012, Szeleszczuk i in. 
2014). Do produktów bogatych w wapń o dobrej przyswajalności należy mle-
ko i jego przetwory, zaś rośliny takie jak jarmuż, pietruszka, szpinak również 
stanowią źródło wapnia, ale ze względu na obecność kwasów szczawiowego  
i fitynowego jego przyswajalność jest znacznie gorsza (Ross i in. 2011). Jeśli 
chodzi o normy żywieniowe w Polsce przedstawiają się one następująco: wy-
starczające spożycie (AI) dla niemowląt 0-6 miesięcy wynosi 200 mg/dobę, 
0-7 miesięcy – 260 mg/dobę, zaś dla dzieci 1-3 lata średnie zapotrzebowanie 
(EAR) wynosi 500 mg/dobę (Tabela 1)(Jarosz i in. 2017, Hodges i in. 2019).

WITAMINA D3

Okres pierwszych trzech lat życia dziecka to szczególny czas bardzo 
dynamicznego rozwoju organizmu, w którym również wykształca się od-
porność. Jeśli chodzi o niemowlętai małe dzieci jest ona szczególnie ważna  
w kontekście późniejszej ekspozycji na zakażenia podczas kontaktu z rówie-
śnikami oraz dorosłymi. Właściwy poziom witaminy D jest niezbędny do 
prawidłowego rozwoju odporności oraz metabolizmu kości (Gómez-Martín 
i in. 2021). Wyróżniamy 3 źródła pozyskiwania tej witaminy: synteza skórna, 
odpowiednia dieta oraz suplementacja. W żywności witamina D występuje  
w niewielkich ilościach, jej dobre źródła stanowią tłuste ryby i jaja, należy 
do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.W krajach o mniejszym nasło-
necznieniu troska o właściwy poziom tej witaminy oraz dobór jej suple-
mentacji powinien być traktowany priorytetowo. Dzienne zapotrzebowanie  
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na witaminę D wynosi: 10μg dla niemowląt 0-12 miesięcy, 15 μg dla dzieci 
1-3 lat (Tabela 1) (Tuchendler i in. 2010, Jarosz i in. 2017).

SKUTKI NIEDOBORÓW A ROZWÓJ ORGANIZMU  
DO 3 ROKU ŻYCIA

W niniejszej pracy opisano znaczenie najważniejszych składników mine-
ralnych tj. żelazo i wapń oraz kluczowej dla organizmu i jednocześnie najbar-
dziej zagrożonej niedoborami witaminę D.

Na początku życia człowieka dieta ma za zadanie dostarczyć energię  
i składniki odżywcze, aby umożliwić rozwój fizyczny oraz psychomotorycz-
ny. Warto uwzględnić także tzw. programowanie metaboliczne, czyli wpływ 
czynników zewnętrznych ze strony środowiska w krytycznych okresach ży-
cia na rozwój danego organizmu i ryzyko zachorowania w ciągu dalszego ży-
cia. Dlatego tak istotne jest prawidłowe żywienie, a w kontekście niemowląt  
i małych dzieci właściwe rozszerzanie diety i zapewnienie składników odżyw-
czych w odpowiednich proporcjach. Błędy żywieniowe już od wczesnego eta-
pu życia mogą wpływać na metabolizm i zaburzenie procesów fizjologicznych,  
a w konsekwencji zwiększać ryzyko alergii, otyłości czy chorób układu krąże-
nia (Lanigan i in. 2009, Greer i in. 2019, Szajewska i in. 2021).

Tabela 1. Normy spożycia żelaza, wapnia i witaminy D dla populacji Polski w wieku 0-3 lat.

Wiek dzieci Żelazo (mg/dobę) Wapń (mg/dobę) Witamina D (µg/dobę)

EAR RDA EAR RDA AI

0-6 miesięcy 0,3 (AI) 200 (AI) 10

6-12 miesięcy 7 11 260 (AI) 10

1-3 lata 3 7 500 700 15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Jarosz i in. 2017.

W tabeli 1 zostały podsumowane zalecenia Instytutu Żywności i Żywie-
nia z 2017 roku dotyczące norm spożycia na żelazo, wapń oraz witaminę d dla 
populacji dzieci w Polsce.

W przypadku żelaza i wapnia ilość została podana w jednostce mg/
dobę, zaś dla witaminy D - μg/dobę. Zastosowano określone poziomy norm:  
AI (Adequate Intake), EAR (Estimated Average Requirement) oraz RDA  
(Recommended Dietary Allowance) (Jarosz i in. 2017). Jako AI uznawany 
jest poziom wystarczającego spożycia składników odżywczych, określony  
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z uwzględnieniem średniego spożycia w danej grupie w przypadkach, gdy nie 
są dostępne dane pozwalające na określenie EAR i RDA. EAR czyli poziom 
średniego zapotrzebowania rozumiany jest jako uśredniony poziom zapotrze-
bowania w danej grupie, który jest właściwy dla połowy tej grupy. Zaś poziom 
zalecanego spożycia – RDA, to poziom spożycia składników odżywczych, 
który pokrywa zapotrzebowanie prawie wszystkich osób w grupie (Jarosz  
i in. 2017).

Analizując zagadnienie niedoboru witaminy D należy wziąć pod uwa-
gę kilka istotnych kwestii. W związku z możliwością syntezy skórnej bardzo 
ważnym czynnikiem jest poziom nasłonecznienia, który zależy od szeroko-
ści geograficznej. W krajach o mniejszym nasłonecznieniu troska o właściwy 
poziom tej witaminy oraz dobór jej suplementacji powinien być traktowany 
priorytetowo (Tuchendler i in. 2010, Gómez-Martín i in. 2022). Jeśli chodzi 
o zalecenia dotyczące suplementacji w literaturze przedstawione zostały do-
stosowane do wieku następujące stężenia: dla niemowląt poniżej 6 miesięcy  
400 IU/dobę, dla 6-12 miesięcy – 400-600 IU/dobę, zaś dla dzieci 1-3 lat  
600-1000 IU/dobę (Marcinowska-Suchowierska i in. 2010, Szajewska i in. 
2021). Wystąpienie niedoboru witaminy D w młodym wieku (do 3 roku 
życia) może nieść za sobą poważne skutki w związku z zaburzeniem mine-
ralizacji kości i ujemnym bilansem wapniowym. Gorszy rozwój kostny  
u dzieci może prowadzić do krzywicy (Rizzoli i in. 2010, Rusińska i in. 2018).  
Ze względu na wpływ witaminy D na gospodarkę wapniowo-fosforanową, 
należy także dodatkowo kontrolować również poziom wapnia. W literaturze 
określono normy spożycia na ten makroelement uwzględniające wiek (Tabela 
1), z którego wynika, iż zapotrzebowanie na wapń wzrasta od okresu niemow-
lęctwa. Wapń wpływa na regulację gospodarki hormonalnej, procesów krzep-
nięcia krwi oraz procesów zapalnych. Niedobór wapnia na początku życia 
może powodować krzywicę (tak jak w przypadku niedoboru witaminy D),  
a także tężyczkę i zaburzenia neurologiczne. U najmłodszych dzieci może wią-
zać się to także z wczesną próchnicą, nadmierną płaczliwością i potliwością,  
a także opóźnionym pojawieniem się uzębienia i nauką chodu (Rizzoli i in.  
2010, Ross i in. 2011, Jarosz i in. 2017, Weker i in. 2017). Jeśli chodzi zaś o znacz-
nie obniżony poziom żelaza, niesie on za sobą konsekwencje nie tylko związane 
z niedokrwistością, lecz także zaburzenia ze strony układu immunologicznego 
oraz nerwowego. W literaturze przedstawiono, iż żelazo wpływa na homeos-
tazę neuroprzekaźników i cytokin, jak również uczestniczy w różnicowaniu  
i proliferacji limfocytów T (Beluska-Turkan i in. 2019, Wang i in. 2019). 
Poziom poniżej normy może wiązać się także z problemami z koncentracją, 
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uczeniem się oraz nawet uszkodzeniami mózgu. Właściwy poziom poda-
ży żelaza w diecie jest szczególnie istotny z uwagi na duże zapotrzebowanie  
w 1 roku życia. Długotrwałe niedobory podstawowych witaminy D oraz wap-
nia i żelaza mogą mieć bardzo poważne skutki dla rozwoju młodego organi-
zmu (Cao i in. 2016, Mattei i in. 2019, Farias i in. 2020).

POZIOM NIEDOBORÓW NA PODSTAWIE BADAŃ

Na prawidłowo zbilansowaną dietę składa się wiele czynników, w tym 
właściwe spożycie składników mineralnych i witamin. Na podstawie poniż-
szych prac omówiono poziom niedoborów występujący u niemowląt i dzieci 
w wieku 0-3 lat z uwzględnieniem witaminy D, wapnia oraz żelaza (Tabela 2). 
Zbyt niskie spożycie witaminy D odnotowano w pracach Nassreddine i wsp., 
Gómez-Martín i wsp., Concina i wsp. oraz Weker i wsp.  Badania tych au-
torów wskazują na bardzo powszechny problem niedoboru tej witaminy, wy-
stępuje on w każdej z badanych grup (Weker i in. 2017, Concina i in. 2021, 
Gómez-Martín i in. 2022, Nassreddine i in. 2022). Weker i wsp. wskazuje 
na 75% niemowląt i ponad 94% dzieci w wieku 1-3 lat, u których występuje 
spożycie witaminy D poniżej zalecanych norm w Polsce (Weker i in. 2017). 
Gómez-Martín i wsp. opisuje, iż w Hiszpanii, mimo znacznego nasłonecznie-
nia w ciągu roku, dzieci otrzymują suplementy z witaminą D (Gómez-Martín 
i in. 2022). Natomiast w pracy Concina i wsp. przedstawia, że dzienne spoży-
cie tej witaminy było poniżej 10% zalecanej wartości (średnio 1,1 μg/dzień), 
co wskazuje na znaczny poziom niedoboru (Concina i in. 2021). Wśród 
dzieci badanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Nassreddine i wsp. 
zauważa najniższe spożycie witaminy D w grupie 24-47,9 miesięcy (Nassred-
dine i in. 2022). Zbyt niskie spożycie żelaza u niemowląt i dzieci poniżej  
3 roku życia odnotowano w pracach Nassreddine i wsp., Gómez-Martín  
i wsp., Concina i wsp. oraz Weker i wsp. Badania w Polsce prowadzone przez 
Weker i wsp. wskazują na występowanie niedoboru żelaza u 24,6% niemowląt 
(Weker i in. 2017). Nieco wyższy poziom niedoboru opisano przez Nassred-
dine i wsp., gdzie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nawet 46% nie-
mowląt prezentuje zbyt niskie spożycie tego mikroelementu (Nassreddine i in. 
2022). Próba opisana przez Gómez- Martín i wsp. wskazuje, iż w grupie dzieci 
pomiędzy 18 a 24 miesięcy życia spożycie żelaza było poniżej zalecanego po-
ziomu w P25. Autorzy analizowali całokształt diety hiszpańskich dzieci i zwra-
cają uwagę na fakt, że w tym wieku ograniczono także spożycia przetworzo-
nej żywności dedykowanej dla niemowląt, która zazwyczaj jest fortyfikowana 
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żelazem (Gómez-Martín i in. 2021). Z kolei Concina i wsp. opisują u dzieci 
z włoskiej kohorty spożycie żelaza na poziomie 4,5 mg/dzień i średnio 50% 
spożycia referencyjnego populacji (PRI, ang. Population Reference Intakes), za-
tem poniżej zalecanej normy. Jednakże autorzy dodatkowo podkreślają duże 
spożycie mleka i jego przetworów (większe niż mięsa i ryb), co przekłada się 
na obniżone spożycie i możliwości wchłaniania żelaza (Concina i in. 2021). 
Interesującą pracę prezentuje Woźniak i wsp., która podejmuje zagadnienie 
wpływu edukacji rodziców i opiekunów na poziom żelaza wśród niemowląt. 
Wskazano, iż podjęcie regularnej edukacji skutkowało statystycznie istotnym 
wzrostem parametrów czerwonych krwinek (RBC), hemoglobiny (HGB),  
hematokrytu (HCT) i średniej objętości komórek (MCV) oraz spożycia że-
laza. Zauważono również, że rok prowadzonej interwencji dietetycznej wpły-
nął korzystnie na wzbogacenie diety o błonnik, żelazo i witaminę C  (Woź-
niak i in. 2022). Natomiast Algarin i wsp. prezentuje również innowacyjną 
pracę badającą związek anemii z niedoboru żelaza występującej u niemowląt  
a zmianą we wzorcach sieci funkcjonalnych mózgu w stanie spoczynku u osób 
dorosłych. Przedstawione w wynikach badaczy wnioski wskazują na zmia-
nę wzorców połączeń mózgowych po wielu latach od wystąpienia czynnika  
w postaci niedoboru żelaza . Wykazano różnice takie jak obniżona tylna łącz-
ność sieci stanu spoczynkowego (DMN) z lewą korą tylnego zakrętu obręczy 
(PCC) oraz wzrost łączności z obszarami objętymi DMN i grzbietowymi sie-
ciami uwagi u dorosłych ze stwierdzoną anemią w wieku niemowlęcym. Może 
stanowić to istotny element wnioskowania na temat mechanizmów zmian 
poznawczych wśród dorosłych z uwzględnieniem niedoborów składników od-
żywczych (Algarin i in. 2017). Nieco inaczej przedstawiają się wyniki badaczy 
dotyczące wapnia. W pracach Nassreddine i wsp. oraz Weker i wsp. wskazano 
na zbyt niskie spożycie wśród dzieci w wieku poniżej 3 roku życia. W pierw-
szej z nich autorzy wskazują na spożycie wapnia poniżej EAR u 36% dzieci  
w wieku 12-23,9 miesięcy w ZEA (Nassreddine i in. 2022). Natomiast wśród 
polskich dzieci poniżej 3 roku życia badanych przez Weker i wsp. odnoto-
wano nieco wyższy poziom niedoboru wapnia u 42,3% uczestników (Weker 
i in. 2017). Odmienne wnioski prezentują Concina i wsp., gdzie u ponad 
połowy grupy włoskich niemowląt – 51,7%, spożycie wapnia było powyżej 
zalecane poziomu (Concina i in. 2021). Podobnie w pracy Gómez-Martín 
i wsp., gdzie poziom spożycia wapnia P25 był nieco powyżej wartości reko-
mendowanych – u dzieci w wieku 18 miesięcy wynosił 440,9 mg/dzień, zaś 
w wieku 24 miesięcy – 418,7 mg/dzień (Gómez-Martín i in. 2021). Choć 
tematyka żywienia dzieci jest szeroko rozpowszechniona w literaturze, wciąż 
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brakuje dokładnych badań różnych populacji pod kątem wpływu niedoborów 
składników mineralnych i witamin opartych na standaryzowanych protoko-
łach, zwłaszcza w ujęciu skutków długofalowych.

Tabela 2. Analiza niedoborów wapnia, żelaza i witaminy D u niemowląt i dzieci do 3 roku życia 
na podstawie literatury.

Autor, tytuł, rok Cele, materiał i metody, wyniki

Nassreddine i wsp.
 
Total Usual Nutrient Intakes and 
Nutritional Status of United Arab 
Emirates Children (<4 Years):  Fin-
dings from the Feeding Infants and 
Toddlers Study (FITS) 2021
 
2022

Cele: Przedstawienie stanu odżywienia i wzorców żywienio-
wych u dzieci poniżej 4 roku życia w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich (ZEA) oraz stosowanie się do obowiązujących 
zaleceń żywieniowych i dietetycznych.
Materiał i metody: 525 dzieci w wieku 0-47,9 miesięcy  
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Abu Dhabi, Dubai 
and Sharjah) zostało poddanych pomiarom antropometrycz-
nym i analizie diety przez 24h.  
Wyniki: We wszystkich grupach wiekowych spożycie 
witaminy D, podczas gdy EAR w grupie 24-47,9 miesięcy 
było poniżej normy. Zbyt małe spożycie wapnia poniżej EAR 
zaobserwowano u 36% dzieci między 12 a 23,9 miesięcy. 
Również spożycie żelaza było niewystarczające u 46% nie-
mowląt 6-11,9 miesięcy.

Gómez-Martín i wsp.
Early Life Nutrition and the Role of 
Complementary Feeding on Later 
Adherence to the Mediterranean Diet 
in Children up to 3 Years of Age
 
2022

Cele: Ocena charakterystyki diety u niemowląt i dzieci do 36 
miesięcy i jej wpływu na dzieci w wieku 24-36 miesięcy.
Materiał i metody: 97 urodzonych w terminie dzieci wzięło 
udział w badaniu z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety 
dotyczącym częstotliwości i rodzaju posiłków.
Wyniki: Odnotowano zbyt niskie spożycie witaminy D we 
wszystkich badanych grupach w porównaniu do zalecanego 
poziomu spożycia wg European Food Safety Authority.

Woźniak i wsp.
The Influence of Intensive Nutritio-
nal Education on the Iron Status in 
Infants
 
2022

Cele: Ocena wpływu interwencji żywieniowej na poziom 
żelaza wśród niemowląt
Materiał i metody: Rodzice i niemowlęta (160 par,  
w tym 80 w grupie kontrolnej) otrzymywali intensywną 
edukację żywieniową w formie wiadomości tekstowych 4-6 
razy w tygodniu. Porównano wyniki badań krwi niemowląt 
przed i po próbie.
Wyniki: Parametry krwi RBC, HGB, HCT i MCV wśród 
niemowląt z grupy badanej wykazały istotny statystycznie 
wyższy poziom w porównaniu z grupą kontrolną. Po roku 
edukacji dieta dzieci z grupy badanej była bogatsza w żelazo 
oraz błonnik i witaminę C.

Gómez-Martín i wsp.
 
Identification of Nutritional Targets 
in Spanish Children Belonging to the 
LAyDI Cohort for the Development 
of Health Promotion Strategies in the 
First Two Years of Life
 
2021

Cele: Analiza żywienia hiszpańskich dzieci w wieku 18 i 24 
miesięcy
Materiał i metody: 762 dzieci – 426 osób w wieku 18 
miesięcy i 336 osób w wieku 24 miesięcy zostało poddanych 
ocenie na podstawie kwestionariusza na temat spożywanych 
posiłków.
Wyniki: Spożycie żelaza było niższe niż zalecany poziom  
w P25 u dzieci w wieku 18 i 24 miesięcy. Całość próby wy-
kazała także zbyt niskie spożycie witaminy D, chociaż poziom 
spożycia wapnia w P25 był wyższy od rekomendowanego.
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Concina i wsp.
 
Dietary Intake of the Italian PHIME 
Infant Cohort: How We Are Getting 
Diet Wrong from as Early as Infancy
 
2021

Cele: Przedstawienie analizy poziomu spożycia energii, 
mikro- i makroelementów wśród włoskich dzieci w wieku 
18 miesięcy i porównanie diety dzieci w kohorcie z włoskimi 
referencyjnymi wartościami żywieniowymi (DRV).
Materiał i metody: Zbadano 389 par matka-dziecko 
(niemowlęta w wieku 18 miesięcy) za pomocą dzienniczka 
żywności raportowanego przez 7 dni.
Wyniki: Odnotowano spożycie witaminy D i żelaza poniżej 
zalecanego poziomu (średnie spożycie 1,1 μg/dzień i 4,5mg/
dzień odpowiednio). U nieco ponad połowy niemowląt 
(51,7%) poziom spożycia wapnia był wyższy niż zalecany.

Algarin i wsp.
 
Differences on Brain Connectivity in 
Adulthood Are Present in Subjects 
with Iron Deficiency Anemia in 
Infancy
 
2017

Cele: Zbadanie związku między anemią z niedoboru żelaza 
u niemowląt a zmienionymi wzorcami sieci funkcjonalnych 
mózgu podczas spoczynku u dorosłych.
Materiał i metody: 31 uczestników (55% mężczyzn), w tym 
14 osób ze stwierdzoną anemią w okresie niemowlęcym i 17 
osób w grupie kontrolnej. W wieku 21,5 (±1,5) lat wykona-
no badanie fMRI w stanie spoczynku.
Wyniki: Dorośli z anemią w okresie niemowlęcym prezento-
wali obniżoną tylną łączność Default Mode Network (DMN) 
z lewą korą tylnego zakrętu obręczy (PCC) jak również 
zwiększoną łączność z obszarami objętymi DMN i grzbieto-
wymi sieciami uwagi. Różnice były obecne także w lewym 
przyśrodkowym zakręcie czołowym, gdzie w grupie badanej 
występowała zwiększona łączność z obszarami objętymi 
DMN i sieciami uwagi grzbietowej.

Weker i wsp.
 
Kompleksowa ocena sposobu żywienia 
dzieci w wieku od 5 do 36 miesiąca 
życia – badanie ogólnopolskie 2016 
rok
 
2017

Cele: Ocena postępowania żywieniowego dzieci w wieku 
5-12 i 13-36 miesięcy, porównanie stanu odżywienia z zalece-
niami i badaniami z lat 2010-2011.
Materiał i metody: 450 niemowląt (do 12 miesięcy) i 600 
dzieci (13-36 miesięcy); Wykorzystano kwestionariusze 
ankiety, pomiary ciała (masa, wysokość, BMI) oraz formularz 
jadłospisu wypełniany przez rodziców uwzględniające posiłki 
spożyte w ciągu 3 dni.
Wyniki: Spożycie witaminy D jest zbyt małe u 75% nie-
mowląt, zaś u dzieci w wieku 1-3 lat ponad 94%. W grupie 
niemowląt odnotowano niedobór żelaza u 24,6%, natomiast 
u dzieci do 3 roku życia występowało niewystarczające spoży-
cie wapnia – 42,3%. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Algarin i in. 2017, Weker i in. 2017,Gómez-Martín i in. 
2021, Concina i in. 2021, Gómez-Martín i in. 2022, Woźniak i in. 2022, Nassreddine i in. 2022.

PODSUMOWANIE 

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy dzieci potrzebują optymalnego po-
ziomu składników mineralnych i witamin. Badacze podkreślają, że niedobory 
wynikające z błędów żywieniowych mogą skutkować negatywnymi konse-
kwencjami o charakterze długoterminowym w wielu aspektach życia. Pra-
widłowo zbilansowana dieta ułatwia pełniejszy rozwój w zakresie potencjału 
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motorycznego, procesów poznawczych i emocjonalnych oraz nawiązania wię-
zi społecznych (Algarin i in. 2017, Hernández Rosiles 2022). Aby uniknąć 
zbyt niskiej podaży mikro- i makroelementów należy zadbać o profilaktykę 
o charakterze globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji społe-
czeństwa, co przekłada się na wzrost poziomu wiedzy i poprawę nawyków 
żywieniowych, jak miało to miejsce w opracowaniu Woźniak i wsp. Edukacja 
dotycząca zapotrzebowania na pierwiastki takie jak wapń i żelazo jest bardzo 
ważna już od początku rozwoju organizmu, kiedy parametry spożycia zmie-
niają się w krótkim okresie (tab. 1). Odpowiedni dostęp do wiedzy może 
okazać się pomocny dla rodziców i opiekunów niemowląt, przed którymi 
stoi wyzwanie rozszerzania diety (Beluska-Turkan i in. 2019, Woźniak i in. 
2022). Ponadto istotny element profilaktyki stanowi suplementacja, zwłasz-
cza w kontekście witaminy D, z uwagi na powszechne problemy niedoboru tej 
witaminy, co zostało opisane przez wielu autorów, m.in. Nassreddine i wsp., 
Gómez-Martín i wsp., Concina i wsp. oraz Weker i wsp. Biorąc pod uwagę, 
iż mimo wyższego poziomu nasłonecznienia w ciągu roku występuje niedobór 
witaminy D u dzieci, należałoby rozważyć suplementację niezależnie od szero-
kości geograficznej, dostosowaną do określonej populacji, na co zwraca uwagę 
Gómez-Martín i wsp. (Gómez-Martín i in. 2021). Istnieje zatem potrzeba 
prowadzenia dalszych badań, zwłaszcza o charakterze globalnym, ponieważ 
wśród dzieci poniżej 3 roku życia nadal obserwuje się problem niedoboru 
wapnia, żelaza oraz witaminy D. Wnioski z takowych badań i wdrożenie na 
ich podstawie właściwych działań mogłyby pomóc w zapobieganiu negatyw-
nym konsekwencjom, w tym długofalowym, powstałym w wyniku niewłaści-
wego żywienia niemowląt i dzieci.
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EFFECT OF CALCIUM, IRON AND VITAMIN D 
DEFICIENCY ON THE DEVELOPMENT OF INFANTS 

AND CHILDREN UP TO THE AGE OF 3

Abstract: An appropriate model of nutrition and its proper balancing are 
the basis of human health. From the very first days of a child's life, care should 
be taken to minimize the risk of irregularities in the diet of a dynamically deve-
loping organism. The aim of the study was to review the available literature on 
the impact of iron and calcium deficiency and vitamin D on the development 
of infants and children under 3 years of age, as well as to determine the impact 
of a properly balanced diet in this age group. Breastfeeding plays a significant 
role in the context of a proper diet, which should be the basis at an early stage 
of life. Infants who are ready to expand their diet also start eating other foods. 
Adequate nutrition of an infant is a great challenge for its caregivers, especially 
due to the surrounding industrialized finished products, often containing non-

-recommended substances and based on monotonous ingredients.

Keywords: infant nutrition, calcium deficiency, iron deficiency, vitamin d 
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ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY STOSOWANĄ 
DIETĄ A PRZEBIEGIEM KLINICZNYM 

REUMATOIDALNEGO 
ZAPALENIA STAWÓW

Streszczenie: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba autoimmu-
nologiczna, której etiopatogeneza nie jest jeszcze dokładnie poznana. Przypusz-
cza się, że czynnikami predysponującymi do jej występowania są uwarunko-
wania genetyczne oraz niektóre czynniki środowiskowe. Leczenie RZS opiera 
się głównie na stosowaniu leków modyfikujących przebieg choroby i leczeniu 
biologicznym. W profilaktyce oraz uzupełnieniu farmakoterapii znaczącą rolę 
przypisuje się odpowiedniej diecie i niektórym składnikom pokarmowym o tak 
zwanym działaniu antyzapalnym. Dieta śródziemnomorska poprzez różrodne 
mechanizmy działania zawartych w niej substancjach odżywczych, może ko-
rzystnie wpływać na eliminację stanu zapalnego Niniejsza praca stanowi przegląd 
doniesień naukowych na temat wybranych produktów i składników zawartych  
w pożywieniu jak również ich roli w patogenezie oraz zapobieganiu stanu 
zapalnemu.

Słowa kluczowe: dieta, mikrobiota, RZS, reumatoidalne zapalenie stawów

WPROWADZENIE

Choroby autoimmunologiczne to liczna grupa schorzeń o przewlekłym 
przebiegu, w których dochodzi do utraty zdolności układu odpornościowego 
do rozróżniania antygenu “własnego” oraz “obcego”. Przebieg chorób auto-
immunizacyjnych zazwyczaj charakteryzuje się okresami zaostrzeń i remisji 
(Gołąb i in. 2017). Na świecie częstość występowania chorób autoimmu-
nologicznych szacuje się na około 3–5%. Wzrasta ona w społeczeństwach 
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zachodnich, co potwierdzają badania epidemiologiczne. Sugerują one, że 
korelacja ze statusem społeczno–ekonomicznym, szybki wzrost zachorowal-
ności w krajach rozwiniętych oraz czynniki środowiskowe, a nie genetyczne, 
są głównymi czynnikami ryzyka chorób z autoagresji (Mazzucca i in. 2021). 
Jedną z częściej występujących chorób z tej grupy jest reumatoidalne zapalenie 
stawów.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła układowa choro-
ba tkanki łącznej o podłożu immunologicznym i nieznanej etiologii, charakte-
ryzująca się nieswoistym symetrycznym zapaleniem stawów, zmianami poza-
stawowymi oraz objawami układowymi, prowadząca do niepełnosprawności 
czy przedwczesnej śmierci.

Szczyt zachorowalności przypada na 4. i 5. dekadę życia. Kobiety chorują 
3 razy częściej niż mężczyźni (Szczeklik i in., 2020).

Istotną rolę w etiopatogenezie RZS przypisuje się czynnikom genetycz-
nym. Występowanie tzw. wspólnego epitopu w cząsteczkach HLA klasy II 
wiąże się ze zwiększoną zachorowalnością. Obok czynników genetycznych, 
szczególną rolę w etiopatogenezie RZS pełnią także czynniki środowiskowe, 
w tym palenie tytoniu, długotrwały stres, niewłaściwa dieta czy intensywny 
wysiłek fizyczny (Jura-Półtorak, Olczyk, 2011). Czynniki indukujące 
przyczyniają się do rozwoju ogólnoustrojowej autoimmunizacji i pojawienia 
się autoprzeciwciał, na lata przed wystąpieniem objawów klinicznych. Dużą 
uwagę zwraca się na dietę oraz składniki odżywcze jako potencjalne czynniki 
środowiskowe wpływające na rozwój i przebieg choroby. W ostatnich latach 
coraz więcej badań dotyczy roli diety i żywienia jako potencjalnych narzędzi 
zapobiegania i leczenia RZS. Można przypuszczać, że zarówno genetyka 
oraz stosowanie diety śródziemnomorskiej wraz z innymi czynnikami mogą 
wyjaśniać mniejszą częstość występowania RZS w Europie Południowej (0,3–
0,7%) w porównaniu z Europą Północną i Ameryką Północną (0,5–1,1%) 
(Gioia i in. 2020).

Objawami charakterystycznymi RZS jest ból i obrzęk symetrycznych sta-
wów rąk i stóp oraz sztywność poranna o różnym czasie trwania. Mogą wystę-
pować objawy ogólne tj. stany podgorączkowe, utrata masy ciała, męczliwość, 
bóle mięśni. Zmiany w układzie ruchu najczęściej dotyczą stawów międzypa-
liczkowych bliższych, śródręczno–paliczkowych i śródstopno–paliczkowych. 
Następnie może dojść do zajęcia stawów kolanowych, ramiennych, łokcio-
wych i biodrowych.

We wczesnym okresie choroby może występować wrzecionowaty obrzęk 
stawów i rumień dłoniowy. Później może dochodzić do deformacji stawów 
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np. odchylenia ulnarnego, w następstwie uszkodzenia prostownika mięśni 
nadgarstka. Występować mogą też palce w kształcie łabędziej szyi czy palce 
butonierkowate, deformacje te polegają na przykurczach zgięciowych odpo-
wiednio w stawach międzypaliczkowych dalszych oraz międzypaliczkowych 
bliższych. Inne charakterystyczne zmiany to palce zatrzaskujące czy palce 
teleskopowe.

Objawy związane ze stawami łokciowymi to głównie ból i ograniczenie 
wyprostu.

Zmiany w lokalizacji stawów stóp występują bardzo często na początku 
choroby. Pojawienie się guzków reumatoidalnych w ścięgnie piętowym, może 
doprowadzić do jego zerwania.

Zapalenie stawu kolanowego rzadko zdarza się na początku choroby.  
W wyniku wysięku w jamie stawowej może utworzyć się cysta Bakera (Zim-
mermann-Górska, 2014).

Choroba zwykle rozwija się podstępnie w ciągu kilku tygodni. W dia-
gnostyce wykorzystuje się badania laboratoryjne jak odczyn Biernackiego 
(OB), białko C-reaktywne (CRP), czynnik reumatoidalny, ponadto badanie 
płynu stawowego czy badania obrazowe.

W leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów stosuje się leki modyfiku-
jące przebieg choroby (metotreksat, leflunomid, sulfasalazyna; leki biologicz-
ne: adalimumab, etanercept), niesteroidowe leki przeciwbólowe oraz gliko-
kortykosteroidy (Szczeklik i in., 2020).

ODŻYWIANIA I IMMUNOLOGIA

Odżywianie i procesy immunologiczne są ze sobą ściśle powiązane. 
Częstość występowania chorób o podłożu immunologicznym jest pod-

wyższona w krajach zachodnich, gdzie dominuje „przemiana żywienia”, z ang. 
nutrition transition. Jest to model zmian m.in. w sposobie żywienia, aktyw-
ności fizycznej, towarzyszący zmianom w rozwoju gospodarczym, stylu życia, 
urbanizacji i demografii. Zwykle używany w kontekście zmiany stosowanej 
diety bogatej w produkty zbożowe i błonnik na „zachodnią” czyli spożywanie 
pokarmów bogatych w tłuszcze, cukry, mięso i żywność wysoko przetworzoną, 
czemu towarzyszy siedzący tryb życia (Breewood, 2018). Badania naukowe 
opisują wpływ pojedynczych składników odżywczych na markery funkcji od-
pornościowej (Mazzucca i in. 2021). 
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REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW  
A STOSOWANA DIETA

Na większość chorób przewlekłych, również autoimmunologicznych, sil-
ny wpływ ma odżywianie. Substancje odżywcze mogą modulować stan zapalny. 
W oparciu o właściwości określonej żywności pojawił się podział produktów 
spożywczych i składników pokarmowych, jako tych podwyższających ryzyko 
rozwoju choroby – prozapalnych (np. czerwone mięso, sól, nadmierne spoży-
cie kalorii) lub przeciwzapalnych właściwościach (np. oleje, tłuste ryby, owoce 
i inne) co przedstawia Tabela 1. Rozkład rozpowszechnienia RZS wskazuje na 
większą liczbę chorych na RZS w krajach zachodnich, w przeciwieństwie do 
krajów wschodnich i rozwijających się. Dieta zachodnia, charakteryzująca się 
wysokim spożyciem czerwonego mięsa, tłuszczów nasyconych i trans, niskim 
stosunkiem kwasów tłuszczowych omega–3:omega–6 i wysokim spożyciem 
rafinowanych węglowodanów, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem RZS głów-
nie poprzez wzrost stanu zapalnego oraz indukcję insulinooporności i otyłości.

Tabela 1. Przykłady produktów spożywczych o potencjalnych właściwościach prozapalnych  
i przeciwzapalnych.

PRODUKTY PROZAPALNE PRODUKTY ANTYZAPALNE

• cukier
• tłuszcze nasycone
• nadmiar sodu
• nadmiar kawy
• niektóre warzywa np. pomidor, bakłażan, 

ziemniaki

• większość warzyw
• owoce
• rośliny strączkowe
• oliwa z oliwek
• tłuste ryby
• czarna herbata

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Gioia Ch., Lucchino B., Tarsitano M. G., et al. 
2020 Dietary Habits and Nutrition in Rheumatoid Arthritis: Can Diet Influence Disease De-
velopment and Clinical Manifestations?

Spośród wpływu różnych składników odżywczych na stan zapalny, naj-
szerzej badane są węglowodany i tłuszcze.

Indeks glikemiczny węglowodanów ma silny wpływ na stany zapalne 
ogólnoustrojowe. W badaniach wykazano, że dieta z dużą podażą błonnika, 
która obniża wchłanianie węglowodanów, wykazuje negatywny związek  
z wzrostem głównych mediatorów stanu zapalnego: CRP, interleukiny-6 oraz 
czynnika martwicy nowotworu alfa (TNF-α).

Wysokie spożycie słodkich napojów jest związane ze zwiększonym ry-
zykiem rozwoju RZS. Słodzone napoje bezalkoholowe, o dużej zawartości 
fruktozy, mogą sprzyjać rozwojowi zapalenia stawów u młodych dorosłych, 
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prawdopodobnie wywołując nadmierną akumulację produktów glikacji, któ-
re indukują stan zapalny.

Tłuszcze

Badania nad wpływem tłuszczów na stan zapalny wykazały działanie pro-
zapalne tłuszczów trans. Stymulują one wytwarzanie TNF-α, interleukiny–1 
IL-1, CRP i dysfunkcję śródbłonka naczyniowego. Natomiast zawarte głów-
nie w olejach rybnych wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) omega–3, 
wykazują odwrotną korelację z poziomami IL-6, metalopeptydaz macierzy 3 
(MMP3) i CRP.

Nadmierne spożycie czerwonego mięsa i wysoka podaż białka całkowite-
go wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zapalenia wielostawowego. Wyjaśnie-
niem tego związku może być to, iż tłuszcze mięsne i azotyny, nasilają zapa-
lenie a nadmiar żelaza stymuluje proces zapalny w błonie maziowej stawów.

Sód

Wysoki poziom soli może nasilać szkodliwy wpływ innych czynników 
środowiskowych, w szczególności palenia tytoniu, indukując ekspresję kinazy 
glukokortykoidowej-1 (SGK-1) w surowicy, ze zwiększonym różnicowaniem 
limfocytów Th17 i zwiększoną autoimmunizacją. Wysokie spożycie sodu  
u palaczy istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia przeciwciał przeciwko cytruli-
nowanym białkom (ACPA).

Nabiał i produkty mleczne

Związek między zwiększonym spożyciem mleka i jego przetworów  
a zwiększonym stanem zapalnym ciągle budzi kontrowersje. Badanie EPI 
(EPIC-Norfolk) wykazało pozytywny, ale nieistotny statystycznie związek 
między spożyciem mleka a rozwojem RZS, podczas gdy badanie The Iowa 
Women’s Health Study wykazało odwrotną zależność między spożyciem 
produktów mlecznych a podwyższonym ryzykiem RZS. Duże prospektywne 
szwedzkie badanie kohortowe wykazało brak związku między spożyciem pro-
duktów mlecznych a rozwojem RZS.

Czerwone mięso, jaja i produkty mleczne są głównymi źródłami N-tlenku 
trimetyloaminy (TMAO), prozapalnego metabolitu pochodzącego z metabo-
lizmu choliny i karnityny. Ich rola w RZS nie została jednoznacznie zbadana.
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Kawa

W badaniach stwierdzono zwiększone ryzyko seropozytywnego RZS  
u osób spożywających 4 lub więcej filiżanek kawy dziennie, przypuszcza się, że 
istnieje związek między piciem znacznej ilości kawy a występowaniem dodat-
niego czynnika reumatoidalnego (RF).

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska opiera się głównie na warzywach, owocach, 
roślinach strączkowych, zbożach, rybach i oliwie z oliwek. Stosowane jest  
w niej również bogactwo ziół i przypraw. Spożycie jajek, drobiu, produktów 
mlecznych jest umiarkowane. Natomiast rafinowany cukier i czerwone mięso 
na znikomym poziomie. Ten schemat żywieniowy, występuje głównie w Eu-
ropie Południowej i jest diametralny w porównaniu ze schematem zachodnim. 
Kilka produktów spożywczych stosowanych w diecie śródziemnomorskiej 
wykazuje bezpośrednie działanie przeciwzapalne. Stosowanie oliwy z oliwek  
z pierwszego tłoczenia wiąże się z redukcją poziomu tromboksanu 2 (TXB2) 
i leukotrienu B4 (LTB4) – bedących eikozanoidami, substancjami sygnali-
zacyjnymi m.in. w procesach zapalnych. Kolejnymi przykładami produktów 
działających w oparciu o podobny mechanizm przeciwzapalny są sok pomi-
dorowy, czarna herbata, flawonoidy i karotenoidy. Szczególnym działaniem 
charakteryzują się flawonoidy, które są zdolne do hamowania obu izoform 
indukowalnej syntazy tlenku azotu (iNOS) i cyklooksygenazy 2 (COX–2), 
które są zaangażowane w wytwarzanie mediatorów zapalnych. Zwiększają 
również obronę antyoksydacyjną, przyczyniając się do zwiększenia ich zdol-
ności przeciwzapalnych.

Owoce, warzywa i oliwa z oliwek mogą zmniejszyć ryzyko RZS, dostar-
czając składników odżywczych o właściwościach przeciwutleniających, takich 
jak tokoferole, działające jako wymiatacze wolnych rodników. Chociaż wa-
rzywa są bogate w przeciwutleniacze i mają ogólnie działanie przeciwzapalne, 
niektóre z nich, takie jak ziemniaki, pomidory i bakłażany, są powiązane ze 
zwiększonym ryzykiem RZS. Ostatnio wykazano, że solanina, glikoalkaloid 
zawarty w tych produktach, może zwiększać przepuszczalność jelit, co może 
mieć szkodliwy wpływ na rozwój RZS (Gioia i in. 2020).
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BARIERA JELITOWA I PRZEPUSZCZALNOŚĆ JELIT

Bariera jelitowa jest elementem obrony nieswoistej układu immunolo-
gicznego i ma złożoną budowę, którą przedstawia Rysunek 1. Jej najbardziej 
zewnętrzną warstwę stanowią składniki wydzielin gruczołów: enzymy proteo-
lityczne, lizozym, laktoferyna, śluz jelitowy, którego podstawowym składni-
kiem jest mucyna MUC2. Kolejnym kluczowym elementem jest nabłonek je-
litowy wraz z połączeniami międzykomórkowymi. Struktury te w znaczącym 
stopniu ograniczają przenikanie antygenów. Ponadto wraz z tkanką limfatycz-
ną związaną z przewodem pokarmowym (GALT), kontrolują one równowa-
gę między tolerancją a odpowiedzią immunologiczną na antygeny. Ostatnią 
składową są komórki limfoidalne obecne w blaszce właściwej błony śluzowej, 
które wytwarzają przeciwciała oraz bezpośrednio poprzez mechanizm fagocy-
tozy degradują duże cząsteczki czy całe bakterie (Gołąb i in. 2017).

Rysunek 1. Złożona budowa bariery jelitowej.

Opracowanie własne na podstawie: Riedel S., Pheiffer C., Johnson R., et al. 2022 Intestinal 
Barrier Function and Immune Homeostasis Are Missing Links in Obesity and Type 2 Diabetes 
Development (Rycina 1).
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Naruszenie warstwy nabłonka stanowiącej istotną barierę może pro-
wadzić do patologicznej ekspozycji na obecne w świetle jelita liczne, wy-
soce immunoreaktywne antygeny. Przepuszczalność nabłonka jelitowego 
zależy od regulacji układu odpornościowego błony śluzowej oraz połączeń 
międzykomórkowych.

Z patofizjologicznego punktu widzenia na regulację połączeń między-
komórkowych nabłonka jelitowego ma wpływ wiele czynników, w tym: wy-
dzielnicze przeciwciała IgA, enzymy, neuropeptydy, neuroprzekaźniki, bak-
terie, cytokiny prozapalne a także wolne rodniki i dysfunkcja limfocytów  
T regulatorowych. Dysfunkcja połączeń ścisłych wydaje się być podstawo-
wym defektem w chorobach autoimmunologicznych. Zwiększone spożycie 
niektórych dodatków do żywności, indukuje wzmożoną przepuszczalność jelit.  
Są to m.in. cukier, sól, gluten, które są szeroko i coraz częściej wykorzystywa-
ne. Powszechne ich stosowanie narusza prawidłową funkcję bariery nabłonko-
wej człowieka, zwiększając jej przepuszczalność, co skutkuje przenikaniem ob-
cych antygenów immunogennych i aktywacją kaskady autoimmunologicznej. 
W konsekwencji, osoby obciążone z niemodyfikowalnymi czynnikami ryzyka 
(tj. rodzinna autoimmunizacja lub predyspozycje genetyczne do chorób z au-
toagresji) powinny rozważyć zmniejszenie ekspozycji na niektóre dodatki do 
żywności, aby uniknąć wzrostu ryzyka rozwoju chorób autoimmunizacyjnych 
(Lernen i Mathhias, 2015).

Ponadto dieta stanowi główny czynnik wpływający na skład mikroflory, 
której dysbioza bierze udział w etiopatogenezie rozwoju wielu chorób, w tym 
autoimmunologicznych (Mazzucca i in. 2021).

MIKROBIOTA

Skład flory jelitowej jest jednym z istotniejszych czynników mających 
wpływ na kształtowanie się odpowiedzi immunologicznej (Gołąb i in. 2017).

Mikrobiota przewodu pokarmowego to wszystkie drobnoustroje znajdu-
jące się w tej niszy ekologicznej, w tym wszystkie komensalne i potencjalnie 
patogenne bakterie. Odgrywa główną rolę w fizjologicznej i immunologicznej 
homeostazie organizmu, a jej zmiany mogą być związane z patogenezą różnych 
chorób zapalnych, w tym RZS (Dzierżanowska i in., 2018; Gioia i in. 2020).

Większość bakterii jelitowych należy do typu Bacteroides i Firmicutes. 
Pełnią one liczne funkcje tj synteza witamin, trawienie, rozkład błonnika oraz 
innych składników. Głównym produktem końcowym katabolizmu błonni-
ka przez mikrobiotę jelitową są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), 
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które wykazują działanie przeciwzapalne, modulując makrofagi i komórki 
dendrytyczne oraz wzmacniając funkcję regulatorowych limfocytów T. Zwią-
zek między mikrobiotą żołądkowo-jelitową a układem odpornościowym jest 
jednoznaczny. Zmieniona przepuszczalność nabłonka wpływa na toleran-
cję immunologiczną i może zaburzać równowagę układu odpornościowego  
w kierunku reakcji zapalnych. Dysbioza, czyli zmiany w mikrobiocie, na któ-
rą wpływa antybiotykoterapia, styl życia i nawyki żywieniowe, mogą sprzy-
jać zwiększonej przepuszczalności jelit i miejscowemu zapaleniu, powodując  
w konsekwencji rozprzestrzenianie się stanu zapalnego na inne układy w tym 
układ szkieletowy.

U pacjentów z RZS występują istotne modyfikacje mikroflory jeli-
towej. Często prezentują oni zmniejszoną różnorodność drobnoustrojów 
jelitowych w porównaniu ze zdrowymi osobami. Fazy   przedkliniczne oraz 
wczesne RZS charakteryzują się również zmniejszoną obecnością Bifidobacte-
rium i Bacteroides. Zarówno Prevotella , jak i Bacteroidetes są bakteriami, na 
których liczebność ma wpływ dieta. Wzrost Prevotella jest związany z dietą 
bogatą w błonnik, podczas gdy wzrost Bacteroidetes stymuluje dieta boga-
ta w tłuszcz i białko zwierzęce. Zachodnia dieta, bogata w białko zwierzę-
ce i tłuszcze nasycone, wzmaga wzrost typu Bacteroides. Przypuszcza się, że 
wzorce żywieniowe, działające poprzez przywrócenie równowagi mikrobioty 
jelitowej, są możliwą strategią łagodzenia lub nawet zapobiegania chorobom 
autoimmunologicznym.

W przeciwieństwie do zachodniej diety, dietę śródziemnomorską obecnie 
uważa się za jedną z najzdrowszych. Spożycie błonnika może mieć pozytywny 
wpływ na mikrobiotę, a SCFA, pochodzące z rozszczepiania błonnika, mają 
korzystny wpływ na barierę jelitową. Maślan, SCFA, zwiększa ekspresję białek 
w ścisłych połączeniach (TJ), zmniejszając przepuszczalność jelit i transloka-
cję bakterii, ograniczając miejscowe i ogólnoustrojowe zapalenie. W związku  
z tym sugerowano możliwy korzystny wpływ diety śródziemnomorskiej 
w RZS, działając poprzez zmiany w składzie mikroflory (Luca i Shoenfeld, 
2018; Gioia i in. 2020).

PODSUMOWANIE

Reumatoidalne zapalenie stawów jest postępująca chorobą, której celem 
leczenia jest uzyskanie remisji lub minimalnej aktywności choroby. W terapii 
stosowane są według określonych schematów odpowiednie leki. W każdym 
okresie choroby zalecane są również różne formy rehabilitacji oraz wsparcie 
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psychologiczne.
Dowody na wpływ niektórych pokarmów na przebieg kliniczny RZS, 

podkreślają znaczenie stosowania odpowiedniej diety, zwłaszcza śródziemno-
morskiej u tych chorych. Konwencjonalne metody terapii można wspomóc 
wprowadzając produkty zmniejszające stan zapalny oraz wykluczając lub ogra-
niczając te które potęgują nasiloną reakcję zapalną. 

Choć stosowanie prawidłowej diety niewątpliwie niesie wiele korzyści  
i można traktować ją jako pomocne narzędzie w zmniejszaniu stanu zapalne-
go, zapobieganiu nasilenia objawów, jednak należy pamiętać, że nie może ona 
zastąpić podstawowego konwencjonalnego planu leczenia, które jest niezbęd-
ne do osiągnięcia celów leczenia.
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DEPENDENCE BETWEEN DIET AND THE CLINICAL 
COURSE OF RHEUMATOID ARTHRITIS 

Abstract: Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease which etiopathoge-
nesis is not yet fully understood. It is assumed that genetic conditions and 
some environmental factors are predisposing to its occurrence. Treatment 
of RA is mainly based on the use of disease-modifying antirheumatic drugs 
(DMARD) and biological treatments. In the prophylaxis and complement 
of pharmacotherapy, a significant role is assigned to an appropriate diet and 
some nutrients with the so-called anti-inflammatory effect. Nutrients con-
tained in the Mediterranean diet, through various mechanisms of action 
may have a beneficial effect on the elimination of inflammation. This paper  
is a review of scientific reports on selected products and ingredients contained 
in food and their role in the pathogenesis and prevention of inflammation.

Keywords: diet, microbiota, RA, rheumatoid arthritis
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SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT -  
ICH DZIAŁALNOŚĆ  

I WPŁYW NA ZWIERZĘTA

Streszczenie: Nie każde zwierzę na świecie posiada swoje miejsce, w którym 
może poczuć się bezpiecznie. Część z bezdomnych zwierząt całe życie spędza 
na zewnątrz, a część trafia pod czyjąś opiekę -np.  do domów tymczasowych 
czy schronisk. Celem artykułu jest scharakteryzowanie oraz przedstawienie 
działań schronisk dla zwierząt. W artykule zawarto także informacje na te-
mat rządowych działań dążących do poprawy życia zwierząt schroniskowych. 
Przedstawiono także dane dotyczące ilości schroniskowych psów i kotów  
w Polsce w przeciągu ostatniej dekady. W artykule pojawiły się także infor-
macje dotyczące wpływu przebywania w miejscach, takich jak schroniska, na 
zwierzęta, szczególnie psy i koty oraz podano działania mające na celu poprawę 
samopoczucia zwierząt przebywających w schroniskach.

Słowa kluczowe: schroniska dla zwierząt, psy, koty, wpływ schronisk na 
zwierzęta

WPROWADZENIE

Na świecie żyje wiele bezdomnych zwierząt. Mimo to, wciąż wiele osób 
decyduje się na niekastrowanie swoich zwierząt i wypuszczanie ich samopas, 
przyczyniając się do rozszerzania się tego problemu. Los takich zwierząt naj-
częściej jest nieprzyjemny i z góry skazany na porażkę. Spora część z nich 
nigdy nie zaznaje ciepła od człowieka - giną pod kołami pojazdów, z wychło-
dzenia, głodu, zaatakowane przez inne zwierzęta, a także z rąk ludzi - tych 
istot, które sprowadziły je na świat. Szczęśliwcami są te, które zwrócą na siebie 
czyjąś uwagę i albo znajdą dom, albo trafią do miejsca, które je przygarnie - 
domów tymczasowych czy najczęściej schronisk. 
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Nie każde zwierzę opuszczające schronisko będzie zawsze grzecznym  
i spokojnym pupilem, wręcz odwrotnie - częściej okazuje się, że adopcja 
nowego członka rodziny wiąże się z długą i żmudną pracą. Trud włożony  
w naukę nowych nawyków zawsze jednak okazuje się być tego warty, ponie-
waż daje on szansę zwierzęciu na nowe, lepsze życie. Jednakże, nie każdy ma 
tyle czasu i siły, aby zmagać się z problemowym zwierzęciem, dlatego pomysł 
adopcji powinien zawsze zostać dokładnie przemyślany i przedyskutowany. 
Nie powinna to być spontaniczna i pochopna decyzja.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Według danych ze schroniska Jozefów nadrzędną metodą pomocy zwie-
rzętom nieposiadającym domu jest tworzenie schronisk/przytulisk. To w tego 
typu miejscach mogą one uzyskać bezpieczne schronienie, a także pomoc  
z zakresu medycyny i behawioru. Takie placówki stanowią dla zwierząt etap 
przejściowy, prowadzący do znalezienia nowego, kochającego domu. Istnie-
je wiele miejsc, w których można adoptować zwierzę, a każdy potencjalny 
właściciel musi ukończyć proces adopcji i dopełnić formalności, aby zabrać 
swojego nowego pupila do domu (Animal Humane Society 2022).

Do celów schronisk na podstawie placówki znajdującej się w Józefowie 
należą:

• Opieka nad zwierzętami i zapewnianie im schronienia i pokar-
mu - w schroniskach zaspokaja się podstawowe potrzeby każdego 
żywego organizmu;

• Zapewnianie zwierzętom pomocy z zakresu medycyny i beha-
wioru - w przytuliskach zwierzęta są dokładnie badanie i w razie 
potrzeby leczone. Zapewniana jest im także terapia behawioralna  
w celu polepszenia ich stanu psychicznego;

• Zajmowanie się procesem adopcyjnym, poszukiwanie nowych 
domów oraz promowanie adopcji - placówki te, gdy tylko zwie-
rzę jest do tego odpowiednio przygotowane, szukają mu nowego 
opiekuna;

• Organizowanie akcji edukacyjnych i nauka ludzi nt. prawidło-
wej opieki nad zwierzętami i szanowania ich praw - organizowane 
są akcje, szkolenia i spotkania mające na celu uświadamianie ludzi;

• Kreowanie właściwych postaw wobec zwierząt - schroniska 
edukują ludzi na temat tego, w jaki sposób i jak dbać o zwierzęta  
i pomagać im;
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• Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt - placówki te wy-
konują zabiegi sterylizacji/kastracji, a także promują tę wiedzę wśród 
właścicieli zwierząt;

• Współdziałanie z innymi organizacjami działającymi na rzecz 
zwierząt - współpracują ze służbami, samorządami i innymi pod-
miotami w celu pomocy zwierzętom, szczególnie tym bezdomnym.

Według danych z raportu rocznego, w 2020 roku w Polsce działało 230 
schronisk, z czego w 150 przebywały psy oraz koty, a w 80 wyłącznie psy (Ra-
port roczny Głównego Lekarza Weterynarii 2021). Z roku na rok placówek 
tych przybywa, ponieważ rośnie na nie zapotrzebowanie. Liczebność psów 
i kotów przebywających w schroniskach, porównując z poprzednimi latami, 
utrzymuje się na podobnym poziomie, co sprawia, że przytuliska są wciąż 
zbyt zagęszczone. Powoduje to problemy związane z funduszami, ale także  
z możliwościami odpowiedniej opieki nad każdym zwierzęciem.

Coraz częściej dostrzegana jest potrzeba poprawy warunków, w których 
przebywają zwierzęta. Dlatego też powstają nowe ustawy, zmieniane jest pra-
wo, a kary za znęcanie się nad nimi są surowsze. W styczniu 2022r. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił rozporządzenie na temat szczegółowych wy-
magań weterynaryjnych w celu prowadzenia schronisk dla zwierząt w Polsce. 
Akt ten obowiązywać będzie dopiero od stycznia 2023r., jednakże jest to ko-
lejny krok do poprawienia warunków życia zwierząt oczekujących na nową 
rodzinę.

Zmiany w ustawie zakładają (GOV.PL 2022):

• dokładne określenie dystansu między schroniskami, a lokalami do-
mowymi i innymi obiektami,

• zróżnicowanie schronisk, w których przebywa maksymalna liczba 15 
oraz 35 zwierząt,

• ustanowienie przepisów określających minimalną wielkość pomiesz-
czeń i kojców,

• dodanie zapisu o obowiązkowym posiadaniu zapasów karmy lub 
ewentualnym zwolnieniu się z tego obowiązku, w przypadku stałych 
dostaw pokarmu,

• nałożenie wymogów w sprawie temperatur, w jakich muszą przeby-
wać niektóre z gatunków zwierząt,

• skonkretyzowanie zasad bezpieczeństwa biologicznego w 
schroniskach,

• ustalenie wytycznych w sprawie wybiegów - pies ma prawo do 
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korzystania z nich w celu socjalizacji oraz wykazywania naturalnych 
zachowań gatunkowych,

• doprecyzowanie metod identyfikacji oraz wprowadzenie nakazu czi-
powania zwierząt schroniskowych i wprowadzania ich danych do 
baz,

• ustanowienie przepisów dotyczących leczenia i zapobieganiu wystą-
pienia chorób u zwierząt przebywających w schronisku, 

• nałożenie obowiązku nawiązaniu współpracy z osobą, która odpo-
wiadać będzie za przestrzeganie przepisów. Osoba ta musi być le-
karzem weterynarii lub posiadać wykształcenie kierunkowe z we-
terynarii lub zootechniki oraz dysponować co najmniej 3 - letnim 
doświadczeniem pracy ze zwierzętami.

To, czy zwierzęta przebywają w miejscu dla nich odpowiednim, determi-
nowane najczęściej jest poprzez zachowanie ich dobrostanu, czyli  tzw. „Pięciu 
wolności” (Jabłońska 2022):

• wolność od pragnienia, głodu i niedożywienia - zwierzę ma prawo 
do dostępu do świeżej wody pitnej oraz pokarmu, który zapewni mu 
siłę i zdrowie,

• wolność od niewygód - zwierzę ma prawo do posiadania miejsca,  
w którym może się schronić oraz wypocząć,

• wolność od bólu, ran i chorób - zwierzę ma prawo do życia bez 
bólu. Właściciel lub opiekun powinien zapobiegać, a w razie potrze-
by, szybko reagować i leczyć zwierzę.

• wolność od stresu i strachu - zwierzę ma prawo do przebywania  
w miejscu, w którym nie zazna cierpień fizycznych ani psychicznych.

• wolność do przejawiania naturalnych zachowań - zwierzę ma pra-
wo do posiadania odpowiedniej ilości przestrzeni oraz przebywania 
wśród innych osobników swojego gatunku.

Schroniska powinny stanowić bezpieczne miejsce dla zwierząt. Takie,  
w których zachowany jest ich dobrostan, a wszystkie potrzeby są zaspokajane. 

LICZBA KOTÓW I PSÓW  
W SCHRONISKACH W POLSCE 

Liczby zwierząt przebywających w przytuliskach są wysokie. Według 
danych z raportu, w 2020 roku w schroniskach dla zwierząt zamieszkiwało  
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92 242 psów oraz 32 507 kotów (Raport roczny Głównego Lekarza Wete-
rynarii 2021). Mimo to, dla psów 2020 był rokiem przełomowym. Liczba 
psów w schroniskach oscylująca wokół 100 tys. utrzymywała się przez prawie  
10 lat, a w 2020 r było ich o prawie 10 tys. mniej. W przypadku kotów widać 
natomiast tendencję wzrostową - liczba tych zwierząt w schroniskach jest naj-
wyższa w przeciągu całej dekady (Rys.1.).

Rys.1. Liczba psów i kotów przebywających w schroniskach w Polsce w latach 2010-2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii 
(2011-2021)

Czas pandemii miał ogromny wpływ na takie zwierzęta. Niektóre ze 
schronisk, m.in. w USA czy Wielkiej Brytanii, wręcz opustoszały przez na-
głe zainteresowanie adopcjami. Podobna sytuacja zapanowała także w Pol-
sce (Brzęczek 2021). COVID-19, zamknięcie w domu i samotność sprawiły 
doskonałe warunki do adopcji bezdomnych zwierząt. Korzystając z danych 
Głównego Lekarza Weterynarii, można zauważyć, że większym zainteresowa-
niem cieszą się raczej psy. Powodowały one, że ich opiekunowie nie odczuwali 
samotności, dostarczały pozytywnych bodźców, szczególnie opiekunom po-
siadającym problemy z psychiką oraz stały się powodem, dla którego wielu z 
nich było w stanie podnieść się rano z łóżka (Holland i in. 2021). Porównując 
lata 2019 i 2020, liczba psów przebywających w schroniskach spadła o 12%, 
gdy kotów natomiast, wzrosła o 4% (Raport roczny Głównego Lekarza Wete-
rynarii 2021). Może być to spowodowane tym, że zazwyczaj jednak to psy 
wyprowadza się na spacery, co w trakcie pandemii i wszechobecnych zakazów 
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stanowi idealną wymówkę do opuszczania miejsca zamieszkania. Wiązało się 
to z tym, że nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, zdecydowanie chętniej 
decydowano się na adopcje oraz zakup zwierząt. Efektem tego było to, że ceny 
zwierząt w grudniu 2020 r. w Polsce zwiększyły się o ponad 29% w porów-
naniu do roku ubiegłego (Nicz 2021). W Wielkiej Brytanii natomiast ceny 
te zwiększyły się aż o 89%, a obywatele Niemiec zakupili o 20% więcej psów 
niż w latach poprzednich (Kudła 2022). Dane te potwierdzają, że pandemia, 
w kwestii adopcji zwierząt,  zadziałała pozytywnie i pozwoliła sporej ilości 
zwierzętom opuścić przytuliska i cieszyć się nowym życiem.

Problemem bywają jednakże nieprzemyślane adopcje. Bywa, że nowi 
opiekunowie zbyt szybko podejmują decyzję o wprowadzeniu do domu no-
wego członka rodziny, przez co zwierzę wraca z powrotem do przytuliska. Te-
sty behawioralne mogą być cennym instrumentem pozwalającym na dopaso-
wanie psów ze schronisk dla zwierząt do przyszłych właścicieli pod względem 
charakterów i potrzeb, pod warunkiem, że charakterystyka przyszłych wła-
ścicieli będzie miała również solidniejsze podstawy empiryczne (Netto, van 
der Borg i Planta 1991). Zbierając informacje z artykułów z poprzednich lat, 
doskonale widoczne jest to, że aż jedna trzecia psów, które zostały adoptowa-
ne, wraca w to samo miejsce ze względu na problemy z zachowaniem (Shore 
2005). Lepiej przemyślana decyzja z obu stron (świadomość potrzeby pracy ze 
zwierzęciem i lepsze jego dopasowanie do przyszłego opiekuna) pozwoliłaby 
na ograniczenie lub całkowite zniwelowanie stresu dla zwierzęcia i nowego 
opiekuna.

WPŁYW SCHRONISKA NA ZWIERZĘTA  
ORAZ POPRAWA ICH STANU

To, w jakim środowisku dorasta i żyje zwierzę, ma ogromne znaczenie 
na całokształt jego życia. Niezaspokojenie jakichkolwiek potrzeb, szczególnie 
tych podstawowych, niezaprzeczalnie będzie na nie oddziaływać. Obecność 
człowieka w życiu psa, stała się wręcz wymogiem, przez co ludzkie zacho-
wania i postawy, wyraźnie wpływają  na jego rozwój i mogą mieć związek 
z występowaniem u nich problemów behawioralnych. Okres socjalizacji  
u psów trwa między 3 a 12 tygodniem życia. To wtedy zwierzę zapoznaje się  
z otaczającym go światem i uczy się prawidłowych zachowań. Dlatego też, zbyt 
późne adoptowanie szczeniaków ze schroniska, czyli niepoprawna socjalizacja, 
mogą mieć wpływ na występowanie nieprawidłowości w zachowaniu (Jane-
czek 2015). Do najczęściej występujących zaburzeń można zaliczyć różnego 
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rodzaju agresję, lęk separacyjny, nadmierne pobudzenie oraz postępowanie 
posiadające cechy zaburzeń nerwicowych (Millan i Peltier 2012). Lęk separa-
cyjny związany jest ze zbyt dużym zaangażowaniem i miłością zwierzęcia do 
opiekuna, które stają się problematyczne, gdy zwierzę zmuszone jest odłączyć 
się od niego na jakiś czas. Zwierzęta przebywające w schronisku, które zo-
stały porzucone przez swoich właścicieli są bardziej narażone na wystąpienie 
tego zaburzenia. Zauważa się także, że po adopcji, zwierzęta silniejsze relacje 
nawiązują z osobami, które są w jakiś sposób podobne do ich poprzedniego 
opiekuna. Może to być wygląd, ale także zapach czy głos danej osoby (Jane-
czek 2014).

Behawiorystka, Ewa Jabłońska stwierdza występowanie dwóch moż-
liwych postaw, które człowiek może wykazywać w stosunku do zwierzęcia 
(Jabłońska 2022):

• Socjalizowanie i przyzwyczajanie do bodźców psów, które pro-
wadzi do formowania i pogłębiania prawidłowych i pożądanych 
zachowań u psa - człowiek wykształca we zwierzęciu odpowiednie 
reakcje na ludzi, zwierzęta oraz przeróżne czynniki środowiskowe.

• Niekompetentne i nieprawidłowe zachowanie człowieka oraz 
niekorzystne środowisko (najczęściej pełne stresu) - może sprawić, 
że pies wykształci w sobie zachowania lub reakcje nieodpowiednie 
lub wręcz niebezpieczne.

Schronisko, jako miejsce, w którym przebywa więcej zwierząt niż osób do 
opieki nad nimi, nie będzie w stanie im zapewnić takiej uwagi, jakiej potrze-
bują. Pomimo najlepszych intencji i bezinteresownych wysiłków wielu odda-
nych osób pracujących w schroniskach dla zwierząt, istnieje wiele problemów 
związanych z dobrostanem zwierząt związanych z opieką i zarządzaniem tą 
populacją, którymi musi zająć się weterynarz i społeczeństwo (Turner, Berry  
i MacDonald 2012). Zasadą praktyczną przy obsadzie stanowisk schronisk 
dla zwierząt jest przydzielenie średnio 15 minut na zwierzę dziennie - 6 minut 
na karmienie i 9 minut na sprzątanie (Ammons 2001). Dodatkowo pod opie-
ką bywają zwierzęta różne - od spokojnych do agresywnych i niebezpiecznych 
dla innych oraz samych siebie. W związku z tym, środowisko schroniskowe 
nie stanowi w pełni odpowiedniego miejsca do bytowania, lecz jest jedynie 
elementem przejściowym między bezdomnością, a posiadaniem domu. Pro-
blemem, z którym boryka się większość miejsc przyjmujących zwierzęta, jest 
przegęszczenie. Jego przyczyn wśród zwierząt należy szukać w braku stery-
lizacji lub kastracji. Prowadzi to do lekkomyślnych nawyków hodowlanych  
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i porzucania lub oddawania zwierzęcego potomstwa, czy porzucania zwie-
rząt przez właścicieli, którzy nie są już w stanie lub nie chcą dalej opieko-
wać się zwierzęciem. Problemem są także osoby nadal kupujące ze sklepów 
zoologicznych (Bradley i Rajendran 2021). Przy ograniczonej powierzchni 
pomieszczeń dla zwierząt, które są porzucane lub oddane, przegęszczenie staje 
się kluczowym wyzwaniem (Rogelberg i in. 2007). Chociaż problemy me-
dyczne i behawioralne są trudniejsze do rozwiązania, zbyt duże zagęszczenie 
zdrowych, nadających się do adopcji zwierząt w schroniskach jest problemem, 
który można rozwiązać za pomocą uczenia maszynowego i analiz predykcyj-
nych (Bradley i Rajendran 2021). Problem zbyt dużej ilości zwierząt można 
rozwiązać także za pomocą zabiegów sterylizacji/kastracji, które zapobiegną 
dalszemu rozmnażaniu się. W przypadku zwierząt już oczekujących na nowy 
dom, należy przeprowadzać częste promowanie ich adopcji. 

Mimo wszystko, należy starać się o zapewnienie zwierzętom jak najlep-
szych warunków. Zaskakującym sposobem może być wykorzystanie muzyki 
klasycznej w celu poprawienia samopoczucia u zwierząt. Już od kilku tysięcy 
lat wiadomo, że muzyka może stanowić pewnego rodzaju terapię (Natanson, 
1979). Wcześniej jednak interesowano się jej wpływem wyłącznie na ludzi. 
Obecnie liczba takowych badań się zwiększa i zostają one przeprowadzane 
na zwierzętach, nawet typowo użytkowych takich jak bydło mleczne (Uetake, 
Humik i Johnson 1997) czy konie (Houpt, Marrow i Seeliger 2000), jak  
i towarzyszących typu pies (Cyroń, Czyż i Patkowska-Sokoła 2018). Przepro-
wadzono badania, podczas których zauważono pozytywny wpływ na zacho-
wanie się psów, które były poddawane działaniu muzyki klasycznej. Zwierzęta 
te były spokojniejsze, więcej spały lub leżały i mniej szczekały.  Wskazywać 
to może na dobroczynny wpływ w przypadku występowania stresu u psów 
(Bowman i in. 2015). Prowadzi się także doświadczenia, w których widoczne 
jest pozytywne oddziaływanie na zachowywanie się psów, u których stosuje 
się audiobooki (Brayley i Montrose 2016). Wyniki takich prac wskazują na 
to, że słuch wykazuje ogromny wpływ na zachowywanie się zwierząt prze-
bywających w schronisku, dzięki czemu można wywierać na nie pozytywny 
wpływ. Te metody nie stanowią jednakże jedynych możliwości na korzystne 
oddziaływanie na zwierzęta. Jest ich zdecydowanie więcej, a każdą z nich na-
leży indywidualnie dobierać do każdego zwierzęcia z osobna.
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PODSUMOWANIE 

Schroniska odgrywają bardzo ważną rolę w społeczeństwie.  Ratują zwie-
rzęta często przed śmiercią, samotnością, a następnie ułatwiają im znalezie-
nie nowego domu, opiekuna. Są tymczasowym, choć nie zawsze dla każdego 
zwierzęcia, bezpiecznym schronieniem. Ich liczba z roku na rok się zwiększa, 
wskazując na to, że zapotrzebowanie na ich działanie jest ogromne. Ich rola, 
jednakże, nie kończy się tylko i wyłącznie na zapewnianiu miejsca pobytu 
zwierzętom. Współpracują one z  m.in. różnego rodzaju służbami, organiza-
cjami, weterynarzami, żeby zapewnić im jak najlepszą opiekę.

Mimo wciąż ogromnych liczb zwierząt przebywających w placówkach, 
zainteresowanie adopcjami czy przyjęciem funkcji domu tymczasowego wzra-
sta. Ludzie zauważają, że przebywanie ze zwierzętami poprawia ich samopo-
czucie, skłania do bardziej aktywnego trybu życia, a przy okazji także ratuje 
czyjeś. Problematyczne wydają się tylko adopcje nieprzemyślane, które czę-
sto kończą się ponownym oddaniem zwierzęcia lub ich porzucaniem. Nale-
ży edukować społeczeństwo w sprawach praw zwierząt i zachęcać do adopcji, 
pamiętając przy tym o wyjaśnieniu, że zwierzę stanowi istotę żywą, za którą 
człowiek staje się odpowiedzialny w chwili adopcji.
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ANIMAL SHELTERS -  
THEIR ACTIVITY AND IMPACT ON ANIMALS 

Abstract: Not every animal in the world has its place where it can feel safe, 
Some of homeless animals spend all their lives outside, and some of them go 
to someone else's care - e.g. for temporary homes or shelters. The aim of the 
article is to characterize and present the activities of animal shelters. Article 
also provides information on government efforts to improve the lives of shelter 
animals. Data on the number of shelter dogs and cats in Poland over the last 
decade are also presented. The article also included information on the impact 
of staying in places such as shelters for animals, especially dogs and cats, and 
describes activities aimed at improving the well-being of animals staying in 
shelters.

Keywords: animal shelters, dogs, cats, the impact of shelters on animals
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KATARZYNA KOWALCZE

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU, 
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

WPŁYW RESWERATROLU  
NA ZDROWIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

Streszczenie: Postęp dietetyki i medycyny prowadzi do odkrywania coraz to 
nowszych prozdrowotnych substancji występujących w produktach spożyw-
czych. Od momentu zaobserwowania tzw. paradoksu francuskiego, w świe-
tle badań coraz częściej pojawia się resweratrol – składnik, w który obfitują 
szczególnie czarne i czerwone winogrona. Niezwykłe wielopłaszczyznowe 
działanie tego związku sprawia, że zasługuje na szczególną uwagę. Ma to tym 
bardziej znaczenie, iż występuje w produktach stosowanych w codziennej 
diecie. Praca została przygotowana na podstawie szerokiej analizy literatury 
i dotyczyła charakterystyki oraz występowania resweratrolu jak również jego 
wpływu na choroby sercowo – naczyniowe, nowotwory, genom oraz długość 
trwania życia.

Słowa kluczowe: resweratrol, zdrowie, choroby, długość życia

WPROWADZENIE

Sposób żywienia wywiera bez wątpienia bardzo istotny, wręcz kluczowy 
wpływ na stan zdrowia każdej osoby. Odpowiednio dobrana dieta może być 
najskuteczniejszym remedium na wiele dolegliwości, schorzeń czy też cho-
rób. Natomiast niewłaściwy sposób żywienia może być dla wielu osób naj-
większym zagrożeniem dla zdrowia, co może skutkować zwiększeniem ryzyka 
wystąpienia szeregu chorób, szczególnie o charakterze przewlekłym. Mając to 
na uwadze, nauka nieustannie bada poszczególne naturalne produkty żyw-
nościowe w celu odkrywania coraz nowszych składników tych produktów,  
a następnie ich potencjalnego wpływu na zdrowie. Resweratrol to jeden  



70

DAMIAN DYŃKA

z tych składników codziennej diety, który bez wątpienia zasługuje na szczegól-
ną uwagę. Wynika to z jego niezwykle szerokiego spektrum wpływu na cały 
organizm, na wielu poziomach. Nieprzesadzone wydaje się zatem stwierdze-
nie, że chociaż jest to składnik diety, o którym mówi się stosunkowo często, to 
wciąż jego potencjał jest nie doceniany. Resweratrol głównie znany jest z tzw. 
paradoksu francuskiego, który mówi o tym, że w krajach, w których spożywa 
się największe ilości czerwonego wina, jednocześnie obserwuje się najmniejszą 
ilość zachorowań z powodu chorób sercowo – naczyniowych. Niniejsze dzia-
łanie przypisuje się właśnie resweratrolowi, gdyż czerwone wino jest jego 
znaczącym źródłem. Poza czerwonym winem, w codziennej diecie większo-
ści osób składnik ten występuje w zależności od spożywanych pokarmów –  
w mniejszej, bądź większej ilości (Saiko i in. 2008; Lippi i in. 2010; Przysław-
ski i Dzięcioł 2012; Fragopoulou i Antonopoulou 2020). Niezwykle szeroki 
wpływ resweratrolu związany jest z jego korzystnym działaniem m.in. w pro-
filaktyce szeregu chorób i działaniem podtrzymującym dobry stan zdrowia,  
a z drugiej strony jest on w stanie wpływać na określone mechanizmy, które 
mają związek z długością trwania życia. Wobec tego jest on uznany za jeden 
ze składników diety, które potencjalnie mogą wydłużać czas trwania życia, co  
z perspektywy medycyny XXI wieku wydaje się być ciekawym obiektem ba-
dań. Wykazuje on między innymi działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, 
kardioptotekcyjne, przeciwnowotworowe, hepatoprotekcyjne, przeciwcu-
krzycowe, neuroprotekcyjne, chemoprewencyjne, moduluje odporność oraz 
wpływa na stabilizację i ochronę genomu, procesy starzenia i długość życia 
(Shakibaei i in. 2009; Przysławski i Dzięcioł 2012). Prozdrowotne działanie 
resweratrolu opisywane jest w badaniach naukowych od wielu lat, a najnow-
sze badania potwierdzają jego korzystne działanie i potencjalne zastosowanie 
w określonych sytuacjach zdrowotnych (Meng i in. 2021; Novakovic i in. 
2022; Wang i in. 2022; Su i in. 2022; Yang i in. 2022). Celem pracy był 
szczegółowy opis oraz wpływ resweratrolu na poszczególne aspekty zdrowot-
ne, genom i długość życia. Omówione jest to w kolejnych akapitach, z wyko-
rzystaniem metody badawczej w postaci szerokiej analizy dostępnej literatury, 
wykorzystując swego rodzaju podejście triangulacji iteracyjnej Lewisa.

RESWERATROL - CHARAKTERYSTYKA

Resweratrol to związek pochodzenia roślinnego, który jest wytwarzany 
przez rośliny w momencie działania na nie szeroko rozumianych silnych czyn-
ników stresogennych takich jak urazy mechaniczne, światło ultrafioletowe 
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oraz infekcji. Stanowi więc swego rodzaju część układu odpornościowego ro-
ślin, gdyż chroni je przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi (Marchal 
i in. 2013). Powstaje z trzech cząsteczek malonylo-CoA i jednej cząsteczki 
4-kumarylo-CoA za pośrednictwem syntazy resweratrolu (Mikulski 2010). 
Zaliczany jest do szerokiej grupy flawonoidów, zaś sam jest polifenolem. 
Biorąc pod uwagę podobieństwo jego struktury chemicznej do dietylostil-
bestrolu estrogenowego, można zaliczyć go także do fitoestrogenów, które 
są roślinnymi odpowiednikami ludzkiego estrogenu. Wykazują więc działa-
nie podobne do tego hormonu, zaś w dużo mniejszym zakresie. Występuje  
w dwóch formach: trans-resweratrolu oraz cis-resweratrolu (Kopp 1998; Gu  
i in. 2000; Abril i in. 2005; Todaro i in. 2008). Forma trans-resweratrolu do-
minuje w środowisku naturalnym, a także jest bardziej pożądana w kontekście 
wpływu na zdrowie. Wynika to z faktu, iż w porównaniu do cis-resweratrolu, 
forma ta odznacza się wyższą aktywnością biologiczną. Charakterystyka tego 
związku obejmuje również dobrą rozpuszczalność w etanolu, zaś słabą w wo-
dzie (Burns i in. 2002; Shakibaei i in. 2009; Mikulski 2010). 

RESWERATROL - WYSTĘPOWANIE

Występowanie resweratrolu w produktach spożywczych, często stosowa-
nych na co dzień, jest bardzo szerokie. Zidentyfikowano bowiem ten związek 
już w 76 gatunkach różnych roślin. Chociaż jest obecny w tak obszernej liczbie 
roślin, to jednak do najbardziej znaczących jego źródeł można zaliczyć przede 
wszystkim czarne oraz czerwone winogrona (głównie w skórce), a szczególnie 
w odmianie Pinot noir, korzeń rdestowca ostrokończystego, zielone winogro-
na, orzeszki ziemne, pomidory (ich skórka), borówka amerykańska, borów-
ka brusznica, borówka czernica, truskawki, maliny, czarna porzeczka, jabłka, 
kakao, czekolada, owoce chlebowca, a także liście i kwiaty roślin takich jak 
ciemiężyca biała, sosna zwyczajna, gniot, orchidea, rabarbar (Zdrojewicz i Be-
lowska-Bień 2005; Dipak i Maulik 2006; Stervbo i in. 2007; Medina-Bolivar 
i in. 2007; Saiko i in. 2008; Przysławski i Dzięcioł, 2012). Mając na uwadze 
produkty, w których występuje w największych ilościach, można skompono-
wać codzienną dietę w taki sposób, aby dostarczała możliwie największe ilości 
tego związku. Pozwoli to na korzystanie z pełni możliwości, które oferuje 
resweratrol. Wiele z wymienionych produktów jest dostępnych na co dzień 
i stanowią często istotny element standardowego jadłospisu. Zadbanie o od-
powiednią ilość czerwonych, czarnych i zielonych winogron w diecie nie jest 
trudna, tak samo jak pewne ilości czerwonego wina. Pamiętając jednocześnie 
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o owocach jagodowych i pomidorach, można dostarczyć znacznych ilości re-
sweratrolu bez podejmowania większego trudu w codziennej diecie.

RESWERATROL W ŚWIETLE  
PARADOKSU FRANCUSKIEGO

Jednymi z głównych korzyści spożywania resweratrolu jest jego wpływ 
na układ sercowo – naczyniowy. Pod tym względem resweratrol jest właśnie 
najbardziej znany, co wynika głównie z tzw. paradoksu francuskiego. Pierwsze 
dane świadczące o występowaniu tego paradoksu pochodzą już z 1992 roku, 
gdy Serge Reynaud, zwany „ojcem paradoksu francuskiego” ogłosił, że tego 
typu paradoks ma miejsce. Potwierdzono to kilka lat później w dużym epi-
demiologicznym badaniu WHO-MONICA, obejmującym ponad 100 000 
osób z 38 populacji w 28 różnych krajach, a wyniki badania opublikowano  
w renomowanym czasopiśmie naukowym „The Lancet”, co dodatkowo 
zwiększyło rozgłos wyników tego badania (Tunstall-Pedoe i in. 1999; Sin-
kiewicz 2010). Paradoks ten dotyczy głównie Francji (stąd też nazwa), ale 
również innych krajów basenu Morza Śródziemnego. W krajach tych spoży-
wa się stosunkowo dużo czerwonego wina oraz tłuszczów nasyconych, wobec 
czego podejrzewano, iż choroby sercowo – naczyniowe będą występować tam 
w większej ilości względem krajów o mniejszym spożyciu wina. Biorąc pod 
uwagę wpływ alkoholu na zdrowie, jest to wniosek stosunkowo logiczny. Po-
wszechna negatywna opinia o tłuszczach nasyconych również podsycała opi-
nię, że kraje te powinny częściej chorować na tego typu choroby, gdyż wraz  
z większą ilością wypijanego alkoholu, spożywa się tam większe ilości tłusz-
czów nasyconych. Okazało się jednak, że kraje te na tle innych charaktery-
zują się wyraźnie mniejszą śmiertelnością z powodu chorób układu sercowo 

– naczyniowego. Doprowadziło to do swego rodzaju prawdziwego paradok-
su, gdyż zaobserwowane fakty wydają się na pierwszy rzut oka sprzeczne  
z logiką, tym bardziej patrząc z perspektywy XX wieku, w którym ów para-
doks zaobserwowano. Po przeanalizowaniu dostępnych danych stwierdzono,  
że za paradoks ten odpowiadają polifenole zawarte w czerwonym winie, wśród 
których na szczególne wyróżnienie zasługuje właśnie resweratrol. Wykazuje 
on szerokie, bardzo korzystne działanie na układ sercowo - naczyniowy (Oral-
lo i in. 2002; Saiko i in. 2008; Bonnefont-Rousselot 2016; Castaldo i in. 
2019; Fragopoulou i Antonopoulou 2020; Raj i in. 2021). Z drugiej strony 
teoria mówiąca o szkodliwości tłuszczów, głównie nasyconych w kontekście 
chorób sercowo – naczyniowych również nie sprawdziła się. Paradygmat ten, 
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zapoczątkowany przez Ancela Keysa w latach 50 XX wieku (Keys 1953; Keys 
1980) pokutuje do dziś, mimo, iż Yerushalmy i Hilleboe kilka lat później 
wykazali brak tego typu zależności, argumentując i podważając wyniki Keysa, 
który dobrał dane tak, aby pasowały do z góry założonej teorii (Yerushalmy  
i Hilleboe 1957). Mając to na uwadze, paradoks francuski wcale nie musi 
być paradoksem, a logicznymi konsekwencjami spożywania czerwonego wina  
i tłuszczów nasyconych wcale nie muszą być choroby sercowo – naczyniowe.

RESWERATROL I CHOROBY SERCOWO - NACZYNIOWE

Wspomniany już paradoks francuski sprawia, iż resweratrol szczegól-
nie kojarzy się z profilaktycznym wpływem w stosunku do chorób sercowo 

– naczyniowych. Okazuje się, że faktycznie ma on ogromne znaczenie w tym 
kontekście. Zmniejsza bowiem ryzyko wystąpienia chorób sercowo – naczy-
niowych poprzez szereg mechanizmów, na wielu płaszczyznach. Badania wy-
kazują, że wpływa m.in. na poprawę funkcjonowania śródbłonka naczynio-
wego (Marques i in. 2018; Parsamanesh i in. 2021), którego dysfunkcja jest 
główną przyczyną pojawienia się zmian miażdżycowych, w efekcie zawałów, 
nadciśnienia, cukrzycy i wielu innych chorób, głównie układu krążenia. Wy-
kazuje także zdolności zmniejszania sztywności tętnic (Imamura i in. 2017), 
co jest niezwykle istotne chociażby w kontekście wpływu na ciśnienie tętni-
cze, czy na zmniejszenie ryzyka uszkodzenia samych tętnic, co w rezultacie 
skutkowałoby m.in. miażdżycą. Chociaż profil lipidowy krwi często nie jest 
przyczyną, a skutkiem nieprawidłowo działającego układu krążenia, również 
w tym kontekście resweratrol jest w stanie unormalizować stężenia choleste-
rolu, jego poszczególnych frakcji oraz trójglicerydów (Gliemann i in. 2013; 
Zortea i in. 2016; Haghighatdoost i Hariri 2018). Nie jest to koniec jego 
korzystnych właściwości, bowiem wpływać może także na zmniejszenie stęże-
nia białka C-reaktywnego (CRP), które odzwierciedla nasilenie występowania 
stanów zapalnych w organizmie, przyczynia się także do zmniejszenia stężenia 
cytokin związanych z procesem zapalnym, tj. czynnika martwicy nowotworu 
(TNF-alfa) oraz interleukiny 6 (IL-6). Zaobserwowano również zmniejszenie 
stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c) pod wpływem resweratrolu, co 
również świadczy o pozytywnym jego wpływie na układ krążenia, gdyż długo 
utrzymujące się wysokie stężenia glukozy w surowicy krwi (których poziomy 
odzwierciedla HbA1c) działają niezwykle uszkadzająco na śródbłonek naczy-
niowy (Tome-Carneiro i in. 2012; Bhatt i in. 2012; Macedo i in. 2015). Ba-
dania faktycznie odzwierciedlają niezwykłe korzyści resweratrolu w kontekście 
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chorób sercowo - naczyniowych, nie tylko poprzez szereg mechanizmów, 
ale również obserwowana jest konkretna poprawa w objawach klinicznych. 
Przyczynia się on bowiem do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, poprawy 
zdolności wysiłkowej serca oraz poprawy funkcji skurczowych i rozkurczo-
wych serca (Yoshizaki i in. 2009; Fujitaka i in. 2011; Gliemann i in. 2013; 
Sahekbar 2013; Sung i in. 2015; Ahmet i in. 2017; Sung i in. 2017; Dyck  
i in. 2019).

RESWERATROL I PROCESY NOWOTWOROWE

W kontekście nowotworów, resweratrol również wykazuje niezwykłe 
korzyści. Mając na uwadze szerokie rozpowszechnienie tego typu chorób, 
może być on jednym z elementów skutecznej profilaktyki. Bazując na mocnych 
przesłankach naukowych, najnowsze badania coraz częściej wskazują na 
potrzebę dalszych badań w tym zakresie i możliwości przyszłego stosowania 
resweratrolu w leczeniu nowotworów (Ren i in. 2021). Systematyczny prze-
gląd badań z zakresu wpływu resweratrolu w kontekście nowotworów płuc 
wykazał statystycznie istotne zmniejszenie częstości występowania guza  
w wyniku zastosowania resweratrolu porównaniu do grupy kontrolnej (Feng, 
Zhou i Jiang 2016). Nowe mechanizmy korzystnego wpływu resweratrolu 
na procesy nowotworowe są konsekwentnie odkrywane. Wykazano m.in. 
zdolność tego związku do modulowania odpowiedzi immunologicznej w celu 
wzmocnienia odporności przeciwnowotworowej. Indukuje on uwalnianie cy-
tokin przeciwnowotworowych tj. IFN-γ i TNF-α, a także hamuje uwalnianie 
TGF-β, jak również wpływa na zmniejszenie infiltracji i polaryzacji komórek 
immunosupresyjnych (Chen i Musa 2021). Badania wykazują, że może ha-
mować procesy nowotworzenia na wszystkich etapach. Działa bowiem już na 
płaszczyźnie samej inicjacji kancerogenezy, gdyż antyoksydacyjne właściwości 
tego związku przyczyniają się do wymiatania wolnych rodników, odpowie-
dzialnych za rozpoczęcie procesów nowotworzenia. Właściwości indukujące 
reduktazę chinonową z kolei przyczyniają się do detoksykacji czynników kan-
cerogennych. Na etapie progresji nowotworu, działa on poprzez zmniejszenie 
aktywności i hamowanie transkrypcji związków z rodziny cytochromu P-450. 
Wpływa również na hamowanie polimerazy DNA i reduktazy RNA oraz dzia-
ła antyproliferacyjnie na płaszczyźnie cyklu komórkowego fazy G1/S i po-
przez inaktywację czynnika transkrypcyjnego NF-κB. Działanie resweratrolu 
jest jednak jeszcze szersze, gdyż wpływa wprost na ekspresję genów, które są 
związane z procesami apoptozy i proliferacji, tj. p53, Bcl-2, Bak, Bax oraz 



75

WPŁYW RESWERATROLU NA ZDROWIE I DŁUGOŚĆ ŻYCIA

kinaz cyklinozależnych, cyklin i komórkowych szlaków sygnałowych (Gu i in. 
2000; Saiko i in. 2008; Berge i in. 2004; Zdrojewicz i Belowska-Bień 2005; 
Gatouillat i in. 2010; Almeida i in. 2021). Badania wykazują profilaktyczny 
wpływ resweratrolu w stosunku do różnego rodzaju nowotworów, co świad-
czy o jego niezwykle uniwersalnym zastosowaniu. Ma to tym bardziej znacze-
nie, że poza profilaktycznym działaniem przeciwnowotworowym, wykazuje 
szereg innych korzyści na organizm, tym samym powinien zmniejszać także 
ewentualne powikłania stosowania środków chemioterapeutycznych, czy sa-
mej choroby nowotworowej (Xiao i in. 2019; Zaffaroni i in. 2021; Vernous-
faderani i in. 2021; Patra i in. 2021).

WPŁYW RESWERATROLU NA GENOM

 Temat wpływu resweratrolu na genom częściowo został poruszony we 
wcześniejszym akapicie, gdyż ma to silny związek z procesami nowotworzenia. 
Chcąc jednak bardziej wgłębić się w tematykę roli tego związku chociażby  
w procesie stabilizacji genomu, można znaleźć wiele badań naukowych, świad-
czących o jego obszernej istotności w tym zakresie. Niestabilność genomowa 
wiąże się w rezultacie z rozwojem nowotworów, a utrzymanie stabilności tym 
samym wiązałoby się z wysokim prawdopodobieństwem hamowania muta-
cji i rozwoju nowotworów. Niestabilność ta związana jest w dużym stopniu  
z problemami w naprawie pęknięć DNA (DSB), które to gromadzą się  
w komórkach przedrakowych. Sugeruje się, iż DSB gromadzone są wraz  
z wiekiem. Prawdopodobnie związane jest to ze zmniejszeniem poziomu 
histonu H2AX, który pośredniczy w naprawie pęknięć DSB. Okazuje się 
jednak, iż resweratrol może wywierać wpływ na stabilność genomu właśnie  
w wyniku działania naprawiającego DSB (Sedelnikova i in. 2004; Zdrojewicz 
i Belowska-Bień 2005; Gorgoulis i in. 2005; Negrini i in. 2010; Ichijima  
i in. 2010; Atsumi i in. 2011; Osawa i in. 2013; Matsuno i in. 2019; Matsuno  
i in. 2020).

WPŁYW RESWERATROLU NA DŁUGOŚĆ ŻYCIA

Długowieczność to temat interesujący niemal każdego. Nauka od lat 
stara się badać możliwe produkty czy związki, których spożywanie mogłoby 
potencjalnie wydłużać długość trwania życia. Obok paradoksu francuskie-
go, resweratrol najbardziej znany jest właśnie z wpływu na długość życia, co  
z kolei potwierdza szereg badań naukowych. Niewątpliwie jest on więc brany 
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pod uwagę jako jeden z głównych składników pożywienia, które będą wpły-
wać na możliwość wydłużenia czasu trwania życia. Badania wykazują jego 
zdolność do przedłużania życia m.in. drożdży, robaków i much oraz jego 
protekcyjne działanie w stosunku do chorób związanych z wiekiem (m.in. 
choroba Alzheimera, rak) (Bhullar i Hubbard 2015). Aktualnie za najważ-
niejszy gen długowieczności u ludzi uznawany jest SirT1. To ten sam gen, 
który odpowiada za wydłużenie czasu trwania życia w wyniku zastosowania 
restrykcji kalorycznych. Jednocześnie jest homologiem genu SIR2, który 
występuje u drożdży. Ma to o tyle duże znaczenie, że brak aktualnie badań 
pokazujących wpływ resweratrolu na długowieczność u ludzi, więc pozostaje 
bazować na innych organizmach. W przypadku drożdży resweratrol naślado-
wał restrykcje kaloryczne (poprzez stymulację genu SIR2), przyczyniał się do 
poprawy stabilności DNA i wydłużenia życia aż o 70%. Przekładając to na 
bardziej zaawansowane organizmy takie jak zwierzęta, należy mieć na uwadze 
gen SirT1. Ma on zdolność hamowania apoptozy poprzez deacetylację białka 
Ku70. SirT1 wraz z Ku70 odpowiadać będą za hamowanie aktywacji odpo-
wiedzialnego za apoptozę genu Bax. SirT1 reguluje również ekspresję białek 
FoxO, w wyniku czego obniżeniu ulega odpowiedź apoptyczna, a zwiększona 
zostaje odporność na stres. Hamuje on ponadto apoptozę zależną od białka 
p53, wobec czego geny deacetylacy (p53) i Ku70 są niezbędne w naprawie 
DNA i pełnią rolę w utrzymaniu telomerów (Rupprich i in. 1980; Howitz 
i in. 2003; Guarente i Picard 2005; Sahin i DePinho 2010; Fontana i in. 
2010; Rikiishi 2011; Rascon i in. 2012; Timmers i in. 2012; Li i in. 2018). 
 Resweratrol wpływa na procesy długowieczności niejako poprzez naślado-
wanie restrykcji kalorycznej, natomiast w dalszym ciągu nie są znane kon-
kretniejsze mechanizmy takiego działania. Wiadomo jednakże, iż są określone 
cechy wspólne tych dwóch czynników. Zarówno resweratrol, jak i restrykcja 
kaloryczna wpływają na zwiększenie wrażliwości insulinowej, a więc uwrażli-
wianie komórek ciała na działanie insuliny. Oba czynniki będą wpływać więc 
na stężenie insuliny, glukozy, cholesterolu (szczególnie frakcji HDL) oraz 
insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1). Innym wspólnym mechani-
zmem jest ich wpływ na gen SirT1 oraz zmiany w strukturze chromatyny  
i w transkrypcji genów. Na przykładzie myszy wykazano, że resweratrol 
zwiększa liczbę mitochondriów i przyczynia się do zmniejszenia acetylacji 
PGC-α. Co ciekawe, korzystne działanie resweratrolu obserwuje się szczegól-
nie wraz ze stosowaniem diety wysokotłuszczowej, co potwierdza wiele ba-
dań. Mogłoby to być jednym z dodatkowych argumentów na rzecz paradoksu 
francuskiego, gdyż właśnie w tych krajach spożywa się większe ilości zarówno 
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resweratrolu, jak również tłuszczów (Blüher i in. 2003; Baur i in. 2006; La-
gouge i in. 2006; Barger i in. 2008; Brasnyó i in. 2011; Timmers i in. 2011). 
 Dotychczas żadne badanie nie starało się zbadać wpływu resweratrolu na 
długość trwania życia człowieka. Wynika to oczywiście z znacznej długości ży-
cia ludzi, w porównaniu do mniej zaawansowanych organizmów, oraz mniej-
szych zwierząt, na których tego typu wyniki badań są dostępne. Dostępne wy-
niki badań mówią jednak o skutecznym wydłużeniu czasu trwania życia m.in. 
u drożdży, robaków, much, myszy czy ryb. Długość trwania życia na tego 
typu organizmach jest wydłużana w dosyć znaczącym stopniu, np. u drożdży 
o 70%, a np. u ryb o nawet ponad 50%. Niektóre badania zaś wykazały,  
iż związek ten nie wydłużał długości trwania życia u myszy zdrowych, a jedy-
nie u myszy otyłych, do poziomu podobnego jak u myszy zdrowych. Warto 
w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że poza bezpośrednimi mechanizmami re-
gulacyjnymi, w tym działaniem na płaszczyźnie genów, średnia długość trwa-
nia życia może być wydłużona również pośrednio. Wpływa on bowiem na 
zmniejszenie ryzyka występowania szeregu chorób, które często prowadzą do 
śmierci (głównie chorób sercowo – naczyniowych i nowotworów). Zmniej-
szenie częstości występowania tego typu chorób jest równoznaczne z wydłu-
żeniem czasu trwania życia (Blüher i in. 2003; Valenzano i in. 2006; Bhullar  
i in. 2015; Pearson i in. 2008; Pallauf i in. 2016; Pyo i in. 2020).

PODSUMOWANIE

Reasumując i mając na uwadze wszystkie wyżej wymienione korzyści 
resweratrolu, bez wątpienia można stwierdzić, że powinien on być istotnym 
elementem zarówno codziennej diety (mającej za zadanie wpływ prozdrowot-
ny), jak również odpowiednio dobranej dietoterapii (w przypadku już wy-
stępujących chorób/ schorzeń). Poprzez jego wielopłaszczyznowy wpływ na 
organizm wykazuje korzyści zdrowotne na wielu poziomach. Biorąc pod uwa-
gę chociażby same choroby sercowo- naczyniowe i nowotworowe, które sta-
nowią dwie główne przyczyny zgonów na świecie i pamiętając o korzyściach 
resweratrolu w tym zakresie, można stwierdzić, iż mógłby on zmniejszyć tym 
samym całkowitą ilość zgonów i występowania chorób, co przełożyłoby się 
na jakość życia. Między innymi tym mechanizmem wydłużyłaby się również 
średnia długość życia (mniej zgonów), która z kolei wynika również z bezpo-
średniego wpływu tego związku na procesy starzenia, na płaszczyźnie geno-
mu. Z uwagi na stosunkowo dużą powszechność występowania resweratrolu 
w produktach spożywczych codziennego użytku, nie stanowi problemu, aby 
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wdrożyć do codziennej diety większe jego ilości. Korzyści z tego typu jadłospi-
su mogą odnieść zarówno osoby ceniące sobie aspekty zdrowotne, jak również 
organoleptyczne (winogrona, owoce jagodowe, kakao, czerwone wino itd.)  
a także entuzjaści długowieczności, wobec której resweratrol wydaje się bar-
dzo obiecującym związkiem. Założenia celu pracy i efekty zastosowanej meto-
dy badawczej zostały więc obszernie spełnione.
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THE IMPACT OF RESVERATROL ON HEALTH  
AND LENGTH OF LIFE

Abstract: The progress of dietetics and medicine leads to the discovery of ne-
wer and newer health-promoting substances found in food products. Since 
the French paradox was observed, in the light of research, resveratrol appears 
more and more often - an ingredient that occurs especially in red, black and 
green grapes. The extraordinary multifaceted action of this relationship makes 
it worthy of special attention. This is all the more important as it is found 
in products used in the daily diet. The work was prepared on the basis of an 
extensive analysis of the literature and concerned the characteristics and occu-
rrence of resveratrol and its impact on cardiovascular diseases, cancer, genome 
and life expectancy.

 Keywords: resveratrol, health, diseases, length of life
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Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

EKOSYSTEM PRZESTRZENI 
ZAMIESZKIWANIA  

W UJĘCIU AUTORSKICH 
POSZUKIWAŃ FORMY 

 DOMU OPARTYCH  
O KONCEPCJĘ ZGODNOŚCI

Streszczenie: Celem artykułu jest prezentacja efektów projektu autorskiego 
realizowanego w oparciu o koncepcję zgodności. Przeprowadzone zostały kil-
kuletnie studia lokalnych uwarunkowań przyrodniczych skutkujących powsta-
niem zbioru rysunków i rzeźb oraz fotografii dokumentujących ich aranżację 
in situ. Badania prowadzono na terenie Pojezierza Kaszubskiego w obszarze 
południowego brzegu Jeziora Wdzydzkiego. Działania artystyczno-projekto-
we o charakterze biofilicznym i biomimetycznym lokują się w nurcie badań 
bionicznych. Wykonane analizy i dokumentacja stanowi pierwszy element 
pracy, która w dalszym przebiegu posłuży tworzeniu koncepcyjnych obiek-
tów architektonicznych, stanowiących propozycję dla kulturowej ingerencji  
w badany obszar przy założeniu uzyskania zgodności z zasiedlanym miejscem 
i istniejącym już ekosystemem. Współczesne kryzysy wskazują, że może być 
to alternatywny kierunek dla prośrodowiskowego projektowania obiektów 
mieszkalnych na obszarach zalesionych.

Słowa kluczowe: przestrzeń zamieszkiwania, bionika, środowisko, Kaszuby

WPROWADZENIE 

Przynależność do miejsca, grupy kulturowej, społeczności czy wspólnoty 
regionalnej, ma swój wyraz w projektowanych formach przestrzennych. O 
ile obecność obiektów architektonicznych w przestrzeni zamieszkiwania jest 



90

AGNIESZKA KURKOWSKA

oczywistą koniecznością, o tyle ich rola jako elementów ekosystemów, może 
nie być tak czytelna i prosta do wypełnienia. Ekosystem rozumiem tu jako 
zrównoważony układ łączący elementy kulturowe środowiska mieszkaniowe-
go i zasiedlanego przez człowieka obszaru przyrodniczego. Ekosystem prze-
strzeni zamieszkiwania to zatem układ kulturowo-przyrodniczy. Biocenozę 
wzbogaca stała obecność ludzi, a biotop (współtworzą obiekty kulturowe w 
postaci domów mieszkalnych i koniecznych dla ich prawidłowego funkcjo-
nowania elementów infrastruktury (drogi dojazdowe, studnie, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, kompostowniki, ogrody przydomowe, urządzenia słu-
żące pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, itp.). W autorskiej kon-
cepcji, prezentowanej poniżej, kluczowe jest tworzenie form zgodnych z za-
siedlanym miejscem. Zgodność oznacza zaistnienie pokrewności, spasowania 
z kontekstem, uwzględnienia struktury elementów współtworzących zamiesz-
kiwany ekosystem przyrodniczy. Projekt uwzględnia aspekty przestrzenne, 
skupiając się na ukształtowaniu form, ich relacjach wzajemnych, ulokowa-
niu w przestrzeni przyrodniczej. Istotny jest też uzyskany wyraz plastyczny. 
Architektura to zbiór uniwersalnych i zindywidualizowanych zasobów kul-
turowych, ale też zasób wiedzy z obszaru badawczego nauk inżynieryjnych 
powiązany ściśle z innymi dziedzinami sztuki. Należy uzmysłowić sobie fakt 
wielopoziomowego oddziaływania obiektów architektonicznych na człowieka 
i jego otoczenie. Odbywa się ono zasadniczo w obszarze procesów fizycznych 
i chemicznych, gdzie znaczenie ma struktura, usytuowanie, wykorzystane ma-
teriały, konieczne zasoby i wytwarzane odpady, emisja. Architektura realizu-
je różnorodne cele, w tym zasadniczy jakim jest zapewnienie bezpiecznego 
schronienia ludzkiej egzystencji. Na jakość naszego życia wpływa też wiele ele-
mentów towarzyszących, wśród których - istotne dla poniższego opracowania 

-doświadczanie i odczuwanie przynależności, spasowania i szeroko rozumiane 
doświadczenie zgodności warunkowane są również właściwym formowaniem 
domów. Można próbować sprawdzić to w procesie prototypowania – tworze-
nia modeli. Wypracowanie zgodności w obrębie układu formalnego, relacji 
przestrzennych, fizycznej spójności jest elementem prowadzącym do wytwo-
rzenia prawidłowego ekosystemu przestrzeni przyrodniczej zamieszkiwanej 
przez człowieka. Warunkiem jest zachowanie racjonalnej proporcji maksy-
malnie nieinwazyjnej realizacji obiektów architektonicznych i koniecznej do 
ich zamieszkiwania infrastruktury. Koncepcja zgodności opiera się na poszu-
kiwaniu zgodnego, harmonijnego połączenia przestrzeni kulturowej i przyrod-
niczej. Obiekty kulturowe inspirowane strukturami biologicznymi, w ramach 
działań osadzonych w nurcie bioniki, wprowadzane w istniejący ekosystem 
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przyrodniczy wykazują są źródłem poszukiwania rozwiązań harmonijnego 
osadnictwa na terenie Kaszub Jeziornych. Bionika (https://encyklopedia.pwn.
pl/haslo/bionika;3877863.html) jako interdyscyplinarna nauka, bada budo-
wę i działanie żywych organizmów. Architektura może czerpać z tej metodo-
logii badawczej, przenosząc wyniki analiz form botanicznych (ich struktury i 
topograficznego osadzenia, procesów wzrostu i reagowania na czynniki klima-
tyczne i pogodowe) na poszukiwania w obrębie form plastycznych obiektów 
architektonicznych. Stąd tezą projektu autorskiego jest założenie, że poszuki-
wane formy potencjalnych ludzkich siedzib umożliwiających zamieszkiwanie, 
zgodne z kontekstem analizowanego miejsca, powinny wynikać z obserwacji 
przyrody i pozostawać z nią w dialogu. Zgodność ta powinna prowadzić do 
stworzenia prawidłowo funkcjonujących ekosystemów przestrzeni zamieszki-
wania. Przedstawione badania i działania twórcze wskazują na potencjał przy-
jętej metody i weryfikują pierwszy, studialny etap tego procesu dając jednak 
obiecujące efekty.

„PROTODOMY”

W ramach autorskiej metody pracy twórczo-badawczej powstają od roku 
2016 modele - elementy rzeźbiarskie (i ich serie) o formach „protodomów” 
(w ramach projektu autorskiego zatytułowanego „Kaszubskie zamieszkiwa-
nie. Poszukiwanie relacji bionicznych”). Przez „protodomy” rozumiane są 
przed-formy, modele oparte o koncepty plastyczne, które można technicznie 
rozumieć jako prototypy potencjalnych domów, czyli obiektów architekto-
nicznych zamieszkiwanych przez ludzi. Jednak poza warstwą geometryczno-

-strukturalną ważna w nich jest subtelna wartość porozumienia odbierana 
zmysłowo i przez to nie w pełni poddająca się obiektywnemu opisowi. Ważny 
jest proces pracy, na który składają się kolejno po sobie następujące elementy 

– inspiracja, rysunek, rzeźba, lokowanie w terenie, dokumentacja zdjęciowa, 
analiza porównawcza, wnioski. Wykreowane i udokumentowane propozycje 
osadzenia elementów rzeźbiarskich aspirują do bycia propozycjami potencjal-
nych ekosystemów. Jako obszar pracy przyjęto południową otulinę Jeziora 
Wdzydzkiego należącą od Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Człowiek 
funkcjonuje na tym obszarze od dawna prowadząc działalność gospodarczą. 
Elementy przyrodnicze stanowiące inspirację to leśne nasadzenia gospo-
darcze o bogatej ściółce i podszyciu wykształconych w starszych drzewosta-
nach. Ukształtowanie terenu jest wyjściowe – geomorfologiczne – i opiera 
się na sfałdowaniach morenowych. Taki też jest rodowód gleby i obecnego 
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uformowania definiującego charakterystyczny krajobraz w postaci wzniesień 
i wgłębień służących układowi obecnych jezior i systemowi rzek na obszarze 
Pojezierza Kaszubskiego.

Przyjęta metoda pracy badawczej łączy analizy porównawcze i elemen-
ty pracy twórczej czyli eksperyment i obserwację, końcowe wnioski można 
wyłonić w oparciu o studium przypadku, którym jest każdy, kolejny obiekt 
artystyczny wykonany w ramach projektu. Przyroda – niezbędna człowie-
kowi zarówna ta ożywiona w całej swojej rozciągłej różnorodności jak i ta 
nieożywiona stanowiąca ukorzenienie bądź tło wszelkich sytuacji życiowych. 
Współcześnie ludzie chętnie zasiedlają domy pozamiejskich, które pozwalają 
na schronienie i wytchnienia od chaotycznego nadmiaru. Relacje bioniczne 
wynikające ze studiów i kontemplacji twórczej środowiska przyrodniczego 
regionu Pomorza Środkowego, a w szczególności wspomnianego Pojezierza 
Kaszubskiego, to źródło wiedzy i inspiracji w procesie kreacji „protodomów”. 
Przedstawione działania autorskie wspierają tę tezę. Zamysł podjęcia tematu 
prototypów domów, wpasowanych w konkretne miejsce i uwzględniających 
jego specyfikę to próba zmierzenia się z teoretyczną koncepcją, której założe-
nia wydają się obiecujące. Byłaby to jedna z możliwych ścieżek wprowadzania 
pozytywnych zmian w obrębie mieszkaniowego środowiska zbudowanego na 
Pomorzu.

Działania realizowane w ramach projektu wchodzą w skalę mikro w swo-
jej warstwie fizycznej. Studiowane są z bliska struktury form biologicznych 
i procesy widoczne dla człowieka w bezpośredniej obserwacji. To zarazem 
elementy procesów środowiskowych doświadczane powszechnie, możliwe do 
weryfikacji i stanowiące dostępny materiał badawczy jako inspiracja i tło dzia-
łań artystycznych. Perspektywa twórcza i badawcza to z kolei skala makro, 
skala szerokiego, wielopłaszczyznowego kontekstu samych działań i poszuki-
wanych, docelowych efektów. 

ZAMIESZKIWANIE

Heidegger podkreśla istotę zgodności i spójności w procesie zamieszki-
wanie, które z kolei  uzasadnia istnienie architektury. Istotą budowania jest, 
że daje ono mieszkać. Ta istota dokonuje się przez wznoszenie miejsc za pomocą 
spajania ich przestrzeni. Tylko wtedy, gdy jesteśmy zdolni do mieszkania, możemy 
budować. (Heidegger, 1977, s. 332)

Zamieszkiwanie rozumiane jest tu tylko, jako chronienie się przed nie-
dogodnościami zewnętrznymi we własnym domu, ale także, jako zgodne 
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współtworzenie ekosystemu. Zamieszkiwanie jest kontynuacją procesu za-
inicjowanego poprzez zauważenie braku domu lub potrzeby innego rodzaju 
schronienia i podjęcie procesu projektowego (rys. 1). W jego toku, w wyniku 
ewolucji myśli i koncepcji dochodzi do zaistnienia fizycznego obiektu archi-
tektonicznego. (więcej w: Kurkowska, 2016)

Należy pamiętać, że zamieszkiwanie to dynamiczny proces. Migrujemy, 
zmieniamy otoczenie. To znacząco utrudnia zachowanie ciągłości w projekto-
waniu elementów przestrzeni. Zamieszkiwanie miejsca pochodzenia oznacza 
duże prawdopodobieństwo wykorzystania lub nawiązania do znanych i akcep-
towanych, a nawet pożądanych form rodzimych dla danego obszaru. Oznacza 
też zbliżony sposób rozumienia zamieszkiwania, co sprzyja przybraniu przez 
dom formy pokrewnej sąsiednim obiektom. Kulturowe uwarunkowanie prze-
strzeni według stałych cech polega na m.in. na tym, że w naszej kulturze każdy 
budynek mieszkalny ma określone przestrzenie – pomieszczenia dla poszczegól-
nych funkcji, takich jak odpoczynek (...), sporządzanie i spożywanie posiłków (...), 
funkcje sanitarne (Bańka, 1997, s. 59)

Rys. 1. Wyrastanie z regionu i jego kultury, Chmielno 2000 

Źródło: archiwum autorki, fotografia nagrodzona w konkursie pt. „Architektura regionalna 
dawna i współczesna w krajobrazie Kaszub”, Kartuzy 2000

Dla większości z nas dom to miejsce ważne, osobiste i niezwykłe. To, co 
znajduje się w jego wnętrzu różni go od innych domów. Każdy dom jako 
budynek ma swoją własną formę, ma też swój zapach, koloryt. To łatwo sobie 
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wyobrazić, tak samo jak wyposażenie: meble, obrazy, zdjęcia, pamiątki. Ale 
dom to też sfera niematerialna – nasze przeżycia, wspomnienia i marzenia. 
Bez mieszkańców budynek nie byłby domem. To nasza obecność go wzbogaca 
i czyni wyjątkowym, współdecydując o możliwości utożsamienia. 

Rys. 2. Zamieszkiwanie dawniej na Kaszubach w funkcjonalnych, regionalnie konstruowanych 
chatach, w malowniczo sytuowanych w zróżnicowanym krajobrazie wsiach 

Źródło: archiwum autorki

To, jaki jest nasz dom, jest istotne nie tylko dla nas, ale też naszych gości  
i osób odwiedzających jego okolicę. Budynki są elementami krajobrazu. Każ-
dy dom współtworzy historię zamieszkiwanego miejsca. (Rys 2) Często po-
dobny jest do domów budowanych wcześniej: wiejskich chat, dworków szla-
checkich, miejskich kamienic, leśniczówek, a nawet szałasów. Współcześnie 
używamy do budowy innych materiałów niż kiedyś, nie chodzimy już po 
glinianych podłogach, a meble kupujemy w sklepie. Postęp zmienia nasz dom, 
ale jego kształt wciąż może być częścią opowieści bez słów – ukazywać historię 
regionu. To ważne, ponieważ podpowiada nam, skąd pochodzimy, do jakiej 
społeczności należymy. Choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, pomaga 
to nam czuć się dobrze w naszym domu, na naszym osiedlu, mieście czy wsi.

TŁO BADAWCZE I TWÓRCZE

Poszukiwanie zgodności form, ich wyrazu i ulokowania oparto na ba-
daniu relacji bionicznych. Bionika jako nauka, jako punkt odniesienia czy 
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źródło metody projektowej jest coraz bardziej powszechna. Coraz częściej 
podejmowane nowe tropy twórcze i badawcze wzbogacają ją o kolejne al-
ternatywne nurty. Zwłaszcza, że człowiek nie potrafi przełamać obecnego 
kryzysu klimatycznego czysto kulturowymi koncepcjami. Sztuce i architek-
tura od dawna sięgają po analogie bioniczne. Przełomowym był XIX wiek 
bogaty w nawiązania przyrodnicze w sztukach plastycznych, zainteresowanie 
ewolucyjnym ujęciem rozwoju formy, botaniką jako nauką. Wówczas także 
dość powszechnie stosowano metody morfologii i anatomii porównawczej  
w historii i filozofii architektury. (więcej w: Świtek, 2012, s. 68-69) Amery-
kański architekt Luis Sullivan, którego twórczość przypada na początek wieku 
XX., dziełom plastycznym przypisywał siłę witalną uzyskiwaną za sprawą dzia-
łań kompozycyjnych, przyrównując je tym samym do żywych organizmów. 
(Sullivan, 1967)

Aktualnie wielu twórców interesują analogie bioniczne. Są to zarówno 
architekci, jak na przykład Juhani Pallasmaa podejmujący studia struktur two-
rzonych i zamieszkiwanych przez zwierzęta, czy zarazem rzeźbiarz i architekt 
Zbigniew Oksiuta (Oksiuta, 2007, 2003), projektujący i tworzący bioniczne 
struktury, w których można doszukać się potencjału obiektów mieszkalnych. 
Ważnym twórcą jest też Denisa Dollens, twórca realizujący projekty oparte 
na ewolucji biologicznej i jej cyfrowej analogii w procesie podejmowanych 
działań. (Dollens, 2001, 2005)To przykłady najbardziej charakterystyczne 
dla bieżących nurtów w architekturze. 

Równie istotne jest nie tylko podejmowanie działań w sferze bioniki, ale 
przede wszystkim rola bioniki w filozofii danego projektu. John Frazer zauwa-
ża, że należy odróżnić inspiracje od wyjaśniania. Kiedy nauka przyrodnicza jest 
używana do wyjaśnienia lub zilustrowania czegoś, niezbędne jest, aby ta nauka 
była zgodna, a analogia aktualna. Ale jeśli jest użyta jako inspiracja i punkt wyj-
ścia dla eksperymentów myślowych, jest to mniej ważne. (Frazer, 1995, s. 12, za: 
Klein, 2014, s. 50) 

W opisywanym projekcie autorskim w sferze bioniki leży etap studiów 
wyjściowych i dalej poszukiwanie inspiracji na kolejnym etapie - poszukiwań 
form (gdzie punkt wyjścia stanowią studia rodzimych form botanicznych oraz 
ukształtowanie geomorfologiczne terenu). Bionika ma też istotne miejsce  
w założeniach, stanowiąc element metodologii pracy. Polega ona na poszu-
kiwaniu zależności zgodności poprzez zestawianie obiektów kulturowych  
i biologicznych, ich kontemplację, analizę porównawczą, weryfikację efektów 
i przyjmowanie bądź odrzucanie rozwiązań. Wspomniane studia botaniczne  
i geograficzne stanowią w projekcie trop badawczy nakreślający celowość 
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działania, czyli uzyskanie w efekcie założonej zgodności. Zastosowano zarów-
no działania o charakterze biomimetycznym, gdzie formy przyrodnicze stano-
wiły inspirację dla formalnego ukształtowania rzeźb i ich wyrazu plastycznego 
oraz biofilicznym przejawiającym się we wrażliwym inspirowaniu się i stu-
diowaniu, a także przebiegu pracy wypełnionym szacunkiem i podziwem dla 
przyrodniczych aspektów eksplorowanym przestrzeni.

Efekty pracy uzyskane w trakcie projektu mogą być aplikowane wprost 
lub pośrednio w projekty architektoniczne oparte na koncepcjach artystycz-
nych, w których wstępne studia form zastanych w istniejących ekosystemach 
są punktem wyjścia. Autorskie próby, u źródła inspiracji twórczej, nie są  
w zakresie korzystania z analogii bionicznych nowatorskie. Niepowtarzalne 
jest za to unikalne spojrzenie na konkretne miejsce i występujące w nim formy 
przyrodnicze, specyficzna zmiana skali i niekonwencjonalne studia przypadku 
przy wykorzystaniu wielu możliwych form oraz spasowywanie ich z różnorod-
nymi biocenotycznymi i biotopowymi elementami ekosystemu. 

FORMY W DIALOGU W PROJEKCIE AUTORSKIM

Tytuł projektu „Kaszubskie zamieszkiwanie. Poszukiwanie relacji bio-
nicznych” przyjęto ze względu na przedmiot (formy zamieszkiwania) i zakres 
działań (fragment pojezierza kaszubskiego, por.: Rys 3). Zgodnie z przyjętą 
koncepcją zgodności przyjęto modelem twórczego postępowania, respektu-
jącego otoczenie i czerpiącego z niego inspiracje. W takim duchu powstały 
elementy przedstawionego projektu, następnie weryfikowane jako modele 
plastyczne lokowane w konkretnych miejscach. Składają się na niego różno-
rodne warianty architektonicznych koncepcji zamieszkiwania w autorskich 
działaniach artystycznych. U ich podłoża, jak już wspomniano, istniała kon-
cepcja poszukiwania bionicznych relacji stanowiących źródło i pretekst dla 
dociekań o „protodomach” - potencjalnych formach obiektów mogących słu-
żyć zamieszkiwaniu. Celem jest poszukiwanie alternatywnych form obiektów 
architektonicznych i ich urbanistycznego grupowania w kontekście zamiesz-
kiwania na Kaszubach w rejonie Jeziora Wdzydzkiego. W dalszej perspek-
tywie planowane jest stworzenie unikalnych koncepcji architektonicznych,  
z propozycjami potencjalnych obiektów mieszkalnych lub ich urbanistycz-
nych układów rozważając projekt zwartej osady. 
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Rys. 3. Przybliżony obszar realizacji projektu 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o zasoby www.google.com/maps, dd 10.05.2022

Punktem wyjścia dla tworzenia było podążanie za filozoficzno-artystycz-
nym procesem poszukiwania, w którym tworzenie łączy się z odczuwaniem 
i doświadczaniem, przeplata z dokumentowaniem efektów i rewidowaniem 
słuszności podejmowanych prób.

Projekt (Rys 4, 5 ,6) oparto na wypracowanej metodologii postępowania 
w procesie tworzenia alternatywnych form architektonicznych dla kaszub-
skiego ekosystemu przestrzeni zamieszkiwania. Przyjęta zmiana skali pracy  
i obserwacji, pomniejszenie jej dla poszukiwania relacji nieoczywistych uwal-
nia myślenie od stereotypów, dopuszczając rozwiązania niestandardowe, 
prowadzące potencjalnie do innowacyjnych rozwiązań architektonicznych. 
Przyjęta metoda badawcza, a w szczególności przyjęte w niej bioniczne tropy 
wymagały studiowania krajobrazu i lokalnej przyrody, przyjęty cel dodatko-
wo – pogłębienia znajomości lokalnej przyrody (aspekty przyrodnicze), re-
gionalnej architektury (aspekty kulturowe) oraz szerzej wgłębienie się w teo-
rię zamieszkiwania, w jego aspekty filozoficzne, psychologiczne i techniczne. 
Nadrzędne było przeczucie, że architektura może potrzebować artystycznych 
form wyrazu dla odnalezienia godności z otoczeniem. Z jego subiektywnym 
doświadczaniem i obiektywnym istnieniem. W takiej sytuacji czerpanie z ana-
logii bionicznych i poszukiwanie bionicznych relacji wydało się nieuniknione 
i pożądane.

W analizowanym projekcie („Kaszubskie zamieszkiwanie. Poszukiwanie 
relacji bionicznych”) można wyróżnić kilka etapów wspólnych i podobnie 
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przebiegających w większości poszczególnych elementów. Przez elementy ro-
zumiane są tu konkretne koncepcje, powstające jako autonomiczne obiek-
ty graficzne, malarskie czy rzeźbiarskie lub ich grupy tematyczne. W trakcie 
przebiegu projektu, na przestrzeni kilku lat (od 2016 rok – przyp. autora) 
układały się one w odrębne cykle tematyczne i często zwieńczone były udzia-
łem w wystawie lub wydarzeniu artystycznym, gdzie prezentowano je szer-
szej publiczności. Nigdy jednak nie pokazano kompletnego procesu zgodnie  
z jego przebiegiem, zawsze były to fragment – wybór obrazów, rzeźb albo fo-
tografii.  Dla podejmowanej tu analizy ważny jest całokształt działań. Dopiero 
on uwidacznia aktualny efekt systematycznych studiów i może być rozpatry-
wany w kategoriach innowacyjnej metody pracy. 

Analizować można bryły samoistne ocenie samodzielne obiekty (Rys 4, 5, 
6). Wówczas na pierwszy plan wysuwa się potencjał ich ukształtowania i rela-
cji z podłożem, kompozycji i ekspresji. Można także badać formy już zrelaty-
wizowane, osadzone w konkretnych miejscach. Oznaczałoby to poszukiwanie 
i ocenianie poziomu zgodności, współbrzmienia, czy uzyskanego dopełnienia. 
Wymaga to przygotowania określonej aparatury badawczej. Przyjęcia definio-
walnych obiektywnych kryteriów i być może dopuszczenia elementów oceny 
subiektywnej, opartej na odczuciach, a wartej uwzględnienia (jak badanie na-
stroju w architekturze). Kryteria i skala oraz metoda – zestawień, czy ankiety-
zacji – wydają się na tym etapie kluczowe, gdyż od nich zależy miarodajność 
uzyskanych informacji. One z kolei mają wpływ na dalszy przebieg pracy. 
Następnym etapem mogłoby być przełożenie najtrafniejszych pod względem 
zgodności rozwiązań na skalę realnych koncepcji projektowych. W taki spo-
sób mógłby powstać zbiór propozycji koncepcji architektonicznych budyn-
ków dla analizowanych miejsc. 

Jak zauważa Juhani Pallasmaa zadanie architektury polega na wyczuleniu 
naszego doświadczenia rzeczywistości i nadania mu egzystencjalnego znacze-
nia (Pallasmaa, 2016, s. 3). Zatem zasadny wydaje się powrót do uzyskania 
zgodności z lokalnymi uwarunkowaniami przyrodniczymi i kulturowymi. 
Elementy kulturowe, tu: obiekty architektoniczne dopasowane do specyfiki 
określonego miejsca nabierają szczególnego kolorytu. Uwzględnienie poza-
kulturowych wartości i unikalnych cech otaczającej nas i towarzyszącej nam 
przyrody, może zdecydować o poczuciu zgodności nowych elementów w ist-
niejącym ekosystemie. Nasuwa się tu postulat wycofania kreacji obszarów czy-
stej abstrakcji w sferę mądrej obserwacji doczesności. W sferze architektury, 
jej tworzenia, korzystny wydawałby się zwrot w stronę kontekstu inspirują-
cych lokalnie form i relacji. 
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Rys. 4. Wybrane działania w ramach projektu autorskiego pt. „Kaszubskie zamieszkiwanie. 
Poszukiwanie relacji bionicznych” 

Źródło: archiwum autorki
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Rys. 5. Wybrane działania w ramach projektu autorskiego pt. „Kaszubskie zamieszkiwanie. 
Poszukiwanie relacji bionicznych” 

Źródło: archiwum autorki
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Rys. 6. Wybrane działania w ramach projektu autorskiego pt. „Kaszubskie zamieszkiwanie. 
Poszukiwanie relacji bionicznych” 

Źródło: archiwum autorki

PODSUMOWANIE

Cele badań zarówno tych wykonanych jak i planowanych wydają się być 
spójne z pojawiającymi się aktualnie postulatami pożądanego zwrotu ku: lo-
kalności, inności, dopasowaniu niepowtarzalności. (por. Wilson, 1984) Ana-
lizie można poddać biologiczne i geograficzne procesy, ich etapy i wytwory. 
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Zarówno elementy zatrzymane w kadrze jak i teoretyczne modele zmienności 
zaobserwowanej w otoczeniu. Zapewne korzystna byłaby zmiana perspekty-
wy postrzegania, dynamiczna zmiana skali. Mikro i makro w odniesieniu do 
miary ludzkiej.

Projekt wykazuje charakter działania biofilicznego ze względu na moty-
wującą składające się na niego prace twórcze potrzebę wglądu i wykonane ba-
dania otoczenia. Podjęto próbę zrozumienia procesów przyrodniczych (także 
obumierania), ale też zauważania ich form, etapów, śledzenia przebiegu, anali-
zowania i podejmowania teoretycznych prób ich aplikowania ale uzyskiwania 
formuły dla przestrzeni zamieszkiwania. Z lektury opracowań Juhaniego Pal-
lassmy (Pallassma, 2016, s. 4) można wyczytać postulat konieczności powrotu 
architektury do roli pośrednika między ludźmi, a światem. Konieczność ta 
wydaje się nieuniknioną. Wykonany w ramach projektu p.n. „Kaszubskie za-
mieszkiwanie. Poszukiwanie relacji bionicznych” przegląd form studialnych 
może wnieść szerszy obraz do dyskusji nad celowością tego typu indywidu-
alnego podejścia do procesu projektowania. Ukazuje ewentualny potencjał 
i stanowi punkt wyjścia dla dalszych opracowań, gdzie w metodologii pracy 
trzeba będzie zapewne również sięgnąć po narzędzia badawcze właściwe bio-
logii – tworzenie typologii, porównywanie cech obiektów rzeźbiarskich z for-
mami przyrodniczymi, itp. Koncepcje obiektów architektonicznych, których 
stworzenie dla planowanych rozwiązań planowane jest w ramach kontynuacji 
projektu mogłyby stanowić doraźną osłonę, niejako tło życia i jego zharmo-
nizowanego przebiegu w zgodzie ze światem pozaludzkim, w określonym, 
prawidłowo funkcjonującym ekosystemie. Ważny w proponowanych rozwią-
zaniach byłby także element satysfakcji i autoidentyfikacji mieszkańców, sta-
nowiąc odpowiedź na zauważony i skomentowany na początku tekstu kryzys 
wartości w obszarze zamieszkiwania.
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THE ECOSYSTEM OF THE RESIDENTIAL SPACE  
IN THE APPROACH OF THE AUTHOR’S SEARCH  

FOR A FORM OF THE HOUSE BASED ON THE CONCEP 
OF COMPLIANCE 

Abstract: The aim of the article is to present the effects of an original project 
based on the concept of compliance. Several years of studies of local natural 
conditions were carried out, resulting in the creation of a collection of dra-
wings and sculptures as well as photographs documenting their arrangement 
in situ. The research was carried out in the Kashubian Lake District in the 
area of   the southern shore of Lake Wdzydzkie. Artistic and design activities of  
a biophilic and biomimetic nature fall within the mainstream of bionic rese-
arch. The performed analyzes and documentation constitute the first element 
of the work, which in the further course will be used to create conceptual 
architectural objects, constituting a proposal for cultural interference in the 
studied area, assuming compliance with the inhabited place and the already 
existing ecosystem. Contemporary crises indicate that this may be an alter-
native direction to the pro-environmental design of residential buildings in 
forested areas.

Keywords: living space, bionics, environment, Kashubia




