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Wstęp

Szanowni Państwo

W prezentowanej monografii wieloautorskiej koncentrujemy się na wy-
branych współczesnych zagadnieniach związanych ze zdrowiem człowieka, ale 
ujętych z perspektywy dietetyki, fizjoterapii, medycyny, żywienia i technolo-
gii żywności. Znajdują się w niej zarówno prace badawcze, jak i przeglądowe. 

W okresie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zmieniły się 
elementy stylu życia społeczeńtwa, w tym zachowania żywieniowe. Niestety 
wiele z tych zachowań m.in. zmniejszenie aktywności fizycznej przyczyniło 
się do pogorszenia stanu zdrowia, w tym do zwiększania masy ciała. W przy-
padku występowania otyłości limfatycznej (lipoedemy) wskazuje się na efek-
tywną jej redukcję poprzez wdrożenie zindywidualizowanej diety ketogennej  
i fizjoterapii. Jednak powszechnie wiadomo, że podstawowym elementem 
służącym utrzymaniu zdrowia, jest aktywność fizyczna. Zarówno ta upra-
wiana rekreacyjnie, jak i wyczynowo, może być przyczyną procesu zmęcze-
nia organizmu, dlatego tak ważna jest jego regeneracja. Jednym z surowców 
leczniczych znajdującym szerokie zastosowanie w terapiach różnych schorzeń  
i w regeneracji organizmu jest borowina, gdyż zawiera wiele cennych natural-
nych składników m.in. związków humusowych. Ze względu na liczne właści-
wości lecznicze borowina może być wykorzystywana w lecznictwie ambulato-
ryjnym, uzdrowiskowym, ale też w warunkach domowych.

Ważnym aspektem zachowania zdrowia jest zbilansowana i urozmaico-
na dieta, a w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie dietami alternatywny-
mi. Stosowanie roślinnych diet alternatywnych może być korzystne zarówno  
w profilaktyce, jak i terapii wielu schorzeń. Diety roślinne wpływają pozy-
tywnie m.in. na stan mikrobioty jelitowej. Jednak brak zbilansowania takich 
diet może być związany z niedoborami niektórych składników odżywczych 
w ustroju. Dlatego zasadne może okazać się ich korygowanie m.in poprzez 
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spożywanie żywności fortyfikowanej. Stosując diety roślinne należy jednak 
mieć na uwadze możliwe ryzyko przekroczenia dziennego dopuszczalne-
go spożycia azotanów, zarówno znajdujących się warzywach pochodzących  
z upraw konwencjonalnych, jak i ekologicznych. Dlatego niezbędna jest proz-
drowotna edukacja żywieniowa konsumentów.

Producenci żywności, obserwując aktualne trendy żywieniowe, poszu-
kują możliwości dostosowania się do nich proponując konsumentom m.in. 
garmażeryjne produkty wegetariańskie lub wegańskie, jako formy żywności 
wygodnej. Dzięki temu osoby stosujące diety roślinne mogą mieć większy do 
wyboru asortyment produktów spożywczych na rynku. 

Równie interesujące są biologiczne substancje aktywne pozyskiwane 
z roślin, jak sylimaryna (z nasion ostropestu plamistego) o działaniu che-
moprewencyjnym. Natomiast terapia fagowa jest cenną alternatywą dla 
antybiotykoterapii.

 Poruszane w niniejszej monografii tematy nie są wyczerpane, dlatego 
Autorzy wskazują na potrzebę prowadzenia dalszych badań i sugerują ich 
kierunki, biorąc pod uwagę aktualne trendy w medycynie, dietetyce, zacho-
waniach żywieniowych konsumentów, jak i prognozy rozwoju społeczno- 
gospodarczego w kraju i na świecie. Być może wnioski z prezentowanych w tej 
monografii prac dla pracowników naukowych staną się asumptem do podej-
mowania kolejnych badań istotnych dla zachowania zdrowia człowieka.

Życzymy, aby ta monografii posłużyła wszystkim zainteresowanym 
zdrowiem.

- Autorzy -
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Aleksandra Gałuszka1

WYKORZYSTANIE BOROWINY 
W PROCESIE LECZENIA

Streszczenie: Borowina wykorzystywana jest do zabiegów peloidoterapii.  
Początki jej stosowania w medycynie sięgają XIX wieku. Ze względu na swój 
skład znajduje zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń u ludzi i zwierząt. Przy 
uwzględnieniu występujących u pacjenta przeciwwskazań, jest środkiem bez-
piecznym w terapii i skutecznym oraz stosunkowo tanim. Jej główne dzia-
łanie wiąże się ze zmniejszeniem dolegliwości bólowych, stanów zapalnych  
i immunostymulacją. Większość zabiegów z wykorzystaniem borowiny jest 
refundowana dla pacjenta przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Celem pracy 
jest prezentacja form terapii z wykorzystaniem borowiny w oparciu o dostępne 
piśmiennictwo.

Słowa kluczowe: Borowina, peloidoterapia, okłady borowinowe, kąpiele 
borowinowe.

Wstęp

Borowina jest rodzajem błota torfowego, występującego naturalnie w 
środowisku, wykorzystywanego w lecznictwie. Pojęcie „borowina” pochodzi 
od nazwy miejsc, w których początkowo ją wydobywano, a wydobywano  
ją w borach (lasach iglastych). Złoża borowiny powstały około 10 tysięcy lat 
p.n.e. w podmokłych lasach lub płytkich rozlewiskach. Roczny przyrost war-
stwy torfowej wynosi około 1 mm. Aktualnie wykorzystywane złoża powsta-
wały przez tysiące lat2. Powstała wskutek naturalnych procesów geologicznych 
w skorupie Ziemi. Podstawą tworzenia borowiny były biologiczne procesy, 
które w specjalnych warunkach zachodziły w obumarłych roślinach. 

1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ORCID: 0000-0003-1749-0811.
2 M. Drobnik, T. Latout, Badania kwasów humusowych w preparatach leczniczych i kosmetycz-
nych produkowanych z użyciem borowin, „Roczniki PZH” 2011, 62, nr 2, s. 225- 231.
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Wśród peloidów wyróżnia się osady podwodne (tzw. szlamy mineralne, 
torfy, muły organiczne, szlamy torfiaste) oraz ziemie lecznicze (czyli: biała 
glinka, tufy wulkaniczne). Borowina składa się z substancji tzw. neralnych, 
organicznych lub mieszanych. 

Polskie złoża borowiny można podzielić na trzy podstawowe typy: ni-
skie, wysokie i przejściowe. Złoża niskie powstały na skutek rozkładu roślin 
wodnych i łąkowych przy dużym dostępie wód gruntowych oraz powierzch-
niowych. Złoża te są silnie zmineralizowane i stanowią najwyższy odsetek złóż 
borowinowych w Polsce. Ich odczyn jest najczęściej obojętny lub zasadowy. 
Złoża wysokie powstały głównie poprzez rozkład mchów przy jednocześnie 
ograniczonym dostępie do wody, ze złóż tych pochodzi wysokogatunkowa 
borowina o pH kwaśnym (najczęściej pH = 3–5). Złoża przejściowe nato-
miast mają odczyn lekko kwaśny i wykazują właściwości pośrednie pomiędzy 
borowiną typu niskiego a wysokiego3. 

Celem pracy jest prezentacja rodzajów terapii z wykorzystaniem boro-
winy oraz ich zastosowanie na wybrane schorzenia i dolegliwości występujące  
u człowieka.

Terapia z wykorzystaniem borowiny

Terapia z wykorzystaniem borowiny to peloidoterapia4. Nazwa pochodzi 
od greckiego pelos, co oznacza błoto. Termin ten został zatwierdzony na Mię-
dzynarodowym Kongresie Hydrologii Medycznej w 1938 roku5. Nie oznacza 
to jednak, że to był początek tej metody terapii. W literaturze, znajdują się do-
niesienia, iż do celów leczniczych pierwszy raz użyto borowiny w 1815 roku  
w Łaźniach w Orawie. W Polsce użyto jej zdecydowanie później, gdyż dopie-
ro w 1858 roku, w Krynicy Morskiej6. Początki stosowania borowiny jako 
formy leczenia miały charakter empiryczny. Natomiast badania składu 
chemicznego i właściwości farmakodynamicznych borowin rozpoczęto  
 
 
 

3 S. Skreczko, W. Trepka, Torf – naturalne laboratorium chemiczne, „Wszechświat” 1995,  
nr 4–6, s. 132–137.
4 R. Gałuszka, G. Gałuszka, Zastosowanie borowiny w terapii [w:] Kosmetologia w życiu człowie-
ka, G. Gałuszka (red.), WSEPiNM, Kielce 2013.
5 R. R. Ramirez, J. Cabrera, C. Salazar, J. H. G. Tuero, M. M. Pineda, J. G. Quiala, Peloidoter-
apia en las heridas quirurgicals infectadas, „Medisan” 2004, nr 8, 3, s. 32-38.
6 R. Gałuszka, G. Gałuszka, Zastosowanie peloidów w terapii [w:] Kosmetologia w ujęciu holi-
stycznym, G. Gałuszka, R. Gałuszka (red.), WSEPiNM, Kielce 2018.
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dopiero na początku XX wieku. Wciąż jednak na nowo odkrywane są kolejne 
właściwości borowiny i możliwości jej zastosowania7. 

Borowina jest substancją wieloskładnikową. Znajdują się w niej:

• składniki mineralne: siarczan magnezu, potasu, związki glinu, żela-
za, wapnia, sód, krzem (które przenikają przez skórę i gromadzą się  
w warstwie rogowej naskórka),

• związki organiczne: lignina, celuloza, bituminy, kwasy huminowe 
(które stanowią o właściwościach leczniczych borowiny),

• enzymy,
• antybiotyki,
• składniki mikrobiologiczne8,9,10.

Zabiegi z wykorzystaniem borowiny są dla pacjentów refundowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2013/
DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 16 grudnia 2013 
roku (w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza), refundowane są: okłady borowinowe ogólne, okłady 
borowinowe miejscowe oraz kąpiel borowinowa w lecznictwie poza uzdro-
wiskowym, np. ambulatoryjnym11. W lecznictwie uzdrowiskowym refundo-
wane są zabiegi z wykorzystaniem borowiny takie jak: zawijania borowinowe 
częściowe i całkowite, okłady borowinowe częściowe i całkowite, fasony bo-
rowinowe, maseczki borowinowe, tampony borowinowe, wlewy borowino-
we doodbytnicze, jonoforeza borowinowa, kąpiele (borowinowa, solankowo- 
borowinowa częściowa, perełkowo-borowinowa, solankowo-borowinowa,  
w zawiesinie borowinowej)12. 

Leczenie z zastosowaniem borowiny posiada trójfazowy charakter.  
Po pierwsze-borowina działa zewnętrznie za pośrednictwem receptorów skó-
ry, wpływając na centralny układ nerwowy. Druga jest faza neurochemiczna, 

7 A. Modrak, M. Łukowicz, K. Ciechanowska, Ocena wpływu okładów borowinowych na do-
legliwości bólowe oraz ruchomość dolnego odcinka kręgosłupa, „Balneologia Polska” 2008, nr 4,  
s. 313-319.
8 A. Sobolewska, M. Sztanke, K. Pasternak, Składniki borowiny i jej właściwości lecznicze, „Bal-
neologia Polska” 2007, nr 49, s. 93-98.
9 M. Happach, Peloidoterapia chorób reumatycznych, „Reumatologia” 1996, nr 34(4), s. 822-832.
10 M. Happach, Leczenie chorób reumatycznych w uzdrowisku, „Standardy Medyczne” 2003,  
nr 4(6), s. 1084-1091.
11 Zarządzenie Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 
2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza.
12 Zarządzenie Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 
2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza.
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kiedy to składniki czynne biologicznie rozpoczynają krążenie wraz z krwią po 
organizmie, stymulując układ nerwowy. Trzecia to faza reakcji. Może ona 
trwać nawet do 24 godzin. 

Zabiegi borowinowe, posiadając szerokie spektrum właściwości, nor-
malizują funkcje organizmu, wspomagają usuwanie produktów przemiany 
materii, wpływają korzystnie na gruczoły, układ krążenia. Główne działanie 
borowiny jest przeciwbólowe i przeciwzapalne13, a także pobudzające fago-
cytozę i dyfuzję, zwiększające elastyczność tkanki łącznej, rozszerzające po-
wierzchowne naczynia krwionośne, obniżające lepkość płynu stawowego (co 
ułatwia późniejszą kinezyterapie, gdyż zmniejsza się odczuwanie bólu), pobu-
dzające układ immunologiczny14 oraz chemiczne -wchłanianie poprzez skórę 
związków zawartych w borowinie15,16. 

Udowodniono wielonarządowe oddziaływanie borowiny. Związki znaj-
dujące się w pyłkach roślin, które są składnikami borowiny, (pochodne ste-
rydów, m.in. β-sitosterolu) hamują powstanie mediatorów stanu zapalnego 
(leukotrienów) i prostaglandyn. Zawarte w borowinach kwasy huminowe, ze 
względu na wielkocząsteczkową budowę, nie wnikają przez skórę, ale związ-
ki będące ich prekursorami są transportowane i zwiększają przepuszczalność 
błon komórkowych dla innych związków. Prekursory kwasów huminowych 
wiążą się z błonami komórkowymi bakterii i hamują ich podział.

Właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze borowina zawdzięcza wyso-
kiej zawartości siarkowodoru. Dlatego, może być stosowana jako delikatny 
środek antyseptyczny i przeciwpasożytniczy17. Wskazania do stosowania zabie-
gów peloidowych obejmują: choroby zwyrodnieniowe stawów obwodowych  
i kręgosłupa18, stany pourazowe narządu ruchu19, schorzenia reumatologiczne, 

13 A. Modrak, M. Łukowicz, K. Ciechanowska, Ocena wpływu okładów borowinowych na do-
legliwości bólowe oraz ruchomość dolnego odcinka kręgosłupa, „Balneologia Polska” 2008, nr 4, 
s. 313-319.
14 K. I. Schmidt, Scientific basis of spa treatment in rheumatic diseases, „Rheumatology in Eu-
rope” 1995, vol. 24/4, s. 136.
15 E. Malkiewicz, P. Klimiuk, S. Sierakowski, Ocena kliniczna żelu borowinowego w leczeniu 
choroby zwyrodnieniowej stawów, „Reumatologia” 2002, nr 40, 3, s. 146-154.
16 I. Ponikowska i wsp., Ocena kliniczna metodą podwójnej ślepej próby leczenia chorych z zespo-
łem bólowym kręgosłupa za pomocą wybranych preparatów borowinowych firmy torf corporation, 

„Balneologia Polska” 2004, nr 46, 3/4, s. 31-41.
17 R. R. Ramirez, J. Cabrera, C. Salazar, J. H. G. Tuero, M. M. Pineda, J. G. Quiala, Peloi-
doterapia en las heridas quirurgicals infectadas, „Medisan” 2004, nr 8, 3, s. 32-38.
18 M. Happach, Balneoterapia chorób reumatycznych, „Reumatologia” 1999, nr 37(3),  
s. 285-296.
19 P. Kliniuk, E. Kuklewicz, S. Sierakowski, Skuteczność borowinowych plastrów w leczeniu 
choroby zwyrodnieniowej stawów obwodowych i kręgosłupa, „Polski Merkuriusz Lekarski” 2004,  
nr 016/94, s. 344-347.
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neurologiczne20, ginekologiczne21, dróg moczowych i układu pokarmowego22 
oraz chorobach przyzębia23. 

Posiadając na uwadze jedną z najważniejszych zasad w leczeniu „primum 
non nocere”, należy uwzględnić przeciwwskazania, które zawsze w każdej for-
mie terapii mogą wystąpić. Przeciwwskazania do stosowania borowiny w le-
czeniu obejmują: ostry stan zapalny, ciężkie choroby o przebiegu ogólnym, 
świeży uraz, ciąża, krwawienia z dróg rodnych, stany po zawale serca, wady 
serca, zaawansowana miażdżyca naczyń, niestabilne ciśnienie tętnicze, niewy-
dolność krążenia, choroba wieńcowa, niewydolność oddechowa, stany osła-
bienia i wycieńczenia, nadczynność tarczycy, nowotwory, żylaki oraz wrzody24.

Działanie lecznicze zabiegów z wykorzystaniem borowiny uzależnia się 
od wpływu zawartych w borowinach składników organicznych, takich jak: 
kwasy humusowe, bituminy, garbniki, pektyny, żywice i substancje o charak-
terze estrogenów25.

Działanie termiczne zabiegów borowinowych polega na znacznym prze-
grzaniu ustroju, w wyniku czego następuje wzrost procesów przemiany materii, 
uśmierzenie bólu, zmniejszenie napięcia mięśniowego i zwiększenie zakresu 
ruchomości w stawach26. Miejscowe przegrzanie tkanek powoduje zwięk-
szenie metabolizmu komórkowego. Posiada to znaczenie przede wszystkim  
w odniesieniu do miejscowych ognisk zapalnych, gdyż w ten sposób pobudza 
się wszystkie procesy prowadzące do ich likwidacji. Zwiększona przemiana 
materii tkanek w połączeniu z lokalnym przekrwieniem sprzyja wchłanianiu 
krwi a także chłonki, co zmniejsza stan zapalny. Efekt działania przeciwbólo-
wego uzyskuje się poprzez działanie ciepła (działa odprężająco i rozkurczowo 
na mięśnie gładkie), czynników fizycznych i chemicznych (związki zawarte  
w borowinie)27.

20 R. Gałuszka, G. Gałuszka, Zastosowanie peloidów w terapii [w:] Kosmetologia w ujęciu holi-
stycznym, G. Gałuszka, R. Gałuszka (red.), WSEPiNM, Kielce 2018.
21 E. Głyda, T. Opala, T. Olejniczak, K. Chmaj-Wierzchowska, Leczenie uzdrowiskowe chorób 
kobiecych-wskazania i przeciwwskazania, „Medycyna Rodzinna” 2004, nr 204, 3/29, s. 131-134
22 J. Ziółkowska, P. Kalmus, I. Ponikowska, Efekt leczniczy stosowania miejscowej peloidoterapii 
w formie okładów i plastrów borowinowych, „Acta Balneologica” 2011, LIII, nr 2, s. 110-118.
23 R. Peterson i wsp., Niektóre możliwości wykorzystania naturalnych środków leczenia w choro-
bach przyzębia, „Magazyn stomatologiczny” 1997, nr 5, s. 70.
24 A. Sobolewska, M. Sztanke, K. Pasternak, Składniki borowiny i jej właściwości lecznicze, „Bal-
neologia Polska” 2007, nr 49, s. 93-98.
25 M. Drobnik, Zróżnicowanie ilościowe i jakościowe kwasów humusowych w borowinach typu ni-
skiego ze złóż o różnej miąższości i stopniu humifikacji, „Acta Balneologica” 2011, nr 52, s. 121-126.
26 A. Jakubowska, M. Pawlik, A. Młudzik, C. Jaśmian, Efektywność zabiegów balneologicznych 
u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych i kręgosłupa, „Acta Balneologica” 
2015, 57, nr 2(140), s. 92-96.
27 T. Latour, D. Sziwa, K. Czajka, Badanie biodostępności składników mineralnych i organicznych 
borowin przy użyciu membran (błon) dializacyjnych, „Balneologia Polska” 2001, nr 43, 1/2, s. 14-21.



14

ALEKSANDRA GAŁUSZKA

Działanie mechaniczne borowiny na organizm, polega na nacisku cięż-
kiej masy borowinowej na ciało, co powoduje odpływ krwi żylnej i chłonki 
przy zastojach obwodowych. Działanie to można porównać do efektów masa-
żu przez drażniące tarcie borowiny o skórę28.

Badania wielu autorów dowodzą, że odpowiednio dobrana metodyka 
zabiegów powoduje, że pacjenci ze schorzeniami i dolegliwościami reprezen-
tującymi się sztywnością stawów, odczuwają poprawę po zabiegach borowino-
wych29. Ponadto obserwuje się obok zmniejszenia sztywności stawowej, zmniej-
szenie stanu zapalnego w stawie, zmniejszenie wielkości obrzęku30, zwiększenie 
ruchomości stawowej. Są to też znacznie lepsze odległe rezultaty terapeutyczne, 
w stosunku do innych zastosowanych metod leczniczych. Zauważono także, 
że w grupie pacjentów leczonych okładami borowinowymi, dolegliwości cho-
robowe ustępują na dłużej niż u leczonych innymi metodami31. 

Borowina znajduje swoje zastosowanie w terapii skóry. Zapobiega po-
wstawaniu i zmniejszeniu już istniejących rozstępów, mocno odżywia, uję-
drnia i regeneruje skórę, przywraca jej sprężystość i spoistość, usuwa objawy 
napięcia i zmęczenia skóry, usuwa nadmiar toksyn z organizmu, co posiada 
pośredni wpływ na stan skóry. Poprzez działanie ściągające, bakteriostatyczne 
i bakteriobójcze, borowina przyspiesza regenerację skóry i łagodzi podrażnie-
nia. Pobudza odnowę kolagenu i elastyny odpowiadających za jędrność i ela-
styczność skóry32.

Skuteczności terapii borowiną stwierdza się w leczeniu urologicznym. 
W przypadku plastycznego stwardnienia prącia zaobserwowano pozytywne 
efekty, które okazały się trwałe. Efektywność zabiegów była zdecydowanie 
większa w przypadku zastosowania dwukrotnej serii w porównaniu z poje-
dynczą. Okłady borowinowe spowodowały miejscowe przegrzanie, to z kolei 
zwiększyło przepływ krwi, co umożliwiło zniknięcie płytki i w konsekwencji 
ustąpienie skrzywienia prącia oraz zmniejszenie bólu33. 

28 M. Drobnik, T. Latout, Badania kwasów humusowych w preparatach leczniczych i kosmetycz-
nych produkowanych z użyciem borowin, „Roczniki PZH” 2011, 62, nr 2, s. 225- 231.
29 A. Mika, E. Dąbal, Ł. Mika, Wpływ terapii z zastosowaniem okładów borowinowych na dole-
gliwości związane z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, „Rehabilitacja Medyczna” 2006, 
nr 10, 1, s. 49-54.
30 S. Sukenik, D. Buskila, L. Neumann, A. Kleiner-Baumgarten, Mudpacktherapy in rheuma-
toidarthritis, „Clin Rheumat” 1992, nr 11, 2, s. 243-247.
31 M. Happach, Peloidoterapia chorób reumatycznych, „Reumatologia” 1996, nr 34(4), s. 822-832.
32 T. Mieczan, A. Borownik, M. Toporowska, A. Kaczorowska, A. Demetraki- Paleolog, Wy-
korzystanie borowiny w kosmetologii, odnowie biologicznej i rehabilitacji [w:] Wybrane aspekty 
biokosmetologii, M. Chwil, B. Denisow, 2021, s. 120-129.
33 J. Leńko, M. Augustyn, A. Swolkien, Leczenie borowiną plastycznego stwardnienia prącia, 

„Urologia Polska” 1986, nr 39, s. 4.
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Terapię z wykorzystaniem borowiny stosuje się w leczeniu schorzeń 
ginekologicznych. W przewlekłym zapaleniu przydatków zaleca się zabiegi 
borowinowe, które mogą być stosowane w formie okładów (na miednicę, 
obejmując podbrzusze i okolicę lędźwiowo-krzyżową), półkąpieli, kąpieli na-
siadowych oraz tamponów dopochwowych. Działanie borowiny związane jest 
z efektem termicznym oraz działaniem składników humusowych (podobnym 
do działania estrogenów), dzięki którym następuje pośrednie oddziaływanie 
na przysadkę mózgową. Ponadto, dają efekt przeciwzapalny, działając bodź-
cowo na jajniki. Po zabiegach borowinowych podnosi się stężenie hormonu 
luteinizującego oraz zmniejszenie insuliny we krwi. Wpływ zabiegów na czyn-
ność gruczołów dokrewnych polega na przyswojeniu do organizmu składni-
ków borowin o działaniu estrogennym oraz pośrednim nieswoistym działaniu 
na przysadkę mózgową. Gonadotropiny pozostają na tym samym poziomie, 
lecz zwiększa się stężenie progesteronu i estradiolu we krwi obwodowej.

Borowina ma również działanie pobudzające sekrecję hormonów jajni-
kowych, nadnerczowych i przysadkowych34.

Efektywność zabiegów borowinowych stwierdza się także w chorobach 
wątroby. Wynika ona z działania borowiny: przeciwzapalnego, bakteriosta-
tycznego, bakteriobójczego, przeciwwirusowego i przeciwgrzybicznego, ścią-
gającego. Dzięki garbnikom, borowina zwiększa ukrwienie tkanek, aktywizu-
je reakcje enzymatyczne i powoduje głębokie miejscowe przegrzanie tkanek. 
Pod wpływem miejscowych okładów na okolicę wątroby zwiększa się wydzie-
lanie żółci.

Działanie borowiny, związane ze stosowaniem okładów na okolicę żołąd-
ka powoduje zmniejszają nadkwaśność soku żołądkowego.

Rodzaje zabiegów z wykorzystaniem borowiny

Ciepłe okłady borowinowe. Borowinę o temperaturze 40°C umieszcza 
się na określonej okolicy ciała. Dla utrzymania efektu termicznego przykrywa 
się okład folią oraz kocem. Zabieg trwa około 20 minut. 

Zimne okłady borowinowe. Zabieg polega na uprzednim schłodzeniu 
borowiny do temperatury około 2-5°C. Okład umieszcza na okolicy zabiego-
wej. Czas zabiegu wynosi około 5 minut35.

34 M. Drobnik, Zróżnicowanie ilościowe i jakościowe kwasów humusowych w borowinach typu 
niskiego ze złóż o różnej miąższości i stopniu humifikacji, „Acta Balneologica” 2011, nr 52,  
s. 121-126.
35 A. Sobolewska, M. Sztanke, K. Pasternak, Składniki borowiny i jej właściwości lecznicze, „Bal-
neologia Polska” 2007, nr 49, s. 93-98.
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Zawijania borowinowe są zabiegami polegającymi na ogrzaniu borowiny 
do temperatury około 40°C. Warstwę 5 cm nanosi się na ciało pacjenta oraz 
na prześcieradło, którym zostaje owinięty pacjent. Prześcieradło owija się folią 
i kocem. Zabieg powinien trwać około 30 minut. Zaleca się, aby zabieg robić 
pod kontrolą lekarza, ze względu na znaczne obciążenie organizmu (przegrza-
nie i jego skutki)36. Po zabiegu należy przez godzinę odpoczywać37.

Kąpiel borowinowa całkowita. Wykonuje się ją z 1-2% wodnego roz-
tworu błota. temperatura wynosi około 7°C, czas kąpieli 15-20 minut. Zaleca 
się, aby pierwsza kąpiel trwała połowę zleconego czasu, druga i trzecia 2/3, 
natomiast całkowity czas występuje dopiero przy czwartym zabiegu. Seria za-
biegowa obejmuje 2-3 zabiegi tygodniowo przez 3-4 tygodnie38. 

Półkąpiel, to zabieg mniej obciążający dla organizmu, ze względu na 
mniejszą powierzchnię działania. Temperatura roztworu wodno- borowino-
wego wynosi 40-46°C, a czas półkąpieli to 15-20 minut. Dawkowanie czasu 
jest adekwatne do kąpieli całkowitych. 

Fasony borowinowe to zabiegi będące formą kąpieli w specjalnych wa-
nienkach. Wyróżnia się fasony duże oraz małe. W fasonach zanurza się tylko 
części ciała poddawane zabiegowi, np.: przedramiona, podudzia, ręce, stopy. 
Temperatura kąpieli przy fasonach dużych wynosi 40-42°C, a czas zabiegu 
to 15-20 min (z możliwością wydłużenia do maksymalnie 30 minut), przy 
fasonach małych 40-46°C, a czas taki sam jak w dużych39.

Nasiadówki borowinowe to zabieg o charakterze półkąpieli, w specjal-
nych, wymodelowanych wannach, w których ciało pacjenta, przebywającego 
w pozycji półsiedzącej, zanurzone jest w borowinie od połowy ud do wysoko-
ści pępka. Temperatura półkąpieli wynosi 40-46°C, a czas 10-20 minut. 

Tampony borowinowe to zabieg stosowany dopochwowo i doodbyt-
niczo. Używa się do tych zabiegów wysokogatunkowej borowiny, dobrze 
oczyszczonej i rozdrobnionej (najlepiej pasty borowinowej). Borowinę 
poddaje się sterylizacji w temperaturze około 100°C przez 20-30 minut. 
Tampon posiada temperaturę 42-44°C, a czas zabiegu wynosi 10-20 minut.  
Po usunięciu tamponów należy wykonać płukanie pochwy wyjałowioną 
wodą o temperaturze 38-40°C. 

36 J. Antonowicz, Analiza porównawcza właściwości hydraulicznych borowiny stosowanej do za-
wijań, „Balneologia Polska” 1994, tom XXXVI, s. 3-4.
37 I. Ponikowska i wsp., Medycyna uzdrowiskowa w zarysie, Watexts, Warszawa 1995.
38 R. Gałuszka, G. Gałuszka, Zastosowanie peloidów w terapii [w:] Kosmetologia w ujęciu holi-
stycznym, G. Gałuszka, R. Gałuszka (red.), WSEPiNM, Kielce 2018.
39 R. Gałuszka, G. Gałuszka, Zastosowanie peloidów w terapii [w:] Kosmetologia w ujęciu holi-
stycznym, G. Gałuszka, R. Gałuszka (red.), WSEPiNM, Kielce 2018.



17

WYKORZYSTANIE BOROWINY W PROCESIE LECZENIA

Wlewy doodbytnicze, to zabieg polegający na wprowadzeniu płynnego 
roztworu borowiny doodbytniczo. Temperatura wlewu wynosi 43-45°C. Po-
winien on być utrzymany w odbytnicy około 1-3 godzin. 

Kuracja pitna z wysokogatunkowej borowiny to zabieg, który polega na 
rozcieńczeniu borowiny z wodą destylowaną. Następnie płyn poddaje się fil-
tracji, po czym jest dawkowany do spożycia doustnego. Kuracja powoduje 
obniżenie kwaśności treści pokarmowej i obserwacji prowadzonych u zwierząt 
wynika, że wpłynęła ona między innymi na obniżenie stężenia cholesterolu 
oraz lipidów we krwi40.

Jonoforeza borowinowa, jest to zabieg, polegający na wprowadzeniu jo-
nów substancji aktywnej (np. borowiny) przy użyciu prądu galwanicznego. 
Na pole zabiegowe, pod elektrodą-katodą nakładana jest borowina o grubości 
2-3 cm i temperaturze 38°C, a natężenie prądu galwanicznego wynosi mak-
symalnie 20 mA. 

Fonoforeza borowinowa, to zabieg polegający na wprowadzeniu jonów 
substancji aktywnej (np. borowiny) przy użyciu ultradźwięków. Stosowane są 
ultradźwięki w dawce 0,2-0,6 W/cm2, przez 10 minut, na okolicy zabiegowej, 
za pośrednictwem borowiny, której warstwa posiada grubość 1-2 cm i tem-
peraturę 38°C.

Plastry borowinowe, są formą kuracji, która może zostać zastosowana 
w warunkach domowych pacjenta. To pasta borowinowa w zwartej postaci, 
sprasowana w formie pakietu41.

Borowinę w terapii można stosować w formie roztworów lub jako pastę. 
Pastę borowinową homogenizuje się w młynach kulowych, gdzie ulega ona 
rozdrobnieniu. Dzięki temu procesowi borowina nabiera dodatkowych cech 
fizycznych i leczniczo-biologicznych. Porównując do roztworu czystej boro-
winy, pasta wykazuje większą aktywność zawartych składników chemicznych 
aktywnych farmakodynamicznie. Posiada mniej nasilone działanie cieplne, co 
znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdzie obciążenia chorego przy istniejących 
powikłaniach, czy różnych schorzeniach towarzyszących może być niepożądane.

40 R. Gałuszka, G. Gałuszka, Zastosowanie peloidów w terapii [w:] Kosmetologia w ujęciu holi-
stycznym, G. Gałuszka, R. Gałuszka (red.), WSEPiNM, Kielce 2018.
41 R. Gałuszka, G. Gałuszka, Zastosowanie peloidów w terapii [w:] Kosmetologia w ujęciu holi-
stycznym, G. Gałuszka, R. Gałuszka (red.), WSEPiNM, Kielce 2018.
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Przeciwwskazania do stosowania terapii  
z wykorzystaniem borowiny

Aby zabiegi borowinowe były skuteczne należy uwzględnić obecność 
schorzeń współistniejących do tego, które planuje się poddać terapii borowi-
ną. Przeciwwskazaniami do stosowania zabiegów borowinowych są: 

− ciąża 
− choroba nowotworowa
− ciężkie choroby o przebiegu ogólnym
− ostra faza stanów zapalnych 
− stany osłabienia i wycieńczenia
− choroba wieńcowa
− zaawansowana miażdżyca naczyń 
− niestabilność ciśnienia
− niewydolność krążenia
− stany po zawale serca
− wady serca
− żylaki
− krwawienia z dróg rodnych 
− nadczynność tarczycy
− niewydolność oddechowa 
− stany po świeżych urazach
− choroba wrzodowa42.

Uwzględniając rodzaj zabiegów, należy również brać pod uwagę przeciw-
wskazania do stosowania ultradźwięków oraz prądu stałego. Przeciwwskazania 
do stosowania prądu stałego to:

− ropne stany zapalne skóry
− ropne stany zapalne tkanek miękkich
− wypryski
− stany gorączkowe
− porażenia spastyczne43

− choroba nowotworowa
− zaburzenia świadomości

42 A. Sobolewska, M. Sztanke, K. Pasternak, Składniki borowiny i jej właściwości lecznicze, „Bal-
neologia Polska” 2007, nr 49, s. 93-98.
43 A. Mika, E. Dąbal, Ł. Mika, Wpływ terapii z zastosowaniem okładów borowinowych na dole-
gliwości związane z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, „Rehabilitacja Medyczna” 2006, 
nr 10, 1, s. 49-54.
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− silna infekcja
− metalowe elementy w ciele
− rozrusznik serca
− skłonność do zakrzepów
− zakrzepowe zapalenie żył i tętnic,
− zaawansowana niewydolność krążeniowa
− ciąża
− padaczka
− nieleczoną cukrzyca
− gruźlica
− wyniszczenie organizmu
− pompa insulinowa

Przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków:

− choroba nowotworowa
− stan po leczeniu choroby nowotworowej
− ciąża
− czynna gruźlica
− skazy krwotoczne
− niewydolność krążenia
− zaburzenia rytmu serca
− wszczepiony rozrusznik serca
− zaburzenia ukrwienia obwodowego
− zakrzepowe zapalenie żył
− ostre procesy zapalne
− stany gorączkowe
− ciężki stan ogólny i wyniszczenie organizmu 
− nie zakończony wzrost kości
− stany po radioterapii
− obecność ciał metalowych w tkankach
− nerwica wegetatywna znacznego stopnia
− nerwobóle nieokreślonego pochodzenia 
− okolica mózgowia i oczu, powyżej siódmego kręgu szyjnego44.

44 A. Mika, E. Dąbal, Ł. Mika, Wpływ terapii z zastosowaniem okładów borowinowych na dole-
gliwości związane z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, „Rehabilitacja Medyczna” 2006, 
nr 10, 1, s. 49-54.
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Zakończenie

Borowina jest niezwykle wartościowym surowcem leczniczym. Zawie-
ra wyłącznie naturalne składniki. Znajduje szerokie zastosowanie w tera-
piach różnych schorzeń człowieka. W terapiach stosowana jest od wielu lat, 
co potwierdzają liczne doniesienia naukowe. Swoje właściwości lecznicze 
zawdzięcza głównie zawartości związków humusowych (m.in. garbników, 
pektyn, cukrów, białek, bitumin), którym przypisuje się największą aktyw-
ność biologiczną. Borowina działa głównie przeciwbólowo i przeciwzapalnie. 
Pobudza układ immunologiczny. Jej właściwości lecznicze wykorzystywane  
są w lecznictwie ambulatoryjnym, uzdrowiskowym oraz w warunkach domo-
wych. Warunkiem skutecznego i bezpiecznego jest uwzględnienie w planach 
leczenia ewentualnych przeciwwskazań. 
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THE USE OF PELOIDS IN MEDICINE

Abstract: Peat is used for peloidotherapy treatments. The beginnings of its 
use in medicine date back to the nineteenth century. Due to its composition, 
it is used in the treatment of many diseases in humans and animals. Taking 
into account the patient's contraindications, it is a safe agent in therapy and 
effective and relatively cheap. Its main action is associated with the reduction 
of pain, inflammation and immunostimulation. Most of the treatments using 
mud are reimbursed for the patient by the National Health Fund. The aim of 
the study is to present forms of therapy using mud based on available literature.

Keywords: Peat, peloidotherapy, mud wraps, mud baths.
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CZĘSTOTLIWOŚĆ I PREFERENCJE 
SPOŻYCIA PRODUKTÓW 

WZBOGACONYCH PRZEZ KOBIETY 
STOSUJĄCE WEGETARIAŃSKI 

SPOSÓB ŻYWIENIA

Streszczenie: Celem badań była ocena częstotliwości i preferencji spożycia 
produktów wzbogaconych przez kobiety między 19 a 50 rokiem życia, sto-
sujących dietę wegetariańską oraz ocena ich wiedzy na temat tych produk-
tów. Badaniem objęto 137 kobiet w wieku 19-50 lat stosujących dietę we-
getariańską, które podzielono ze względu na wiek na dwie grupy 19-30 lata 
i 31-50 lat. Badanie przeprowadzono pośrednią metodą ankietową CAWI 
(Computer Assisted Web Interview) przy użyciu autorskiego kwestionariusza. 
Stwierdzono, że: co trzecia z respondentek charakteryzowała się prawidłowym 
stanem odżywienia; odmianami wegetarianizmu stosowanymi przez kobiety 
były głównie weganizm i laktoowowegetarianizm; powodami stosowania diety 
wegetariańskiej była niechęć przyczyniania się do śmierci zwierząt i ograni-
czenie zanieczyszczania środowiska; ¾ kobiet potrafiło zdefiniować produk-
ty wzbogacane, ale spożywała je co druga respondentka, głównie kilka razy  
w miesiącu; w opinii ponad połowy respondentek żywność fortyfikowana po-
woduje ani duże, ani małe korzyści i zagrożenia dla zdrowia; spośród żywności 
fortyfikowanej witaminami i składnikami mineralnymi respondentki prefero-
wały: napoje owocowe/roślinne/energetyzujące, soki warzywne, sery i desery 
wegańskie, płatki zbożowe, wafle, kawę rozpuszczalną i miksy tłuszczowe do 
smarowania pieczywa; zasadnym jest prowadzenie, wśród kobiet stosujących 
różne odmiany diety wegetariańskiej, prozdrowotnej edukacji żywieniowej 
dotyczącej celowości wprowadzania do diety żywności fortyfikowanej, jej 
asortymentu oraz możliwych korzyści i zagrożeń dla zdrowia.

Słowa kluczowe: Wegetarianie, żywność wzbogacona, żywność fortyfikowana, 
częstotliwość spożycia, preferencje spożycia, wiedza. 
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Wstęp

Termin wegetarianizm definiuje, alternatywny dla tradycyjnego, system 
żywienia, który wyklucza produkty pochodzenia zwierzęcego. Słowo wege-
tarianizm wywodzi się od łacińskich wyrazów vegetablis – roślinny i vegetare 

– rosnąć, rozwijać się4. Jest to filozofia życia, w której z diety zostają wyłączone 
produkty pochodzenia zwierzęcego. Osoby wybierające wegetarianizm kierują 
się różnymi aspektami: etycznym, ekonomicznym, zdrowotnym bądź religij-
nym. Radykalne odmiany wegetarianizmu dopuszczają spożywanie wyłącz-
nie owoców (frutarianizm), surowych warzyw i owoców (witarianizm) bądź 
wszelkiego rodzaju surowych lub przetworzonych pokarmów roślinnych (we-
ganizm). Odmiany łagodne, obok pokarmów roślinnych, dopuszczają także 
spożywanie produktów mlecznych (laktowegetarianizm), produktów mlecz-
nych i jaj (laktoowowegetarianizm), produktów mlecznych, jaj i ryb (ichtio-
wegetarianizm), bez lub z uwzględnieniem niewielkich ilości mięsa drobiowe-
go (semiwegetarianizm) bądź innych rodzajów mięsa (fleksitarianizm). Jednak 
dieta wegetariańska powinna być zbilansowana i urozmaicona, w taki sposób, 
aby dostarczała wszystkich niezbędnych składników odżywczych potrzebnych 
do prawidłowego funkcjonowania człowieka (Stanowisko Komitetu Nauki  
o Żywieniu Człowieka PAN w Sprawie Wartości Odżywczej i Bezpieczeństwa 
Stosowania Diet Wegetariańskich, 2019).

W wielu badaniach wykazano, że wegetarianie są nadrażnieni na niedo-
bory w diecie i w ustroju: wapnia, jodu, selenu, witaminy A, D oraz B12

5,6,7. 
Jednym ze sposobów uzupełniania tych niedoborów w diecie jest spożywanie 
żywności wzbogacanej/fortyfikowanej8. 

Celem badań była ocena częstotliwości i preferencji spożycia produktów 
wzbogacanych przez kobiety między 19 a 50 rokiem życia, stosujących dietę 
wegetariańską oraz ocena ich wiedzy na temat tych produktów.

4 E. Pyrzyńska, Dieta wegetariańska w świetle zasad prawidłowego odżywiania – postawy i za-
cho-wania wegetarian w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 
2013, nr 906, s. 27–36.
5 N. B. Kristensen, M. L. Madsen, T. H. Hansen, K. H. Allin, C. Hoppe, S. Fagt, M. S. Lausten, 
R. J. Gøbel, H. Vestergaard, T. Hansen, O. Pedersen, Intake of macro-and micronutrients in Dan-
ish vegans, „Nutrition Journal” 2015, nr 14(115).
6 R. Pawlak, S. J. Parrott, S. Raj, D. Cullum-Dugan, D. Lucus, How prevalent is vitamin B12 
deficiency among vegetarians?, „Nutrition Reviews” 2013, nr 71(2), s. 110–117.
7 R. Schüpbach, R. Wegmüller, C. Berguerand, M. Bui, I. Herter-Aeberli, Micronutrient status 
and intake in omnivores, vegetarians and vegans in Switzerland, „European Journal of Nutrition” 
2017, nr 56, s. 283–293.
8 P. Skorek, P. Glibowski, K. Banach, Nutrition of vegetarians in Poland – a review of research, 

„Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny” 2019, nr 70(3), s. 217–223.
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Materiał i metody

Badanie przeprowadzono wśród 128 kobiet w wieku 19-50 lat stosują-
cych dietę wegetariańską (Tab. 1). Respondentki podzielono na dwie grupy 
wiekowe: 19 – 30 lat (średnio 24,1 ± 3,2 lata) oraz 31-50 lat (średnio 38,4 ± 
5,3 lata), zgodnie z przedziałem wiekowym stosowanym w normach żywienia9. 

Tabela 1. Podział respondentek uczestniczących w badaniu według kryterium wieku 
(N=128)

Kobiety młodsze 
19-30 lat

Kobiety starsze 
31-50 lat Ogółem

n % n % N %

81 63,3 47 36,7 128 100

Ze względu na sytuację epidemiczną w krają, związaną z pandemią 
COVID-19, badanie przeprowadzono pośrednią metodą ankietową CAWI  
(ang. Computer Assisted Web Interview) z wykorzystaniem autorskiego kwe-
stionariusza ankietowego, który respondentki wypełniały na stronie www.
survio.pl. Kwestionariusz składał się z trzech części. Pierwsza z nich zawierała 
pytania dotyczące danych antropometrycznych (płeć, wiek, masa ciała, wyso-
kość). Druga część ankiety dotyczyła stanu zdrowia, znajomości produktów 
wzbogacanych. W tej części respondentki dokonały oceny korzyści i zagrożeń 
zdrowia człowieka wynikających ze spożywania produktów wzbogacanych  
z wykorzystaniem 6-punktowej skali: 1 pkt. – duże; 2 pkt. – raczej duże;  
3 pkt. – ani duże, ani małe; 4 pkt. – małe; 5 pkt. – bardzo małe; 6 pkt. - brak 
korzyści/zagrożeń. Trzecia część ankiety dotyczyła częstotliwości i preferencji 
spożycia wybranych produktów wzbogacanych. 

Na podstawie uzyskanych od respondentek danych masy i wysokości 
ciała wyliczono wartość wskaźnika stanu odżywienia BMI (ang. Body Mass 
Index) ze wzoru masa ciała [kg]/wzrost[m]², który zinterpretowano w oparciu 
o klasyfikację World Health Organization10. Uzyskane wyniki cech antropo-
metrycznych, po sprawdzeniu normalności rozkładu testem Shapiro-Wilka 
i sprawdzeniu jednorodności wariancji testem Lavena, poddano oblicze-
niom statystycznym z zastosowaniem programu statystycznego Statistica® 
13.1. Wykonano jednoczynnikową analizę wariancji Anova testem NIR (dla 

9 E. Jarosz Rychlik, K. Stoś, J. Charzewska, Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowa-
nie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, 2020.
10 WHO Expert Committee of Anthropometry, Physical status: the use of and interpretation  
of anthropometry, report of a WHO expert committee, World Health Organization, 1995.
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różnych N), szacując różnice pomiędzy badanymi parametrami na poziomie 
istotności P≤0,05 i P≤ 0,01. Do przedstawienia wyników z badań ankieto-
wych zastosowano elementy statystyki opisowej. 

Wyniki

Z analizy danych antropometrycznych wynika, że statystycznie istotnie 
(P≤0,01) wyższymi wartościami masy ciała oraz wskaźnika stanu odżywienia 
BMI charakteryzowały się kobiety starsze w wieku 31-50 lat, w porównaniu 
do kobiet młodszych w wieku 19-30 lat (Tab. 2). Nie stwierdzono statystycz-
nie istotnych różnic we wzroście badanych kobiet.

Tabela 2. Wartości średnie cech antropometrycznych oraz wskaźnika BMI u badanych 
kobiet, (N=128)

Badana cecha Kobiety 19-30 lat 
(n=81)

Kobiety 31-50 lat 
(n=47)

P 
value

Masa ciała [kg] 60,0B ± 10,7 68,6A ± 15,9 0,002

Wysokość ciała [cm] 166,5 ± 6,3 167,3 ± 6,6 0.505

BMI (Body Mass Index [kg/m2]) 21,6B ± 3,7 24,5 A ± 5,1 0.001

A, B – średnie oznaczone wielkimi literami różnią się statystycznie na poziomie P≤ 0,01

Biorąc pod uwagę klasyfikację wskaźnika stanu odżywienia BMI (Tab. 
3), to co trzecia kobieta charakteryzowała się normowaga (częściej młodsze). 
U kobiet w wieku 31-50 lat częściej występowała nadwaga lub otyłość Io. Tyl-
ko niewielki odsetek respondentek, w obu grupach wiekowych, charakteryzo-
wał się niedowagą, a otyłość częściej występowała u kobiet starszych.

Tabela 3. Stan odżywienia badanych kobiet w zależności od wskaźnika BMI, (N=128)

Klasyfikacja BMI  
wg WHO

Zakres  
BMI

Kobiety 19-30 lat 
(n=81)

Kobiety 31-50 lat 
(n=47)

Ogółem 
(N=128)

kg/m2 n % n % N %

Niedowaga <18,5 9 11,1 2 4,3 11 8,6

Normowaga 18,5-24,9 58 71,6 28 59,6 86 67,2

Nadwaga 25-29,9 11 13,6 11 23,4 22 17,2

Otyłość I° 30-34,9 2 2,5 5 10,6 7 5,5

Otyłość II° 35-39,9 1 1,2 0 0,0 1 0,8

Otyłość III° >40 0 0,0 1 2,1 1 0,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
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Wyniki danych ankietowych 

Analizując odmiany wegetarianizmu (Tab. 4), to co trzecia kobieta za-
deklarowała stosowanie weganizmu (podobny odsetek w obu grupach wie-
kowych) lub laktoowowegetarianizmu (częściej kobiety młodsze). Pozostałe 
odmiany wegetarianizmu stosował mniejszy odsetek respondentek. 

Tabela 4. Odmiany stosowanej diety wegetariańskiej u kobiet w zależności od grupy wie-
kowej, (N=128)

Odmiany stosowanej 
diety wegetariańskiej

Kobiety 19-30 lat 
(n=81)

Kobiety 31-50 lat 
(n=47)

Ogółem 
(N=128)

n % n % N %

Laktoowowegetariańska 29 35,8 13 27,7 42 32,8

Laktowegetariańska 9 11,1 5 10,6 14 10,9

Owowegetarianizm 1 1,2 5 10,6 6 4,7

Weganizm 32 39,5 16 34,0 48 37,5

Frutarianizm 1 1,2 0 0,0 1 0,8

Witarianizm 2 2,5 0 0,0 2 1,6

Inne 7 8,6 8 17,0 15 11,7

Biorąc pod uwagę czas stosowania diety wegetariańskiej (Rys. 1),  
to co trzecia kobieta zadeklarowała od 1 do 2 lat (częściej kobiety młodsze),  
a co czwarta od 6 do 10 lat (częściej kobiety starsze). 

Rys. 1. Odsetek [%] badanych kobiet w zależności od czasu stosowania diety wegetariań-

skiej, (N=128).

Do stosowania diety wegetariańskiej ponad ¾ kobiet (Tab. 5) zmoty-
wowała niechęć do przyczyniania się do śmierci zwierząt (częściej młodsze),  
a 2/3 nie chciało przyczyniać się do zanieczyszczania środowiska (częściej 
młodsze). Prawie połowa kobiet chciała odżywiać się zdrowo (częściej starsze). 



30

ZUZANNA GOLUCH, MIROSŁAWA IZYDORCZYK, MARZENA TOMASZEWSKA

Niewielki odsetek badanych chciał schudnąć lub nie mógł jeść produktów 
pochodzenia zwierzęcego z powodów zdrowotnych (częściej młodsze).

Tabela 5. Motywacja do stosowania diety wegetariańskiej u badanych kobiet w zależności 
od grupy wiekowej, (N=128). Pytanie wielokrotnego wyboru

Motywacja Kobiety 19-30 lat 
(n=81)

Kobiety 31-50 lat 
(n=47)

Ogółem 
(N=128)

n % n % N %

Chcę schudnąć 8 9,9 2 4,3 10 7,8

Chcę jeść zdrowo 32 39,5 25 53,2 57 44,5

Nie chcę przyczyniać się  
do śmierci zwierząt 64 79,0 35 74,5 99 77,3

Nie chcę przyczyniać się do  
zanieczyszczania środowiska 52 64,2 22 46,8 74 57,8

Nie mogę jeść produktów  
pochodzenia zwierzęcego  
z powodów zdrowotnych

7 8,6 2 4,3 9 7,0

Zalecenia lekarskie 1 1,2 0 0,0 1 0,8

Już posiadane choroby 1 1,2 1 2,1 2 1,6

Inne 4 4,9 3 6,4 7 5,5

Tylko co dziesiąta kobieta zadeklarowała problemy zdrowotne związane 
ze stosowną dietą wegetariańską (Tab. 6) i dlatego konsultowała je u leka-
rza, dietetyka lub specjalisty ds. żywienia (częściej starsze). Niewielki odsetek 
kobiet nie robił nic, leczył się na własną rękę lub spożywał suplementy diety 
zawierające witaminy z grupy B, witaminę D3, żelazo, jod i/lub selen (częściej 
młodsze).

Tabela 6. Sposoby rozwiazywania problemów zdrowotnych związanych ze stosowaniem 
diety wegetariańskiej przez respondentki w zależności od grupy wiekowej, (N=128).

Sposób na pozbycie  
się problemów zdrowotnych 

Kobiety 19-30 lat 
(n=81)

Kobiety 31-50 lat 
(n=47)

Ogółem 
(N=128)

n % n % N %

Nie dotyczy 65 80,3 36 76,6 101 78,9

Wizyta u lekarza  
i przepisany lek 4 4,9 7 14,9 11 8,6

Leczenie na własną rękę 2 2,5 1 2,1 3 2,3

Suplementacja 7 8,6 1 2,1 8 6,3

Nic, czekałam  
aż problem sam ustąpi 4 4,9 0 0,0 4 3,1

Konsultacje u dietetyka/ 
spec. ds. żywienia 4 4,9 7 14,9 11 8,6
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Ponad 2/3 respondentek (Rys. 2) uważałało, że ich dieta jest dobrze 
zbilansowana pod względem energetycznym i odżywczym (częściej młodsze).  
Co czwarta tego nie wiedziała, a co dziesiąta odpowiedziała na pytania prze-
cząco (częściej starsze).

Rys. 2. Odsetek [%] badanych kobiet w zależności od tego czy uważają, że ich własna 
dieta jest dobrze zbilansowana pod względem energetycznym i odżywczym, (N=128).

Znajomość pojęcia żywności wzbogacanej (Tab. 7) zadeklarowało w an-
kiecie 2/3 kobiet (częściej starsze). Natomiast spożywanie takiej żywności za-
deklarowała co druga kobieta. Nawyk czytania informacji na etykietach pro-
duktów spożywczych zadeklarowało pond 2/3 badanych kobiet. U co drugiej 
respondentki to cena (częściej kobiety młodsze), zawartość fortyfikowanych 
składników (częściej kobiety starsze) oraz smak (częściej kobiety młodsze) 
miały największe znaczenie przy wyborze produktu wzbogacanego. Co czwar-
ta respondentka zwracała uwagę na rekomendowane działanie (częściej star-
sze). Jednaka ponad 90% kobiet nie obserwowało u siebie korzystnych zmian 
po spożyciu żywności wzbogacanej.

Tabela 7. Odsetek [%] kobiet w zależności od odpowiedzi w ankiecie, (N=128).

Odpowiedzi Kobiety 19-30 lat 
(n=81)

Kobiety 31-50 lat 
(n=47)

Ogółem 
(N=128)

n % n % n %

Znajomość pojęcia  
żywności wzbogacanej:

− tak
− nie

61
20

75,3
24,7

44
3,0

93,6
6,4

105
23

82,0
18,0

Spożywanie żywności  
wzbogacanej:

− tak
− nie
− nie wiem

44
14
23

54,3
17,3
28,4

24
9

14

51,1
19,1
29,8

68
23
60

53,1
18,0
28,9
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Nawyk czytania informacji 
na etykietach produktów 
spożywczych:

− tak
− nie
− czasami

68
1

12

84,0
1,2

14,8

41
0
6

87,2
0

12,8

109
1

18

85,2
0,8

14,0

Czynniki decydujące o wy-
borze produktu wzbogacane-
go (wielokrotny wybór):

− cena
− zawartość fortyfiko-

wanych składników 
(mineralnych, witamin, 
błonnika, kwasów 
tłuszczowych omega-3, 
polifenoli) 

− firma
− opinia o produkcie
− rekomendowane działa-

nie, tzn. uzupełniające 
niedobory w diecie 

− reklama
− smak

48
43

8
12
19

1
46

59,3
53,1

9,9
14,8
23,5

1,2
56,8

12
27

1
5

12

1
15

25,5
57,5

2,1
10,6
25,5

2,1
31,9

60
70

9
17
31

2
61

46,9
54,7

7,0
13,3
24,2

1,6
47,7

Obserwowany wpływ na 
własne zdrowie żywności 
wzbogacanej

− korzystny
− niekorzystny
− brak zmian

7
0

74

8,6
0

85,2

1
0

46

2,1
0

63,8

8
0

120

6,3
0

93,7

W skali punktowej co druga kobieta (Tab. 8) oceniła korzyści i zagro-
żenia dla organizmu wynikające ze spożywania żywności fortyfikowanej jako 

„ani duże, ani małe” - 3 pkt (częściej kobiety młodsze). 

Tabela 8. Ocena korzyści i zagrożeń zdrowia człowieka wynikających ze spożywania 
produktów wzbogacanych według 6-punktowej skali w zależności od grupy wiekowej 
(N=128).

Skala korzyści i zagrożeń
Kobiety 19-30 lat 

(n=81)
Kobiety 31-50 lat 

(n=47)
Ogółem 
(N=128)

n % n % N %

1 pkt. – duże 3 3,7 1 2,1 4 3,1

2 pkt. – raczej duże 11 13,6 10 21,3 21 16,4

3 pkt. – ani duże, ani małe 48 59,3 22 46,8 70 54,7

4 pkt. – małe 11 13,6 6 12,8 17 13,3

5 pkt. – bardzo małe 1 1,2 3 6,4 4 3,1

6 pkt. - brak korzyści/zagrożeń 7 8,6 5 10,6 12 9,4
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Częstotliwość i preferencje  
spożycia żywności wzbogaconej 

Mniej niż połowa kobiet spożywa żywność wzbogacaną (Rys. 3) kilka 
razy w miesiącu (częściej młodsze). Co piąta konsumuje taką żywność rzadziej 
niż kilka razy w roku (częściej młodsze). Pozostałe osoby spożywają żywność 
fortyfikowaną kilka razy w w tygodniu lub roku (częściej kobiety starsze) lub 
codziennie (częściej kobiety młodsze).

Rys. 3. Odsetek [%] badanych kobiet w zależności od częstotliwości spożycia 
żywności wzbogaconej, (N=128).

Spośród produktów wzbogaconych w witaminę C (Tab. 9) mniej niż 
co piąta kobieta zadeklarowała spożywanie napoju z marchwi i owoców wzbo-
gaconych tą substancją firmy Tymbark (częściej starsze). Tylko niewielki od-
setek kobiet konsumował sok z warzyw i owoców wzbogacony witaminą C – 
jabłkowy (częściej starsze), ziołowe cukierki Verbena wzbogacone w witaminę  
C oraz Nestle Fitness płatki z pełnego ziarna pszenicy z dodatkiem płatków  
w polewie czekoladowej (częściej starsze). 

Spośród produktów wzbogaconych w witaminy z grupy B co dzie-
siąta badana osoba (Tab. 10) wybierała sery wegańskie w plastrach o smaku 
pizzy z czosnkiem niedźwiedzim i kminkiem, pomidora z bazylią, ziołowy, 
sera cheddar (Violife, Grecja) (częściej kobiety starsze), napoje energetyzu-
jące Black oraz Tiger (częściej kobiety młodsze), Nestle Cini Minis płatki 
śniadaniowe cynamonowe (Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o.) 
(częściej kobiety starsze) oraz Actimel napój mleczny o smaku malinowym, 
wieloowocowym, truskawkowym, owoców leśnych, granatu firmy Danone 
Sp. z o.o, (częściej kobiety starsze). 
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Tabela 9. Produkty wzbogacane w witaminę C spożywane przez badane kobiety w zależ-
ności od grupy wiekowej, (N=128).

Produkty wzbogacane w witaminę C

Kobiety  
19-30 lat
(n=81)

Kobiety  
31-50 lat
(n=47)

Ogółem
(N=128)

n % n % N %

Napój z marchwi i owoców,  
wzbogacony witaminą C  (Tymbark S.A. Olsztynek) 10 12,4 10 21,3 20 15,6

Kisiel o smaku wiśniowym, truskawkowym, cytrynowym 
z sokiem owocowym i wit. C (PPH Emix, Rypin) 1 1,2 2 4,3 3 2,3

Kisiel z wit. C o smaku wiśniowym, żurawinowym, 
cytrynowym, truskawkowym, pomarańczowym, jabłko-
wym, poziomkowym, malinowym (Rieber foods Polska 
S.A. Włocławek)

2 2,5 2 4,3 4 3,1

Sok z warzyw i owoców wzbogacony witaminą C – jabł-
kowy (Tymbark S.A. Olsztynek) 4 4,9 5 10,6 9 7,0

Cukierki Halls Vita C Lime (HAMAR POLAND 
GROUP) 5 6,2 2 4,3 7 3,1

Karmelki z nadzieniem galaretkowym o smakach: cytry-
nowym, pomarańczowym, malinowym  
i jabłkowym z witaminą C  
(ZPC Mieszko S.A. Racibórz)

2 2,5 0 0,0 2 1,6

Gruszki w occie - wzbogacone w wit. C (Kowalewski Sp. 
Z O.O. Sieradz) 1 1,2 0 0,0 1 0,8

Verbena Ziołowe Cukierki wzbogacone w witaminę C 
(I.D.C Polonia S.A. Kraków) 5 6,2 3 6,4 8 6,3

Napój z marchwi, malin, limetek i jabłek wzbogacony w 
witaminy A, C, E (Tymbark S.A. Olsztynek) 2 2,5 2 4,3 4 3,1

Napój z marchwi, czerwonych grejpfrutów i jabłek 
wzbogacony  
w witaminy A, C, E (Tymbark S.A. Olsztynek)

2 2,5 4 8, 6 4,7

Nimm 2 żujki nadziewane cukierki do żucia wzbogacane 
witaminami (Storck Sp. Z.O.O. Warszawa) 3 3,7 5 10,6 8 6,3

Kisiel Kolorek Bajkowa Chwila o smaku jagodowym, 
malinowym, truskawkowym, gumy do żucia (Dr Oetker 
Polska Sp. Z.O.O. Gdańsk)

0 0,0 0 0,0 0 0,0

Mlekołaki płatki ryżowe  
(Lubella S.A. Lublin) 1 1,2 0 0,0 1 0,8

Musli ProFigur płatki o smaku czekoladowym z polewą 
czekoladową (Nutrend sp.z.o.o Bielsko Biała) 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Weider Body Shaper Fitness Cripsy Bar – baton (smak 
orzechowy) (Interbody Sp.z.o.o Warszawa) 0 0,0 1 2,1 1 0,8

Nestle Fitness płatki z pełnego ziarna pszenicy  
z dodatkiem płatków w polewie czekoladowej  
(Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o.)

4 4,9 4 8,5 8 6,3

Paseo Sok Multiwitamina zielona (Agros Nova  
Sp. z. o.o. z Warszawy) 2 2,5 1 2,1 3 2,3

Inne, jakie? 10 12,4 6 12,8 16 12,5
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Tabela 10. Produkty wzbogacane w witaminy z grupy B spożywane przez badane kobiety 
w zależności od grupy wiekowej, (N=128).

Produkty wzbogacane w witami-
nę B

Kobiety 19-30 lat
(n=81)

Kobiety 31-50 lat
(n=47)

Ogółem
(N=128)

n % n % N %

Kaszka orkiszowa z witaminą B1 
BIO - po 6 miesiącach (Alce Nero 
S.A, Włochy)

1 1,2 1 2,1 2 1,6

Kaszka ryżowa bezglutenowa z wi-
taminą B1 BIO –  po 4 miesiącu 
(Alce Nero S.A., Włochy)

3 3,7 1 2,1 4 3,1

Ser wegański w plastrach o smaku 
pizzy z czosnkiem niedźwiedzim 
i kminkiem, pomidora z bazylią, 
ziołowy, sera cheddar (Violife, 
Grecja)

11 13,6 8 17,0 19 14,8

Black Energy Gazowany Napój 
energetyzujący (Foodcare SP 14 17,3 0 0,0 14 10,9

Tiger Napój energetyzujący  
(Grupa Maspex, Wadowice) 10 12,4 4 8,5 14 10,9

DELMA EXTRA Multiwitamina  
Margaryna o smaku masła z 
witaminami (Upfield Polska Sp. z 
o.o., Warszawa)

4 4,9 2 4,3 6 4,7

Actimel napój mleczny o smaku 
malinowym, wieloowocowym, 
truskawkowym, owoców leśnych, 
granatu (Danone Sp. z o.o, 
Warszawa)

4 4,9 7 14,9 11 8,6

Powerade Napój izotoniczny  
(Coca-Cola Hbc Polska Sp. z o.o.,  
Wrocław)

4 4,9 2 4,3 6 4,7

Nestle Nesquik Płatki zbożowe 
o smaku czekoladowym (Cereal 
Partners Poland Toruń-Pacific 
Sp. z o.o.)

3 3,7 4 8,5 7 5,5

Nestle Cookie Crisp Płatki 
śniadaniowe w kształcie ciasteczek 
z kawałkami mlecznej czekolady 
(Cereal Partners Poland Toruń-
Pacific Sp. z o.o.)

2 2,5 2 4,3 4 3,1

Nestle Cini Minis Płatki 
śniadaniowe cynamonowe (Cereal 
Partners Poland Toruń-Pacific 
Sp. z o.o.)

8 9,9 5 10,6 13 10,2

Inne, jakie 11 13,6 3 6,4 14 10,9
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Spośród produktów wzbogaconych w wapń (Tab. 11) najczęściej  
co piąta kobieta wybierała Joya Napój o smaku sojowym, migdałowym  
z wapniem, Pilos Napój ryżowy lub sojowy (częściej młodsze) i deser sojowy 
z czekoladą wapniem i witaminami Alpro (częściej starsze). 

Prawie co piąta respondentka, spośród produktów wzbogaconych  
w magnez (Tab. 12), najczęściej spożywała SONKO Wafle błonnikowe  
z magnezem i Oshee Vitamin Water Magnez + B6 Napój niegazowany o sma-
ku cytryny-pomarańczy (częściej kobiety starsze). 

Spośród produktów wzbogacancyh w witaminę D co dziesiąta badana 
kobieta (Tab. 13) wybierała tłuszcz roślinny do smarowania i wypieków Kasia 
(częściej młodsze). 

Wśród ogółu badanych tylko niewielki odestek kobiet spożywał produk-
ty wzbogacane w witmainę E (Tab. 14) takie jak: napój z jabłek, winogron  
i truskawek z witaminą E Tymbark, Müllermilch Napój mleczny smakowy 
lub Puchatek Napój kakaowy z witaminami E, witaminami z grupy B, cyn-
kiem, magnezem i wapniem (częściej starsze). 

Tabela 11. Produkty wzbogacane w wapń spożywane przez badane kobiety w zależności 
od grupy wiekowej, (N=128).

Produkty wzbogacane w wapń
Kobiety 19-30 lat 

(n=81)
Kobiety 31-50 lat 

(n=47)
Ogółem 
(N=128)

n % n % N %

Napój ryżowy z dodatkiem  
wapnia (Ökovital Kft., Węgry)

9 11,1 2 4,3 11 8,6

Napój roślinny o smaku sojowym, orkiszo-
wym, owsianym, ryżowym z wapniem (Berief 
Food Gmbh, Niemcy)

13 16,1 7 14,9 20 15,6

Napój ryżowy Bio (The bridge 
 la famiglia organic, Włochy) 7 8,6 1 2,1 8 6,3

Napój migdałowy z wapniem BIO (Sante A. 
Kowalski Sp. J., Warszawa 11 13,6 7 14,9 18 14,1

Joya Napój o smaku sojowym, migdałowym 
z wapniem (Mona Naturprodukte GmbH, 
Austria

19 23,5 8 17,0 27 21,1

Napój kokosowy z wapniem z alg morskich 
BIO (Green Coco Europe GmbH, Niemcy) 3 3,7 3 6,3 6 4,7

Napój ryżowy z wapniem z alg morskich bez-
glutenowy BIO (Natumi GmbH, Niemcy) 5 6,2 0 0,0 5 3,9

Napój kokosowy cappuccino BIO (Dr. Anto-
nio Martins da Cunha, Austria) 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Okovital Żelki robaczki owocowe BIO (Geo-
rg Roesner Vertriebs GmbH, Niemcy) 0 0,0 0 0,0 0 0,0
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Pilos Napój ryżowy (Lidl Polska Sklepy Spo-
żywcze Sp. Z o.o., Tarnowo Podgórne) 22 27,2 3 6,4 25 19,5

Bez deka mleka Plastry do kanapek i zapieka-
nia o smaku: Goudy, z papryką chilli i czar-
nuszką, wędzone z prażoną cebulką, z czosn-
kiem niedźwiedzim i kminkiem (Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Łowicz)

9 11,1 5 10,6 14 10,9

AdeZ Napój Migdałowy (Coca-Cola Hbc 
Polska  Sp. z o.o., Wrocław) 5 13,6 3 6,4 8 10,9

Deser sojowy z czekoladą wapniem  
i witaminami (Alpro Sp. Z o.o., Gdańsk) 13 16,1 11 23,4 24 18,8

Serek homogenizowany truskawkowy  
(Alpro Sp. Z o.o., Gdańsk) 2 2,5 4 8,5 6 4,7

Danio Deser o smaku waniliowym z wap-
niem i witaminami (Danone S.A., Opole) 5 6,2 6 12,8 11 8,6

Mix Fix Cao - napój kakaowy z witaminami 
i wapniem (Krüger Sp. Z o.o, Ostrowia 
Mazowiecka)

0 0,0 0 0,0 0 0,0

Valsoia Yosoi Napój ryżowy, sojowy o smaku: 
waniliowym, czekoladowym (Valsoia Sp.A., 
Włochy)

3 3,7 0 0,0 3 2,3

Pilos Napój sojowy (Lidl Polska Sklepy Spo-
żywcze Sp. Z o.o., Tarnowo Podgórne 19 23,5 8 17,0 27 21,1

Bakoma jogurt naturalny z wapniem i wita-
miną D3 (Bakoma Sp. Z o.o., Warszawa) 3 3,7 6 12,8 9 7,0

Inne, jakie? 11 13,6 4 8,5 15 11,7

Tabela 12. Produkty wzbogacane w magnez spożywane przez badane kobiety w zależności 
od grupy wiekowej (N=128).

Produkty wzbogacane w magnez
Kobiety 19-30 lat 

(n=81)
Kobiety 31-50 lat 

(n=47)
Ogółem 
(N=128)

n % n % N %

MOKATE Cappuccino z magnezem 
(MOKATE SA, Ustroń) 3 3,7 6 12,8 9 7,0

SONKO Wafle błonnikowe z magne-
zem (Sonko Sp. Z o.o, Bielany Wro-
cławskie

11 13,6 11 23,4 22 17,2

Kawa rozpuszczalna Inka wzbogacona 
w magnez (GRANA  
Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie)

9 11,1 7 14,9 16 12,5

Oshee Vitamin Water Magnez + B6 
Napój niegazowany o smaku cytryny-

-pomarańczy (Oshee Polska Sp. z o.o, 
Kraków)

13 16,1 8 17,0 21 16,4

Baton GO ON Nutrition PROTEIN 
33%, o smaku: czekoladowym, słonego 
karmelu, waniliowo-malinowym (SAN-
TE A. Kowalski Sp. J., Warszawa)

4 4,9 4 8,5 8 6,3
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Baton GO ON O smaku kokosowym, 
orzechowo – karmelowym (SANTE A. 
Kowalski Sp. J., Warszawa)

2 2,5 1 2,1 3 2,3

Dr Jacobs Chi-Cafe free Bezkofeinowy 
napój kawowy z kawą czarną i zieloną, 
kokosem, grzybkiem reishi, B12 i ma-
gnezem (Dr. Jacob's Poland, Warszawa)

1 1,2 0 0,0 1 0,8

Redbull Napój energetyczny (Redbull 
Sp. Z o.o, Warszawa) 5 6,2 1 2,1 6 4,7

Nestle NESQUIK OPTISTART IN-
STCOCOA Witaminizowane Kakao 
Rozpuszczalne (Cereal Partners Poland 
Toruń-Pacific Sp. z o.o.)

1 1,2 0 0,0 1 0,8

Baton Zasadowy owocowo-białkowy 
z proteinami roślinnymi, magnezem, 
potasem i cynkiem dla równowagi 
kwasowo-zasadowej oraz witaminą B12 
(Dr. Jacob's Poland, Warszawa)

0 0,0 0 0,0 0 0,0

Flavochino Napój kakaowy bogaty w 
bioaktywne flawonole, magnez i potas 
(Dr. Jacob’s Poland)

0 0,0 0 0,0 0 0,0

Inne, jakie? 2 2,5 1 2,1 3 2,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Tabela 13. Produkty wzbogacane w witaminę D spożywane przez badane kobiety w zależ-
ności od grupy wiekowej, (N=128)

Produkty wzbogacane w witaminę D

Kobiety 
19-30 lat 
(n=81)

Kobiety 
31-50 lat 
(n=47)

Ogółem 
(N=128)

n % n % N %

Finuu miks tłuszczowy do smarowania (Zakłady 
Tłuszczowe Kruszwica S.A, Kruszwica) 2 2,5 2 4,3 4 3,1

Kasia tłuszcz roślinny do smarowania i wypieków 
(Unilever Polska Sp. z o.o., Warszawa) 7 8,6 2 4,3 9 7,0

Mokate Tigo Napój kakaowy z witaminami A, D, 
E, C i witaminami z grupy B  
(MOKATE SA, Ustroń)

2 2,5 4 8,5 6 4,7

Body and Future niegazowany napój roślinny 
wzbogacony witaminą D3 i wapniem o smaku: 
migdałowym, kokosowym, orzechowym (McCar-
ter S. A, Słowacja)

1 1,2 0 0,0 1 0,8

Candy'up - Napój mleczny o smaku czekolado-
wym wzbogacony w wit. D (Candia Polska Sp. z 
o.o., Warszawa)

0 0,0 2 4,3 2 1,6

Masło Łosickie dla dzieci ekstra (Zakłady Mleczar-
skie „LAKTOPOL-A” Sp. z o.o.  w Łosicach) 2 2,5 2 4,3 4 3,1

Inne, jakie? 7 8,6 3 6,4 10 7,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
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Tabela 14. Produkty wzbogacane w witaminę E spożywane przez badane kobiety w zależ-
ności od grupy wiekowej, (N=128)

Produkty wzbogacane w witaminę E

Kobiety 19-30 lat 
(n=81)

Kobiety 31-50 lat 
(n=47)

Ogółem 
(N=128)

n % n % N %

Napój z jabłek, winogron i truskawek z 
Witaminą E (Tymbark S.A. Olsztynek) 6 7,4 7 14,9 13 10,2

OPTIMA Cardio Potas+ Margaryna 
roślinna z dodatkiem steroli roślinnych 
(-Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A., 
Kruszwica)

0 0,0 4 8,5 4 3,1

Müllermilch Napój mleczny  
o smaku: truskawkowym, waniliowym, 
czekoladowym, bananowym, słonego 
karmelu, orzechowo- 
czekoladowy, pina colada, mango (Mül-
ler Polska Sp. z o.o., Piekary Śląskie)

9 11,1 6 12,8 15 11,7

Ekland rozpuszczalna herbatka owocowa 
(Grupa Maspex, Wadowice) 1 1,2 0 0,0 1 0,8

Puchatek Napój kakaowy z witaminami 
E, witaminami z grupy B,  
cynkiem, magnezem i wapniem (Grupa 
Maspex, Wadowice)

6 7,4 4 8,5 10 7,8

Inne, jakie? 2 2,5 3 6,4 5 3,9

Dyskusja

Powszechnie wiadomo, że prawidłowy stan odżywienia umożliwia utrzy-
manie dobrego stanu zdrowia. Tonstad et al.11 stwierdzili, że dieta wegetariań-
ska może przyczynić się do unormowania masy ciała. W badaniach własnych 
blisko 2/3 respondentek charakteryzowała się prawidłowym stanem odżywienia. 
Podobnie Clarysv12, w badaniach przeprowadzonych wśród 1475 belgijskich 
osób (w wieku 20-70 lat) stosujących dietę roślinną wykazali u 73% z nich 
normowagę, co tłumaczyli mniejszym spożyciem energii niż osoby stosujące 
dietę tradycyjną. Występowanie nadwagi bądź otyłości u respondentek w ba-
daniach własnych mógł wynikać z faktu krótkiego stosowania diety roślinnej,  
głównie 1-2 lat.

11 S. Tonstad, T. Butler, R. U. Yan, G. E. Fraser, Type ofvVegetarian diet, body weight, and 
prevalence of type 2 siabetes, „Diabetes Care” 2009, nr 32(5), s. 791–796.
12 P. Clarys, T. Deliens, I. Huybrechts, P. Deriemaeker, B. Vanaelst, W. De Keyzer, M. Heb-
belinck, P. Mullie, Comparison of nutritional quality of the vegan, vegetarian, semi-vegetarian, 
pesco-vegetarian and omnivorous diet, „Nutrients” 2014, 6(3), s. 1318–1332.
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W latach 2010-2018 dieta wegetariańska była najczęściej stosowaną dietą 
alternatywną przez Polaków w wieku powyżej 14 roku życia13. W badaniu 
własnym udział brały kobiety, które nie spożywały produktów pochodzenia 
zwierzęcego, jak i te, które spożywały mięso bardzo rzadko określając swoją 
dietę fleksiwegetarianizmem lub semiwegetarianizmem. Te odmiany diety 
nie spełniają oficjalnych założeń wegetarianizmu14. Najczęściej stosowanymi 
przez respondentki odmianami wegetarianizmu były weganizm i laktoowowe-
getarianizm. Natomiast w badaniach przeprowadzonych, wśród 100 Polaków  
(w wieku 15-34 lat) przez Pyrzyńską (2013), największy odsetek zadeklarował 
stosowanie diety laktoowowegetariańskiej (69%), semiwegetariańskiej (16%) 
i wegańskiej (11%). Uzyskane różnice w wynikach między badaniami mogą 
wynikać z doboru próby, ilości badanych osób, jak i wieku respondentów.

W badaniu własnym najwięcej kobiet (co trzecia) stosowało dietę we-
getariańską zaledwie od 1-2 lat. Natomiast w badaniu Robinson-O’Brien  
et al.15 obejmującym 108 respondentów (w wieku 15-23 lata), stwierdzo-
no, że najwięcej osób (36%) stosowało dietę roślinną dłużej niż 5 lat, nato-
miast 27% od 1 do 2 lat. Dłuższy czas stosowania diety roślinnej stwierdziły 
Goluch-Koniuszy i Zielińska16, w badaniach przeprowadzonych u 23 kobiet 
(w wieku 21-30 lat), gdyż 61% z nich spożywało taką dietę od 2 do 5 lat, na-
tomiast 30% aż od 5 do 10 lat.

W badaniu własnym kobietom dieta roślinna kojarzyła się najczęściej ze 
sposobem odżywiania oraz ochroną zwierząt. Podobnie stwierdzili Śliwińska 
et al.17, gdyż spośród 76 osób stosujących dietę roślinną aż 79% z nich dieta 
taka kojarzyła się ze sposobem odżywiania, a dla 71% ze stylem życia. 

Spośród powodów stosowania diety wegetariańskiej respondentki w ba-
daniu własnym wymieniły niechęć do przyczyniania się do śmierci zwierząt. 

13 A. Kołlajtis-Dołowy, M. Jeruszka-Bielak, A. Wawrzyniak, Diety alternatywne, ich stosowanie 
w wybranych grupach osób oraz źródła informacji, „Kosmos” 2019, nr 68(2), s. 185-200.
14 A. Śliwińska, M. Olszówka, M. Pieszko, Ocena wiedzy na temat diet wegetariańskich, „Zeszy-
ty Naukowe Akademii Morskiej w Gdynii” 2014, nr 86, s. 133–145.
15 R. Robinson-O’Brien, C. L. Perry, M. M. Wall, M. Story, D. Neumark-Sztainer, Adoles-
cent and young adult vegetarianism: better dietary intake and weight outcomes but increased risk  
of disordered eating behaviors, „Journal of the American Dietetic Association” 2009, nr 109(4), 
s. 648–655.
16 Z. Goluch-Koniuszy, B. Zielińska, Evaluation of nutrition behaviour of vegans being in 
the period of procreation [w:] Nowoczesne trendy w żywieniu i produkcji żywności, D. Kołozyn- 
Krajewska (red.), Wyższa Szkoła Hotelrstwa i Turystyki, 2013, s. 68–83.
17 A. Śliwińska, M. Olszówka, M. Pieszko, Ocena wiedzy na temat diet wegetariańskich, „Zeszy-
ty Naukowe Akademii Morskiej w Gdynii” 2014, nr 86, s. 133–145.
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Te wyniki są zbieżne z badaniami, Timko et al.18, w których ankietowano 199 
osób (w wieku 15-35 lat) stosujących dietę roślinną. Autorzy wykazali, że do 
stosowania takiej diety alternatywnej 59% badanych zmotywowały aspekty 
etyczne, 20% zdrowotne, a tylko 9% środowiskowe. Natomiast Śliwińska et 
al.19 wykazali, że powodem stosowania diety wegetariańskiej dla 96% wegeta-
rian było dbanie o zwierzęta i troska o zdrowie, a dla 74% ochrona środowi-
ska i brak akceptacji smaku mięsa. Aspekty etyczne i środowiskowe wynikają 
z docierających z massmediów informacji o nieodpowiednim traktowaniu 
zwierząt rzeźnych oraz negatywnym wpływie produkcji mięsa na środowisko. 

Powszechnie wiadomo, że niewłaściwie zbilansowana dieta wegetariań-
ska może spowodować negatywne efekty zdrowotne20. Pozytywnym jest fakt, 
że w badaniu własnym tylko niewielki odsetek kobiet zadeklarował problemy 
zdrowotne, które ponadto były konsultowane z lekarzem i/lub dietetykiem/
specjalistą ds. żywienia. 

Wegetarianie narażeni są głównie na niedobór w diecie i w ustroju m.in. 
żelaza, wapnia, cynku, witamin D3 i B12 oraz aminokwasów21. Jednym ze spo-
sobów zapobiegania takim niedoborom w diecie jest włączenie do niej żyw-
ności wzbogacanej/fortyfikowanej22. Konsumenci często jednak mylą żywność 
wzbogaconą z żywnością ekologiczną, warzywami, owocami lub suplemen-
tami diety23. Pozytywnym jest fakt, że w badaniu własnym większość kobiet 
poprawnie potrafiła zdefiniować produkty wzbogacane. Natomiast Drasza-
nowska et al.24 przeprowadzili badanie wśród 182 dorosłych Polaków sto-
sujących dietę tradycyjną lub wegetariańską. Znajomością pojęcia „żywność 
wzbogacona” wykazało się zaledwie 13,7% badanych, 30,8% nie było 

18 C. A. Timko, J. M. Hormes, J. Chubski, Will the real vegetarian please stand up? An inves-
tigation of dietary restraint and eating disorder symptoms in vegetarians versus non-vegetarians, 

„Appetite” 2012, nr 58(3), s. 982–990.
19 A. Śliwińska, M. Olszówka, M. Pieszko, Ocena wiedzy na temat diet wegetariańskich, „Zeszy-
ty Naukowe Akademii Morskiej w Gdynii” 2014, nr 86, s. 133–145.
20 Ł. Czyżewska-Majchrzak, R. Krzymińska-Siemaszko, M. Pelczyńska, H. Witmanowski,  
The benefits and risks of short-term diet changes on the example of the use a 5-week long lactoovo-
vegetarian diet. Analysis of 7-day nutritional surveys of women – preliminary study, „Journal  
of Medical Science” 2013, 84(4), s. 235–243.
21 W. Pilis, K. Stec, M. Zych, A. Pilis, Health benefits and risk associated with adopting a vege-
tarian diet, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 2014, nr 65(1), s. 9–14.
22 M. Chabasińska, J. Przysławski, A. Lisowska, M. Schlegel-Zawadzka, M. Grzymisławski,  
J. Walkowiak, Typ i czas stosowania diety wegetariańskiej a surowicze stężenie witaminy B12, 

„Przegląd Gastroenterologiczny” 2008, 3(2), s. 63–67.
23 Sicińska E., Pelc A., Produkty wzbogacone jako potencjalne źródło kwasu foliowego w ży-
wieniu człowieka, „Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny” 2011, nr 62(2), s. 209–214.
24 A. Draszanowska, M. Danowska-oziewicz, L. Kurp, N. Kowalczyk, Analiza postaw kon-
sumentów wobec żywności wzbogacanej, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” 2016,  
nr 49(3), s. 470–473.
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pewnych co to za żywność, a aż 28,6% osób w ogóle nie znało znaczenia tego 
terminu. Wskazuje to na potrzebę edukacji społeczeństwa w zakresie występo-
wania na rynku tego rodzaju żywności i jej przeznaczenia.

W badaniu własnym połowa kobiet zadeklarowała konsumpcję żywno-
ści fortyfikowanej. Natomiast Vollmer et al.25 przeprowadzili badania wśród 
1336 osób, w wieku 12-80 lat, mieszkańców Niemiec, stosujących dietę we-
gańską. Produkty wzbogacone w witaminy i składniki mineralne spożywało 
20% badanych osób. 

Nawyk czytania informacji umieszczonych na etykietach produktów 
spożywczych jest niezwykle istotny w dokonywaniu świadomych i racjonal-
nych wyborów żywieniowych26. Pozytywnym jest fakt, że w badaniu własnym  
2/3 kobiet posiada taki nawyk. Podobnie Salejda et al.27 wykazali, że spośród 
mieszkańców województwa dolnośląskiego i opolskiego (> 20 r.ż.) aż 84%  
z nich czyta etykiety produktów spożywczych. 

W badaniu własnym połowa kobiet wybierając produkty fortyfikowane 
kierowała się ich ceną, zawartością składników odżywczych oraz smakiem. Po-
dobnie w badaniu Śmigielskiej28, przeprowadzonym wśród 300 poznańskich 
studentów, o wyborze produktu wzbogacanego u 58% badanych decydowała 
cena i data przydatności, natomiast u 17% były to składniki produktu. 

Większość respondentek w badaniu własnym nie zauważyła zmian w or-
ganizmie związanych ze spożyciem produktów wzbogacanych. W badaniach  
Filipiak-Florkiewicz et al.29 przeprowadzonych wśród 102 osób (w wieku 18- 
65 lat) mieszkańców województwa małopolskiego, wykazano, że aż 59% z nich 
nie potrafiło stwierdzić czy żywność fortyfikowana ma pozytywny wpływ na 
ich organizm, a tylko 25% zauważyło poprawę stanu zdrowia po jej spożyciu. 

25 I. Vollmer, M. Keller, A. Kroke, Vegane Ernährung: Verwendung von Nahrungsergänzun-
gsmitteln und angereicherten Lebensmitteln Eine internetbasierte Erhebung, „Ernahrungs Um-
schau” 2018, nr 65(9), s. 484–493.
26 G. Krasnowska, A. M. Salejda, Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania, „Żywność 
Nauka Technologia Jakośćywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2011, nr 18(1), s. 173–189.
27 A. Salejda, G. Krasnowska, K. Buska, Konsument na rynku żywności–jego wiedza i zacho-
wania [w:] Żywność dla świadomego konsumenta, K. Meleski, D. Walkowiak-Tomczak (red.), 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2016, s. 15–24.
28 H. Śmigielska, Badanie znajomości i akceptowalności produktów fortyfikowanych przez stu-
dentów poznańskich uczelni wyższych [w:] Żywność dla świadomego konsumenta, K. Meleski,  
D. Walkowiak-Tomczak (red.), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2016, s. 55-63.
29 A. Filipiak-Florkiewicz, A. Florkiewicz, J. Filipek, W. Berski, I. Mentel, M. Dzymińska-

-Czyż, Żywność funkcjonalna w opinii osób regularnie uczęszczających na zajęcia sportowe. cz. I. 
Ocena poziomu wiedzy w zakresie żywności funkcjonalnej, jej składu oraz wpływu na organizm 
człowieka, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” 2016, XLIX(2), s. 152–159.
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Odmiennie, Draszanowska et al.30 w badaniu przeprowadzonym wśród 182 
dorosłych Polaków stosujących dietę tradycyjną lub wegetariańską, stwierdzili 
że aż 43,9% osób spożywających produkty fortyfikowane nie doświadczyło 
korzystnego wpływu na zdrowie.

W badaniu własnym połowa respondentek oceniła korzyści i zagroże-
nia dla zdrowia człowieka wynikające ze spożycia produktów wzbogacanych 
w skali punktowej jako „ani duże, ani małe” (3 punkty). Natomiast Jeżew-
ska-Zychowicz et al.31, w badaniach przeprowadzonych wśród 1005 polskich 
konsumentów wykazała, że 19,3% z nich uważa iż spożycie produktów wzbo-
gacanych jest związane z dużym ryzykiem zdrowotnym, a 75,4% twierdzi,  
że wprowadzanie takich produktów do diety wiąże się z dużymi korzyściami. 

Zdaniem Cencic & Chingwaru32 konsument powinien zachować umiar 
w spożyciu żywności funkcjonalnej (do której zalicza się tą fortyfikowaną)  
i kierować się rozsądkiem przy jej wyborze. Dlatego pozytywnym jest fakt,  
że w badaniu własnym połowa badanych spożywała żywność wzbogaconą 
kilka razy w miesiącu, co jest zbieżne z wynikami innych autorów. Z badań 
Jeżewska-Zychowicz et al.33, przeprowadzonych wśród 1005 osób >15 r.ż., 
wynika że żywność wzbogacana była spożywana codziennie przez 33% z nich, 
raz w tygodniu przez 36% osób, a 18% spożywało ją kilka razy w miesiącu. 
Natomiast z badań Majewskiej & Platta34 przeprowadzonych wśród 100 osób 
(w wieku 24-35 lat) zamieszkujących Trójmiasto, wynika że tylko 11% ku-
powało żywność funkcjonalną codziennie, 37% kilka razy w tygodniu, 32% 
kilka razy w miesiącu, a 14% okazjonalnie. 

Biorąc pod uwagę asortyment spożywanych produktów wzbogacanch to 
w badaniach własnych respondentki najczęściej spożywały: napoje roślinne/
energetyzujące, soki, płatki śniadaniowe, sery i desery wegańskie, kawy i mik-
sy tłuszczowe. Spożycie takich grup produktów fortyfikowanych w witaminy 

30 A. Draszanowska, M. Danowska-oziewicz, L. Kurp, N. Kowalczyk, Analiza postaw kon-
sumentów wobec żywności wzbogacanej, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” 2016,  
nr 49(3), s. 470–473.
31 M. Jeżewska-Zychowicz, E. Babicz-zielińska, W. Laskowski, Uwarunkowania spożycia żyw-
ności wzbogacanej w witaminy i składniki mineralne – wybrane aspekty, „Roczniki Panstwowego 
Zakladu Higieny” 2010, nr 61(2), s. 155–158.
32 A. Cencic, W. Chingwaru, The role of functional foods, nutraceuticals, and food supplements  
in intestinal Health, „Nutrients” 2010, 2, s. 611–625.
33 M. Jeżewska-Zychowicz, E. Babicz-zielińska, W. Laskowski, Uwarunkowania spożycia żyw-
ności wzbogacanej w witaminy i składniki mineralne – wybrane aspekty, „Roczniki Panstwowego 
Zakladu Higieny” 2010, nr 61(2), s. 155–158.
34 A. Majewska, A. Platta, Rynkowe uwarunkowania rozwoju nowych form żywności w aspekcie 
ich właściwości oraz potrzeb i oczekiwań młodych konsumentów, „Problemy Zarządzania, Finan-
sów i Marketingu” 2011, nr 22, s. 429–438.
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i składniki mineralne jest zasadne i zbieżne z opinią Komitetu Nauki o Żywie-
niu Człowieka PAN35, zdaniem którego niebezpieczeństwo niedoborów ży-
wieniowych w przypadku stosowania diet wegetariańskich można ograniczyć 
przez korzystanie z żywności wzbogacanej. 

Trudno jednak porównać uzyskane wyniki własne z badaniami innych 
autorów przeprowadzonych wśród wegetarian w zakresie spożycia żywności 
fortyfikowanej, gdyż nie odnaleziono adekwatnych w dostępnej literaturze. 
Natomiast opublikowane zostały wyniki dotyczące spożycia żywności wzbo-
gacanej u osób odżywiających się w sposób tradycyjny, z których wynika,  
że preferują oni podobne grupy produktów fortyfikowanych. Z badań Szczu-
ko & Seidler, przeprowadzonych wśród 126 mieszkańców Szczecina wynika, 
że z dostępnej w sklepach żywności fortyfikowanej wybierali oni głównie soki 
(31%), przetwory mleczne (22%), płatki śniadaniowe (10%) i margaryny 
(4%). Również Kozirok et al.36 w badaniu przeprowadzonym wśród 110 osób 
(w różnym wieku) wykazali, że najczęściej spożywanymi przez nich produk-
tami wzbogacanymi były soki (43%) oraz produkty fortyfikowane w błonnik 
(35%). Joachimiak & Szołtysek37 w badaniach przeprowadzonych wśród 100 
mieszkańców Poznania (w wieku 20-30 lat) wykazali, że aż 59% z nich spoży-
wało wzbogacane napoje energetyzujące. 

Stwierdzenia i wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że:

1. co trzecia z respondentek charakteryzowała się prawidłowym stanem 
odżywienia (częsciej kobiety młodsze);

2. odmianami wegatarianizmu stosowanymi przez kobiety były głów-
nie weganizm i laktoowowegatarianizm (częściej u kobiet młod-
szych), w okresie od 1-2 lat lub 6-10 lat;

3. głównymi powodami stosowania diety wegetariańskiej przez kobiety 
była niechęć przyczyniania się do śmierci zwierząt i ograniczenie za-
nieczyszczenia środowiska (częściej u kobiet młodszych); 

35 Stanowisko Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN w sprawie wartości odżywczej 
i bezpieczeństwa stosowania diet wegetariańskich, 2019, https://informacje.pan.pl/images/
Stanowisko_KNoZc_WEGETARIANIZM_na_strone.
36 W. Kozirok, A. Baumgart, B. Zielińska, Podstawy i zachowania konsumentów wobec żywności 
prozdrowotnej, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” 2012, nr 3, s. 1030–1034.
37 I. Joachimiak, K. Szołtysek, Świadomość, stan wiedzy oraz częstotliwość spożycia napojów 
energetyzujących i izotonicznych przez osoby młode czynnie uprawiające sport, „Nauki Inżynierskie 
i Technologie” 2013, nr 1(8), s. 26–38.
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4. ¾ kobiet potrafiło zdefiniować produkty wzbogacane, ale spożywała 
je co druga respondentka, głównie kilka razy w miesiącu; 

5. w opinii ponad połowy respondentek (częściej młodszych) żywność 
fortyfikowna powoduje „ani duże, ani małe” korzyści i zagrożenia 
dla zdrowia;

6. spośród żywności fortyfikowanej witaminami i składnikami mine-
ralnymi respondentki preferowały: napoje owocowe/roślinne/ener-
getyzujące, soki warzywne, sery i desery wegańskie, płatki zbożo-
we, wafle, kawę rozpuszczalną i miksy tłuszczowe do smarowania 
pieczywa;

7. biorąc pod uwagę ww. stwierdzenia zasadnym jest prowadzenie, 
wśród kobiet stosujących różne odmiany diety wegetariańskiej, proz-
drowotnej edukacji żywieniowej dotyczącej celowości wprowadzania 
do diety żywności fortyfikowanej, jej asortymentu oraz możliwych 
korzyści i zagrożeń dla zdrowia.
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FREQUENCY AND CONSUMPTION  
PREFERENCES OF PRODUCTS ENRICHED  

BY WOMEN USING VEGETARIAN FOOD

Abstract: The study aimed to assess the frequency and preferences of con-
suming enriched products by women between 19 and 50 years of age using  
a vegetarian diet and their knowledge about these products. The study in-
cluded 137 women aged 19-50 years following a vegetarian diet, divided ac-
cording to their age into two groups: 19-30 years and 31-50 years. The study 
was carried out using the indirect CAWI (Computer Assisted Web Interview) 
method, using the proprietary questionnaire. It was found that: every third  
of the respondents had a proper nutritional status; the varieties of veganism 
used by women were mainly veganism and lacto-ovo-vegetarianism ; the rea-
sons for using a vegetarian diet were the reluctance to contribute to animal 
death and the reduction of environmental pollution; ¾ of women were able 
to define enriched products, but every second respondent consumed them, 
mainly several times a month; in the opinion of more than half of the respon-
dents, fortified food causes neither large nor small benefits and risks to health; 
among foods fortified with vitamins and minerals, the respondents preferred: 
fruit / vegetable / energy drinks, vegetable juices, cheeses and vegan desserts, 
cereals, wafers, instant coffee and fat mixes for spreads; it is reasonable to con-
duct pro-health nutritional education among women using various varieties  
of a vegetarian diet regarding the advisability of introducing fortified foods 
into the diet, its assortment and possible benefits and threats to health.

Keywords: Vegetarians, food fortified, food enriched, frequency of consump-
tion, consumption preferences knowledge.
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WYNIKI BADAŃ PILOTAŻOWYCH 
ZAWARTOŚCI AZOTANÓW  

W WARZYWACH  
A RYZYKO ZDROWOTNE 

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH 
DIETY ALTERNATYWNE

Streszczenie: Nadmiar azotanów (V) w diecie człowieka może mieć negatyw-
ne konsekwencje zdrowotne. Z tego powodu celowym wydaje się monitoro-
wanie zawartości tych związków w warzywach. Celem pracy było oznaczenie 
zawartości azotanów (V) w wybranych warzywach z rynku dolnośląskiego,  
w tym również z upraw ekologicznych i konwencjonalnych. Średnie zawarto-
ści NO3

-
 w szpinaku i sałacie nie przekraczało dopuszczalnych limitów. Szpi-

nak, mix sałat i kalarepa z upraw ekologicznych zawierały więcej azotanów (V)  
niż te z upraw konwencjonalnych. Zawartość azotanów (V) w pomidorze, pa-
pryce, kapuście białej i jarmużu nie różniła się istotnie ze względu na rodzaj 
uprawy. Jedynie bio pietruszka naciowa i bio jarmuż zawierały mniej azotanów 
niż ich nieekologiczne odpowiedniki. W świetle przeprowadzonych badań re-
zygnacja z produktów z upraw konwencjonalnych na rzecz produktów eko-
logicznych, zwłaszcza w przypadku wegetarian, może nie dać zamierzonych 
rezultatów w kontekście ograniczenia spożycia azotanów (V).

Słowa kluczowe: Żywność ekologiczna, azotany, warzywa.
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Wstęp

Intensyfikacja produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej, jest 
powodem znacznej chemizacji środowiska. Jednym z zanieczyszczeń chemicz-
nych płodów rolnych są azotany (V). Ich obecność może wynikać z natural-
nych ilości występujących w glebie i wodzie, ale mogą być również efektem 
normalnego, fizjologicznego metabolizmu roślin. Jednak w dużej mierze ich 
nadmiar w produktach roślinnych jest efektem intensywnego stosowania na-
wozów mineralnych i organicznych, a także zanieczyszczenia ściekami komu-
nalnymi, przemysłowymi i odchodami zwierzęcymi4,5.

Azotany (V) należą do związków mało toksycznych i nie stanowią bez-
pośredniego zagrożenia zdrowotnego. Jednak pod wpływem mikroflory prze-
wodu pokarmowego i zwłaszcza w przypadku niskiej kwasowości soku żołąd-
kowego (achlorhydria u niemowląt i osób starszych) azotany (V) mogą ulegać 
przekształceniu w dużo bardziej toksyczne azotany (III) (Frydrych, 2008). 
Wysokie stężenie azotanów (V) i pośrednio azotanów (III) w organizmie po-
woduje methemoglobinemię. Przyczyną tego stanu jest utlenianie przez azota-
ny (III) żelaza hemoglobiny do trójwartościowego, przez co traci ono zdolność 
do przyłączania tlenu. W konsekwencji dochodzi do niedotlenienia organi-
zmu. Szczególnie podatne na zatrucie azotanami pobranymi z żywnością i 
wodą są niemowlęta. W ich przypadku stopień redukcji azotanów (V) do (III) 
jest większy z powodu niskiej kwasowości soku żołądkowego (pH=4) umoż-
liwiającej rozwój mikroflory produkującej enzymy redukujące azotany. Prze-
miana azotanów (V) w azotany (III) zachodzi również w produktach rolnych 
pod wpływem drobnoustrojów, podczas przechowywania i transportu, a tak-
że w potrawach przechowywanych w temperaturze pokojowej. Innym nega-
tywny aspektem zanieczyszczenia żywności azotanami jest fakt, że w tej prze-
chowywanej oraz w przewodzie pokarmowym, w wyniku reakcji pomiędzy 
II-rzędowymi aminami i azotanami (III), mogą powstawać bardzo toksyczne 
i rakotwórcze nitrozoaminy. Z tego powodu azotany (III) i nadmiar azota-
nów (V) w żywności mogą zwiększać ryzyko rozwoju raka żołądka, przełyku  
a także guzów mózgu. Systematyczne wchłanianie niewielkich ilości azota-
nów (V) może wywoływać niestrawność, bóle głowy, depresję i/lub dysfunk-
cję tarczycy. Oprócz zatruć azotany powodują obniżenie wartości odżywczej 

4 T. Kośla, Biologiczne i chemiczne zanieczyszczenia produktów rolniczych, SGGW, War-
szawa 1999.
5 D. Andrejko, M. Andrejko, Zanieczyszczenia żywności: źródła i oddziaływanie na organizm 
człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Lublin 2009.
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produktów m.in. z powodu destrukcji witamin z grupy B oraz witaminy A 
i jej prowitaminy. Zmniejszają również przyswajanie białek i tłuszczów z 
żywności6,7.

Ilość skumulowanych azotanów (V) w roślinach zależy nie tylko od in-
tensywności nawożenia organicznego lub mineralnego, ale również od wa-
runków klimatyczno-glebowych, gatunku warzywa, czasu wegetacji, termi-
nu, a nawet pory dnia zbioru8. Niską zawartością (poniżej 500 mg NO3/kg)  
a tym samym niskimi zdolnościami do kumulowania azotanów, charakte-
ryzują się nasiona (fasola, groch) i warzywa owocowo-nasienne (pomidory, 
ogórki, papryka, dynia). Bardzo wysoką zawartością azotanów (powyżej 2500 
mg NO3/kg) charakteryzują się warzywa liściaste (szpinak, sałata, wczesna ka-
pusta, rukola) a także burak i rzodkiew9. Ze względu na możliwości kumulo-
wania się dużych ilości azotanów (V) w szpinaku i sałacie w Rozporządzeniu 
Komisji (WE) Nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 r. ustanowiono różne naj-
wyższe dopuszczalne zawartości azotanów w tych warzywach z podziałem na 
termin zbiorów (Tabela 1).

Azotany (III) i (V) są również dodatkami do żywności (E 249-E 252). Są 
stosowane szeroko w przemyśle mięsnym jako konserwanty i dodatki funk-
cjonalne pozwalające na nadanie produktom odpowiedniej barwy i smakowi-
tości. Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA) 
ustalił wartość dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI – Acceptable Daily 
Intake) dla azotanów (V) wynoszącą 0 - 3,7 mg NO3/kg m.c./dzień, nato-
miast dla azotanów (III) 0 - 0,7 mg NO2/kg m.c./dzień10. 

Ze względu na potencjalną szkodliwość nadmiaru azotanów w die-
cie człowieka celowym jest regularne prowadzenie badań nad zawar-
tością tych związków w produktach spożywczych. Takie analizy są 
uzasadnione również ze względu na globalne zwiększanie stosowania  
w produkcji rolnej nawozów mineralnych, co wynika z raportów FAO 

6 T. Kośla, Biologiczne i chemiczne zanieczyszczenia produktów rolniczych, SGGW, War-
szawa 1999.
7 D. Andrejko, M. Andrejko, Zanieczyszczenia żywności: źródła i oddziaływanie na organizm 
człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Lublin 2009.
8 N. G. Hord, Y. Tang, N. S. Bryan, Food sources of nitrates and nitrites: The physiologic context 
for potential health benefits, „American Journal of Clinical Nutrition” 2009, 90, nr 1, s. 1-10.
9 A. Chowdhury, A. Das, Nitrate Accumulation and Vegetable Quality, „International Journal 
of Science and Research (IJSR)” 2015, 4, nr 12, s. 1668-1672.
10 A. Mortensen, F. Aguilar, R. Crebelli, A. Di Domenico, B. Dusemund, M. J. Frutos,  
M. Younes, Re-evaluation of sodium nitrate (E 251) and potassium nitrate (E 252) as food addi-
tives, „EFSA Journal” 2017, 15, nr 6.
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Tabela 1. Najwyższe dopuszczalne zawartości azotanów w środkach spożywczych 

Środki spożywcze Najwyższe dopuszczalne zawartości 
(mg NO3/kg) 

1. Świeży szpinak (Spinacia oleracea) Zbierany od 1 października  
do 31 marca 

 

Zbierany od 1 kwietnia  
do 30 września 

3 000

2 500

2. Szpinak konserwowany, głęboko 
mrożony lub mrożony 

 
2 000

3. Świeża sałata (Lactuca sativa L.) 
(szklarniowa i gruntowa) oprócz 
sałaty wymienionej w pkt 4 

Zbierana od 1 października  
do 31 marca: 

sałata szklarniowa 4 500

  sałata gruntowa 4 000

  

Zbierana od 1 kwietnia  
do 30 września: 

  sałata szklarniowa 3 500

  sałata gruntowa 2 500

4. Sałata lodowa sałata szklarniowa 2 500

  sałata gruntowa 2 000

5. Przetworzona żywność na ba-
zie zbóż oraz żywność dla nie-
mowląt i małych dzieci 

 

200

Źródło: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające 
najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U.  
L 364 z 20.12.2006) (Komisja Europejska, 2006).

i European Commission11,12,13. Ponadto, ze względu na ograniczone możli-
wości stosowania nawozów, produkty ekologiczne powinny charakteryzować 
się mniejszą zawartością azotanów (V) niż warzywa tego samego rodzaju, lecz 
z upraw konwencjonalnych. Mając na uwadze powyższe uznano za celowe 

11 European Commission, Fertilisers in the EU Prices, trade and use, 2019, https://ec.eu 
ropa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/mar-ket-brief- 
fertilisers_june2019_en.pdf.
12 FAO, World fertilizer outlook and trends to 2022, Rome 2019.
13 Z. Goluch, K. Barbara, G. Haraf, J. Wołoszyn, A. Okruszek, M. Wereńska, Impact of var-
ious types of heat processing on the energy and nutritional values of goose breast meat, „Poultry 
Science” 2021, nr 100, s. 11.
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przeprowadzenie badań pilotażowych zawartości azotanów (V) w wybranych 
świeżych warzywach z upraw ekologicznych i konwencjonalnych, zakupio-
nych na rynku dolnośląskim. 

Metody badawcze

Badania przeprowadzono w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocła-
wiu. Materiałem badawczym były warzywa zakupione w latach 2020 – 2021 
we wrześniu w supermarketach, targowiskach i sklepach z żywnością eko-
logiczną zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Były to: 
pomidor, papryka, por, kapusta biała, kalarepa, pietruszka naciowa, szpinak, 
mix sałat, marchew i jarmuż z upraw konwencjonalnych i te same warzywa 
lecz z upraw ekologicznych oraz ogórek gruntowy i szklarniowy, sałata lodowa 
szklarniowa i ziemniak wyłącznie z uprawy konwencjonalnej. Łącznie pobra-
no 83 próbki. W tabelach z wynikami podano ilość prób każdego warzywa. 
Analizę zawartości azotanów (V) przeprowadzono szybką metodą reflektome-
tryczną za pomocą reflektometru RQflex® i pasków testowych Reflectoquant® 
firmy Merck Millipore. Zastosowana metoda reflektometryczna polega na 
redukcji azotanów (V) do azotanów (III) za pomocą odczynnika redukcyj-
nego. W obecności kwaśnego buforu, powstałe jony reagują z aromatyczną 
aminą tworząc sól diazoniową, która reaguje z N-(1-naftylo)etylenodiaminą 
tworząc oznaczany reflektometrycznie czerwono-fioletowy barwnik azowy.  
W celu oznaczenia zawartości azotanów (V) przygotowywano wodne eks-
trakty warzyw. Zastosowano test o zakresie 3 - 90 mg/l NO3

-. Jeżeli próbki 
przekraczały zakres pomiarowy odważano mniejszą ilość próbki i powtarzano 
procedurę. Otrzymany wynik przeliczono z jednostki mg/dm3 na mg/kg we-
dług poniższego wzoru: 

Gdzie: 
S – stężenie jonu odczytane z reflektometru [mg/dm3]; 
V – końcowa objętość mieszaniny przed filtracją [dm3]; 
M – masa próbki [g]. 

Obliczono średnie zawartości azotanów w warzywach, a dla warzyw 
ekologicznych i ich nieekologicznych odpowiedników przeprowadzono 
jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA. Do oceny istotności różnic  
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w zawartości azotanów pomiędzy warzywami tego samego rodzaju z upraw 
ekologicznych i konwencjonalnych wykorzystano test Duncana przy P ≤ 0,05 
(Statistica 13). 

Analiza danych i wyniki

Średnia zawartość azotanów (V) w szpinaku świeżym i mrożonym oraz 
sałacie nie przekraczała norm zawartych w Rozporządzeniu Komisji (WE)  
nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. Jednak na dziesięć przebadanych prób 
szpinaku świeżego, trzy próby przekraczały dopuszczalne ilości i wszystkie po-
chodziły z upraw ekologicznych (3926,09 mg/kg; 3642,38 mg/kg; 3761,57mg 
NO3/kg). Badane warzywa można uszeregować rosnąco ze względu na średnią 
zawartość azotanów w następującej kolejności: pomidor, por, papryka, pie-
truszka naciowa, ogórek gruntowy, ziemniak, jarmuż, kapusta, ogórek szklar-
niowy, marchew, sałata lodowa szklarniowa, szpinak mrożony, kalarepa, mix 
sałat i szpinak świeży. Potwierdza się zasada, że najmniej azotanów kumulują 
warzywa owocowo-nasienne (pomidory, papryka), więcej warzywa korzeniowe 
(marchew i zaliczany do surowców skrobiowych ziemniak) a najwięcej warzywa 
liściaste (sałata, szpinak). Dziwić może niska zawartość azotanów w pietruszce 
naciowej ponieważ jest zaliczana do roślin kumulujących dużą ilość azotanów 
(od 1000 do 2500 mg/kg). Powodem może być pobranie do analizy wyłącznie 
listków, bez łodyg, które kumulują większą ilość azotanów niż liście. Podobna 
sytuacja występuje w przypadku kapusty. Natomiast por uznawany jest za rośli-
nę, która kumuluje azotany w średniej ilości, lecz w przebadanych 6 próbkach 
(3 próbach poru i 3 próbach poru bio) w żadnej nie zaobserwowano więcej niż 
30 mg NO3

-/kg, co jest bardzo niską wartością.
Spośród badanych 10 rodzajów warzyw z podziałem na ekologiczne  

i z upraw konwencjonalnych, w trzech przypadkach warzywo ekologiczne 
odznaczało się istotnie większą zawartością azotanów (V) (Rysunek 1). Były  
to kalarepa, mix sałat i szpinak świeży. W szpinaku ekologicznym stwierdzo-
no 2-krotnie więcej azotanów niż w szpinaku z uprawy konwencjonalnej (od-
powiednio 3541,84 v/s 1736,53 mg/kg). Ponadto w bio szpinaku zebranym  
w okresie do 30.09, zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Ko-
misji (WE) Nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 r., zawartość azotanów nie po-
winna przekraczać 2500 mg NO3/kg, lecz zawartość oznaczona w niniejszych 
badaniach była 1,3-krotnie większa (3541,84 mg NO3/kg). 
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Tabela 2. Zawartość wybranych azotanów w warzywach z rynku dolnośląskiego [mg/kg].

Warzywo n
Zawartość azotanów (V) [mg/kg]

średnia min max SD

Szpinak świeży 10 2271,65 746,10 3926,10 1110,31

Szpinak mrożony 3 720,89 160,29 1563,40 606,51

Ogórek szklarniowy 4 312,76 41,25 580,30 191,96

Ogórek gruntowy 4 72,95 13,30 177,80 66,46

Ziemniak 4 83,45 13,30 170,20 67,36

Sałata lodowa szklarniowa 4 545,70 118,60 1118,20 362,65

Pomidor 6 11,87 14,00 11,95 1,65

Papryka 6 25,98 23,29 31,61 3,21

Por 6 21,77 14,84 29,77 4,70

Kapusta 6 296,01 221,00 399,35 55,28

Kalarepa 6 1148,34 960,00 1232,43 117,08

Pietruszka naciowa 6 68,85 36,24 279,18 98,55

Mix sałat 6 2081,97 698,56 2395,02 670,52

Marchew 6 500,42 331,99 902,06 220,01

Jarmuż 6 160,84 125,40 211,21 35,93

Źródło: Opracowanie własne. SD – odchylenie standardowe.

Rysunek 1. Zawartość azotanów (V) z podziałem na warzywa z upraw konwencjonalnych 
(n=6 dla szpinaku; n=3 dla pozostałych warzyw) i ekologicznych (n=4 dla szpinaku; n=3 
dla pozostałych warzyw).

Źródło: Opracowanie własne.
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Ekologiczny mix sałat zawierał ponad 2-krotnie więcej azotanów niż mix 
sałat z uprawy konwencjonalnej (odpowiednio 2346,36 v/s 1056,37 mg/kg).  
W kalarepie bio również oznaczono większą zawartość azotanów niż w jej 
nieekologicznym odpowiedniku (odpowiednio 1207,55 v/s 976,02 mg/kg). 
W przeświadczeniu konsumentów warzywa bio powinny zawierać o wiele 
mniej szkodliwych związków niż warzywa nieekologiczne. Tak duża różni-
ca pomiędzy zawartością azotanów w warzywach bio i konwencjonalnych 
świadczy o tym, że jakość ekologicznych produktów rolno-spożywczych, pod 
pewnym względami, nie zawsze przewyższa jakość tych nieekologicznych. Na-
tomiast cena produktów bio jest zazwyczaj wyższa (Tabela 3). Ceny szpinaku, 
sałaty i kalarepy z uprawy ekologicznej (zakupionych w okresie prowadzenia 
badań czyli we wrześniu 2021 roku) były wyższe od tych nieekologicznych 
odpowiednio o 43,73 %, 63,08 %, i 80,22 %.

Tabela 3. Porównanie cen warzyw bio z cenami warzyw z uprawy konwencjonalnej (ceny 
aktualne we wrześniu 2021).

Warzywa

Cena za 1kg  
warzyw z uprawy 
konwencjonalnej 

[zł]

Cena za 1kg  
warzyw bio [zł]

Różnica % między ceną  
warzyw z uprawy  
konwencjonalnej  
a warzywami bio

Pomidor 11,99 13,39 11,68

Por 11,98 14,86 24,04

Papryka 10,99 15,21 38,40

Natka pietruszki 42,25 97,5 130,77

Jarmuż 32,45 18,24 -43,79

Kapusta biała 1,99 6,22 212,56

Marchew 1,88 8,4 346,81

Kalarepa 27,8 50,1 80,22

Mix sałat 35,75 58,3 63,08

Szpinak 32,45 46,64 43,73

Źródło: Opracowanie własne.

Zawartość azotanów w pomidorze, porze, papryce, jarmużu i białej ka-
puście była stosunkowo niewielka i nie różniła się istotnie ze względu na me-
todę uprawy. 
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Dyskusja

W tabeli 4 zebrano dane literaturowe dotyczące zawartości azotanów  
w warzywach analizowanych w Polsce w latach 1987 – 2010. Średnie zawar-
tości azotanów w pomidorach, papryce, porze i kapuście oznaczone w niniej-
szej pracy są niższe, natomiast w przypadku szpinaku, pietruszki, sałaty i mar-
chwi wyższe w porównaniu z badaniami innych autorów14,15,16,17,18. Średnia 
zawartość azotanów w kalarepie była zbieżna z wynikami Gajdy i Karłowskie-
go19. W sałacie natomiast oznaczono mniejszą ilość niż w badaniach Szymczak  
i Pescha (1999) a większą w porównaniu do analiz Gajewskiej i in.20  
oraz Raczuk i in.21. Średnia zawartość azotanów w szpinaku oznaczona  
w latach 1987 – 1991 była niższa niż wyniki badań własnych22. Porówna-
nie średnich wyników zawartości azotanów uzyskanych w latach poprzednich  
z obecnymi, nie wskazuje jednoznacznie na tendencję wzrostową ich zawarto-
ści w warzywach dostępnych w handlu na terenie Polski. 

W badaniach innych autorów warzywa ekologiczne zawierały mniej 
azotanów (V) niż z upraw konwencjonalnych. Leszczyńska23 stwierdziła 
1,5-krotnie mniej azotanów (V) w bio białej kapuście i ziemniakach i 3-krot-
nie mniej w bio burakach, niż w warzywach nieekologicznych. W badaniach  

14 J. Gajda, K. Karłowski, Zawartość azotanów w warzywach i ziemniakach 1987-1991, „Rocz-
niki Panstwowego Zakladu Higieny” 1993, nr 44, nr 4, s. 301-307.
15 A. Markowska, A. Kotkowska, W. Furmanek, L. Gackowska, B. Siwek, E. Kacprzak-Strzał-
kowska, A. Błońska, Badania zawartości azotanów i azotynów w wybranych warzywach surowych 
oraz poddanych obróbce termicznej, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 1995, 46, nr 4, 
s. 349-355.
16 J. Szymczak, A. Pescha, Zawartość azotanów i azotynów w warzywach rynkowych we Wrocła-
wiu w latach 1996-1997, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 1999, 50, nr 1, s. 17-23.
17 M. Gajewska, A. Czajkowska, B. Bartodziejska, Zawartość azotanów (III) i (V) w wybranych 
warzywach dostępnych w handlu detalicznym regionu Łódzkiego, „Ochrona Środowiska i Zaso-
bów Natyralnych” 2009, nr 40.
18 J. Raczuk, W. Wadas, K. Głozak, Nitrates and nitrites in selected vegetables purchased at super-
markets in Siedlce, Poland, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 2014, 65, nr 1, s. 15-20.
19 J. Gajda, K. Karłowski, Zawartość azotanów w warzywach i ziemniakach 1987-1991, „Rocz-
niki Panstwowego Zakladu Higieny” 1993, nr 44, nr 4, s. 301-307.
20 M. Gajewska, A. Czajkowska, B. Bartodziejska, Zawartość azotanów (III) i (V) w wybranych 
warzywach dostępnych w handlu detalicznym regionu Łódzkiego, „Ochrona Środowiska i Zaso-
bów Natyralnych” 2009, nr 40.
21 J. Raczuk, W. Wadas, K. Głozak, Nitrates and nitrites in selected vegetables purchased at super-
markets in Siedlce, Poland, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 2014, 65, nr 1, s. 15-20.
22 J. Gajda, K. Karłowski, Zawartość azotanów w warzywach i ziemniakach 1987-1991, „Rocz-
niki Panstwowego Zakladu Higieny” 1993, nr 44, nr 4, s. 301-307.
23 T. Leszczyńska, Azotany i azotyny w warzywach pochodzacych z upraw konwencjonalnych  
i ekologicznych, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” 1996, 29, nr 3, s. 289-293.



60

GABRIELA HARAF, PATRYCJA RADOJEWSKA, WIKTORIA WĘGRZYN

Tabela 4. Wyniki badań nad zawartością azotanów w warzywach przeprowadzane w Pol-
sce w kolejnych latach.

Warzywo Zawartość azotanów [mg/kg]

1987-1991a

warzywa  
z ówczesnych 

42  
województw

1995b

Łódź
1996-
1997c

Wrocław

2003-
2004d

Olsztyn

2011e

Siedlce
2006 

Łódź
2010g 

Pomidor 121,5 41,2 - 23,8 35 82,3 -

Por 418,7 836,5 - - - - -

Papryka 85 - - - - - -

Natka pie-
truszki

- - - - - - 33,1

Jarmuż - - - - - - -

Kapusta 
biała

623 - 561,16 2642,71 - 522,3 -

Marchew 350,8 422,2 242,99 219,02 82,2 184,4 -

Kalarepa 1114,6 - - - - - -

Sałata - - 2687,23 813,9 1725 - -

Szpinak 1413,7 - - - - - -

Źródło: J. Gajda, K. Karłowski, Zawartość azotanów w warzywach i ziemniakach 1987-1991, 
„Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny” 1993, nr 44, nr 4, s. 301-307; A. Markowska,  
A. Kotkowska, W. Furmanek, L. Gackowska, B. Siwek, E. Kacprzak-Strzałkowska, A. Błoń-
ska, Badania zawartości azotanów i azotynów w wybranych warzywach surowych oraz poddanych 
obróbce termicznej, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 1995, 46, nr 4, s. 349-355;  
J. Szymczak, A. Pescha, Zawartość azotanów i azotynów w warzywach rynkowych we Wrocławiu 
w latach 1996-1997, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 1999, 50, nr 1, s. 17-23; 
D. Murawa, T. Banaszkiewicz, E. Majewska, B. Błaszczuk, J. Sulima, Zawartość azotanów 
(III) i (V) w wybranych gatunkach warzyw i ziemniakach dostępnych w handlu w Olsztynie  
w latach 2003 – 2004, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna - XLI” 2008, nr 15, s. 67-
71; J. Raczuk, W. Wadas, K. Głozak, Nitrates and nitrites in selected vegetables purchased at 
supermarkets in Siedlce, Poland, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 2014, 65, nr 1,  
s. 15-20; M. Gajewska, A. Czajkowska, B. Bartodziejska, Zawartość azotanów (III) i (V)  
w wybranych warzywach dostępnych w handlu detalicznym regionu Łódzkiego, „Ochrona Środo-
wiska i Zasobów Natyralnych” 2009, nr 40; R. Biegańska-Marecik, D. Walkowiak-Tomczak,  
E. Radziejewska-Kubzdela, Zmiany zawartości azotanów (V) i (III) w pietruszce naciowej za-
pakowanej i przechowywanej w atmosferze modyfikowanej, „Aparatura badawcza i dydaktyczna” 
2010, nr 4, s. 131-136.

Wawrzyniak i in.24 buraki marchew i ziemniaki uprawiane konwencjonal-
nie (odpowiednio 1872 mg/kg, 444 mg/kg, 86 mg/kg) zawierały więcej azota-
nów niż ekologiczne (odpowiednio 568 mg/kg, 85 mg/kg, 49 mg/kg). Podobnie  
w badaniach Elkner i in. (2009) warzywa z produkcji konwencjonalnej 

24 A. Wawrzyniak, S. Kwiatkowski, A. Gronowska-Senger, Ocena zawartości azotanów i azo-
tynów oraz białka ogółem w wybranych warzywach uprawianych konwencjonalnie i ekologicznie, 

„Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 1997, 48, nr 2, s. 179-186.
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zawierały więcej azotanów niż z produkcji ekologicznej (brokuły: 168,3 v/s 
119,28 mg/kg; marchew: 357,1 v/s 247,7 mg/kg). Większość autorów w lite-
raturze przedmiotu potwierdza niższą zawartość azotanów (V) w bio warzy-
wach25,26,27. Z metaanalizy wykonanej przez Worthington (2001)a percent dif-
ference was calculated: (organic - conventional wynika, że na 176 badawczych 
porównań, 127 wykazało mniejszą zawartość azotanów w bioproduktach rol-
nych, 34 większą zawartość, a w 6 przypadkach różnice nie były istotne. 

Zwiększone ryzyko przekroczenia dziennego dopuszczalnego spożycia 
azotanów (V) wraz z dietą występuje zwłaszcza w przypadku osób stosują-
cych diety wegetariańskie. Jak wynika z badań przeciętny polski wegetarianin 
może spożywać dziennie nawet o 270 % azotanów (V) więcej w porównaniu 
do osoby nie stosującej żadnych diet alternatywnych. Ryzyko narażenia na 
nadmierne ilości azotanów (V) w diecie występuje zwłaszcza u wegan. W ich 
przypadku średnie dziennie spożycie może przekraczać ADI o 28,4 %, a mak-
symalna dzienna dawka dostarczona wraz z dietą może wynosić ponad 2000 
mg NO3

-/osobę28. 

Zakończenie

Pewnym sposobem ograniczenia ryzyka nadmiernego spożycia azotanów 
byłaby dieta wegetariańska z ograniczeniem produktów rolnych z upraw kon-
wencjonalnych na rzecz żywności ekologicznej. Jednak w świetle wyników 
wykonanych badań własnych nie wydaje się to takie oczywiste, ponieważ na 
10 rodzajów przebadanych warzyw tylko w dwóch przypadkach zawartość 
azotanów w produktach eko była istotnie niższa. Natomiast zawartość azota-
nów (V) w bio szpinaku przekraczała dopuszczalne wartości. 

25 F. Magkos, F. Arvaniti, A. Zampelas, Organic food: Nutritious food or food for thought?  
A review of the evidence, „International Journal of Food Sciences and Nutrition” 2003, 54,  
nr 5, s. 357-371.
26 M. Huber, E. Rembiałkowska, D. Średnicka, S. Bügel, L. P. L. Van De Vijver, Organic food 
and impact on human health: Assessing the status quo and prospects of research, „NJAS - Wagenin-
gen Journal of Life Sciences” 2011, 58, nr 3-4, s. 103-109.
27 G. P. P. Lima, F. Vianello, Review on the main differences between organic and convention-
al plant-based foods, „International Journal of Food Science & Technology” 2011, 46, nr 1,  
s. 1-13, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2621.2010.02436.x (dostęp: 
01.11.2022 r.).
28 M. Mitek, A. Anyżewska, A. Wawrzyniak, Estimated dietary intakes of nitrates in vegetarians 
compared to a traditional diet in Poland and acceptable daily intakes: is there a risk?, „Roczniki 
Państwowego Zakładu Higieny” 2013, 64, nr 2, s. 105-109.
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PILOT TESTS OF NITRATE CONTENT  
IN VEGETABLES AND THE HEALTH RISK FOR PEOPLE 

USING ALTERNATIVE DIETS 

Abstract: Excess nitrates (V) in the human diet can negatively affect health. 
For this reason, it seems advisable to monitor the content of these compounds 
in vegetables, especially in organic food, which should contain less. The study 
aimed to determine the content of nitrates (V) in selected vegetables from the 
Lower Silesia market, including those from organic and conventional crops. 
The average range of NO3- in spinach and lettuce did not exceed the per-
missible limits. Organic spinach, mixed lettuce, and kohlrabi contained more 
nitrates (V) than those conventional crops. The nitrates (V) content in tomato, 
pepper, white cabbage, and kale did not differ significantly depending on the 
crop type. Only bio parsley and bio kale contained less nitrates than their 
non-organic counterparts. In light of the research carried out, the abandon-
ment of conventional products in favor of organic products, especially in the 
case of vegetarians, may not bring the intended results in reducing nitrate 
consumption (V).

Keywords: Organic food, nitrates, vegetables.
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ROLA SYLIMARYNY  
W PREWENCJI NOWOTWORÓW 

– PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH 
BADAŃ IN VITRO

Streszczenie: Nowotwory są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. 
Z tego powodu poszukuje się nowoczesnych metod ich leczenia i prewencji. 
Jednym z proponowanych rozwiązań jest wykorzystanie w tym celu roślinnych 
związków bioaktywnych. Sylimaryna należy do związków najczęściej badanych 
obecnie pod kątem prewencji nowotworów. Jest to wyciąg z nasion ostrope-
stu plamistego (Silybum marianum), powszechnie wykorzystywany w lecze-
niu chorób wątroby i zatruć. Z licznych badań in vitro wynika, że sylimaryna 
poprzez wpływ na mechanizmy epigenetyczne może zapobiegać wzrostowi  
i proliferacji komórek nowotworowych w wielu modelach ludzkich nowotwo-
rów, m.in. w białaczkach, raku żołądka, piersi, jelita grubego, wątroby, a także 
w innych typach nowotworów. Być może w przyszłości sylimaryna znajdzie 
zastosowanie w prewencji i/lub leczeniu nowotworów, jednak niezbędne jest 
przeprowadzenie badań klinicznych nad jej działaniem u pacjentów. 

Słowa kluczowe: Sylimaryna, nowotwory, prewencja, in vitro.

Wstęp

Nowotwory stanowią obecnie jedną z głównych przyczyn zgonów na 
świecie, dlatego poszukuje się nowych, skutecznych metod ich leczenia lub 
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prewencji. Szczególną uwagę zwraca się na właściwości chemoprewencyjne 
naturalnych związków roślinnych. Sylimaryna, kompleks flawonolignanów 
pozyskiwanych z ostropestu plamistego, wykazuje liczne właściwości prozdro-
wotne, w tym chemoprewencyjne w stosunku doniektórych nowotworów.

Celem niniejszego rozdziału jest omówienie dostępnych danych literatu-
rowych, dotyczących wpływu sylimaryny na komórki nowotworowe w bada-
niach in vitro.

Nowotwory

Nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce, po cho-
robach układu krążenia4. Szacuje się, że w 2020 roku w Polsce wystąpiło 
204 575 nowych przypadków nowotworów. Choroby nowotworowe były 
przyczyną 119 319 zgonów w Polsce. W Europie w 2020 roku wystąpiły 
ponad 4,3 miliony nowych przypadków nowotworów i były one przyczyną 
ponad 1,9 miliona zgonów. Na całym świecie w 2020 roku wystąpiło ponad 
19 milionów nowych przypadków nowotworów i ponad 9,9 miliona zgonów 
z ich powodu5.

Choroby nowotworowe powstają w wyniku procesu zwanego kancero-
genezą. Istotny wpływ na przebieg tego procesu mają czynniki zewnętrzne, 
takie jak promieniowanie, infekcje oraz kontakt z rakotwórczymi substancja-
mi chemicznymi, które według szacunków odpowiadają za 80% przypadków 
nowotworzenia. Dużą rolę w powstawaniu nowotworów odgrywają również 
czynniki genetyczne. Komórki nowotworowe powstają wskutek zachodzą-
cych mutacji w kodzie genetycznym. Jeśli mutacja w DNA nie zostanie na-
prawiona, a nieprawidłowa komórka nie ulegnie apoptozie (zaprogramowanej 
śmierci komórki), to może dojść do powstania nowotworu. Zmutowana ko-
mórka traci swoje funkcje, dzieli się w sposób niekontrolowany i dochodzi do 
kolejnych mutacji. Wraz z rozwojem nowotworu, dochodzi do powstawania 
w jego obrębie naczyń krwionośnych, które dostarczają komórkom substancje 
odżywcze i tlen6. 

4 Główny Urząd Statystyczny, Umieralność w 2021 roku. Zgony według przyczyn - dane wstępne 
2022, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/statystyka-przyczyn-zgonow/umieralno 
sc-w-2021-roku-zgony-wedlug-przyczyn-dane-wstepne,10,3.html (dostęp: 23.09.2022 r.).
5 Global Cancer Observatory, World Health Organization, https://gco.iarc.fr/ (dostęp: 
23.09.2022 r.).
6 Krajowy Rejestr Nowotworów, Nowotwory – wprowadzenie, http://onkologia.org.pl/nowo 
twory-wprowadzenie/ (dostęp: 23.09.2022 r.).
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Innymi czynnikami wpływającymi na powstawanie nowotworów  
są modyfikacje epigenetyczne, które wpływają na ekspresję genów, bez zmian 
w ich sekwencji. Do najważniejszych modyfikacji epigenetycznych należą 
m.in. metylacja DNA lub RNA, oraz modyfikacje białek histonowych. Zmia-
ny te mogą wpływać na procesy takie jak naprawa uszkodzonego DNA, tran-
skrypcja i translacja, przez co przyczyniają się do powstawania nowotworów 
lub zapobiegania im. Modyfikacje epigenetyczne są odwracalne, a ich wystą-
pienie jest uzależnione od wielu czynników zewnętrznych takich jak styl życia, 
dieta, otyłość, używki czy promieniowanie7.

Sylimaryna

Związki aktywne pochodzenia roślinnego, stanowią jeden z elementów 
diety i mogą wpływać na zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby cywi-
lizacyjne, w tym nowotwory. Jednym ze związków o udowodnionym działa-
niu prozdrowotnym jest sylimaryna. 

Sylimaryna jest wyciągiem z nasion ostropestu plamistego (Silybum ma-
rianum). Stosowana jest w medycynie od wieków, głównie w leczeniu scho-
rzeń wątroby i zatruć grzybem Amanita phaloides8. Ostropest plamisty jest 
rośliną dwuletnią, z rodziny Asteraceae, dorastającą do 1,5 m. Roślina ta po-
chodzi z regionu Morza Śródziemnego, ale obecnie uprawiana jest na prawie 
całym świecie. Nasiona ostropestu zawierają głównie białka (ok. 30%) i lipidy 
(15-30%), a także węglowodany, tokoferol, sterole i flawonoidy9. W skład 
sylimaryny wchodzą flawonolignany: sylibina A i B, izosylibina A i B, sylikry-
styna, izosylikrystyna, sylidianina, jak również flawonoid - taksyfolina10. 

Sylimaryna cechuje się słabą biodostępnością. Flawonolignany wcho-
dzące w jej skład są bardzo szybko wchłaniane i wydalane. Największą przy-
swajalność wykazano w przypadku sylibiny A11. Czas półtrwania sylibiny  
w organizmie wynosi około 6 godzin. Jedynie 20-50% sylibiny jest 

7 S. Tulsyan, M. Aftab, S. Sisodiya i wsp., Molecular basis of epigenetic regulation in cancer 
diagnosis and treatment, “Frontiers in Genetics” 2022, vol. 13.
8 T. Koltai, L. Fliegel, Role of Silymarin in Cancer Treatment: Facts, Hypotheses, and Questions, 

“Journal of Evidence-Based Integrative Medicine” 2022, vol. 27, s. 1-38.
9 L. Abenavoli, R. Capasso, N. Milic, F. Capasso, Milk Thistle in Liver Diseases: Past, Present, 
Future, “Phytotherapy Research” 2010, vol. 24, s. 1423-1432.
10 N. Kim, T. Graf, C. Sparacino i wsp., Complete isolation and characterization of silybins and 
isosilybins from milk thistle (Silybum marianum), “Organic and Biomolecular Chemistry” 2003, 
vol. 1, s. 1684-1689.
11 H. Zhu, B. Brinda, K. Chavin i wsp., An Assessment of Pharmacokinetics and Antioxidant 
Activity of Free Silymarin Flavonolignans in Healthy Volunteers: A Dose Escalation Study, “Drug 
Metabolism and Disposition” 2013, 41, s. 1679-1685.
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przyswajane z przewodu pokarmowego. Sylibina metabolizowana jest  
w I i II fazie biotransformacji wątrobowej. W I fazie biotransformacji powsta-
ją: Odemetylowana sylibina oraz mono- i dihydroksysylibina, natomiast w fa-
zie II dochodzi do powstania: mono- i diglukuronidu sylibiny oraz siarczanu 
sylibiny. Sylibina podlega szybkiemu wydalaniu, co wykazano w badaniach, 
zarówno na szczurach, jak i u ludzi. Większość związków sylibiny wydalana 
jest z ustroju wraz z żółcią12.

Wyniki badań in vitro

Z licznych badań przeprowadzonych in vitro, z wykorzystaniem modeli 
ludzkich komórek nowotworowych, wynika przeciwproliferacyjny i proapop-
totyczny efekt działania sylimaryny lub jej głównej składowej – sylibiny. 

Istnieje kilka badań oceniających wpływ sylimaryny na komórki raka 
żołądka. W badaniu przeprowadzonym na linii komórkowej MGC803 
sprawdzono wpływ sylibiny na proliferację i apoptozę komórek oraz prze-
bieg cyklu komórkowego. Komórki hodowane były z sylibiną w stężeniach 
50, 100 oraz 200 µM przez 24, 48 i 72 godziny. Wykazano zahamowanie 
proliferacji oraz wywołanie apoptozy komórek, w sposób zależny od dawki,  
a także zwiększoną ilość komórek w fazie G2 cyklu komórkowego, w stosun-
ku do kontroli. Populacja komórek apoptotycznych wzrosła z 1,4% w gru-
pie kontrolnej do 4,72% przy 50 µM, 11,69% przy 100 µM oraz 22,25% 
przy 200 µM sylibiny po 24-godzinnej hodowli13. Podobne wyniki uzyskano  
w badaniu na komórkach linii BGC-823. Komórki hodowane były z sylibiną 
w stężeniach od 25 do 200 µM przez 24 i 48 godzin. Wykazano, że sylibina,  
w sposób zależny od dawki, hamowała proliferację komórek, a także wywo-
ływała ich apoptozę. Proliferacja komórek po 24 godzinach przy stężeniu sy-
libiny 200 µM została zahamowana o 48%. Co więcej, sylibina wpływała na 
zwiększenie ekspresji białek związanych z apoptozą mitochondrialną w bada-
nych komórkach14. Zbadano również wpływ sylimaryny na komórki linii AGS 
raka żołądka. Komórki hodowano z sylimaryną w stężeniach 20-120 µg/ml  
przez 24 godziny. Wykazano, zależne od dawki sylimaryny, zmniejszenie 

12 S. Javed, K. Kohli, M. Ali, Reassessing Bioavailability of Silymarin, “Alternative Medicine 
Review” 2011, vol. 3(16), s. 239-249.
13 Y. Wang, H. Cai, G. Jiang i wsp., Silibinin Inhibits Proliferation, Induces Apoptosis and Caus-
es Cell Cycle Arrest in Human Gastric Cancer MGC803 Cells Via STAT3 Pathway Inhibition, 

“Asian Pacific Journal of Cancer Prevention” 2014, 15, s. 6791-6798.
14 R. Li, J. Yu, C. Wang, Silibinin promotes the apoptosis of gastric cancer BGC823 cells through 
caspase pathway, “Journal of the Balkan Union of Oncology” 2017, vol. 22(5), s. 1148-1153.
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przeżywalności komórek w stosunku do kontroli (przeżywalność komórek 
spadała od 77,9% przy najniższym stężeniu 20 µg/ml do 33,9% przy stężeniu 
120 µg/ml), a także zwiększenie odsetka komórek apoptotycznych15.

Istnieją badania, wykazujące chemoprewencyjne działanie sylimaryny  
w raku jelita grubego. Zbadano m. in. wpływ sylibiny na komórki HT-
29 raka jelita grubego. Zastosowano sylibinę w stężeniach od 0,783 do  
1 600 µg/ml, w obecności której hodowano komórki przez 24, 48 i 72 
godziny. Wykazano spadek przeżywalności komórek wraz ze wzrostem 
zastosowanego stężenia sylibiny oraz czasu hodowli. Po 24 godzinach inku-
bacji w najwyższym stężeniu sylibiny (1 600 µg/ml) przeżywalność komórek 
wyniosła 29%, po 48 godzinach 27%, a po 72 godzinach 22%16. W innym 
badaniu na tej samej linii komórkowej, zbadano działanie nanocząsteczek 
zawierających sylimarynę, w porównaniu do wolnej sylimaryny, w stężeniu 
25 µM/ml, po 48-godzinnej hodowli. Wykazano, że zarówno wolna syli-
maryna, jak i w formie nanocząsteczek, zmniejszały przeżywalność komó-
rek, jednak podaż nanocząsteczek dawała istotnie korzystniejsze wyniki17. 
Zbadany został również wpływ sylibiny na komórki linii CT26 raka jelita 
grubego. Hodowano je z sylibiną w stężeniach 0-250 µM przez 24, 48 i 72 
godziny. Wykazano, że sylibina hamowała wzrost i proliferację komórek 
CT26, a także indukowała ich apoptozę. Co więcej, wykazano zmniejszoną 
ekspresję genów odpowiedzialnych za angiogenezę (HIF-1α, COX-2, VEGF, 
Ang-2 i Ang-4) w stosunku do kontroli18.

Korzystne efekty uzyskano również w badaniach na modelach komór-
kowych ostrej i przewlekłej białaczki szpikowej. Komórki przewlekłej bia-
łaczki szpikowej linii K562 inkubowano z sylimaryną w stężeniach 10, 50  
i 100 µg/ml przez 48 godzin. Wykazano zahamowanie proliferacji oraz induk-
cję apoptozy komórek w sposób zależny od stosowanej dawki sylimaryny, jak 
również hamowanie szlaku sygnałowego Akt, będącego jednym z mechani-
zmów rozwoju nowotworów19. Komórki ostrej białaczki szpikowej linii HL-

15 S. Kim, G. Choo, E. Yoo i wsp., Silymarin induces inhibition of growth and apoptosis through 
modulation of the MAPK signaling pathway in AGS human gastric cancer cells, “Oncology Re-
ports” 2019, vol. 42, s. 1904-1914.
16 R. Akhtar, M. Ali, S. Mahmood, S. Sanyal, Anti-proliferative action of silibinin on human 
colon adenomatous cancer HT-29 cells, “Nutrición Hospitalaria” 2014, vol. 29(2), s. 388-392.
17 M. Mombeini, G. Saki, L. Khorsandi, N. Bavarsad, Effects of Silymarin-Loaded Nanoparti-
cles on HT-29 Human Colon Cancer Cells, “Medicina” 2018, vol. 54(1).
18 S. Sameri, C. Mohammadi, M. Mehrabani, R. Najafi, Targeting the hallmarks of cancer: 
the effects of silibinin on proliferation, cell death, angiogenesis, and migration in colorectal cancer, 

“BMC Complementary Medicine and Therapies” 2021, vol. 21(1).
19 X. Zhong, Y. Zhu, Q. Lu i wsp., Silymarin causes caspases activation and apoptosis in K562 
leukemia cells through inactivation of Akt pathway, “Toxicology” 2006, 227, s. 211–216.
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60 hodowane były z sylibiną w stężeniach 10–60 mg/ml przez 72 godziny. 
Wyniki badania wskazują, że sylibina powoduje zahamowanie proliferacji ko-
mórek. Co więcej, część komórek, poddanych działaniu sylibiny, wykazywała 
cechy zróżnicowanych monocytów20. 

Istnieją również dowody na chemoprewencyjne działanie sylimaryny 
w komórkach raka piersi. W badaniu z wykorzystaniem komórek MDA-

-MB-231 oraz MCF-7, zastosowano sylimarynę w stężeniach od 25 do 200 
µg/ml w 24-godzinnej hodowli. Wykazano spadek przeżywalności komórek 
obu linii wraz ze wzrostem stosowanego stężenia sylimaryny. Sylimaryna 
powodowała również zahamowanie proliferacji badanych komórek, a także 
wywoływała ich apoptozę poprzez regulację szlaku sygnałowego MAPK21. 
Podobne wyniki uzyskano w badaniu na komórkach linii MCF-7 i T47D, 
gdzie jako kontrolę zastosowano komórki nienowotworowej ludzkiej linii 
nabłonka gruczołu piersiowego MCF-10A. Komórki hodowane były z syli-
biną w stężeniach 100, 150 i 200 µM przez 48 godzin. Sylibina powodo-
wała zahamowanie wzrostu i proliferacji komórek nowotworowych obu linii  
oraz wywoływała ich apoptozę, jednocześnie nie powodując negatywnych 
zmian w komórkach MCF-10A22. 

Sylimaryna wykorzystywana jest powszechnie w leczeniu chorób wątro-
by. Istnieją badania, potwierdzające jej skuteczne działanie w modelowych 
liniach komórek nowotworowych tego narządu. W badaniu wykorzystują-
cym kilka linii komórkowych (HuH7, HepG2, PLC/PRF/5 oraz Hep3B), 
zbadano działanie sylibiny w stężeniach 10-240 µmol/l. Wykazano zależne 
od dawki zahamowanie wzrostu i proliferacji badanych komórek, a także 
indukcję ich apoptozy23. Komórki linii HepG2 zostały wykorzystane również 
w innym badaniu, w którym inkubowane były z sylimaryną w stężeniach 50, 
75, 100 i 200 µg/ml przez 24 godziny. Wykazano zależne od dawki sylimary-
ny zahamowanie wzrostu komórek, a także indukcję ich apoptozy – w komór-
kach poddanych działaniu sylimaryny w stężeniu 50 µg/ml odsetek komórek 

20 S. Kang, M. Lee, K. Kim i wsp., Induction of human promyelocytic leukemia HL-60 cell 
differentiation into monocytes by silibinin: involvement of protein kinase C, “Biochemical Phar-
macology” 2001, 61, s. 1487–1495.
21 S. Kim, G. Choo, E. Yoo i wsp., Silymarin inhibits proliferation of human breast cancer cells 
via regulation of the MAPK signaling pathway and induction of apoptosis, “Oncology Letters” 
2021, vol. 21(6).
22 Z. Jahanafrooz, N. Motameh, B. Bakhshandeh, Comparative Evaluation of Silibinin Effects 
on Cell Cycling and Apoptosis in Human Breast Cancer MCF-7 and T47D Cell Lines, “Asian 
Pacific Journal of Cancer Prevention” 2016, vol. 17, s. 2661-2665.
23 J. Lah, W. Cui, K. Hu, Effects and mechanisms of silibinin on human hepatoma cell lines, 

“World Journal of Gastroenterology” 2007, vol. 13(40), s. 5299-5305. 
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apoptotycznych stanowił 14% populacji i 42% przy stężeniu 75 µg/ml  
sylimaryny, po 24 godzinach hodowli24.

Sylibina została wykorzystana również w badaniu dotyczącym raka 
niedrobnokomórkowego płuc. Linie komórkowe H1299, H460 i H322 
hodowano z sylibiną w stężeniach 10–75 µM przez 24-72 godziny. Wykaza-
no, zależne od dawki i czasu, zahamowanie wzrostu komórek w trzech bada-
nych liniach. Sylibina wykazywała również działanie proapoptotyczne, jednak 
efekt ten był niewielki25.

Wykazano również korzystne działanie sylibiny w ludzkich komór-
kach raka pęcherza. Komórki linii T24 i UM-UC-3 inkubowano z sylibiną  
w stężeniach 5, 10 oraz 25 µM przez 48 godzin. Wykazano inhibicję pro-
liferacji komórek obu badanych linii, a także zwiększony poziom apoptozy.  
Co więcej, wykazano również, że sylibina wpływała na zmniejszenie zdolności 
migracyjnych i inwazyjnych komórek badanych linii26. 

Zbadano wpływ sylibiny na komórki czerniaka. Komórki linii SK-
-MEL-2, SK-MEL-5 i SK-MEL-28 inkubowano z sylibiną w stężeniach 20, 
40 i 80µM. Wyniki badania wskazują, że sylibina hamuje wzrost komórek 
SK-MEL-5 oraz SK-MEL-28, natomiast nie zaobserwowano takiego działa-
nia w komórkach SK-MEL-227.

Zakończenie

Sylimaryna, a także jej główny składnik – sylibina, ma duży potencjał 
chemoprewencyjny. Liczne badania in vitro, na komórkach reprezentujących 
wiele typów nowotworów, takich jak rak piersi, jelita grubego, żołądka, wą-
troby, czy białaczka, wykazują szeroki zakres działania sylimaryny. Wpływa 
ona hamująco na wzrost i proliferację komórek nowotworowych, indukuje 
ich apoptozę, jak również reguluje ekspresję genów i szlaków sygnałowych, 
biorących udział w powstawaniu nowotworów. Pomimo dużej liczby badań 
na poziomie komórkowym, nadal brakuje badań in vivo oraz klinicznych, 

24 G. Ramakrishnan, L. Muzio, C. linos-Báez i wsp., Silymarin inhibited proliferation and in-
duced apoptosis in hepatic cancer cells, “Cell Proliferation” 2009, vol. 42, s. 229-240.
25 S. Mateen, A. Tyagi, C. Agarwal i wsp., Silibinin Inhibits Human Non-small Cell Lung 
Cancer Cell Growth through Cell Cycle Arrest by Modulating Expression and Function of Key Cell 
Cycle Regulators, “Molecular Carcinogenesis” 2010, vol. 49(3), s. 247-258.
26 M. Imai-Sumida, T. Chiyomaru, S. Majid i wsp., Silibinin suppresses bladder cancer through 
down-regulation of actin cytoskeleton and PI3K/Akt signaling pathways, “Oncotarget” 2017,  
vol. 8(54), s. 92032-92042.
27 M. Lee, Z. Huang, D. Kim i wsp., Direct targeting of MEK1/2 and RSK2 by silybin induces 
cell cycle arrest and inhibits melanoma cell growth, “Cancer Prevention Research” 2013, vol. 6(5), 
s. 455-465.
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które mogłyby potwierdzić terapeutyczne działanie sylimaryny u pacjentów 
 z chorobami nowotworowymi. 
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THE ROLE OF SILYMARIN IN CANCER PREVENTION – 
REVIEW OF AVAILABLE IN VITRO STUDIES

Abstract: Cancer is one of the leading causes of death in the world.  
For this reason, modern methods of its treatment and prevention are sought. 
One of the proposed solutions is the use of plant bioactive compounds for 
this purpose. One of the compounds currently under investigation in terms 
of cancer prevention is silymarin. It is an extract of milk thistle seeds (Silybum 
marianum), commonly used in the treatment of liver disease and poisonin-
gs. Numerous in vitro studies show that silymarin, by influencing epigenetic 
mechanisms, can prevent the growth and proliferation of neoplastic cells in 
many human tumor models, including leukemia, stomach, breast, colon and 
liver cancer, as well as other types of cancer. Perhaps in the future, silymarin 
will be used in the prevention and/or treatment of cancer, but it is necessary  
to conduct clinical trials on its effects in patients.

Keywords: Silymarin, cancer, prevention, in vitro.
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WPŁYW DIETY KETOGENNEJ  
NA OBRZĘK LIPIDOWY - LIPOEDEMĘ 

- PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 

Streszczenie: Lipoedema - nazywana również obrzękiem tłuszczowym, to 
rzadko rozpoznawana ale powszechna w populacji kobiet choroba, charaktery-
zująca się nadmiernym odkładaniem tkanki tłuszczowej na kończynach - naj-
częściej dolnych, w niektórych przypadkach również górnych. Kobiety choru-
jące na lipoedemę skarżą się dodatkowo na spadek jakości życia, nadwrażliwość 
bólową na dotyk oraz kruchość naczyń krwionośnych. Terapię obrzęku lipi-
dowego można podzielić na zachowawczą oraz interwencyjną (zabiegi chirur-
giczne). Do niedawna uważano, że patologicznie zmienione tkanki tłuszczo-
we są oporne na interwencje dietetyczne oraz aktywność fizyczną. Obecnie 
odpowiednio dobrana dietoterapia jest coraz częściej skutecznym elementem 
terapii zachowawczej. W rozdziale tym przedstawiono przegląd piśmiennictwa 
poświęconego strategiom żywieniowym w lipoedemie.

Słowa kluczowe: Lipoedema, obrzęk tłuszczowy, dieta ketogenna, interwen-
cja żywieniowa.

Wstęp

Lipoedema to powszechna choć rzadko rozpoznawana choroba o pod-
łożu genetycznym oraz hormonalnym dotykająca głównie kobiety. Do nie-
dawna uważano, iż jest ona oporna na strategie dietetyczne oraz aktywność 
fizyczną. Proponowanym leczeniem dla pacjentek na całym świecie była in-
terwencja chirurgiczna (zabieg liposukcji). Celem tego rozdziału jest przedsta-
wienie piśmiennictwa poświęconego potencjalnie skutecznym interwencjom 
żywieniowym w lipoedemie. 

1 Magister, Doppler Instytut, Warszawski Instytut Naczyniowy.
2 Magister, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, Katedra Fizjoterapii, Doppler Instytut, 
Warszawski Instytut Naczyniowy, NZOZ Rehmedicon. 
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Epidemiologia występowania

Po raz pierwszy obrzęk lipidowy opisano już w 1940 roku w Mayo 
Clinic w Stanach Zjednoczonych. Przez autorów monografii został opisany 
jako nieproporcjonalne oraz symetryczne nadmierne nagromadzenie tkanki 
tłuszczowej na kończynach dolnych. Lipoedemę wyróżnia również tkliwość  
i ból patologicznie zmienionych tkanek tłuszczowych, kruchość naczyń krwio-
nośnych, łatwe powstawanie krwiaków i sińców, w niektórych przypadkach 
twarde, wyczuwalne, podskórne grudy tłuszczowe. Choć od tej monografii 
minęło ponad 80 lat nadal niewiele wiadomo na temat epidemiologii, cech 
klinicznych i metod leczenia lipoedemy. 

W piśmiennictwie dostępnych jest jedynie kilka opisów obrzęku lipido-
wego u mężczyzn - u których pojawia się on głównie w wyniku silnych za-
burzeń hormonalnych oraz wątrobowych. Obecnie szacuje się że lipoedema 
dotyka około 11% populacji kobiet na świecie. Początkowo została przypisy-
wana wyłącznie kobietom rasy kaukaskiej oraz afrykańskiej. Prawdopodobnie 
problem tego zaburzenia nie dotyka kobiet rasy azjatyckiej.

Niestety poziom świadomości na temat lipoedemy jest na całym świecie 
praktycznie znikomy, większość specjalistów medycznych nie ma na jej temat 
odpowiedniej wiedzy, a choroba jest rzadko prawidłowo rozpoznawana. Kon-
sekwencją tego jest stygmatyzowanie kobiet dotkniętych tą chorobą, brak zro-
zumienia oraz zarzucanie pacjentkom braku starań o własny wygląd i zdrowie.               

W świadczeniu opieki zdrowotnej zrozumienie oraz akceptacja pacjenta 
są kluczowe dla postawienia odpowiedniej diagnozy oraz podjęcia wsparcia 
terapeutycznego3.

Etiologia choroby wciąż nie została dokładnie poznana. Biorąc pod uwa-
gę początek pierwszych objawów w okresie dojrzewania podejrzewa się udział 
czynników hormonalnych oraz podłoże genetyczne4.

W roku 2020 pojawił się pierwszy “kandydat genetyczny” posądzany  
o lipoedemę - gen AKR1C1 - Aldo-Keto Reductase 1C1. Jest to gen kodujący 
aldo-keto reduktazę katalizującą redukcję progesteronu w jego niewłaściwą 
postać: 20-α-hydroksyprogesteronu. Podejrzewa się, że progesteron słabiej 

3 L. Keith, C. A. Seo, C. Rowsemitt, M. Pfeffer, M. Wahi, M. Staggs, J. Dudek, B. Gower,  
M. Carmody, Ketogenic diet as a potential intervention for lipedema, „Medical Hypothe-
ses” 2021, nr 146, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987720333260 
(dostęp: 09.08.2022 r.).
4 E. Szél, L. Kemény, G. Groma, G. Szolnoky, Pathophysiological dilemmas of lipedema, 

„Medical Hypotheses” 2014, vol. 83, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0306987714002953?via%3Dihub (dostęp: 09.08.2022 r.).
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redukuje do hydroksyprogesteronu, co może wpływać na nadmierne odkłada-
nie się tłuszczu podskórnego5.

Prawdopodobnie patomechanizmem lipoedemy jest poligenetyzm regu-
lowany poprzez gospodarkę estrogenową, pojawiający się wraz ze zmianami 
hormonalnymi w organizmie kobiety6.

Objawy lipoedemy

Obrzęk lipidowy to choroba charakteryzująca się równomiernym oraz 
symetrycznym powiększaniem się kończyn na skutek odkładania się patolo-
gicznie zmienionej, opornej na odchudzanie tkanki tłuszczowej. Do jej obja-
wów należą:

• “figura gruszki” - dysproporcje pomiędzy dolną a górną częścią ciała,
• przy próbach odchudzania u pacjentki dotkniętej obrzękiem lipido-

wym utrata masy ciała następuje jedynie w górnych partiach ciała, 
dolne partie pozostają oporne na tradycyjne interwencje dietetyczne,

• pacjentka tyje w sposób nierównomierny, a nogi swoim kształtem 
często przypominają kolumny,

• tkanka przypominająca cellulit pojawia się już od kostki, stopy po-
zostają szczupłe,

• tkanki są nadwrażliwe na dotyk oraz bolesne,
• zasinienia i krwiaki pojawiają się przy najmniejszych urazach, 
• bolesność zmienionych patologicznie tkanek może nasilać się po ak-

tywności fizycznej oraz gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest 
wysoka,

• często współwystępuje płaskostopie,
• może współistnieć niewydolność żylna,
• u około 30% pacjentek obrzęk lipidowy dotyka również ramion,
• wiele kobiet dotkniętych lipoedemą cierpi na hipermobilność 

stawów,

5 S. Michelini, P. Chiurazzi, V. Marino, D. Dell’Orco, E. Manara, M. Baglivo, A. Fiorentino,  
P. E. Maltese, M. Pinelli, K. L. Herbst, A. Dautaj, M. Bertelli, Aldo-Keto Reductase 1C1 
(AKR1C1) as the First Mutated Gene in a Family with Nonsyndromic Primary Lipedema, „Interna-
tional Journal of Molecular Sciences” 2020, https://www.mdpi.com/1422-0067/21/17/6264 
(dostęp: 11.08.2022 r.).
6 E. Szél, L. Kemény, G. Groma, G. Szolnoky, Pathophysiological, https://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/S0306987714002953?via%3Dihub (dostęp: 20.08.2022 r.).



80

MAGDALENA JERZAK, MONIKA CYGLER

• obrzęk tłuszczowy może powodować nieprawidłowości w funkcjo-
nowaniu układu limfatycznego7.

W obrzęku lipidowym wyróżnia się również typy i stadia choroby (w 
zależności od lokalizacji tkanki tłuszczowej): 

• Typ pierwszy - miednica, pośladki, biodra,
• Typ drugi - od pośladków do kolan, wewnętrzne części ud pokryte 

są fałdami tłuszczowymi, 
• Typ trzeci - biodra, uda, łydki,
• Typ czwarty - ramiona,
• Typ piąty - same łydki.

W obrębie każdego z wyżej wymienionych typów choroby można wy-
szczególnić jej stadia rozwojowe:

• Stadium pierwsze – powierzchnia skóry jest regularna, gładka,  
ale ilość podskórnej tkanki tłuszczowej jest zwiększona.

• Stadium drugie – nierówności powierzchni skóry są widoczne, 
struktura tkanki tłuszczowej staje się grubo guzowata, Na środkowej 
oraz bocznej części ud powstają płaty tłuszczowe.

• Stadium trzecie – tkanka tłuszczowa jest zgrubiała, twarda, nastę-
puje deformacja kończyn.

Rozwój choroby postępuje inaczej u każdej z pacjentek. Część z nich przez 
wiele lat pozostaje w stadium pierwszym, natomiast u innych choroba postę-
puje szybko. Postępująca lipodemia coraz bardziej obciąża układ limfatyczny  
aż przekracza możliwości zwrotnego krążenia limfy. To powikłanie powoduje 
przewlekłą blokadę limfy i zatrzymywanie płynów, ból – zazwyczaj dopiero 
wtedy pacjent otrzymuje pomoc lekarską8.

Diagnoza i diagnostyka różnicowa

Dotychczas nie zostały opracowane obiektywne wskaźniki diagnostycz-
ne – biomarkery, wskaźniki w moczu czy badania biochemiczne (dopiero od 
lipca 2020 roku wiadomo o genie ARK1C1), dlatego diagnozy dokonuje  

7 Y. Sanchez-De la Torre, R. Wadeea, V. Rosas, K. L. Herbst, Lipedema: friend and foe, „Hor-
mone Molecular Biology and Clinical Investigation” 2018, vol. 33, https://www.degruyter.
com/document/doi/10.1515/hmbci-2017-0076/html (dostęp: 20.08.2022 r.).
8 G. Buso, M. Depairon, D. Tomson, W. Raffoul, R. Vettor, L. Mazzolai, Lipedema: A Call 
to Action!, „Obesity A Research Journal” 2019, vol. 27, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1002/oby.22597 (dostęp: 23.09.2022 r.).
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się na podstawie historii klinicznej i wywiadu z pacjentką, ocenie poddaje się 
rozmieszczenie tkanki tłuszczowej. U pacjentów obserwuje się również zabu-
rzenia czucia powierzchniowego oraz głębokiego, zaburzenia retencji wody, 
nadwrażliwość na dotyk, zasinienia skórne9.

Do rozpoznania obrzęku lipidowego konieczna jest dysproporcja koń-
czyn, brak asymetrii w budowie kończyn, obecność fałdów tłuszczowych  
w okolicy stawów skokowych, nadwrażliwość na ucisk, tendencje do łatwego 
sinienia skóry oraz obecność tkanki tłuszczowej szerszej niż 12mm powyżej 
6-8 cm od kostki10. Diagnostyka różnicowa obrzęku lipidowego została przed-
stawiona w Tabeli 1.

Tabela 1. Diagnostyka różnicowa obrzęku lipidowego.

Cecha Lipoedema Obrzęk limfatyczny Otyłość

Przyrost tkanki tłuszczowej +++ (+/+++) +++

Dysproporcja +++ + (+)

Obrzęk +/+++ +/+++ (+)

Tkliwość na dotyk +++ - -

Łatwe zasinienia +++ - -

+ do +++ - obecny, (+) - możliwe, +/+++ - zmienna waga, - - nieobecny

Źródło: Lipedema: A Call to Action!, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/
oby.22597 (dostęp: 23.08.2022 r.).

Leczenie zachowawcze

Do niedawna za jedyne skuteczne leczenie obrzęku lipidowego uzna-
wano liposukcję – czyli interwencje chirurgiczną. Aktualnie wzrasta poziom 
świadomości społeczeństwa na temat metod naturalnych wspierania pacjentek 
z obrzękiem lipidowym – poczynając od odpowiednio dobranych dla nich 
diet, sportu, suplementacji kończąc na fizjoterapii, masażach i kompresji me-
dycznej. Więcej mówi się o kontynuowaniu ww. terapii również u pacjentek 
po liposukcji, gdyż bez ich zachowania obrzęk lipidowy może ponownie nara-
stać a efekty pooperacyjne znikać. 

9 Y. Sanchez-De la Torre, R. Wadeea, V. Rosas, K. L. Herbst, Lipedema, 2018, https://www.
degruyter.com/document/doi/10.1515/hmbci-2017-0076/html (dostęp: 24.09.2022 r.).
10 S. Reich-Schupke, P. Altmeyer, M. Stücker, Thick legs – not always lipedema, „Journal  
of the German Society of Dermatology” 2012, vol. 11, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1111/ddg.12024 (dostęp: 24.09.2022 r.).
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Leczenie zachowawcze lipoedemy obejmuje szereg procesów z zakresu 
fizjoterapii, są nimi między innymi:

- drenaż limfatyczny,
- kompresja pneumatyczna,
- odpowiednie, wielowarstowe bandażowanie nóg,
- noszenie gotowych, medycznych wyrobów kompresyjnych,
- odpowiednia pielęgnacja skóry,
- ćwiczenia fizyczne oraz ćwiczenia oddechowe11.

W schemat leczenia zachowawczego powinny wpisać się również zale-
cenia żywieniowe dla pacjentek z lipodemia. Poprzez odpowiednie żywienie 
można nie tylko redukować istniejące obrzęki ale również zapobiegać rozwo-
jowi choroby. 

Leczenie chirurgiczne

Dotychczas leczenie zabiegowe jest uznawane za najbardziej skuteczne  
w walce z lipoedemą. Zastosowanie zabiegu liposukcji tumescencyjnej uznano 
za przełomowe. W odróżnieniu od tradycyjnej liposukcji – liposukcja tume-
scencyjna pozwala na przeprowadzenie zabiegu jedynie w znieczuleniu miej-
scowym. Dzięki temu zabieg jest bezpieczniejszy a powikłania są rzadsze12.

Lipoedema jako jednostka chorobowa - nowe ICD 11

W najnowszej klasyfikacji chorób - ICD 11 lipoedema została zakwali-
fikowana po raz pierwszy jako jednostka chorobowa, otrzymała kod “EF02.2 
Lipoedema” i została przypisana do działu EF02 - niektóre niezapalne zabu-
rzenia tkanki tłuszczowej podskórnej13.

11 K. L. Herbst, L. Mirkovskaya, A. Bharhagava, Y. Chava, Ch. H. T. Te, Lipedema Fat and 
Signs and Symptoms of Illness, Increase with Advancing Stage, „Archives of Medicine” 2015, vol. 7, 
https://www.itmedicalteam.pl/articles/lipedema-fat-and-signs-and-symptoms-of-illness-incre 
ase-with-advancing-stage-103791.html (dostęp: 25.08.2022 r.).
12 G. Szolnoky, Currently the best treatment for lipoedema, „British Journal of Dermatolo-
gy” 2016, vol. 174, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjd.14449 (dostęp: 25. 
08.2022 r.).
13 ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics, 2022, https://icd.who.int/browse11/l-m/en#!/
http%3A%2F%2Fid.who.int%2Ficd%2Fentity%2F1172950828 (dostęp: 27.08.2022 r.);
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Opór na tradycyjne strategie żywieniowe  
oraz aktywność fizyczną 

Do niedawna większość badaczy była zgodna i lipoedemę uznano  
za oporną na odchudzanie za pomocą tradycyjnych diet redukujących (deficyt 
energetyczmy) oraz aktywność fizyczną14. 

Insulinooporność i jej wpływ na rozrost 
lipoedemicznych tkanek tłuszczowych 

Ponieważ lipoedema bezpośrednio łączy się z występowaniem przewle-
kłego stanu zapalnego, nie należy pomijać roli insulinooporności oraz hipe-
rinsulinizmu, które mogą współwystępować z obrzękiem lipidowym15. Można 
więc podejrzewać że nierozpoznana i nieleczona insulinooporność pogłębia 

14 A. G. Warren, B. A. Janz L. J. Borud S. A. Slavin, Evaluation and management of the 
fat leg syndrome, „Plastic and reconstructive surgery” 2007, vol. 119, https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/17255648/ (dostęp: 27.08.2022 r.); P. Kruppa, I. Georgiou, N. Biermann,  
L. Prantl, P. Klein-Weigel, M. Ghods, Lipedema—Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment 
Options, „Deutsches Ärzteblatt” 2020, vol. 117, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7465366/ (dostęp: 27.08.2022 r.); O. Coetzee, D. Filatova, Lipidema and Lymphede-
ma: the “Leaky Lymph”, Weight Loss Resistance and the Intestinal Permeability Connection, 
2017, http://naturalhealthcarecenter.com/docs/ECNU-11-00394.pdf (dostęp: 27.08.2022 r.); 
A. H. Child, K. D. Gordon, P. Sharpe, G. Brice, P. Ostergaard, S. Jeffery, P. S. Mortim-
er, Lipedema: An inherited condition, „American Journal of Medical Genetics Part A” 2010,  
vol. 152A, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajmg.a.33313 (dostęp: 
28.08.2022 r.); S. Reich-Schupke, W. Schmeller, W. J. Brauer, M. E. Cornely, G. Faerber,  
M. Ludwig, G. Lulay, A. Miller, S. Rapprich, D. F. Richter, V. Schacht, K. Schrader, M. Stück-
er, Ch. Ure, S1 guidelines: Lipedema, „Journal of the German Society of Dermatology” 2017, 
vol. 15, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ddg.13036 (dostęp: 28.08.2022 r.); 
K. L. Herbst, L. A. Kahn, E. Iker, Ch. Ehrlich, T. Wright, L. McHutchison, J. Schwartz,  
M. Sleigh, P. MC Donahue, K. H. Lisson, T. Faris, J. Miller, E. Lontok, M. S. Schwartz,  
S. M. Dean, J. R. Bartholomew, P. Armour, M. Correa-Perez, N. Pennings, E. L. Wallace,  
E. Larson, Standard of care for lipedema in the United States, 2021, https://journals.sagepub.
com/doi/full/10.1177/02683555211015887 (dostęp: 28.08.2022 r.); S. Paolacci, V. Precone, 
F. Acquaviva, P. Chiurazzi, E. Fulcheri, M. Pinelli, F. Buffelli, S. Michelini, K. L. Herbst,  
V. Unfer, M. Bertelli, Genetics of lipedema: new perspectives on genetic research and molecu-
lar diagnoses, „European Review for Medical and Pharmacological Sciences” 2019, vol. 23, 
https://www.szbbyy.com/wp/wp-content/uploads/5581-5594.pdf (dostęp: 28.08.2022 r.);  
A. B. Halk, R. J. Damstra, First Dutch guidelines on lipedema using the international classi-
fication of functioning, disability and health, 2016, https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/0268355516639421 (dostęp: 28.08.2022 r.); S. Reich-Schupke, P. Altmeyer, 
M. Stücker, Thick legs – not always lipedema, „Journal of the German Society of Dermatol-
ogy” 2013, vol. 11, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ddg.12024 (dostęp: 
28.08.2022 r.).
15 M. Jeziorek, A. Szuba, K. Kujawa, B. Regulska-Ilow, The Effect of a Low-Carbohydrate, High-
Fat Diet versus Moderate-Carbohydrate and Fat Diet on Body Composition in Patients with Li-
pedema, „Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy” 2022, htps://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9415463/ (dostęp: 03.09.2022 r.).
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również rozrost patologicznie zmienionych adipocytów w obrzęku lipido-
wym16. Pomimo wcześniej panującej opinii, że lipoedemiczna tkanka tłuszczo-
wa chroni przed rozwojem cukrzycy typu 217, nie można ignorować faktu że 
hiperglikemia poposiłkowa przyczynia się do powstania (AGE) – końcowych 
produktów zaawansowanej glikacji. Z kolei (AGE) przyczynia się do zwiększa-
nia stanu insulinooporności i indukuje czynnik wzrostu śródbłonka naczynio-
wego (VEGF), co wpływa na potęgowanie reakcji zapalnych w organizmie18. 
U pacjentek z lipoedemą odnotowano nawet czterokrotny wzrost poziomu 
VEGF w porównaniu do grupy kontrolnej19. Choć aktualnie nie ma jeszcze 
oficjalnych zaleceń żywieniowych dla pacjentek z lipoedemą, warto zwrócić 
uwagę na diety o niskim indeksie oraz ładunku glikemicznym. Stan insulino-
oporności wpływa na lipogenezę, a dodatkowo zwiększa stężenie jonów sodu 
we krwi, co pośrednio wpływa na obrzęki limfatyczne. Dieta o niskim indek-
sie oraz ładunku glikemicznym powinna zostać rozpatrzona jako dieta hamu-
jąca rozwój lipoedemy oraz dieta prewencyjna u kobiet obciążonych genetycz-
nie, ale jeszcze nie dotkniętych objawami tej choroby. Diety izoglikemiczne  
są potencjalnie bezpieczne dla większości pacjentów, co stanowi alternatywę 
w porównaniu z dietami ograniczającymi węglowodany20.

Dieta ketogeniczna jako potencjalnie skuteczna  
w redukcji obrzęku lipidowego

Ketogenic diet as a potential intervention for lipedema

Jesienią 2020 roku opublikowano opracowanie naukowe Ketoge-
nic diet as a potential intervention for lipedema autorstwa L. Keith i współ.,  
w którym na podstawie postawionych hipotez badawczych rozpoczęto bada-
nia nad skutecznością diety ketogennej w terapii obrzęku lipidowego.

16 G. Buso, M. Depairon, D. Tomson, W. Raffoul, R. Vettor, L. Mazzolai, Lipedema Li-
pedema: A Call to Action!, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/oby.22597 (dostęp:  
03.09.2022 r.).
17 Y. Sanchez-De la Torre, R. Wadeea, V. Rosas, K. L. Herbst, Lipedema: friend and foe, 2018, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5935449/ (dostęp: 03.09.2022 r.); Buso G., 
Depairon M., Tomson D., Raffoul W., Vettor R., Mazzolai L., Lipedema: A Call to Action!, 

„Obesity A Research Journal” 2019, nr 27, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/
oby.22597 (dostęp: 23.09.2022 r.).
18 M. Jeziorek, A. Szuba, K. Kujawa, B. Regulska-Ilow, The Effect, 2022, htps://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC9415463/ (dostęp: 03.09.2022 r.).
19 Ibidem.
20 G. Buso, M. Depairon, D. Tomson, W. Raffoul, R. Vettor, L. Mazzolai, Lipedema: A Call 
to Action, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/oby.22597 (dostęp: 03.09.2022 r.).
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Najważniejszymi założeniami tej publikacji były:

− lipoedema jest oporna na klasyczne diety odchudzające ale może reago-
wać na ketozę,

− diety ketogenne modulują ból w obrzęku lipidowym niezależnie od utra-
ty masy pacjentki,

− ketoza wpływa pozytywnie na integralność naczyń chłonnych oraz trans-
port limfy,

− uwalnianie BHB (betahydroksymaślanu)zmniejsza stany zapalne.  
(Keith L. i wsp., 2020).

Biorąc pod uwagę dowody na to, że dieta ketogenna może łagodzić obja-
wy u pacjentek z lipoedemą w 2016 roku autorzy publikacji podjęli współpra-
cę z pacjentkami chętnymi na rozpoczęcie diety ketogennej. Zmodyfikowano 
dietę tak, aby była bardziej dostosowana do pacjentek z lipoedemą, wyelimi-
nowano między innymi:

− sztuczne substancje słodzące,
− utwardzone oleje roślinne,
− mąki orzechowe.

Dietę dostosowano do nietolerancji pokarmowych oraz indywidual-
nych preferencji pacjentek. Po monitorowaniu efektów pacjentek przez 4 lata,  
w artykule postawiono hipotezy:

− dieta ketogenna zmodyfikowana do potrzeb pacjentek z lipoedemą może 
zmniejszyć objawy choroby,

− istnieją mocne dowody na to że dieta ketogenna wpłynie pozytywnie na 
trzy powszechne objawy obrzęku lipidowego:

• zmniejszenie masy ciała i nadmiernie odkładającej się tkanki 
tłuszczowej,

• zmniejszenie bólu,
• poprawę jakości życia,

− Przedstawiono dowody na to że dieta ketogenna w lipoedemie jest sku-
teczna w czterech mniej rozpoznawalnych objawach:

• stan zapalny,
• zapobieganie zwłóknieniom,
• zmiany w metabolizmie i funkcjach hormonalnych,
• zmniejszenie zawartości wody w tkankach i obrzęków.

Wszystkie powyżej wspomniane efekty zaobserwowano u pacjentek sto-
sujących dietę ketogenną odpowiednio dostosowaną do obrzęku lipidowego.
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Wyjaśnienie szczegółowe hipotez opracowania:

Zmniejszenie masy i utrata tkanki tłuszczowej

Wiadomo, że diety ketogenne znane są z szybkich rezultatów utraty 
tkanki tłuszczowej. Keith i współ. (2021) zakładają kilka możliwych wyja-
śnień, dlaczego dieta ketogenna wykazuje właściwości pomocne w utracie 
opornej tkanki tłuszczowej w lipoedemie, podczas gdy tradycyjne diety re-
dukcyjne pozostają nieskuteczne. Diety ketogenne wydają się być skutecz-
ne w odchudzaniu ze względu na obniżenie stężenia insuliny we krwi oraz 
zwiększenie uczucia sytości. Poprzez zmianę metaboliczną energii komórko-
wej z „glukocentrycznej” na „adipocentryczną” tworzy się idealnie zrówno-
ważone środowisko lipotyczne, bez ryzyka sarkopenii, jak w przypadku diet 
niskokalorycznych.

Adipocyty obecne w tkankach tłuszczowych u osób z lipodemią, mogą 
wymagać znacznego obniżenia poziomu insuliny do wystąpienia lipolizy.  
Zakłada się że adipocyty mogą mieć upośledzoną wrażliwość na glukagon  
i/lub na insulinę pomimo obecności ogólnoustrojowej wrażliwości na insuli-
nę. Rozmiar adipocytów, stężenie insuliny oraz leptyny w osoczu zmniejszają 
się wraz z trwaniem diety ketogennej.

Wyższe stężenia insuliny we krwi przyczyniają się do lipogenezy oraz 
przyrostów adipocytów, natomiast dieta uboga w węglowodany skutkuje niż-
szym oraz stabilniejszym stężeniem insuliny i glukozy we krwi21.

Efekty te są istotnymi czynnikami do rozważenia w leczeniu żywienio-
wym lipoedemy.

Przypuszcza się, że zmiany metaboliczne wywołane przez ketozę mogą:

− zmniejszyć ogólną otyłość u pacjentek z lipoedemą,
− poprzez lipolizę redukować tkanki tłuszczowe „oporne”,
− obniżyć stężenie insuliny we krwi na tyle aby umożliwić lipolizę 

adipocytów,
− generować uczucie sytości,
− zapobiegać dalszemu rozwojowi choroby, co wcześniej uważano za 

niemożliwe22.

21 G. Buso, M. Depairon, D. Tomson, W. Raffoul, R. Vettor, L. Mazzolai, Lipedema: A Call to 
Action!, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/oby.22597 (dostęp: 05.09.2022 r.).
22 L. Keith, C. A. Seo, C. Rowsemitt, M. Pfeffer, M. Wahi, M. Staggs, J. Dudek, B. Gow-
er, M. Carmody, 2021, Ketogenic diet, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0306987720333260 (dostęp: 05.09.2022 r.).
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Oporność na glukagon może skutkować hipoglikemią oraz hipertriglice-
rydemią. W jednym z przeprowadzonych badań wykazało że kobiety z lipoede-
mą mają zazwyczaj podwyższone stężenie cholesterolu oraz trigliceroli we krwi 
w porównaniu z grupą kontrolną. Twierdzenie to jest natomiast sprzeczne  
z bardziej aktualnymi badaniami. Upośledzona wrażliwość na glukagon może 
skutkować nadmiernym odkładaniem się adipocytów, obniżeniem tempera-
tury tkanek oraz słabej sytości – wszystkie te objawy są stwierdzone u pacjen-
tek z lipoedemą. Ponieważ stwierdzono, że ketoza poprawia stężenie gluka-
gonu i insuliny we krwi, może okazać się skuteczna w walce z opornością na 
glukagon23.

Zmniejszenie obrzęku

Z powodu dysfunkcji układu limfatycznego u pacjentek z lipoedemą 
występują obrzęki. Badacze uważają że zastosowanie diety ketogennej, od-
powiednio skomponowanej, może zmniejszać zawartość wody w tkankach. 
Interwencja taka okazała się skuteczna w badaniu pilotażowym przeprowa-
dzonym w grupie 12 dorosłych osób z otyłością i obrzękiem limfatycznym. 
Uczestnicy którzy zastosowali dietę ketogenną osiągnęli lepsze efekty zmniej-
szenia obwodów kończyn24.

Zmniejszenie stanu zapalnego

Keith i współ. (2021) sugerują że dieta ketogeniczna zmniejsza stany za-
palne w tym stany zapalne związane z lipoedemą25.

Niskie lub zerowe spożycie glukozy przynosi efekt w zmniejszeniu streso-
rów oraz zmniejsza przerost adipocytów. Zahamowanie wypływu Potasu (K+) 
oraz zmniejszony przepływ jonów, zmniejszenie zawartości reaktywnych form 
tlenu i utleniania lipoprotein zwiększa odporność na stres i uszkodzenia mito-
chondrialne DNA oraz poprawia regulację hormonalną, co poprawia funkcję 
adipocytów26.

Autorzy opracowania zwrócili ponadto uwagę na:

− możliwą poprawę jakości zdrowia psychicznego u pacjentek z lipoedemą 
dzięki diecie ketogenicznej,

− wpływ diety ketogenicznej na pracę tarczycy,
− rolę wątroby i metabolizmu estrogenów,

23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
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− zmniejszenie bólu w chorobie. 

Amerykańskie opracowanie z 2020 roku stanowiło swego rodzaju prze-
łom w doniesieniach na temat walki z obrzękiem lipidowym za pomocą strate-
gii żywieniowych. Nadało na nie nowy ogląd i dostarczyło niezbędnej wiedzy 
dla specjalistów podejmujących się wprowadzania diet ograniczających węglo-
wodany u pacjentek z lipoedemą.

Perspektywa leczenia obrzęku lipidowego dietą ketogenną jest niezwy-
kle atrakcyjna i ważna dla pacjentek dotkniętych tą chorobą. Wymaga szer-
szych badań oraz odpowiedniego przygotowania. Pacjentki przed rozpoczę-
ciem diety ketogennej powinny być dokładnie przebadane, mieć wykluczone 
przeciwwskazania zdrowotne do rozpoczęcia tej nietypowej diety oraz być 
odpowiednio wyedukowane i przygotowane. Dieta ketogenna dla pacjentek 
z lipoedemą powinna opierać się na zdrowych tłuszczach, wariantach śród-
ziemnomorskich oraz wykluczać używanie mąk orzechowych do wypieków27.

Effect of a ketogenic diet on pain and quality of life in patients  
with lipedema: The LIPODIET pilot study

Effect of a ketogenic diet on pain and quality of life in patients with lipede-
ma: The LIPODIET pilot study to opracowanie Norweskich autorów przed-
stawiające wpływ diety ketogennej na zmniejszenie bolesności towarzyszącej 
obrzękowi lipidowemu oraz wzrost jakości życia. Autorzy badania zrekruto-
wali 9 kobiet ze zdiagnozowanym obrzękiem lipidowym w wieku od 18 do 
75 lat, BMI od BMI 30–45 kg/m2, z różnymi typami oraz stadiami choroby. 
Zakwalifikowane kobiety poddano najpierw 7-tygodniowej diecie ketogennej, 
a następnie 6-tygodniowej diecie opartej o nordyckie zalecenia żywieniowe. 
Wszystkie uczestniczki przestrzegały 7-tygodniowej diety ketogennej (tłuszcz 
70-75%, węglowodany 5-10%, białko 20% wartości energetycznej diety). Pa-
cjentki otrzymały indywidualne plany żywieniowe wraz z przepisami, dosto-
sowane do ich wydatku energetycznego. W ósmym tygodniu uczestnicy zo-
stali stopniowo wprowadzeni do nordyckich zaleceń żywieniowych (również 
otrzymali spersonalizowane jadłospisy). Faza ta została oparta o NNR - które 
stanowią krajowe zalecenia żywieniowe dla populacji Norwegii. Przez cały 
okres badania uczestnicy mieli cotygodniowe 30-minutowe spotkania kon-
trolne z dietetykiem mające na celu wspomaganie utrzymania reżimu diete-
tycznego, dodatkowo pacjentów proszono o regularne wypełnianie rejestrów 

27 Ibidem.
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żywieniowych. Do pomiaru odczuwanego bólu zastosowano wizualną skalę 
analogową (VAS). Jakość życia badano za pomocą przygotowanego kwestio-
nariusza. Skład ciała badano metodą bioimpednacji za pomocą analizatora 
InBody, a pomiaru obwodów dokonywano za pomocą centymetra. W 7 i 13 
tygodniu stosowania diety pacjentom pobrano próbki krwi do badań bioche-
micznych. W pierwszym etapie diety ketogennej stan ketozy osiągnęli wszyscy 
uczestnicy.

Autorzy badań wykazali istotne zmniejszenie odczuwania bólu w lipo-
edemie podczas trwania diety ketogennej, co wpłynęło na poprawienie jakości 
życia pacjentek. Chociaż dokładne mechanizmy pośredniczące w tym działa-
niu nie są znane, zaproponowano kilka hipotez, w tym przeciwzapalne działa-
nie ketozy. Badania zostały przeprowadzone w sposób starannie zaplanowany, 
pacjentki zostały objęte kompleksową opieką, w trakcie trwania badania kon-
trolowano stan zdrowia pacjentek i wpływ diety ketogennej za pomocą badań 
biochemicznych (m.in. profil lipidowy, glukozę, CRP, HbA1c, próby wątro-
bowe). Jest to jedno z nielicznych badań oceniających wpływ diety ketogennej 
na zmniejszenie bolesności w lipoedemie28.

Management of Lipedema with Ketogenic Diet: 22-Month Follow-Up

Case study Management of Lipedema with Ketogenic Diet: 22-Month 
Follow-Up to dokładny opis 22-miesięcznej obserwacji pacjentki z lipoede-
mą stosującej dietę ketogenną. Pacjentka 32-letnia z rozpoznaną lipoedemą 
w stadium zaawansowanym skarżyła się na rozległy ból, zwłaszcza na koń-
czynach dolnych, ociężałość i problemy z poruszaniem się. Ocenę bólu i ja-
kości życia przeprowadzono za pomocą kwestionariuszy Western Ontario i 
McMaster Universities Arthritis Index. Pacjentka otrzymała spersonalizowa-
ny 14 dniowy ketogenny plan żywieniowy z deficytem na poziomie 200-250 
kcal. Żaden rodzaj żywności nie został w nim całkowicie wykluczony. Stan 
ketozy był sprawdzany co tydzień za pomocą testów paskowych Bayer Keto- 
diastix. W wyniku 22-miesiecznej obserwacji pacjentka zmniejszyła masę ciała 
o łącznie 41 kg, równomiernie, bez dysproporcji ciała. Również równomiernie 
zmniejszyły się obwody na kończynach zajętych lipoedemą. Na początku ba-
dania, oraz co 7 miesięcy pacjentka wykonywała badania biochemiczne krwi 

28 V. Sørlie, A. K. De Soysa, Å. A. Hyldmo, K. Retterstøl, C. Martins, S. Nymo, Effect  
of a ketogenic diet on pain and quality of life in patients with lipedema: The LIPODIET pilot study, 

„Obesity Science and Practice” 2022, nr 8, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/
osp4.580 (dostęp: 10.09.2022 r.).
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w celu monitorowania między innymi: stężenia glukozy, insuliny, prób wątro-
bowych, CRP, kwasu moczowego, poziomu witaminy D3. Badane parametry 
znajdowały się w granicach normy, a wartość wskaźnika HOMA-IR znaczą-
co spadła. Parametry biochemiczne i kliniczne wykazały, że czynność nerek  
i wątroby nie uległa pogorszeniu. Zmniejszenie masy ciała, spadek obwodów  
(w tym kończyn dolnych), zmniejszenie bolesności obrzęku znacząco wpłynę-
ły na wzrost poziomu jakości życia obserwowanej pacjentki29.

To kolejne opracowanie naukowe ukazujące skuteczność diety ketogen-
nej u pacjentek z lipoedemą, w tym zmniejszenie odczuwalnej bolesności. 

The Effect of a Low-Carbohydrate, High-Fat Diet versus Moderate-Car-
bohydrate and Fat Diet on Body Composition in Patients with Lipedema

The Effect of a Low-Carbohydrate, High-Fat Diet versus Moderate-Car-
bohydrate and Fat Diet on Body Composition in Patients with Lipedema to Pol-
ska praca opublikowana w 2022 roku, przedstawiająca porównanie wpływu 
diety ketogennej (LCHF) vs. średnio-tłuszczowej i vs. średnio-węglowodano-
wej (MFMC) na pacjentki z lipoedemą. W badaniu wzięły udział dwie grupy, 
pacjentek, których każda stosowała jeden z powyższych modeli żywieniowych 
przez 16 tygodni. Pod uwagę wzięto pomiary antropometryczne (wzrost, 
masę ciała, procentową zawartość tkanki tłuszczowej, zawartość beztłuszczo-
wej masy ciała oraz zawartość tłuszczu trzewnego), które zostały zebrane na 
początku i na końcu trwania badania. 

Autorzy badania nie znaleźli żadnych istotnych różnic w pomiarach an-
tropometrycznych pomiędzy grupami. Zarówno masa ciała jak i pozostałe 
parametry uległy znacznemu obniżeniu w obu grupach po upływie 16 tygo-
dni stosowania diet, z wyjątkiem obwodu nad prawą kostką dla diety MFMC, 
który nie uległ zmianie. Zmniejszenie bolesności kończyn oraz poprawę ru-
chomości zaobserwowano jedynie w grupie stosującej dietę LCHF30.

To kolejne badanie dowodzące skuteczności w zastosowaniu ogranicze-
nia węglowodanów i wprowadzeniu stanu ketozy dla walki z lipoedemą, nie 
tylko poprzez redukcję patologicznie przerośniętych tkanek tłuszczowych  
ale również wpływ na zmniejszenie bolesności. 

29 R. Cannataro, S. Michelini, L. Ricolfi, M.C. Caroleo, L. Gallelli, G. De Sarro, A. Onorato, 
E. Cione, Management of Lipedema with Ketogenic Diet: 22-Month Follow-Up, 2021, https://
www.mdpi.com/2075-1729/11/12/1402 (dostęp: 10.09.2022 r.).
30 M. Jeziorek, A. Szuba, K. Kujawa, B. Regulska-Ilow, The Effect, 2022, htps://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC9415463/ (dostęp: 05.09.2022 r.).
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Co istotne - w cytowanym badaniu sprawdzono również dietę średnio-
-węglowodanową i średnio-tłuszczową, która w podobnym stopniu wpłynęła 
na redukcję masy ciała i obwodów u pacjentek z lipoedemą, choć nie zmniej-
szyła bolesności. To ważna informacja, gdyż nie u wszystkich pacjentów moż-
na wprowadzić ketozę (ze względu na stan zdrowia lub współwystępujące za-
burzenia odżywiania, tryb życia i inne okoliczności). Chociaż stosowanie diety 
MCMF prawdopodobnie nie zmniejsza bolesności, pozwala prawdopodobnie 
redukować przerośnięte patologicznie tkanki tłuszczowe w lipoedemie. 

Zakończenie

Chociaż piśmiennictwo na temat skutecznych interwencji żywieniowych 
w lipoedemie wciąż jest ubogie, omówione powyżej prace dają perspektywicz-
ne nadzieje na opracowanie w przyszłości oficjalnych zaleceń żywieniowych 
dla kobiet dotkniętych tą chorobą. To bardzo ważne, ponieważ do niedawna 
uważano że jedynym skutecznym rozwiązaniem jest interwencja chirurgicz-
na. Odpowiednio skomponowana dieta ograniczająca węglowodany nie tylko 
zmniejsza masę ciała pacjentek, obwody kończyn ale również wpływa znaczą-
co na zmniejszenie odczuwalnej bolesności, co powoduje wzrost jakości życia 
chorujących kobiet. Należy jednak pamiętać, że diety ograniczające węglo-
wodany nie są bezpieczne dla wszystkich pacjentów, dlatego podjęcie decyzji  
o wprowadzeniu tego modelu żywienia u pacjentki dotkniętej lipoedemą po-
winno zostać poprzedzone wykonaniem aktualnych badań biochemicznych 
oraz konsultacją lekarską. 
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EFFECT OF A KETOGENIC DIET ON LIPID EDGE - 
LIPOEDEMA - REVIEW OF REFERENCES

Abstract: Lipoedema - also called fatty edema, is a rarely recognized but com-
mon disease in the female population, characterized by excessive deposition 
of fatty tissue on the limbs - most often the lower limbs, and in some cases 
also the upper limbs. Women suffering from lipoedema also complain about 
a decrease in the quality of life, hypersensitivity to touch and fragility of blood 
vessels. Lipoedema therapy can be divided into conservative and interven-
tional (surgical procedures). Until recently, it was believed that pathological-
ly altered adipose tissues are resistant to dietary interventions and physical 
activity. Currently, properly selected diet therapy is more and more often  
an effective element of conservative therapy. This chapter provides  
an overview of the literature on nutritional strategies in lipoedema.

Keywords: Lipoedema, fatty edema, ketogenic diet, nutritional intervention.
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PSEUDOCEREALS -  
SOURCE OF ESSENTIAL AMINO 

ACIDS AND BIOACTIVE 
COMPOUNDS IN GLUTEN-FREE DIET

Abstract: The number of patients suffering from wheat and gluten-related 
disorders (GRD) and customers excluding gluten without medical reference 
is rising. Recommended for medical reasons gluten-free diet (GFD) is the 
only effective treatment for GRD patients. Most gluten-free products (GFP) 
lack nutrients compared to their original equivalents related to their manufac-
turing from starch and refined flours. The alternative for those substrates are 
pseudocereals with a high level of nutritious fractions, especially amino acid, 
fiber and antioxidants. Pseudocereals contain micro and macro elements, pro-
teins and fiber. Thus, they can be used in GFP to provide nutrients, essential 
amino acids and bioactive compounds, such as antioxidants - agents protect-
ing against oxidative damage, significantly impacting the consumer’s health.

Key words: Gluten-free diet, pseudocereals, essential amino acids, bioactive 
compounds.

Indtoruction

In the last few decades, the number of patients suffering from diseases 
related to gluten-containing products has been rising. Gluten is the main fac-
tor contributing to disease symptoms in people diagnosed with celiac disease, 
affecting appr. 1% of the world's population, and others, are diagnosed with 

1 Mgr inż., Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Eko-
nomiczny we Wrocławiu, ORCID: 0000-0003-4757-4581.
2 Dr inż., Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Eko-
nomiczny we Wrocławiu, 0000-0002-2260-6789.
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wheat or gluten-related disorders (GRD)3. The only treatment for those pa-
tients is an elimination diet that requires removing all gluten-containing prod-
ucts and lifetime adherence to a gluten-free diet (GFD)4.

Unfortunately, most gluten-free products (GFP) do not provide the same 
nutritional values as their traditional counterparts. However, still, many peo-
ple diced to avoid gluten because of the persuasion that it could help control 
body weight and the conviction that it is a healthy choice. In some countries, 
adherence to a GFD achieves up to 7% of the adult population, making the 
gluten-free industry worth several billion dollars and constituting a profitable 
segment in the food industry5. The alternative in GFP can be pseudocereals, 
with high level of nutritious fractions, fibre, and antioxidants6. 

The main objective of this work was to present pseudocereals as a source 
of nutrients such as essential amino acids and bioactive compounds in GFD.

Nutritional inadequacy of GFD

The GFD primarily requires eliminating the consumption of gluten-con-
taining food and excluding wheat, barley and rye-based foods presented  
in different food categories. Because the most traditional breakfast products, 
such as baked goods or ready-to-eat cereals, are wheat-based or comprised  
of other gluten-containing ingredients (e.g. barley malt), patients and con-
sumers on GFD must use GF substitutes for these foods. 

The GFD primarily requires eliminating food consumption from the 
gluten-containing grain food group and excluding wheat, barley and rye-
based foods presented in different food categories. Patients and persons 
adhering to a GFD must consume foods made from gluten-free raw mate-
rials. Because the most traditional breakfast products such as baked goods 
such as bread or ready-to-eat breakfast cereals are wheat-based or comprised  

3 D. E. Khoury, S. Balfour-Ducharme, I. J. Joye, A Review on the Gluten-Free Diet: Technolo-
gical and Nutritional Challenges, “Nutrients” 2018, nr 10; I. Demirkesen, B. Ozkaya, Recent 
strategies for tackling the problems in gluten-free diet and products, “Critical Reviews in Food 
Science and Nutrition” 2022, nr 62(3), s. 571-597
4 C. Monachesi, A. K. Verma, G. N. Catassi, E. Franceschini, S. Gatti, R. Gesuita, , C. Catassi, 
Determination of Urinary Gluten Immunogenic Peptides to Assess Adherence to the Gluten-Free 
Diet: A Randomized, Double-Blind, Controlled Study, “Clinical and Translational Gastroente-
rology” 2021, nr 12(10).
5 B. Cabanillas, Gluten-related disorders: celiac disease, wheat allergy, and nonceliac gluten sensiti-
vity, “Critical Reviews in Food Science and Nutrition” 2020, nr 60(15).
6 C. Martínez-Villaluenga, E. Peñas, B. Hernández-Ledesma, Pseudocereal grains: Nutritio-
nal value, health benefits and current applications for the development of gluten-free foods, “Food  
and Chemical Toxicology” 2020, nr 137.
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of other gluten-containing ingredients (e.g. barley malt), patients and con-
sumers on GFD must use GF substitutes for these foods. Compared to tradi-
tional, GFD is characterized by a lower fibre intake, proteins, vitamins, min-
erals and macronutrients7.

Traditionally used in GFP, raw materials are poor in nutrients, which 
can contribute to the malnutrition of GFD customers8. The reports from the 
last two years show that nutritional deficiencies of patients suffering from 
GRD and others being on GFD concern microelements such as iron, zinc, 
magnesium, and vitamins such as vitamin D3, B12, B6, and folic acid9.

Furthermore, not only macro and micronutrients but also the ener-
gy intake of individuals being on GFD usually does not correspond with  
a dietitian's recommendation, which can be related to a higher focus on the 
avoidance of gluten than on the importance of the nutritional quality of food 
choices10. 36.3% of the daily energy intake of patients being on GFD is re-
lated to the consumption of commercially available GFP. They have a higher 
content of carbohydrates, saturated fatty acids, glycaemic index and glycae-
mic load than their counterparts, which can increase the risk of obesity11.

7 G. Vici, L. Belli, M. Biondi, V. Polzonetti, Gluten free diet and nutrient deficiencies: A review, 
“Clinical nutrition” 2016, nr 35(6).

8 I. Rybicka, The handbook of minerals on a gluten-free diet, “Nutrients” 2018, nr 10(11).
9 G. Stefanelli, A. Viscido, S. Longo, M. Magistroni, G. Latella, Persistent iron deficiency 
anemia in patients with celiac disease despite a gluten-free diet, “Nutrients” 2020, nr 12(8); M. 
Rondanelli, M. A. Faliva, C. Gasparri, G. Peroni, M. Naso, G. Picciotto, S. Perna, Micro-
nutrients dietary supplementation advices for celiac patients on long-term gluten-free diet with good 
compliance: a review, “Medicina” 2019, nr 55(7); A. Cardo, I. Churruca, A. Lasa, V. Navarro,  
M. Vázquez-Polo, G. Perez-Junkera, I. Larretxi, Nutritional imbalances in adult celiac patients 
following a gluten-free diet, “Nutrients” 2021, nr 13(8); Y. Aydemir, B. Erdogan, A. Türkeli, 
Vitamin D deficiency negatively affects both the intestinal epithelial integrity and bone metabolism 
in children with Celiac disease, “Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology” 
2021, nr 45(4); E. Andrewski, K. Cheng, C. Vanderpool, Nutritional deficiencies in vegeta-
rian, gluten-free, and ketogenic diets, “Pediatrics In Review” 2022, nr 43(2); L. McGrogan,  
M. Mackinder, F. Stefanowicz, M. Aroutiounova, A. Catchpole, J. Wadsworth, K. Gerasimidis, 
Micronutrient deficiencies in children with coeliac disease; a double-edged sword of both untreated dise-
ase and treatment with gluten-free diet, “Clinical Nutrition” 2021, nr 40(5); C. Caeiro, C. Pragosa, 
M. C. Cruz, C. D. Pereira, S. G. Pereira, The role of pseudocereals in celiac disease: reducing nutritio-
nal deficiencies to improve well-being and health, “Journal of Nutrition and Metabolism” 2022. 

10 M. C. W. Myhrstad, M. Slydahl, M. Hellmann, L. Garnweidner-Holme, K. E. A. Lundin,  
C. Henriksen, V. H. Telle-Hansen, Nutritional quality and costs of gluten-free products: a case-con-
trol study of food products on the Norwegian marked, “Food & Nutrition Research” 2021, nr 65.
11 M. C. W. Myhrstad, M. Slydahl, M. Hellmann, L. Garnweidner-Holme, K. E. A. Lundin,  
C. Henriksen, V. H. Telle-Hansen, Nutritional quality and costs of gluten-free products: a case-con-
trol study of food products on the Norwegian marked, “Food & Nutrition Research” 2021, nr 65.
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Moreover, the glycaemic index and the glycaemic load of GF meal were 
found to be higher when compared to traditional equivalents, which can in-
crease the risk of obesity in patients and customers being on GFD12. 

The deficiency of fiber intake considered by patients and other consum-
ers of GFD might be related to a health condition associated with malabsorp-
tion due to villi atrophy and to the poor quality of GFD13. The deficiency  
of fiber intake of GFD participants might be related to malabsorption due to 
villi atrophy and poor quality of GFP, which can increase the risk of colon 
cancer, diabetes, cardiovascular disease and obesity14.

 Moreover, most of the different categories of GFP show a lower pro-
tein content than traditional equivalents. Thus GFD may lead to a deficiency  
of amino acids and nutritional deficiency in general15.

Essential amino acids in GFD

Essential amino acids (EAAs) are amino acids (AAs) that cannot be syn-
thesized de novo by animal cells or are insufficiently synthesized for meta-
bolic needs. For humans, EAAs are Arginine (Arg), Cysteine (Cys), Hista-
mine (His), Isoleucine (Ile), Leucine (Leu), Lysine (Lys), Methionine (Met), 
Phenylalanine (Phe), Threonine (Thr), Tryptophane (Trp), Tyrosine (Tyr), 
and Valine (Val). There are responsible for fertility, optimal growth, lactation, 
blood circulation, connective tissue health, and immune response16. More-
over, there are substrates for producing neurotransmitters with other nutri-
ents, such as vitamins and minerals, essential for adequately functioning the 
renal system17.

The GFP are low in AAs such as lysine and tryptophan - a precursor  
of serotonin, melatonin and niacin18. It is suggested that brain function and 

12 F. Scazzina, M. Dall'Asta, N. Pellegrini, F. Brighenti, Glycaemic index of some commercial 
gluten-free foods, “European Journal of Nutrition” 2015, nr 54(6).
13 M. C. W. Myhrstad, M. Slydahl, M. Hellmann, L. Garnweidner-Holme, K. E. A. Lundin,  
C. Henriksen, V. H. Telle-Hansen, Nutritional quality and costs of gluten-free products: a case-con-
trol study of food products on the Norwegian marked, “Food & Nutrition Research” 2021, nr 65.
14 S. J. O'Keefe, The association between dietary fibre deficiency and high-income lifestyle-associated 
diseases: Burkitt's hypothesis revisited, “The Lancet Gastroenterology & Hepatology” 2019, nr 4(12).
15 J. A. Jamieson, M. Weir, L. Gougeon, Canadian packaged gluten-free foods are less nutritious 
than their regular gluten-containing counterparts, “PeerJ” 2018, nr 6.
16 G. Wu, P. Li, The "ideal protein" concept is not ideal in animal nutrition, “Experimental 
Biology and Medicine” 2022.
17 Z. Goluch-Koniuszy, J. Fugiel, Rola składników diety w syntezie wybranych neurotransmite-
rów, „Kosmos” 2016, nr 65(4), s. 523-534.
18 N. Drabińska, The Evaluation of Amino Acid Profiles in Gluten-Free Mini Sponge Cakes For-
tified with Broccoli By-Product, “Separations” 2022, nr 9(3).
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Table 1. Chemical and amino acid composition of pseudocereals.

Composition Buckwheat Amaranth Quinoa

USDA PL USDA PL USDA PL

raw cooked raw cooked raw cooked raw cooked raw cooked raw cooked

Chemical 
[g/100g]

Energy  
[kcal]

343 92 344 121 371 102 369 172 368 120 350 147

Protein 13,2 3,38 12,6 4,4 13,6 3,8 15,8 7,3 14,1 4,4 15,1 6,4

Carbohydrates 71,5 19,9 69,3 24,3 65,2 18,7 73,4 31,6 64,2 21,3 64,6 27,2

Fat 3,4 0,62 3,1 1,1 7,02 1,58 7,5 3,2 6,07 1,92 5,5 2,3

Fiber 10 2,7 5,9 2,1 6,7 2,1 14 6,1 7 2,8 6,8 2,9

Amino acids 
[mg/g]

Arg 0,982 0,25 1,719 0,602 1,06 1,09 0,34

Cys 0,229 0,058 0,305 0,107 0,191 0,203 0,063

Gly 1,03 0,263 0,747 0,262 1,64 0,694 0,216

Pro 0,507 0,129 0,458 0,160 0,698 0,773 0,24

Tyr 0,241 0,062 0,358 0,125 0,329 0,262 0,083

Ala 0,748 0,191 0,471 0,165 0,799 0,588 0,183

Asp 1,13 0,289 1,240 0,434 1,26 1,13 0,353

Glu 2,05 0,522 1,956 0,685 2,26 1,86 0,58

Ser 0,685 0,175 0,458 0,235 1,15 0,567 0,176

Essential Amino acids 
[mg/g]

His 0,309 0,079 0,271 0,95 0,389 0,407 0,127

Ile 0,498 0,127 0,616 0,219 0,582 0,504 0,157

Leu 0,832 0,212 0,926 0,224 0,879 0,84 0,261

Lys 0,672 0,172 0,754 0,261 0,747 0,766 0,239

Met 0,172 0,044 0,253 0,89 0,226 0,309 0,096

Phe 0,52 0,133 0,503 0,176 0,542 0,593 0,185

Thr 0,506 0,129 0,477 0,137 0,558 0,421 0,131

Val 0,678 0,173 0,685 0,240 0,679 0,594 0,185

Trp 0,192 0,049 0,191 0,67 0,181 0,167 0,052

Source: [USDA - https://fdc.nal.usda.gov/, PL - Kunachowicz et al. 2022]



102

MAGDALENA JERZAK, MONIKA CYGLER

Table 2. Minerals and vitamins composition of pseudocereals.

Composition Buckwheat Amaranth Quinoa

USDA PL USDA PL USDA PL

raw cooked raw cooked raw cooked raw cooked raw cooked raw cooked

Minerals

[mg/g]

Calcium 18 7 25 9 159 47 159 68 47 17 61 26

Iron 2,2 0,8 2,8 1,0 7,61 2,1 7,8 3,4 4,57 1,49 8,9 3,7

Magnesium 231 51 218 76 248 65 24 103 197 64 313 131

Phosphorus 347 70 459 161 557 148 457 152

Potassium 460 88 443 166 508 135 423 182 563 172 674 283

Sodium 1 4 5 2 4 6 5 2 5 7 7 3

Zinc 2,4 0,61 3,5 1,23 2,87 0,86 3,1 1,9

Vitamins Thiamine [mg] 0,101 0,04 0,541 0,142 0,116 0,015 0,073 0,024 0,36 0,107 0,265 0,083

 Riboflavin [mg] 0,425 0,39 0,127 0,044 0,2 0,022 0,318 0,11

Niacin [mg] 7,02 0,94 1,95 0,65 0,923 0,235 0,97 0,4 1,52 0,412 1,01 0,4

B6 [mg] 0,21 0,077 0,67 0,19 0,591 0,113 0,487 0,123

Folate [µg] 30 14 32 9 82 22 82 28,2 184 42 182 61,2

Source: [USDA - https://fdc.nal.usda.gov, PL - Kunachowicz et al. 2022]
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depression in patients suffering from GRD are related to reduced uptake  
of tryptophan and reduced production of serotonin19. The restriction of tryp-
tophan cause mood lowering in individuals vulnerable to depression because 
of the competition of the other EAAs with tryptophan for the exact transport 
mechanism at the blood-brain barrier20. Thus, GFD may restrict tryptophan 
access to the brain and affect lower serotonin concentrations in the brain21. 
Depression was the main observed effect on individuals obligate to maintain 
GFD during a COVID-19 pandemic22.

Moreover, an insufficient level of vitamin B6 in GFD, involved in the 
tryptophan metabolism, may decrease the Trp level in the bloodstream23.

Pseudocereals in GFD

Because of the increased risk of malnutrition and related to low-nutrient 
diet diseases such as cancer, obesity and cardiovascular diseases, GFP should 
be produced from substrates nutritionally complete and rich in bioactive 
compounds - associated with a lower incidence of civilization and age-related 
degenerative diseases24 such as pseudocereals. 

Pseudocereals as a source  
of macronutrients in GFD

Buckwheat belongs to the family of Polygonaceae with the genus  
Fagopyrum (Fagopyrum esculentum and Fagopyrum tartaricum ) and is the 
most common and described pseudocereal cultivated for human consumption.  
It is a good source of nutrients like proteins with a low concentration  
 
 

19 M. Aucoin, L. LaChance, K. Cooley, S. Kidd, Diet and psychosis: a scoping review, “Neu-
ropsychobiology” 2020, nr 79(1-2).
20 L. Palego, L. Betti, A. Rossi, G. Giannaccini, Tryptophan biochemistry: structural, nutritional, 
metabolic, and medical aspects in humans, “Journal of Amino Acids” 2016.
21 M. D. Sans, S. J. Crozier, N. L. Vogel, L. G. D'Alecy, J. A. Williams, Dietary protein and 
amino acid deficiency inhibit pancreatic digestive enzyme mRNA translation by multiple mecha-
nisms, “Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology” 2021, nr 11(1).
22 K. A. Bascuñán, J. M. Rodríguez, C. Osben, A. Fernández, C. Sepúlveda, M. Araya, Pandemic 
Effects and Gluten-Free Diet: An Adherence and Mental Health Problem, “Nutrients” 2021, nr 13.
23 L. McGrogan, M. Mackinder, F. Stefanowicz, M. Aroutiounova, A. Catchpole, J. Wadsworth, 
K. Gerasimidis, Micronutrient deficiencies in children with coeliac disease; a double-edged sword  
of both untreated disease and treatment with gluten-free diet, “Clinical Nutrition” 2021, nr 40(5).
24 M. A. R. Putra, R. D. Antarianto, N. S. Hardiany, The impact of dietary restrictions  
on the expression of FOXO3 as an anti-ageing biomarker, “Biomedicine” 2022, nr 42(2).
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of α-gliadinand functional EAA composition containing high amounts  
of Lys. Moreover, it has a balanced nutritional profile with fats and fiber25.

Amaranth (Amaranthus hypochondriacus, Amaranthus caudatus, Am-
aranthus cruentus) is a dicotyledonous pseudocereal, belongs to the family  
of Amaranthaceae and is widely cultivated and consumed all over the world. 
Its high nutritional composition considers its content of proteins with EAA, 
unsaturated fats including omega-3 and omega-6 fatty acids, fiber. The amino 
acid composition of amaranth contains a relatively high amount of glycine, 
serine and lysine, and the biological value of its protein is superior to that  
of conventional cereal grains26.

Quinoa is a dicotyledonous plant belonging to the Chenopodiaceae fami-
ly and can adapt to different soils and climatic conditions. It is rich in proteins 
with an exceptional balance of essential amino acids, fiber, fatty acids (almost 
equivalent to soyabean oil), vitamins, minerals, and phytochemicals such  
as saponins and phytosterols. Compared to conventional cereals, quinoa con-
tains the highest lysine and methionine27.

The nutritional value of raw and cooked pseudocereals is presented in Table 1. 

Minerals and bioactive compounds  
of pseudocereals

Micronutrients such as vitamins and minerals are essential ingredients 
of the diet required in very small quantities. Their presence is crucial for 
maintaining and preventing health for propriety functionating organisms. 
Pseudocereals contain significant amounts of minerals and bioactive compo-
nents such as saponins, phytosterols, squalene and fagopyritol polyphenols. 
Phenolic components are natural antioxidants with biological activities such 
as anti-allergic, anti-viral, anti-inflammatory, anti-mutation, and anti-cancer 

25 C. Anania, F. Olivero, Potential of Pseudocereals in Celiac Disease. Herbs, Spices, and Medi-
cinal Plants for Human Gastrointestinal Disorders, “Health Benefits and Safety” 2022, nr 153;  
B. P. Silva, D. M. Dias, M. E. Castro Moreira, R. C. Lopes Toledo, D. L. Pinto da Matta C. M. 
,  Della Lucia,  H. S. Duarte Martino, H. M. Pinheiro-Sant'Ana, Chia Seed Shows Good Protein 
Quality, Hypoglycemic Effect and Improves the Lipid Profile and Liver and Intestinal Morphology 
of Wistar Rats, “Plant Foods For Human Nutrition” 2016, nr 71.
26 C. Caeiro, C. Pragosa, M. C. Cruz, C. D. Pereira, S. G. Pereira, The role of pseudocereals 
in celiac disease: reducing nutritional deficiencies to improve well-being and health, “Journal of 
Nutrition and Metabolism” 2022; C. Anania, F. Olivero, Potential of Pseudocereals in Celiac 
Disease. Herbs, Spices, and Medicinal Plants for Human Gastrointestinal Disorders, “Health Be-
nefits and Safety” 2022, nr 153.
27 C. Anania, F. Olivero, Potential of Pseudocereals in Celiac Disease. Herbs, Spices, and Medi-
cinal Plants for Human Gastrointestinal Disorders, “Health Benefits and Safety” 2022, nr 153.
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properties and prevent diseases such as cancer, diabetes, Alzheimer’s, and car-
diovascular diseases28. 

Buckwheat contains minerals such as iron, zinc, phosphorus, magne-
sium, and vitamins that stimulate muscle growth and recovery and help main-
tain healthy circulation and blood vessel function. Moreover, those micronu-
trients are needed for synthesizing neurotransmitters which lac my provide 
to depression, anxiety, and headaches. It also represents a source of other 
bioactive compounds like polyphenols, flavonoids, organic acids, luteolin, 
apigenin glycosides, catechins and quercetin glycosides with antihypertensive 
and antihypercholesterolemic and anti-cancer proprieties29.

Amaranth, besides other micronutrients, contains more calcium,  
responsible for maintaining healthy bones, than any other seeds. Thus Its 
consumption may be used to prevent osteoporosis. Moreover, folic acid con-
tent reported in amaranth is beneficial for pregnant women to generate new 
cells, decreasing the incidence of organism defects. Furthermore, it contains 
bioactive compounds such as squalene, tocopherols, phenolic compounds,  
flavonoids, and phytates, responsible for minimalizing oxidant stress residues30.

Quinoa seed contained high levels of minerals such as Ca, P, Fe, K, Mg 
and Zn in biologically usable forms and in sufficient quantities required to 
maintain a balanced human diet compared to barley, oats, rice, corn or wheat. 
Furthermore, quinoa contains a significant amount of bioactive compounds 
such as ferulic and gallic acids, isorhamnetin and kaempferol, which are in-
hibitors for cancer development, cell proliferation and motility31.

28 L. Alvarez-Jubete, H. Wijngaard, E. K. Arendt, E. Gallagher, Polyphenol composition and 
in vitro antioxidant activity of amaranth, quinoa buckwheat and wheat as affected by sprouting  
and baking, “Food Chemistry” 2010, nr 119; G. Wu, P. Li, The "ideal protein" concept is not 
ideal in animal nutrition, “Experimental Biology and Medicine” 2022; L. M. Sari, Antioxidant 
activity of areca nut to human health: Effect on oral cancer cell lines and immunomodulatory activity, 

“Bioactive Compounds in Nutraceutical and Functional Food for Good Human Health” 2016, 
s. 309-316.
29 C. Anania, F. Olivero, Potential of Pseudocereals in Celiac Disease. Herbs, Spices, and Medi-
cinal Plants for Human Gastrointestinal Disorders, “Health Benefits and Safety” 2022, nr 153; 
J. Li, M. S. Hossain, H. Ma, Q. Yang, X. Gong, P. Yang, B. Feng, Comparative metabolomics 
reveals differences in flavonoid metabolites among different coloured buckwheat flowers, “Journal  
of Food Composition and Analysis” 2020, nr 85.
30 C. Anania, F. Olivero, Potential of Pseudocereals in Celiac Disease. Herbs, Spices, and Medi-
cinal Plants for Human Gastrointestinal Disorders, “Health Benefits and Safety” 2022, nr 153.
31 I. A. Mohamed Ahmed, F. Al Juhaimi, M. M. Özcan, Insights into the nutritional value 
and bioactive properties of quinoa (Chenopodium quinoa): past, present and future prospective, 

“International Journal of Food Science & Technology” 2021, nr 56(8); U. Gawlik-Dziki,  
M. Świeca, M. Sułkowski, D. Dziki, B. Baraniak, J.  Czyż, Antioxidant and anticancer activities 
of Chenopodium quinoa leaves extracts—in vitro study, “Food and Chemical Toxicology” 2013.
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Pseudocereals as a source of bioactive agents 
protecting against oxidative damage

In the experiments using the human digestion in vitro model, results 
showed an increase in the antioxidative activity of buckwheat during diges-
tion and increase in rutin and quercetin with therapeutic applications for 
treating neurological diseases32. 

Rutin has protective effects against acetaldehyde-based ethanol neuro-
toxicity, a critically toxic acetaldehyde metabolite. It protects hippocampal 
neuronal cells against the neurotoxicity of increased activity ethanol-induced 
aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2)33. 

Furthermore, rutin is protective against neurologically induced mo-
tor disorders in patients treated with the chronic neuroleptic treatment of 
schizophrenia34. 

Moreover, bioactive compounds of pseudocereals may be successfully 
used to treat type 2 diabetes. Rutin extracted from buckwheat attenuates 
protein glycation to lower the generation of advanced glycation endprod-
ucts through the suppression of fructosamine and α-dicarbonyl compounds. 
Hence, this effect may be a protection agent in diabetic patients35.

Conclusions

High intake of processed and low nutrients GFP may increase the risk of 
cardiovascular disease, diabetes and other diet-related diseases. Thus, patients 
and GFD consumers must pay attention to their daily diet's food label and 
macronutrient content. However, well-balanced GFD based on pseudocere-
als may prevent patients suffering from GRD and others from diet-depends 

32 J. Li, M. S. Hossain, H. Ma, Q. Yang, X. Gong, P. Yang, B. Feng, Comparative metabolo-
mics reveals differences in flavonoid metabolites among different coloured buckwheat flowers, “Jour-
nal of Food Composition and Analysis” 2020, nr 85; J. Y. Choi, J. M. Lee, D. G. Lee, S. Cho, 
Y. H. Yoon, E. J. Cho, S. Lee, The n-butanol fraction and rutin from tartary buckwheat improve 
cognition and memory in an in vivo model of amyloid-?-induced Alzheimer's disease, “Journal  
of Medicinal Food” 2015, nr 18.
33 J-Y. Na, K. Song, S. Kim, J. Kwon, Rutin protects rat articular chondrocytes against oxidative 
stress induced by hydrogen peroxide through SIRT1 activation, “Biochemical and Biophysical 
Research Communications” 2016, nr 473.
34 M. Bishnoi, K. Chopra, S. K. Kulkarni, Protective effect of rutin, a polyphenolic flavonoid 
against haloperidol-induced orofacial dyskinesia and associated behavioural, biochemical and neu-
rochemical changes, “Fundamental & Clinical Pharmacology” 2007, nr 21.
35 S. J. Lee, S. Y. Lee, M. S. Chung, S. J. Hur, Development of novel in vitro human digestion 
systems for screening the bioavailability and digestibility of foods, “Journal of Functional Foods” 
2016, nr 22.
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civilization disorders because of a high amount of bioactive compounds with 
antioxidant proprieties. Food products obtained by using pseudocereals can 
balance the amino acids dietarian requirement and improve the nutrition val-
ue of the diet for consumers on GFD.

Pseudocereals can be successfully used to improve some processed prod-
ucts' quality and nutritional value, such as bred and become a solution for 
unnourished patients suffering from wheat and GRD and others wanting to 
maintain well-being and health. Moreover, increasing the use of pseudocere-
als to sustain biodiversity in the global cultivation ale will be a helpful tool to 
realize sustainable development goals.

Moreover, more research is needed on raw and processed pseudocereals 
to estimate their amino acid composition in Polish and USA food tables.

Funding: The project was financed by the Ministry of Science and High-
er Education in Poland under the programme "Regional Initiative of Excel-
lence" 2019 - 2022 project number 015/RID/2018/19 total funding amount 
10 721 040,00 PLN.
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PSEUDOZBOŻA - ŹRÓDŁO EGZOGENNYCH 
AMINOKWASÓW I ZWIĄZKÓW BIOAKTYWNYCH  

W DIECIE BEZGLUTENOWEJ

Streszczenie: Liczba pacjentów cierpiących na zaburzenia związane z kon-
sumpcją pszenicy i glutenu (GRD) oraz klientów wykluczających gluten bez 
wskazań medycznych stale rośnie. Zalecana ze względów medycznych dieta 
bezglutenowa (GFD) jest jedynym skutecznym sposobem leczenia pacjentów 
cierpiących na GRD. Większości produktów bezglutenowych (GFP) brakuje 
składników odżywczych w porównaniu z ich oryginalnymi odpowiednikami, 
co związane jest z ich produkcją ze skrobi i mąk rafinowanych. Alternatywą 
dla tych substratów są pseudozboża o wysokiej zawartości frakcji odżywczych, 
zwłaszcza aminokwasów, błonnika i antyoksydantów. Pseudzboża zawierają 
mikro- i makroelementy, białka oraz błonnik i mogą być stosowane w GFP 
jako źródło składników odżywczych, aminokwasów egzogennyh oraz związ-
ków bioaktywnych, takich jak przeciwutleniacze – związki istotnie wpływające 
na zdrowie konsumenta i chroniące przed stresem oksydacyjnym.

Słowa kluczowe: Dieta bezglutenowa, pseudozboża, aminokwasy egzogenne, 
związki bioaktywne.
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POZIOM ŚWIADOMOŚCI I STOSUNEK 
POLAKÓW DO TERAPII FAGOWEJ 

Streszczenie: Terapia fagowa to metoda leczenia zakażeń bakteryjnych, pod-
czas której choremu podaje się preparaty zawierające bakteriofagi lityczne. Fagi 
to wirusy atakujące wyłącznie bakterie oraz ulegające replikacji w ich komór-
kach. Dzięki swoistości fagów wobec gospodarza, terapia fagowa jest znacznie 
bezpieczniejsza i mniej agresywna niż antybiotykoterapia, która powoduje 
śmierć nie tylko bakterii chorobotwórczych, ale też tych należących do natu-
ralnie występującej mikrobioty człowieka. Niestety, z powodu niedostatecznej 
wiedzy na temat fagów, terapia z ich wykorzystaniem wciąż uznawana jest 
za terapię eksperymentalną. Celem pracy było zweryfikowanie wpływu rodza-
ju wykształcenia na poziom wiedzy o terapii fagowej, jej przebiegu, wadach  
i zaletach oraz zbadanie ogólnego stosunku i poziomu zaufania Polaków do 
tego rodzaju leczenia. Badanie zostało zrealizowane z udziałem 228 ankieto-
wanych, w wieku powyżej 18 roku życia. Wykorzystano pośrednią metodę 
ankietową CAWI przy użyciu szczegółowego formularza ankiet. Wyniki opra-
cowano z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Dowiedziono, że osoby  
z wykształceniem medycznym odznaczają się wyższym poziomem wiedzy na 
temat terapii fagowej i częściej uważają tę metodę leczenia jako bezpieczną.

Słowa kluczowe: Terapia fagowa, bakteriofagi, antybiotykooporność, terapia 
eksperymentalna.

Wstęp

Zakażenia bakteryjne dpowiadają za znaczący procent zgonów wśród lu-
dzi na całym świecie. Przełomowym wydarzeniem, które pozwoliło na walkę 
z patogennymi bakteriami, było odkrycie przez Alexandra Fleminga penicy-
liny w 1928 roku, które zapoczątkowało erę antybiotykoterapii. Łatwy do-
stęp do antybiotyków oraz ich skuteczność pozwoliły na poprawę jakości oraz 

1 Studentka, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki.
2 Studentka, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki.
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długości życia człowieka. Niestety, w ostatnich latach, problemem stało się 
zjawisko antybiotykooporności bakterii, będące skutkiem nadużywania an-
tybiotyków oraz nieodpowiedniej ich utylizacji. Konsekwencją tego kryzysu 
jest poważny spadek efektywności leczenia, co przekłada się na coraz większą 
umieralność wśród chorych3. Atrakcyjną alternatywą dla antybiotykoterapii 
jest terapia fagowa. Jest to metoda leczenia zakażeń bakteryjnych oparta na 
działaniu bakteriofagów (inaczej fagów), czyli wirusów infekujących wyłącz-
nie bakterie i ulegających replikacji w ich komórkach. Doprowadzają one do 
lizy komórek zainfekowanych gospodarzy, nawet tych niewrażliwych na dzia-
łanie antybiotyków4.

Początki terapii fagowej sięgają drugiej dekady XX wieku, kiedy  
to francusko-kanadyjski mikrobiolog Felix d’Herelle z sukcesem wykorzy-
stał bakteriofagi do leczenia dyzenterii (czerwonki). W sierpniu 1919 roku  
po raz pierwszy zastosowano ją u 12-letniego pacjenta paryskiego Szpitala dla 
Dzieci Chorych zakażonego pałeczkami czerwonki. Metoda ta była później 
standardowo wykorzystywana podczas II wojny światowej do leczenia żołnie-
rzy chorych na czerwonkę.

Jednymi z pierwszych instytutów specjalizujących się w fagach, były  
Eliava Phage Therapy Center w Gruzji (1923 r.) oraz Ośrodek Terapii Fago-
wej Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
PAN (Polskiej Akademii Nauk) w Polsce (1952 r.). Odkrycie antybiotyków 
oraz niedostateczne poznanie natury fagów spowodowało spadek zaintereso-
wania tym sposobem leczenia oraz zaprzestanie stosowania go w krajach Eu-
ropy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych5. 

Obecnie, terapia fagowa jest powszechnie stosowana w Gruzji i Rosji. 
Badania nad bakteriofagami prowadzone są także w innych ośrodkach, m.in.: 
Novolytics oraz Phico Therapeutics w Wielkiej Brytanii, Biophage Pharma  
w Kanadzie, w Kalifornii oraz Indiach, Omnilytics w USA czy Phage Biotech 
w Izraelu6. 

Terapia fagowa wyróżnia się szeregiem cech, które sprawiają, że może 
stać się obiecującym rozwiązaniem w zwalczaniu zakażeń powodowanych 

3 F. L. Gordillo Altamirano, J. J. Barr, Phage therapy in the postantibiotic era, “Clinical Micro-
biology Reviews” 2019, nr 32(2).
4 A. Piekarowicz, Bakteriofagi [w:] Biologia molekularna bakterii, J. Baj, Z. Markiewicz (red.), 
PWN, Warszawa 2015, s. 359-403.
5 F. L. Gordillo Altamirano, J. J. Barr, Phage therapy in the postantibiotic era, “Clinical Micro-
biology Reviews” 2019, nr 32(2).
6 T. Głabski, D. Rusek-Atkinson, J. Mikołajczyk, Poszukiwanie nowych opcji terapeutycznych  
w zwalczaniu opornych zakażeń bakteryjnych, „Terapia i leki” 2014, nr 70(7), s. 385-394.
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przez wielolekooporne bakterie oraz w przypadkach, gdy standardowa anty-
biotykoterapia nie może zostać zastosowana. W porównaniu do terapii anty-
biotykowej, leczenie z wykorzystaniem bakteriofagów pod wieloma względa-
mi wydaje się korzystniejszą opcją dla pacjenta. 

Jedną z najważniejszych zalet tej metody, jest wysoka specyficzność  
fagów względem swoich gospodarzy. Infekują one wyłącznie określone ga-
tunki lub szczepy bakterii, dzięki czemu ryzyko uszkodzenia i nadmiernego 
zubożenia naturalnej mikrobioty bakteryjnej organizmu jest znikome. Z kolei, 
antybiotyki, ze względu na szeroki zakres działania, skutkują wyjałowieniem 
mikrobioty jelitowej, a tym samym upośledzeniem pracy jelit. Ma to nieko-
rzystny wpływ na stan zdrowia chorego i szybkość jego powrotu do zdrowia, 
ponieważ zaburza pracę układu odpornościowego oraz przebieg procesów 
metabolicznych organizmu7. Wąski zakres gospodarzy bakteriofagów wpro-
wadza jednak pewne ograniczenia. Aby terapia była skuteczna konieczne jest 
dokładne zidentyfikowanie bakterii wywołującej infekcję oraz wyszukanie 
odpowiednich fagów. W przypadku infekcji spowodowanych więcej niż jed-
nym gatunkiem bakterii stosuje się tzw. koktajle fagowe będące mieszaniną 
różnych bakteriofagów. Aplikacja preparatów fagowych może odbywać się  
w różnorodny sposób, w zależności od lokalizacji infekcji m.in. w posta-
ci płynu, aerozolu, proszku, maści lub tabletek doustnych. Umożliwia  
to bezpośrednie zastosowanie fagów w miejscu zakażenia. Aby osiągnąć efekt, 
wystarczy niewielka dawka preparatu, ponieważ fagi zwiększają swoją liczbę  
w komórkach gospodarza. Gdy nie jest on dostępny, fagi nie będą się repli-
kować. Stanowi to kontrast do terapii antybiotykowej, która wymaga regular-
nego przyjmowania określonych dawek leku. Co więcej, podanie pacjentowi 
preparatu zawierającego fagi powoduje śmierć bakterii, podczas gdy wiele an-
tybiotyków wykazuje tylko działanie bakteriostatyczne8 . 

Cechą bakteriofagów, mającą istotne znaczenie w terapii fagowej jest ich 
zdolność do przenikania przez błony śluzowe. Po doustnym przyjęciu mogą 
one swobodnie dyfundować do krwi oraz innych tkanek. Wykazują również 
zdolność do pokonywania bariery krew-mózg oraz transportu przez układ 
limfatyczny9,10.

7 C. Loc-Carrillo, S. T. Abedon, Pros and cons of phage theraphy, “Bacteriophage” 2011,  
nr 1(2), s. 111-114.
8 S. Federici, S. P. Nobs, E. Elinav, Phages and their potential to modulate the microbiome and 
immunity, “Cellular & Molecular Immunology” 2020, nr 18, s. 889–904.
9 S. D. Ganeshan, Z. Hosseinidoust, Phage therapy with a focus on the human microbiota,  

“Antibiotics” 2019, nr 8, s. 131.
10 A. Górski, J. Borysowski, R. Miȩdzybrodzki, Bacteriophage interactions with with epithelial 
cells: therapeutic implications, „Frontiers in Microbiology” 2021, nr 11, s. 631161.
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Wykazano, że synergistyczne przyjmowanie antybiotyków oraz prepara-
tów fagowych cechuje się wysoką skutecznością. Bakterie oporne na fagi mogą 
być niszczone antybiotykami oraz odwrotnie. Szczególnym przykładem jest 
fag OMKO1 skierowany przeciwko wielolekoopornej pałeczce Pseudomonas 
aeruginosa. Podczas badań zaobserwowano, że występowanie oporności na 
tego faga spowodowało zwiększenie się wrażliwości tej bakterii na antybioty-
ki (m.in. na tetracyklinę i erytromycynę). Jest to bardzo obiecujące zjawisko, 
ponieważ potencjalnie może ono spowolnić lub odwrócić wykształcanie opor-
ności na antybiotyki przez bakterie11.

Fagoterapia jest skutecznym i bezpiecznym rodzajem leczenia. Pozytyw-
ny rezultat zaobserwowano u ponad 94% pacjentów, cierpiących z powodu 
takich chorób jak np.: infekcje ran i odleżyn, zapalenie opon mózgowo-r-
dzeniowych, infekcje układu moczowo – płciowego, zapalenie kości i szpiku, 
zatok czy ucha środkowego12. Nie ma przeciwwskazań do stosowania terapii  
u osób z obniżoną odpornością. Ponadto wirusy bakteryjne składają się głów-
nie z DNA (lub RNA) i białek, które nie są toksyczne. Preparaty bakteriofa-
gowe przed podaniem pacjentowi są oczyszczane z endotoksyn i innych sub-
stancji, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na zdrowie chorego. Podczas 
leczenia nie obserwuje się silnych efektów ubocznych. U niektórych chorych 
może występować lekkie podwyższenie temperatury ciała lub przejściowe po-
gorszenie samopoczucia.

Mimo wielu zalet, fagoterapia nie jest w pełni pozbawiona wad. Bak-
teriofagi są dość szybko niszczone przez układ odpornościowy człowieka. 
Można temu przeciwdziałać stosując fagi o przedłużonym okresie półtrwania.  
Ponadto, zagrożeniem wynikającym z poddania się terapii fagowej jest ryzyko 
wystąpienia anafilaksji w reakcji na wysokie miana fagów stosowane podczas 
leczenia. Minusem jest także wysoka cena terapii, która nie jest refundowana. 
Jednakże, liczne zalety terapii fagowej czynią z niej wartą zainteresowania al-
ternatywę dla antybiotykoterapii13.

Pierwszy udokumentowany przypadek zastosowania terapii fagowej  
w Polsce miał miejsce na przełomie 1926/27 roku w Klinice Chirurgii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pacjentką była pisarka Maria Dąbrowska, 

11 B. Chan, M. Sistrom, J. Wertz, K. E. Kortright, D. Narayan, P. T. Turner, Phage selection 
restores antibiotic sensitivity in MDR Pseudomonas aeruginosa, “Scientific Reports” 2016, nr 6,  
s. 26717.
12 D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, M. Bulanda, Innowacyjne metody leczenia - terapeutycz-
ne zastosowanie bakteriofagów, „Zakażenia” 2016, nr 1, s. 2-6.
13 S. Royer, A. P. Morais, D. W. da Fonseca Batistão, Phage therapy as strategy to face post-antibiot-
ic era: a guide to beginners and experts, “Archives of Microbiology” 2021, nr 203(4), s. 1271-1279.
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cierpiąca na ropne zapalenie nerek, której fagoterapia uratowała życie. Obec-
nie, terapia fagowa prowadzona jest przez utworzony w 2005 roku Ośrodek 
Terapii Fagowej, będący częścią Instytutu Immunologii i Terapii Doświad-
czalnej PAN we Wrocławiu (IITD PAN)14. W Krakowie oraz Częstochowie 
funkcjonują niedawno otwarte filie ośrodka, w których także można poddać 
się leczeniu.

Fagoterapia w Polsce uznawana jest za eksperyment leczniczy, a co za 
tym idzie, może być stosowana wyłącznie w przypadku braku skuteczności 
tradycyjnych metod leczenia. Szczegółowe zasady regulowane są przez De-
klarację Helsińską Światowego Stowarzyszenia Lekarzy z czerwca 1964 roku 
(ostatnia zmiana miała miejsce w 2013 roku).

W Ośrodku Terapii Fagowej przeprowadzana jest klasyfikacja pacjentów, 
izolacja odpowiednich bakteriofagów oraz kontrola przebiegu leczenia. Prepa-
raty fagowe wytwarzane w IITD PAN są stosowane w leczeniu zakażeń wywo-
łanych przez bakterie z rodzajów: Staphylococcus, Enterococcus, Pseudomonas, 
Escherichia, Klebsiella, Serratia, Proteus, Acinetobacter, Citrobacter, Entero-
bacter, Stenotrophomonas, Shigella, Salmonella, Burkholderia oraz Morganella. 
Wskazania do terapii fagowej obejmują m.in. objawowe zakażenia bakteryjne 
skóry lub tkanki podskórnej, kości, ran, odleżyn, dróg moczowych, przewodu 
pokarmowego oraz dróg oddechowych.

Do leczenia kwalifikują się pacjenci powyżej 6 roku życia, których stan 
zdrowia pozwala na poddanie się terapii. Wyjątkiem są kobiety w ciąży, matki 
karmiące piersią oraz osoby z niektórymi alergiami pokarmowymi, zespołem 
złego wchłaniania, uczuleniem na białko zwierzęce lub ciężką niewydolnością 
wątroby. Terapia może być przeprowadzona wyłącznie u osób w pełni zdia-
gnozowanych, posiadających opinię lekarską o wyczerpaniu standardowych 
metod leczenia oraz dokumentację przedstawiającą całą historię choroby. 
Chętni zobowiązani są do podpisania zgody na leczenie eksperymentalne oraz 
wykonanie typowania fagowego w Samodzielnym Laboratorium Bakteriofa-
gowym IITD PAN, którego wynik wskazuje czy wykonanie preparatu fagowe-
go jest możliwe. Leczenie odbywa się w trybie ambulatoryjnym, w ośrodku we 
Wrocławiu lub jednej z filii, a pacjent znajduje się pod stałą opieką lekarza15.

14 D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, M. Bulanda, Innowacyjne metody leczenia - terapeutycz-
ne zastosowanie bakteriofagów, „Zakażenia” 2016, nr 1, s. 2-6.
15 Źródło internetowe: https://hirszfeld.pl/struktura/centrum-medyczne/osrodek-terapii-fagowej/.
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Cel badania 

Niniejsze badanie miało na celu weryfikację i ocenę stopnia wpływu wy-
kształcenia na poziom wiedzy o terapii fagowej, jej przebiegu, wadach i zale-
tach oraz zbadanie ogólnego stosunku i poziomu zaufania Polaków do tego 
rodzaju leczenia.

Materiały i metody

Badanie zostało przeprowadzone wśród 228 respondentów powyżej  
18 roku życia, na stałe zamieszkujących terytorium Polski. Spośród badanych 
51,3% stanowiły kobiety, natomiast 48,7% mężczyźni. Dane dotyczące wie-
ku i miejsca zamieszkania respondentów, uwzględniając płeć ankietowanych, 
zostały przedstawione odpowiednio w tabelach [1] i [2].

Najliczniejszą grupę stanowili ankietowani w wieku 26-35 lat (33,3%) 
oraz 36-50 lat (32,5%). Pozostali ankietowani znajdowali się w przedzia-
łach wiekowych 18-25 lat (27,2%), a 7,1% osób biorących udział w badaniu  
to osoby po 50 roku życia. Średni wiek ankietowanych wynosił 34 lata ± 10 lat.

Tabela 1. Odsetek (%) ankietowanych w zależności od danych socjo-demograficznych 
(wiek) z uwzględnieniem płci (N=228) 

Grupa A

n=73

Grupa B

n=88

Grupa C

n=67

Płeć:

Wiek:

kobieta

n=28

mężczyzna

n=45

kobieta

n=50

mężczyzna

n=38

kobieta

n=38

mężczyzna

n=29

18-25 35,71 24,44 30,00 28,95 23,68 20,69

26-35 25,00 33,33 36,00 39,47 31,58 31,03

36-50 35,71 33,33 30,00 28,95 31,58 37,93

50+ 3,58 8,90 4,00 2,63 13,16 10,35
Źródło: Opracowanie własne na postawie przeprowadzonego badania.

Miasta od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców były wskazywane jako miej-
sce zamieszkania przez największy odsetek ankietowanych (30,7%). Miasta 
powyżej 500 tysięcy mieszkańców były wskazywane przez 22,8% ankietowa-
nych, natomiast miasta poniżej 100 tys. mieszkańców przez 28,1% badanych. 
Wsie wskazało 18,4% respondentów. 
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Tabela 2. Odsetek (%) ankietowanych w zależności od danych socjo-demograficznych 
(miejsce zamieszkania) z uwzględnieniem płci (N=228) 

Grupa A

n=73

Grupa B

n=88

Grupa C

n=67

Płeć:

Miejsce z 
amieszkania:

kobieta

n=28

mężczyzna

n=45

kobieta

n=50

mężczyzna

n=38

kobieta

n=38

mężczyzna

n=29

miasto powyżej  
500 tys. mieszkańców

28,57 20,00 30,00 21,05 15,79 20,69

miasto od 100 do 
500 tys. mieszkańców

35,71 35,56 30,00 34,21 23,68 24,14

miasto poniżej 100 
tys. mieszkańców

25,00 28,89 24,00 26,32 34,21 31,03

wieś 10,72 15,55 16,00 18,42 26,32 24,14

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Wykształcenie podstawowe posiada 1,8% ankietowanych, natomiast 
zasadnicze zawodowe 7,4% badanych. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby  
z wykształceniem średnim (40,4%), przy czym połowa tej grupy kontynuuje 
naukę na studiach I stopnia. Wykształcenie wyższe I stopnia posiada 24,1% 
badanych, natomiast tytułem magistra legitymuje się 26,3% ankietowanych. 
Wykształcenie oraz reprezentowana dziedzina wiedzy stanowiły kryterium po-
działu respondentów na trzy grupy. 

Pierwszą z grup (A) stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyższe 
i studenci kierunków reprezentujących nauki biologiczno-chemiczne oraz na-
uki medyczne i o zdrowiu (32%). Grupę drugą (B) tworzyli ankietowani po-
siadający wykształcenie wyższe i studenci wszystkich dziedzin, z wyłączeniem 
nauk biologiczno-chemicznych i nauk medycznych i o zdrowiu (38,6%).  
Do grupy trzeciej (C) zaliczone zostały osoby nie posiadające wykształcenia 
wyższego (29,4%). Rozkłady liczebności poszczególnych grup z uwzględnie-
niem poziomu i dziedziny zdobytego wykształcenia obrazują wykresy 1-3. 
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Wykres 1.Podział badanych grupy A ze względu na rodzaj wykształcenia (N=73).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Wykres 2. Podział badanych grupy B ze względu na rodzaj wykształcenia (N=88).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Wykres 3.Podział badanych grupy C ze względu na rodzaj wykształcenia (N=67).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
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Badanie zostało przeprowadzone pośrednią metodą ankietową CAWI 
(Computer Assisted Web Interview). Kwestionariusz ankiety wykorzysta-
ny w badaniu został opracowany na potrzeby przeprowadzonego badania  
i podzielony został na cztery części. W pierwszej sekcji ankietowani udziela-
li odpowiedzi na pytania o wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz wykształ-
cenie. Druga część ankiety była skierowana tylko do osób, które wskazały 
uprzednio posiadanie wykształcenia wyższego lub deklarowały posiadanie 
statusu studenta I stopnia. Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie 
dziedziny wiedzy, którą reprezentuje ukończony lub studiowany przez nich 
kierunek studiów. W dalszej części formularza ankietowani odpowiadali na 
pytania dotyczące ogólnej wiedzy na temat terapii fagowej i cząstek fago-
wych. Przed przystąpieniem do ostatniej części badania, respondentom zo-
stała zaprezentowana broszura informacyjna, z której dowiedzieli się czym 
są bakteriofagi, jakie są możliwości ich wykorzystania m.in. w lecznictwie. 
Broszura zawierała także krótkie porównanie terapii fagowej z klasyczną 
terapią zakażeń bakteryjnych wykorzystującą antybiotyki. Przedstawione 
zostały także najważniejsze wady i zalety terapii fagowej. Po zapoznaniu 
się z materiałami informacyjnymi, ankietowani poproszeni zostali o wska-
zanie, ich zdaniem, głównego powodu ograniczonego dostępu do terapii 
fagowej w Polsce. W tej części badania respondenci wskazywali także, czy 
według ich opinii terapia fagowa jest bezpieczniejsza od antybiotykoterapii 
oraz poproszeni zostali o jednoznaczne zadeklarowanie swojego stanowiska  
w stosunku do terapii fagowej i wykorzystania tej metody w leczeniu ich samych.

Dane zgromadzone za pośrednictwem kwestionariusza ankiety przecho-
wywane były w standardowym arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office 360 
dla przedsiębiorców: Excel wersja 2210. Z wykorzystaniem tego narzędzia 
przeprowadzone zostały podstawowe analizy statystyczne (średnie, odchyle-
nie standardowe) oraz test niezależności χ2. Dla zebranych danych wyliczone 
zostały również odpowiednie współczynniki korelacji metodą Pearsona. Dla 
zgromadzonych danych, w toku analizy statystycznej, przyjęto poziom istot-
ności α=0,05.

Wyniki

W ankiecie zbadano ogólny poziom wiedzy respondentów na temat te-
rapii fagowej oraz cząstek fagowych (bakteriofagów), czego wyniki przedsta-
wione zostały w tabeli [3].
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Najwyższym poziomem wiedzy wykazali się ankietowani grupy A, co ma 
bezpośredni związek z ich wykształceniem. 

Tabela 3. Procentowy poziom wiedzy i znajomości badanego tematu (0-100%) wśród 
ankietowanych wszystkich grup badanych (N=228).

Grupa A

n=73

Grupa B

n=88

Grupa C

n=67

Wcześniejsza styczność z tematyką terapii fagowej oraz 
wykorzystania cząstek fagowych 100 14,78 28,36

Prawidłowe wskazanie definicji terapii fagowej 93,2 42,05 41,79

Prawidłowe wskazanie definicji cząstki fagowej 95,9 39,77 25,37

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Następnie, po zapoznaniu ankietowanych z materiałem informacyjnym 
dotyczącymi terapii fagowej, cząstek fagowych oraz wad i zalet wykorzystania 
bakteriofagów w lecznictwie, zbadano nastawienie ankietowanych poszcze-
gólnych grup do terapii fagowej jako metody leczenia oraz jej upowszechnie-
nia w Polsce. 

Wykres [4] obrazuje zainteresowanie terapią fagową, jako podstawową me-
todą leczenia infekcji bakteryjnych. W przypadku wszystkich trzech badanych 
grup zdecydowana większość ankietowanych opowiedziała się za pierwszeń-
stwem terapii fagowej przed antybiotykoterapią, jeżeli dostęp do obu metod 
terapeutycznych byłby w Polsce nieograniczony i porównywalny finansowo. 
Wybór terapii z wykorzystaniem cząstek fagowych zadeklarowało 73,2% wszyst-
kich ankietowanych. Test niezależności χ2 wykazał w tym przypadku, że istnie-
je istotna statystycznie zależność poparcia dla terapii fagowej od wykształcenia 
(dziedziny wiedzy). Ankietowani grupy A, których wykształcenie związane jest 
z medycyną, zdrowiem i naukami biologiczno-chemicznymi posiadają większą 
wiedzę na temat bakteriofagów, ich wad i zalet, a także lepiej rozumieją poten-
cjał terapii fagowej jako metody leczenia zakażeń bakteryjnych. Badani grupy  
A średnio ponad dwukrotnie częściej opowiadali się za wyborem terapii fagowej 
przed antybiotykoterapią, niż ankietowani grup B i C. 

Wykres [5] przedstawia stanowisko ankietowanych badanych grup, do-
tyczące bezpieczeństwa stosowania cząstek fagowych w lecznictwie w porów-
naniu z terapią bazującą na antybiotykach. Ponad 60% wszystkich badanych 
wskazało, iż terapia fagowa jest bezpieczniejsza dla zdrowia niż antybiotyko-
terapia. Test niezależności χ2 wykazał w tym przypadku, że nie istnieje istot-
na statystycznie zależność między opinią o bezpieczeństwie terapii fagowej  
w kontraście do terapii antybiotykami, a wykształceniem ankietowanych. 
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Wykres 4. Odsetek ankietowanych deklarujących wybór terapii fagowej przed antybioty-
koterapią w badanych grupach A (n=73), B (n=88) oraz C (n=67) (N=228).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Wykres 5. Ocena poziomu bezpieczeństwa terapii fagowej w odniesieniu do antybiotykote-
rapii wśród ankietowanych w badanych grupach A (n=73), B (n=88) oraz C (n=67) (N=228).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Celem weryfikacji konkluzji postawionych na postawie przeprowadzonego 
badania, zbadano poziom korelacji wyboru terapii fagowej przed antybioty-
koterapią oraz oceny bezpieczeństwa terapii fagowej, posługując się współ-
czynnikiem korelacji Pearsona, w sytuacjach analogicznych do przeprowadzo-
nych testów, czyli w odniesieniu do wykształcenia ankietowanych. Wykazano 
korelację wysokiego poziomu wiedzy na temat terapii fagowej i wykształcenia 
w dziedzinie nauk medycznych i o zdrowiu oraz biologiczno-chemicznych,  
a także istnienie związku między dziedziną wiedzy zdobytego wykształcenia 
i wskazaniem terapii fagowej jako leczenia pierwszego wyboru. Na postawie 



124

ANNA LISOWSKA, KAMILA CISARUK

przeprowadzonego badania nie można wnioskować o wpływie wieku na po-
strzeganie terapii fagowej, gdyż różnice w nastawieniu pomiędzy poszczegól-
nymi grupami wiekowymi nie były statystycznie istotne, co zostało wykazane 
przy pomocy testu niezależności χ2.

Respondenci zostali również zapytani o możliwe przyczyny ograniczone-
go dostępu do terapii fagowej w Polsce. Jako główna przyczyna takiego stanu 
najczęściej wskazywane były przeszkody prawne związane z wykorzystaniem 
wirusów w lecznictwie (43,9%). Ankietowani zwracali także uwagę na wzglę-
dy etyczne czy bezpieczeństwo stosowania terapii fagowej, jako powody jej 
niedostępności na szeroką skalę, co ukazuje wykres [6].

Przeprowadzone badanie w jednoznaczny sposób wykazało, że wykształ-
cenie odgrywa istotną rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia,  
a także wpływa na postrzeganie terapii niekonwencjonalnych w pozytywny 
sposób. Z uzyskanych w toku badania danych, jasno wynika także, iż tra-
pia fagowa w Polsce ma duże szanse na popularyzację i pozytywne przyjęcie 
pacjentów, jeżeli poziom wiedzy i świadomości Polaków będzie sukcesyw-
nie zwiększany, a sama fagoterapia będzie częstszym i szerzej dyskutowanym,  
na forum publicznym, tematem.

Wykres 6. Przyczyny ograniczonego dostępu do terapii fagowej w Polsce.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Dyskusja

W badaniu przeprowadzonym w 2020 roku przez Macdonald i wsp., 
mającym na celu m.in. ustalenie poziomu zainteresowania terapią fagową 
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oraz wiedzy na temat tej metody leczenia, przeprowadzonym w Szkocji wśród 
osób cierpiących na cukrzycę, wykazano, iż ankietowani wyrażali mniej obaw 
względem terapii fagowej (47,2%) niż względem antybiotykoterapii (49,1%). 
Ponadto jedynie 3,8% badanych zadeklarowało „stanowcze zaniepokojenie” 
w stosunku do terapii fagowej, podczas gdy antybiotykoterapia nie zyskała 
zdecydowanej aprobaty aż 9,4% badanych. Z uwagi na rosnącą świadomość 
społeczeństwa w temacie istnienia i szerzenia się zjawiska antybiotykooporno-
ści oraz powszechnej wiedzy dotyczącej wpływu antybiotyków na mikrobiotę 
jelitową człowieka, wzrost zainteresowania i zaufania do terapii fagowej nie 
jest zjawiskiem nadzwyczajnym. Terapia fagowa, w przypadku infekcji anty-
biotykoopornych lub takich, dla których antybiotyk nie istnieje jest rozwią-
zaniem, za którym opowiedziało się 89,1% osób biorących udział w badaniu,  
a 86,8% przyjęłaby terapię fagową po zaleceniu lekarza16. 

Badanie stosunku studentów medycyny do alternatywnych metod te-
rapeutycznych, przeprowadzonym w 2003 w Wielkiej Brytanii, dowodzi 
istnienia związku między wykształceniem medycznym a postawą wobec 
nowoczesnych metod leczniczych. Studenci w miarę zdobywania wiedzy 
na uczelni medycznej, pewniej i z pełną świadomością wyrażali swoją opi-
nię na temat alternatywnego leczenia. W badaniu tym studenci medycyny 
w miarę postępu kształcenia wykazywali większy sceptycyzm odnośnie le-
czenia eksperymentalnego17. Odmienne stanowisko przyjęli przedstawicie-
le grupy A w badaniu własnym, również związani z medycyną i naukami  
o zdrowiu, którzy w znacznej większości (83,6%) deklarują zaufanie wobec 
terapii fagowej, która w Polsce traktowana jest jako terapia eksperymentalna. 
Różnice te wynikają najprawdopodobniej z faktu, iż badania te dzieli ponad 
20 lat, podczas których postrzeganie kwestii zwianych z ochroną zdrowia  
i niekonwencjonalnymi metodami leczenia, uległo znacznym zmianom.  
W badaniu Furnhama i McGill18 nie bez znaczenia pozostawał fakt, że progra-
my kształcenia na uczelniach, z których wywodzili się studenci biorący udział 
w badaniu, były dość konserwatywne i ortodoksyjne, co podkreśla różnica 
w postawach między studentami pierwszego i trzeciego roku. Współcześnie 
sylabusy na kierunkach medycznych i biologicznych zawierają więcej miejsca 
dla nauczania przyszłościowego, a wszelkie eksperymentalne i alternatywne 

16 K. E. Macdonald, H. J. Stacey, G. Harkin, L. M. L. Hall, M. J. Young, J. D. Jones, Patient 
perceptions of phage therapy for diabetic foot infection, “PLoS ONE” 2020, nr 15(2).
17 A. Furnham, C. McGill, Medical Students’ Attitudes About Complementary and Alternative 
Medicine, “The Journal of Alternative and Complementary Medicine” 2003, nr 9(2), s. 275-284.
18 A. Furnham, C. McGill, Medical Students’ Attitudes About Complementary and Alternative 
Medicine, “The Journal of Alternative and Complementary Medicine” 2003, nr 9(2), s. 275-284.
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metody badawcze czy lecznicze omawiane są w sposób bardziej obiektywny 
niż mogło to mieć miejsce dwie dekady temu.

W badaniu będącym podstawą niniejszego rozdziału ankietowani jako 
główny powód ograniczonej dostępności terapii fagowej wskazywali przeszko-
dy prawne (43,9%). Wątpliwości badanych wzbudzały także aspekty takie jak 
skuteczność metody (25,0%) oraz bezpieczeństwo terapii fagowej dla organi-
zmu człowieka (24,1%). Badanie Macdonald i wsp. z 2020 roku wskazuje,  
że obawy i wątpliwości ankietowanych w związku z terapią fagową dotyczą 
przede wszystkim jej skuteczności w porównaniu z antybiotykoterapią (20,9%), 
bezpieczeństwo stosowania (23,3%) oraz możliwe skutki uboczne (14,0%)19. 

Zakończenie 

Na podstawie przeprowdzonych badań można stwierdzić, że osoby z wy-
kształceniem medycznym odznaczają się wyższym poziomem wiedzy na temat 
terapii fagowej i częściej uważają tę metodę leczenia jako bezpieczną. Nadal 
jednak istnieje potrzeba badań nad skutecznością jej działania i bezpieczeń-
stwem stosowania.
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LEVEL OF AWARENESS AND ATTITUDE TOWARDS 
PHAGE THERAPY AMONG POLISH PEOPLE

Abstract: Phage therapy is a way of treating bacterial infections with the use 
of preparations containing tylic bacteriophages. Phages are viruses that attack 
only bacteria and replicate in their cells. Due to specificity of phages towards 
the host, phage therapy is safer and less aggressive than antibiotic therapy that 
causes the death of not only pathogenic bacteria but also those belonging  
to the natural human microbiota. Unfortunatelly, because of insufficient 
knowledge about phages, this kind of therapy is still considered an experi-
mental one. The purpose of this research was to verify the impact of the type  
of gained education on the level of konwledge about phage therapy, its course, 
its advantages and disadvantages and to examine the general attitudes and 
level of trust towards this type of tratment among Polish people. The inquiry 
was carried out with the participation of a group of 228 respondents, above  
18 years old, using the indirect survey method CAWI with the use of detailed 
questionnaires and the results were complied using a standard spreadsheet.
There has been proved that people holding a diploma in medicine-related 
fields have higher level of knowledge of phage therapy and more often think 
that its use is safe. 

Keywords: Phage therapy, bacteriophages, antibiotic resistance, experimental 
therapy.
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OCENA WIEDZY I POSTAWA 
POLSKICH STUDENTÓW WOBEC 

WEGANIZMU I WEGETARIANIZMU

Streszczenie: Background/Aims: Wśród młodych ludzi obserwuje się 
wzrastający trend w stosowaniu diety wegetariańskiej i wegańskiej. Diety te 
muszą być odpowiednio zbilansowane pod względem dostarczanej ilości ener-
gii z pożywienia oraz składników pokarmowych, tak by mogły oddziaływać 
korzystnie na zdrowie. Celem pracy była ocena wiedzy i postaw polskich stu-
dentów wobec weganizmu i wegetarianizmu. Metodologia: Badanie zostało 
zrealizowane w okresie od wrzenia do listopada 2019 roku we Wrocławiu. 
Materiał badawczy zebrano metodą ankietową z wykorzystaniem anonimowe-
go kwestionariusza stworzonego przy pomocy programu Formularze Google. 
Ankietę umieszczono na portalu internetowym Facebook. W badaniu udział 
wzięło 113 osób w tym 18 (16%) mężczyzn i 95 (84%) kobiet. Wyniki: Na 
ocenę poziomu wiedzy respondentów dotyczącej diet wegańskich miał wpływ 
kierunek studiów (α=0,05). Badani studiujący dietetykę lub żywienie czło-
wieka i dietetykę odznaczali się najwyższym poziomem wiedzy na temat diet 
roślinnych. Ankietowani, których poziom wiedzy był niedostateczny cecho-
wali się neutralnym nastawieniem w stosunku do diet roślinnych, natomiast 
respondenci, którzy odznaczali się dobrym poziomem wiedzy byli pozytywnie 
nastawieni w stosunku do diet wegańskich. Wykazano zależność pomiędzy 
rodzajem stosowanej diety a częstotliwością spożywania produktów sojowych 
(α=0,05). Ankietowani stosujący dietę roślinną częściej spożywali produkty 
sojowe. Według badanych diety wegańskie najczęściej cechują się niedobo-
rami: żelaza (70%), witaminy B12 (58%), białka (51%) oraz wapnia (40%). 
Natomiast najmniej niedoborowym składnikiem odżywczym okazała się wi-
tamina C, taką odpowiedź deklarowało 2% uczestników badania. Najlepiej 
znanym produktem pochodzenia sojowego wśród badanych było tofu - 98% 
respondentów. Blisko 57% respondentów deklarowało neutralny stosunek do 
diet roślinnych, natomiast pozytywne nastawienie do tego typu diet cechowało 
34% badanych. Poziom wiedzy na temat diet wegetariańskich i wegańskich 

1 Magister, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ORCID: 
0000-0003-3961-7609.
2 Magister, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ORCID: 
0000-0002-4276-8275.
3 Studenckie Koło Naukowe Dietetyków i Technologów Gastronomii Zmiksowani, Uniwer-
sytet Przyrodniczy we Wrocławiu
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wśród studentów w dalszym ciągu nie jest zadowalający, w związku z tym 
należy prowadzić w tym zakresie dalsze działania edukacyjne.

Słowa kluczowe: Dieta wegetariańska, dieta wegańska, produkty sojowe, 
niedobory.

Wstęp

Prawidłowa dieta powinna być spersonalizowana, odpowiednio zbilan-
sowana oraz dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych do życia skład-
ników takich jak: węglowodany, białko roślinne i zwierzęce, kwasy tłuszczowe, 
składniki mineralne i witaminy oraz wiele innych substancji bioaktywnych4. 

W schematach żywieniowych występują odstępstwa od wskazanego mo-
delu prawidłowo zbilansowanej diety, pomimo tego ludzie decydują się na 
różnego rodzaju modyfikacje5. Urozmaicenia i wykluczenia w diecie zazwyczaj 
związane są z jednostkami chorobowymi, alergiami pokarmowymi, poprawą 
swojej sylwetki oraz własnymi poglądami. Za powstawanie wielu typów scho-
rzeń odpowiada głównie źle dobrana dieta. Do schorzeń tych należą: atopowe 
zapalenie skóry, trądzik, pokrzywka, osteoporoza, niedożywienie czy otyłość. 
Staje się ona ryzkiem do przedwczesnych niezdolności do pracy oraz proble-
mów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu6,7,8,9,10. Okres 
studiów dla wielu młodych ludzi oznacza zmianę środowiska życia i podjęcie 
samodzielności. Ważne jest zatem, aby w tym okresie wzmacniać zachowania 

4 M. Jarosz, E. Rychlik, K. Stoś, J. Charzewska, Normy żywienia dla populacji Polski i ich 
zastosowanie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny Warsaw, 
Poland, 2020.
5 A. Petti, B. Palmieri, M. Vadalà, C. Laurino, Vegetarianism and veganism: Not only bene-
fits but also gaps. A review, „Progress in Nutrition” 2017, nr 19(3), https://doi.org/10.23751/
pn.v19i3.5229.
6 A. Biskupek-Wanot, B. Wanot, H. Wiśniewska-Śliwińska (red.), Dieta a zdrowie i wiek, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza  
w Częstochowie, 2020.
7 M. Daszkiewicz, The role of nutrition in the prevention and therapy of selected skin diseases, 

„Aesthetic Cosmetology and Medicine” 2021, nr 10(4), s. 175–179, https://doi.org/10.52336/
acm.2021.10.4.01.
8 S. G. De Biase, S. F. C. Fernandes, R. J. Gianini, J. L. G. Duarte, Dieta vegetariana e níveis de 
colesterol e triglicérides, „Arquivos Brasileiros de Cardiologia” 2021, nr 88(1), s. 35–39, https://
doi.org/10.1590/S0066-782X2007000100006.
9 D. Gumiela, D. Dudek, Wpływ składników diety oraz aktywności fizycznej na stan kośćca 
osób starszych, „Pielęgniarstwo Polskie” 2019, nr 73(3), s. 306–311, https://doi.org/10.20883/
pielpol.2019.42.
10 F. Ntanios, Plant sterol-ester-enriched spreads as an example of a new functional food, „Eu-
ropean Journal of Lipid Science and Technology” 2021, nr 103(2), s. 102–106, https://doi.
org/10.1002/1438-9312(200102)103:2<102::AID-EJLT102>3.0.CO;2-A.
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prozdrowotne. Wiele osób wybiera w ten sposób model żywienia zwany dietą 
alternatywną, która w większości przypadków wiąże się z niedoborami ży-
wieniowymi. Takie niedobory, które utrzymują się w sposób ciągły są zagro-
żeniem dla życia i zdrowia11. Jednym z przykładów diet alternatywnych jest 
dieta wegetariańska. Wegetarianizm zakłada wyłączenie z jadłospisu mięsa i 
zawierających je produktów. Najczęstszymi powodami do wyboru podane-
go schematu żywienia są: ekonomia, religia, etyka i zdrowie. Zdrowotnymi 
aspektami, skłaniającymi do wyboru diety wegetariańskiej są: redukcja masy 
ciała, poprawa sprawności fizycznej i prewencja niektórych chorób12,13. Diety 
wegetariańskie można podzielić ze względu na rodzaj produktów eliminowa-
nych z diety np.: 

− laktoowowegetarianizm — bazujący na produktach pochodzenia roślin-
nego, dopuszczający nabiał i jajka,

− laktowegetarianizm — w diecie dozwolone jest spożywanie nabiału,
− owowegetarianizm — w diecie nie jest dozwolony nabiał, ale spożywane 

są jajka,
− weganizm, wykluczający spożywanie wszystkich produktów pochodze-

nia zwierzęcego, również jajek i nabiału,
− witarianizm – opiera się na spożywaniu tylko surowych warzyw i owo-

ców, produkty nie są poddawana żadnej obróbce termicznej, nie jest 
dozwolone picie herbaty i kawy,

− frutarianizm — to bardzo radykalna dieta, polegająca na niespożywaniu 
żadnej żywej części rośliny, spożywane są owoce i warzywa, które same 
odpadną od rośliny.

W zestawieniu diet wegetariańskich można również wyróżnić diety 
pseudowegetariańskie tj:

− semiwegetarianizm — dozwolony jest drób, ryby i owoce morza, niedo-
zwolone jest spożywanie mięsa ssaków,

11 I. C. Arts, P. C. Hollman, Polyphenols and disease risk in epidemiologic studies, „The Amer-
ican Journal of Clinical Nutrition” 2005, nr 81(1), s. 317-325, https://doi.org/10.1093/
ajcn/81.1.317S.
12 B. J. Pettersen, R. Anousheh, J. Fan, K. Jaceldo-Siegl, G. E. Fraser, Vegetarian diets and blood 
pressure among white subjects: Results from the Adventist Health Study-2 (AHS-2), „Public Health 
Nutrition” 2021, nr 15(10), s. 1909–1916, https://doi.org/10.1017/S1368980011003454.
13 U. Toft, L. H. Kristoffersen, C. Lau, K. Borch-Johnsen, T. Jørgensen, The Dietary Qual-
ity Score: Validation and association with cardiovascular risk factors: the Inter99 study, „Euro-
pean Journal of Clinical Nutrition” 2017, nr 61(2), s. 270–278, https://doi.org/10.1038/
sj.ejcn.1602503.
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− pollowegetarianizm — dopuszcza spożywanie drobiu, niedozwolone jest 
mięso ssaków i ryb, 

− fleksitarianizm — mięso i jego przetwory spożywane jest okazjonalnie, 
założeniem diety jest ograniczenie mięsa w codziennym jadłospisie,

− ichtiowegetarianizm (pescowegetarianizm) — dieta, która dopuszcza 
tylko ryby, 

− insektowegetarianizm — dieta dopuszczająca spożycie pewnych gatun-
ków owadów14. 

Wbrew popularnej opinii, że wegetarianizm i weganizm to zdrowe al-
ternatywny w stosunku do tradycyjnej diety to mogą one stwarzać ryzyko 
wystąpienia niedoborów żywieniowych.

W związku z tym należy podjąć pewne środki ostrożności, aby zapewnić 
odpowiednio zbilansowaną dietę15. Odpowiednio dostosowane diety wegeta-
riańska i wegańska spełniają założenia dobrze zbilansowanej diety oraz pokry-
wają zalecane zapotrzebowanie energetyczne16.

14 A. R. Mangels, V. Messina, Considerations in planning vegan diets, „Journal of the Amer-
ican Dietetic Association” 2001, nr 101(6), s. 670–677, https://doi.org/10.1016/S0002- 
8223(01)00169-9.
15 D. R. Bakaloudi, A. Halloran, H. L. Rippin, A. C. Oikonomidou, T. I. Dardavesis, J. Wil-
liams, M. Chourdakis, Intake and adequacy of the vegan diet. A systematic review of the evidence, 

„Clinical Nutrition” 2021, nr 40(5), s. 3503–3521, https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.11.035; 
V. Melina, W. Craig, S. Levin, Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetari-
an Diets, „Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics” 2016, nr 116(12), s. 1970–
1980, https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.09.025; P. Müller, Vegan Diet in Young Children  
[w:] Nestlé Nutrition Institute Workshop Series, W. K. F. Michaelsen, L. M. Neufeld, A. M. 
Prentice (red.), nr 93, s. 103–110, https://doi.org/10.1159/000503348; G. Sebastiani, A. Her-
ranz Barbero, C. Borrás-Novell, M. Alsina Casanova, V. Aldecoa-Bilbao, V. Andreu-Fernández,  
O. García-Algar, The Effects of Vegetarian and Vegan Diet during Pregnancy on the Health of Moth-
ers and Offspring, „Nutrients” 2019, nr 11(3), s. 557, https://doi.org/10.3390/nu11030557;  
P. Shen, G. D. Walker, Y. Yuan, C. Reynolds, D. P. Stanton, J. R. Fernando, E. C. Reynolds, 
Effects of soy and bovine milk beverages on enamel mineral content in a randomized, double-blind 
in situ clinical study, „Journal of Dentistry” 2019, nr 88, s. 103160, https://doi.org/10.1016/j.
jdent.2019.06.007; R. Tso, C. G. Forde, Unintended Consequences: Nutritional Impact and 
Potential Pitfalls of Switching from Animal-to Plant-Based Foods, „Nutrients” 2021, nr 13(8),  
s. 2527, https://doi.org/10.3390/nu13082527.
16 D. R. Bakaloudi, A. Halloran, H. L. Rippin, A. C. Oikonomidou, T. I. Dardavesis,  
J. Williams, M. Chourdakis, Intake and adequacy of the vegan diet. A systematic review  
of the evidence, „Clinical Nutrition” 2021, nr 40(5), s. 3503–3521, https://doi.org/10.1016/j.
clnu.2020.11.035; V. Melina, W. Craig, S. Levin, Position of the Academy of Nutri-
tion and Dietetics: Vegetarian Diets, „Journal of the Academy of Nutrition and Dietet-
ics” 2016, nr 116(12), s. 1970–1980, https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.09.025; J. Nebl,  
J. P. Schuchardt, A. Ströhle, P. Wasserfurth, S. Haufe, J. Eigendorf, A. Hahn, Micronutrient 
Status of Recreational Runners with Vegetarian or Non-Vegetarian Dietary Patterns, „Nutrients” 
2019, nr 11(5), s. 1146, https://doi.org/10.3390/nu11051146; N. S. Rizzo, K. Jaceldo-Siegl,  
J. Sabate, G. E. Fraser, Nutrient Profiles of Vegetarian and Nonvegetarian Dietary Patterns, 

„Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics” 2013, nr 113(12), s. 1610–1619, https://
doi.org/10.1016/j.jand.2013.06.349; D. T. Thomas, K. A. Erdman, L. M. Burke, Position 
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Celem pracy była ocena wiedzy i postaw polskich studentów wobec we-
ganizmu i wegetarianizmu.

Materiał i metody badań

Badanie zostało zrealizowane w okresie od wrzenia do listopada 2019 
roku we Wrocławiu. Materiał badawczy zebrano metodą ankietową z wyko-
rzystaniem anonimowego kwestionariusza stworzonego przy pomocy pro-
gramu Formularze Google. Ankietę umieszczono na portalu internetowym 
Facebook. W badanu udział wzięła wyselekcjonowana grupa studentów 
używających portalu internetowego, na którym została umieszczona ankieta. 
Kwestionariusz ankietowy został skonstruowany specjalnie na potrzeby bada-
nia i składała się z pytań zamkniętych jedno- i wielokrotnego wyboru.

Zadaniem respondentów było udzielenie odpowiedzi na pytania związa-
ne z wiekiem, płcią, miejscem zamieszkania, kierunkiem studiów oraz wiedzą 
na temat diet roślinnych i postaw wobec nich. Za udzielenie poprawnej od-
powiedzi na pytania związane z wiedzą na temat diet roślinnych ankietowany 
otrzymywał 1 punkt, natomiast za udzielenie błędnej odpowiedzi 0 punktów. 
Ocenę poziomu wiedzy na temat diet roślinnych skategoryzowano na podsta-
wie sumy uzyskanych punktów: ocena niedostateczna 0 – 20 punków, ocena 
dostateczna 21 – 28 punków, ocena dobra 29 – 36 punków, ocena bardzo 
dobra 37 – 41 punków. 

W badaniu wzięło udział 113 osób w tym 18 (16%) mężczyzn  
i 95 (84%) kobiet. Respondentów podzielono ze względu na wiek, kierunek 
studiów oraz miejsce zamieszkania. Wiek został skategoryzowany w następują-
cy sposób: poniżej 20 roku życia (1 mężczyzna; 10 kobiet), 21-25 lat (10 męż-
czyzn; 75 kobiet) oraz powyżej 25 roku życia (7 mężczyzn; 10 kobiet). Kieru-
nek studiów podzielono na cztery kategorie: Dietetyka/ Żywienie Człowieka  
i Dietetyka (11 mężczyzn; 64 kobiet), Technologia Żywności/ Biotechno-
logia (2 mężczyzn; 6 kobiet), medyczny inny niż dietetyka (2 mężczyzn;  
7 kobiet), niezwiązany z żywieniem człowieka. (3 mężczyzn; 18 kobiet). Na-
tomiast miejsce zamieszkania zostało podzielone w następujący sposób: Mia-
sto powyżej 200 tys. mieszkańców (7 mężczyzn; 23 kobiet), Miasto poniżej  
200 tys. mieszkańców (8 mężczyzn; 45 kobiet), Wieś (3 mężczyzn; 27 kobiet).

of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College  
of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance, „Journal of the Academy of Nutrition 
and Dietetics” 2016, nr 116(3), s. 501–528, https://doi.org/10.1016/j.jand.2015.12.006.
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Do opracowania analizowanego materiału wykorzystano: Microsoft Ex-
cel, Statistica 13.3 (StatSoft, Polska). W celu sprawdzenia czy występuje za-
leżność pomiędzy: kierunkiem studiów, postawą wobec diet roślinnych, przy-
czyną zmiany diety na rośliną a poziomem wiedzy; spożywaniem napojów 
roślinnych, spożywaniem produktów sojowych, korzyściami ze stosowania 
diety wegańskiej, zagrożeniami związanymi ze stosowaniem diety wegańskiej 
a rodzajem stosowanej diety; dostępnością produktów sojowych a miejscem 
zamieszania zastosowano test Chi2. Przyjęto 5% ryzyko błędu statystycznego 

– p<0,05, poziom istotności α=0,05.

Wyniki 

Na ocenę poziomu wiedzy respondentów na temat diet wegańskich miał 
wpływ kierunek studiów (α=0,05). Badani studiujący dietetykę lub żywienie 
człowieka i dietetykę odznaczali się najwyższym poziomem wiedzy na temat 
diet roślinnych, natomiast najniższy poziom wiedzy, cechował studentów kie-
runków niezwiązanych z żywieniem człowieka (tab. 1).

Postawa studentów wobec diet roślinnych zależała od posiadanego po-
ziomu wiedzy na temat diet wegańskich (α=0,05). Ankietowani, których 
poziom wiedzy był niedostateczny cechowali się neutralnym nastawieniem  
w stosunku do diet roślinnych, natomiast respondenci, którzy odznaczali się 
dobrym poziomem wiedzy byli pozytywnie nastawieni w stosunku do diet 
wegańskich (tab. 2).

Rodzaj stosowanej diety wpływa na częstotliwość spożywania napojów ro-
ślinnych (α=0,05). Respondenci stosujący dietę roślinną częściej spożywali na-
poje roślinne niż badani, którzy deklarowali tradycyjny model żywienia (tab. 3).

Wykazano zależność pomiędzy rodzajem stosowanej diety a częstotliwo-
ścią spożywania produktów sojowych (α=0,05). Ankietowani stosujący dietę 
roślinną częściej spożywali produkty sojowe (tab. 4).

Dostępność produktów sojowych w okolicach miejsca zamieszkania re-
spondentów zależała od wielkości miejscowości, w której mieszkał ankietowa-
ny (α=0,05). Studenci zamieszkujący miasta powyżej 200 tys. mieszkańców 
uważali, że dostęp do tego typu produktów jest wystarczający, natomiast re-
spondenci z mniejszych miast oraz wsi deklarowali niedostateczną dostępność 
produktów sojowych w swoich okolicach (tab. 5).
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Tabela 1. Ocena poziomu wiedzy na temat diet roślinnych z uwzględnieniem kierunku 
studiów

Ocena poziomu wiedzy na temat diet roślinnych

Niedostateczna Dostateczna Dobra
Bardzo 
dobra

Razem

Kierunek 
studiów

Kierunek 
niezwiązany 
z żywieniem 
człowieka

Lo 14 7 0 0

21

Lo-Le +5,82 -1,36 -3,9 -0,56
% kolumny 31,82% 15,56% 0% 0%
% wiersza 66,67% 33,33% 0% 0%
% ogółu 12,39% 6,19% 0% 0%

Kierunek  
medyczny  

inny  
niż dietetyka

Lo 5 4 0 0

9

Lo-Le +1,5 +0,42 -1,67 -0,24
% kolumny 11,36% 8,89% 0% 0%
% wiersza 55,56% 44,44% 0% 0%
% ogółu 4,42% 3,54% 0% 0%

Dietetyka/ 
Żywienie  

Człowieka  
i Dietetyka

Lo 21 32 19 3

75
Lo-Le -8,2 +2,13 +5,06 +1

% kolumny 47,73% 71,11% 90,48% 100%
% wiersza 28% 42,67% 25,33% 4%
% ogółu 18,58% 28,32% 16,81% 2,65%

Technologia 
Żywności/ 

Biotechnologia

Lo 4 2 2 0

8

Lo-Le +0,88 -1,19 +0,51 -0,21

% kolumny 9,09% 4,44% 9,52% 0%

% wiersza 50% 25% 25% 0%
% ogółu 3,54% 1,77% 1,77% 0%

Razem 44 45 21 3 113

Chi2 NW=17,31565, df=9, P=0,044
Lo – wartości obserwowane, Le – wartości oczekiwane 

Tabela 2. Postawa studentów wobec diet roślinnych z uwzględnieniem oceny poziomu 
wiedzy

Ocena poziomu wiedzy na temat diet roślinnych

Niedostateczna Dostateczna Dobra
Bardzo 
dobra

Razem

Postawa 
wobec diet 
wegańskich

Pozytywna

Lo 7 16 13 1

70

Lo-Le -7,4 +1,27 +6,12 +0,02
% kolumny 15,91% 35,56% 61,9% 33,33%
% wiersza 18,92% 43,24% 35,14% 2,7%
% ogółu 6,19% 14,16% 11,5% 0,88%

Neutralna

Lo 33 27 8 2

37
Lo-Le +5,74 -0,88 -5 +0,14

% kolumny 75% 60% 38,1% 66,67%
% wiersza 47,14% 38,57% 11,43% 2,86%
% ogółu 29,2% 23,89% 7,08% 1,77%

Negatywna

Lo 4 2 0 0

6

Lo-Le +1,67 -0,39 -0,16 -1,12
% kolumny 9,09% 4,44% 0% 0%
% wiersza 66,67% 33,33% 0% 0%
% ogółu 3,54% 1,77% 0% 0%

Razem 44 45 3 21 113

Chi2 NW=17, 15,07083, df=6, P=0,019
Lo – wartości obserwowane, Le – wartości oczekiwane 
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Tabela 3. Rodzaj diety a spożywanie napojów roślinnych

Rodzaj diety

Tradycyjna Roślinna Razem

Czy spożywasz 
napoje roślinne?

Tak

Lo 39 15

54
Lo-Le -4,96 +4,96

% kolumny 42,39% 71,43%
% wiersza 72,22% 27,78%
% ogółu 34,51% 13,27%

Nie

Lo 53 6

59
Lo-Le +4,96 -4,96

% kolumny 57,61% 28,55%
% wiersza 89,83%% 10,17%
% ogółu 46,9% 5,31%

Razem 92 21 113

Chi2 NW=5,777650, df=1, P=0,016
Lo – wartości obserwowane, Le – wartości oczekiwane 

Tabela 4. Rodzaj diety a spożywanie produktów sojowych

Rodzaj diety
Tradycyjna Roślinna Razem

Czy spożywasz 
produkty sojowe?

Tak

Lo 44 18

62
Lo-Le -6,48 +6,48

% kolumny 70,97% 29,03%
% wiersza 47,83% 85,71%
% ogółu 38,94% 15,93%

Nie

Lo 48 3

51
Lo-Le +6,48 -6,48

% kolumny 94,12% 5,88%
% wiersza 52,17% 14,29%
% ogółu 42,48% 2,65%

Razem 92 21 113

Chi2 NW=9,911323, df=1,P=0,002
Lo – wartości obserwowane, Le – wartości oczekiwane 

Tabela 5. Ocena dostępności produktów sojowych w zależności od miejsca zamieszkania

Miejsce zamieszkania
Miasto  

powyżej 200 tys. 
Mieszkańców

Miasto  
poniżej 200 tys.  
Mieszkańców

Wieś Razem

Czy uważasz, 
że dostępność 

produktów 
sojowych w 

Twojej okolicy jest 
wystarczająca?

Tak

Lo 23 24 13

60
Lo-Le +7,07 -4,14 -2,93

% kolumny 76,67% 45,28% 43,33%
% wiersza 38,33% 40% 21,67%
% ogółu 20,35% 21,24% 11,5%

Nie

Lo 2 14 5

21
Lo-Le -3,58 +4,15 -0,58

% kolumny 6,67% 26,42% 16,67%
% wiersza 9,52% 66,67% 23,81%
% ogółu 1,77% 12,39% 4,42%

Nie  
wiem

Lo 5 15 12

32
Lo-Le -3,5 -0,01 +3,5

% kolumny 16,67% 28,3% 40%
% wiersza 15,63% 46,88% 37,5%
% ogółu 4,42% 13,27% 10,62%

Razem 30 53 30 113

Chi2 NW=11,27164, df=4, P=0,02
Lo – wartości obserwowane, Le – wartości oczekiwane 
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Według respondentów najczęstszymi przyczynami stosowania diety we-
gańskiej lub wegetariańskiej były powody: etyczne takiej odpowiedzi udzieliło 
89% mężczyzn, 93% kobiet, 92% ogółem, moda oraz trendy 61% mężczyzn, 
60% kobiet, 60% ogółem. Pozostałe odpowiedzi kształtowały się następująco 
ze względu na środowisko 28% mężczyzn, 49% kobiet, 46% ogółem, dla 
utrzymania zdrowia jak najdłużej 44% mężczyzn, 41% kobiet, 42% ogółem, 
niechęć do produktów pochodzenia zwierzęcego ze względu na poglądy re-
ligijne 28% mężczyzn, 52% kobiet, 48% ogółem oraz obniżenie masy cia-
ła 39% mężczyzn, 21% kobiet, 24% ogółem. Ponadto 81% respondentów 
poprawianie odpowiedziało na pytanie czy sportowcy mogą stosować dietę 
wegetariańską. Nieco mniej badanych 69% prawidłowo ustosunkowało się do 
pytania „Czy kobiety w ciąży mogą być wegetariankami?”.

Najlepiej znanym produktem pochodzenia sojowego wśród badanych 
osób było tofu, nieco ponad 98% respondentów poprawnie wskazało defini-
cję tego artykułu spożywczego. Natomiast znajomością miso wykazało się już 
tylko 64% respondentów. Najmniej znanymi produktami okazały się: tem-
peh (42%) oraz seitan, który był znany zaledwie 31% ankietowanych.

Według badanych diety wegańskie najczęściej cechują się niedobora-
mi: żelaza (70%), witaminy B12 (58%), białka (51%) oraz wapnia (40%), 
a także tłuszczów (29%), wielu witamin i składników mineralnych (28%).  
Za najmniej niedoborowy składniki odżywczy ankietowaniu uznali witami-
nę C, taką odpowiedź deklarowało 2% uczestników badania. Ponadto 6% 
respondentów odpowiedziało, że nie wie jakie składniki odżywcze mogą być 
niedoborowe w diecie wegańskiej.

Blisko 57% (11 mężczyzn, 53 kobiety) respondentów deklarowało neu-
tralny stosunek do diet roślinnych, natomiast pozytywne nastawienie do tego 
typu diet cechowało 34% (5 mężczyzn, 33 kobiety) badanych. Zaledwie 5% 
(2 mężczyzn, 4 kobiety) ankietowanych posiadło negatywne zdanie na temat 
diety wegetariańskiej oraz wegańskiej. Ponadto 4% (5 kobiet) ankietowanych 
deklarowało brak zdania na temat tych diet.

Dyskusja

Sposób żywienia – różnorodność diety, zbilansowane posiłki i suple-
mentacja stanowią czynniki determinujące prawidłową homeostazę organi-
zmu. Zróżnicowanie stosowanych powszechnie diet jest poddawane częstym 
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badaniom w różnych grupach społecznych i wiekowych17. Studenci stanowią 
specyficzną grupę badanych, a prawidłowe schematy żywieniowe mają wpływ 
nie tylko na ich stan zdrowia i wygląd, ale również na przekazywanie własnych 
nawyków nowym pokoleniom18.

Spożywanie produktów sojowych cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem wśród młodych ludzi. Dostępność tego rodzaju produktów a miej-
sce zamieszkania dało wynik istotny statystycznie, na co też zwróciła uwagę 
Rybowska19. Z przeprowadzonych przez nią badań wynika, że cena, wygoda 
i wpływ na zdrowie stanowiły trzy najważniejsze determinanty wyboru pro-
duktów sojowych. W badaniu Mocarskiej20 wykazano, że najczęstszymi przy-
czynami zakupu produktów wegańskich były: etyka, ekologia oraz pozytywny 
wpływ na zdrowie. Ponadto zaobserwowano podobne wyniki dotyczące do-
stępności produktów wegańskich jak w badaniu własnym.

W prezentowanych badaniach wykazano, że studenci stosujący dietę ro-
ślinną częściej spożywają produkty sojowe niż studenci stosujący inne diety.  
Z badań Loma Linda University, wynika że w dietach wegetariańskich kładzie 
się nacisk na spożywanie produktów sojowych, co znajduje odzwierciedlenie 
w piramidzie LLU Vegetarian Food Guide. Uwagę zwraca również analiza 
poszczególnych komponentów posiłków, w których weganie uzyskują wyższe 
oceny dla roślin strączkowych i warzyw niż wegetarianie (Vegetarian Food 
Guide Pyramid 2012). Co więcej z badań przeprowadzonych w Wielkiej Bry-
tanii przez Le i in.21 wśród młodych dorosłych wynika, że substytuty mleka 
sojowego były najczęściej spożywanym pokarmem na bazie soi.

W przypadku studentów stosujących dietę wegetariańską wykazano naj-
wyższe spożycie produktów sojowych. Przez wzgląd na niską wartość ener-
getyczną i wysoką zawartość białka soja uznawana jest za cenny składnik  

17 W. Pilis, K. Stec, M. Zych, A. Pilis, Health benefits and risk associated with adopting a vege-
tarian diet, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 2014, nr 65(1).
18 A. M. Witkowska, A. Waśkiewicz, M. E. Zujko, D. Szcześniewska, A. Pająk, U. Stepaniak, 
W. Drygas, Dietary Polyphenol Intake, but Not the Dietary Total Antioxidant Capacity, Is Inverse-
ly Related to Cardiovascular Disease in Postmenopausal Polish Women: Results of WOBASZ and 
WOBASZ II Studies, „Oxidative Medicine and Cellular Longevity” 2017, s. 1–11, https://doi.
org/10.1155/2017/5982809.
19 A. Rybowska, Produkty sojowe w opinii konsumentów trójmiasta, „Roczniki Naukowe Stowa-
rzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2016, nr 18(3).
20 A. Mocarska, Postrzeganie wegańskiej oferty rynkowej przez konsumentów w Polsce w świetle 
badań ankietowych, 2021, https://doi.org/10.34616/142112.
21 L. Le, J. Sabaté, P. Singh, K. Jaceldo-Siegl, The Design, Development and Evaluation of the 
Vegetarian Lifestyle Index on Dietary Patterns among Vegetarians and Non-Vegetarians, „Nutri-
ents” 2018, nr 10(5), s. 542, https://doi.org/10.3390/nu10050542.
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w dietach osób z chorobami dietozależnymi np. w diecie bezglutenowej22. 
Soja ma również dobroczynne działanie w chorobach takich jak: cukrzyca, 
choroby układu krążenia, choroby tarczycy i w profilaktyce niektórych cho-
rób nowotworowych23.

Roślinne alternatywy mleka posiadają olbrzymią perspektywę na rynku 
zdrowej żywności. W przeprowadzonej analizie wykazano istotny statystycznie 
związek pomiędzy studentami stosującymi dietę roślinną a spożyciem napo-
jów roślinnych w porównaniu ze studentami stosującymi inne diety. Ciekawe 
wydają się być kluczowe aspekty przy wyborze mleka roślinnego wśród konsu-
mentów zagranicznych np.: zawartość cukru, źródło pochodzenia roślinnego 
i rozmiar opakowania. Znaczący wpływ na konsumentów będących na diecie 
wegetariańskiej jak i innej mają czynniki takie jak nietolerancja laktozy i chęć 
jej zbilansowanej24. Zastanawiającym jest wynik badań przeprowadzonych  
w Szwecji wśród młodych dorosłych, z których wynikało, że mleko owsiane 
było preferowane bardziej niż mleko średniotłuszczowe, niezależnie od po-
chodzenia etnicznego, płci lub stanu nietolerancji nabiału, natomiast mle-
ko sojowe w tej klasyfikacji uzyskało najniższy wynik25. Roślinne substytuty 
mleka mają pozytywne działanie ze względu na bogate działanie przeciwu-
tleniające, zawartość izoflawonów i kwasów tłuszczowych, które zmniejszają 
ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, niektórych nowotworów, miażdżycy  
i cukrzycy oraz mogą wykazywać właściwości łagodzące objawy menopau-
zy26,27. Dobrze zbilansowana dieta roślinna wraz z suplementacją stanowi źró-
dło witaminy B12 i zapewnia odpowiednie spożycie składników odżywczych28.

Studenci w badaniu własnym stosujący dietę wegetariańską, wegańską 
oraz inną niż dieta roślinna najczęściej wskazywali, że korzyścią ze stosowania 

22 D. Włodarek, E. Lange, D. Głąbska, L. Kozłowska, Dietoterapia, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, 2015.
23 L. Piejko, A. Nawrat-Szołtysik, D. Kopeć, D. Broncel-Czekaj, Z. Nowak, Jakość diety  
i wybrane zachowania zdrowotne dorosłych chorych na cukrzycę typu 2., 2018, nr 9(1), s. 36–44.
24 L. Zandona, C. Lima, S. Lannes, Plant-Based Milk Substitutes: Factors to Lead to Its Use and 
Benefits to Human Health [w:] Milk Substitutes-Selected Aspects, M. Ziarno (red.), IntechOpen, 
2021, https://doi.org/10.5772/intechopen.94496.
25 L. Piejko, A. Nawrat-Szołtysik, D. Kopeć, D. Broncel-Czekaj, Z. Nowak, Jakość diety  
i wybrane zachowania zdrowotne dorosłych chorych na cukrzycę typu 2., 2018, nr 9(1), s. 36–44.
26 Abumweis, S. Suhad, R. Barake, P. Jones, Plant sterols/stanols as cholesterol lowering agents: 
A meta-analysis of randomized controlled trials, „Food & Nutrition Research” 2008, nr 52(1),  
s. 1811, https://doi.org/10.3402/fnr.v52i0.1811.
27 C. R. D’Adamo, A. Sahin, Soy foods and supplementation: A review of commonly perceived 
health benefits and risks, „Altern Ther Health Med.” 2014, nr 20, s. 39–51.
28 V. Melina, W. Craig, S. Levin, Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian 
Diets, „Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics” 2016, nr 116(12), s. 1970–1980, 
https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.09.025.
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diety roślinnej jest zmniejszenie się poziomu ryzyka rozwoju chorób serca  
i układu krążenia29,30. Ponadto z badań przeprowadzonych przez Pettersena  
i in.31 wynika, że zarówno dieta wegetariańska, jak i wegańska mają znaczący 
wpływ na zmniejszenie nadciśnienia tętniczego, a w związku z tym ograniczają 
występowanie chorób układu krwionośnego i serca. Co więcej dowiedziono, 
że dużą korzyścią diety wegetariańskiej jest skuteczne zmniejszenie występo-
wania zespołu metabolicznego32. Z badań Abumweis i in.33 wynika, że oso-
by stosujące dietę wegetariańską lub wegańską wykazywały zdrowsze nawyki 
żywieniowe i lepszy styl życia w porównaniu z pozostałą częścią populacji 
belgijskiej, która stosowała inne diety. Analiza żywieniowa diet roślinnych 
wskazuje na zmniejszone spożycie białka i tłuszczów oraz zwiększone spożycie 
węglowodanów i błonnika, co determinuje funkcjonowanie układu krwio-
nośnego. Większa część badania wskazuje również na spożywanie makro  
i mikroskładników blisko zaleceniom. 

W przeprowadzonym badaniu własnym wykazano, że osoby studiujące 
dietetykę lub żywienie człowieka i dietetykę miały najwyższym poziom wiedzy 
na temat diet roślinnych. Podobne wyniki otrzymali Misiarz i in.34 w badaniu 
ogólnej wiedzy żywieniowej studentów, gdzie również wykazano, że studenci 
dietetyki charakteryzowali się najlepszą wiedzą, natomiast osoby studiujące na 
kierunkach niemedycznych średnim poziomem wiedzy. Takie wyniki mogą 
świadczyć o nabyciu w trakcie studiów informacji na temat racjonalnego 
odżywiania. 

W przeprowadzonym badaniu ponad połowa (57%) respondentów 
zadeklarowała neutralny stosunek do diet roślinnych, a pozytywne nasta-
wienie 34% badanych. W analizie Wydrzyńskiej35 zbadano jak odbierani 

29 F. Curtain, S. Grafenauer, Plant-Based Meat Substitutes in the Flexitarian Age: An Audit of 
Products on Supermarket Shelves, „Nutrients” 2019, nr 11(11), s. 2603, https://doi.org/10.3390/
nu11112603.
30 A. Kopeć, E. Nowacka, E. Piątkowska, T. Leszczyńska, Charakterystyka i prozdrowotne wła-
ściwości steroli roślinnych, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2011, nr 3(76), s. 5–14.
31 B. J. Pettersen, R. Anousheh, J. Fan, K. Jaceldo-Siegl, G. E. Fraser, Vegetarian diets and blood 
pressure among white subjects: Results from the Adventist Health Study-2 (AHS-2), „Public Health 
Nutrition” 2021, nr 15(10), s. 1909–1916, https://doi.org/10.1017/S1368980011003454.
32 G. Rizzo, L. Baroni, Soy, Soy Foods and Their Role in Vegetarian Diets, „Nutrients” 2018,  
nr 10(1), 43, https://doi.org/10.3390/nu10010043.
33 Abumweis, S. Suhad, R. Barake, P. Jones, Plant sterols/stanols as cholesterol lowering agents: 
A meta-analysis of randomized controlled trials, „Food & Nutrition Research” 2008, nr 52(1),  
s. 1811, https://doi.org/10.3402/fnr.v52i0.1811.
34 M. Misiarz, E. Grochowska-Niedworok, L. Dul, J. Wyka, E. Malczyk, B. Całyniuk, Ocena 
wiedzy żywieniowej studentów PWSZ w Nysie, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” 2015, 
nr 48(3).
35 J. Wydrzyńska, Postawy wobec weganizmu, „Rzeszowskie Studia Socjologiczne” 2018, nr 11, 
s. 36–64.



141

OCENA WIEDZY I POSTAWA POLSKICH STUDENTÓW...

przez społeczeństwo są weganie. Wykazano, że 60,5% ankietowanych było 
pozytywnie do nich nastawionych, 12,5% raczej pozytywnie, a obojętnie 
21,2%. W obydwu badaniach więcej kobiet w stosunku do mężczyzn mia-
ło pozytywny stosunek diet roślinnych, natomiast negatywne nastawienie 
częściej przejawiali respondenci. Przychylna postawa kobiet mogła wynikać 
z większej tolerancji i wrażliwości. Weganizm kojarzony był z ochronną śro-
dowiska naturalnego oraz dbaniem o zwierzęta, mniejsze zainteresowanie 
tymi tematami wykazywali mężczyźni. W badaniu Wydrzyńskiej poruszono 
także kwestię weganizmu i natury człowieka. Aż 336 (69,9%) responden-
tów nie zgodziło się z tezą, że weganizm jest przeciwny biologii człowieka, 
77 (16%) badanych miało inne przekonanie, a 68 (14,1%) ankietowanych 
nie posiadało zdania na ten temat. Więcej mężczyzn (27,9%) niż kobiet 
(14,05%) uważało, że weganizm jest sprzeczny z naturą człowieka. Przyczy-
ną tego mogło być przeświadczenie częściej występującej u mężczyzn opinii,  
że człowiekowi potrzebne było mięso do prawidłowego rozwoju jako najlep-
sze źródło białka, a także stanowisko, że ludzie mają prawo do rządzenia świa-
tem zarówno florą jak i fauną. Dużo osób uważało, że człowiek od początku 
występowania był wszystkożerny przez co potrzebuje produktów mięsnych  
i roślinnych36. W badaniu Śliwińskiej i in.37 dotyczącym wiedzy na temat diet 
wegetariańskich prawie 33% respondentów będących na diecie tradycyjnej (82 
osoby) uważało, że nie powinno się stosować diety wegańskiej jako sposobu od-
żywiania się. W grupie niewegetarian 7% respondentów odpowiedziało również,  
że dieta wegetariańska zawsze niekorzystnie wpływa na organizm ludzki. Ta-
kie wyniki mogły świadczyć o występujących stereotypach na temat diet ro-
ślinnych oraz o niedostatecznym poziomie wiedzy na ich temat.

W badaniu własnym sprawdzono wiedzę respondentów w zakresie sto-
sowania diety wegetariańskiej u kobiet w ciąży. Większość ankietowanych 
(69%) udzieliło poprawnej odpowiedzi. W badaniu Śliwińskiej i in.38 ponad 
60% respondowanych wegetarian również uznała, że dzieci, osoby karmią-
ce oraz kobiety ciężarne mogą stosować dietę wegetariańska i wegańską, 
natomiast osoby będące na diecie tradycyjnej uważały, że obydwie diety są 
przeznaczone dla zdrowych oraz dorosłych osób. Amerykańskie Stowarzysze-
nie Dietetyczne uznało, że dobrze zbilansowane diety wegetariańskie mogą 

36 J. Wydrzyńska, Postawy wobec weganizmu, „Rzeszowskie Studia Socjologiczne” 2018, nr 11, 
s. 36–64.
37 A. Śliwińska, M. Olszówka, M. Pieszko, Ocena wiedzy na temat diet wegetariańskich wśród po-
pulacji trójmiejskiej, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni” 2019, nr 86, s. 133–146.
38 A. Śliwińska, M. Olszówka, M. Pieszko, Ocena wiedzy na temat diet wegetariańskich wśród po-
pulacji trójmiejskiej, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni” 2019, nr 86, s. 133–146.
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być stosowane w każdym etapie życia, również w okresie laktacji i ciąży,  
do czego odnosi się także polskie Narodowe Centrum Edukacji Żywienio-
wej39,40. W badaniu własnym 81% ankietowanych prawidłowo odpowiedziało 
na pytanie dotyczące diety wegetariańskiej u sportowców. Diety roślinne wy-
magają większej uważności pod względem bilansowania mikro i makroskład-
ników. Główne składniki niedoborowe według respondentów to żelazo, wita-
mina B12, białko oraz wapń. Jednak poprzez strategiczny dobór i zarządzanie 
wyborami żywieniowymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osiągnięcie 
zaleceń energetycznych oraz odżywczych, wraz z odpowiednią suplementacją, 
dieta wegańska i wegetariańska może w zadowalający sposób zaspokoić po-
trzeby większości osób, w tym sportowców41.

Popularność produktów wegańskich i wegetariańskich wiązała się  
z większym zainteresowaniem dietami roślinnymi. Jak pokazują dane częściej 
poszukiwane są informacje na temat diety wegańskiej, wzrosła także liczba 
otwartych restauracji wegańskich i wegetariańskich w Polsce. Na wybór diet 
roślinnych wypływ mają również social media, blogerzy oraz influencerzy 
promujący dietę wegańską42. W badaniu autorskim dotyczącym znajomości 
wybranych produktów sojowych, więcej kobiet w porównaniu do mężczyzn 
deklarowało znajomość poszczególnych produktów, ale wyjątkiem był miso. 
Z badania Stankiewicz i Sułkowskiej wynikało, że respondentki lepiej zna-
ły zamienniki mięsa. W ankiecie Gadzały i Lesiowa43, dotyczącej znajomo-
ści trendów żywieniowych respondentki w stosunku do respondentów miały 
większą wiedzą na ich temat.

Podsumowanie i wnioski

Wegetarianizm i jego odmiany stają się coraz bardziej popularne wśród 
młodych osób, które coraz częściej dbają o swoje zdrowie. W związku z rosną-
cą popularnością diet roślinnych oraz niskim poziomem wiedzy na ich temat, 
należy zwiększyć poziom edukacji żywieniowej dotyczącej wegetarianizmu  

39 K. Stoś, R. Wierzejska, M. Siuba-Strzelińska, Suplementy diety–czy potrzebujesz?, „NCEŻ” 
2019, https://ncez. pl/upload/broszura_suplementy.pdf.
40 A. Wiesner, P. Paśko, Stosowanie suplementów u kobiet ciężarnych w świetle najnowszych reko-
mendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, „Farmacja Polska” 2021, nr 77(1).
41 D. Rogerson, Vegan diets: Practical advice for athletes and exercisers, „Journal of the In-
ternational Society of Sports Nutrition” 2017, nr 14(1), s. 36, https://doi.org/10.1186/s12 
970-017-0192-9.
42 Crowdway, Wpływ Zachowań Konsumenckich Na Rozwój Rynku E-Grocery, 2021.
43 K. Gadzała, T. Lesiów, Wiedza konsumentów na temat aktualnych trendów żywieniowych, 

„Engineering Sciences And Technologies” 2019, nr 2(33), s. 26–43, https://doi.org/10.15611/
nit.2019.2.02.
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i weganizmu. Zdecydowana większość respondentów przejawiała neutralną 
lub pozytywną postawę w stosunku do diet roślinnych, czemu może towarzy-
szyć wzrost dostępności wegetariańskich i wegańskich produktów żywnościo-
wych. W związku z powyższym warto kontynuować badania z zakresu wiedzy 
społeczeństwa na temat diet roślinnych celem poznania obszarów, w których 
ona jest niedostateczna.
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ASSESSMENT OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE  
OF POLISH STUDENTS TOWARDS VEGANISM  

AND VEGETARIANISM

Abstract: There is a growing trend among many young people in adopting 
a vegetarian and vegan diet. However, like all diets, they must be properly 
balanced in terms of the amount of energy supplied from food and nutri-
ents in order to have a beneficial effect on health. The aim of the study was  
to assess the knowledge and attitude of Polish students towards veganism 
and vegetarianism. Methods: The study was carried out in the period from 
September to November 2019 in Wroclaw. 113 people participated in the 
study, including 18 men and 95 women. Results: The level of knowledge  
of the respondents about vegan diets was influenced by the field of study  
(α = 0.05). The respondents who studied dietetics or human nutrition and dietet-
ics were characterized by the highest level of knowledge about plant-based diets.  
The respondents whose level of knowledge was insufficient were characterized 
by a neutral attitude towards plant-based diets, while the respondents who had 
a good level of knowledge had a positive attitude towards vegan diets. Accord-
ing to the respondents, vegan diets are most often deficient in: iron, vitamin 
B12, protein and calcium. Almost 57% of respondents declared a neutral at-
titude to plant diets. Vegetarianism and its variants are becoming more and 
more popular among young people who are increasingly taking care of their 
health. Due to the growing popularity of plant-based diets and the low level 
of knowledge about them, the level of nutritional education on vegetarianism 
and veganism should be increased.

Keywords: Vegetarian diet, vegan diet, soy products, deficiencies.
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Patrycja Poziemska1

DIETY ALTERNATYWNE  
A MIKROBIOTA JELITOWA 

Streszczenie: W ostatnich latach popularność diet alternatywnych znacząco 
wzrosła. Ich zwolennicy rozwiązań chwalą dobroczynny wpływ tych diet za-
równo na poprawę zdrowia jak i na redukcję masy ciała. Szczególnie ważny 
stał się temat mikrobioty jelitowej. Różnorodny mikrobiom stanowi o home-
ostazie całego organizmu. W opracowaniu scharakteryzowano wybrane diety 
alternatywne oraz ich wpływ na funkcjonowanie mikrobioty jelitowej.

Słowa kluczowe: Mikrobiota, jelita, diety alternatywne, mikrobiom, bakterie.

Wstęp 

Popularność diet alternatywnych rośnie z każdym dniem. Wspomagają 
one leczenie różnych schorzeń, przez co istnieje konieczność oceny ich sku-
teczności i bezpieczeństwa. W niniejszej pracy został opisany wpływ stoso-
wania diet alternatywnych na mikrobiotę jelitową. Mikrobiota jelitowa pełni 
w organizmie wiele istotnych funkcji, przez co jej stan ma istotny wpływ na 
zdrowie człowieka. 

Twórcy diet alternatywnych odwołują się do zalet płynących z ich sto-
sowania, niestety w wielu przypadkach nie uwzględniają wad z nimi związa-
nych. Niektóre rygorystyczne diety nie są zalecane. W świetle najnowszych 
badań uważane są za niebezpieczne, prowadzące do wyniszczenia organizmu,  
a w skrajnych wypadkach nawet do śmierci.

1 Licencjat, studentka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, dietetyk kliniczny.
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Terminologia

Założeniem diet alternatywnych jest nie tylko ograniczenie spożywania 
konkretnych produktów spożywczych, ale również dążenie do modyfikacji 
makroskładników. Diety alternatywne powinny być tak skomponowane aby 
pokrywały zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne składniki odżywcze2.  
Niestety wielokrotnie zdarza się, że stosowane diety alternatywne są niedobo-
rowe i zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu organizmu. Do najpopular-
niejszych diet alternatywnych należą diety: niskowęglowodanowe, wysoko-
białkowe, wysokotłuszczowe oraz diety wegetariańskie i wegańskie.

Zdrowie i życie człowieka warunkuje wiele czynników zewnętrznych  
i wewnętrznych. Jednym z tych czynników są drobnoustroje zasiedlające 
organizm ludzki. Termin mikrobiota człowieka oznacza zbiór mikroorgani-
zmów zasiedlających zarówno wnętrze ciała człowieka jak i jego powierzchnię3.  
W skład mikrobioty człowieka wchodzą: bakterie, grzyby, wirusy, pasożyty  
i archeony. Wiele z nich do tej pory nie zostało zidentyfikowanych i pozna-
nych. Poznanie zależności między dietą człowieka a drobnoustrojami jelito-
wymi pozwala wspomóc profilaktykę i leczenie chorób.

Zależność wynikająca z koegzystencji między człowiekiem a drobno-
ustrojami nazwano superorganizmem. Jego funkcjonowanie wymaga przeka-
zywania bardzo złożonych sygnałów między organizmem a drobnoustrojami4.

Mikrobiota jelitowa

W ostatnich latach zainteresowanie mikrobiotą jelitową wzrosło. Pojawi-
ły się liczne publikacje na ten temat. Aby człowiek funkcjonował prawidłowo 
należy zadbać o równowagę między jego organizmem a mikrobiotą. Każde 
zaburzenie między poszczególnymi drobnoustrojami, a ustrojem gospodarza 
nazywamy dysbiozą. Skład jakościowy i ilościowy mikroorganizmów zasiedla-
jących organizm człowieka w poszczególnych partiach ciała jest inny. Wyróż-
niamy następujące mikrobioty: jelitowa, oka, dróg oddechowych, skóry, jamy 
ustnej czy układu moczowo płciowego. W niniejszej pracy zostanie opisany 
wpływ stosowania diet alternatywnych na mikrobiotę jelitową.

2 J. Reguła, Charakterystyka i ocena wybranych diet alternatywnych, „Forum Zaburzeń Metabo-
licznych” 2013, tom 4, nr 3.
3 V. D’Argenio, F. Salvatore, The role of the gut microbiome in the healthy adult status, „Clinica 
Chimica Acta” 2015, nr 451.
4 A. Panasiuk, J. Kowalińska, Mikrobiota przewodu pokarmowego, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2019.
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W mikrobiocie jelitowej dominującymi typami bakterii są: Firmicutes, 
Bacteroides, Actinobacteria oraz Proteobacteria5. W końcowym odcinku jelit 
zwiększa się zróżnicowanie i ilość bakterii. Osiągają zagęszczenie do 1012 mi-
liardów bakterii w 1 gramie treści. Fakt ten sprawia, że jelita stają się najgęściej 
skolonizowanym przez mikroorganizmy ekosystemem na świecie6. Kolonizu-
je je ponad 1000 gatunków bakterii oraz w mniejszy stopniu wirusy, grzyby 
i archeony.

Bacteroides (bakterie gram-ujemne zasiedlające jelita) wytwarzają lipopo-
lisacharydy (LPS), proteazy, neuraminidazy, fibrynolizyny i kolagenazy. Biał-
ka te uczestniczą w trawieniu pożywienia i przekazywaniu sygnałów do mózgu 
oraz hamują wzrost innych drobnoustrojów w jelicie. Biorą również udział  
w metabolizmie kwasów żółciowych. Przeprowadzają proces rozkładu wę-
glowodanów i są czynnikiem powodującym powstanie krótkołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych (SCFA)7.

U osób zdrowych obserwuje się również obecność tak zwanych bakterii 
okazjonalnych. Są to bakterie, które nie występują u każdej osoby. Każdy 
organizm jest inny. Oznacza to, że liczba poszczególnych bakterii w każdym 
organizmie jest różna.

Poza bakteriami jelito zamieszkują również grzyby, które stanowią zale-
dwie 1% mikrobioty człowieka8. W porównaniu z bakteriami różnorodność 
grzybów w ustroju człowieka jest niewielka. Najliczniejszymi grzybami two-
rzącymi mikrobiotę jelitową są Ascomycota, Basidiomycota oraz Mucoromycota9.

Bakterie oraz inne mikroorganizmy budujące mikrobiotę wzajemnie na 
siebie oddziałują. Oznacza to, że analizując wpływ poszczególnych czynni-
ków na skład bakterii zasiedlających jelito należy uwzględnić również wpływ 
innych rodzajów mikroorganizmów10. Skład mikrobioty jelitowej deter-
minuje odporność lub podatność organizmu na zakażenia patogennymi 
drobnoustrojami.

5 V. D’Argenio, F. Salvatore, The role of the gut microbiome in the healthy adult status, „Clinica 
Chimica Acta” 2015, nr 451.
6 P. Marteau, J. Dore, Gut microbiota, „John Libbey Eurotext” 2017.
7 A. Panasiuk, J. Kowalińska, Mikrobiota przewodu pokarmowego, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2019.
8 M. I. More, A. Swidsinski, Saccharomyces boulardii CNCM I-745 supports regeneration of the 
intestinal microbiota after diarrheic dysbiosis – a review, „Clin. Exp. Gastroenterol.” 2015, nr 8.
9 A. K. Nash, T. A. Auchtung, C. I. Wang, The gut microbiome of The Human Microbiome 
Project healthy cohort, „Microbiome” 2017, nr 5.
10 A. Panasiuk, J. Kowalińska, Mikrobiota przewodu pokarmowego, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2019.
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Mikrobiota jelitowa pełni wiele istotnych funkcji, które mają wpływ na 
cały organizm11. Wpływa na prawidłowy rozwój wszystkich narządów. Odpo-
wiada za rozwój oraz funkcjonowanie systemu immunologicznego. Rozkłada 
składniki pokarmowe, których organizm sam nie jest w stanie sam rozłożyć. 
Neutralizuje potencjalne mutageny i kancerogeny. Bierze udział w produk-
cji witamin i metabolitów. Wytwarza krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe 
(SCFA), które stanowią główne źródło energii dla enterocytów. Mają one 
również wpływ na perystaltykę jelit oraz homeostazę glukozy w organizmie. 
Mikrobiotę jelitową ochrania organizm gospodarza przed patogenami.

Mikrobiota i organizm człowieka tworzą symbiozę, czyli ściśle na siebie 
oddziałują z korzyścią dla obu stron. Ta symbioza powinna być rozumiana  
w szerszym kontekście i uwzględniać organizm gospodarza oraz sieć połączeń 
między mikroorganizmami a gospodarzem. W przyszłości takie podejście po-
zwoli postrzegać mikrobiotę jako marker lub narzędzie diagnostyczne wielu 
chorób.

Dieta wysokobiałkowa

Popularność diety wysokobiałkowej rozpowszechnił m.in. francuski 
lekarz Pierre Dukan. Od jego nazwiska pochodzi nazwa popularnej diety  
dra Dukana. Główną zasadą tej diety jest zwiększenie spożycia białka przy 
jednoczesnym zmniejszeniu spożycia tłuszczów i węglowodanów12. 

Dieta Dukana składa się z czterech faz. Faza pierwsza zakłada spoży-
wanie tylko niskokalorycznych produktów (cielęcina, nabiał, ryby, owo-
ce morza), bez potrzeby liczenia wartości energetycznej. Trwa ona około 
dziesięciu dni. Następnie rozpoczyna się faza naprzemienna polegająca 
na spożywaniu produktów dozwolonych w fazie pierwszej oraz włączeniu 
warzyw niskoenergetycznych. Kategorycznie rezygnuje się w tym etapie  
z ryżu, ziemniaków, awokado i warzyw strączkowych. Etap trwa do momentu 
uzyskania oczekiwanej masy ciała. Faza trzecia to faza utrwalenia. Polega na 
spożywaniu jeden dzień w tygodniu wyłącznie produktów białkowych. Czas 
jej trwania zależy od ilości zredukowanej masy ciała. Na każdy utracony kilo-
gram masy ciała przypada 10 dni fazy utrwalenia. Faza czwarta to faza stabi-
lizacji. Polega ona na spożywaniu dowolnych produktów jak w fazie trzeciej,  
 

11 T. Banasiewicz, A. Dobrowolska, M. Szczepkowski, Czy możemy namnożyć swój własny mi-
krobiom jelitowy? Rola arabinogalaktanu i laktoferyny (Fibraxine), „Terapia” 2009, nr 3.
12 L. Ostrowska, Dietetyka. Kompendium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020.
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z dodatkiem 3 łyżek otrębów owsianych lub pszennych i spożywaniu 1 dzień 
w tygodniu wyłącznie produktów białkowych.

Stosowanie diety wysokobiałkowej powoduje szybki i znaczny uby-
tek masy ciała. Jest to ewidentnie duży plus dla osób chcących zredukować 
masę ciała. Jednak długotrwałe stosowanie diet wysokobiałkowych niesie za 
sobą szereg negatywnych skutków. Dieta proteinowa działa niekorzystnie na 
funkcjonowanie wątroby i nerek. Znacznie obciąża także zmienione choro-
bowo narządy, ponieważ zwiększa bilans azotowy organizmu. Jest to przy-
czyną zwiększonej produkcji amoniaku i mocznika (nasilony cykl moczni-
kowy). Nadmiar białka prowadzi do niedoboru mikro i makroskładników, 
szczególnie wapnia. Wysoka zawartość białka w organizmie utrudnia wchła-
nianie wapnia z przewodu pokarmowego. Ponadto u osób stosujących dietę 
wysokobiałkową zaobserwowano niską podaż witamin A, C, D i E, witamin  
z grupy B i magnezu, a także nadmierną podaż sodu i fosforu13. Dodatkowo 
długotrwały niedobór błonnika pokarmowego spowalnia perystaltykę jelit,  
co często jest powodem zaparć. Z najnowszych badań wynika, że długotrwałe 
stosowanie diet wysokobiałkowych przyczynia się do występowania chorób 
układu krążenia, przez co nie są one rekomendowane jako pełnowartościowe 
diety redukcyjne14.

Niskie spożycie błonnika pokarmowego oraz zwiększona podaż białka 
spowalnia perystaltykę jelit, a także zmniejsza różnorodność mikrobioty jelit. 
Nadmierne spożycie białka prowadzi także do nadmiaru substratów azoto-
wych w mikrobach jelitowych, wytwarzając produkty fermentacji, takie jak 
amoniak, siarkowodór, aminy, fenole, indiole i tiole. Wraz z procesem trawie-
nia w jelitach, zawartość węglowodanów zmniejsza się, a efekty fermentacji 
stają się szkodliwe dla organizmu15.

Diety wysokobiałkowe mogą być stosowane wyłącznie przez młode  
i zdrowe osoby. Nie zaleca się również stosowania ich długotrwale. Zubo-
żają one różnorodność mikrobioty jelitowej, opóźniają opróżnianie żołądka  
i zmniejszają motorykę pracy jelit. Prowadzą do powstania dodatniego bi-
lansu azotowego w organizmie, co istotnie obciąża funkcjonowanie wątroby  
i nerek. Ze względu na brak wieloletnich obserwacji w badaniach naukowych 
na temat korzystnego wpływu diety bogatobiałkowej na organizm nie zaleca 
się jej jako pełnowartościowej diety redukcyjnej.

13 L. Ostrowska, Dietetyka. Kompendium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020.
14 A. Kwaśniewska, Kontrowersje wokół bezpieczeństwa diet wysokobiałkowych, „Bromat. Chem. 
Toksykol.” 2011, nr 3.
15 G. J. Tortora, Microbiology: an introduction, „Pearson” 2016, Boston.
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Dieta niskowęglowodanowa

Dietę niskowęglowodanową potocznie nazywa się ketogenną (ketoge-
niczną). Dieta ketogenna ma na celu zmniejszenie podaży białka i kontrolowa-
nie wysokiej zawartości tłuszczów tak aby osiągnąć stan ketozy. Za prekursora 
diety niskowęglowadanowej uznaje się Dra Roberta Atkinsa. Popularyzował 
on dietę niskowęglowodanową, wyraźnie zaznaczając różnicę między kwasi-
cą ketonową (powikłaniem cukrzycy) a ketozą odżywczą. Występuje szereg 
różnic między dietą Dra Atkinsa a dietą ketogennnej. Obecnie istnieje wiele 
doniesień naukowych o dobroczynnym wpływie tej diety na padaczkę leko-
oporną, cukrzycę16, a nawet chorobę Alzhaimera17. 

Dieta Atkinsa to popularna dieta niskowęglowodanowa. Charakteryzuje 
się niską zawartością węglowodanów (20-50 g dziennie) oraz wysoką zawarto-
ścią tłuszczów (50-60% wartości energetycznej diety) w spożywanym pożywie-
niu. Twórcy diety zalecają wprowadzenie jej w czterech etapach. W pierwszym 
etapie stosuje się 2-tygodniową fazę ketogenną. W tej fazie ogranicza się podaż 
węglowodanów do 20 g na dobę. Tym samym spożywa się produkty bez ogra-
niczeń z wysoką zawartością białka oraz tłuszczu. W kolejnym etapie dodaje się 
do posiłku kolejne 5 g węglowodanów, aż do momentu stabilizacji masy ciała.  
W trzecim etapie przez kolejne 2-3 miesiące wprowadza się warzywa i owoce 
do ustalenia indywidualnej podaży. W etapie czwartym ustala się indywidu-
alną podaż białka, tłuszczu i węglowodanów od 20 g do 90 g na dobę. Należy 
przez cały czas kontrolować masę ciała i profil lipidowy organizmu18.

Stosowanie diety ketogennej ma istotny wpływ na mikrobiom człowieka. 
Nieumiejętnie wprowadzona dieta ketogeniczna nie tylko zmniejsza podaż 
węglowodanów, ale również podaż błonnika. Jest to istotny czynnik odpo-
wiadający za prawidłowy skład flory bakteryjnej jelit i ich perystaltykę. Należy 
pamiętać, że prawidłowa podaż błonnika pokarmowego jest kluczowym ele-
mentem sprawnego funkcjonowania mikrobioty jelitowej. Źródłem błonnika 
w diecie ketogennej są: zielone warzywa liściaste, warzywa krzyżowe, pozosta-
łe warzywa niskowęglowodanowe, owoce jagodowe, orzechy, nasiona, pestki, 
babka jajowata/płesznik, otręby czy siemię lniane. Można również zastosować 
odpowiednią suplementację błonnika. Pozytywne opinie posiada również 

16 M. Miętkiewska, P. Bogdański, Risk of alternative diet therapy for elderly patients, „Med Og 
Nauk Zdr.” 2022, nr 28(1).
17 E. Podrez-Siama, Dieta keto, Warszawa 2021.
18 A. Astrup, L. T. Meinert, A. Harper, Atkins and other low-carbohydrate diets: hoax or an effective 
tool for weight loss?, „Lancet” 2004, nr 264.
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model śródziemnomorski diety ketogennej, który wspomaga dietoprofilakty-
kę19. Zastosowanie śródziemnomorskiego modelu diety ketogenicznej zamiast 
klasycznej diety wysokotłuszczowej bogatej w nasycone kwasy tłuszczowe  
i ubogiej w składniki pochodzenia roślinnego, zapewnia dostarczenie kluczo-
wych mikroelementów niezbędnych do zachowania prawidłowych funkcji 
mikrobiomu jelitowego.

Dieta niskowęglowodanowa jest uboga w witaminy zwłaszcza z grupy 
B i witaminy antyoksydacyjne, składniki mineralne (takie jak wapń, potas  
i magnez) oraz flawonoidy. Wprowadzenie takiej diety musi zostać uzgod-
nione z lekarzem prowadzącym i dietetykiem, aby wykluczyć przeciwskazania  
do jej stosowania. Podczas jej stosowania należy włączyć suplementację niedo-
borowych składników. Ponadto przewlekłe stosowanie diety niskowęglowo-
danowych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób nerek, wątroby, oste-
oporozy i chorób sercowo-naczyniowych.

Dieta wegetariańska

Wegetarianizm polega na wykluczeniu z diety mięsa oraz w bardziej 
rygorystycznej formie także produktów pochodzenia zwierzcego. Podstawą 
diety wegetariańskiej są surowce pochodzenia roślinnego. Diety wegetariań-
skie dzielimy na:

− laktoowowegetarianizm – opiera się na produktach roślinnych, dopusz-
cza spożywanie nabiału i jaj;

− owowegetarianizm – opiera się na produktach pochodzenia roślinnego, 
dopuszcza się jaja, ale eliminuje nabiał z diety;

− weganizm – całkowicie wyklucza spożywanie produktów odzwierzęcych, 
także jaj i nabiału:

• witarianizm – spożywanie jedynie owoców i warzyw w surowej 
formie;

• frutarianizm – najbardziej radykalna forma, dopuszcza spożywanie 
jedynie owoców i warzyw martwych, które same spadną z rośliny.

Najbardziej restrykcyjną formą wegetarianizmu jest weganizm  
i jego pochodne, ponieważ wiążą się z występowaniem wielu niedoborów 
składników odżywczych. Natomiast stosowanie diety mniej restrykcyjnej,  

19 A. Paoli, L. Cenci, K. A. Grimaldi, Effect of ketogenic mediterranean diet with phytoextracts 
and low carbohydrates/high-protein meals on weight, cardiovascular risk factors, body composition 
and diet compliance in Italian council employees, „Nutrition Journal” 2011, nr 112.
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np. laktoowowegetariańskiej, odpowiednio zbilansowanej, daje możliwość 
zapewnienia kompletnego zestawu składników odżywczych w dziennej racji 
żywieniowej. Istnieje wiele zalet płynących ze stosowania diety wegetariań-
skiej. Przykładem jest niska gęstość energetyczna a wysoka gęstość odżywcza 
spożywanych pokarmów. Ponadto plusem jest ograniczona zawartość tłusz-
czu i nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie, a także znikoma zawartość 
cholesterolu. Różnorodność spożywanych posiłków wpływa na zwiększoną 
podaż witamin rozpuszczalnych w wodzie (np. witaminy C) oraz innych sub-
stancji bioaktywnych. Osoby stosujące dietę wegetariańską spożywają większą 
ilość błonnika, co ma korzystny wpływ na perystaltykę jelit i skład mikroflory 
jelitowej20. Amerykańskie Stowarzyszenie Dietetyczne (ADA, American Die-
tetic Association) podaje, że odpowiednio zaplanowana dieta wegetariańska jest 
korzystna na każdym etapie życia, również w wieku dziecięcym21.

Zagrożeniem wynikającym ze stosowania diety wegetariańskiej jest nie-
dostateczna podaż białka oraz problem z pokryciem zapotrzebowania na ener-
gię. Białko roślinne ma niską wartość biologiczną (poza soją), co powoduje 
występowanie niedoborów aminokwasów egzogennych. Może wystąpić de-
ficyt witamin B12 oraz witaminy D. Konieczna jest w tym wypadku odpo-
wiednia suplementacja, aby pokryć zapotrzebowanie organizmu na niezbędne 
mikro i makroelementy odżywcze22.

Prawidłowo skonstruowana dieta wegetariańska niesie szereg korzyści 
zdrowotnych z jej stosowania. Analiza życia wegetarian i osób stosujących die-
tę tradycyjną wykazuje, że wegetarianie żyją dłużej23. Ponadto są w mniejszym 
stopniu narażeni na choroby dietozależne oraz choroby przewlekłe. Żywie-
niowe i zdrowotne efekty będą różnić się od rodzaju stosowanej diety oraz po-
ziomu wiedzy na temat prawidłowego bilansowania diety osób je stosujących.

Zakończenie

Każda dieta alternatywna ma swoich zwolenników i przeciwników. Po-
mimo istotnych korzyści płynących z ich stosowania nie należy zapominać 
również o ryzyku jakie stwarzają24.

20 J. Reguła, Charakterystyka i ocena wybranych diet alternatywnych, „Forum Zaburzeń Meta-
bolicznych” 2013, tom 4, nr 3.
21 W. J. Craig, A. R. Mangels, American Dietetic Association. Position of the American Dietetic 
Association: wegetarian diets, „Journal American Dietetic Association” 2009, nr 109.
22 M. Kołyszko, Wegetarianizm bez tajemnic, Best Class, Kraków 2010.
23 L. Ostrowska, Dietetyka. Kompendium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020.
24 A. Zawadzka, Diety alternatywne w zwalczaniu epidemii nadwagi i otyłości, Repozytorium 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022.
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Wpływ na mikrobiotę jelitową ma szereg czynników: wiek, płeć, skład 
krwi, wartość wskaźnika BMI (Body Mass Index), pochodzenie etniczne, czyn-
niki genetyczne oraz dieta. Ten ostatni czynnik ma szczególne znaczenie. Ro-
dzaj i jakość pożywienia ma istotny wpływ na skład mikrobioty jelitowej oraz 
na stan zdrowia organizmu.

Spożywanie większych ilości błonnika wpływa na obecność wyższego 
odsetka bakterii odpowiedzialnych za hydrolizę celulozy i ksylanów. Ponadto 
bakterie te chronią błonę śluzową jelita i wzmacniają odporność. Natomiast 
dieta z wysoką zawartością konserwantów u osób stosujących tradycyjny mo-
del żywienia negatywnie wpływa na wrażliwy ekosystem jelit25. Dieta już od 
pierwszych dni życia człowieka ma istotny wpływ na skład mikrobioty, co 
widoczne jest u niemowląt. Te karmione mlekiem matki, zawierające natu-
ralne prebiotyki, piersią mają inny skład bakteryjny jelit, niż dzieci karmione 
mlekiem modyfikowanym.

Zwiększenie różnorodności diety wpływa bezpośrednio na zwiększenie 
różnorodności mikrobioty jelitowej. Posiłki z większą ilością węglowodanów 
prostych powodują zwiększenie ilości grzybów w organizmie (szczególnie 
Candidia)26, natomiast zwiększenie spożycia białka zwierzęcego wpływa na 
większą obecność bakterii z rodzaju Bacteroides, szczególnie Alistipes putredinis, 
które uczestniczą w rozkładzie białek27.

Komponując dietę należy brać pod uwagę wpływ substancji dodatko-
wych oraz poszczególnych składników pokarmowych na mikrobiotę. Aby 
utrzymać organizm człowieka w zdrowiu należy zadbać o równowagę mi-
krobioty. Stosowanie zróżnicowanej diety i nieprzetworzonego pokarmu ma 
swoje naukowe uzasadnienie. Restrykcyjne diety i stosowanie wybiórczo po-
karmów może nieść za sobą negatywne skutki. 
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ALTERNATIVE DIETS  
AND THE INTESTINAL MICROBIOTA 

Abstract: In recent years, the popularity of alternative diets has increased 
significantly. Proponents of these solutions praise the beneficial effects  
of these diets on improving health and reducing body weight. The topic of the 
gut microbiota has become particularly important. The diverse microbiome  
is responsible for the homeostasis of the whole organism. The study describes 
selected alternative diets and their impact on the functioning of the intestinal 
microbiota.
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Streszczenie: Celem pracy było określenie zainteresowania wysokiej jako-
ści wegetariańskimi i wegańskimi wyrobami garmażeryjnymi w wojewódz-
twie podkarpackim, lubelskim oraz podlaskim. Badania przeprowadzono 
wśród 370 konsumentów województwa podlaskiego, podkarpackiego oraz 
lubelskiego. Jako metodę badawczą użyto autorski kwestionariusz ankie-
towy. Badanie ze względu na sytuację pandemiczną w kraju wywołaną wi-
rusem SARS-CoV-2 przeprowadzono pośrednią metodą ankietową CAWI  
(ang. Computer-Assisted Web Interview). Wnioskami wynikającym z przeprowa-
dzonych badań było to, że podczas pandemii SARS-CoV-2 nawyki żywienio-
we ankietowanych osób zmieniły się istotnie, a za główne powody tych zmian 
uznano: spędzanie większej ilości czasu w domu, lockdown, pogorszenie się 
stanu zdrowia psychicznego oraz obawa przed zarażeniem się koronawirusem. 
W czasie pandemii odsetek kupujących wyroby garmażeryjne zmniejszył się  
i wynosił nieco ponad 60%. Ponadto prawie połowa ankietowanych w czasie 
trwania pandemii zdecydowanie rzadziej nabywała wyroby garmażeryjne. Pra-
wie 60% konsumentów wybranych województw ze wschodu Polski nie była 
przed pandemią, w czasie jej trwania oraz po jej zakończeniu zainteresowana 
nabywaniem wyrobów garmażeryjnych wegetariańskich. Natomiast zakupem 
wyrobów wegańskich nie było przed i po pandemii zainteresowanych aż 70% 
ankietowanych. 
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Wstęp

Pandemia SARS-CoV-2 trwała od marca 2020 roku do początku 2022 
roku. Z badań naukowych wynika, że dwa lata pandemii wywołało zmiany 
m.in. w stylu życia, w tym zachowaniach, czy modelu żywienia konsumentów, 
który jednocześnie istotnie wpływał nas zachowanie ogólnego stanu ich zdro-
wia, w tym sprawnie funkcjonującego układu odpornościowego4,5,6. Zakaże-
nie SARS-CoV-2 wiąże się nie tylko z dysfunkcją układu odpornościowego, 
ale również z różnymi objawami klinicznymi i zmianami mikroflory jelitowej. 
Odżywcza i biochemiczna jakość diety może wpływać na mikrobiotę jelito-
wą, która z kolei odgrywa istotną rolę w mechanizmach obronnych przed 
potencjalnymi patogenami. Biorąc pod uwagę wartość odżywczą żywności  
i zapobieganie ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia COVID-19, oprócz 
opracowania terapii farmakologicznych, rekomendowana była i jest urozma-
icona dieta, z dużym udziałem różnorodnej żywności pochodzenia roślinnego 
(dieta wegańska, czy wegetariańska). Ponadto dieta powinna być dostosowana 
do aktualnego poziomu aktywności fizycznej7. Przydatną strategią może być 
również zdrowa zbilansowana dieta, bogata w przeciwutleniacze pochodzące  
z żywności. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na fakt, że do surowców szcze-
gólnie bogatych w przeciwutleniacze należą rośliny, a tym samym dieta we-
getariańska, czy wegańska z pewnością dostarcza składników odżywczych tak 
bardzo potrzebnych organizmowi człowieka. W wielu badaniach wykazano 
także, że witaminy i terapie probiotyczne mają pozytywny wpływ na leczenie  
i zapobieganie stresowi oksydacyjnemu oraz zapaleniu w COVID-198. Nato-
miast warto zaznaczyć, że jako czynniki negatywnie wpływające na stan zdro-
wia w przebiegu COVID-19 podaje się niedożywienie, nadwagę, lub otyłość9.

4 J. M. Jurek, Suplementacja podczas pandemii COVID-19, „Kardiologia w praktyce” 2020,  
nr 14(3), s. 51-59.
5 A. Kumari, P. Ranjan, N. K. Vikram, D. Kaur, A. Sahu, Dwivedi S. N., Baitha U., Goel A., 
A short questionnaire to assess changes in lifestyle-related behaviour during COVID 19 pandemic, 

“Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews” 2020, nr 14, s. 1697-1701.
6 L. DiRenzo, P. Gualtieri, F. Pivari, L. Soldati, A. Attina, G. Cinelli, C. Leggeri, G. Capar-
ello, L. Barrea, F. Scerbo, E. Esposito, A. DeLorenzo, Eating habits and lifestyle changes during 
COVID-19 lockdown: an Italian survey, “Journal of Translational Medicine” 2022, nr 18(229), 
s. 1-15.
7 L. Wądołowska i in., Zalecenia żywieniowe podczas pandemii COVID-19. Stanowisko Komi-
tetu Nauk o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, „Roczniki Państwowego Zakładu 
Higieny” 2021, nr 72(2), s. 209-220.
8 M. Jabczyk, J. Nowak, B. Hudzik, B. Zubelewicz-Szkodzińska, Diet, Probiotics and Their Im-
pact on the Gut Microbiota during the COVID-19 Pandemic, “Nutrients” 2021, nr 13, s. 1-11.
9 L. Wądołowska i in., Zalecenia żywieniowe podczas pandemii COVID-19. Stanowisko Komi-
tetu Nauk o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, „Roczniki Państwowego Zakładu 
Higieny” 2021, nr 72(2).
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Biorąc pod uwagę wygodę oraz funkcjonalność związaną z zakupem 
gotowych wyrobów garmażeryjnych, czy styl życia (w tym niewystarczającą 
ilość czasu jaką posiadają ludzie, szczególnie w wieku produkcyjnym, na go-
towanie w domu), nie dziwnym wydaje się, że w ostatnim X-leciu zaintereso-
wanie zakupem tych produktów wzrastało. Do czynników mających wpływ 
na wzrost sprzedaży dań gotowych typu convenience przyczynił się również 
wzrost zamożności konsumentów. Warto również zauważyć, że zmieniają 
się wymagania konsumentów dotyczące „żywności wygodnej”, jaką są go-
towe wyroby garmażeryjne. Przede wszystkim muszą one charakteryzować 
się „czystą etykietą” oraz wysoką i powtarzalną jakością. Podczas pandemii  
COVID-19 i lockdownu ludzie pozostawiali w domach, co potencjalnie mo-
gło wpłynąć na zwiększenie ilości czasu jaki mogli poświęcić na przygotowanie 
zdrowych posiłków. Interesującym jest czy sprzedaż garmażeryjnych wyrobów 
gotowych zmniejszyła się w czasie pandemii Covid-19 i czy pandemia oraz 
trend dbania o zdrowie przyczynił się do wzrostu zainteresowania wegetariań-
skimi i wegańskimi wyrobami garmażeryjnymi? 

Prawna definicja wyrobów garmażeryjnych w Polsce nie istnieje, jednak 
w technologii żywności definiuje się je jako półprodukty, wyroby kulinarne  
i wyroby gotowe o zróżnicowanym składzie, gdzie surowcami mogą być m.in.: 
mięso, podroby, tłuszczowe i/lub surowce nie mięsne tj. owoce, czy warzywa 
przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub szybkiego przygotowania posił-
ku. Tak więc na rynku dostępne są wyroby garmażeryjne mięsne, jak również 
wegetariańskie i wegańskie.

W literaturze naukowej nie znajdzie się wystarczająco rzetelnej analizy 
zainteresowania wegetariańskimi i wegańskimi wyrobami garmażeryjnymi  
o wysokiej jakości. A jest to istotny temat biorąc pod uwagę współczesną na-
ukę o żywności, szczególnie w kontekście rozważania rosnącej popularności 
nowoczesnych diet, czy też diet alternatywnych. Poza raportami rynkowy-
mi dotyczącymi ogólnych informacji nt. sprzedaży wyrobów garmażeryjnych, 
trudno jest znaleźć dane wskazujące jakie dokładnie wyroby garmażeryjne są 
kupowane i spożywane przez konsumentów, w tym podział na mięsne, wege-
tariańskie, bądź wegańskie.

Diety alternatywne to diety, które nie tylko ograniczają spożywanie wy-
branych produktów np. mięsa, jaj, mleka, ale i dążą do modyfikacji proporcji 
makroskładników. Zadaniem diety alternatywnej jest zapewnienie pokrycia 
zapotrzebowania organizmu na energię i składniki pokarmowe. Niestety  
w wielu przypadkach są to diety niedoborowe, wręcz zagrażające zdrowiu 
i życiu człowieka. Diety alternatywne są przeciwieństwem diety naturalnej 
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(zwyczajowej), która w danej społeczności zaspakaja wszystkie potrzeby po-
karmowe, z wykorzystaniem fizycznie i ekonomicznie dostępnych środków 
spożywczych. Dieta tradycyjna jest prawidłowo zbilansowana, dostarczająca 
organizmowi niezbędne do życia składniki, w tym węglowodany, białko ro-
ślinne i zwierzęce, kwasy tłuszczowe, składniki mineralne i witaminy oraz wie-
le innych substancji bioaktywnych10. 

Aktualnie w społeczeństwie funkcjonuje wiele diet alternatywnych, któ-
re przede wszystkim stosowane są przez osoby otyłe w celu redukcji masy 
ciała. Diety te między innymi można podzielić na diety niezbilansowane (ni-
skowęglowodanowe, wysokotłuszczowe, wysokobiałkowe), diety jednoskład-
nikowe (np. ryżowa, kapuściana, mleczna), rygorystyczne (np. kopenhaska, 
szwedzka), rozdzielne (np. południowych plaż, dr Haya, Diamondów), diety 
wegetariańskie (laktowegetariańskie, owowegetariańskie), czy wegańskie. Naj-
popularniejsze diety alternatywne to niskowęglowodanowe, wysokotłuszczo-
we i wysokobiałkowe. Ich twórcy odwołują się do zalet, nie uwzględniając 
jednak wielu wad. Diety jednoskładnikowe i rygorystyczne zdecydowanie nie 
są polecane, gdyż w świetle istniejących badań uważane są za niebezpieczne, 
prowadzą do wyniszczenia organizmu, a w skrajnym przypadku do śmierci11.

Zgodnie z European Cosumer Survey on Plant-Based Food12 firmy  
w Europie inwestują w tworzenie nowych produktów i marek w celu wyko-
rzystania rosnącego zapotrzebowania konsumentów na produkty pochodze-
nia roślinnego. Raport ten ukazuje kilka wniosków, w tym że branża produk-
tów roślinnych m.in. wegańskich i wegetariańskich jest na wczesnym etapie 
rynkowego rozwoju, stąd istnieje duża możliwość do dodatkowego wzrostu 
ich spożycia. Należy zauważyć, że popyt na produkty pochodzenia roślinnego 
rośnie zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Uznaje się, że na świecie mamy 
do czynienia z globalnym weganizmem. Konsumenci starają się spożywać 
mniej mięsa, ze względu na dobrostan zwierząt hodowlanych, zrównoważony 
rozwój wiążący się ze zmianami klimatycznymi, w tym znaczną produkcją 
gazów cieplarnianych przez fermy. Według Ministerstwa Rozwoju i Tech-
nologii celami zrównoważonego rozwoju są również m.in.: dobre zdrowie  
i jakość życia, odpowiedzialna konsumpcja, czy wzrost gospodarczy  
(www.gov.pl/web/rozwoj-technologia).

10 J. Reguła, Charakterystyka i ocena wybranych diet alternatywnych, „Forum Zaburzeń Metabo-
licznych” 2013, nr 4(3), s. 115-121.
11 J. Reguła, Charakterystyka i ocena wybranych diet alternatywnych, „Forum Zaburzeń Metabo-
licznych” 2013, nr 4(3), s. 115-121.
12 European Cosumer Survey on Plant-Based Food, 2020.
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Celem pracy było określenie zainteresowania konsumentów wysokiej 
jakości wegetariańskimi i wegańskimi wyrobami garmażeryjnymi o wysokiej 
jakości w województwie podkarpackim, lubelskim oraz podlaskim.

Metody i hipotezy badawcze

Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie od maja do sierpnia 
2022 r. Wzieło w nim udział 370 dorosłych osób obojga płci (w tym 244 
kobiet oraz 122 mężczyzn, a 4 osoby wskazały płeć „inną”), zamieszkują-
cych województwo podkarpackie, podlaskie lub lubelskie. Respondenci zo-
stali podzieleni według kryterium województwa. Pierwszą grupę stanowiły 
osoby z województwa podkarpackiego, drugą grupę z województwa podla-
skiego, natomiast trzecią grupę osoby z województwa lubelskiego.

Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju wywołaną wirusem  
SARS-CoV-2 badanie przeprowadzono pośrednia metodą ankietową CAWI 
(ang. Computer Assisted Web Interview), a udział w nim by dobrowolny i ano-
nimowy. Wszystkie kwestionariusze ankietowe w formie elektronicznej zosta-
ły wypełnione w sposób prawidłowy (zwrotność 100%). 

W kwestionariuszu ankiety zawarto pytania zamknięte. Wśród pytań za-
mkniętych ujęto pytania dysjunktywne, gdzie możliwe było zaznaczenie tylko 
jednej odpowiedzi oraz pytania koniunktywne, gdzie do wyboru była więcej 
niż jedna odpowiedź13.

Pytania od 1 do 7 kwestionariusza ankiety dotyczyły danych społecz-
no-demograficznych respondentów takich jak: wiek, płeć, wykształcenie, 
województwo, masa ciała przed pandemią, masa ciała po pandemii, wzrost. 
Wskaźnik stanu odżywienia BMI (ang. Body Mass Index) został wyliczony na 
podstawie uzyskanych danych masy i wysokości ciała według wzoru: masa 
ciała [kg]/ wzrost [m2] (WHO, 1995). Pytania od 8 do 21 były pytaniami 
dostarczającymi informacji nt. aktywności fizycznej przed, w trakcie i po pan-
demii, wpływie obniżonej aktywności fizycznej na dietę, spożyciu wyrobów 
garmażeryjnych, w tym wegetariańskich i wegańskich oraz zainteresowaniu 
konsumentów spożyciem ww. wyrobów.

Na podstawie analizy literatury postawiono główną hipotezę badawczą 
brzmiącą: „mieszkańcy województwa podlaskiego, podkarpackiego i lubel-
skiego ze względu na stan zdrowia w czasie pandemii COVID-19 są bardziej  
 

13 J. Apanowicz, Metodologia Ogólna, Wydawnictwo Diecezji IV Pelpińskiej „BERNARDI-
NUM” 2002, Gdynia, s. 4-25.
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skłonni do spożycia żywność o obniżonej wartości energetycznej, w tym we-
getariańskiej i wegańskiej”.

Na podstawie hipotezy głównej postawiono hipotezy szczegółowe tj.: 

− pandemia COVID-19, w szczególności lockdown, przyczyniły się do 
spędzania większej ilości czasu w domu, a tym samym do obniżonej 
aktywności fizycznej,

− konsumenci ze względu na obniżoną aktywność fizyczną poszukują żyw-
ności o obniżonej wartości energetycznej,

− konsumenci wykazują większe zainteresowanie żywnością wegetariańską 
i wegańską.

Wyniki badań i ich omówienie

Wśród ogółu badanych, 1/3 znajdowała się w wieku 18-34 lat, również 
1/3 miała od 34 do 54 lat, natomiast odsetek badanych powyżej 55 roku życia 
wyniósł nieco ponad 30% (Tabela 1). Biorąc pod uwagę płeć respondentów, 
w ankiecie udział wzięło nieco ponad 60% kobiet, mężczyzn było nieco po-
nad 30%, a osób wskazujących płeć jako inną był znikomy odsetek. Analizu-
jąc wykształcenie respondentów, co szósta osoba z nich posiadała wykształce-
nie wyższe (częściej w woj. podlaskim), co druga osoba wykształcenie średnie 
(częściej w woj. lubelskim), natomiast wykształcenie zawodowe i podstawowe 
posiadał niewielki odsetek respondentów. Biorąc pod uwagę wartość BMI 
zarówno przed, jak i po pandemii prawie 50% ankietowanych charakteryzo-
wało się normowagą (częściej w woj. podlaskim). Ogółem w czasie pandemii 
COVID-19 zmniejszyła się liczba osób z niedożywieniem Io, IIo i IIIo (o 1), 
niską masą ciała (o 1), normowagą (o 9 osób, częściej w woj. podlaskim), na-
tomiast zwiększyła się liczba osób z nadwagą (o 18, częściej w woj. podlaskim) 
(Tabela 1).

Respondenci zauważyli, że podczas pandemii COVID-19 ich nawyki 
żywieniowe zmieniły się zasadniczo. Prawie 1/3 respondentów oceniła swój 
sposób odżywiania (pory posiłków oraz ich jakość) pozytywnie (częściej  
w woj. podlaskim), ponad 1/3 negatywnie, a co czwarty ankietowany ani po-
zytywnie, ani negatywnie. Za główne powody tych zmian ankietowani podali: 
spędzenie większej ilości czasu w domu (19,73%; częściej w woj. lubelskim), 
lockdown (20,04%; częściej w woj. lubelskim), pogorszenie się stanu zdrowia 
psychicznego (10,85%; częściej w woj. podkarpackim), oraz obawa przed za-
rażeniem się koronawirusem (10,12%) (Tabela 2).
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Tabela 1. Dane socjodemograficzne oraz stan odżywienia mieszkańców województwa 
podkarpackiego, podlaskiego i lubelskiego, w zależności od województwa, (N=370)

Odpowiedzi

Województwo 
podkarpackie

Województwo 
podlaskie

Województwo 
lubelskie Ogółem 

(N=370)
(n=109) (n=143) (n=118)

n % n % n % n %

Wiek       

− 18-34 lat 32 8,65 41 11,08 47 12,70 120 32,43

− 35-45 lat 42 11,35 50 13,51 33 8,92 125 33,78

− powyżej 45 lat 35 9,46 52 14,05 38 10,27 125 33,78

Płeć

− kobiety 66 17,84 95 25,68 83 22,43 244 65,95

− mężczyźni 41 11,08 47 12,70 34 9,19 122 32,97

− inna 2 0,54 1 0,27 1 0,27 4 1,08

Wykształcenie       

− podstawowe 3 0,81 2 0,54 2 0,54 7 1,89

− zawodowe 10 2,70 17 4,60 15 4,05 42 11,35

− średnie 30 8,11 15 4,05 40 10,81 85 22,97

− wyższe 66 17,84 109 29,46 61 16,49 236 63,79

BMI przed pandemią

− poniżej 16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

− 16,0 – 16,99 3 0,81 0 0,00 0 0,00 3 0,00

− 17,0 – 18,49 3 0,81 6 1,62 4 1,08 13 3,51

− 18,5 – 19,99 7 1,89 10 2,70 10 2,70 27 7,29

− 20,0 – 24,99 52 14,05 64 17,30 60 16,22 176 47,57

− 25,00 – 29,99 32 8,65 40 10,81 34 9,19 106 28,65

− 30,00 – 34,99 10 2,70 14 3,78 7 1,89 31 8,37

− 35,00 – 39,99 1 0,27 9 2,43 3 0,81 13 3,51

− 40,00 i więcej 1 0,27 0 0,00 0 0,00 1 0,27

BMI po pandemii

− poniżej 16 1 0,27 0 0,00 0 0,00 1 0,27

− 16,0 – 16,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

− 17,0 – 18,49 4 1,08 5 1,35 5 1,35 14 3,78

− 18,5 – 19,99 6 1,62 10 2,70 10 2,70 26 7,02

− 20,0 – 24,99 50 13,51 64 17,30 53 14,32 167 45,13

− 25,00 – 29,99 40 10,81 43 11,62 39 10,54 122 34,97

− 30,00 – 34,99 7 1,89 10 2,70 9 2,43 26 7,02

− 35,00 – 39,99 1 0,27 11 2,97 2 0,54 14 3,78

− 40,00 i więcej 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
Wyjaśnienie BMI: <16 – niedożywienie III°, 16,0-16,99 – niedożywienie II°, 17,0-18,49 – nie-
dożywienie I°, 18,5-19,99 – niska masa ciała, 20,0-24,99 – normowaga, 25,0-29,99 – nadwaga, 
30-34,99 – nadwaga I°, 35-39,99 – nadwaga II°, >40 – nadwaga III°.
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Co szósta ankietowana osoba stwierdziła, że ograniczenia w pandemii 
COVID-19 wpłynęły istotnie na ich aktywność fizyczną (częściej w woj. lu-
belskim) wskazując jednocześnie, że zmniejszyła się ona w porównaniu do cza-
su sprzed pandemii (Tabela 2). Pozytywnym aspektem zakończenia pandemii 
COVID-19 było to, że u co czwartego ankietowanego aktywność fizyczna się 
zwiększyła (częściej w woj. lubelskim) (Tabela 2).

Na uwagę zasługuje fakt, że aż 70% respondentów, mimo obniżonej ak-
tywności fizycznej, czy znacznie częstszym promowaniu w środkach masowe-
go przekazu w czasie pandemii zdrowego stylu życia, wykazało, że nie poszuki-
wali oni żywności o obniżonej wartości energetycznej, w tym wegetariańskiej, 
czy wegańskiej (częściej w woj. podlaskim) (Tabela 2).

Co drugi ankietowany spożywał wyroby garmażeryjne przynajmniej 
raz w tygodniu (częściej w woj. podlaskim), jak również co drugi w ogó-
le ich nie konsumował (częściej w woj. lubelskim), natomiast prawie  
co czwarty respondent spożywał te wyroby przynajmniej raz w miesiącu (czę-
ściej w woj. podlaskim) (Tabela 3).

Zgodnie z oczekiwaniami autorów ankiety co czwarty z respondentów 
wyroby garmażeryjne kupował rzadziej podczas pandemii, a co trzeci nie ku-
pował ich wcale (częściej w woj. podlaskim) (Tabela 3). Najchętniej spożywa-
nymi zarówno przed, w trakcie, jak i po pandemii wyrobami garmażeryjnymi 
były te z dodatkiem samego mięsa (częściej w woj. podlaskim). Na drugim 
miejscu, biorąc pod uwagę zainteresowanie spożyciem wyrobów garmażeryj-
nych były te z dodatkiem warzyw (kapusty, marchewki, szpinaku, itp.) (czę-
ściej w woj. lubelskim). 

Prawie co siódmy ankietowany nie wykazywał zainteresowania wegań-
skimi, a co szósty z nich wegetariańskimi wyrobami garmażeryjnymi zarówno 
przed, w trakcie, jak i po pandemii (częściej w woj. podlaskim). Liczba osób 
niezainteresowanych wegetariańskimi i wegańskimi wyrobami garmażeryjny-
mi zmniejszała się na przestrzeni okresu pandemicznego i postpandemicznego. 
Co ważne, nieznacznie zmniejszyła się liczba osób niezdecydowanych, którzy 
udzieli odpowiedzi „trudno powiedzieć, czy jestem zainteresowana/y” na rzecz 
odpowiedzi „tak, jestem zainteresowana/y” wegetariańskimi i wegańskimi 
wyrobami garmażeryjnymi (Tabela 4). Jest to jasny sygnał dla producentów 
innowacyjnych wyrobów garmażeryjnych (wegetariańskich oraz wegańskich), 
że rynek zbytu w wybranych województwach nie będzie dla nich atrakcyjny. 
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Tabela 2. Sposób odżywiania oraz aktywność fizyczna ankietowanych, w zależności  
od województwa (N=370)

Odpowiedzi
Województwo
podkarpackie

Województwo
podlaskie

Województwo
lubelskie 

Ogółem
(N=370)

n % n % n % n %

Jak oceniasz swój sposób odżywiania, tj. pory posiłków i ich jakość 

− pozytywnie 32 8,65 35 9,46 30 8,11 97 26,22

− negatywnie 38 10,27 42 11,35 46 12,43 126 34,05

− ani negatywnie,  
ani pozytywnie 39 10,54 66 17,83 42 11,35 147 39,72

Co wpłynęło na zmianę w sposobie odżywiania tj. porach posiłków i ich jakości

− spędzenie większej ilości 
czasu w domu 60 10,14 64 10,81 68 11,49 192 32,44

− lockdown 56 9,46 67 11,32 72 12,16 195 32,94

− pogorszenie się stanu zdrowia 
psychicznego 39 6,59 31 5,24 36 6,08 106 17,91

− obawa przed zarażeniem się 
koronawirusem 35 5,91 29 4,90 35 5,91 99 16,72

Czy ograniczenia pandemii wpłynęły na aktywność fizyczną 

− tak 77 20,81 78 21,08 82 22,16 237 64,05

− nie 27 7,30 56 15,13 28 7,57 111 30,00

− trudno powiedzieć 5 1,35 9 2,43 8 2,16 22 5,94

Aktywność fizyczna w trakcie pandemii

− zwiększyła się 18 4,87 19 5,13 22 5,95 59 15,95

− zmniejszyła się 65 17,57 78 21,08 71 19,19 214 57,84

− nie zmieniła się 26 7,03 46 12,43 25 6,76 97 26,22

Aktywność fizyczna po pandemii

− zwiększyła się 39 10,54 46 12,43 49 13,24 134 36,21

− zmniejszyła się 33 8,92 37 10,00 28 7,56 98 26,48

− nie zmieniła się 37 10,00 60 16,22 41 11,08 138 37,30

Czy obniżona aktywność fizyczna wpłynęła na poszukiwanie żywności o obniżonej wartości energe-
tycznej (w tym wegetariańskiej i wegańskiej)

− tak 41 11,08 28 7,57 42 11,35 111 30,00

− nie 68 18,38 115 31,08 76 20,54 259 70,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.



170

MONIKA WEREŃSKA, ANDRZEJ OKRUSZEK, PAWEŁ WANIOWSKI

Tabela 3. Odsetek [%] spożywających wyroby garmażeryjne przed, w trakcie i po pande-
mii COVID-19, w zależności od województwa (N=370)

Odpowiedzi
Województwo
podkarpackie

Województwo
podlaskie

Województwo
lubelskie

Ogółem
(N=370)

n % n % n % n %

Jak często spożywasz wyroby garmażeryjne

− raz w tygodniu 16 4,32 17 4,60 11 2,97 44 11,89

− kilka razy w tygodniu 11 2,97 14 3,78 8 2,16 33 8,91

− raz w miesiącu 9 2,43 21 5,67 8 2,16 38 10,26

− kilka razy w miesiącu 29 7,84 38 10,27 30 8,11 97 26,22

− kilka razy w roku 24 6,49 34 9,19 35 9,46 93 25,14

− nie spożywam 20 5,41 19 5,14 26 7,03 65 17,58

Czy ilość spożywanych wyrobów garmażeryjnych zwiększyła się podczas pandemii

− częściej spożywała/em 36 9,73 30 8,11 26 7,03 92 24,87

− rzadziej spożywałam/em 40 10,81 61 16,49 55 14,87 156 42,17

− nie spożywałam/em 33 8,92 52 14,05 37 10,00 122 32,97

Jakiego rodzaju wyroby garmażeryjne spożywał/a Pan/i przed pandemią

− z warzywami tj. kapusta,  
marchewka, szpinak itp. 30 8,11 43 11,62 45 12,16 118 31,89

− z mięsem 42 11,35 57 15,41 40 10,81 139 37,57

− z owocami tj. truskawki, śliwki itp. 7 1,89 9 2,43 8 2,16 24 6,48

− mieszane tj. np. z mięsem i/lub 
warzywami i/lub grzybami 9 2,43 9 2,43 6 1,62 24 6,48

− nie spożywałam/em 20 5,41 24 6,48 21 5,67 65 17,56

Jakiego rodzaju wyroby garmażeryjne spożywał/a Pan/i w trakcie pandemii

− z warzywami tj. kapusta,  
marchewka, szpinak itp. 31 8,38 38 10,27 42 11,35 111 30,00

− z mięsem 34 9,19 54 14,59 36 9,73 124 33,51

− z owocami tj. truskawki, śliwki itp. 6 1,62 10 2,70 9 2,43 25 6,75

− mieszane tj. z mięsem i warzywa-
mi, grzybami 7 1,89 8 2,16 5 1,35 20 5,40

− nie spożywałam/em 28 7,57 31 8,38 31 8,38 90 24,33

Jakiego rodzaju wyroby garmażeryjne spożywał/a Pan/i po pandemii

− z warzywami tj. kapusta, mar-
chewka, szpinak itp. 32 8,65 37 10,00 41 11,08 110 29,73

− z mięsem 36 9,73 57 15,41 37 10,00 130 35,14

− z owocami tj. truskawki, śliwki itp. 9 2,43 9 2,43 8 2,16 26 7,02

− mieszane tj. z mięsem i warzywa-
mi, grzybami 8 2,16 10 2,70 6 1,62 24 6,48

− nie spożywałam/em 22 5,95 28 7,57 30 8,11 80 21,63

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
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Tabela 4. Odsetek [%] zainteresowanych spożywaniem wegetariańskich i wegańskich wy-
robów garmażeryjnych w zależności od województwa (N=370)

Zainteresowanie spożywaniem wyrobów garmażeryjnych wegetariańskich

przed w trakcie po

n % n % n %

tak 112 30,27 129 34,86 137 37,02

− lubelskie 40 10,81 44 11,89 47 12,70

− podkarpackie 35 9,46 44 11,89 46 12,43

− podlaskie 37 10,00 41 11,08 44 11,89

nie 214 57,84 200 54,06 192 51,89

− lubelskie 67 18,11 63 17,03 60 16,22

− podkarpackie 60 16,22 54 14,60 51 13,78

− podlaskie 87 23,51 83 22,43 81 21,89

trudno powiedzieć 44 11,89 41 11,08 41 11,08

− lubelskie 11 2,97 11 2,97 11 2,97

− podkarpackie 14 3,78 11 2,97 12 3,24

− podlaskie 19 5,14 19 5,14 18 4,87

Zainteresowanie spożywaniem wyrobów garmażeryjnych wegańskich

przed w trakcie po

n % n % n %

tak 61 16,49 71 19,19 80 21,62

− lubelskie 29 7,84 29 7,84 32 8,65

− podkarpackie 13 3,51 21 5,67 23 6,22

− podlaskie 19 5,14 21 5,67 25 6,75

nie 258 69,73 254 68,65 244 65,95

− lubelskie 76 20,54 78 21,08 75 20,27

− podkarpackie 75 20,27 68 18,38 65 17,57

− podlaskie 107 28,92 108 29,19 104 28,11

trudno powiedzieć 51 13,78 45 12,16 46 12,42

− lubelskie 13 3,51 11 2,97 11 2,97

− podkarpackie 21 5,67 20 5,41 21 5,67

− podlaskie 17 4,60 14 3,78 14 3,78

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Dyskusja

Z licznych badań naukowych wynika, że zdrowie człowieka zależy od 
sposobu odżywiania. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nawet 
70% chorób ma źródło w nieprawidłowym sposobie odżywiania. Polacy spo-
żywają zbyt dużo tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, w tym tłustego mięsa 
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i przetworów mięsnych,m. in. wyrobów garmażeryjnych, natomiast poziom 
spożycia owoców i warzyw, czyli produktów mających istotny wpływ na zdro-
wie człowieka jest za niski w stosunku do zaleceń żywieniowych rekomen-
dowanych przez organizacje międzynarodowe, zajmujące się problematyką 
wyżywienia ludności (Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa, Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO 
i WHO) oraz polskich specjalistów z dziedziny nauki o żywieniu człowieka. 

Coulthard i wsp.14 badający mieszkańców Wielkiej Brytanii w czasie pan-
demii COVID-19 zaobserwowali zmniejszanie się wartości wskaźnika BMI  
w grupie spożywającej owoce i warzywa, oraz przygotowujących posiłki  
w domu, natomiast u osób spożywających przekąski wartość BMI była wyższa. 
Jako powód wzrostu wartości wskaźnika BMI w czasie pandemii Coulthard 
i wsp.15 podają m.in. żywność HED (ang. high energy density). Negatywny 
wzrost spożycia przekąsek, w tym słodyczy, żywności typu „fast-food”, chipsów 
oraz słonych przekąsek, podczas pandemii COVID-19 w grupie studentów 
potwierdziła również Rzadkowolska16. Niemniej jednak Rzadkowolska17 oraz 
Coulthard i wsp.18 stwierdzili, że w czasie pandemii COVID-19 wśród dzieci  
i studentów nastąpił pozytywnie postrzegany wzrost spożycia owoców i warzyw. 
Brooks i wsp.19 oraz Knapp i wsp.20 w grupie dzieci i młodzieży w wieku 2-19 
lat zaobserwowali również wzrost wartości wskaźnika BMI podczas pandemii  
COVID-19 w porównaniu z poprzednimi latami. Ponadto dzieci z otyłością 

14 H. Coulthard, M. Sharps, L. Cunliffe, A. van del Tol, Eating in the lockdown during the 
Covid 19 pandemic; self-reported changes in eating behaviour, and associations with BMI, eating 
style, coping and health anxiety, “Appetite” 2021, nr 161, s. 1-10.
15 H. Coulthard, M. Sharps, L. Cunliffe, A. van del Tol, Eating in the lockdown during the 
Covid 19 pandemic; self-reported changes in eating behaviour, and associations with BMI, eating 
style, coping and health anxiety, “Appetite” 2021, nr 161, s. 1-10.
16 K. Rzadkowolska, Zachowania żywieniowe studentów w czasie nauki zdalnej, „Społeczeństwo. 
Edukacja. Język.” 2021, nr 14, s. 281-298.
17 K. Rzadkowolska, Zachowania żywieniowe studentów w czasie nauki zdalnej, „Społeczeństwo. 
Edukacja. Język.” 2021, nr 14, s. 281-298.
18 H. Coulthard, M. Sharps, L. Cunliffe, A. van del Tol, Eating in the lockdown during the 
Covid 19 pandemic; self-reported changes in eating behaviour, and associations with BMI, eating 
style, coping and health anxiety, “Appetite” 2021, nr 161, s. 1-10.
19 C. G. Brooks, J. R. Spencera, J. M. Sprafka, K. A. Roehla, J. Ma, A. A. Londhe, F. He,  
A. Cheng, C. A. Brown, J. Page, Pediatric BMI changes during COVID-19 pandemic: An elec-
tronic health record-based retrospective cohort study, “EclinicalMedicine” 2021, nr 38, s. 1-7.
20 E. A. Knapp, Y. Dong, A. Dunlop, J. L. Aschner, J. B. Stanford, T. Hartert, S. L. Teitel-
baum, M. L. Hudak, K. Carroll, T. G. O’Connor, C. T. McEvoy, T. M. O’Shea, S. Car-
nell, M. R. Karagas, J. B. Herbstman, D. Dabelea, J. M. Ganiban, A. Ferrara, M. Hedderson,  
T. A. Bekelman, A. G. Rundle, A. Alshawabkeh, D. Gilbert-Diamond, R. C. Fry, Z. Chen,  
F. D. Gilliland, R. J. Wright, C. A. Camargo, L. Jacobson, B. M. Lester, C. W. Hockett,  
M. L. Hodges, A. Chandran, Changes in BMI During the COVID-19 Pandemic, „Pediatrics” 
2022, nr 150(3), s. 1-10.
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w porównaniu z tymi o prawidłowej masie ciała były bardziej zagrożone 
nadmiernym zwiększeniem się wartości wskaźnika BMI w trakcie pandemii, 
podczas gdy dzieci w gospodarstwach domowych o wyższych dochodach były 
mniej na to21,22.

Biorąc pod uwagę ilość spożywanych posiłków oraz wartość wzkaźni-
ka BMI Zborowski i Mikulec23 stwierdzili u ponad połowy ankietowanych 
studentów brak jego zmian oraz częstotliwości spożywania posiłków. Mogło 
to być związane z utrwalonymi nawykami żywieniowymi oraz świadomością 
dotyczącą wpływu odżywiana na zachowanie zdrowia. Nawyki żywieniowe 
mają automatyczny i powtarzalny charakter. Kształtują się poprzez wielo-
krotnie powielanie tych samych czynności związanych z jedzeniem, które są 
efektem wyuczonego wzoru. Jednakże stres, w tym ten wywołany pandemią 
COVID-19 w istotny sposób mógł wpłynąć na sposób odżywiania oraz stan 
odżywienia organizmu. W czasie sytuacji stresowej obserwuje się obniżenie 
stężenia magnezu w organizmie (w wyniku zwiększenia wydzielania hormonu 
stresu) przyczyniającego się do występowania zmęczenia fizycznie i psychicz-
ne24, co stwierdzono w badaniach własnych oraz Rzadkowolskiej25.

Zgodnie z badaniami własnymi (Tabela 3) również Coulthard i wsp.26 
stwierdzili, że znaczna część ludzi gotuje w domu więcej niż zwykle, a tylko 
niewielki odsetek respondentów gotuje mniej niż zwykle. Ogólnie rzecz bio-
rąc, wspomniany powyżej wzrost spożycia owoców i warzyw, jak i żywności 
przygotowywanej w domu, które są postrzegane jako pozytywne wybory ży-
wieniowe, wiązał się ze zwiększeniem adaptacyjnych stylów radzenia sobie. 

21 H. Coulthard, M. Sharps, L. Cunliffe, A. van del Tol, Eating in the lockdown during the 
Covid 19 pandemic; self-reported changes in eating behaviour, and associations with BMI, eating 
style, coping and health anxiety, “Appetite” 2021, nr 161, s. 1-10.
22 E. A. Knapp, Y. Dong, A. Dunlop, J. L. Aschner, J. B. Stanford, T. Hartert, S. L. Teitel-
baum, M. L. Hudak, K. Carroll, T. G. O’Connor, C. T. McEvoy, T. M. O’Shea, S. Car-
nell, M. R. Karagas, J. B. Herbstman, D. Dabelea, J. M. Ganiban, A. Ferrara, M. Hedderson,  
T. A. Bekelman, A. G. Rundle, A. Alshawabkeh, D. Gilbert-Diamond, R. C. Fry, Z. Chen,  
F. D. Gilliland, R. J. Wright, C. A. Camargo, L. Jacobson, B. M. Lester, C. W. Hockett,  
M. L. Hodges, A. Chandran, Changes in BMI During the COVID-19 Pandemic, „Pediatrics” 
2022, nr 150(3), s. 1-10.
23 M. Zborowski, A. Mikulec, Zachowania żywieniowe studentów Państwowej Szkoły Zawodo-
wej w Nowym Sączu podczas pandemii COVID-19, „Żywność. Nauka, Technologia. Jakość” 
2021, nr 4(129), s. 98-110.
24 K. Rzadkowolska, Zachowania żywieniowe studentów w czasie nauki zdalnej, „Społeczeństwo. 
Edukacja. Język.” 2021, nr 14, s. 281-298.
25 K. Rzadkowolska, Zachowania żywieniowe studentów w czasie nauki zdalnej, „Społeczeństwo. 
Edukacja. Język.” 2021, nr 14, s. 281-298.
26 H. Coulthard, M. Sharps, L. Cunliffe, A. van del Tol, Eating in the lockdown during the 
Covid 19 pandemic; self-reported changes in eating behaviour, and associations with BMI, eating 
style, coping and health anxiety, “Appetite” 2021, nr 161, s. 1-10.
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Gotowanie w domu wiąże się z dysponowaniem większą ilością czasu, co wraz 
z ograniczonym dostępem do posiłków ze źródeł zewnętrznych, mogło odpo-
wiadać za wzrost ilości posiłków przygotowywanych w domu. 

Pandemia COVID-19 wpłynęła na zdrowie fizyczne i psychiczne 
ludzi. Należy zwrócić uwagę na to, że zdrowie, według definicji Świa-
towej Organizacji Zdrowia, to stan pełnego, dobrego samopoczucia  
fizycznego, psychicznego oraz społecznego. Lockdown miał znaczący wpływ 
na ograniczony dostęp do opieki medycznej osób z zaburzeniami psychicz-
nymi, w tym zaburzeniami odżywiania (ang. eating disorders)27. Jak wynika  
z badań własnych co drugi z respondentów faktycznie zaobserwował pogor-
szenie się własnego stanu zdrowia psychicznego (Tabela 2). Było to zjawisko 
niebezpieczne społecznie, gdyż większość dotychczasowych badań nauko-
wych pokazuje, że zachowania typowe dla zaburzeń odżywiania mogą ulec za-
ostrzeniu w okresie pandemii m.in. poprzez ekspozycję medialną, utrudnienia  
w życiu codziennym, czy obniżoną aktywność fizyczną28,29. Wobec powyż-
szego naukowcy szukają informacji, w jaki sposób pandemia COVID-19  
i związane z nią utrudnienia społeczne zwiększają ryzyko i objawy zabu-
rzeń odżywiania30. Z przeprowadzonych badń własnych wynika, że aktyw-
ność fizyczna również uległa zmniejszeniu, jednakże pozytywnym jest fakt,  
że w okresie postpandemicznym stwierdzono jej wzrost aż o 15%, w porów-
naniu do okresu pandemii (Tabela 2).

Według raportu firmy PMR Market Expert „Handel produktami food-to-
-go w Polsce 2022″ rynek dań gotowych do spożycia (wykluczających produk-
ty mrożone) w 2021 roku wart był 2,6 mld zł, a wartość rynku będzie rosnąć, 
średniorocznie o 7,0% (CAGR 2022-2027). Rynek dań gotowych w mniej-
szym stopniu, w porównaniu do rynku przekąsek piekarniczych czy sklepo-
wej gastronomii, zależny jest od mobilności społecznej. Według niniejszego 
raportu pandemia COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na rozwój sprzeda-
ży w tej grupy asortymentu. Chociaż zgodnie z wynikami badań własnych 
ponad 40% respondentów spożywała wyroby garmażeryjne zdecydowanie 
rzadziej podczas pandemii. Ponadto wg. ww. raportu w styczniu 2022 roku 

27 D. M. Sikora, Pacjenci z zaburzeniami odżywiania w dobie COVID-19, „Psychoterapia” 
2021, nr 2(197), s. 29-38.
28 D. Branley-Bell, C. V. Talbot, Exploring the impact of the COVID 19 pandemic and UK 
lockdown of individuals with experience of eating disorders, „Journal of Eating Disorders” 2020, 
nr 8(44), s. 1-12.
29 D. M. Sikora, Pacjenci z zaburzeniami odżywiania w dobie COVID-19, „Psychoterapia” 
2021, nr 2(197), s. 29-38.
30 D. M. Sikora, Pacjenci z zaburzeniami odżywiania w dobie COVID-19, „Psychoterapia” 
2021, nr 2(197)
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prawie 30% respondentów wskazywało, że posiada w domu zapas dań goto-
wych. W opinii zespołu ekonometryków PMR Market Expert, wpływ wojny 
na Ukrainie, czy potencjalnej groźby kolejnych lockdownów na segment dań 
gotowych powinien być umiarkowany. PMR podaje, że najczęściej kupowaną 
kategorią dań gotowych pod koniec roku 2021 i w roku 2022 są wyroby gar-
mażeryjne (pierogi, krokiety czy naleśniki). Tego typu produkty najczęściej 
kupują osoby w grupie wiekowej 25-34 lata, a najrzadziej osoby poniżej 25 
roku życia. Im większa miejscowość zamieszkania, tym częściej konsumenci 
dokonują zakupu dań garmażeryjnych. Niestety w raporcie nie ma danych 
dotyczących podziału na wegetariańskie i wegańskie wyroby garmażeryjne. 
Odmienne zdanie prezentuje Woźnialis, stwierdzając że znacznie więcej na 
tzw. „inne przetwory mięsne” czyli: konserwy, pasztety, wyroby garmażeryjne 
z mięsa wydatkują najstarsi konsumenci (emeryci), bo aż o ok. 45% więcej niż 
członkowie „najbogatszych” gospodarstw i około 70% więcej niż „rolnicy”. 
Należy zwrócić uwagę, że wyroby wegetariańskie oraz wegańskie są droższe 
niż konwencjonalne produkty spożywcze, a respondenci uznają ich cenę za-
kupu często za „zdecydowanie za wysoką”, bądź „raczej wysoką”, co potencjal-
nie negatywnie może wpływać na zainteresowanie i sprzedaż wegetariańskich  
i wegańskich wyrobów garmażeryjnych.

Z raportu „RoślinnieJemy” opublikowanego w 2019 roku wynika,  
że 3,2 mln Polaków nie spożywa mięsa, a około 2,5 mln to weganie oraz wege-
tarianie (8,4% społeczeństwa), a według raportu „Rozwój Kultury Kulinarnej 
w Polsce 2010-2020” wegetarianizm i weganizm znalazły się wśród trendów 
o najsilniejszym wpływie na zwyczaje żywieniowe Polaków w ostatnim dzie-
sięcioleciu. Według Market Research World, który przeprowadził w 2020 
roku ankietę, okres pandemii przyczynił się do zachęcenie 25,4% Polaków  
do ograniczenia spożycia mięsa. Jednakże pomimo deklaracji chęci zmniejsze-
nia spożycia mięsa przez Polaków, z danych GUS wynika, że spożycie mięsa 
w Polsce ciągle rośnie. W 2021 roku przeciętny mieszkaniec Polski spożył 
77,5 kg mięsa31.

Wnioski i spostrzeżenia

Sformułowana hipoteza gówna brzmiąca „mieszkańcy województwa 
podlaskiego, podkarpackiego i lubelskiego ze względu na stan zdrowia w cza-
sie pandemii COVID-19 są bardziej skłonni do spożycia żywność o obniżonej 

31 Główny Urząd Statstyczny, Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych 31.08.2022 r. 
artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2021 r., 2022, s. 1-3.
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wartości energetycznej, w tym wegetariańskiej i wegańskiej” nie została po-
twierdzona. Aż 70% mieszańców wschodnich województw Polski pomimo 
obniżonej aktywności fizycznej spowodowanej pandemią, nie było skłonnych 
do spożywania żywność o obniżonej wartości energetycznej. 

Podczas pandemii COVID-19 nawyki żywieniowe ankietowanych osób 
zmieniły się zasadniczo, a za główne powody tych zmian uznano: spędzanie 
większej ilości czasu w domu, lockdown, czy pogorszenie się stanu zdrowia 
psychicznego oraz obawa przed zarażeniem się koronawirusem. 

W czasie pandemii odsetek kupujących wyroby garmażeryjne zmniejszył 
się i wynosił nieco ponad 60%. Ponadto prawie połowa ankietowanych w cza-
sie trwania pandemii zdecydowanie rzadziej nabywała wyroby garmażeryjne, 
prawdopodobnie na korzyść gotowania w domu. 

Prawie 60% konsumentów wybranych województw ze wschodu Polski 
nie była przed pandemią, w czasie jej trwania oraz po jej zakończeniu zainte-
resowana nabywaniem wyrobów garmażeryjnych wegetariańskich. Natomiast 
zakupem wyrobów wegańskich nie było przed i po pandemii zainteresowa-
nych aż 70% ankietowanych. 
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THE COVID-19 PANDEMIC AND THE INTEREST  
IN HIGH QUALITY VEGETARIAN  

AND VEGAN GOODS IN THE PODKARPACKIE, 
LUBELSKIE AND PODLASKIE VOIVODESHIP

Abstract: The aim of the study was to determine the interest in high-quali-
ty vegetarian and vegan delicatessen products in the Podkarpackie, Lubelskie  
and Podlaskie voivodeships. The research was conducted among 370 consum-
ers in the Podlaskie, Podkarpackie and Lubelskie voivodeships. The author's 
questionnaire was used as the research method. Due to the pandemic situation 
in the country caused by the SARS-CoV-2 virus, the study was conducted 
using the CAWI (Computer-Assisted Web Interview) indirect survey method. 
The conclusions of the conducted research were that during the SARS-CoV-2 
pandemic, the eating habits of the respondents changed significantly, and the 
main reasons for these changes were: spending more time at home, lockdown, 
deterioration of mental health and fear of infection the coronavirus. During 
the pandemic, the percentage of delicatessen buyers decreased and amounted 
to just over 60%. In addition, almost half of the respondents purchased del-
icatessen products much less frequently during the pandemic. Almost 60%  
of consumers of selected voivodships from eastern Poland were not interested 
in purchasing vegetarian delicatessen products before, during and after the 
pandemic. On the other hand, before and after the pandemic, as many as 70% 
of respondents were not interested in buying vegan products.

Key words: Vegetarian delicatessen products, vegan delicatessen products, 
COVID-19 pandemic.
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ZMĘCZENIE I REGENERACJA. 
ZNACZENIE REGENERACJI 

W SPORCIE 

Streszczenie: Zmęczenie towarzyszy każdej aktywności fizycznej i jest natural-
nym zjawiskiem fizjologicznym. Stanowi też dowód na prawidłowo wykonany 
trening, z wystarczająco dużym obciążeniem. Zmęczenie generuje w organi-
zmie szereg zmian zarówno fizycznych, psychicznych, jak i metabolicznych. 
Zaburzeniu ulega homeostaza ustroju. Warunkiem odzyskania jej równowagi 
jest wypoczynek i regeneracja. Właściwie dobrany i prowadzony proces resty-
tucji, przeplatający się z wysiłkiem fizycznym, stanowi jeden z filarów sukcesu 
sportowego zawodnika. Wśród działań służących regeneracji organizmu wy-
mienia się między innymi sen, rekreacyjną aktywność fizyczną, zabiegi fizjote-
rapeutyczne, metody psychoedukacyjne i relaksacyjne. Kluczowym jest jednak, 
aby powyższe działania były dobierane indywidualnie do potrzeb zawodnika, 
okresu cyklu czy też dyscypliny sportowej.

Słowa kluczowe: Zmęczenie, znużenie, regeneracja, sport.

Wstęp

Regeneracja stanowi niezmiernie istotny aspekt procesu treningowego 
każdego sportowca, zarówno w odniesieniu do izolowanej jednostki trenin-
gowej, jak i cyklów treningowych czy całych sezonów. Uzasadniona jest ona 
szeregiem zmian zachodzących w organizmie podczas wysiłku fizycznego, któ-
ry generuje zjawisko zmęczenia. Zmęczenie jest stanem pożądanym, świad-
czącym o prawidłowo wykonanym treningu i stanowi stan przejściowy mię-
dzy pracą mięśni, a ich wypoczynkiem (regeneracją). Zachowanie równowagi 

1 Dr n. med., Katedra Biologii Człowieka, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wy-
chowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ORCID: 0000-0003-3433-1310.
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między obydwoma tymi składowymi gwarantuje dobre wyniki sportowe. Na-
tomiast współzależność między pracą, zmęczeniem i wypoczynkiem mięśni 
oraz ich wzajemne proporcje determinują wydolność fizyczną. Celem niniej-
szej pracy jest charakterystyka zjawiska zmęczenia i przedstawienie roli wypo-
czynku raz regeneracji w sporcie.

Zmęczenie w sporcie

Charakterystyka pojęcia zmęczenia

Zmęczenie definiowane jest jako efekt wykonanej pracy. Jest to fizjologicz-
ny odruch obronny, towarzyszący codziennej aktywności fizycznej, zarówno 
spontanicznej, jak i zaplanowanej, w tym zawodowej czy sportowej. Wystąpie-
nie zmęczenia wpływa na wszystkie sfery funkcjonowania człowieka, począwszy 
od fizycznej, przez psychiczną czy metaboliczną, powodując często istotne ogra-
niczenie wydolności2,3,4. Do typowych objawów zmęczenia zalicza się:

• obniżenie zdolności do wykonywania pracy,
• narastanie odczucia znacznie większej ciężkości wykonywanego wy-

siłku, niż jest w rzeczywistości,
• spadek motywacji do dalszego wykonywania zadania5,6.

Powyższe mechanizmy mają za zadanie chronić organizm przed nad-
miernym zużyciem energii. Jeśli jednak, mimo dużego obciążenia, reakcje 
te nie pojawiają się, zwykle jest to efekt wzrostu tzw. kosztu fizjologicznego 
pracy. Istnieją także liczne czynniki, mogące wpłynąć na obniżenie odczucia 
zmęczenia lub opóźnić jego wystąpienie. Zalicza się do nich między innymi:

• właściwe przygotowanie do realizacji zaplanowanego zadania, 
• prawidłowy dobór obciążenia, odpowiedni do aktualnych możliwo-

ści psychofizycznych,
• uwzględnienie przerw pozwalających na regenerację,
• dbałość o optymalne warunki pracy i wypoczynku.

2 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
3 J. Górski (red.), Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, PZWL, Warszawa 2006.
4 J. Górski (red.), Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, PZWL, Warszawa 2019.
5 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
6 M. Janiszewski, Elementy odnowy biologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1994.
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Zmęczenie można rozpatrywać także przez pryzmat zmian w homeos-
tazie organizmu, spowodowanych nagromadzeniem w ustroju metabolitów 
stanowiących produkt uboczny przemian zachodzących podczas wysiłku  
fizycznego m.in. jonów wodorowych, odpowiadających za kwasicę metabo-
liczną7,8. Zasadniczo jednak, zmiany towarzyszące zmęczeniu należy rozpatry-
wać holistycznie, w odniesieniu do całego organizmu.

Natomiast, podział zmęczenia, w odniesieniu do sportowców, dzieli 
to zjawisko na zmęczenie lokalne (inaczej obwodowe) obejmujące do 30% 
ogólnej masy mięśniowej oraz ogólne, występujące w sytuacji zaangażowania 
wysiłkowego powyżej 30% struktur tworzących czynną część układu ruchu. 
Podział ten wyróżnia dodatkowo:

• ostre zmęczenie lokalne, 
• przewlekłe zmęczenie lokalne, 
• ostre zmęczenie ogólne, 
• przewlekłe zmęczenie ogólne9.

Często, wymiennie z określeniem zmęczenie, używane jest pojęcie znu-
żenia. Jednak należy te zjawiska rozgraniczyć. Zmęczenie ma wymiar fizyczny 
i można je wykazać zmianami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie. 
Znużenie ma natomiast wymiar subiektywny i zwykle nie jest proporcjonalne 
w swojej intensywności do nasilenia faktycznego zmęczenia fizycznego. Ponad 
to warto zwrócić uwagę, że znużenie może być spowodowane jednostajnością 
i monotonią bodźców np. treningowych, a po wyeliminowaniu tych czynni-
ków odczucie samoistnie znika10,11. 

Zmęczeniu fizycznemu w sporcie może towarzyszyć zmęczenie psychicz-
ne (nie znużenie), indukowane zmianami fizjologicznymi w układzie ner-
wowym, spowodowanymi szybkim tempem życia, wysokimi wymaganiami 
treningowymi, a także znacznym natężeniem bodźców z otoczenia. Do obja-
wów subiektywnych zmęczenia psychicznego zalicza się: nadwrażliwość, agre-
sję, drażliwość, trudności z koncentracją uwagi i tzw. „ociężałość umysłową”,  
a także uczucie lęku czy zaburzenia snu. Wśród objawów obiektywnych 

7 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
8 K. Krzystyniak, Odnowa biologiczna w sporcie, Nowy Targ 2010.
9 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
10 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
11 M. Janiszewski, Elementy odnowy biologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1994.
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wymienia się: zaburzenia koordynacji ruchowej, spowolnienie reakcji na 
bodźce zewnętrzne czy zaburzenia widzenia przejawiające się utratą ostrości 
widzenia. 

Zmęczenie jest czynnikiem określającym i limitującym zdolność wysił-
kową każdego sportowca. Wysokość progu zmęczenia zależna jest jednak nie 
tylko od stanu wytrenowania organizmu, ale także od kondycji psychicznej  
i zaangażowania zawodnika, jego motywacji, chęci, odporności na stres oraz 
wielu innych12.

Przetrenowanie – definicja, podział, objawy

Przetrenowanie (overtraining) w sporcie definiuje się jako nie podlega-
jące kontroli zatrzymanie lub znaczne ograniczenie możliwości sportowca do 
podejmowania wysiłku fizycznego. U podłoża takiego stanu zwykle leżą zabu-
rzenia zdolności adaptacyjnych organizmu, mogące doprowadzić do zahamo-
wania postępów, czy nawet obniżenia wyników sportowych. W odróżnieniu 
od zmęczenia, spowodowanego zwykle zaburzeniem proporcji między pracą 
a wypoczynkiem, przetrenowanie często ma przyczyny związane są z samym 
prowadzeniem treningu i zalicza się do nich:

• niewłaściwie dobrany do sportowca program treningowy, zawierają-
cy niedostateczną składową restytucji,

• monotonię treningu,
• presję towarzyszącą treningom,
• konflikt na linii zawodnik – trener, 
• spadek motywacji i chęci do trenowania.

Inne czynniki implikujące przetrenowaniu to:

• choroby o podłożu bakteryjnym, zwykle niewielkiego natężenia,
• okres rekonwalescencji,
• nieprawidłowa dieta, 
• używki i środki o charakterze dopingującym,
• zaburzenia rytmu dobowego i snu,
• uciążliwe bodźce zewnętrzne np. hałas,
• obciążenia wynikające z podejmowanej pracy zawodowej,

12 A. Eberhardt, Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej, Druk-Tur, Warszawa 
2011.
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• występowanie konfliktów w sferze osobistej i zawodowej,
• problemy ekonomiczne13.

Wyróżnia się dwa główne typy przetrenowania :

1. sympatykotoniczny – nazywany też basedowoidalnym. Dominują 
w nim stany pobudzenia tzw. zespół agitacyjny. Do charakterystycz-
nych objawów zalicza się: uczucie choroby mimo braku wyraźnych 
objawów, szybko pojawiające się zmęczenie podczas treningu, zabu-
rzenia łaknienia, utratę masy ciała, niepokój, zaburzenia snu, częste 
napięcia i konflikty w relacjach międzyludzkich. Z fizjologicznego 
punktu widzenia dochodzi do zaburzeń w przejściu między fazą er-
gotropową a trofotropową, a katabolizm zachodzi w fazie spoczynku. 
Ten typ przetrenowania zwykle jest konsekwencją treningu o zbyt 
dużej intensywności, w sytuacji kiedy sportowiec nie jest do niego 
właściwie przygotowany. Kojarzony jest głównie z dyscyplinami si-
łowymi i szybkościowo-siłowymi oraz z dyscyplinami technicznymi 
grami zespołowymi.

2. parasympatykotoniczny – określany też mianem addisoidalnego. 
Rozwija się przez dłuższy czas, a jednym z pierwszych, zauważalnych 
objawów jest spadek tętna nawet poniżej 40 uderzeń na minutę. Ob-
serwuje się także tzw. względną adynamię, skutkującą brakiem sukce-
sów podczas startów w zawodach. Sportowiec funkcjonuje głównie 
w fazie trofotropowej. Najczęstszą przyczyną tego typu przetreno-
wania jest stosowanie nadmiernych obciążeń treningowych o dużej 
objętości i nasileniu. Problem obserwuje się zwykle u sportowców  
o długim stażu, trenujących dyscypliny wytrzymałościowe14,15.

Znaczenie wypoczynku i regeneracji w sporcie

Metody wypoczynku. Wypoczynek czynny i wypoczynek bierny

Prawidłowo zaplanowany trening sportowy to następujące po sobie na-
przemiennie fazy pracy i wypoczynku. Właściwie przygotowany program tre-
ningowy jest jedną z głównych składowych sukcesu sportowego. Wypoczynek 

13 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
14 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
15 A. Jegier, K. Nazar, A. Dziak, Medycyna sportowa, PZWL, Warszawa 2013.
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to dążność organizmu do odzyskania stanu homeostazy, czyli równowagi 
funkcjonowania. Wyróżnia się wypoczynek bierny i wypoczynek czynny,  
a sposoby wypoczywania są uzależnione od indywidualnych potrzeb, możli-
wości i upodobań każdej osoby. 

Wypoczynek bierny związany jest z wyeliminowaniem aktywności i przej-
ściem w stan bezczynności. W części przypadków taka forma wypoczynku jest 
pożądana i wywołuje korzyści zdrowotne. Dotyczy to sytuacji po wysiłkach 
wyczerpujących zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Najczęściej wybieraną  
i najlepszą formą wypoczynku biernego jest sen. 

Wypoczynek czynny jest szczególnie polecaną formą regeneracji. Ba-
zuje na rekreacyjnej aktywności fizycznej, odmiennej od tej, która stanowi 
istotę treningu sportowca. Jest podejmowany w czasie wolnym i zaleca się, 
aby towarzyszyła mu zmiana otoczenia. Wypoczynek czynny ma za zadanie 
generować uczucie relaksu i stanowić przyjemność, która warunkowana jest 
swobodą wyboru formy, czasu i miejsca. W systemie odnowy biologicznej 
przeznaczonej sportowcom, wypoczynek czynny określany jest jako tre-
ning regeneracyjny. Celem wypoczynku czynnego jest nie tylko regeneracja,  
ale też poprawa samopoczucia i przeciwdziałanie monotonii treningowej.  
Pod względem fizjologicznym korzystne efekty obserwuje się przede wszyst-
kim w odniesieniu do układu krążenia i oddechowego, jednak ta forma wypo-
czynku korzystnie wpływa także na mięśnie, angażując je do innego rodzaju 
pracy niż zazwyczaj, a tym samym sprzyjając procesowi ich regeneracji. Warto 
pamiętać, że wypoczynek czynny ma wartość nie tylko w regeneracji fizycznej, 
ale daje szereg korzyści także dla psychiki i zaleca się go również po wykona-
niu intensywnej pracy umysłowej16,17.

Czynniki warunkujące proces regeneracji

Proces regeneracji ma charakter złożony i uzależniony jest od szeregu 
zmiennych, między innymi charakteru obciążenia związanego z określonym 
rodzajem wysiłku fizycznego. Można jednak wyróżnić pewne prawidłowości:

• procesy restytucji przebiegają w zindywidualizowany, charaktery-
styczny dla danej jednostki sposób, w każdym przypadku wykazu-
ją jednak cechy fazowości tzn. niektóre parametry stabilizowane są 

16 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
17 M. Janiszewski, Elementy odnowy biologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1994.
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wolno (kilka dni), inne szybko (kilka-kilkanaście minut). Relacja  
i wyrazistość faz uzależniona jest od natężenia wysiłku fizycznego. 

• powrót zdolności do pracy wykazuje charakter fazowy i dzieli się 
na fazę I - wczesną i późną, fazę II - superkompensację i fazę III 

- ustalania się końcowego poziomu. Na etapie wczesnym fazy I do-
chodzi do wycofania się zmian czynnościowych zachodzących pod-
czas wysiłku fizycznego i organizm dąży do osiągnięcia stanu wyj-
ściowego, sprzed aktywności. Proces ten trwa od kilku minut do 
około 2 godzin i w tym czasie, w pierwszej kolejności, normalizacji 
podlega praca serca, oddech, następnie przywracana jest równowa-
ga kwasowo-zasadowa, a na końcu procesy wyrównawcze obejmują 
pracę mięśni i układu nerwowego. W niektórych przypadkach, za-
leżnie od rodzaju obciążenia, przebieg powyższych zmian może mieć 
inną kolejność. Dzieje się tak między innymi po jednorazowym, 
statycznym wysiłku fizycznym, gdzie normalizacja oddechu i pra-
cy serca następuje po wyrównaniu równowagi kwasowo-zasadowej.  
W okresie drugim, późnym, fazy pierwszej ustępują zmiany struktu-
ralne związane z wysiłkiem fizycznym np. dochodzi do odbudowy 
łańcuchów białek kurczliwych. Regenerowane są także zapasy ener-
getyczne. Proces ten trwa zwykle kilka dni i w tym czasie usprawnia-
na jest regulacja neurohormonalna procesów związanych z wysiłkiem 
fizycznym, co sprzyja zjawisku ekonomizacji pracy. Faza II, określa-
na mianem superkompensacji, ma miejsce w przypadku długiego 
stosowania obciążeń o dużej intensywności. Zachodzi bezpośrednio 
po okresie wczesnym fazy I, a zakres i czas jej trwania uzależniony 
jest zarówno od parametrów obciążenia treningowego, ale także od 
natężenia zmian, jakie miały miejsce w tym czasie. Faza III, ostatnia, 
ma miejsce po fazie superkompensacji i jest to okres, kiedy dochodzi 
do ustalenia nowego, wyższego niż dotychczas, poziomu przebiegu 
procesów fizjologicznych18,19. 

• heterochronizm – dotyczy procesów wegetatywnych i stabilizacji 
ich funkcji, która nie jest równoznaczna z powrotem gotowości 
do podjęcia pracy/wysiłku fizycznego. Warto zaznaczyć, że proces 
normalizacji, prowadzący do wyrównania zmian wewnątrzustrojo-
wych, do których doszło na skutek wysiłku fizycznego, ma charakter 

18 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
19 M. Janiszewski, Elementy odnowy biologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
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indywidulany. Poza tym ściśle zależy od rodzaju treningu, czasu 
trwania, zastosowanych obciążeń treningowych i szeregu innych pa-
rametrów, zatem odbywa się w różnym czasie20.

Ryc. 2. Przebieg zmian zachodzących w zdolności motorycznej w czasie pracy i wypoczyn-
ku (wg Matviejeva) 

Źródło: K. Gieremek, L. Dec, Problematyka odnowy biologicznej w sporcie, 1990.

System i zadania odnowy biologicznej w sporcie

Przygotowanie programu treningowego, pozwalającego na maksymali-
zację wyników sportowych przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka zaburzeń 
zdrowotnych wymaga zastosowania systemu szkolenia sportowego opartego 
na interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. System taki powi-
nien obejmować następujące działania: 

• medyczno-biologiczne,
• pedagogiczne,
• psychologiczne.

Każdy z powyższych aspektów może być wspomagany zabiegami z zakresu 
odnowy biologicznej, których działanie opiera się na profilaktyce, restytucji i re-
habilitacji. Przed współczesną odnową biologiczną stawia się następujące zadania:

• współdziałanie z procesem treningowym,
• optymalizację procesów wypoczynkowych,
• profilaktykę i minimalizowanie skutków przeciążeń stanowiących 

20 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
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wynik uprawiania sportu,
• doleczanie po uszkodzeniach towarzyszących uprawianiu sportu21,22.

Ogólne zasady postępowania odnawiającego 

Do szerokiego wachlarza środków z zakresu odnowy biologicznej, za-
licza się nie tylko pedagogiczne czy psychologiczne, ale także te o działaniu 
biomedycznym. Wśród środków biomedycznych ważne miejsce zajmują fizy-
ko- i kinezyterapia. Wpływają one na organizm poprzez bodźce świetlne, ter-
miczne, prąd elektryczny czy falę ultradźwiękową23. Ich działanie jest bardzo 
zróżnicowane i wywołuje efekty zarówno bezpośrednio po zastosowaniu, jak  
i odroczone w czasie. Mnogość form terapii sprawia, że właściwie dla każdego 
zawodnika można dobrać optymalny zestaw zabiegów, nawet w przypadku 
wielu przeciwwskazań czy złej tolerancji bodźców fizykalnych.

Aby proces terapeutyczny z wykorzystaniem zabiegów fizjoterapeutycz-
nych był bezpieczny i skuteczny, muszą zostać spełnione określone warunki, 
takie jak:

• świadome stosowanie zabiegów odnowy biologicznej, 
• indywidulany dobór środków odnowy biologicznej,
• specyfikacja doboru środków odnowy biologicznej, 
• stopniowanie intensywności stosowanych bodźców i ich 

zróżnicowanie, 
• kompleksowość stosowania środków odnowy biologicznej, 
• cykliczne stosowanie środków odnowy biologicznej,
• systematyczne stosowanie zabiegów z zakresu odnowy 

biologicznej24,25,26.

Programowanie zabiegów odnowy biologicznej

Dobór metod wypoczynku i odnowy biologicznej uzależniony jest od 
szeregu czynników, na czele z okresem treningowym, w którym aktualnie jest 
zawodnik. W ujęciu całorocznym obciążenia treningowe są różne i odmienne 

21 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
22 M. Janiszewski, Elementy odnowy biologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
23 A. Bauer, M. Wiecheć, Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych, Mark-
med Rehabilitacja s.c., Wrocław 2012.
24 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
25 M. Janiszewski, Elementy odnowy biologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
26 K. Krzystyniak, Odnowa biologiczna w sporcie, Nowy Targ 2010.
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jest ich przeznaczenie. Zmianom podlega charakter wysiłku, ich intensywność 
i objętość, co sprawia, że zachodzi ciągła konieczność ich aktualizacji, także  
w zakresie stosowanych metod restytucji i odnowy biologicznej. 

W zależności od okresu treningowego wyróżnia się następujący podział 
okresów i przypisanych im zabiegów służących szeroko pojętej regeneracji:

• odnowa biologiczna w podokresie przygotowania ogólnego – w tym 
czasie dominują treningi służące kształtowaniu wytrzymałości ogól-
nej i siłowej. Mają one działanie ogólnoustrojowe i równomiernie 
obciążają cały organizm. Zabiegi z zakresu odnowy biologicznej, 
stosowane w tym czasie, również powinny wywierać wpływ ogólny, 
jedynie w uzasadnionych przypadkach – miejscowy. Najważniej-
szym ich celem jest wspomaganie i usprawnianie procesu restytucji, 
w miarę możliwości we wszystkich przerwach między treningami. 
Zalecane jest stosowanie zabiegów hartujących27.

• odnowa biologiczna w podokresie przygotowania specjalnego – na 
tym etapie treningów dominują elementy specjalistyczne, ukierun-
kowane na szybkość, wytrzymałość szybkościową, siłę specjalną czy 
technikę. W konsekwencji tych form aktywności pojawiać się może 
nie tylko zmęczenie o charakterze ogólnym, ale także zmęczenie ob-
wodowe i nerwowo-mięśniowe. W tym okresie treningowym zaleca 
się kontynuację zabiegów z okresu przygotowania ogólnego, uzupeł-
nionych o zabiegi o działaniu lokalnym, ukierunkowane zwłaszcza 
na szczególnie obciążone struktury narządu ruchu. W ramach pro-
filaktyki urazów i przeciążeń wskazuje się na wartość włączenia do 
treningu ćwiczeń wyrównawczych28.

• odnowa biologiczna w głównym okresie treningowym – w tym cza-
sie w treningach dominują elementy specjalistyczno-naśladowcze. 
Zawodnik poddawany jest dużym obciążeniom ze względu na częste 
starty czy sprawdziany. W tym okresie dochodzi także do dużych 
obciążeń psychicznych, wymagających włączenia metod o działaniu 
psychoregulacyjnym i relaksacyjnym. Postępowanie z zakresu zabie-
gów odnowy biologicznej jest zróżnicowane i zależy od dyscypliny 
sportowej. Wyróżnia się następujące zalecenia:

27 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
28 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
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− w sportach wytrzymałościowych (np. biegi, kolarstwo, wioślar-
stwo) – wskazane są zabiegi ogólne o łagodnym działaniu toni-
zującym oraz lokalnie rozgrzewającym i rozluźniającym,

− w sportach szybkościowych (np. sprinty) – z uwagi na domi-
nujące w nich obciążenie układu nerwowo-mięśniowego oraz 
wyraźną komponentę beztlenowych przemian metabolicznych 
zaleca się zabiegi miejscowo przegrzewające i rozluźniające oraz 
2 razy w tygodniu zabiegi o silnym działaniu przegrzewającym 
ogólnym,

− w sportach technicznych (np. gimnastyka, strzelectwo, łyżwiar-
stwo figurowe) – zalecane są zabiegi o działaniu obniżającym 
napięcie w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym,  
z uwagi na obciążenie tych struktur, a jednocześnie wymóg wyso-
kiej precyzji i koordynacji ruchu oraz odporności i koncentracji,

− w sportach walki (np. judo, boks) – z uwagi na obciążenia wy-
trzymałościowo-siłowe, konieczność stałego utrzymania na 
wysokim poziomie koncentracji, refleks i odporności psychicz-
nej w restytucji konieczne jest stosowanie zróżnicowanych za-
biegów o wielokierunkowym dzianiu, zarówno lokalnych jak  
i ogólnoustrojowych, 

− w sportach siłowo – dynamicznych (np. podnoszenie ciężarów, 
skoki narciarskie) – w dyscyplinach z tej grupy szczególnemu 
obciążeniu podlega aparat nerwowo-mięśniowy generując znacz-
ne obciążenia i nadmierne napięcia dużych grup mięśniowych.  
Z tego względu zasadne jest stosowanie zabiegów działających 
obwodowo, lokalnie29.

• odnowa biologiczna w zespołowych grach sportowych (np. siatków-
ka, koszykówka) – aktywności te powodują duże przeciążenia za-
równo ośrodkowego układu nerwowego, jak i narządu ruchu. Waż-
ne jest też ryzyko przegrzania organizmu. Z tego względu zaleca się 
zabiegi o działaniu ogólnoustrojowym łagodzącym i chłodzącym,  
a miejscowo – zabiegi sprzyjające procesowi regeneracji komórkowej30.

29 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
30 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
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Zabiegi fizjoterapeutyczne mające zastosowanie w odnowie biologicznej

W odnowie biologicznej istotne miejsce zajmują zabiegi z zakresu  
fizjoterapii. Do najczęściej stosowanych zalicza się te, które wchodzą w skład 
wodolecznictwa (hydroterapii), jednak nieocenioną wartość mają także różne 
formy masażu czy elektroterapia31. 

Do najczęściej stosowanych zabiegów wodoleczniczych zalicza się: natry-
ski, kąpiele lokalne, kąpiele ciepłe, kąpiele ciepłe solankowe, kąpiele gorące, 
łaźnię fińską, saunę, okłady, masaż podwodny (tangentorowy), masaż wirowy.

Wśród innych niż wodolecznicze, zabiegów stosowanych w odnowie bio-
logicznej wymienia się: masaż suchy, masaż ciśnieniowy, masaż izometryczny, 
nagrzewanie ciepłem suchym, naświetlanie promieniami UV, naświetlanie 
światłem spolaryzowanym, elektroterapię wysokotonową, elektrostymulację 
czy komorę hiperbaryczną32,33,34.

Metody psychoregulacyjne i relaksacyjne w odnowie biologicznej

Każdej dyscyplinie sportowej, poza obciążeniem wysiłkiem fizycznym, 
towarzyszy obciążenie psychiczne, związane z rywalizacją i chęcią osiągnie-
cia jak najlepszego wyniku. Konsekwencją takiego stanu jest między innymi 
wzmożone napięcie mięśniowe generujące nie tylko wzmożony wydatek ener-
getyczny, ale także obniżenie sprawności psychofizycznej i mniejszą skutecz-
ność wypoczynku. Środki odnowy psychologicznej szczególną wartość mają 
zatem w okresie okołostartowym, kiedy konieczna jest koncentracja, motywa-
cja i wola walki. Nie można jednak zaprzeczyć, że mają one ogromną wartość 
na każdym etapie procesu treningowego. Do ich głównych zadań zalicza się:

• profilaktykę nadmiernego zmęczenia, a w konsekwencji poprawę 
stanu czynnościowego organizmu zawodnika oraz zwiększenie sku-
teczności wypoczynku powysiłkowego,

• zbudowanie właściwego wyobrażenia ruchu u zawodnika (ideomo-
toryka), a tym samym wspomaganie doskonalenia technik,

31 A. Bauer, M. Wiecheć, Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych, Mark-
med Rehabilitacja s.c., Wrocław 2012.
32 T. Kasperczyk, L. Magiera, D. Mucha, R. Walaszek (red), Masaż z elementami rehabilitacji, 
REHMED, Kraków 2003.
33 K. Krzystyniak, Odnowa biologiczna w sporcie, Nowy Targ 2010.
34 L. Magiera, R. Walaszek, Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej, Biosport, Kra-
ków 2003.
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• wspomaganie przygotowania taktycznego poprzez analizę i trening 
różnych wariantów sytuacji, w których może zaleźć się zawodnik, 

• poprawę stanu psychicznego zawodnika poprzez wykorzystanie po-
zytywnych bodźców.

Działanie psychoregulacyjne nierozerwalnie związane jest neurohormo-
nalną regulacją zdolności wysiłkowej. Powiazanie zwrotne w ośrodkowym 
układzie nerwowym generuje reakcję motoryczną wywołaną bodźcem psy-
chologicznym. Kluczowe znaczenie ma w tym względzie postać czynna reakcji 
emocjonalno-obronnej, gdy pobudzony zostaje układ adrenergiczny, oś pod-
wzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa i inne mechanizmy regulacji neuro-
hormonalnej, które warunkują gotowość do podjęcia działania np. rywalizacji 
z przeciwnikiem. Reakcji tej może towarzyszyć agresja, sterowana przez ośro-
dek agresji w międzymózgowiu i podlegająca kontroli układu limbicznego  
i kory mózgu. Warto zaznaczyć, że odpowiednio sterowana i właściwie wyko-
rzystana agresja może istotnie wpłynąć na skuteczność zawodnika, zwiększając 
jego szansę na zwycięstwo35.

O ile agresja i krótkotrwałe napięcie psychiczne przed startem mogą ko-
rzystnie wpłynąć na możliwości zawodnika, o tyle utrzymywanie się takiego 
stanu przez dłuższy czas wpływa negatywnie miedzy innymi na skuteczność 
procesu restytucji. Konsekwencją może być stale zwiększone napięcie mię-
śniowe, podwyższona przemiana materii czy pobudzenie. Aby obniżyć aktywi-
zujące działanie układu siatkowatego, generujące między innymi wspomnia-
ne wyżej reakcje, zawodnikom zaleca się stosowanie technik relaksacyjnych,  
do których zalicza się:

• rozluźnienie ogólne – uzyskuje się je stosując odpowiednie pozycje 
ułożeniowe, przy czym warunkiem jest pełne podparcie ciała pozwa-
lające na rozluźnienie mięśni. 

• ćwiczenia relaksacyjno – koncentrujące – przykładem tego typu ćwi-
czeń jest trening Jacobsona czy trening autogenny Schulza36,37.

35 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
36 K. Gieremek, L. Dec, Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, P.H. HAS -MED., 
Katowice 2007.
37 M. Janiszewski, Elementy odnowy biologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1994.
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Zakończenie

Na sukces sportowca składa się cały szereg czynników. Należą do nich 
indywidualne predyspozycje, właściwie dobrany program treningowy, wypo-
czynek czynny i bierny (sen), zabiegi z zakresu odnowy biologicznej. Każdy 
z tych czynników jest równoważny i nie można go wyeliminować bez stra-
ty dla efektów sportowych. Z tego też względu niezmiernie istotne jest, aby 
opiekę nad sportowcem sprawował zespół interdyscyplinarny, składający się 
ze specjalistów różnych dziedzin, oraz aby opieka ta miała charakter wysoce 
zindywidualizowany. 
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FATIGUE AND REGENERATION.  
THE IMPORTANCE OF REGENERATION IN SPORT

Abstract: Fatigue is a part of any physical activity and is a natural physio-
logical phenomenon. It also proves that the training is correctly performed,  
with a sufficiently large load. Fatigue generates a series of physical, men-
tal and metabolic changes in the whole body. Homeostasis is disturbed.  
The condition for regaining balance is rest and regeneration. A properly selected  
and conducted process of restitution, intertwined with physical effort, is one 
of the pillars of the athlete's success in sports. The regeneration activities inclu-
de sleep, recreational physical activity, physiotherapy treatments, psychoedu-
cational and relaxation methods. However, the most important is selected this 
individually to the needs of the player, the period of the cycle or the sports 
discipline.

Keywords: Fatigue, weariness, regeneration, sport.






