
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 

pod redakcją naukową 

 

prof. dr. hab. Krzysztofa L. Krzystyniaka 

dr Joanny Klonowskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warszawa 2019  



2 

 

Komitet naukowy: 

dr n. med. Agata Wolska 

dr n. o zdr. Teresa Slosorz 

dr n. med. Przemysław Sielicki 

 
Recenzenci:  

dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Achimowicz 

dr hab. Dorota Sulejczak 

dr n. biol. Anna Borecka 

dr. n. med. Paulina Borek 

dr n. biol. Joanna Gardzińska 

dr n. med. Krzysztof Grykiel 

dr n. społ. Joanna Klonowska 

dr n. rol. Justyna Malinowska 

dr n. med. Agnieszka Michalska 

dr n. o kul. fiz. Katarzyna Sempolska 

 

Redakcja naukowa:  

prof. dr hab. Krzysztof L. Krzystyniak 

dr Joanna Klonowska 

 
ISBN 978-83-942432-4-1 

 

 

 

Projekt okładki: 

Rafał Sztyk 

 

 

 

Skład i opieka redakcyjna: 

Piotr Ozimek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, 

02-366 Warszawa 

www.wsiiz.pl 

 

 

 

© Copyright by Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Warszawa 2019 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie 

całości lub fragmentów publikacji bez zgody wydawcy zabronione. 



3 

 

 

 

Spis treści 

 

Od redaktorów naukowych… .................................................................................................................. 4 

1. Chemioprewencja w profilaktyce chorób nowotworowych ............................................................... 5 

2. Dieta w życiu studentki, nieodłączne towarzyszki ........................................................................... 17 

3. Kawa z dodatkiem grzybów- nowe źródło związków bioaktywnych? ............................................ 27 

4. Leczenie żywieniowe w endometriozie ........................................................................................... 33 

5. Rola diety w profilaktyce i leczeniu wybranych jednostek chorobowych ....................................... 39 

6. Rola i biodostępność składników odżywczych na przykładzie wybranych witamin ....................... 53 

7. Wpływ sposobu żywienia na płodność kobiet oraz mężczyzn – przegląd doniesień naukowych ... 60 

8. Rola oraz możliwości realizacji edukacji żywieniowej przez kosmetologów w gabinetach 

kosmetologicznych ........................................................................................................................... 70 

9. Nutrikosmetyki jako suplementy diety i ich działanie ..................................................................... 80 

10. Nowe wskaźniki antropometryczne w aspekcie zwiększonej masy ciała osób dorosłych ............... 90 

11. Rola prawidłowego żywienia w okresie ciąży ................................................................................. 99 

12. Realizacja modelu diety śródziemnomorskiej w warunkach polskich. Kardioprotekcyjne działanie 

poszczególnych elementów tego modelu żywieniowego ............................................................... 106 

13. Odpowiedzialność cywilna w zawodzie dietetyka ..........................................................................115 

 

  



4 

 

 

 

Od redaktorów naukowych… 

 

Dietetyka to nauka medyczna dotycząca prawidłowego, dostarczającego wszystkich 

niezbędnych składników odżywczych, żywienia człowieka zarówno  

w przypadku osób zdrowych, jak i chorych. Powiązana jest z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki, 

takimi jak medycyna, farmakologia, biologia i mikrobiologia, chemia żywności, bromatologia, 

psychologia oraz pedagogika. Stanowi zatem szeroki zakres wiedzy dotyczący funkcjonowania 

ludzkiego organizmu- nie tylko od strony anatomicznej, fizjologicznej i metabolicznej, lecz także 

psycho-społeczno-kulturowej. Dietetyka uczy jak zapobiegać chorobom i jak leczyć schorzenia poprzez 

zmianę nawyków żywieniowych.  

Dietetyka to również wiedza o surowcach, z których sporządzane są potrawy- o ich składzie 

biochemicznym, wartości odżywczej i energetycznej i ich możliwych interakcjach z lekami oraz 

suplementami diety. Daje także wiedzę o kontroli jakości produktów żywnościowych. Zatem jest to 

interdyscyplinarna nauka dająca komplementarną wiedzę na temat sposobu żywienia człowieka- 

zarówno od strony jego wpływu na ciało, jak i na psychikę. 

Aktualnie obserwujemy ogromny wzrost zainteresowania dietetyką. Z jednej strony, wzrasta 

ogólna świadomość dotycząca żywienia. Ludzie coraz bardziej interesują się zdrowym stylem życia, a 

co za tym idzie, zdrowym odżywianiem. Z drugiej, postęp cywilizacyjny przyczynia się do rozwoju 

wielu chorób związanych z układem trawienia, krążenia, ruchu- na te wszystkie funkcje sposób 

żywienia ma bowiem ogromny wpływ.  W świetle jednego i drugiego spojrzenia można zauważyć, że 

dietetyka rozwija się i ewoluuje w zawrotnym tempie. Ostatnie miesiące, ubiegły rok, a nawet ostanie 

lata przyniosły wiele interesujących trendów rozwoju dietetyki, które w najbliższych latach będą się 

najprawdopodobniej nadal intensywnie rozwijały. 

Oddajemy w ręce czytelników monografię naukową „Nowe trendy w dietetyce”. Mamy 

nadzieję, że jest to publikacja, która wzbudzi zainteresowanie oraz odpowie na zapotrzebowanie 

wszystkich zainteresowanych najnowszymi trendami, tendencjami i nurtami dietetycznymi.  Publikacja 

ta jest pracą zbiorową, efektem pracy kilkunastu autorów, specjalistów w zakresie poszczególnych 

zagadnień wchodzących w skład szeroko pojętej dietetyki. Żywimy nadzieję, że przyczyni się ona do 

rozwoju dietetyki w Polsce oraz zainicjuje dyskusję nad dalszymi kierunkami rozwoju tej dziedziny 

nauki w naszym kraju. 

 

 

 

 

prof. dr. hab. Krzysztof L. Krzystyniak 

dr Joanna Klonowska 
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CHEMIOPREWENCJA W PROFILAKTYCE CHORÓB 

NOWOTWOROWYCH 
 

prof. dr hab. Krzysztof L. Krzystyniak  

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

 

Streszczenie: Chemioprewencja jest aktualnym kierunkiem profilaktyki przeciwnowotworowej  

w dietetyce i farmakologii. Oznacza świadome stosowanie (głównie roślinnych) substancji naturalnych, 

występujących w produktach żywnościowych, lub syntetycznych (leków), celem zmniejszenia ryzyka 

zachorowania na nowotwory. Bogato udokumentowano w licznych modelach zwierzęcych hamowanie 

wczesnych etapów, tzn. inicjacji, promocji i progresji raka, dla wielu poznanych fitozwiązków typu 

polifenoli, flawonoidów, glukozynolanów, lignanów, triterpenów, oraz niektórych farmaceutyków. 

Działanie chemioprewencyjne, czyli profilaktyka przeciwnowotworowa  

u ludzi jest trudna do udokumentowania. Nie uzyskuje się tak przekonywających dowodów na 

skuteczność chemio prewencji u człowieka, a w niektórych przypadkach wyniki podawania 

poszczególnych witamin, fitozwiązków, leków, były wręcz negatywne. Przeanalizowanie trudności  

w bezpośrednim wykazaniu chemioprewencyjnej efektywności u ludzi dla danego 

nutraceutyku/fitozwiązku może ułatwić poszukiwanie nowych udoskonaleń i kierunków profilaktyki 

przeciwnowotworowej. Wymienianych jest szereg czynników, takich jak niemożność powtórzenia 

warunków badania klinicznego, złożoność czynników (stan pacjenta, rodzaj diety, wiek, czynniki stylu 

życia itp.), brak zrozumienia mechanizmów działania farmakologicznego i inne. Przykładem może być 

utrudniona biodostępność lub/i krótki czas połowicznego trwania fitozwiązków w organizmie. Większą 

biodostępność np. dla resweratrolu uzyskano stosując nanocząstki lipidowo-resweratrolowe oraz 

nanokapsułki. Ogólnie celem poprawy biodostępności, oprócz nanocząstek prowadzi się badania nad 

nośnikami typu liposomów, cyklodekstryn, oraz implantów chemioprewencyjnych. Kolejnym 

rozwiązaniem jest dobór półsyntetycznych i syntetycznych analogów fitozwiązków o wyższym 

potencjale chemioprewencyjnym: spośród pochodnych resweratrolu najkorzystniejszym w swym 

działaniu okazał się 4-(E)-{(p-tolylimino)-metylobenzeno-1,2-diol},1 (TIMBD). Innym kierunkiem jest 

analiza współdziałania fitozwiązków z niektórymi lekami, np. kurkuminy i metforminy, tzn. leku 

powszechnie stosowanego w kontroli hiperglikemii. W 17 badaniach klinicznych z podawaniem 

metforminy powiązano obniżenie ryzyka raka piersi, jelita grubego, wątroby, prostaty, endometrium  

i płuc. W interwencjach klinicznych niezbędny jest dobór odpowiednich biomarkerów 

farmakodynamiki fitozwiązków, których aktualnie brakuje. Poszukiwane są nowe cele terapeutyczne w 

profilaktyce nowotworów, czego przykładem są próby modyfikacji epigenetycznych zmian przed-

nowotworowych, czy też próby aktywacji kinazy białkowej zależnej od ATP (AMPK). Ogólnie 

oddziaływania fitozwiązków ocenia się jako subtelną korektę wczesnych zmian przed-nowotworowych, 

kiedy jeszcze jest możliwe powstrzymanie, czy też zablokowanie inicjacji i promocji kancerogenezy. 

 

Słowa kluczowe: chemiprewencja, choroba, nowotwór, leki. 

 

Wprowadzenie 

 

Termin „Chemoprewencja” został wprowadzony przez dr. Michaela Sporna w latach 70. ub. 

wieku. Niemniej jeszcze w latach 60. dr Lee Wattenberg wskazywał na rolę pewnych substancji 

występujących w żywności, które – jak to nazwał – mogłyby odgrywać istotną rolę  

w „chemoprofilaksji” nowotworów.  Najprościej chemoprewencję można zdefiniować jako stosowanie 

występujących w produktach żywnościowych (głównie roślinnych) substancji naturalnych  lub 

syntetycznych analogów, celem zmniejszenia ryzyka zachorowania na nowotwory. Aktywność 

biologiczną tych substancji należy rozumieć wyłącznie jako działanie profilaktyczne, powstrzymujące 

wystąpienie i progresję wczesnych zmian przed-nowotworowych.  W niektórych opracowaniach 

stosowana jest nazwa „chemoprewencji klinicznej” w odniesieniu do hamowania progresji 
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zaawansowanych stadiów nowotworowych: jako przykłady wymienia się leki tamoxifen, fenfretinid  

w ochronie przed wznową raka piersi, finasteryd w hamowaniu progresji przerostu stercza, niesterydowe 

leki przeciwzapalne w prewencji raka jelita grubego [1]. W żadnym stopniu chemoprewencji, jako 

kierunku w profilaktyce nowotworów, nie można wiązać z „wyleczeniem” zaawansowanych stadiów 

raka, typu guzów, rozsianych form nowotworowych czy metastaz. Uznaje się, że w przypadku 

zaawansowanych nowotworów konieczne jest zniszczenie komórek rakowych metodami  toksycznej 

chemioterapii, radioterapii,  lub chirurgicznym usunięciem guza. Wśród nowych strategii  wymienia się 

genetyczne przeprogrmowanie oraz namnożenie ex vivo autologicznych komórek 

immunokompetentnych (cytotoksycznych limfocytów T), podanych następnie choremu celem 

zniszczenia  raka.  Za pierwszorzędową interwencję terapeutyczną w klinicznych badaniach 

chemioprewencyjnych  uważa się podawanie fitozwiązków i/lub ich pochodnych w populacji 

obciążonej zwiększonym ryzykiem powstania nowotworu, np. u osób obciążonych genetycznie (np. 

rodzinna polipowatość, zespół Lyncha w rozwoju raka jelita grubego). Interwencja drugorzędowa 

dotyczy osób z widocznymi zmianami przedrakowymi (np. polipy jelita grubego) i ma  na celu 

powstrzymanie progresji nowotworowej. Interwencja trzeciorzędowa  dotyczy podawania określonych 

fitozwiazków pacjentom po przebytym nowotworze, celem powstrzymania (zmniejszenia ryzyka) 

kolejnego nowotworu. We wszystkich tych trzech scenariuszach zasadniczo wszyscy pacjenci są wolni 

od choroby nowotworowej w momencie rozpoczęcia podawania czynnika chemioprewencyjnego. 

Za pierwsze badanie kliniczne typu chemioprewencji zostało uznane podawanie kwasu 

askorbinowego (lub placebo) pacjentom z wykrytą polipowatością, tzn. we wczesnych etapach 

prowadzących do  nowotworu typu rodzinnej polipowatości gruczolakowatej FAP (familial 

adenomatous popyposis) [2]. Od tamtych czasów przebadano już około 200 substancji, w założeniu 

mogących hamować stadia przed-nowotworowe, cofać lub blokować progresję gruczolaków i innych 

typów nowotworów [3,4,5]. Regionalno-etniczne dane epidemiologiczne prewalencji nowotworów 

zachęcają do dalszych intensywnych badań w kierunku chemioprewencji: zgodnie z szacunkowymi 

danymi Światowej Fundacji Badań Nowotworowych WCRF (World Cancer Research Fund), wśród 

ludności krajów azjatyckich notuje się 25-krotnie niższe zachorowania na raka prostaty i 10-krotnie 

niższe zachorowania na raka piersi. Częstotliwość zachorowań na te dwa typy nowotworów wzrasta 

znacząco wśród migrantów azjatyckich do krajów Zachodu (www.dietandcancerreport.org). Tak 

znaczące różnice w występowaniu najczęściej spotykanych nowotworów w krajach Zachodu i krajów 

azjatyckich: płuc, piersi, jelita grubego i prostaty, przypisywane są odmiennym wzorcom stylu życia i 

odżywiania. Nowotwory są istotnym zagrożeniem zdrowia i życia w krajach Zachodu: w Unii 

Europejskiej nowotwory są drugą przyczyną zgonów. W 21 Stanach USA nowotwory są pierwszą 

przyczyną zgonów. W Polsce nowotwory są główną przyczyną przedwczesnej umieralności (przed 65 

r. życia), u młodych kobiet stanowią 34% umieralności i 48% umieralności u kobiet w wieku średnim. 

W 2012 r. w Polsce liczba kobiet zmarłych na raka płuc przekroczyła liczbę kobiet zmarłych na raka 

piersi. 

Od dawna toczy się dyskusja nad udziałem predyspozycji genetycznych i czynników 

środowiskowych w powstawaniu nowotworów. Wielokrotnie wykazano udział mutacji genetycznych w 

rzadkich przypadkach zwiększonego ryzyka zachorowania na raka. Należy jednak rozdzielić analizę 

indywidualnych przypadków od badań epidemiologicznych populacji. Przykładem może być ilościowa 

ocena względnego ryzyka raka jajników [6]. Ryzyko zachorowania (w całym życiu) na raka jajników 

wynosi 1,3 – 1,9% w ogólnej populacji i aż 45%  u kobiet-nosicielek genu BRCA1. Warto podkreślić, 

że wykazano m.in. udział aktywności fizycznej, niskich dawek aspiryny w obniżonym ryzyku raka 

jajników  (Rysunek 1).       
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Rys. 1. Ryzyko względne R/R (risk ratio) lub/i  iloraz szans (odds ratio) zachorowania na raka jajników 

[wg 6].  

 

 
 

Jeżeli przyjmiemy, że większość nowotworów uwarunkowanych genetycznie powstaje  

w wyniku interakcji geny-czynniki środowiskowe, udział czynników genetycznych szacuje się zaledwie 

na 5 – 10%  [7]. W innych badaniach specjaliści wskazują na 70 – 80% udział czynników 

środowiskowych w nowotworzeniu. Istotnym tego przykładem mogą być wyniki analizy prewalencji 

raka trzustki, oparte na danych 29-tys. przypadków raka trzustki w latach 1993- 2003 w USA [8]. Ponad 

dwie-trzecie przypadków diagnozowanych jest u osób powyżej 65 roku życia (tylko 12,5% przypadków 

poniżej 55 roku życia. Nałóg palenia 2 - 3 krotnie podwyższa ryzyko raka trzustki. Przewlekły 

nikotynizm powoduje skrócenie średniego wieku wiek osób zdiagnozowanych z rakiem trzustki o 6,3 – 

8,3 lat. Alkoholizm skraca średni wiek zdiagnozowania raka trzustki o 6,2 lat (umiarkowana stała 

konsumpcja) – 8,7 lat (ciężki alkoholizm). Palacze-alkoholicy zapadają na raka trzustki o 8,6 – 10,2 lat 

wcześniej. Podobnie oceniono rolę otyłości w powstawaniu nowotworów: od 9 –  do 30% zachorowań 

na nowotwory wiąże się z otyłością (Rysunek 2). Unikanie nadwagi i otyłości jest jednym z kluczowych 

zaleceń Międzynarodowej Agencji Badań Nowotworowych (IARC). Wniosek jest jednoznaczny: brak 

nadmiaru tkanki tłuszczowej obniża ryzyko większości nowotworów  [9]. Mówiąc wprost, zgodnie z 

poglądami z lat 80 – 90-tych amerykańskiego naukowca profesora Doll’a, coraz wyraźniej twierdzi się, 

że pochodzenia większości nowotworów nie da się wytłumaczyć samym dziedziczeniem, a raczej 

wpływem indywidualnych czynników środowiskowych dla poszczególnych osób  [7,10]. Rodzaj/jakość 

odżywiania miałaby być decydująca aż dla 35% zgonów z powodu nowotworów. Częstsze spożywanie 

warzyw i owoców, a tym samym wzbogacenie diety  

w istotne dla zdrowia składniki („nutraceutyki”) typu flawonoidów, polifenoli, alkaloidów, 

karotenoidów, itd.) uznawane jest za istotną strategię w redukowaniu incydentów nowotworów w skali 

społecznej. Termin „nutraceutyki”, wprowadzony w 1989 r., oznacza “składniki żywności, suplementy 

diety, dla których wykazano korzyści zdrowotne lub medyczne ponad podstawowe funkcje odżywcze, 

łącznie z przeciwdziałaniem a nawet leczeniem chorób”. W tym znaczeniu definicja nutraceutyków 

zbliżona jest do idei żywności funkcjonalnej. 
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Rys. 2. Nadmiar tkanki tłuszczowej jest istotnym czynnikiem ryzyka dla nowotworów [wg 7].  

 
Chemioprewencja u ludzi  

 

Chemioprewencyjne działanie składników żywności zostało bogato udokumentowane  

w licznych modelach inicjacji, promocji i progresji raka u zwierząt, dla wielu poznanych fitozwiązków 

typu polifenoli, flawonoidów, glukozynolanów, lignanów, triterpenów i innych [11]. Od początków  

chemioprewencji do lat 2000 zgromadzono liczne wyniki badań przedklinicznych, poznano szereg 

mechnizmów oddziaływania fitozwiązków roślin jadalnych na metabolizm komórkowy (Tabela I). 

 

Tab. 1. Mechanizmy oddziaływania fitozwiązków roślin jadalnych na metabolizm ssaków, poznane do 

lat 2000 
Inhibicja  aktywacji  ksenobiotyków (inhibicja enzymów I fazy odtruwania), np. hamowanie 

monooksygenaz CYP (epikatechiny, kwas elagowy); 
Stymulacja sprzęgania ksenobiotyków  w  II fazie odtruwania, np.  aktywacja enzymów S-transferazy 
glutationowej GST, reduktazy chinonowej QR (flawonoidy, glukozynolany); 
Usuwanie reaktywnych form tlenu RFT/ROS za pomocą antyoksydantów roślinnych; 
Ochrona DNA – blokowanie tworzenia adduktów antyoksydantami roślinnymi; 
Stymulacja enzymów antyoksydacyjnych np. peroksydaz glutationowych, katalaz  (kurkumina, kwas 
elagowy); 
Ochrona międzykomórkowych połączeń typu „gap” (np. genisteina); 
Inhibicja kinaz  tyrozynowych (np. genisteina, daidzeina); 
Indukcja / promocja apoptozy (np. kurkumina, izotiocyjaniany); 
Inhibicja angiogenezy w guzach litych (np. genisteina); 
Inhibicja białek szoku termicznego (heat shock proteins HSP-s); (np. genisteina); 
Inhibicja prenylacji białek regulatorowych  (np.  monoterpeny); 
Inhibicja procesów zapalnych  (np. flawonoidy); 
Inhibicja enzymu aromatazy. 
                   [wg 11]  

 

 

Wielokrotność

ryzyka [RR]

10

5

0

7,1

Trzon

macicy

4,8

Przełyk

1,8

Wątroba

1,8

Nerka

1,8

Żołądek
1,5

szpiczaki

1,5

trzustka



9 

 

Jak już wspomniano, substancje chemioprewencyjne są współcześnie są dzielone odpowiednio 

na pierwszo- drugo – i trzeciorzędowe. W założeniu idealnie substancja ta powinna oddziaływać na 

kilka kolejnych stadiów przed-nowotworowych. Działanie chemioprewencyjne, czyli profilaktyka 

przeciwnowotworowa u ludzi jest trudna do udokumentowania, z oczywistych względów: 

udowodnienie jednostkowego faktu niewystąpienia nowotworu u pacjenta dzięki stosowaniu 

jakichkolwiek działań osłonowych jest niewykonalne. Pomimo trwającego już ponad 30 lat rozwoju 

badań chemioprewencji w kierunku zapobiegania nowotworom, istnieje nadal szereg niespójności  

i rozczarowań. Przykładem mogą być rozbieżności co do oceny suplementacji witamin  

i mikroelementów w formie pigułek. Dwa duże, ponad 10-letnie badania (27-tys. pacjentów) wykazały 

zaledwie niewielkie (RR = 0,93) obniżenie ryzyka raka u mężczyzn (nie u kobiet) biorących 

multiwitaminy. Z kolei w badaniach efektów suplementacji wit. A, C, D, kwasu foliowego, w których 

wzięła udział duża liczba uczestników (n = 324 643) uzyskane wyniki nie były jednoznaczne [12]. Ani 

witamina E, ani beta-karoten nie chroniły przed chorobami sercowo-naczyniowymi czy przed rakiem, 

natomiast podawanie beta-karotenu wręcz podwyższyło ryzyko raka płuc u palaczy. W badaniach ATBC 

(α-Tocopherol, β-Carotene Cancer Prevention Trial) suplementacja tokoferolu i karotenu doprowadziła 

do 16%  wzrostu przypadków raka płuc u palaczy [13]. Suplementacja witaminy E  

u mężczyzn z niskim poziomem selenu zwiększała ryzyko raka stercza. Dokładniej mówiąc, 

suplementacja selenu nie zmniejszała ryzyka raka stercza, natomiast u mężczyzn z wysokim poziomem 

selenu we krwi suplementacja selenu zwiększała ryzyko raka stercza [14]. Podobnie nie można było 

wyciągnąć jednoznacznych wniosków z suplementacji wit. D, jeśli chodzi o choroby poza-szkieletowe 

(tzn. niezwiązane z poziomem kalcitrolu [1,25 (OH2)D3]), jak choroby sercowo-naczyniowe, 

autoimmunizacyjne, nadciśnienie, nowotwory. Precyzyjniej mówiąc, powiązano szereg chorób 

przewlekłych z niskim poziomem wit. D, niemniej zdaniem autorów nie można jednoznacznie zalecać 

suplementacji wit. D w tych chorobach [15]. Jednak wykazano zasadność suplementacji 25-

hydroksywitaminy D w ilości powyżej 200 - 800 jedn. dziennie u grup wysokiego ryzyka raka płuc, 

jakimi są palacze (HR. = 0,93 - 0,75) i byli palacze (HR. = 0,87 – 0,26) [16]. Na ogół u ludzi  

z poziomem 50 - 130 nmoli/l krwi wit. D3, można się spodziewać najniższych wskaźników zachorowań 

na raka.  

Jak wynika z powyższego przeglądu, sporo badań efektów chemioprewencji u ludzi zakończyło 

się zniechęcającymi wynikami, a przyczyn doszukiwano się w źle postawionej hipotezie, zbyt krótkim 

czasie badań, niewłaściwym doborze badanych grup pacjentów, niewłaściwie dobranym dawkom i 

rodzajom badanych substancji, brakiem odpowiednich biomarkerów  [17]. Niemniej  

w zdrowotnych badaniach epidemiologicznych dla różnych populacji, wielokrotnie udało się powiązać 

przeciwnowotworowe profilaktyczne (chemioprewencyjne) efekty z występowaniem / podawaniem  

w diecie niektórych substancji roślinnych [18]. Duże znaczenie mają badania chemioprewencyjnych 

działań profilaktycznych dla osób z grup wysokiego ryzyka jak w przypadkach raka piersi u kobiet  

z polimorfizmem genu BRCA1/BRCA2. Znaczenie tych badań uzasadnia również hipoteza Ames’a  

z lat 90-tych ub. wieku „metabolicznego doprecyzowania” (metabolic tune up), według której 

podwyższone ryzyko zdrowotne może być związane z niewielkim obniżonym poziomem 

mikroelementów, witamin, koenzymów, a uzupełnienie tych braków zmniejsza ryzyko zachorowania. 

Przykładem może być istotny wpływ prawidłowego poziomu żelaza u kobiet z mutacją BRCA1. 

Wykazano obniżone o 57% ryzyko zachorowania na raka piersi u kobiet-nosicielek mutacji BRCA1  

z najwyższym poziomem żelaza we krwi [19]. W ostatnich latach powstały nowe „reguły 

suplementacji”, o których ogólnie można powiedzieć, że ustalane są odpowiednio wąskie „okna 

terapeutyczne suplementów”, których przekraczanie (tzn. fizjologicznych wartości ich stężeń  

u zdrowego człowieka) może mieć negatywne skutki zdrowotne, łącznie ze zwiększonym ryzykiem 

nowotworów.  Mimo trudności w bezpośrednim udokumentowaniu chemioprewencyjnej efektywności 

u ludzi dla danego nutraceutyku/fitozwiązku, trwają intensywne poszukiwania nowych czynnych 

substancji chemioprewencyjnych, udoskonaleń i kierunków profilaktyki przeciwnowotworowej.  

  

Przykłady pozytywnych wyników w chemoprewencyjnych badaniach klinicznych 

 

Salicylany: Kwas acetylosalicylowy (aspiryna) należy do  najczęściej stosowanych niesterydowych 

leków przeciwzapalnych NSAIDs (non-steroid anti-inflammatory drugs), hamuje cyklooksygenazę  

COX1 i indukowany enzym COX2. Kwas salicylowy, główny metabolit aspiryny, również hamuje COX 
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2. W przypadkach raka jelita grubego wysoko indukowany enzym COX2 występuje w 40 – 50% 

polipów i 80 – 90% adenocarcinoma. Redukcję polipów uzyskiwano stosując selektywne 

farmakologiczne inhibitory COX2  rofecoxib, valdecoxib (wycofane), celecoxib (2 x 400 mg/6-mies.). 

Analiza ośmiu randomizowanych badań klinicznych (łącznie 25 570 pacjentów, 674 zgony z powodu 

nowotworów) dowodzi, że codzienne niewielkie dawki aspiryny (rzędu 150 mg/dzień) redukują ryzyko 

najczęściej występujących typów raka w społeczeństwach Zachodu [20]. Również w czterech 

obszernych (11-tys. pacjentów) badaniach ochronnego działania aspiryny  na układ sercowo-

naczyniowy stwierdzono związek 5-letniego zażywania aspiryny z 34% redukcją zgonów na raka jelita 

grubego. Ochronny efekt aspiryny wzrasta z latami jej używania, co udokumentowano dla 20-letniego 

ryzyka raka jelita grubego. Salicylany występują w owocach i innych częściach roślin. Podwyższony 

poziom salicylanów stwierdza się w surowicy krwi wegetarian. Do inhibitorów COX 2 należą również 

inne fitozwiązki jak  kurkumina, resweratrol, antocjany [ 21]. Ogólnie po przeprowadzeniu  obszernych 

badań obejmujących ponad 25-tys. pacjentów uzyskano przekonywające  dane dla aspiryny jako środka 

chemioprewencyjnego, wskazujące na obniżenie ryzyka raka jelita grubego, płuc, przełyku, lecz nie 

raka piersi [22]. Uważa się, że aspiryna współdziała synergistycznie z innymi fitozwiązkami z diety 

bogatej w warzywa i owoce.  

 

Rys. 3. Wyniki zbiorcze (meta analiza) chemoprewencyjnego działania metforminy na występowanie 

nowotworów u pacjentów z cukrzycą typu 2 (T2D) [wg 23]. 

 

 
 

Metformina: Lek ten stosowany  przed ponad 100-mln pacjentów na świecie w leczeniu cukrzycy typu 

2, jest kolejnym przykładem czynnika o działaniu chemioprewencyjnym. Istnieje już 17 klinicznych 

badań RCT, w których analizowano wpływ tego leku na biomarkery nowotworowe [23]. Ogólnie wyniki 

meta-analizy licznych badań klinicznych wskazują na 10 – 40% obniżenia zachorowań na raka i 

podobnie obniżenia śmiertelności z powodu nowotworów (Rysunek 3). 

 

Resweratrol: W licznych modelach zwierzęcych wykazano hamowanie wzrostu nowotworów pod 

wpływem podawania resweratrolu. Resweratrol blokuje aktywację transkrypcji enzymów 

cytochromowych CYP1A1, CYP1B1, CYP1A2 (I fazy detoksykacji), tym samym hamując 

transformację prokancerogenów  w aktywne kancerogeny. Aktywuje ekspresję enzymów II fazy 

odtruwania: peroksydazę glutationową, S-transferazy glutationowe, UDP-glukuronylotransferazy, 

oksydoreduktazę NAD(P)H-hinonową, oksygenazę hemu, tym samym wzmagając detoksykację/ 

usuwanie kancerogenów. Niektóre właściwosci resweratrolu (strukturalnie podobny do 
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dietylostilbestrolu) wiąże się z jego aktywnością estrogenną. Resweratrol aktywuje gen p-53, tym 

samym inicjując apoptotyczną śmierć komórek transformowanych. Ogólnie uznaje się, że resweratrol 

wpływa na trzy fazy kancerogenezy: inicjację, promocję i progresję. Spośród 2325 publikacji 

dotyczących badań nad resweratrolem, 129 prac medycznych, wyodrębniono 20 badań RCT  

w kierunku    chemoprewencyjnego działania resweratrolu [24].  (Tabela II). Syntetyczny analog 

azaresweratrolu TIMBD (4-(E)-{(p-tolylimino)-metylobenzeno-1,2-diol} został opisany jako czynnik 

chemioprewencyjny o właściwościach przewyższających oryginalny fitozwiązek [25].   

 

Tab. 2. Kliniczne badania chemioprewencji przeciwnowotworowej z udziałem resweratrolu lub jego 

analogów 

 

Randomizowane badania kliniczne RCT (randomized clinical trials) resweratrolu 

Rak jelita grubego: dawki 20 – 80 – 160 mg/dzień (Nguyen et al., 2009) 
Rak żołądka i jelit: dawki 5 g/dzień x 3 miesiące (Winslow, Univ, Wisconsin) 
Rak jelita grubego – świeże winogrona dziennie (Randall, Univ. California) 
Rak jelita grubego (Brenner, Univ. Michigan) 
Zdrowi ochotnicy; dawki 0,5 g – 5 g przez miesiąc (Brenner, Univ. Michigan) 
Rak jelita grubego i metastazy wątroby; dawki 5 g dziennie przez 14 dni mikronizowany resweratrol 
SRT501 (Hovels et al., 2011) 
Zdrowi ochotnicy (Hsiao-Hui, Arizona Cancer Center, Tucson) 
Chłoniaki/ follicular lymphoma, skład: resweratrol, omega-3 EPA, DHA (1g x 5/dzień), allicyna, 
kwercetyna, kwas elagowy, epigallokatechina, selen 100 µg, selenometionina 100 µg x 2/dzień (Holte, 
Oslo Univ.) 
Chłoniaki/multiple myeloma, mikronizowany SRT501 (Grzasko, 2015) 
Zespół PCOS, mikronizowany trans-resweratrol 500 mg dziennie + simwastatyna (Banaszewska, Med. 
Uniw. Poznań) 
Zespół PCOS, ekstrakt Polygonatum cuspidatum/ 20% resweratrol x 12 tyg. (Gonzales, Indiana Univ.) 
      [wg 24] 
 

Trisiarczan diallilu DATS (Allium sp.): Roślinne związki pochodzące z czosnku, cebuli, uważane są 

za substancje redukujące ryzyko raka [26]. Wyniki dwóch meta-analiz badań klinicznych  

z konsumpcją czosnku i cebuli (Allium sp.) wykazały obniżone ryzyko raka żołądka (OR = 0,49)   

i raka jelita grubego (OR = 0,85), natomiast z ograniczonych badań klinicznych (dane francuskie)   

u kobiet konsumujących  7 – 10 porcji czosnku i cebuli tygodniowo uzyskano dane wskazujące na 

obniżone ryzyko raka piersi (OR = 0,52) [26].  

 

Kwercetyna: Badania przedkliniczne kwercetyny  (3,3’,4’, 5-7 pentahydroksyflawonu)  jako czynnika 

chemioprewencyjnego mają bogatą dokumentację [27]. Badano właściwości przeciwnowotworowe  

kwercetyny i innych flawonoidów  w kierunku zmniejszenia ryzyka wielu nowotworów jak raka piersi, 

trzustki, szyjki macicy, stercza [28]. Istotny wynik 36% redukcji ryzyka raka stercza uzyskano u 

mężczyzn otrzymujących odpowiednio wysoką dawkę kwercetyny,  

w porównaniu do niższych dawek tego flawonoidu [28]. 

 

Kurkumina: Kurkumina (diferulylometan) uzyskiwana z Curcuma longa jest znanym środkiem 

stosowanym do przypraw. Podobnie, jak dla kwercetyny, obszernie udokumentowano 

chemioprewencyjny potencjał kurkuminy w badaniach preklinicznych [27] oraz wykonano szereg 

badań klinicznych [29,30]. Jednym z problemów w stosowaniu klinicznym kurkuminy jest jej niska 

biodostępność: jednorazowa doustna dawka 8 g kurkuminy skutkuje zerową obecnością  tego 

fitozwiązku w surowicy krwi [30].  

 

Witamina B3: Wykonano obszerne badania kliniczne w kierunku przeciwdziałania powstawaniu 

nowotworów skóry rodzajów nie-czerniaka, wywoływanego promieniowaniem ultrafioletowym [31].  
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Podawanie przez okres 12 miesięcy witaminy B3 (nikotynamidu) skutkowało 23% obniżeniem 

zachorowań na typowe nowotwory skóry oraz 11% obniżeniem powstawania skórnych keratoz 

wywołanych oparzeniami słonecznymi. 

 

Rys. 3. Obniżone ryzyko zachorowania na nowotwory, zależne od konsumpcji warzyw Allium sp. 

(czosnek, cebula) - meta-analiza wyników pozytywnych (pominięto wyniki zerowej zależności) [wg 

26].  

 
 

 

Aktywacja kinazy białkowej zależnej od AMP 

 

Od kilku lat prowadzone są badania fitozwiązków o działaniu chemioprewencyjnym pod kątem 

regulacji centralnego „sensora” przemian energetycznych organizmu człowieka, jakim jest kinaza 

białkowa zależna od adenozynomonofosforanu (AMP), skrótowo oznaczona jako AMPK [32]. 

Zainteresowanie enzymem AMPK jest tym większe, że aktywacja tego regulatora pod wpływem niskich 

stężeń ATP i odpowiednio podwyższonego stężenia AMP  powoduje zahamowanie szlaków 

anabolicznych komórek, w tym  procesów syntezy białek, a co za tym idzie – hamowanie wzrostu  

i proliferacji komórek, a zatem antagonizowanie kancerogenezy. Oprócz hamowania syntezy białek, 

aktywowana kinaza AMPK hamuje syntezę kwasów tłuszczowych, fosfolipidów, rybosomalnego RNA.  

Możliwe jest farmakologiczne „sterowanie” aktywnością tego enzymu, m.in. analogiem AMP 5-amino-

1-β-Dffff-rybofuranozylo-imidazolo-4-karboksamidem  (AICAR). Jak już wspomniano,  

z obszernych badań epidemiologicznych  wynika, że lek metformina, stosowany przez ponad 100 mln 

pacjentów z insulinoopornością i/lub cukrzycą typu 2, zmniejsza  zachorowania na nowotwory,  

w porównaniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi [32]. Metformina przynajmniej częściowo 

(pośrednio) aktywuje AMPK, powodując obniżenie stężenia ATP poprzez hamowanie 

mitochondrialnego kompleksu I transportu elektronów w komórkach wątroby i komórkach 

nowotworowych, co prowadzi do wzrostu aktywności enzymów  glikolitycznych  i produkcji mleczanu. 

Stwierdzono również, że pacjentki z nowotworem piersi lepiej odpowiadają na chemioterapię, o ile były 

leczone metforminą. Pośrednie i bezpośrednie interakcje AMPK  

i fitozwiązków o działaniu chemioprewencyjnym są przedmiotem aktualnych badań;  znane są  

przykłady szeregu fitozwiązków – aktywatorów AMPK [32] (Tabela III). Według niektórych ocen 

hamowanie centralnego regulatora energii AMPK w komórkach jest jednym z głównych mechanizmów 

przyczyniających się do chemioprewencyjnego oddziaływania fitozwiązków. 
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Tab. 3.  Alfabetyczny wykaz niektórych chemioprewencyjnych substancji roślinnych aktywujących 

kinazę białkową zależną od AMP (AMPK)  

  

 

Rodzaj chemicznego związku roślinnego Fitozwiązki aktywujące AMPK 

 

Flawonoidy     apigenina, antocyjanina, baikaleina, chryzyna,  

      degwelina, fisetyna, genisteina, hispidulina, kelastrol,  

      kwercetyna, tefrozyna  

 

Polifenole     epigallokatechina, katechina, resweratrol 

 

Inne      berberyna, kapsaicyna, kurkumina, kwas  

      hydroksyursolowy, p-HPEA-EDA (z oleju z oliwek) 

           [wg 32]. 

 

Utrudniona biodostępność, krótki czas połowicznego trwania fitozwiązków  

 

Poważnym problemem w uzyskiwaniu skuteczności aktywnych substancji roślinnych jest ich 

niska biodostępność, lub/i ich szybka eliminacja. Jak już wspomniano, poważnym ograniczeniem  

w stosowaniu kurkuminy, która jest udokumentowanym inhibitorem COX2, jest jej niska 

biodostępność. Jednorazowa dawka nawet 2 gramów skutkuje zerowym stężeniem kurkuminy  

w surowicy krwi. Z dwóch obszernych badań klinicznych wynika, że stosowanie 8-gramowych dawek 

skutkowało ilością zaledwie 22–41 ng/ml oraz  29–412 ng/ml krwi pacjenta. Odnotowano próby 

podawania kurkuminy we wszczepialnych micellach z polimerów, czy też w systemach 

fosfolipidowych. Kolejnym przykładem utrudnionej biodostępności fiotozwiązku może być 

ograniczone działanie resweratrolu, polifenolu o budowie 3,5,4-trihydroxytrans-stilbenu, którego 

obecność wykrywa się w ponad 70 roślinach jadalnych. Chemioprewencyjny charakter resweratrolu 

wykazano wielokrotnie w zapobieganiu  czerniaka. Poprawę biodostępności resweratrolu próbuje się 

uzyskać, stosując nanotechnikę. Zastosowano nanocząstki pokryte hitosanem i alginianem, dla których 

udokumentowano utrzymywanie się bioaktywności i powolne uwalnianie resweratrolu nawet do 6 

miesięcy [33]. Podobnie większą biodostępność resweratrolu uzyskano stosując nanocząstki lipidowo-

resweratrolowe raz nanokapsułki wypełnione resweratrolem. Podobnie kurkumina, dla której uzyskano 

doskonałe wyniki w badaniach preklinicznych, dla człowieka jest trudno dostępna, słabo rozpuszcza się 

w wodzie,  jest intensywnie metabolizowana w okrężnicy i w wątrobie. Analogicznie jak w przypadku 

resweratrolu, zastosowano nanocząstki kurkuminy pokryte chitosanem, uzyskując pozytywne wyniki w 

traktowaniu metastaz czerniaka w modelach zwierzęcych. Poprawę biodostępności dla człowieka 

próbuje się uzyskać, stosując preparaty kurkuminy w postaci liposomów, koniugatów lub 

półsyntetycznych analogów tego fitozwiązku. Pomimo tych trudności, na 49 badań klinicznych RCT 

(randomized controlled trials) z podwójnie kontrolowaną próbną ślepą oraz wprowadzeniem grupy 

placebo wykazano skuteczność kurkuminy  w 17 badaniach. Inne 27 badań wskazywało na korzyść 

terapeutyczną kurkuminy, podawanej w dawkach od 180 do 3000 mg/dzień [30].   

 

Dobór półsyntetycznych i syntetycznych analogów substancji roślinnych  

 

Przykładem poszukiwania syntetycznych analogów roślinnych substancji 

chemioprewencyjnych może być synteza pochodnych resweratrolu, z których najkorzystniejszym w 

swym działaniu okazał się 4-(E)- {(p-tolylimino)-metylobenzeno-1,2-diol},1 (TIMBD). Spośród 

sześciu zsyntetyzowanych związków, analog TIMBD okazał się lepszym środkiem 

chemioprewencyjnym, w odniesieniu do oryginalnej cząsteczki resweratrolu, w teście hamowania 

wzrostu komórek raka piersi [25]. Co więcej, analog TIMBD indukował ekspresję białek p53 i p21 

hamujących wzrost nowotworów. 

 

Współdziałanie  aktywnych substancji roślinnych i odpowiedni dobór chemoprewencji.  
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Prowadzone są badania takich nutraceutyków, których działanie chemioprewencyjne może się 

sumować, lub działać synergistycznie. Przykładem może być współdziałanie kurkuminy i metforminy, 

tzn. leku powszechnie stosowanego w kontroli hiperglikemii. W 17 badaniach klinicznych  

z podawaniem metforminy powiązano obniżenie ryzyka raka piersi, jelita grubego, wątroby, prostaty, 

endometrium i płuc (https://clinicaltrials.gov/), aktualnie w tym kierunku prowadzone są dalsze 23 

badania kliniczne. Przy uwzględnieniu różnej metodologii, typu nowotworu, uwarunkowań klinicznych, 

wyniki dla metforminy wskazują na możliwe 10 – 40% obniżenia ryzyka zachorowania na raka [23]. 

Stwierdzono w modelu zwierzęcym, że wspólne podawanie metforminy i kurkuminy wykazuje 

zwiększony potencjał chemioprewencyjny w hamowaniu progresji raka płaskokomórkowego (oral 

squamous cell carcinoma) [29].   

 

Podsumowanie 

 

 Chemioprewencyjne działanie ponad stu substancji chemicznych pochodzenia roślinnego i/lub 

ich syntetycznych pochodnych pomyślnie udokumentowano w modelach zwierzęcych, co  

w początkowej fazie badań  klinicznych nie przełożyło się na korzystne wyniki dla ludzi. Mimo 

początkowych zniechęcających wyników badań klinicznych nad chemioprewencją, uzyskano szereg 

przykładów na korzystne efekty profilaktyczne szeregu fitozwiązków i/lub ich syntetycznych 

pochodnych. Pozytywne  dane uzyskano  w prewencji raka jelita grubego, prostaty, płuc, przełyku, 

czerniaka skóry i innych. Krytyczna analiza niepowodzeń badań klinicznych chemioprewencji 

pozwoliła na wyszczególnienie szeregu czynników utrudniających właściwą interpretację wyników. 

Należą do nich takie utrudnienia, jak ograniczona biodostępność fitozwiązków, krótki czas 

połowicznego ich trwania  w organizmie, brak farmakodynamicznych  biomarkerów, i inne 

[1,3,7,13,17,34]. W pracy przedstawione zostały dostrzeżone ograniczenia i utrudnienia w klinicznym 

stosowaniu fitozwiązków i/lub ich syntetycznych analogów o potencjale chemioprewencyjnym, na  

kilku wybranych przykładach randomizowanych badań klinicznych.  Przezwyciężanie  tych ograniczeń 

oraz poszukiwanie  nowych czynników chemioprewencyjnych jest aktualnie celem obszernych badań 

w kierunku profilaktyki nowotworów.  
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DIETA W ŻYCIU STUDENTKI, NIEODŁĄCZNE TOWARZYSZKI 
 

Grabowska Anna, Dąbek Agnieszka, Rudzińska Anna 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Psychologii Stosowanej  

 

Streszczenie: Obecność diety, a dokładniej „bycia na diecie”, w życiu kobiet w okresie edukacji na 

poziomie studiów wyższych wydaje się zjawiskiem bardzo częstym, dodatkowo stymulowanym 

modami na konkretne posiłki przy/lub eliminacji innych. Zjawisko ulega zmianom w czasie, 

z różnorodnością nacisku modowego na określone diety w danym roku, co wpływa na zachowania 

żywieniowe kobiet. Intrygującym, w ocenie badaczy, jest spojrzenie na to, czy wiedza zdobyta w ramach 

struktury wykształcenia akademickiego może wpłynąć na pozytywną modyfikację zawartości talerza 

oraz na krytyczną postawę wobec czasem bardzo irracjonalnych, mód dietetycznych. Grupa studentek 

„pozamedycznych” kierunków nie mając dostępu do rzetelnej akademickiej wiedzy, poszukuje 

informacji samodzielnie. Gromadzenie wiedzy postępowanie zgodnie z wiadomościami zaczerpniętymi 

z różnych źródeł barwnie w opinii badaczek wpływać może na menu studentek.  

Cel pracy: Celem podjętych badań była próba sprawdzenia, czy posiadana akademicka wiedza na temat 

zdrowia, żywienia i żywności będzie miała wpływ na racjonalizację podejmowanych decyzji 

pokarmowych oraz jakie źródła są najczęściej wybierane w poszukiwaniu wiedzy z zakresu dietetyki.  

Materiał i metody: Badanie kwestionariuszowe przeprowadzone w roku akademickim 2017/18 wśród 

180 studentek uczelni znajdujących się na terenie Polski. Respondentki są studentkami II roku na 

kierunkach medycznych i niemedycznych. Przedział wiekowy badanych mieści się w granicach od  19 

do 26 lat.  

Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują słabe związki pomiędzy źródłem wiedzy o żywności a kierunkiem 

studiów, źródłem wiedzy a oceną obecnego stanu żywienia, kierunkiem studiów a spojrzeniem na 

kaloryczność pokarmów, kierunkiem studiów a regularnością posiłków, zbilansowaniem posiłku w 

ciągu dnia, oraz kierunkiem studiów a częstotliwością żywienia się poza domem.  

Wnioski: Natura wniosków daje podwaliny pod wspólną z innymi badaczami interpretację istnienia 

potrzeby warsztatów edukacyjnych w zakresie zdrowego odżywiania dla studentek.  

 

Słowa kluczowe: dieta, studentki. 

 

Wprowadzenie 

 

U podstaw przeprowadzonych analiz leżało zainteresowanie badaczy związane 

z funkcjonowaniem w społeczeństwie mód i trendów związanych z aktywnością konsumencką, w tym 

kulinarną kreowanych przez media ostatnimi laty. Z dużym zaciekawieniem skupiono się na śledzeniu 

zmian, jakie zachodziły od 2016 roku w obszarze najmodniejszych diet. Sama specyfika jadłospisu 

i jego odmiany już dostarczają materiału badawczego. Grupą badawczą były studentki drugiego roku, 

wybór rocznika podyktowany był długością trwania studiów licencjackich, gdzie odrzucono dwa 

skrajne lata studiów. Wybór płci podyktowany jest niemal stereotypowym od zarania dziejów obrazem 

kobiety jako karmicielki. Wyniki wielu badań wskazują, że dodatkowo przy korekcie wagi, to kobiety 

skupiają się na przejściu na dietę odchudzającą, mężczyźni zaś oddają się ćwiczeniom fizycznym. Aby 

przyglądnąć się właściwie tematowi w pierwszej kolejności, należy wyjaśnić pochodzenie i znaczenie 

samego słowa „dieta”. Encyklopedia PWN pod hasłem „dieta” podaje następujący opis     (z gr/łac. – 

diaita – „sposób życia”), jest to oparty na zasadach dietetyki sposób żywienia się człowieka, 

charakteryzujący się ustalonym pod względem jakości, ilości i urozmaicenia doborem pokarmów, 

dostosowanym do potrzeb organizmu [7]. Greckie „diaita” rozumiane jest bardziej jako zjawisko, styl 

życia, sposób myślenia z uwzględnieniem sposobu odżywiania się. Wówczas był to styl życia, którego 

cechą charakterystyczną była dbałość o zdrowie, całokształt działań, które to miały za zadanie utrzymać 

organizm w dobrej formie. Pojawienie się restrykcji w słowie dieta wiążemy z wiekiem XIV – XV. 

Obecnie poza encyklopedycznym tłumaczeniem słowa, społecznie „dietę” rozumie się nie jako 

codzienny, charakterystyczny dla jednostki sposób odżywiania, a jako specjalnie ułożone menu mające 

różne cele (np.: dieta odchudzająca, lecznicza). I tak w zależności od przesłanek diety można 

wyodrębnić następująco: 
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a. Diety eliminacyjne: gdzie wyklucza się jeden lub więcej składników, które mogą wywoływać 

objawy takie jak: wysypka, biegunka; powiązane jest to z alergią (np.: orzechy, kakao, cytrusy) 

lub coraz częściej ostatnio z nietolerancją pokarmową (bez glutenu, bez laktozy).  

b. Diety monoskładnikowe – menu oparte wyłącznie o jeden składnik: jabłkowa, grejpfrutowa. 

Celem osób podejmujących się takiego sposobu odżywiania ma być schudnięcie lub 

tzw. oczyszczenie („detox”) organizmu. 

c. Diety białkowe – popularne diety odchudzające, w różnym okresie powracające pod 

nazwiskiem wielu autorów, przy podobnej osiowej zasadzie ograniczenia węglowodanów na 

rzecz zwiększenia ilości białka, np.: Dukana. 

d. Diety wysokotłuszczowe – główną zasadą jest wysoka jakość tłuszczu np.: Kwaśniewskiego, 

Atkinsa. 

e. Diety warzywno – owocowe  dopuszczają spożycie tylko warzyw i niskocukrowych owoców, 

np.: dr Dąbrowskiej, Daniela. 

f. Diety zdrowotne – niskobiałkowe, łatwostrawne, bogatoresztkowe, mogą być stosowane przez 

określony czas np.: po zabiegu operacyjnym, lub w chorobach przewlekłych, np.: w cukrzycy. 

g. Diety meal replacement, czyli przemysłowo wyprodukowana żywność zastępuje jeden lub 

wszystkie posiłki w ciągu dnia,  zwykle dostępne w formie proszku, suszone, koktajle,         np.: 

Cambridge, Herbalife. 

h. Diety autorskie: dieta sygnowana nazwiskiem swojego twórcy, np.:  Kwaśniewskiego, Dukana. 

i. Diety rozdzielne:  zalecenie dotyczy niełączenia w jednym posiłku białek z węglowodanami, 

np. Haya  

j. Diety wykluczające produkty pochodzenia zwierzęcego,  występujące w różnych odmianach: 

wegetarianizm, weganizm, semiwegetarianizm, fleksitarianizm itd. 

 

Podziałów, rodzajów i typów diet jest duża ilość, w zależności od przyjętego kryterium,  

a także od czynnika czasu. Badaczki, mając na uwadze utylitarność wiedzy dietetycznej, a przede 

wszystkim aspekt grupy badawczej i metod czerpania przezeń wiedzy o żywności, ideę powyższego 

podziału zaczerpnęły z portalu polki.pl [8]. Uwzględniając ten ostatni w połączeniu z elementem 

zachowań modowych w wyborach żywieniowych, warto jest przedstawić najpopularniejsze diety  

z ostatnich dwóch lat oraz prognozę na rok obecny.  

W roku 2016 prognostyka modowa w kwestii diet za Aleksandrą Żyłowską, dietetykiem, 

przedstawiała się następująco: 

1. Dieta bezglutenowa – wyłączenie glutenu z diety, nawet gdy nie jest się w grupie z nietolerancją 

lub alergią na gluten. Modę na tę dietę wspierają popularne nazwiska np.: celebryci. 

2. Dieta oparta na zupach – popularne w USA, gdzie zupa jest najczęściej występującym posiłkiem 

w ciągu dnia. Fakt, że powinna być jedzona łyżką ma niejako zmusić osobę do większej uważności 

na momencie jedzenia 

3. Dieta skandynawska – w założeniu ma opierać się na lokalnych produktach, nie ma w niej dużej 

ilości przypraw, ważne jest jedzenie w przyjaznej atmosferze. 

4. Kuchnia oparta na warzywach – wprowadzanie coraz większej ilości warzyw do codziennego 

menu. 

5. Dieta eliminacyjna – połączona mocno z trendem badań mających na celu diagnozowanie 

nietolerancji, zindywidualizowane żywienie, eliminacja składnika ma pomóc bądź to oczyścić 

organizm, bądź sprawić, że zamawiający ją poczuje się naprawdę wyjątkowo. 

6. Cholesterol – mniej restrykcji niż w podobnych w latach wcześniejszych.  

7. Uważność i celebrowanie posiłków – spożywanie żywności wysokiej jakości, skupienie się na 

posiłku, spożywanie w spokoju [10]. 

W 2017 roku żywieniowe przeboje to: 

a. Dieta ketogeniczna – swój początek ma w 1924 roku, ale dopiero ostatnio staje się coraz bardziej 

popularna, czemu sprzyjają doniesienia o rosnącej szkodliwości węglowodanów przy znacznym 

zmniejszeniu win za otyłość wynikającą ze spożycia tłuszczów.  

b. Dieta FODMAP – jadłospis ma wyleczyć z problemów wiążących się z funkcjonowaniem 

układu pokarmowego w tym IBS.   

c. Dieta paleo – odżywianie oparte na diecie naszych przodków.  

d. Teatox – herbaciany detoks, mieszanki herbat, które mają spowodować spadek masy ciała.  
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e. „Czysta” żywność – unikanie żywności przetworzonej, dań gotowych, rafinowanego cukru, 

sztucznych składników. W skrajnej postaci nadmierne skupienie na jakości spożywanych 

pokarmów może prowadzić do ortoreksji.  

f. Dieta 6:1, 6 dni zgodne ze standardowymi zwyczajami żywieniowymi jednostki, 7 dnia odbywa 

się  całkowity post.  

g. Dieta przeciwzapalna – ograniczenie glutenu, zbóż i nabiału.  

h. Dieta pudełkowa – zamawianie „diety” z różnych względów, odchudzających, ale też 

zdrowotnych [9].  

 

Rok 2018 ma w swym obrazie konsumpcji dietetycznej skupiać się na nowym trendzie, 

paradoksalnie na nie-byciu-na-diecie. Jedzenie intuicyjne, gdzie jednostka konsumuje mniejsze ilości, 

je zdrowo. Ruch w social mediach „Done with Dieting” propaguje bycie fit bez katorżniczych diet. 

Zachętę stanowią hasła motywujące oraz skupiające się na tym, że poczucie szczęścia nie powinno 

zależeć od wagi [6]. Pośród tych kreowanych mód na dietę, głównie odchudzającą, grupa młodych osób 

badanych rozpoczyna swe dorosłe życie, w którym podejmowanie decyzji, w tym żywieniowych, może 

w znacznej mierze przyjmować obraz własnego zdania. Jak w gąszczu informacji selekcjonują i budują 

własną wiedzę. Porównanie dotyczy grupy, w której wiedzę gromadzi się w sposób akademicki (pula 

studiów tutaj medycznych, w trakcie których nauczane są przedmioty związane z żywieniem, bądź jest 

przekazywana wiedza, na której bazie kształtowe postawy winny być prozdrowotne). W grupie osób z 

wiedzą przekazywaną w strukturach edukacyjnych ciekawym wydaje się sprawdzenie, jak posiadane 

zasoby rzetelnych informacji wpływają praktycznie na zachowania jednostki. Dla zestawienia grupa 

studentek czerpiąca wiedzę samodzielnie na temat jakości spożywanych posiłków wydała się badaczom 

interesująca, rodząc następujące pytania: gdzie kobiety te poszukują informacji, jak bardzo ulegają 

grupie, pod jak mocnym wpływem mody społecznej są. Zasady życia studenckiego dodatkowo 

wprowadzają określony rytm dnia, co jest znaczącą składową codziennych możliwości kreowania 

własnego jadłospisu. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury badaczki zainteresowały się 

szczególnie grupą studentów, którzy z racji kierunku swej nauki nie mają formalnych możliwości 

zdobycia wiedzy na temat żywności. Jedne z badań przeprowadzone przez Kwiatkowską i Skop-

Lewandowską, dotyczące popularności stosowanych diet redukcyjnych wśród kobiet w wieku od 19 do 

39 lat pokazały, że kobiety są bardzo zainteresowane dietami redukcyjnymi, wiedzę na ten temat 

pozyskiwały głównie z Internetu (75,6%), na dalszych pozycjach były informacje czerpane od innych 

kobiet, z telewizji lub z prasy. Dodatkowo badanie wykazało, że na stosowanie diet redukcyjnych 

decydują się głównie kobiety z nadwagą i otyłością, lecz w konsekwencji skutki odchudzania prowadzą 

do zaniżonego poziomu samooceny, nieakceptowania własnego ciała oraz tendencji do wprowadzania 

zmian we własnym wyglądzie. W trakcie bycia na diecie/odchudzania kobiety z reguły nie korzystały z 

poradnictwa dietetycznego [1]. Badania studentów nauk związanych z prawidłowym odżywianiem to 

np.: Szapkow i wsp., którzy badali wiedzę i postawy dotyczące zdrowia, w tym jedna ze składowych 

dotyczyła racjonalnego odżywiania. Jeden z wniosków przedstawia się następująco: studenci badanych 

kierunków medycznych, pomimo wyższej niż przeciętna wiedzy na temat prawidłowego modelu 

zachowań prozdrowotnych nie wdrażają swojej wiedzy do życia codziennego [5]. Tymczasem badania 

studentek dietetyki, jakie przeprowadzili  Kubiak i wsp., oceniając jakość diet studentek na podstawie 

wskaźnika DQI wykazały, że pomimo tego, że studentki dietetyki mają dużą wiedzę żywieniową, to 

dietę jedynie 1/3 z nich można określić jako dobry lub wysokiej jakości sposób odżywiania. Popełniane 

błędy żywieniowe takie jak niskie spożycie produktów zbożowych, nadmierna podaż tłuszczów, przy 

jednoczesnym spożyciu właściwej ilości warzyw i owoców [2]. Jeżeli zaś chodzi o nawyki żywieniowe 

studentów w zależności od płci, okazuje się, że kobiety częściej sięgają po zdrowe przekąski, natomiast 

studenci pomimo znajomości zasad prawidłowego żywienia nie wcielają ich 

 w życie. Samoocena jest bardzo krytyczna, studenci mają świadomość złych nawyków [4]. Zatem  

w świetle dotychczasowych danych uwagę obecnie skierowano na dokładniejsze przyjrzenie się 

studentkom z kierunków pozamedycznych, ich postawom, ich kształtowaniu swojej żywieniowej 

wiedzy – źródeł, z jakich ją czerpią oraz racjonalności wyborów konsumenckich.  

 

Cel pracy 

 

Celem pracy było sprawdzenie poziomu wiedzy dotyczącego diet i zdrowego odżywiania oraz 
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jej zastosowania w codziennym życiu w grupach studentek kierunków medycznych i niemedycznych.  

 

Materiał i metody 

 

W badaniu wzięło udział 180 studentek (drugi rok studiów) w wieku od 19 do 26 roku życia. 

Badanie zostało przeprowadzone w formie autorskiego kwestionariusza skonstruowanego na potrzeby 

eksploracji zjawiska diet w życiu studentek. Narzędzie (ankieta) było dostępne online, a do grupy 

badawczej docierano w sposób nielosowy, korzystając z metody kuli śnieżnej. Pośród respondentek 133 

studiowały kierunek medyczny, a 47 niemedyczny. Na potrzeby badania do grupy kierunków 

medycznych zakwalifikowano: kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, dietetykę, fizjoterapię, 

ratownictwo medyczne, farmację, psychologię, bioinżynierię technologii żywności, położnictwo, 

pielęgniarstwo, analitykę medyczną. Respondentki z kierunków zaliczonych do grupy niemedycznych 

studiowały: zarządzanie, ekonomię, finanse i rachunkowość, budownictwo, informatykę, chemię, 

logistykę, lingwistykę stosowaną, turystykę i rekreację oraz filologię i lingwistykę stosowaną.  

Za pomocą kwestionariusza badano poziom wiedzy o prawidłowym odżywianiu się wśród studentek, 

zbadano również, z jakich źródeł korzystają młode kobiety, poszukując informacji na temat prawidłowej 

diety. Analizie poddane zostały takie czynniki jak korzystanie z poradnictwa dietetycznego, 

częstotliwość spożywania posiłków i ich kompozycja, częstotliwość spożywania posiłków poza domem, 

subiektywna ocena stanu zdrowia, przyczyna stosowania diety oraz motywacje towarzyszące 

codziennym wyborom żywieniowym. Wyniki analizowano przy użyciu programu Statistica firmy 

StatSoft, stosując test Chi2, przedział ufności na poziomie 95%. Moc zależności oceniona została na 

podstawie współczynnika V Cramera.  

 

Wyniki 

 

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano następujące dane, dotyczące źródeł wiedzy 

żywieniowej. W zależności od kierunku studiów przedstawiają się one następująco (tab.1), parametry 

X2 (5,180)= 14,68; p<0,05, V-Cramera= 0,285. Poziom istotności poniżej 0,05; współczynnik  

V-Cramera zezwala na ukazanie słabego związku między zmiennymi. Studentki kierunków 

niemedycznych (78%),  a także medycznych (ok. 68%) częściej sięgają do Internetu jako źródła wiedzy 

w porównaniu z sięganiem  po wiedzę opartą na Evidence Based Nutrition (książki, publikacje, 

wykłady). Z wiedzy dietetyka bądź trenera korzysta w tym obszarze 33% medyków oraz tylko 2% 

niemedyków. Znajomi mogą być źródłem wiedzy tylko dla studentek kierunków nie-medycznych.  

 

Tab. 1. Kierunek studiów vs źródła wiedzy 

Źródło wiedzy 

 Blog, 

FB, IG 

Wykładowcy Książki 

Publikacje 

Dietetyk 

Trener 

Znajomi Brak Ogółem 

Medyczne 91 5 23 11 0 3 133 

Niemedyczne 37 0 1 6 2 1 47 

Ogółem  128 5 24 17 2 4 180 

Źródło: opracowanie własne 

Pogłębiając zainteresowanie dotyczące źródła wiedzy, w połączeniu z subiektywną oceną 

obecnego sposobu odżywiania uzyskane wyniki przedstawiono w tab. 2, przy parametrach 

statystycznych X2 (5,180)= 34,09; p<0,05, V-Cramera = 0,3. Przy poziomie istotności poniżej 0,05 

uzyskana wartość V-Cramera 0,3 daje słaby związek. Korzystając z Internetu jako źródła wiedzy 

interpretacja zachowania żywieniowego jako nieracjonalnego to 45% badanej grupy, powyżej 50% 

grupy badanej uważa sposób własnego odżywiania, dla którego źródłem wiedzy są blogi, FB lub IG za 

racjonalny. Ciekawym źródłem wiedzy są publikacje, książki. 79% korzystających ze źródła wiedzy 

książkowej interpretuje swoje zachowanie żywieniowe jako racjonalne, tylko 21% za nieracjonalne.  

 

Tab. 2. Źródło wiedzy vs obecny sposób żywienia 

Obecny sposób żywienia 
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 Racjonalny Nieracjonalny Ogółem 

Blog, FB, IG 70 58 128 

Wykładowcy 2 3 5 

Publikacje, 

książki 

19 5 24 

Dietetyk/trener 9 8 17 

Znajomi 1 1 2 

Brak 0 4 4 

Ogółem 101 79 180 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Pozostając u źródeł wiedzy żywieniowej, osobnym wątkiem wydaje się konsultacja ze 

specjalistą. Korzystając z wiedzy bądź to trenera personalnego, bądź dietetyczki późniejsza interpretacja 

obecnego sposobu żywienia rozkłada się niemal równo między racjonalność  

a nieracjonalność. Internalizacja wiedzy i zachowania stosowne do jej posiadania w aspekcie stałych 

zdrowych wyborów żywieniowych wydają się ciągle być obszarem potrzebującym wzmacniania.  

Z grupy osób badanych z porady dietetyka skorzystało do tej pory ponad 17%. Ponad 82% grupy 

badanej nie skorzystało jeszcze z poradnictwa dietetycznego, co pokazuje wykres 1.  

 

Wyk. 1. Porady dietetyka – czy korzystałaś do tej pory z podanictwa dietetycznego. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Zwyczajowa interpretacja konsultacji dietetycznej wskazuje na stosowanie diety. Pośród osób, 

które  były na tzw. diecie ponad 43% wskazywało za powód ciągłą obecność dodatkowych kilogramów. 

Zwrócenie uwagi na stałe występowanie zbędnych kilogramów pozwala przypuszczać, że istnieje tutaj 

też często występujący problem określany jako „efekt jojo”. Innowacyjne zachowania żywieniowe, 

związane z testowaniem nowo pojawiających się diet wydają się zjawiskiem równie nowym, jak i owe 

nowości dietetyczne nieobce niecałemu 2% spośród badanych.   

 

 

 

  

Serie1; Tak; 
17,40%; 
17,4%

Serie1; Nie; 
82,60%; 
82,6%

Tak

Nie



22 

 

Wyk. 2. Przyczyna stosowania diety 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Często interpretowanym zachowaniem w aspekcie zdrowych wyborów żywieniowych jest 

umiejętne zbieranie informacji na temat produktów, wiedza o tym, że nie tylko kalorie budują skład 

posiłku, sprawdzanie innych elementów tej układanki. Wydaje się to być dobrym pierwszym krokiem 

do budowy racjonalnej postawy konsumenta. Poniższa tabela (nr 3) pokazuje, jak układały się 

odpowiedzi dotyczące zagadnienia „liczenia kalorii” przy parametrach statystycznych 

X2(5,180)=12,204 p<0,05, V Cramera=0,26.  

 

Tab. 3. Kierunek studiów vs liczenie kalorii 

Liczenie kcalorii  

 Zawsze Nie liczę, 

sprawdzam skład 

Nie liczę, nie 

sprawdzam 

Liczę i 

sprawdzam 

Tylko podczas 

diety 

Ogółem 

Medyczne 3 87 23 11 9 133 

Niemedyczne 1 24 15 0 7 47 

Ogółem 4 111 38 11 16 180 

Źródło: opracowanie własne 

 

Pośród studentek studiów medycznych 65% nie liczy kalorii, a sprawdza skład wybieranych 

produktów, z grupy niemedycznych kierunków ponad 50% sprawdza skład. I liczy kalorie i sprawdza 

skład 8% medycznych a nikt z niemedycznych.  

Spoglądając w jadłospis z dnia poprzedniego, deklarowany przez osoby badane zauważyć 

można, iż około 50% studentek kierunków medycznych odżywia się regularnie, również ponad połowa 

studentek kierunków niemedycznych odżywia się w rytmicznych odstępach czasu. Na diecie jest 6% 

studentek kierunków zgrupowanych jako medyczne, natomiast żadna spośród studentek kierunków tu 

określonych jako niemedyczne, nie jest na diecie. Parametry statystyczne X2 (3,180)= 7,92 p<0,05, V-

Cramera =0,18. Wyniki przedstawia tab. 4.  

 

Tab. 4. Kierunek studiów vs żywienie wczoraj 

Poprzedni dzień 

 Regularnie W biegu Tylko 2 posiłki Dieta Ogółem 

Medyczne 69 37 19 8 133 

Niemedyczne 25 19 3 0 47 

Ogółem  94 56 22 8 180 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Serie1; Nie 
dotyczy, bo nie 
byłam nigdy na 
diecie; 48,10%; 

48,1%

Serie1; Ciągle 
miałam jakieś 

dodatkowe 
kilogramy, 

które chciałam 
zrzucić; 

43,60%; 43,6%

Serie1; 
Koleżanki 

(mama, ktoś 
bliski) były na 
diecie, więc ja 

też; 1,80%; 
1,8%

Serie1; Lubię 
wszelkie 

nowinki, więc 
zdarza mi się 

próbować tego 
co aktualnie 

modne; …

Nie dotyczy, bo nie
byłam nigdy na diecie

Ciągle miałam jakieś
dodatkowe kilogramy,
które chciałam zrzucić

Koleżanki (mama, ktoś
bliski) były na diecie,
więc ja też
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Wyk. 3. Żywienie „wczoraj” 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Opisując grupę respondetek bez uwzględnienia podziału na kierunki medyczne i niemedyczne 

ponad 51% jada regularnie. Niesystematycznie, czyli jedząc śniadanie i później posiłek wieczorem to 

zachowania żywieniowe około 13%, jedznie w biegu w ciągu dnia to sposób odżywiania się przez ponad 

31% respondentek. Na posiłkach dietetycznych jest około 3%. Graficznie pokazano wyniki na wykresie 

3.  

Przyglądając się kierunkowi studiów a spożywaniu posiłku, który ma dostarczyć dużej dawki 

energii w ciągu dnia racjonalność wyboru, przedstawia się następująco (tab. 5), przy parametrach 

statystycznych X2 (3,180)= 8,02; p<0,05, V-Cramera= 0,32. Sprawa wyboru toczy się między „obojętnie 

jaki”  a „zbilansowanym drugim daniem”.  Mniejsza różnica dla kierunków medycznych, 44% zjadło 

obiad „obojętnie jaki” a 41% zbilansowane drugie danie. W kierunkach niemedycznych 63% wybrało 

obiad „obojętnie jaki” a 23% zbilansowane drugie danie.  

 

Tab. 5. Kierunek studiów vs obiad 

Obiad 

 2 dania Zbilansowane drugie danie Obojętnie jaki Zupa Ogółem 

Medyczne 13 55 59 6 133 

Niemedyczne 5 11 30 1 47 

Ogółem  18 66 89 7 180 

Źródło: opracowanie własne 
 

Wyk. 4. Żywienie – wczorajszy obiad 

 
Źródło: opracowanie własne 

Serie1; 
Zjadłam 

śniadanie 
rano, a 
później 
dopiero 

wieczorem; …

Serie1; 
Zjadłam coś 
w biegu w 
ciągu dnia; 

31,70%; 
31,7%

Serie1; 
Jadłam 

regularnie 
przygotowan
e wcześniej 

posiłki; 
51,90%; …

Serie1; 
Jadłam 
posiłki 

zgodnie z 
dietą, na 

której 
obecnie …

Zjadłam śniadanie rano, a
później dopiero wieczorem

Zjadłam coś w biegu w ciągu
dnia

Jadłam regularnie
przygotowane wcześniej
posiłki

Serie1; Dwa 
dania; 9,80%; 

9,8%

Serie1; Zupa; 
3,80%; 3,8%

Serie1; Dobrze 
zbilansowane 
drugie danie; 

39,70%; 39,7%

Serie1; Drugie 
danie, 

obojętnie jakie; 
46,70%; 46,7%

Dwa dania

Zupa

Dobrze zbilansowane drugie
danie
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Przyglądając się zachowaniom żywieniowym całej grupy przy wyborze obiadu, ponad 46% 

zjadło drugie danie w wersji „obojętnie jakie”, mniej niż 40% całej grupy respondentek skomponowało 

dobrze zbilansowane drugie danie. Dwa dania jada mniej niż 10% studentek, tylko zupę zjadło niecałe 

4% - co graficznie przedstawia wykres 4.  

Przyglądając się konsumpcji i wyborom w miejscach publicznych, gdzie należy wybrać  

z dostępnego menu, studentki postępują w następujący sposób (tab. 6), przy parametrach statystycznych 

X2(3,180)=10,20; p<0,05, V-Cramera=0,28. Żadna spośród niemedycznych studentek nie stołuje się na 

mieście codziennie, z medycznych kierunków ponad 1% codziennie korzysta z usług lokali 

gastronomicznych. Nigdy na mieście nie jada 6% studentek kierunków medycznych oraz 2% kierunków 

niemedycznych. Kilka razy w miesiącu robi to 68% studentek kierunków medycznych  

a kierunków niemedycznych ponad 51%. Kilka razy w tygodniu stołuje się na mieście około 23% 

studentek kierunków medycznych oraz 46% z kierunków niemedycznych.  

 
Tab. 6. Kierunek studiów vs jedzenie na mieście 

Jedzenie na mieście 

 Nigdy Kilka/tydzień Kilka/miesiąc Codziennie Ogółem 

Medyczne 9 31 91 2 133 

Niemedyczne 1 22 24 0 47 

Ogółem 10 53 115 2 180 

Źródło: opracowanie własne 

 

Dla pełnego obrazu wyników badań poniżej (wykres 5) przedstawiono dane z subiektywnej 

oceny stanu zdrowia przez badane studentki – wykres 5. Prawie 50% badanych przez większą część 

czasu uważa się za zdrowe, w bardzo dobrej kondycji swe zdrowie widzi 30% badanych. Ponad 16% 

średnio ocenia swoje zdrowie, a ponad 3% daje złe noty swemu zdrowiu.  

 

Wyk. 5. Ocena stanu zdrowia 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Poniżej, na wykresie 6 przyszłościowa wersja życzenia dotycząca możliwości wyboru 

pożywienia. Dla prawie 60% ważne jest to, aby jeść to, na co ma się ochotę. Dla 25%  badanych 

wartościową składową postawy wobec zdrowego odżywiana w ich ocenie jest wiedza o tym, jak zdrowo 

to robić wraz z praktycznym zastosowaniem. Ponad 4% ceni sobie wiedzę na temat zdrowego 

odżywiania, choć nie zawsze ma ona dla nich praktyczne przełożenie. Ponad 10% grupy badanej 

przewiduje swoje zachowania żywieniowe jako bezustanny balans między jedzeniem wszystkiego  

a byciem na diecie.   

 

 

 

 

Serie1; Bardzo 
dobra; 31,00%; 

30,7%

Serie1; Przez 
większość czasu 
dobry; 50,00%; 

49,5%

Serie1; Średni; 
16,80%; 16,6%

Serie1; Zły; 
3,20%; 3,2%

Bardzo dobra

Przez większość czasu dobry

Średni

Zły
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Wyk. 6. Nie wyobrażam sobie życia „bez” 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Dyskusja 

 

Z dotychczasowych badań warte wspomnienia są wyniki uzyskane przez: Całyniuk i wsp., 

którzy dokonali oceny jakościowej i ilościowej diet odchudzających stosowanych przez autorki blogów. 

W ocenie jakościowej jednodniowych jadłospisów żaden nie uzyskał maksymalnej ilości 

punktów, tzn, że wszystkie, zgodnie z którymi realizowano dietę indywidualną, odchudzającą wymagały 

poprawy. Test do oceny jakościowej jadłospisów okresowych stosowanych przez autorki blogów to 

ocena dostateczna. Im dłużej prowadzony blog, tym bardziej popularny. Autorki blogów stosowały diety 

redukcyjne, mając prawidłową masę ciała – co stanowi o ogólnie panującym trendzie na odchudzanie. 

(1) Sugestiom badaczek jest skierowanie uwagi na przyszłość w stronę badań nad interpretacją 

wiarygodności i rzetelności źródła wiedzy – czy Internet jest słabszym jakościowo nośnikiem informacji 

w porównaniu do klasycznej książki? Czy dostępne zasoby sieci są weryfikowane i filtrowane przez 

posiadaną wiedzę – w jakim stopniu osoba posiadająca wykształcenie medyczne z dawką rzetelnej 

wiedzy na temat żywienia i żywności będzie zachowywała się zbieżnie lub nie, do osoby poszukującej 

wiedzy na temat jedzenia w tym diet w najbardziej obecnie rozpowszechnionym i dostępnym źródle, 

jakim są zasoby sieci internetowej.   

 

Wnioski: 

 

1. Internet, w grupie młodych studentek kierunków medycznych i niemedycznych, jest najczęściej 

wybieranym źródłem, przy poszukiwaniu wiedzy dotyczącej diet i zdrowego odżywiania, mimo 

że pozycja książkowa jest źródłem bardziej rzetelnych informacji dotyczących żywności niż 

pozyskiwane z zasobów internetowych.  

2. Studentki oceniają swój sposób żywienia jako racjonalny, co może wynikać z myślenia o sobie 

w kategoriach pozytywnych, racjonalnych, zdroworozsądkowych.  

3. Znikome korzystanie z usług specjalisty dietetyka oraz posiadanie ciągle pewnych zbędnych 

kilogramów w grupie młodych kobiet zwraca uwagę na dużą  potrzebę profesjonalnego 

uświadamiania, wsparcia i edukacji również na polu zachowań prozdrowotnych, w tym 

żywieniowych.  

4. W obliczu medialnych informacji o modach dietetycznych i trendach na rok obecny, 

docierających z różnych stron, powinno się zwrócić uwagę na realne zainteresowanie tym 

tematem osób młodych. 

 

Serie1; Wiedzy o 
tym, jak się 

zdrowo 
odżywiać, choć 

nie zawsze się do 
niej stosuję; 

25,50%; 25,5%

Serie1; 
Możliwości 

jedzenia tego, na 
co mam ochotę; 
59,20%; 59,2%

Serie1; Wiedzy o 
tym, jak się 

zdrowo 
odżywiać, do 

której zawsze się 
stosuję; 4,40%; 

4,4%

Serie1; Ciągłego 
balansowania 

pomiędzy 
jedzeniem 

wszystkiego, a 
byciem na 

diecie; 10,90%; 
10,9%

Wiedzy o tym, jak się zdrowo
odżywiać, choć nie zawsze się do
niej stosuję

Możliwości jedzenia tego, na co
mam ochotę

Wiedzy o tym, jak się zdrowo
odżywiać, do której zawsze się
stosuję

Ciągłego balansowania pomiędzy
jedzeniem wszystkiego, a byciem
na diecie
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KAWA Z DODATKIEM GRZYBÓW- NOWE ŹRÓDŁO ZWIĄZKÓW 

BIOAKTYWNYCH? 
 

Ewa Jabłońska, Karina Błądkowska, Monika Bronkowska 

Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

 

Streszczenie: Ludzie od stuleci czerpali z natury, by leczyć rozmaite dolegliwości. Wraz  

z rozwojem nowoczesnej medycyny nastąpił rozkwit syntetycznych leków i suplementów diety, 

a zastosowanie naturalnych surowców znacznie zmalało. W ostatnim czasie można zaobserwować trend 

powrotu do tradycji, konsumenci coraz chętniej sięgają po żywność i suplementy z dodatkiem ziół czy 

innych roślin leczniczych. Zainteresowanie wzbudzają także surowce orientalne-zwłaszcza  

z terenów Indii oraz Azji Wschodniej, które znane są z wysokiej zawartości rozmaitych związków 

bioaktywnych. Przykładem produktów, które zaczęły zyskiwać popularność na rynku, są kawy oraz inne 

napoje z dodatkiem grzybów leczniczych, m.in. Ganoderma lucidum, Cordyceps sinensis, Inonotus 

obliquus, Hericium erinaceum, Lentinula edodes. Są stosowane w medycynie ludowej, przede 

wszystkim chińskiej i japońskiej, jako remedium na liczne dolegliwości, m.in. bezsenność, schorzenia 

układu nerwowego, demencja, choroby układu krążenia. Przypisywano im niemal magiczne 

właściwości, G. lucidum (laskownica żółtawa), szerzej znany pod japońską nazwą reishi, określano jako 

„grzyb nieśmiertelności” czy „grzyb o duchowej mocy”. Analizy przeprowadzone  

w ostatniej dekadzie wykazały, że grzyby zawierają liczne związki biologicznie czynne, zwłaszcza 

polisacharydy oraz związki fenolowe, sterole. Jak podają opisy producentów, kawa z dodatkiem 

grzybów optymalizuje ciśnienie krwi, odkwasza organizm, zapobiega zgadze, wzmacnia wydolność 

i wytrzymałość organizmu, pobudza i dodaje energii bez skutków ubocznych powodowanych przez 

tradycyjną kawę. Przeprowadzono liczne badania efektywności suplementacji wybranych gatunków 

grzybów w terapii chorób neurodegeneracyjnych, nowotworów, cukrzycy czy chorób sercowo-

naczyniowych, których wyniki są obiecujące, choć wciąż niejednoznaczne. Wskazuje się także na 

potencjał grzybów w terapiach przeciwstarzeniowych. Niniejsza praca stanowi przegląd doniesień 

naukowych dotyczących aktywności biologicznej i skuteczności wybranych gatunków grzybów 

wykorzystywanych w produkcji napojów dostępnych na rynku polskim i zagranicznym. 

 

Słowa kluczowe: reishi, chaga, lion’s mane, yamabushitake, cordyceps. 

Wprowadzenie 

 

Od czasów antycznych człowiek wykorzystywał grzyby jako źródło pożywienia [4]. Z czasem 

rola tych surowców zmieniła się i spożywano je głównie ze względu na walory sensoryczne [36]. Użycie 

grzybów w celach leczniczych kojarzone jest przede wszystkim z tradycyjną medycyną chińską, która 

poleca spożycie niektórych gatunków celem utrzymania zdrowia lub terapii chorób [16].  

W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie zainteresowania konsumentów środkami 

pochodzenia naturalnego jak rośliny zielarskie czy przyprawowe. Około 20% światowej populacji oraz 

22% Polaków stosuje zioła regularnie [9]. Na rynku pojawiło się wiele suplementów zawierających te 

surowce lub wyizolowane z nich substancje, choć często brakuje przekonujących badań naukowych 

potwierdzających ich efektywność oraz bezpieczeństwo. Rozwinął się również segment żywności 

funkcjonalnej. Przykładem produktu, który zyskuje rosnącą popularność, są kawy i inne napoje z 

dodatkiem grzybów leczniczych, takich jak reishi, chaga, cordyceps, shiitake czy yamabushitake. 

Analizy przeprowadzone w ostatniej dekadzie wykazały, że zawierają one liczne związki biologicznie 

czynne, zwłaszcza polisacharydy oraz związki fenolowe i sterole. Jak podają opisy producentów, kawa 

z dodatkiem grzybów optymalizuje ciśnienie krwi, zapobiega zgadze, wzmacnia wydolność 

i wytrzymałość organizmu, pobudza i dodaje energii bez skutków ubocznych powodowanych przez 

tradycyjną kawę. 

Na rynku polskim i zagranicznym dostępne są kawy oraz inne napoje z dodatkiem jednego lub 

większej liczby grzybów, a do najczęściej wykorzystywanych w produkcji gatunków należą: 

Ganoderma lucidum, Inonotus obliquus, Cordyceps sinensis, Hericum erinaceus. 

 

Ganoderma lucidum (reishi, linghzi) 
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Ganoderma lucidum jest gatunkiem szeroko znanym w krajach wschodnioazjatyckich, 

zwłaszcza w Chinach (linghzi), Japonii (reishi), Korei, gdzie tradycyjnie stosuje się go celem 

wspomagania zdrowia i długowieczności [19]. Znanych jest ponad 2000 odmian reishi,  

z czego jedynie 6 (czerwona, czarna, niebieska, biała, żółta, purpurowa) zostało dotychczas głębiej 

zbadanych. Czerwone i czarne reishi są najpowszechniej stosowane w przemyśle spożywczym  

i farmaceutycznym ze względu na najsilniejszą aktywność prozdrowotną [7]. 

Dotąd wyizolowano z reishi ponad 400 związków, z czego ponad 150 to związki terpenowe. 

Uważa się, że są one odpowiedzialne za terapeutyczne właściwości surowca [23, 24, 29, 50]. Pozostałe 

związki to: polisacharydy, kompleksy polisacharydowo-peptydowe, lektyny, fenole, steroidy, β-

glukany, aminokwasy, ligniny, organiczny german, witaminy, adenozyna i inne, a każdy  

z tych związków wykazuje aktywność biologiczną [25].  

Polisacharydy zawarte w reishi wykazują zdolność do indukowania apoptozy w ludzkich 

komórkach nowotworowych jelita grubego linii HCT-116 [48]. Kao i wsp. (2016) wykazali, że 

alkoholowe ekstrakty G. lucidum w postaci whiskey i wina ryżowego hamowały wzrost komórek 

nowotworowych prostaty linii PC3 i DU145 poprzez inhibicję cyklu komórkowego oraz indukcję 

apoptozy. Działanie przeciwnowotworowe G. lucidum (ekstraktu wodnego i oleju z zarodników) może 

być związane ze zdolnością do hamowania aktywności topoizomerazy I i II, a w przypadku oleju  

z zarodników także ze zmniejszeniem ilości cykliny D1, co powoduje zatrzymanie cyklu komórki  

w fazie G1 [1]. Pochodne ergosterolu wyizolowane z G. lucidum wykazały aktywność  

przeciwnowotworową oraz antyangiogenną w badaniach in vitro [2]. 

W modelach zwierzęcych wykazano działanie przeciwdepresyjne [31,38] oraz słabe 

przeciwdrgawkowe ekstraktów reishi [38]. Polisacharydy G. lucidum mogą mieć zastosowanie w terapii 

pomocniczej zaburzeń poznawczych w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych z uwagi na zdolność 

do zwiększania intensywności procesów proliferacji komórek prekursorowych układu nerwowego oraz 

aktywacji czynnika wzrostu FGFR1, a co za tym idzie- do zwiększenia neurogenezy [11].  

Medycyna ludowa wiąże spożycie reishi ze zdrowiem i długowiecznością, a jedną 

z tradycyjnych nazw tego surowca jest „grzyb nieśmiertelności” [21]. Według Shen Nong Ben Cao Jing 

(„The Divine Farmer’s Materia Medica”), chińskiej farmakopei z lat 221-206 p.n.e., lingzhi zapobiegało 

starości i przedłużało życie, tak by móc osiągnąć nieśmiertelność [46]. Współczesne badania wskazują, 

że polisacharydy, peptydy i triterpeny G. lucidum mogą posiadać aktywność przeciwstarzeniową [44]. 

Mechanizmy takiego działania to m.in.: hamowanie produkcji reaktywnych form tlenu 

i zaawansowanych produktów glikacji białek, hamowanie peroksydacji lipidów, wzrost produkcji 

katalazy, glutationu, zwiększenie zdolności do zmiatania wolnych rodników [40], zwiększenie 

zdolności do chelatowania jonów żelaza [13]. Polisacharydy wykazały właściwości ochronne przeciw 

fotostarzeniu fibroblastów poprzez eliminację reaktywnych form tlenu powstałych pod wpływem 

promieniowania UVB [47]. 

 

Inonotus obliquus (chaga) 

 

Inonotus obliquus, powszechnie zwany chaga, od ponad 400 lat znany jest na terenach Europy 

Wschodniej, Rosji, Chin i Korei oraz stosowany ze względu na przypisywane mu właściwości 

antybakteryjne, przeciwzapalne, antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe i hepatoprotekcyjne [18].  

Wśród składników chaga wymienia się: związki steroidowe, węglowodany, nienasycone kwasy 

tłuszczowe, fosfolipidy, glukolipidy, witaminę K, ubichinon, azuleny, związki fenolowe, w tym 

flawonoidy i irydoidy, analogi hispidyny, melaniny [42]. 

Wykazano przeciwzapalne właściwości terpenów I. obliquus, z czego największą aktywnością 

charakteryzowały się nadtlenek ergosterolu oraz kwas trametonolinowy [27]. W badaniach na 

makrofagopodobnych liniach mysich RAW 264.7 wykazano przeciwzapalne właściwości ekstraktu 

chaga na drodze inhibicji cytokin IL-6, IL-1β i TNF-α [43] oraz TNF-α i białek STAT (signals tranducers 

and activator of transcription) w przypadku myszy z zapaleniem okrężnicy [3]. 

Wodny ekstrakt I. obliquus zahamował wzrost ludzkich komórek nowotworowych okrężnicy linii 

HT-29 oraz indukował ich apoptozę poprzez zwiększenie ekspresji białek proapoptotycznych 

i zmniejszenie ekspresji białek przeciwapoptotycznych [17]. Właściwości przeciwmutagenne, 

antyprofliferacyjne i antyoksydacyjne zostały potwierdzone w licznych badaniach [8,33,34,39]. 

Diao i wsp. (2014) zbadali aktywność polisacharydów I. obliquus u szczurów z cukrzycą 
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indukowaną streptozocyną. Po 6-tygodniowej kuracji zaobserwowano mniejszy wzrost masy ciała, 

niższe stężenie glukozy we krwi, niższy poziom lipoprotein LDL i wyższy poziom HDL, obniżenie 

parametrów stanu zapalnego oraz mniejsze uszkodzenia komórek β trzustki u szczurów, które 

przyjmowały polisacharydy w porównaniu do grupy ich nieotrzymującej. Otrzymane wyniki były zależne 

od dawki. 

 

Cordyceps sinensis (cordyceps) 

 

Cordyceps sinensis naturalnie występuje w środkowo-zachodniej części Himalajów na 

wysokości powyżej 3500 m n.p.m. Jest to gatunek pasożytniczy, który rozwija się na larwie ćmy 

Thitarodes armoricanus, powodując jej mumifikację, a następnie wytwarza owocnik. Związki aktywne 

tego surowca to m.in.: kordycepina (3’-deoksyadenozyna), kwas kordycepinowy (izomer kwasu 

chinowego), polisacharydy, nukleotydy, sterole (w tym ergosterol i jego pochodne), arginina, kwas 

glutaminowy, tyrozyna, tryptofan, nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe [37]. 

Tradycyjne zastosowanie C. sinensis obejmuje: wspomaganie wydolności fizycznej, funkcji 

wątroby, nerek i płuc, terapię chorób serca, astmy, choroby obturacyjnej płuc, wspomaganie funkcji 

seksualnych i płodności [37].  

Sterole wyizolowane z cordycepsu, posiadające pierścień epoksydowy lub pierścień z mostkiem 

nadtlenkowym, wykazały aktywność cytotoksyczną wobec komórek białaczki promielocytowej HL-60 

[28]. C. sinensis złagodził w badaniu in vitro zwłóknienie wątroby wywołane tetrachlorometanem, co 

prawdopodobnie wynikało z działania ergosterolu [35]. Co więcej, ergosterol wykazał podobne 

działanie in vivo. 

Wyniki badania Zhang i wsp. (2012) sugerują możliwość wykorzystania C. sinensis 

w prewencji odrzucania przeszczepów nerek oraz opóźnianiu postępu przewlekłej dysfunkcji nerek po 

przeszczepie. 

Dla polisacharydów C. sinensis wykazano działanie opóźniające wystąpienie zmęczenia 

fizycznego w teście wymuszonego pływania u myszy [45]. Stężenie kwasu mlekowego i azotu 

mocznikowego we krwi było niższe u myszy przyjmujących polisacharydy, natomiast stężenie 

wątrobowego i mięśniowego glikogenu było wyższe.  

Ekstrakt z cordycepsu wykazuje potencjał przeciwstarzeniowy [12]. U myszy, u których  

z użyciem D-galaktozy indukowano procesy starzenia, przyjmowanie wodnego ekstraktu C. sinensis 

spowodowało poprawę pamięci i zdolności do uczenia się oraz zwiększenie aktywności enzymów 

antyoksydacyjnych i obniżenie aktywności monoaminooksydazy i poziomu peroksydacji lipidów. 

  

Hericum erinaceus (lion’s mane, yamabushitake) 

 

Z uwagi na charakterystyczny wygląd, Hericum erinaceus nadano wiele zwyczajowych nazw, 

z czego obecnie w literaturze oraz na rynku zachodnim najczęściej spotyka się nazwy „lion’s mane” 

(tłum. lwia grzywa) oraz „yamabushitake” (jap.). H. erinaceus występuje głównie na terenach 

Wschodniej Azji i od wieków wykorzystywany był w tradycyjnej medycynie chińskiej. Wśród 

właściwości zdrowotnych tego grzyba wymienia się aktywność: przeciwnowotworową, 

hipolipemizującą, przeciwhipertensyjną, protekcyjną wobec chorób neurologicznych. Główne związki 

bioaktywne yamabushitake to: polisacharydy (zwł. β-glukany), kwasy tłuszczowe, liczne związki 

aromatyczne, związki fenolowe (hericenon B) [15]. 

W licznych badaniach wykazano przeciwnowotworową aktywność yamabushitake, m.in. 

wobec: raka piersi (MCF-7) [22], przełyku (EC109) [26], żołądka (NCI-87) [20], chłoniakowi (EL4) 

[41].  

Podawanie etanolowego ekstraktu yamabushitake myszom karmionym wysokotłuszczową dietą 

spowodowało zmniejszenie przyrostu masy ciała i tkanki tłuszczowej oraz obniżenie stężenia 

trójglicerydów we krwi i w wątrobie w porównaniu do grupy kontrolnej. Możliwą przyczyną takich 

wyników była modulacja ekspresji genów poprzez aktywację PPARγ [10]. 

W badaniu na myszach z indukowanymi za pomocą β-amyloidu deficytami w zakresie pamięci 

i zdolności do uczenia się, wykazano, że dieta wzbogacona o H. erinaceus spowodowała poprawę 

funkcji poznawczych [30]. Działanie yamabushitake na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy może 

wynikać z właściwości hericenonów i erinacyn, stymulujących czynnik wzrostu nerwów NGF. Co 
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więcej,  spożywanie H. erinaceus może zmniejszać objawy depresji i niepokoju w innym mechanizmie, 

niepowiązanym z NGF [32].  

 

Podsumowanie 

 

Grzyby lecznicze stanowią cenne źródło substancji aktywnych, w tym polisacharydów, 

związków fenolowych, aminokwasów, steroidów. Właściwości tych surowców zostały odkryte już 

wieki temu i dotąd są wykorzystywane w medycynie ludowej. Współczesne badania nadają naukowe 

podstawy tradycyjnemu wykorzystaniu grzybów, potwierdzając m.in. aktywność przeciwutleniającą, 

przeciwnowotworową, hipolipemizującą czy wspierającą funkcjonowanie układu nerwowego. Należy 

jednakże pamiętać, że wyniki uzyskane w badaniach często powiązane są z przyjmowaniem dużych 

ilości grzybów, których spożycie w typowej zachodniej diecie może być trudne. Pomimo to, grzyby 

lecznicze są wartościowymi produktami spożywczymi i mogą stanowić uzupełnienie diety, zarówno 

pod względem odżywczym, jak i smakowym. Kawy z dodatkiem grzybów wydają się ciekawą formą 

spożycia tych produktów. 

 

Piśmiennictwo: 

 

[1] Chen C., Li P., Li Y., Yao G., Xu J.H. Antitumor effects and mechanisms of Ganoderma extracts 

and spores oil. Oncol. Lett. 2016; 12: 3571-3578. 

[2] Chen S., Yong T., Zhang Y., Su Y., Jiao H., Xie Y. Anti-tumor and anti-angiogenic ergosterols 

from Ganoderma lucidum. Front. Chem. 2017; 5 (85), 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2017.00085/full, [data dostępu 

30.03.2018]. 

[3] Choi S.Y., Hur S.J., An C.S., Yeon Y.H., Jeoung Y.J., Bak J.P. i wsp. Anti-inflammatory effects 

of Inonotus obliquus in colitis induced by dextran sodium sulfate. J. Biomed. Biotechnol. 2010; 

943516, doi: 10.1155/2010/943516. 

[4] Cooke R.C. Fungi, man, and his environment. Largman, London, New York, 1977: 144. 

[5] Deepalakshmi K., Mirunalini S. Therapeutic properties and current medical usage of medicinal 

mushroom: Ganoderma lucidum.  IJPSR. 2011; 2 (8): 1922-1929. 

[6] Diao B.Z., Jin W.R., Yu X.J. Protective effect of polysaccharides from Inonotus obliquus on 

streptozotocin-induced diabetic symptoms and their potential mechanisms in rats. Evid. Based. 

Complement. Altern. Med. 2014; 841496, 

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2014/841496/ [data dostępu 30.03.2018]. 

[7] Dinesh Babu P., Subhasree R.S. The sacred mushroom „reishi”- a review. AEJB. 2008; 1(3): 

107-110. 

[8] Fan L., Ding S., Ai L., Deng K. Antitumor and immunomodulatory activity of water-soluble 

polysaccharide from Inonotus obliquus. Carbohydr. Polym. 2012; 90: 870-874. 

[9] Habior A. Zioła i suplementy diety z ryzyko uszkodzenia wątroby. Gastroenterol. Klin. 2012;  

4 (2): 59–68. 

[10] Hiwatashi K., Kosaka Y., Suzuki N., Hata K., Mukaiyama T., Sakamoto K. i wsp. 

Yamabushitake Mushroom (Hericium erinaceus) Improved Lipid Metabolism in Mice Fed  

a High-Fat Diet. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2010; 74 (7): 1447–1451. 

[11] Huang S., Mao J., Ding K., Zhou Y., Yang W., Wang P. i wsp. Polysaccharides from 

Ganoderma lucidum promote cognitive function and neural progenitor proliferation in mouse 

model of Alzheimer’s disease. Stem Cell Reports 2017; 8: 84–94. 

[12] Ji D.B., Ye J., Li C.L., Wang Y.H., Zhao J., Cai S.Q. Antiaging effect of Cordyceps sinensis 

extract. Phytother. Res. 2009; 23 (1): 116-122. 

[13] Kanlaya R., Khamchun S., Kapincharanon C., Thongboonkerd V. Protective effect of 

epigallocatechin-3-gallate (EGCG) via Nrf2 pathway against oxalate-induced epithelial 

mesenchymal transition (EMT) of renal tubular cells. Sci. Rep. 2016; 6, 30233, 

https://www.nature.com/articles/srep30233 [data dostępu 10.04.2018]. 

[14] Kao H.J., Bishop K.S., Xu Y., Han D.Y., Murray P.M., Marlow G.J.  i wsp.  Identification of 

potential anticancer activities of novel Ganoderma lucidum extracts using gene expression and 



31 

 

pathway network analysis. Genomics Insights. 2016; 9: 1–16, 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.4137/GEI.S32477 [data dostępu 10.04.2018]. 

[15] Khan M.A., Tania M., Liu R., Rahman M.M. Hericium erinaceus: an edible mushroom with 

medicinal values. J. Complement. Integr. Med. 2013; 24 (10), doi: 10.1515/jcim-2013-0001. 

[16] Lee K.H., Morris-Natschke S.L., Yang X., Huang R., Zhou T., Wu S.F. i wsp. Recent progress 

of research on medicinal mushrooms, foods, and other herbal products used in traditional 

Chinese medicine. J. Tradit. Complement Med. 2012; 2 (2): 84-95. 

[17] Lee S.H., Hwang H.S., Yun J.W. Antitumor activity of water extract of a mushroom, Inonotus 

obliquus, against HT-29 human colon cancer cells. Phytother. Res. 2009; 23 (12): 1784-1789. 

[18] Lemieszek M.K., Langner E., Kaczor J., Kandefer-Szerszeń M., Sanecka B., Mazurkiewicz W. 

i wsp. Anticancer effects of fraction isolated from fruiting bodies of Chaga medicinal mushroom, 

Inonotus obliquus (Pers.:Fr.) Pilát (Aphyllophoromycetideae): in vitro studies. Int. J. Med. 

Mushr. 2011; 13 (2): 131-143. 

[19] Leskosek-Cukalovic I., Despotovic S., Lakic N., Niksic M, Nedovic V., Tesevic  

V. Ganoderma lucidum –Medicinal mushroom as a raw material for beer with enhanced 

functional properties. Food. Res. Int. 2010; 43: 2262-2269.  

[20] Li G., Yu K., Li F., Xu K., Li J., He S. i wsp. Anticancer potential of Hericium erinaceus extracts 

against human gastrointestinal cancers. J. Ethnopharmacol. 2014; 153: 521–530. 

[21] Li J., Zhang J., Chen H., Chen X., Lan J., Liu C. Complete mitochondrial genome of the 

medicinal mushroom Ganoderma lucidum. PLoS ONE 2013; 8: 1–11. 

[22] Li Y., Zhang G., Ng T.B., Wang H. A novel lectin with antiproliferative and HIV-1 reverse 

transcriptase inhibitory activities from dried fruiting bodies of themonkey headmushroom 

Hericium erinaceum. J. Biomed. Biotechnol. 2010; 716515, doi: 10.1155/2010/716515.  

[23]  Li Y.B., Liu R.M., Zhong J.J. A new ganoderic acid from Ganoderma lucidum mycelia and its 

stability. Fitoterapia 2013; 83: 115–122. 

[24] Liu D.Z., Zhu Y.Q., Li X.F., Shan W.G., Gao P.F. New triterpenoids from the fruiting bodies of 

Ganoderma lucidum and their bioactivities. Chem. Biodivers. 2014; 6: 982–986.  

[25] Liu G.T. Recent advanced in research of pharmacology and clinical applications of Ganoderma 

lucidum (Curtis:Fr), P. Karst. Species (Aphyllophomycetideae) in China. Int.  

J. Med. Mushrooms. 1999; 1 (1): 63-68. 

[26] Ma B.J., Ma J.C., Ruan Y. Hericenone L, a new aromatic compound fromthe fruiting bodies of 

Hericium erinaceum. Chin. J. Nat. Med. 2012; 10: 363–365. 

[27] Ma L., Chen H., Dong P., Lu X. Anti-inflammatory and anticancer activities of extracts and 

compounds from the mushroom Inonotus obliquus. Food Chem. 2013, 15: 503-508.  

[28] Matsuda H., Akaki J., Nakamura S., Okazaki Y., Kojima H., Tamesada M. i wsp. Apoptosis-

inducing effects of sterols from the dried powder of cultured mycelium of Cordyceps sinensis. 

Chem. Pharm. Bull. 2009; 57 (4): 411—414. 

[29] Mizushina Y., Takahashi N., Hanashima L., Koshino H., Esumi Y., Uzawa J. i wsp. Lucidenic 

acid O and lactone, new terpene inhibitors of eukaryotic DNA polymerases from  

a basidiomycete, Ganoderma lucidum. Bioorg. Med. Chem. 1999; 7: 2047–2052. 

[30] Mori K., Obara Y., Moriya T., Inatomi S., Nakahata N. Effects of Hericum erinaceus on amyloid 

β(25-35) peptide-induced learning and memory deficits in mice. Biomedical Research 2011; 32 

(1): 67-72. 

[31] Muhammad A., Nasir A. Antidepressant-like activity of ethanol Eextract of Ganoderma lucidum 

(reishi) in mice. Int. J. Med. Res. Health. Sci. 2017; 6 (5): 55-58. 

[32] Nagano M., Shimizu K., Kondo R., Hayashi C., Sato D., Kitagawa K. i wsp. Reduction of 

depression and anxiety by 4 weeks Hericum erinaceus intake. Biomed. Res. 2010; 31 (4): 231-

237. 

[33] Nakajima Y., Nishida H., Matsugo S., Konishi T. Cancer cell cytotoxicity of extracts and small 

phenolic compounds from Chaga [Inonotus obliquus (Persoon) Pilat]. J. Med. Food. 2009; 12: 

501-507.  

[34] Nakajima Y., Sato Y., Konishi T. Antioxidant small phenolic ingredients in Inonotus obliquus 

(persoon) Pilat (Chaga). Chem Pharm Bull (Tokyo) 2007; 55: 1222-1226. 

[35] Peng Y., Tao Y., Wang Q., Shen L., Yang T., Liu Z. i wsp. Ergosterol is the active compound 

of cultured mycelium Cordyceps sinensis on antiliver fibrosis. Evid. Based Complement. 



32 

 

Alternat. Med. 2014; 537234, https://www.hindawi.com/journals/ecam/2014/537234/ [data 

dostępu 12.02.2018]. 

[36] Rai R.D. Nutritional and medicinal values of mushrooms. Advances in Horticulture. (Chadha 

KL, Sharma SR eds.), Malhotra publishing house, New Delhi 1994; 537-551. 

[37] Seth R., Haider S.Z., Mohan M. Pharmacology, phytochemistry and traditional uses of 

Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc: A recent update for future prospects. IJTK. 2014; 13 (3): 551-

556. 

[38] Socała K., Nieoczym D., Grzywnowicz K., Stefaniuk D., Wlaz P. Evaluation of anticonvulsant, 

antidepressant-, and anxiolytic-like effects of an aqueous extract from cultured mycelia of the 

lingzhi or reishi medicinal mushroom Ganoderma lucidum (higher Basidiomycetes) in mice. Int. 

J. Med. Mush. 2015; 17 (3): 209–218. 

[39] Song Y., Hui J., Kou W., Xin R., Jia F., Wang N. i wsp. Identification of Inonotus obliquus and 

analysis of antioxidation and antitumor activities of polysaccharides. Curr. Microbiol. 2008; 

57: 454-462. 

[40] Sudheesh N.P., Ajith T.A., Janardhanan K.K. Ganoderma lucidum (Fr.) P. Karst enhances 

activities of heart mitochondrial enzymes and respiratory chain complexes in the aged rat. 

Biogerontology 2009; 10: 627-636. 

[41] Suzuki M., Shibanuma M., Katori T., Shimizu M., Kimura S. Effect of Hericium erinaceum 

(Yamabushitake) and Grifola frondosa (Maitake) on suppression of EL4 tumor cell growth. 

Japn. J. Complement. Altern. Med. 2010; 7: 11–16. 

[42] Sysoeva M.A., Khabibrakhmanova V.R., Gamayurova V.S., Kyymanova G.I. Separation of 

water extracts of chaga using ethylaceatate. IV. Contents of phenolic and terpenoid substances 

separating from water extract by ethylacetate. Khimiya Rastitelnogo Syrya 2010; 4: 117–122  

[43] Van Q., Nayak B.N., Reimer M., Jones P.J., Fulcher R.G., Rempel C.B. Anti-inflammatory 

effect of Inonotus obliquus, Polygala senega L., and Viburnum trilobum in a cell screening 

assay. J. Ethnopharmacol. 2009; 25: 487-493. 

[44] Wang J., Cao B., Zhao H., Feng J. Emerging roles of Ganoderma Lucidum in anti-aging. Aging 

Dis. 2017; 8, 5,  doi: 10.14336/AD.2017.04150 

[45] Yan F., Zhang Y. Wang B. Effects of polysaccharides from Cordyceps sinensis mycelium on 

physical fatigue in mice. Bangladesh J. Pharmacol. 2012; 7: 217-221. 

[46] Yang S. The Divine Farmer’s Materia Medica: A Translation of the Shen Nong Ben Cao Jing. 

Blue Poppy Press, Boulder 1998. 

[47] Zeng Q., Zhou F., Lei L., Chen J., Lu J., Zhou J. i wsp. Ganoderma lucidum polysaccharides 

protect fibroblasts against UVB-induced photoaging. Mol. Med. Rep. 2017; 15 (1): 111-116. 

[48] Zengenni L., Yi Y., Guo Y., Wang R., Hu Q., Xiong X. Chemical Characterization and 

Antitumor Activities of Polysaccharide Extracted from Ganoderma lucidum. Int. J. Mol. Sci. 

2014, 15: 9103-9116. 

[49] Zhang Y., Yang M., Gong S., Yang Y., Chen B., Cai Y. i wsp. Cordyceps sinensis extracts 

attenuate aortic transplant arteriosclerosis in rats. J. Surg. Res. 2012; 1 (175): 123-130. 

[50] Zhao Z.Z., Yin R.H., Chen H.P., Feng T., Li Z.H., Dong Z.J. i wsp. Two new triterpenoids from 

fruiting bodies of fungus Ganoderma lucidum. J. Asian. Nat. Prod. Res. 2015; 17: 1–6. 

[51] Zheng W.F., Zhao Y.X., Zhang M.M., Wei Z.W. Phenolic compounds from Inonotus obliquus 

and their immune-stimulating effects. Mycosystema 2008; 27 (4): 574-581. 

  



33 

 

LECZENIE ŻYWIENIOWE W ENDOMETRIOZIE 
 

mgr Dominika Gier 

Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku 

 

Streszczenie: Endometrioza to dziś powszechna choroba cywilizacyjna. Dotyka ok 15% kobiet  

w wieku rozrodczym [1]. Szacuje się, że choruje na nią 70 mln kobiet na całym świecie, jest częściej 

występującym schorzeniem niż rak piersi czy cukrzyca. W samych Stanach Zjednoczonych choruje na 

nią ok. 7 mln miesiączkujących kobiet. Z badań wynika, że u 82% kobiet z endometriozą to choroba  

i towarzyszący jej ból jest główną przyczyną ich dni wolnych od pracy. Szacunkowe koszty 

ekonomiczne ponoszony z tytułu nieobecności w o pracy kobiet cierpiących na endometriozę wyliczony 

w Europie jest na 30 mld euro rocznie i około 70 mld dolarów w samych Stanach Zjednoczonych [2]. 

Choroba ta jest najczęstszym schorzeniem ginekologicznym, stanowi 14% wszystkich chorób narządów 

rodnych i charakteryzuje się wzrostem tkanki endometrium poza jamą macicy. Występowanie 

endometriozy wśród bezobjawowych kobiet szacuje się nawet na 20%. Komórki endometrium 

transportowane są przy pomocy układu krwionośnego i limfatycznego. Do najczęstszych objawów tej 

choroby należą: bolesne i obfite miesiączkowanie, bolesność przy współżyciu, przewlekły ból w 

miednicy mniejszej, nudności, biegunki, przewlekłe zmęczenie  

i problemy z płodnością. Średni czas od wystąpienia objawów do postawienia właściwej diagnozy to 

około 7 lat. [3]. W świetle tych doniesień poszukiwanie nowych form leczenia, w tym leczenia 

żywieniowego oraz łagodzenia bólu u kobiet dotkniętych endometriozą wydaje się uzasadnione  

i konieczne. 

 

Słowa kluczowe: endometrioza, żywienie, dieta, autoimmunizacja. 

 

Wstęp 

 

Przyczyna powstawania endometriozy nie jest do końca poznana. Najnowsze badania wskazują, 

że endometrioza jest chorobą z autoagresji, podobnie jak w chorobach autoimmunologicznych 

układowych profil cytokin prozapalnych odpowiada przesunięciu odpowiedzi immunologicznej w 

kierunku limfocytów Th2 [4]. U pacjentek z endometriozą występuje, charakterystyczny dla odpowiedzi 

humoralnej, zwiększony poziom IL-6, IL-8 czy IL-25  

i podwyższony poziom cytotoksycznych limfocytów T. Także aktywność komórek NK (natural killers) 

u tych pacjentek jest obniżona [5,6]. Już w latach osiemdziesiątych opisano ryzyko zwiększonego 

zachorowania na choroby alergiczne i nowotwory u kobiet z endometriozą, co znajduje wspólny 

mianownik w profilu cytokin wspólnym dla wspomnianych chorób [7]. Do jej rozwoju przyczyniają się 

współistniejące czynniki genetyczne, hormonalne, immunologiczne i środowiskowe [8]. Uważa się, że 

jednym z czynników endogennych promujących migrację i inwazyjność komórek endometrium jest 

leptyna, która nie tylko wpływa na uczucie sytości i głodu, masę ciała i metabolizm, ale również spełnia 

istotna role w odpowiedzi immunologicznej, szczególnie związanej z odpowiedzią zapalną [9]. 

Zaburzona odpowiedź immunologiczna może być związana z działaniem leptyny zarówno w płynie 

otrzewnowym, jak i w komórkach endometrialnych [10]. Głównym jednak sprawcą endometriozy 

wydaje się estrogen. Jego zwiększona produkcja w połączeniu z krążącym estrogenem i zwiększoną 

ekspozycją na estrogeny środowiskowe przyczyniają się do namnażania się tkanki endometrium w 

innych niż pierwotne miejscach, głównie w jamie otrzewnowej, ale również  

w naczyniach, płucach czy innych odległych tkankach. [11]. Nie ma jednego, wyselekcjonowanego 

genu odpowiadającego za rozwój endometriozy. Wykryto między innymi powiązanie z mutacją  

w genie związanym z receptorem estrogenowym, ale także nieprawidłowości w genach 

odpowiadających za szlaki detoksykacji i polimorfizmy genowe wpływające na układ immunologiczny. 

Zwiększoną ekspresję mRNA genu enzymu cyklooksygenazy-2 (COX-2), co tłumaczy zwiększone 

wydzielanie prostaglandyn prozapalnych [12]. Do czynników środowiskowych zwiększających ryzyko 

endometriozy można zaliczyć pro-estrogenowe substancje występujące w środowisku, ksenoestrogeny, 

ale także herbicydy, pestycydy, tworzywa sztuczne, Bisfenol A, detergenty i dioksyny. Największy 

odsetek chorujących na endometriozę w Europie odnotowuje Belgia, która zarazem jest krajem z 

najwyższym współczynnikiem zanieczyszczenia dioksynami [13]. Głównym źródłem dioksyn 
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zmagazynowanych w tkance tłuszczowej pacjentek z endometriozą są ryby, nabiał i produkty 

odzwierzęce pochodzące z diety. Endometrioza przez silne uwarunkowania genetyczne często 

występuje rodzinnie, u rodzeństwa ryzyko wystąpienia choroby jest pięciokrotnie większe niż u osób 

niespokrewnionych [14]. Do czynników, które mogą się przyczynić do rozwoju endometriozy, są 

również krótsze cykle miesiączkowe, wczesna pierwsza miesiączka, często przed 11 rokiem życia a 

także wysoki wzrost – związany z większą pulą estrogenów, szczególnie w pierwszej fazie cyklu [11]. 

W świetle doniesień naukowych odpowiednia dieta wydaje się bardzo istotna z punktu widzenia 

zarówno prewencji rozwoju endometriozy, jak i łagodzenia jej objawów oraz przebiegu choroby. 

 

Kwasy tłuszczowe a przebieg endometriozy 

 

Wiele danych sugeruje, że pewne aspekty diety mogą nasilać objawy endometriozy, a także brać 

udział w jej rozwoju. Wykazano, że wysokie spożycie w diecie tłuszczu ogółem przez kobiety  

z endometriozą może nasilać u nich objawy choroby [15]. Dieta wysokotłuszczowa jest związana ze 

wzrostem stężenia estronu i estradiolu w surowicy kobiet, co dodatkowo może zasilać pulę krążących 

estrogenów i nasilać objawy endometriozy. Dieta bogata w błonnik może zatem mieć korzystny wpływ 

poprzez metabolizm hormonów steroidowych oraz obniżenie puli krążących estrogenów, przez co może 

zmniejszać ryzyko endometriozy, a także pozytywnie wpływać na jej przebieg. Badacze wskazują, że 

spożycie w diecie tłuszczów trans wpływa istotnie na zwiększenie ryzyka endometriozy, a także podaż 

w diecie oleju palmowego może mieć związek ze wzrostem ryzyka wystąpienia u kobiet endometriozy 

[16]. W diecie kobiet chorujących na endometriozę powinny znaleźć się wielonienasyone kwasy 

tłuszczowe (PUFA), ich zmniejszone spożycie sprzyja stanom zapalnym  

i w konsekwencji nasila stres oksydacyjny [17]. Z badań Hopeman i wsp. wynika, iż kobiety  

z wyższym poziomem EPA w surowicy były o 82% mniej narażone na wystąpienie endometriozy niż 

kobiety z niższym stężeniem [18]. W diecie należy ograniczyć żywność zawierającą kwas arachidonowy 

(AA), który jest substratem do produkcji prostaglandyn (PGE2) i leukotrienów o silnym działaniu 

prozapalnym. Niekorzystana zmiana stosunku kwasów omega-6 do omenga-3 w diecie kobiet z 

endometriozą związana jest z pogłębiającym się u nich bólem menstruacyjnym oraz ze zmianami 

hormonalnymi i autoimmunizacyjnymi. Najkorzystniejszy profil kwasów tłuszczowych omega-6: 

omega-3 jest w stosunku 2:1 [19]. Khanaki i wsp. wykazali, że suplementacja kwasami omega-3 może 

spowolnić wzrost implantów endometrialnych, zmniejszyć ból oraz stan zapalny u kobiet, szcególnie z 

III i IV stopniem zaawansowania endometriozy [20]. Należy wziąć również pod uwagę fakt, iż toksyny 

stanowiące potencjalne zagrożenie dla kobiet z endometriozą gromadzą się najczęściej w tłuszczach. 

Najwięcej dioksyn dostaje się do naszego organizmu  

z produktów mięsnych, nabiałowych oraz ryb. W badaniu przeprowadzonym w północnych Włoszech, 

którym objęto ponad 500 kobiet, wykazano, że większe spożycie czerwonego mięsa wołowego  

i wieprzowego było powiązane ze zwiększonym ryzykiem występowania endometriozy. Kobiety 

spożywające jedną porcję czerwonego mięsa dziennie miały dwukrotnie wyższe ryzyko wystąpienia 

endometriozy. Natomiast kobiety ograniczające spożycie czerwonego mięsa do mniej niż trzech porcji 

tygodniowo, a do tego spożywające więcej porcji zielonych warzyw i owoców miały ryzyko wystąpienia 

endometriozy mniejsze o 70% [21]. Rezygnacja z produktów odzwierzęcych może korzystnie wpłynąć 

nie tylko na zmniejszenie kumulacji toksyn, ale również na korzystniejszy profil kwasów tłuszczowych 

u kobiet z endometriozą. 

 

Przeciwutleniacze i detoksykacja w endometriozie 

 

Badacze wskazują również na dodatnią korelację między stresem oksydacyjnym  

a występowaniem endometriozy. Reaktywne formy tlenu nasilają angiogenezę i wzrost implantów 

endometrialnych i proliferację ektopowej tkanki endometrium [22]. Dlatego ważne jest by dieta kobiet 

z endometriozą oprócz kwasów EPA i DHA zawierała odpowiednio wysokie dawki przeciwutleniaczy. 

Wskazana jest podaż produktów bogatych w karotenoidy, witaminę C i E. Stężenie tych witamin  

u kobiet z endometriozą jest znacznie niższe niż w grupie zdrowych. Szczególnie ważna jest witamina 

E, której stężenie w płynie otrzewnowym kobiet z endometriozą jest znacznie niższe niż w surowicy 

krwi [23]. W diecie kobiet chorujących na endometriozę warto uwzględnić produkty zawierające 

bioflawonoidy- jak antocyjany występujące w owocach jagodowych, czerwonej fasoli, kapuście, 
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bakłażanie czy flawony zawarte w selerze, pietruszce, karczochach, oliwkach, morelach i czerwonej 

papryce. Warto również wspierać prace enzymów detoksykacyjnych u kobiet z endometriozą, w celu 

skuteczniejszego usuwania z organizmu ksenobiotyków środowiskowych czy estrogenopodobnych 

substancji pochodzących ze środowiska oraz metabolitów endogennych estrogenów. Pomocny może 

okazać się indolo-3-karbinol, aktywnie biologiczny związek zawarty w brokułach, kalarepie, brukselce 

czy kapuście. Jest to związek aktywnie wspierający metabolizm estrogenów w wątrobie. Chroni przed 

kumulacją toksycznego 16--hydroksy estrogenu, który ma silne działanie pro-nowotworowe. Związki 

zawarte w roślinach krzyżowych aktywują enzymy zarówno pierwszej, jak i drugiej fazy detoksykacji 

w wątrobie [24,25]. Dieta bogata w kapustę, brokuł i brukselkę może poprawić sprawność enzymów 

detoksykacyjnych w wątrobie nawet o 37% [26], a tym samym ułatwić kobietom chorującym na 

endometriozę pozbycie się z organizmu substancji toksycznych, nasilających objawy endometriozy. 

Ważnym elementem dietoterapii w endometriozie może okazać się odpowiednia podaż produktów 

bogatych w kwercetynę, która oprócz swoich właściwości przeciwutleniających i przeciwzapalnych ma 

właściwości immunomodulujące. Te właściwości mogą zostać wykorzystane w modulowaniu 

odpowiedzi immunologicznej u pacjentek z endometriozą. Kwercetyna pobudza odpowiedź 

komórkową, a hamuje odpowiedź humoralną, co może przyczynić się do zmniejszenia cytokin 

prozapalnych charakterystycznych dla pacjentek chorujących na endometriozę [27]. Warto zatem 

włączyć do diety czerwone owoce, paprykę, czerwoną cebulę, borówki, jabłka, por czy czosnek ze 

względu na zawartość w nich kwercetyny. Czosnek dodatkowo ma nie tylko właściwości przeciw 

bakteryjne, ale również wspiera aktywnie procesy detoksykacji poprzez swój wpływ na zwiększenie 

aktywności enzymu N-acetyl-transferazy. Enzym ten uczestniczy w sprzęganiu metabolitów  

w wątrobie i ułatwia ich wydalanie. Spożycie w diecie 3g świeżego czosnku dziennie przez osiem dni 

zwiększa aktywność tego enzymu o 25% [28]. Wydaje się to dość istotne, również punktu widzenia 

genetyki i występujących u ludzi polimorfizmów genu NAT2. W populacji polskiej częstość 

występowania tego polimorfizmu, związanego z powolną acetylacją leków i ksenobiotyków sięga nawet 

63%. Dla porównania, w populacji japońskiej ten polimorfizm posiada 5% ludzi. Oznacza to, że ponad 

połowa Polaków może mieć problem z biotransformacją i usuwaniem ksenobiotyków środowiskowych 

z organizmu [29]. Wśród posiadaczy genu powolnej acetylacją mogą się znajdować również kobiety z 

endometriozą, dlatego tak istotne wydaje się wspieranie u nich, poprzez dobrze zaprojektowane 

żywienie, enzymów detoksykacji. 

 

Inne aspekty diety a endometrioza 

 

Biorąc pod uwagę, że endometrioza jest jedną z chorób z autoagresji i wiąże się zazwyczaj  

z bólem i dużym dyskomfortem odczuwanym przez pacjentki, Marziali i wsp. przeprowadzili 

retrospektywne badanie w celu oceny skuteczności stosowania diety bezglutenowej w łagodzeniu bólu 

endometrialnego i wpływu tej diety na komfort życia pacjentek. W badaniu wzięło udział 207 pacjentek 

z ciężkimi i bolesnymi objawami endometriozy – z bólem podczas miesiączki, podczas współżycia oraz 

z bólem w miednicy mniejszej. Po 12 miesiącach stosowania diety bezglutenowej zaobserwowano 

statystyczne istotne zmniejszenie ilości objawów u 75% biorących udział w badaniu kobiet. Pozostałe 

kobiety nie odnotowały znaczącej poprawy w zmniejszeniu odczuwania bolesności, ale co istotne, żadna 

z badanych kobiet nie zgłaszała pogorszenia objawów czy samopoczucia na diecie bezglutenowej. W 

związku z tym, iż wszystkie pacjentki biorące udział w badaniu odczuły poprawę komfortu fizycznego, 

ogólnego postrzegania zdrowia, witalności, społecznego funkcjonowania oraz poprawę postrzegania 

swojego zdrowia psychicznego, warto wziąć pod uwagę eliminacje zbóż glutenowych w projektowaniu 

diet leczniczych dla pacjentek z endometriozą [30]. Kolejnym aspektem istotnym u pacjentek z 

endometriozą jest stężenie witaminy D3. Odkryto, że stężenie witaminy D3 w surowicy jest odwrotnie 

proporcjonalne do ryzyka wystąpienia endometriozy. Kobiety o najwyższym stężeniu witaminy D3 

miały o 24% mniejsze ryzyko endometriozy niż kobiety z najniższym stężeniem [31]. Jak pokazują 

badania Mijashita M i wsp. witamina D3 może hamować rozwój endometriozy poprzez hamowanie 

zapalenia, proliferacji i inwazji komórek endometrium [32]. Jedne z nowszych badań pokazują 

skuteczność leczenia torbieli endometrialnych przy pomocy suplementacji N-acetyl-cysteiną. W 

badaniu kliniczno- kontrolnym, kontrolowanym placebo oceniono różnice stężeń objętości torbieli 

endometrialnych. Pacjentkom podawano 1800mg NAC dziennie,  

w trzech dawkach podzielonych po 600 mg, przez 3 dni w tygodniu w okresie 3 miesięcy – grupa 
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kontrolna otrzymywała placebo. Wynik badania pokazuje, że w grupie suplementowanej NAC ilość i 

wielkość torbieli uległa istotnemu statystycznie zmniejszeniu w porównaniu do grupy placebo [33]. Inne 

badania również wskazują na bezpieczeństwo dawki 1,8 g/dz oraz brak jakichkolwiek skutków 

ubocznych nawet w dawkach do 8g/dz [34]. Przyjmowanie NAC może być zatem z powodzeniem 

stosowane jako suplementacja zdrowej diety u kobiet z endometriozą. Cysteina jest prekursorem 

glutationu, najważniejszego tripeptydu w naszym organizmie, który odpowiada za utrzymanie 

równowagi między pro-oksydantami a antyoksydantami. Czynnikiem decydującym o szybkości 

biosyntezy glutationu jest dostępność cysteiny, jednak ta nie powinna być podawana bezpośrednio, 

ponieważ wykazuje silne działanie neurotoksyczne. Najlepszym i bezpiecznym jej prekursorem jest 

właśnie NAC [35]. Cysteina powstaje z metioniny dostarczanej w diecie. Roślinnym źródłem cysteiny 

są pistacje, nasiona słonecznika czy rośliny strączkowe. Bogatym źródłem metioniny z kolei jest kazeina 

mleka krowiego, mięso, parmezan czy jaja, jednak z uwagi na to, że kobiety z endometriozą powinny 

ograniczyć produkty odzwierzęce bogate w metioninę oraz ze względu na to, że jej przemiany wymagają 

udziału ATP i mogą stanowić dodatkowe obciążenie energetyczne dla komórek organizmu, będącego w 

stanie patologicznym warto rozważyć suplementacje N-acetylcysteiną. 

 

Podsumowanie 
 

Badania naukowe skupiające się na schorzeniu, jakim jest endometrioza, jednoznacznie 

wskazują na możliwość zapobiegania chorobie poprzez dobór właściwej diety oraz na możliwość 

skutecznego leczenia dietetycznego pacjentek cierpiących z powodu endometriozy.  

Leczenie dietetyczne powinno się opierać, przede wszystkim na fakcie, iż estrogen sprzyja ciągłemu 

wzrostowi niewłaściwie rozmieszczonych komórek endometrium. Z mniejszą ilością estrogenów 

skupiska komórek maleją.  Zmniejszenie zatem krążącej puli estrogenów poprzez środki dietetyczne, 

jak zaniżona podaż tłuszczy w diecie, zwiększona ilość błonnika, może dokonać znaczącej zmiany  

w przebiegu i ciężkości endometriozy. Kluczową rolę odgrywa również wspieranie poprzez produkty 

zawarte w diecie detoksykacji estrogenów, zmniejszenie obciążenia przez ksenobiotyki środowiskowe 

będzie wiązało się ze zmniejszeniem stanu zapalnego. Odpowiednia podaż antyoksydantów oraz 

kwasów omega-3 również może zapewnić skuteczne działanie przeciwzapalne. Rezygnacja  

z czerwonego mięsa, tłuszczów trans na rzecz białek roślinnych, warzyw i owoców może mieć 

korzystny wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia endometriozy oraz złagodzić jej przebieg. 

Ograniczenie spożycia w diecie zbóż glutenowych może zniwelować nie tylko bolesne objawy choroby, 

ale poprawić znacząco komfort życia i samopoczucie pacjentek. Suplementacja witamina D3 oraz N-

acetylcysteiną może skutecznie hamować rozwój endometriozy.   
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and other secretory proteins as potential biomarkers of ovarian endometriosis. J Mol Diagn 17: 

325-334.  

[6] Slabe N, Meden-Vrtovec H, Verdenik I, Kosir-Pogacnik R, Ihan A (2013) Cytotoxic T-Cells in 

Peripheral Blood in Women with Endometriosis. Geburtshilfe Frauenheilkd 73: 1042-8.  

[7] Dmowski WP, Steel RW, Baker GF. Deficient cellular immunity in endometriosis.  

Am J Obstet Gyneco. 1981;141:377-383. 

[8] Bulletti C, Coccia ME, Battistoni S, et al. Endometriosis and infertility. J Assist Reprod Genet. 

2010; 27(8): 441–447. 



37 

 

[9] Ji-Hie Ahn, Joun Seok Choi, Jung- Hie Choi. Leptin promotes human endometriotic cell 

migration and invasion by up-regulating MMP-2 through the JAK2/STAT3 signaling pathway. 

Basic Science of Reprod med. 2015;21(10):792-802. 

[10] Matarese G, Alviggi C, Sanna V i wsp. Increased leptin levels in serum and peritoneal fluid of 

patients with pelvic endometriosis. J Clin Endocrinol Metab. 2000;85(7):2483 – 2487.  

[11] Hediger, ML, Hartnett, HJ & Louis, GM. Association of endometriosis with body size and 

figure. Fertil Steril; 2005;84, 1366– 1374.  

[12] Zondervan KT, Rahmioglu N, Morris AP, Nyholt DR, Montgomery GW, Becker CM, Missmer 

SA. Beyond Endometriosis Genome-Wide Association Study: From Genomics to Phenomics to 

the Patient. Semin Reprod Med. 2016 Jul;34(4):242-254. 
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Streszczenie: Dieta odgrywają istotą rolę w profilaktyce oraz procesie leczniczym wielu jednostek 

chorobowych. Może ona wywierać zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na ryzyko wystąpienia 

danej choroby oraz na jej obraz kliniczny. Choć leczenie farmakologiczne jest podstawą w terapii takich 

chorób jak choroba Hashimoto, łuszczyca, choroba Alzheimera i choroba wrzodowa żołądka, to 

odpowiednia dieta bogata w produkty roślinne, witaminy, błonnik i niektóre makro-  

i mikroelementy i styl życia  odgrywają kluczową rolę w leczeniu uzupełniającym. 

 

Słowa kluczowe: dieta, choroba Hashimoto, łuszczyca, choroba Alzheimera, choroba wrzodowa. 

 

Wstęp 

 

Istnieją twarde dowody świadczące o tym, że czynniki środowiskowe pełnią jedną z głównych 

ról w patogenezie wielu chorób oraz wpływają na ich przebieg i rokowanie. Dieta może wywierać 

zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na ryzyko wystąpienia danej choroby oraz na jej obraz 

kliniczny. W przestrzeni publicznej narosło wiele mitów dotyczących odpowiedniego żywienia. Choć 

wydaje się, że dieta nie może być jedyną formą leczenia w wielu chorobach, to należy podkreślić jej 

istotną rolę w procesie terapeutycznym pacjentów.  

 

Rola diety w profilaktyce i leczeniu choroby Hashimoto 

 

Choroba Hashimoto (przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy) jest jedną z chorób 

autoimmunologicznych, będącą najczęstszą przyczyną pierwotnej niedoczynności gruczołu 

tarczowego.  U podstaw patogenezy tego schorzenia leży występowanie przeciwciał skierowanych 

przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) i tyreoglobulinie (anty-Tb). Choć głównym sposobem 

leczenie zapalenia tarczycy Hashimoto jest substytucja L-tyroksyną, to odpowiednia dieta  

i styl życia ma kluczową rolę w leczeniu uzupełniającym [1].  

Istotną rolę w patogenezie choroby Hashmioto odgrywa zwiększone stężenie jodu w surowicy. 

Taki stan powadzi do aktywacji szlaku związanego z białkami adhezyjnymi (ICAM), co zwiększa 

aktywność układu immunologicznego, głównie limfocytów Th1, doprowadzając do produkcji 

prozapalnych cytokin takich, jak Il-6, TNF-alfa czy INT-gamma [2]. Choć ten mikroelement jest 

niezbędny w biosyntezie tyroksyny i trójjodotyroniny, to udowodniono, że nawet niewielkie 

zwiększenie poziomu jodu we krwi, skutkuje zwiększonym występowaniem autoimmunologicznej 

niedoczynności tarczycy. Należy podkreślić, że nie ma zaleceń, które sugerowałyby zmniejszenie 

podaży jodu w diecie poniżej zalecanego dziennego spożycia (150 μg u dorosłego zdrowego człowieka). 

Jednak w świetle tych doniesień dodatkowa suplemetacja diety preparatami jodu nie jest wskazana u 

osób z zapaleniem tarczycy typu Hashimoto [3]. 

Naturalnie występującymi związaki antyodżywczymi są goitrogeny, czyli substancje 

wolotwórcze. Są to głównie tioglikozydy, glikozydy cyjanogenne, polifenole oraz hemaglutyniny, które 

upośledzają czynność wydzielniczą tarczycy, zmniejszają wchłanianie jodu z przewodu pokarmowego 

i zaburzają aktywność peroksydazy tarczycowej [4]. Bogate w te związki są głównie rośliny z rodziny 
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Cruciferea (kapusta, brukselka, rzodkiew). Jednak aby były one szkodliwe dla zdrowia, muszą być 

spożyte w dużych ilościach. Dodatkowo obróbka termiczna żywności unieszkodliwia większość 

goitrogenów [4]. 

Przewlekłe limfocytowe zapalenie gruczołu tarczowego często współwystępuje z innymi 

schorzeniami autoimmunologicznymi takimi jak celiakia. Choć istnieje większe prawdopodobieństwo 

nietolerancji glutenu u osób z chorobą Hashimoto, nie udowodniono korzyści płynących ze stosowania 

diety bezglutenowej u osób z tym typem niedoczynności tarczycy, a nierozpoznaną celiakią. Natomiast 

istnieją doniesienia sugerujące szkodliwość stosowania diety pozbawionej glutenu u osób 

niechorujących na celiakię [5]. 

Częstość występowania nietolerancji laktozy u pacjentów z chorobą Hashimoto jest również 

zwiększona. W badaniach przeprowadzonych przez Asik M. i wsp. [6] wykazano, że stosowanie diety 

bezlaktozowej u pacjentów posiadających te dwie jednostki chorobowe spowodowało obniżenie 

stężenia TSH w surowicy (p<0,05). Jednak pacjenci z chorobą Hashimoto, ale bez nietolerancji laktozy 

nie odnieśli żadnych korzyści ze stosowania tego typu diety. Usunięcie laktozy z diety u osób z 

zapaleniem tarczycy typu Hashimoto należy rozważyć u osób, którzy wymagają zwiększenia dawki L-

tyroksyny lub mają wahania poziomu TSH [6]. 

Witamina D3 oprócz utrzymywania homeostazy gospodarki fosforanowo – wapniowej, posiada 

naturalny potencjał immunomodulujący i przeciwzapalny. W badaniu  Mazokopakis   i wsp. [7] u 

pacjentów z chorobą Hashimoto i niedoborem 25 (OH) D rozpoczęto suplementację diety witaminą D 

(1200-4000 IU) przez 4 tyg. Zaobserwowano istotnie statystyczny spadek przeciwciał anty-TPO 

(średnio o 20.3%). Jednak nie odnotowano statystycznie istotnej zmiany w stężeniu przeciwciał anty-

Tb oraz TSH. Wyniki tych badań sugerują, że wit. D nie tylko odgrywa istotną rolę w patogenezie ChH, 

ale także jej suplementacja jest istotną częścią leczenia tej jednostki chorobowej [7]. 

Ponad 30 białek, w tym enzymów, których prawidłowa funkcja zależy od obecności selenu, 

bierze udział w utrzymywaniu homeostazy hormonów gruczołu tarczowego. Wyniki badań dotyczących 

wpływu suplementacji Se na efekty leczenia pacjentów z ChH nie są jednoznaczne. Metaanaliza 

przeprowadzona przez Wichman’a i wsp. [3] wykazała korelacje pomiędzy suplementacją selenu u 

pacjentów z chorobą Hashimoto a spadkiem przeciwciał anty-TPO oraz anty- Tb. Efekt był 

obserwowany przy stosowaniu 200 μg selenometioniny dziennie. Jednak taką zależność 

zaobserwowano jedynie w grupie leczonej również L-tyroksyną. Metaanaliza przeprowadzona przez 

van Zuuren i wsp. jednoznacznie nie wykazała żadnych korzyści płynących z suplementacji selenu  

u pacjentów z chorobą Hashimoto [3]. 

Badając wpływ spożywania alkoholu na ryzyko zachorowania na przewlekłe limfocytowe 

zapalenie tarczycy wykazano dwukrotnie większe ryzyko występowanie tej jednostki chorobowej  

u osób, które deklarowały całkowitą abstynencję w porównaniu z grupą spożywającą od 1 do 10 

standardowych jednostek alkoholu na tydzień [8].  Z kolei osoby spożywające od 11 do 20 

standardowych jednostek alkoholu na tydzień miały mniejsze ryzyko wystąpienia choroby Hashimoto 

w porównaniu do przywołanej już grupy przyjmującej 1 – 10 standardowych dawek alkoholu na tydzień. 

Choć dokładny mechanizm tego zjawiska nie jest poznany, uważa się, że taki efekt spowodowany jest 

przez działanie immunosupresyjne alkoholu w organizmie człowieka [8]. 

 

Rola diety w profilaktyce i leczeniu łuszczycy 

 

Łuszczyca jest przewlekłą i nawracającą chorobą zapalną skóry. Znaczną rolę w jej patogenezie 

odgrywają czynniki genetyczne i środowiskowe, głównie promieniowanie słoneczne, leki, infekcje, 

używki oraz stres [9]. Jest problemem obecnie dotykającym ok. 2-3% społeczeństwa, jednakże odsetek 

ten wzrasta nawet do 11% w krajach skandynawskich [10]. Klinicznie charakteryzuje się przede 

wszystkim obecnością złuszczających się wykwitów grudkowych, które są efektem zwiększonej 

proliferacji keratynocytów. Głównymi cytokinami prozapalnymi odpowiadającymi za rozwój zmian 

skórnych są TNF-ALFA, IL-1, IL-6 i IL-8. Ostatnimi czasy pojawiają się doniesienia sugerujące uznanie 

łuszczycy jako choroby autoimmunologicznej [11]. Tłumaczyłoby to częste jej współwystępowanie z 

takimi jednostkami jak celiakia, reumatoidalne zapalenie stawów czy WZJG. 

Aby zaznaczyć, jak ważna jest rola diety w procesie leczenia łuszczycy, warto przytoczyć 

badanie przeprowadzone przez Afifi i in. polegające na analizie ankiet skierowanych do pacjentów [12]. 

Wśród produktów, których wykluczenie z diety pacjentów poprawiało przebieg łuszczycy, najczęściej 
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wymieniane były alkohol, gluten, rośliny z rodziny psiankowatych, ‚,junk foods” oraz produkty z białej 

mąki. Ponadto dodawanie do diety olejów rybnych/kwasów omega-3, warzyw, witaminy D, 

probiotyków, żywności organicznej i owoców również korzystnie wpływało na zmiany skórne. 88,8% 

ankietowanych uznało za istotne, aby lekarze rozmawiali z pacjentami na temat roli diety, natomiast 

tylko 30,7% przyznało, że przeprowadziło taką rozmowę z dermatologami. Wskazuje to na duże 

niedocenienie ze strony lekarzy pozytywnego wpływu diety na proces leczenia, co najprawdopodobniej 

wynika z niewielkiej ilości doniesień naukowych. 

Wielu pacjentów dowiaduje się z różnych źródeł o korzyściach wynikających z ograniczenia 

glutenu w diecie. Jednakże nadal ciężko znaleźć w literaturze pewne dowody na ten temat. Kolchak  

i in. przeprowadzili badanie, do którego zakwalifikowali 97 pacjentów z łuszczycą bez jakichkolwiek 

objawów celiakii lub nadwrażliwości na gluten [13]. Sprawdzano u nich poziom przeciwciał 

antygliadynowych (AGA) wykorzystywanych niegdyś do diagnostyki celiakii. Pozytywny poziom 

przeciwciał wykazano u 13% badanych (13 pacjentów), z czego u pięciu pacjentów poziom ten był 

silnie pozytywny. Oczywiście na podstawie tylko takich wyników nie można postawić rozpoznania 

celiakii. Po 12 miesiącach od wprowadzenia diety bezglutenowej u seropozytywnych pacjentów doszło 

do spadku wskaźnika PASI, co szczególnie zauważalne było wśród 5 wyżej wspomnianych pacjentów, 

u których spadek wynosił od 43% do 74%. 4 z tych chorych całkowicie zaprzestało stosowania 

metotreksatu, a u jednego zmniejszono dawkę tego leku. Doszło również do spadku poziomu AGA. 

Wnioskować należy, iż odpowiedź na dietę bezglutenową u pacjentów seropozytywnych jest bardzo 

wyraźna, tak więc powinna być ona zalecana takim chorym.   

Ważnym doniesieniem wydaje się skuteczność zastosowania witaminy D zarówno  

w formie doustnej, jak i miejscowej [14]. Efekty takiej terapii są porównywalne do efektów leczenia 

kortykosteroidami. Wiadome jest, iż witamina D odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie komórek 

dendrytycznych oraz za dojrzewanie keratynocytów i limfocytów [15]. Witamina D,  jak i jej analogi 

wykazują działanie przeciwzapalne i antyproliferacyjne [14]. Takie leczenie wydaje się niezmiernie 

ważne, ponieważ poza niedoborami tej witaminy u większości populacji, jeszcze niższy jej poziom 

występuje u otyłych osób, które stanowią pewną część osób chorujących na łuszczycę. Poza tym 

wspomniane wcześniej współwystępowanie z celiakią dodatkowo sugeruje korzyści z jej suplementacji. 

Większość prac analizujących włączenie kwasów omega-3 do procesu leczenia łuszczycy 

wykazuje korzyści z ich zastosowania. Warto przytoczyć badanie, w którym analizowano wpływ 

suplementacji kwasów omega-3 na produkcję cytokin w dwóch grupach kobiet (młodszych  

i starszych) [16]. Przez 3 miesiące pacjentki otrzymywały 2,4 g kwasów omega-3 dziennie. W wyniku 

suplementacji doszło do obniżenia produkcji cytokin prozapalnych takich, jak IL-1β, IL-2, IL-6 oraz 

TNF, z czego większy spadek zanotowano u kobiet starszych. Ponadto stosowanie n-3 PUFA wykazało 

znaczny spadek leukotrienu B4, który bierze udział w procesie zapalnym [17]. Należy pamiętać, że 

kwasy omega-3 nie są syntetyzowane w ludzkim organizmie, więc trzeba je dostarczać wraz z 

pożywieniem. Dlatego też pacjentom należy zalecać dietę bogatą w ryby, jak również orzechy, siemię 

lniane, produkty sojowe czy oleje roślinne. 

Badania wykazały, iż spożycie alkoholu jest zwiększone u pacjentów chorujących na łuszczycę 

w porównaniu z grupą kontrolną [18].  Biorąc pod uwagę, iż alkohol najprawdopodobniej należy do 

czynników ryzyka wywołujących łuszczycę, jak również nasila ciężkość tej choroby [19], należy 

szczególnie zwracać uwagę na ten problem. Jak wspomniano powyżej- głównym mechanizmem 

przyczyniającym się do wywołania łuszczycy jest proces zapalny. Poprzez taki mechanizm działa 

również etanol, który nasila sekrecję cytokin prozapalnych takich, jak INF-γ, TGF-α i IL-6 [20]. Co 

więcej, może on nasilać proliferację keratynocytów [21]. Nie należy również zapominać, że część 

napojów alkoholowych produkowanych jest ze zboża, tak więc ich wpływ na łuszczycę może wiązać 

się również z wyżej wspomnianym glutenem. 

Spożywanie dużych ilości owoców i warzyw najprawdopodobniej odgrywa dużą rolę. Hamują 

powstawanie leukotrienu B4 biorącego udział w procesie zapalnym [22]. Jak również są bogate  

w antyoksydanty, które niszczą wolne rodniki i tym samym przyczyniają się do ograniczenia stanu 

zapalnego. Warto jednak dodać, że powinno się unikać roślin psiankowatych takich jak pomidor, 

papryka czy ziemniaki [12]. 

Mimo że w literaturze brak znanych nam opisów przypadków, w których zwiększone 

spożywanie owoców i warzyw było jedyną formą zmian w diecie, wydaje się, że w połączeniu  

z innymi zmianami nawyków żywieniowych mogą przyczyniać się do znacznej poprawy zmian 
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skórnych [23]. W tym miejscu należy wspomnieć o  cieszącej się dużą popularnością diecie Pagano,  

która składa się w 70 -80% z owoców i  liściastych zielonych warzyw, a w pozostałości z mięsa – 

głównie baraniny czy ryb i produktów wieloziarnistych. Zaleca się unikanie alkoholu, słodkości, jak  

i  żywności zawierającej drożdże i jajka [24].  

Ciekawym dodatkiem do diety może być również powszechnie znana kurkuma, przyprawa, 

której jednym ze składników jest kurkumina. Poza jej szerokim zastosowaniem w medycynie naturalnej 

wydaje się, że warto rozważyć jej spożycie w wielu chorobach autoimmunologicznych,  

w tym łuszczycy. Powoduje ona bowiem obniżenie poziomu limfocytów Th1, Th2 i Th17, tym samym 

obniżając produkcję cytokin [25].  

Omawiając rolę diety, nie sposób nie wspomnieć o otyłości i wysiłku fizycznym. Wydaje się to 

być poważny problem, ponieważ Wolk i wsp. wykazali, iż przyrost BMI o jedną jednostkę zwiększa 

ryzyko wystąpienia łuszczycy o 9%, powodując równocześnie podniesienie PASI o 7% [26]. Przyrost 

tkanki tłuszczowej niesie za sobą wzrost wydzielania przez nią TNF-α, IL-6 i IL-17, czyli cytokin 

prozapalnych niewątpliwie ważnych w rozwoju łuszczycy [27]. Wykazano wpływ operacji 

bariatrycznych na obniżenie TNF-α w tkance tłuszczowej, a co za tym idzie, zmniejszenie skórnych 

zmian łuszczycowych [28]. Ważne jest również zaznaczenie wpływu otyłości na leczenie 

farmakologiczne łuszczycy. Wysokie BMI wiąże się ze zmniejszoną odpowiedzią na stosowane w tej 

jednostce leczenie biologiczne i zmniejszonym spadkiem wskaźnika PASI. Podobnie sytuacja ma się do 

innych leków wykorzystywanych w terapii, takich jak metotreksat, cyklosporyna i acytretyna. [29] 

Dlatego też należy poświęcić dużo uwagi pacjentom otyłym i zalecać zdrowy styl życia, obejmujący 

przede wszystkim wysiłek fizyczny i odpowiednią dietę, które jak wykazano, zmniejszają nasilenie 

zmian skórnych [30]. 

W badaniach przeprowadzonych na myszach otyłych i szczupłych karmionych dietą bogatą  

w tłuszcze wykazano, że największą rolę w zaostrzeniu  łuszczycopodobnych zmian skórnych ma wzrost 

stężenia wolnych kwasów tłuszczowych we krwi [31]. Wzrost ciężkości wykwitów był obserwowany u 

tych  myszy niezależnie od początkowej masy ciała i zawartości tkanki tłuszczowej. To jednoznacznie 

dowodzi, że dieta ma istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie skóry,  

a żywieniem, które będzie wyciszać łuszczycę, jest pokarm ubogi w tłuszcze. Wolne kwasy tłuszczowe 

nasilają stan zapalny skóry prowadząc tym samym do zwiększonej aktywności keratynocytów.  

W  pracy Aune i In, która jest metaanaliza zbiorcza dotychczasowych publikacji na temat ryzyka 

łuszczycy, potwierdza się dodatnia korelacja pomiędzy  wskaźnikiem BMI, zawartością tkanki 

tłuszczowej, obwodem w talii, wskaźnikiem talia-biodra, wzrostem na wadze  

a prawdopodobieństwem wystąpienia łuszczycy. Co więcej, utrzymanie wskaźnika BMI w zakresie 

normy w ciągu życia i unikanie przybierania na wadze może obniżać ryzyko pojawienia się tej choroby 

[10]. Wynikają stąd jasno korzyści płynące ze stosowania diety jako profilaktyki i leczenia łuszczycy. 

 

Wpływ diety na występowanie i postęp zaburzeń w chorobie Alzheimera 

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia, na demencję starczą choruje około 47 milionów ludzi 

na świecie. Szacuje się, że za 60-70% z nich odpowiada choroba Alzheimera. Na poziomie 

histopatologicznym jest ona związana z akumulacją zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych depozytów 

białkowych zwanych plakami (plaques) zbudowanymi z amyloidu-beta oraz splątkami 

neurofibrylarnymi (NFTs/tangles) będącymi agregatami białka tau wiążącego mikrotubule. Proces ten 

prowadzi do masywnej degeneracji, a następnie śmierci neuronów [32]. Na przestrzeni lat powstało 

wiele teorii dotyczących patogenezy choroby Alzheimera. Niewątpliwe rozczarowanie efektami 

stosowanych rozwiązań terapeutycznych nie daje wątpliwości co do wieloczynnikowego charakteru 

patogenezy choroby Alzheimera oraz konieczności dalszych badań i poszukiwana nowych rozwiązań, 

również dietetycznych. 

W badaniach z ostatnich lat dowiedziono, że dieta ketogeniczna może mieć znaczenie 

terapeutyczne.  W diecie tej niezwykle wysoki odsetek kalorii pozyskiwany jest ze spożycia tłuszczów, 

sięgając nawet 88% [33,34]. Jej korzyści mogą wynikać zarówno z podaży środków do odbudowy 

zniszczonych błon komórkowych, jak i z faktu, że nieuchronnie prowadzi do nagromadzenia ciał 

ketonowych, które stanowią alternatywne do glukozy źródło energii dla mózgu. Pozwala to na 

zaoszczędzenie energii na produkcję glutaminy i γ-aminomasłowego (GABA), substancji biorących 

udział w neurotransmisji  [35,36]. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ  
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w częściach płata skroniowego niejako „preferowanych” i najwcześniej dotykanych przez chorobę 

Alzheimera neurony są głównie glutaminergiczne [37]. Badania kliniczne zdają się potwierdzać te 

doniesienia. Stosowanie diety ketogenicznej w eksperymentalnych mysich modelach choroby 

Alzheimera spowodowało zmniejszenie ilości odkładanych depozytów beta-amyloidu w obrębie 

mózgowia aż o 25% [7,8]. Z drugiej strony, o wiele gorzej poznany aspekt choroby pod względem 

działania wpływów dietetycznych, a mianowicie wpływ na depozyty wewnątrzkomórkowego białka tau 

zdaje się zupełnie inny. Badania eksperymentalne przeprowadzone 2017 roku wskazują na pozytywny 

efekt diety ubogiej w tłuszcze i białka (LFPD) na rozwój tauopatii [40]. Dalsze badania są niewątpliwie 

konieczne, aby przychylić się do którejś z teorii. Utrzymanie restrykcyjnej diety ketogenicznej przez 

pacjentów z zaawansowaną demencją sprawia wiele trudności. W trakcie rozwoju choroby Alzheimera 

u 20-30% pacjentów obserwuje się objawy związane z nawykami żywieniowymi. Szczególnie 

charakterystyczne są zmiany preferencji w stronę pokarmów słodkich, często zawierających duże ilości 

węglowodanów [41]. W celu podniesienia stężenia ciał ketonowych  

w surowicy krwi chorych na AD zaproponowano wprowadzenie do diety suplementów o działaniu 

ketogenicznym. Pozwoliło to uzyskać pożądany efekt bez znaczącej ingerencji w sposób odżywiania 

[42]. Suplementacja preparatami zawierającymi trójglicerydy o średniej długości łańcuchów (MCTs) 

spowodowała znaczącą poprawę w testach pamięci u pacjentów cierpiących na AD lub łagodne 

zaburzenia poznawcze [43]. Suplement diety zawierający kwas oktanowy zwany inaczej kaprylowym 

pod nazwą handlową AXONA w badaniach przeprowadzanych przez Hendersona i wspólników na 125 

pacjentach spowodował istotną poprawę w testach kognitywnych będących złotym standardem  

w ocenie postępu i zaawansowania demencji Alzheimera (MMSE i ADAS-Cog) wykonywanych w 45 i 

90 dniu suplementacji. Niestety korzystny efekt dotyczył jedynie badanych negatywnych pod względem 

genu APOE4 Ꜫ4, który wiąże się z większym ryzykiem zachorowania na AD [44]. Nosicielstwo jednej 

kopii tego genu skutkuje 2-3 krotnym wzrostem ryzyka rozwinięcia AD względem osób negatywnych. 

Homozygoty charakteryzują się 12-15 krotnie większym ryzykiem [45]. Co ciekawe, pewien czas temu 

w mediach pojawiły się doniesienia odnośnie rzekomo równego AXONIE efektu wprowadzenia do 

diety oleju kokosowego, który zawiera ten sam kwas tłuszczowy [46]. Aby potwierdzić skuteczność 

tego rozwiązania, potrzebne są jednak badania kliniczne. Należy pamiętać, że jakakolwiek 

suplementacja preparatami zawierającymi MCTs powinna być dokładnie rozważona u cukrzyków, 

chorych na nieswoiste zapalenia jelit, zespół metaboliczny czy choroby nerek ze względu na większe 

ryzyko działań niepożądanych.  

Skuteczność popularnej diety paleo, która nazywana jest również dietą pierwotną, dietą 

„jaskiniowca” (Caveman) czy też „Łowcy-Zbieracza” (Hunter-Gatherer) i zawiera w sobie produkty 

sprzed rozwoju agrokultury, nie została dotychczas podparta badaniami. Jednakże intrygujący jest fakt, 

że na obszarach zamieszkałych przez populacje wciąż zachowujące zbliżoną postać tej diety m.in. wśród 

plemion Nowej Gwinei czy Buszmenów, zaobserwowano zwiększoną częstotliwość występowania 

wspomnianego wcześniej genu ryzyka APOE4 Ꜫ4 [47]. Postuluje się, że różnice te wynikają z istnienia 

wspólnych elementów dla patomechanizmu AD i dyslipidemii. Wpływ diety wysokowęglowodanowej 

(HC diet) jest metabolizm lipidów i powstawanie ich niekorzystnych frakcji jest ewidentny. Szybkość 

usuwania lipoprotein bogatych w trójglicerydy jest zależna od działania lipazy lipoproteinowej [48]. 

Dla przykładu, w badaniach Lithell’a i wspólników, stosowanie diety HC przez badanych skutkowało 

podwyższeniem poziomów insuliny oraz obniżoną aktywność lipazy lipoproteinowej [49]. Białko 

APOE4, produkt wielokrotnie wspominanego wcześniej genu działa  

w dużym stopniu podobnie na aktywność lipazy lipoproteinowej co dieta HC. Może to tłumaczyć 

negatywną selekcję genową populacjach z rozwiniętą agrokulturą i wyraźną przewagę  

w społeczeństwach odżywiający się w sposób „pierwotny” [48].  

Dietą mającą udowodniony wpływ na zmniejszenie występowania choroby Alzheimera jest 

dieta śródziemnomorska. Działanie to potwierdziło się w obszernej meta-analizie zbierającej dane 

publikowane w latach 1966-2008. Meta-analiza składała się z trzynastu badań, z których trzy dotyczyły 

choroby Alzheimera i Parkinsona. Wykazała, że przestrzeganie diety śródziemnomorskiej wiąże się ze 

zmniejszeniem występowania częstości choroby Alzheimera i Parkinsona o 13% [50]. Zastanawiając 

się, co mogło mieć wpływ na obniżenie występowania choroby Alzheimera u osób stosujących tę dietę, 

wydaje się, że kluczowe są następujące czynniki: tradycyjna dieta śródziemnomorska jest dietą, w której 

spożywa się niewielkie ilości mięsa, natomiast duże ilości produktów bogatych w błonnik [51]. Dzięki 

temu osoby stosujące dietę śródziemnomorską mają mniejsze predyspozycje do otyłości. Otyłość jest 
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stanem, w którym zwiększa się we krwi stężenie wolnych kwasów tłuszczowych, a w tym nasyconych 

kwasów tłuszczowych, które po rekcji estryfikacji są zdolne do przekroczenia bariery krew-mózg, gdzie 

łączą się z receptorami TLR-4 (jest to białko wykrywające lipopolisacharydy). Aktywacja tego białka 

prowadzi do powstawania cytokin prozapalnych w astrocytach [52,53]. Wykazano, że wolne kwasy 

tłuszczowe stymulują składanie zarówno amyloidu i białka tau in vitro, co więcej wysokie stężenie 

wolnych kwasów tłuszczowych we krwi osób otyłych jest przyczyną przewlekłego zapalenia o niskim 

nasileniu, które jest jedną  

z przyczyn choroby Alzheimera [54].  

Chorobą nieodłącznie związaną z otyłością jest cukrzyca typu 2. W tej chorobie mamy do 

czynienia z dwoma składowymi wpływającymi na rozwój choroby Alzheimera: z insulinoopornością 

tkanek oraz przewlekłą hiperglikemią. Oporność na insulinę powoduje spadek aktywacji białka Akt, 

które odpowiada m.in. za inhibicję GSK3β – kinazy.  Powoduje ona fosforylację białka tau [55, 56,57], 

a co za tym idzie odkładanie się splątków neurofibrynalnych (NFTs). Kolejnym skutkiem 

insulinooporności jest przedłużający się stan hiperinsulinemii, w którego wyniku dochodzi do 

sekwestracji IDE (Insulin degrading enzyme), który oprócz funkcji enzymatycznego rozkładu insuliny, 

degraduje także β-amyloid. Z powodu zmniejszonego stężenia IDE, maleje także ilości rozkładanego β-

amyloidu. [55,58,59]. W cukrzycy typu 2 oprócz rosnącej insulinooporności występuję, szczególnie w 

przypadkach braku lub słabej kontroli farmakologicznej choroby, hiperglikemia. Wysokie stężenia 

glukozy we krwi są przyczyną glikacji wielu białek i tłuszczów, przemieniającej je w AGE’s (Advanced 

glycation end products). AGE’s są cząsteczkami, które powiązano  

z występowaniem β-amyloidu [60]. W badaniach Valente [61] wykazał, że szczególnie wysokie stężenia 

RAGE (receptora dla AGE’s) występują w mózgach osób chorych jednocześnie na AD oraz cukrzyce, 

co sugeruje niszczenie komórek nerwowych przez mechanizmy RAGE – zależne. Co więcej, jest to 

dieta bogata w nienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe dzięki wysokiemu spożyciu owoców 

morza i oliwy z oliwek, substancje te zmniejszają ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, a co za tym idzie, 

zwiększenia ryzyka zapadnięcia na chorobę Alzheimera [62]. Jednym z elementów diety 

śródziemnomorskiej, jest spożywanie alkoholu: głównie czerwonego wina. Badania dowodzą, że 

resveratrol zawarty w czerwonym winie powoduje zmniejszenie produkcji amyloidu-beta, który jest 

jedną z przyczyn AD [63]. 

Kwas foliowy od wielu dekad stanowi obiekt zainteresowań badaczy ze względu na swoje 

korzystne właściwości na organizm człowieka. Jest egzogennym składnikiem niezbędnym do życia 

dostarczanym z pożywieniem. W niewielkich ilościach jest produkowany w organizmie człowieka przez 

saprofityczną florę jelit. Bierze on udział w regulacji wzrostu i funkcjonowania komórek, zapobiega 

uszkodzeniom cewy nerwowej, pobudza procesy krwiotwórcze [64]. Z metaanaliz wynika, że dieta 

śródziemnomorska oparta na produktach rybnych i roślinnych chroni przed rozwojem AD, co jest 

związane z wysoką zawartością witamin z grupy B takich jak kwas foliowy, B12, B6 [65]. Niedobór 

kwasu foliowego w diecie skutkuje zaburzeniem cyklu tego kwasu, w którym wytwarzane są donory 

grup jednowęglowych, czyli cząsteczki metylotetrahydrofolianu. Cząsteczki te biorą udział w 

remetylacji homocysteiny do metioniny. Do tego procesu zaangażowana jest również witamina B12, 

stanowiąca kofaktor reakcji enzymatycznej. Niedobory tych witamin będą skutkowały nagromadzeniem 

się w organizmie szkodliwego metabolitu, jakim jest homocysteina [66]. Dodatkowo niedobór witaminy 

B6 biorącej udział w reakcji transsulfuracji homocysteiny do cysteiny, będzie również skutkował 

wzrostem stężenia tej substancji. Wysokie poziomy homocysteiny mogą uszkadzać naczynia  i 

wywoływać ich zwężenie, stymulować receptory NDMA prowadząc do napływu wapnia, uszkodzenia 

oksydacyjnego oraz następującej apoptozy [67]. Podwyższony poziom homocysteiny również promuje 

uszkodzenie DNA, które uwrażliwia neurony na działanie toksyczne Aβ [68]. Dowody sugerują, że niski 

poziom kwasu foliowego może indukować redukcje poziomu SAM, skutkując zahamowaniem 

metylotransferazy DNA, co z kolei prowadzi do zmniejszenia metylacji fragmentów promotorowych i 

tym samym zmiany ekspresji białek genów związanych z patogenezą AD. Efekt ochronny SAM został 

przedstawiony również w odniesieniu do stresu oksydacyjnego [69-70], obniżania Aβ [71,72,73] i tau-

fosforylacji [74], co może wynikać z obniżenia poziomów homocysteiny i wzrostu dostępności donora 

metylowego. Na obecny stan wiedzy dowody nie wskazują bezpośrednio niedoboru kwasu foliowego 

jako pojedynczego czynnika wywołującego AD, jednak wiadomo, iż pełni on ważną funkcję w 

utrzymaniu równowagi związków w cyklu metylacji. 

Termin „biofenole" został po raz pierwszy użyty w 1996 roku zamiast wcześniejszego terminu 
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„polifenole”, który tworzył niewłaściwe wrażenie natury polimerowej związku [75]. Biofenole są to 

związki chemiczne naturalnie występujące w roślinach. Głównymi ich źródłami w diecie człowieka są 

owoce i warzywa, jednak innymi dobrymi źródłami są również: wina, piwa, herbata lub orzechy. 

Działanie biofenoli widoczne jest na różnych poziomach m.in. molekularnym i komórkowym tj. 

działanie antyoksydacyjne, neuroprotekcyjne, aktywność inhibitora acetylocholinesterazy, 

antagonistyczna przeciwko receptorowi NMDA, mitochondrialna aktywność ochronna. Wywołują 

również zmiany histopatologiczne w tkance i narządach tj. wpływ na aktywność przeciwko agregacji 

białka tau i amyloidu-beta oraz zmiany behawioralne i zdolności poznawczych. Powszechnie wiadomo, 

że regularne spożywanie owoców, warzyw jest zalecane dla ogólnego dobrego samopoczucia, zdrowego 

starzenia się i zmniejszenia ryzyka chorób związanych z wiekiem, w tym AD [76]. Zbadano szereg 

roślin pod kątem potencjału przeciwko chorobie Alzheimera i opisano ich możliwe właściwości 

farmakologiczne mogące mieć wpływ na spowolnienie lub zahamowanie choroby Alzheimera i spośród 

wszystkich fitochemikaliów, biofenole wyróżniają się jako najbardziej obiecujący kandydat do 

wywierania korzystnych cech zdrowotnych, nie tylko ze względu na ich aktywność przeciwutleniającą, 

ale również ze względu na liczne dodatkowe właściwości [78,79]. Biofenole stanowią ogromną grupę 

fitochemikaliów, ponad  8000 związków dlatego wymagane są dalsze badania nad biofenolami oraz ich 

wpływem na chorobę Alzheimera. 

Witamina E została zbadana jako środek leczniczy w AD, głównie ze względu na jej 

właściwości przeciwutleniające, lecz wyniki badań nie potwierdziły skuteczności tej witaminy  

w chorobie Alzheimera [79]. Kolejną badaną witaminą była witamina D. Zauważono, iż niedobór 

witaminy D wiązał się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera, co skłoniło naukowców 

do szczegółowych badań nad jej wpływem [80]. Stwierdzono, że wyższa dawka witaminy D zmniejsza 

ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera u osób, które jeszcze nie zachorowały [81], lecz nie ma ona 

znaczącego wpływu na osoby chorujące [82]. Praca na zwierzętach zasugerowała mechanizmy, dzięki 

którym witamina D może poprawić plastyczność synaptyczną [83] i zredukować ilości prekursorów 

amyloidu [84]. Dlatego celowanie w niedobór tej witaminy może być przydatne  

u pacjentów z grupy ryzyka. Zauważono również, że poziom wielu różnych witamin był niższy  

u pacjentów z AD niż u zdrowych osób w podeszłym wieku [79], lecz nie jest jasne, czy jest to czynnik 

przyczynowy, czy też konsekwencja gorszego przestrzegania diety u osób z otępieniem. Podawanie 

wielu witamin pacjentom przyniosło niejasne wyniki, ponieważ  u pacjentów w stadium umiarkowanym 

do późnego spowodowało zmniejszenie objawów choroby [85] lecz w grupie  

w stadium łagodnym do umiarkowanego nie odnotowano wpływu na progresję choroby [86]. 

 

Rola diety w chorobie wrzodowej żołądka 

 

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy jest stanem charakteryzującym się cyklicznym 

pojawianiem się trawiennych wrzodów w żołądku lub dwunastnicy. Wrzód trawienny to ograniczony 

ubytek błony śluzowej, któremu towarzyszy naciek zapalny i martwica [87]. Najczęstszą ich lokalizacją 

jest przednia ściana opuszki dwunastnicy oraz okolica przedoddźwiernikowa i kąt żołądka. 

Powstawanie wrzodów jest wynikiem zaburzeń równowagi pomiędzy czynnikami drażniącymi (kwas 

solny, pepsyna) i ochronnymi (prawidłowo ukrwiona pokryta śluzem błona śluzowa) [87]. Obecność 

wrzodów żołądka i dwunastnicy dotyczy około 5-10% populacji osób dorosłych. Rozpoznanie choroby 

odbywa się na podstawie badania endoskopowego. 

Głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby wrzodowej żołądka jest zakażenie 

Helicobacter pylori. Szacuje się, że to zakażenie może dotyczyć nawet 80% populacji osób dorosłych 

[87]. Helicobacter pylori odpowiada za 75–90% wrzodów dwunastnicy i około 70% wrzodów żołądka. 

Bardzo istotnym czynnikiem powstawania wrzodów żołądka jest stosowanie niesteroidowych leków 

przeciwzapalnych [88], które dostępne są bez recepty. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów nadużywających 

leków lub stosujących je przewlekle. Dodatkowym czynnikiem, o którym warto pamiętać, jest stres 

[89]. 

Choroba wrzodowa żołądka objawia się piekącym bólem w nadbrzuszu, występujący na czczo. 

Niekiedy choremu może towarzyszyć uczucie pełności. Objawy takie jak smoliste stolce czy fusowate 

wymioty świadczą o krwawieniu do światła przewodu pokarmowego, co jest obok perforacji ściany 

przewodu pokarmowego najpoważniejszym powikłaniem choroby wrzodowej żołądka. 

W leczeniu farmakologicznym najważniejszą funkcję pełnią leki z grupy inhibitorów pompy 
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protonowej. Dzięki ich stosowaniu znacznie poprawiło się rokowanie i komfort życia pacjentów  

z chorobą wrzodową żołądka. Leki te są stosowane w połączeniu z bizmutem i antybiotykami w terapii 

poczwórnej w eradykacji zakażenia H. pylori. Mogą być też stosowane łącznie z blokerami receptora 

H2 u pacjentów z chorobą wrzodową bez zakażenia H. pylori. 

Dieta nie jest w stanie zastąpić leczenia farmakologicznego, ale stanowi istotny element leczenia 

szczególnie w przypadku infekcji szczepem Helicobacter pylori opornymi na leczenie farmakologiczne. 

Oprócz zmniejszenia dolegliwości spowodowanych obecnością owrzodzeń dieta wspomaga leczenie 

farmakologiczne. Głównym jej celem jest zmniejszenie wydzielania kwasu żołądkowego i 

niedopuszczenie do podrażniania błony śluzowej.  

Najistotniejszą kwestią, którą trzeba wziąć pod uwagę, układając dietę dla osoby chorej na 

chorobę wrzodową żołądka, jest unikanie czynników, które powodują zwiększoną sekrecję kwasu 

żołądkowego. Nadmiar kwasu żołądkowego powoduje podrażnienie błony śluzowej, sprzyja też 

powiększaniu owrzodzeń i tworzeniu nowych. Do czynników zwiększających wydzielanie kwasu 

zalicza się oprócz pewnych produktów żywnościowych niektóre używki, a także zbyt dużą objętość 

posiłków. W związku z tym posiłki powinny być niewielkie objętościowo, spożywane 5-6 razy dziennie 

[90]. Ponadto, po spożyciu posiłku dolegliwości ze strony żołądka stają się mniej uciążliwe, ponieważ 

pokarm neutralizuje pH soku żołądkowego. 

Zaleca się rezygnację ze smażenia i pieczenia posiłków na rzecz gotowania. Podczas 

przygotowywania posiłków w ten sposób rośnie w nich zawartość tłuszczów trans i innych substancji, 

działających drażniąco na błonę śluzową. Ponadto powinno zadbać się o właściwą temperaturę 

posiłków, ponieważ skrajne temperatury mogą powodować przekrwienie błony śluzowej żołądka [90]. 

W diecie pacjentów z chorobą wrzodową żołądka nie powinno zabraknąć błonnika w ilości 

około 20-30 gramów na dobę. Błonnik ułatwia pasaż jelitowy, co powoduje szybsze opróżnianie 

żołądka, działa także buforującą na kwas żołądkowy [91]. Dieta ubogobłonnikowa sprzyja 

występowaniu choroby wrzodowej [92]. Jednocześnie duże spożycie błonnika ogranicza nawroty 

choroby wrzodowej [93]. Należy zwrócić uwagę, że niektóre bogate w błonnik produkty, takie jak 

orzechy, warzywa strączkowe czy razowe pieczywo są przeciwwskazane w diecie pacjentów  

z chorobą wrzodową. 

Osoby z chorobą wrzodową nie powinny spożywać zbyt dużej ilości tłuszczów. Ich nadmiar 

może powodować opóźnianie opróżniania żołądka, co niejednokrotnie jest odpowiedzialne za 

występowanie objawów dyspeptycznych. Wskazane jest, by osoby z chorobą wrzodową uwzględniały 

w diecie produkty bogate w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). Na zdolność błony 

śluzowej dwunastnicy do obrony przed czynnikami uszkadzającymi, takimi jak alkohol, kwasy 

żółciowe, niektóre leki, np. aspiryna, może mieć wpływ kwas linolowy. Kwas ten jest głównym źródłem 

działających ochronnie prostaglandyn, ponadto przyspieszając angiogenezę, ułatwia gojenie się 

uszkodzeń błony śluzowej [94]. W związku z tym wskazane jest spożywanie głównie tłuszczów 

roślinnych bogatych w kwas linolowy.  

Zaleca się rezygnację z produktów z dużą zawartością cholesterolu. W badaniu [95] 

przeprowadzonym przez japoński zespół, którego wyniki opublikowano w 2017 roku, wykazano, że 

większe spożycie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i cholesterolu koreluje  

z mniejszym odsetkiem udanej eradykacji  H. pylori. Rola cholesterolu w tym procesie nie została 

jeszcze do końca wyjaśniona; wiadomo, że ulega on glikozylacji, co prawdopodobnie ułatwia bakteriom 

uniknięcie działania limfocytów T i zwiększa ich oporność na antybiotyki [95]. Jeśli chodzi o wpływ 

kwasów omega-3 na eradykację H. pylori, to kwestia ta nie została wyjaśniona i wymaga dalszych 

badań. 

Ważnym elementem żywienia w chorobie wrzodowej są owoce i warzywa. Ich zbyt małe 

spożycie jest jednym z czynników sprzyjających zakażeniu H.pylori [90]. Warzywa powinny być 

spożywane w formie gotowane, bez skórki. Pacjent powinien unikać warzyw kapustnych, papryki, 

cebuli oraz warzyw strączkowych, które będą podrażniać błonę śluzową żołądka. Owoce, podobnie jak 

warzywa, zaleca spożywać się bez skórki i pestek [90]. Bardzo ważną funkcję pełnią zawarte  

w owocach polifenole. Ich działanie protekcyjne dla błony śluzowej żołądka jest bardzo szerokie, do 

niektórych mechanizmów należą działanie antyoksydacyjne oraz inhibicja kaspaz, co prowadzi do 

zahamowania apoptozy w komórkach błony śluzowej [96].  

U pacjentów z chorobą wrzodową spośród nabiału zaleca się spożywanie jogurtów, kefiru  

i zsiadłego mleka. Produkty te stanowią źródło wielu bakterii takich jak np. Lactobacillus [97]. Kultury 
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tych bakterii zawarte są w probiotykach. Należy zaznaczyć, że wyłączne stosowanie probiotyków nie 

powoduje eradykacji H. pylori, jednak wspomaga ten proces, a także ogranicza szerzenie się inwazji 

H.pylori w obrębie błony śluzowej żołądka. W niektórych badaniach wykazano, że spożywanie 

produktów zawierających żywe kultury bakterii zmniejsza częstość zachorowania na chorobę wrzodową 

i raka żołądka 

Produktami, które całkowicie powinno się wyeliminować w przypadku choroby wrzodowej, są 

kawa, alkohol i papierosy [98]. Kofeina i nikotyna działają drażniąco na błonę śluzową poprzez 

zwiększenie kwasowości soku żołądkowego. Alkohol powoduje bezpośrednie uszkodzenie błony 

śluzowej żołądka. 

Warto poruszyć też inną interesującą kwestię. W wielu publikacjach dotyczących choroby 

wrzodowej zaleca się wyeliminowanie ostrych przypraw takich jak chili. Jednocześnie w wielu 

badaniach wykazano, że zawarta w chili kapsaicyna ma działanie gastroprotekcyjne poprzez hamowanie 

wydzielania interleukiny ósmej oraz deaktywację limfocytów NK [99,100]. Jednocześnie, w niektórych 

badaniach pojawiły się wnioski, że spożycie kapsaicyny zwiększa ryzyko wystąpienia raka żołądka 

[100]. 

Ważną kwestią związaną z żywieniem, jest higiena jamy ustnej. Część powtórnych zakażeń 

H.pylori po eradykacji jest związana z infekcją z płytki nazębnej [98].  

 

Wnioski 

 

Odpowiednia dieta odgrywa kluczową rolę w etiopatogenezie, przebiegu klinicznym  

i rokowaniu wielu chorób. Leczenie żywieniowe w znaczący sposób łagodzi objawy chorób, a co za 

tym idzie może pozwolić na zmniejszenie intensywności leczenia farmakologicznego, a wraz z nim 

działań niepożądanych. Należy zwracać szczególną uwagę pacjentom chorym m.in. na chorobę 

Hashimoto, łuszczycę, chorobę Alzheimera i chorobę wrzodową żołądka na odpowiednią dietę i styl 

życia.  
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ROLA I BIODOSTĘPNOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH  NA 

PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WITAMIN 
 

dr inż. Fabisiak Anna 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

Streszczenie: Składniki odżywcze dostarczane do organizmu człowieka z pożywieniem, w niektórych 

przypadkach nawet z wodą, lub w formie preparatów farmaceutycznych i suplementów, są w różnym 

stopniu wykorzystywane w organizmie. Formy występowania składników odżywczych oraz procesy 

technologiczne stosowane w czasie przygotowywania i przetwarzania żywności wpływają na jej jakość 

i biodostępność. Celem pracy była analiza różnych form występowania witamin i ich wpływ na 

biodostępność.  

 

Słowa kluczowe: biodostępność, składniki odżywcze, witaminy. 

 

Wstęp 

 

Wykorzystanie składników odżywczych przez organizm zależy nie tylko od formy ich 

występowania, ale także od strawności i połączeń i interakcji pomiędzy nimi. Stopień, w jakim spożyty 

składnik odżywczy może być wchłonięty i wykorzystany przez organizm, określa się jako 

biodostępność. Pojęcie to obejmuje nie tylko procesy zachodzące w przewodzie pokarmowym, ale także 

transport i wychwytywanie przez tkanki, przekształcenie do form aktywnych. Formy te mogą tworzyć 

rezerwy lub spełniać różne funkcje fizjologiczne. Biodostępność stanowi, więc zbiór procesów, które 

mogą sprzyjać lub ograniczyć wykorzystanie przez organizm określonego składnika odżywczego [5,7]. 

 Stopień wykorzystania składników odżywczych z pożywienia zależy od wielu czynników. 

Pierwszą grupę stanowią czynniki żywieniowe, związane ze składem chemicznym i cechami fizycznymi 

produktu lub posiłku: takie, jak ilość i forma chemiczna, w jakiej dany składnik występuje. Ważnym 

elementem jest też obecność substancji ułatwiających trawienie i wchłanianie, zarówno substancji 

ułatwiających, jak i utrudniających transport wewnątrz organizmu, jak i wykorzystanie  

w metabolizmie. Kolejną grupę stanowią czynnik fizjologiczne, które charakteryzują organizm. Do 

takich czynników należą: obecność enzymów trawiennych, praca nerek, gospodarka w organizmie, stan 

odżywienia (wiek, płeć, stan fizjologiczny, choroby, stosowanie leków, suplementy).  

 

Biodostępność składników odżywczych 

 

Biodostępność składnika odżywczego stanowi część spożytego składnika, która po strawieniu i 

absorpcji zostanie przetransportowana do tkanek i zatrzymana bądź przekształcona w formy 

biologicznie aktywne. Pojęcie biodostępności dotyczy wszystkich składników odżywczych, szczególne 

znaczenie ma jednak w przypadku pierwiastków śladowych, gdyż na stopień ich wykorzystania przez 

organizm wpływa bardzo wiele czynników. Należą do nich czynniki ogólnoustrojowe (wiek, płeć, stan 

fizjologiczny), stan zdrowia, stopień odżywienia organizmu danym pierwiastkiem, stres oraz czynniki 

żywieniowe. Do czynników żywieniowych należą: rodzaj spożywanej diety, zawartość danego 

składnika w diecie. Zawartość składnika mineralnego w diecie ma ścisły związek z jego formą 

chemiczną. 

Metody stosowane w ocenie żywności: 

-ex vivo-stosowane są do wstępnej oceny wartości odżywczej żywności. Do grupy tej zalicza się także 

metody trawienia in vitro. 

-in vivo-metody określające przydatność dla organizmu składników pokarmowych zwartych  

w żywności, do tej grupy zalicza się także metody biologiczne uwzględniające reakcję organizmu na 

dany składnik [8-10]. 

W celu określenia wartości żywieniowej żywności pod kątem zawartości witamin niezbędna 

jest znajomość ich biologicznej aktywności. Bioaktywność obejmuje biokonwersję i biodostępność. 

Biokonwersja dotyczy tylko tych prekursorów witamin, które występują w postaci nieaktywnych 

prowitamin. Bioaktywność witamin podlega wpływowi czynników zewnętrznych i wewnętrznych.  
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 Do czynników zewnętrznych należą: 

-źródło, 

-poziom spożycia, 

-struktura chemiczna, 

-interakcje składników pokarmowych, 

-dodatki do żywności, 

-przetwórstwo żywności. 

 Do czynników wewnętrznych zaliczyć należy: 

-stan odżywiania, 

-stan fizjologiczny, 

-uwarunkowania genetyczne, 

-interakcje z lekami, 

-nieenzymatyczne systemy utleniające [11]. 

 Wśród czynników zewnętrznych istotne znaczenie ma struktura chemiczna związków, 

polarność oraz rodzaj połączeń, w których występują one w żywności. Większość witamin 

rozpuszczalnych w wodzie jest związana z białkami. Niektóre witaminy potrzebują obecności 

specyficznych enzymów, na przykład enzym biotynidaza dla biotyny lub też hydrolizy za pomocą 

fosfatazy do uwolnienia połączeń przed wchłanianiem (tiamina, ryboflawina, pirydoksyna).  

W przypadku witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, o stopniu ich wchłaniania decyduje ich polarność 

oraz struktura chemiczna. Dodatki do żywności oraz przetwarzanie żywności mogą inaktywować 

witaminy lub wpływać negatywnie, lub pozytywnie na ich biodostępność. Biodostępność witamin z 

żywności pochodzenia roślinnego jest dużo niższa w porównaniu z produktami zwierzęcymi, z powodu 

występowania w warzywach i owocach połączeń gorzej wymywalnych, jak również obecności 

związków o charakterze antywitamin. Obecność w pożywieniu tłuszczu wpływa  

w sposób bezpośredni na absorpcję witamin w nim rozpuszczonych. Mała zawartość tłuszczu, a także 

spożywanej żywności oraz produkty wysokobiałkowe obniżają efektywność absorpcji witamin, a więc 

ich biodostępność. Do czynników wewnętrznych oddziaływujących na biodostępność znaczący wpływ 

ma stan odżywiania. W miarę starzenia się organizmu i pogorszenia funkcjonowania przewodu 

pokarmowego pogarsza się biodostępność witamin, szczególnie witaminy D, B12, natomiast wzrasta 

biodostępność witaminy A i β-karotenu. Ponadto nieenzymatyczne systemy utleniające również 

powodują obniżenie biodostępności tych związków oraz liczne interakcje z lekami [12].  

 

Witaminy 

 

 Witaminy są niskocząsteczkowymi związkami organicznymi, o różnorodnej budowie 

chemicznej, rozpowszechnionymi w świecie roślinnym i zwierzęcym. Witaminy pełnią wiele funkcji, 

np. są katalizatorami reakcji biochemicznych, wchodzą w skład enzymów i koenzymów, są niezbędne 

do wzrostu i podtrzymania funkcji życiowych. Dla wielu organizmów, w tym zwierząt i człowieka, są 

to na ogół związki egzogenne, które muszą być dostarczane do organizmu z pożywieniem. Niektóre 

witaminy mogą powstawać także w organizmie człowieka, ale produkcja ich nie jest wystarczająca  

i nie pokrywa naszego fizjologicznego zapotrzebowania. Dotyczy to głównie witamin z grupy B  

i witaminy K (wytworzone przez mikroflorę w jelitach), witaminy D2 (syntetyzowanej w skórze jako 

prowitamina D, witaminy PP, (wytwarzanej z aminokwasu tryptofanu).  Aby odróżnić je od innych 

niezbędnych składników pokarmowych, witaminy rozważa się jako substancje działające w bardzo 

małych ilościach; z wyjątkiem kwasu askorbinowego, dzienne zapotrzebowanie na witaminy – nie 

przekracza 20 mg. Niektóre witaminy wytwarzają zwierzęta z odpowiednich związków 

syntetyzowanych przez rośliny. Takie związki nazywane są prowitaminami np. β-karoten [4,5].  

 Źródłem witamin i prowitamin są rośliny i bakterie żyjące w przewodzie pokarmowym. 

Rzeczywiste zapotrzebowanie ilościowe na poszczególne witaminy jest trudne do określenia m.in. ze 

względu na synergiczne działanie wielu z nich. Zależy ono od cech osobniczych, stanu zdrowia  

i okresu życia człowieka.   

 Witaminy dzieli się na dwie grupy, biorąc pod uwagę ich rozpuszczalność: 

-witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, A, D, E, K,  które mają zdolność gromadzić się w naszych 

tkankach, a ich biodostępność zależy do obecności w pożywieniu tłuszczu i prawidłowego wchłaniania, 

- witaminy rozpuszczalne w wodzie, witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12, PP, biotyna, folacyna, kwas 
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pantotenowy) oraz witamina C. Witaminy te są wydalane z moczem, nie kumulują się w organizmie, 

dlatego muszą być dostarczane z pożywieniem.  

 Ostatnio spotyka się także inny podział witamin, oparty na różnicach w mechanizmie działania 

w organizmie. Zgodnie z tą klasyfikacją do witamin regulujących procesy metaboliczne w organizmie 

należą witaminy z grupy B, natomiast do związków pełniących funkcje regulujące zaliczyć należy 

witaminy niezawierające azotu (A, D, E, K, C) [1,8]. Różnice w budowie chemicznej witamin, różna 

rozpuszczalność i stabilność, odmienny stopień absorpcji z przewodu pokarmowego i wpływ 

oddziaływania w organizmie spowodowało, w przypadku witamin, oprócz pojęcia biodostępności 

stosowanie również pojęcia aktywności biologicznej. Aktywność biologiczna (bioaktywność) określa 

stopień, w jakim określony związek jest przyswajalny z pożywienia, przekształcony w postać aktywnej 

witaminy i zapobiega objawom niedoboru. Poza czynnikami wpływającymi na biodostępność witamin 

w przypadku bioaktywności należy wspomnieć jeszcze o zaburzeniach metabolicznych związanych z 

chorobami i stosowaniem leków oraz poziomie białek, które transportują określone formy danej 

witaminy na przykład białka, które wiążą retinol (Retinol Binding Protein) i przenoszą go z wątroby do 

tkanek, czy też Intrinsic Factor- wiążący witaminę B12. Aktywność biologiczną związków witamin A i 

E przedstawiono w tabeli 2. [4,7]. 

 

Tab. 1. Aktywność biologiczna witamin A i E [7]. 

Formy witaminy A Biodostępność (proc.) Formy witaminy E Biodostępność (proc.) 

Trans-retinol 100 Alfa-tocopherol 100 

Cis-retinol 23-75 Beta-tocopherol 50 

Alfa-carotene 8 Gamma-tocopherol 10 

Beta-carotene 17 Alfa-tocoretinol 30 

Gamma-carotene 5 Beta-tocoretolol 5 

 

Witaminy rozpuszczalne w wodzie 

 

Witamina B1 (Tiamina)  

 

 Tiamina występuje w żywności w różnych formach, w tym jako wolna tiamina oraz 

pirofosforan, który jest koenzymem wielu enzymów, na przykład dekarboksylazy pirogronianowej.  

 Tiamina należy do witamin, które muszą być dostarczane z pożywieniem. Znajduje się ona  

w niewielkich ilościach w żywności. Po wchłonięciu z jelita przenika do krwi w połączeniu  

z albuminą. Witamina B1 stanowi istotny czynnik w reakcjach spalania węglowodanów w komórkach. 

Szczególnie ważną rolę pełni witamina B1 w czynnościach i regeneracji systemu nerwowego. 

Tiamina odkłada się głównie w mięśniach, w wątrobie i nerkach w postaci pirofosforanu (80%) oraz 

tirofosforanu (10%). Organizm człowieka zawiera około 30 mg tiaminy, jednak musi być ona stale 

dostarczana z pożywieniem. Istotne znaczenie w przypadku biodostępności tiaminy ma obecność  

w pożywieniu błonnika pokarmowego. Błonnik w ilościach do 10% w pożywieniu prowadzi do 

obniżenia biodostępności tiaminy poprzez utrudnianie wchłaniania jej w jelicie [2,6].  

 Najważniejszym źródłem tiaminy są produkty zbożowe: ryż, kasze, mąka i pieczywo oraz 

nasiona roślin strączkowych. Konsumpcja pieczywa pokrywa około 40% zapotrzebowania organizmu 

na tę witaminę. Jednak najwięcej witaminy znajduje się w zarodkach i w warstwie aleuronowej zbóż. 

W przypadku ryżu, który jest poddawany łuszczeniu i polerowaniu, znaczna część tej witaminy ulega 

stratom. W produktach zwierzęcych zawartość witaminy zależy od udziału tłuszczu, tkanki mięśniowej 

oraz łącznej. Najwięcej tej witaminy znajduje się w tkance mięśniowej, najbogatszym gatunkiem mięsa 

jest wieprzowina (1mg/100g), natomiast mięso drobiowe, cielęcina i wołowina zawierają poniżej 

1mg/100g. 

 W przypadku niedoboru witaminy B1 przemiana kwasu pirogronowego jest utrudniona  

i dlatego kwas ten gromadzi się w tkankach i organach w nadmiernej ilości, powodując do zaburzeń  

w jego funkcjonowaniu. Najbardziej wrażliwy na powstałe zaburzenia jest układ nerwowy. Pojawić się 

wtedy mogą zakłócenia w pracy serca, zmiany czucia, a także niedomagania układu trawiennego, 

zwłaszcza węglowodanów. Częstym objawem niedoboru są także zaburzenia pamięci, koncentracji oraz 

obrzęki kończyn górnych i dolnych. W określonych stanach organizmu (ciąża, laktacja), długotrwały 

wysiłek fizyczny, zapotrzebowanie na tiaminę musi być zwiększone. Hiperwitaminoza  
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w przypadku tej witaminy bardzo rzadko i charakteryzuje się objawami takimi jak: bóle głowy, 

drżeniami mięśni, alergiami.  

 

Witamina B2  (Ryboflawina) 

 

 Ryboflawina jest częścią składową wielu enzymów, występuje najczęściej jako flawoproteina 

oraz w postaci wolnej. Ryboflawona jest składnikiem dwóch koenzymów: mononukleotytu 

flawinowego-FMN, dwunukleotydu flawino-adeninowego (FAD). Niewielkie ilości tej witaminy są 

syntezowane przez mikroflorę jelitową, ale ich dostępność jest znikoma. Ryboflawina wchłaniana jest 

w jelicie czczym oraz grubym, maksymalnie organizm może wchłonąć około 27 mg. Główną drogą 

wydalania ryboflawiny jest mocz, w którym 60-70% to forma wolna. Obecność błonnika pokarmowego 

zwiększa biodostępność tej witaminy z pożywienia, zwiększając możliwość jej wchłaniania. Witamina 

B2 należy do witamin fotostabilnych, co powoduje obniżenie wartości witaminowej produktów 

spożywczych pod wpływem światła słonecznego. 

 Ryboflawina znajduje się w większych ilościach w mięsie, wędlinach wieprzowych. Z uwagi 

na częstość spożywania głównym źródłem tej witaminy jest mleko i przetwory mleczne. 

 Ryboflawina podobnie jak tiamina występuje w zbożach (zarodki i otręby). Do produktów 

zawierających najmniej ryboflawiny należą kasza jęczmienna, ryż biały, ziemniak, ogórki, jabłka czy 

pomarańcze (poniżej 0,05 mg/100g).  

Ryboflawina bierze udział w procesie utleniania i redukcji w prawidłowym funkcjonowaniu 

układu nerwowego, wraz z witaminą A bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu błon śluzowych, 

dróg oddechowych. Ryboflawina uczestniczy także w przemianach aminokwasów i lipidów oraz 

odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu narządu wzroku. Brak ryboflawiny prowadzi do pękania 

kącików ust oraz zapalenia rogówki. Dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę wynosi od 1,5-3 mg [3].  

 

Witamina B3 (Niacyna) 

 

 Witamina PP, czyli kwas nikotynowy (pirydyno-3-karboksylowy) oraz jego amid zwane 

niacyną są pochodną pirydyny, która jest głównym składnikiem nietoksycznej występującej w tytoniu 

nikotyny. Oba związki powstają w organizmie z tryptofanu pochodzącego z żywności lub z rozpadu 

białek tkankowych.  

 Niacyna wchłaniana jest w żołądku i w górnym odcinku jelita cienkiego. Znaczna część 

zgromadzonej w organizmie niacyny pochodzi ze wchłoniętego pokarmu, natomiast pozostała  

z syntezy tryptofanu w wątrobie. Niacyna gromadzona jest także, oprócz wątroby, w nerkach, mięśniach 

szkieletowych, z których w przypadku niedoborów organizm pobiera ten związek. Tryptofan obecny w 

żywności może być dobrym źródłem niacyny, więc jego biodostępność zależy od strawności białka. 

Zawartość tej witaminy wyraża się w ekwiwalentach (1 ekwiwalent = 60 mg tryptofanu). Aż 95% 

niacyny w żywności stanowią formy związane, dopiero środowisko alkaliczne  

i przetwórstwo żywności uwalnia kwas nikotynowy. Witamina PP znajduje się w znacznych ilościach 

w mięsie (drobiowym, wieprzowym), w wątrobie, w produktach zbożowych i ziemniakach. 

 Główną drogą wydalania niacyny jest mocz. Witamina ta bierze udział w regulacji poziomu 

cukru we krwi (produkcja związków energetycznych). Niacyna odgrywa ważną rolę w regulacji 

poziomu cholesterolu, obniżając poziom LDL przy jednoczesnym wzroście frakcji HDL. Wpływa też 

na odpowiedni stan skóry, uczestniczy także w regulacji przepływu krwi. Niacyna posiada także 

zdolność do poszerzania naczyń krwionośnych, co wykorzystuje się przy łagodzeniu dolegliwości 

krążeniowych u osób starszych. Niedobór niacyny może mieć związek z zapaleniem skóry czy też 

zakłócać pracę mózgu i obwodowego układu nerwowego.   

Powstałe zaburzenia układu pokarmowego wywołane brakiem niacyny prowadzą do nieżytu żołądka  

i jelit (biegunki). Nadmiar natomiast syntetycznej witaminy B3 prowadzi do wzrostu poziomu glukozy 

we krwi, objawami mogą być też bóle głowy, mrowienie czy szum w uszach. 

 



57 

 

Witamina B6 (Pirydoksyna) 

 Witamina ta składa się z trzech naturalnie występujących spokrewnionych pirydyny (pirydokal, 

pirydoksyna, pirydoksamina). 

Witamina B6 w organizmie ulega przekształceniom. Głównym miejscem magazynowania są mięśnie 

(90%, tj. 40-50 mg). Pozostałe 10% znajduje się w wątrobie i innych tkankach. Wydalana jest  

w głównej mierze jako kwas 4-pirydoksynowy z moczem [3]. 

 Biodostępność witaminy B6 zależy od formy, jednak pirydoksal i pirydoksyamina są mniej 

aktywne niż pirydoksyna. Biodostępność z żywności w przypadku tej witaminy jest wyższa  

z produktów pochodzenia zwierzęcego niż roślinnego np. z otrąb pszennych, ryżu i kukurydzy witamina 

B6 jest niedostępna dla człowieka. Błonnik pokarmowy uniemożliwia biodostępność, natomiast 

obecność białka wpływa pozytywnie na przyswajanie. Szczególnie narażeni na obniżoną biodostępność 

tej witaminy są wegetarianie, którzy spożywają dość dużo produktów bogatych  

w błonnik. Bogatym źródłem jest mięso, którego spożycie pokrywa około 40% zapotrzebowania. 

Spożywanie warzyw pokrywa około 22%, natomiast 12% dziennego zapotrzebowania pochodzi  

z produktów mlecznych. 

 Witamina B6 uczestniczy w tworzeniu przeciwciał oraz jest odpowiedzialna za odporność 

immunologiczną organizmu. Pomaga także w zamianie tryptofanu na witaminę PP oraz jest niezbędna 

w produkcji krwinek czerwonych i hormonów (histamina, serotonina). Z uwagi na fakt, iż pirydoksyna 

jest syntetyzowana przez florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym człowieka niedobry (stany 

zapalne skóry, zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym) występują bardzo rzadko.  

 

Kwas pantotenowy (Witamina B5) 

 

 Kwas pantotenowy jest amidem kwasu pantoinowego i β-alaniny. Kwas pantotenowy jest 

składnikiem koenzymu A oraz bierze udział w syntezie kwasu cytrynowego, kwasów tłuszczowych, 

cholesterolu czy acetylocholiny. Związek ten wspomaga pigmentację włosów, odpowiada za regenerację 

skóry. Kwas pantotenowy jest szeroko rozpowszechniony w żywności, występuje w niej zarówno w 

formie wolnej, jak i związanej (CoA). Bogatym jego źródłem są drożdże, wątróbka, jaja, mleko, orzechy 

włoskie czy ser Camebert. W świetle najnowszych badań brak jest danych dotyczących wpływu 

czynników pokarmowych na biodostępność. Przetwórstwo żywności powoduje straty na poziomie 50-

75%. Jednak spożywanie w znacznym stopniu tylko produktów gotowanych oraz jakich produktów jak 

frytki, pizza, makaron czy zbyt dużych ilości cukru może być powodem niedoboru tej witaminy. 

Objawami są zespół piekących stóp, zmęczenie, osłabienie, bóle brzucha, zaburzenia pigmentacji 

włosów oraz skurcze ramion i nóg.  

 

Witamina C (Kwas askorbinowy) 

 

 Tworzą ją dwa aktywne związki, kwas L-askorbinowy i kwas L-dehydroaskorbinowy. Witamina 

C uczestniczy w produkcji kolagenu i podstawowych białek (kości, chrząstki, ścięgna, więzadła). Pełni 

także istotną funkcję w reakcjach odtruwania i odporności organizmu chroniąc go przed procesami 

utleniania uczestniczy w metabolizmie tłuszczów, cholesterolu i kwasów żółciowych. Jest czynnikiem 

stabilizującym układ odpornościowy i immunologiczny, hamuje powstawanie w żołądku rakotwórczych 

nitrozoamin. Witamina C posiada również właściwości antyoksydacyjne, chroniące organizm przed 

negatywnymi skutkami stresu oksydacyjnego. Długotrwale przyjmowanie aspiryny zmniejsza 

wydalanie witaminy. Awitaminoza witaminy C powoduje wolniejsze gojenie się ran, bladość skóry, 

zaburzenia w tworzeniu się kolagenu, przemianie kwasów tłuszczowych, funkcjonowaniu mózgu, 

zmniejsza też odporność organizmu. Biodostępność witaminy C jest uwarunkowana mechanizmem jej 

wchłaniania, jej formą, stabilnością przed i w czasie wchłaniania. Witamina C jest wchłaniania przez 

organizm na zasadzie transportu aktywnego (przy niskim i umiarkowanym spożyciu) oraz przez 

transport bieżący. Istotną rolę odgrywa poziom jej spożycia, gdyż przy 20-120 mg na dzień, wówczas 

jest wchłonięta w 90%, natomiast obniża się do 16%, gdy spożycie wynosi 12g. Wśród składników 

pokarmowych. Na dodatnią biodostępność witaminy C wpływają bioflawonoidy, natomiast błonnik 

pokarmowy wpływa na ten proces zależnie odkładu frakcji, tj.  hemiceluloza wzmaga wchłanianie, 

podczas gdy pektyny oddziałują negatywnie. Żelazo również hamuje ten proces. Przeciętnie wchłania 
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się około 75% witaminy C z pożywienia. Witamina ta występuje w znacznych ilościach w warzywach 

i owocach, a także w organach zwierząt (mózgu, wątrobie, nerkach). Zboża, mleko czy mięso zwierają 

tylko śladowe ilości witaminy C [1,4]. 

 

Procesy technologiczne a biodostępność 

 

 Przetwarzanie żywności rozwinęło się na skutek poszukiwania przez człowieka możliwości 

jego wytwarzania. Powstały nowe technologie, które poza utrwalaniem wzbogaciły rynek żywnościowy, 

o produkty wygodnie w użyciu, bezpieczne mikrobiologicznie, o wysokich wartościach 

organoleptycznych. W konsekwencji wartość biologiczna żywności związana jest nie tylko ze składem 

chemicznym, ale także dostępnością z nich składników pokarmowych. Dostępność ta zależy natomiast 

od rodzaju i formy pożywienia, poziomu spożycia, interakcji między składnikami odżywczymi, 

obecności substancji antyodżywczych, stanu odżywienia oraz stanu fizjologicznego przewodu 

pokarmowego. Zmiany w przetwarzanej żywności mogą miech charakter korzystny lub niekorzystny, 

który wynika z konieczności poddania surowców spożywczych obróbce technologicznej czy kulinarnej 

[7,9]. 

 

Tab. 2. Wpływ różnych procesów na zmiany wartości odżywczej żywności [7] 

Procesy 
Zmiany 

korzystne niekorzystne 

mechaniczne  + 

dyfuzyjne  + 

chemiczne  + 

biotechnologiczne +  

termiczne + + 

 

 Procesy mechaniczne, do których zaliczyć możemy obieranie, moczenie, mielenie czy 

rozdrabnianie związane są w większości ze wstępnym przygotowaniem surowców do spożycia lub 

dalszego etapu procesu technologicznego prowadzą do strat żywności wpływając obniżająco na jej 

wartość odżywczą [7]. Znajomość biodostępności składników odżywczych z pożywienia ma istotne 

znaczenie także praktyczne, zarówno na etapie produkcji, jak i przetwórstwa czy przechowywania 

żywności. Połączenie wiedzy biodostępności składników odżywczych mechanizmów ich 

funkcjonowania oraz zastosowanie odpowiednich technik przygotowania potraw wpływa na ich 

przyswajalność, co w konsekwencji jest wynikiem stanu zdrowia na każdym etapie rozwoju.  

 

Artykuł opracowano w ramach tematu „Poczucie odpowiedzialności za zdrowie w kontekście 

promowania prozdrowotne go stylu życia u młodzieży"" realizowanego w SGTiR w Warszawie. 
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WPŁYW SPOSOBU ŻYWIENIA NA PŁODNOŚĆ KOBIET ORAZ 

MĘŻCZYZN – PRZEGLĄD DONIESIEŃ NAUKOWYCH 
 

dr Monika Gętek-Paszek 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

Streszczenie: Celem pracy był przegląd piśmiennictwa dotyczącego wpływu sposobu żywienia  

i poszczególnych składników pokarmowych na niepłodność.  

Na płodność kobiecą pozytywny wpływ mają: prawidłowa masa ciała, która najczęściej wynika 

z właściwych nawyków żywieniowych, prawidłowy sposób żywienia lub rodzaj stosowanej diety z 

ukierunkowaniem na dietę śródziemnomorską, suplementacja kwasu foliowego oraz żelaza, spożycie 

białka roślinnego. 

Na płodność męską przede wszystkim pozytywny wpływ mają: suplementacja antyoksydantów, 

unikanie kwasów tłuszczowych trans, oraz sposób żywienia oparty na modelu śródziemnomorskim. 

Zastosowanie zasad prawidłowego żywienia według najnowszej Piramidy Zdrowego Żywienia 

i Aktywności Fizycznej oraz poprzez to normalizacja masy ciała mogłoby pozytywnie wpłynąć na 

płodność zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 

 

Słowa kluczowe: niepłodność, sposób żywienia, masa ciała, zaburzenia owulacji. 

 

Wstęp 

 

Problem niepłodności w Polsce dotyczy około 15-20% par (Sytuacja Demograficzna Polski, 

Raport 2013-2014), a przyczyny niepłodności leżą w 45-65% po stronie kobiety, 25-45% po stronie 

mężczyzny, w 10% przyczyną uzależniona jest od obojga partnerów. W Narodowym Programie Zdrowia 

na lata 2016-2020 szósty punkt operacyjny odnosi się do obszaru zdrowia prokreacyjnego populacji 

polskiej.  

Racjonalny sposób żywienia jest wartością pożądaną wśród rozwiniętych społeczeństw, gdzie 

obserwuje się wiele antyzdrowotnych zachowań związanych ze stylem życia. Skutkuje to m.in. 

epidemią otyłości, cukrzycy typu drugiego, nowotworów złośliwych, chorób sercowo-naczyniowych 

oraz wpływa na potencjał prokreacyjny par.  

Niepłodność wśród kobiet może wynikać z zaburzeń hormonalnych, w obrębie jajników, 

jajowodów, macicy, szyjki macicy oraz psychicznych i seksualnych. Przyczyny niepłodności leżące po 

stronie męskiej są związane ze słabą jakością nasienia – nieodpowiednią liczbą i jakością plemników. 

Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn nieprawidłowy sposób żywienia może niekorzystnie wpływać 

na płodność, nawet w 80%. 

Wśród czynników żywieniowych w kontekście niepłodności istotne są jakość oraz ilość makro 

i mikroskładników (białko, tłuszcze, węglowodany, witaminy, minerały, inne bioaktywne składniki 

diety), oraz wartość energetyczna całodziennej racji pokarmowej. Styl życia charakteryzujący się 

brakiem aktywności fizycznej oraz sposobem żywienia opierającym się na wysoko przetworzonej 

żywności przyczynia się do wystąpienia nadmiernej masy ciała, oraz niewłaściwego składu ciała. 

Niedostateczna masa ciała wśród kobiet <18,5 kg/m2 również jest czynnikiem obniżającym płodność. 

Badania naukowe wskazują również na grupy produktów o negatywnym wpływie na płodność, jak 

również potwierdzają uniwersalny prozdrowotny charakter diety śródziemnomorskiej, której 

zastosowanie przez pary poddające się procedurom wspomaganego rozrodu zwiększało szansę o 40% 

na zajście w ciążę. 

W kontekście niepłodności, przede wszystkim leżącej po stronie kobiety, coraz większe 

możliwości dają badania genetyczne oraz badania nietolerancji pokarmowych. 

 

Niepłodność 

 

Niepłodność to według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niemożność zajścia w ciążę 

pomimo regularnego współżycia płciowego (3–4razy w tygodniu), utrzymywanego powyżej 12 

miesięcy, bez stosowania jakichkolwiek środków zapobiegawczych. WHO uznaje niepłodność za 
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chorobę społeczną [1].  

WHO podaje, że na świecie około 60-80 mln par jest stale lub okresowo jest dotkniętych 

problemem niepłodności. W krajach rozwiniętych 10-12% par zmaga się z niepłodnością [2].  

W Polsce według raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Sytuacja Demograficzna Polski. 

Raport 2013-2014” około 15-20% par choruje na niepłodność [3]. 

Przyczyny niepłodności mogą leżeć po stronie kobiety, mężczyzny lub wynikać z problemów 

równocześnie występujących u obojga partnerów. Według danych około 35% przyczyn niepłodności 

może leżeć po stronie kobiety oraz odrębnie po stronie mężczyzny, u 10% problemy dotyczą zarówno 

kobiety, jak i mężczyzny, a w około 20% przyczyny nie są wyjaśnione [4]. Czas leczenia niepłodności 

wśród kobiet wynosi średnio od 0,5 roku do nawet 15 lat, u mężczyzn od 0,5 roku do około 12 lat [5,6]. 

Niepłodność żeńska wynika z zaburzeń jajeczkowania, niedrożności jajowodów, czynnika 

macicznego, czynnika szyjkowego, endometriozy, schorzeń pochodzenia infekcyjnego lub 

immunologicznego [7]. 

Wśród mężczyzn niepłodność wynika z rozwojowych lub wrodzonych zaburzeń jąder, 

ogólnoustrojowych zaburzeń, urazów jąder, braku lub niedrożności nasieniowodów, żylaków powrózka 

nasiennego, zaburzonego transportu plemników, zaburzeń erekcji, niedrożności lub braku najądrzy, 

wpływu leków [8]. 

Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn występowanie niepłodności może wiązać się z brakiem 

odpowiedniej aktywności fizycznej, nieprawidłowym sposobem odżywiania, przewlekłym stresem oraz 

nadmiernym wysiłkiem fizycznymi psychicznym. Czynniki te mogą stanowić przyczynę zaburzeń 

hormonalnych, które wśród kobiet mogą prowadzić do bezowulacyjnych cykli, a wśród mężczyzn do 

zaburzenia procesu spermatogenezy i pogorszenia jakości parametrów nasienia [2]. 

Czynnikami ryzyka wystąpienia niepłodności żeńskiej są: palenie tytoniu, nadużywanie 

alkoholu, organiczne środki chemiczne, przebyte operacje, nadmierny hałas, stres różnego pochodzenia, 

leki, nieprawidłowy sposób odżywiania [9,10]. 

Czynnikami ryzyka wystąpienia niepłodności męskiej są: ekspozycja na metale ciężkie, palenie 

tytoniu, narażenie na wysoki stopień promieniowania, zażywanie narkotyków, stosowanie sterydów 

anabolicznych, organiczne środki chemiczne, nadużywanie alkoholu, przebywanie  

w wysokiej temperaturze otoczenia [11]. 

 

Wpływ sposobu żywienia na płodność kobiet 

 

Masa ciała 

 

Obok wieku, który wydaje się najistotniejszym czynnikiem wpływającym na płodność kobiet, 

istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie płodności jest masa ciała. Zarówno zbyt wysoka, jak 

i zbyt niska jest związana z występowaniem zaburzeń hormonalnych, ze względu na fizjologiczną 

funkcję wewnątrzwydzielniczą, którą pełni. Wyniki badań wskazują, że wskaźnik masy ciała (BMI) 

poniżej 20 kg/m2 oraz powyżej 24 kg/m2 wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania 

niepłodności [12]. 

W przypadku obniżonej masy ciała poniżej 48 kg i 22% zawartości tkanki tłuszczowej może 

dochodzić do zaburzeń procesu aromatyzacji androgenów [13]. Wśród kobiet o BMI poniżej 20 kg/m2 

w porównaniu z kobietami o prawidłowej masie ciała ryzyko niepłodności wynikającej z zaburzeń 

owulacji wzrastało o 38%, a ryzyko z powodu innych przyczyn o 47% [14]. Czterokrotnie wydłużony 

był również czas zajścia w ciążę i wynosił około 29 miesięcy [14]. W zależności od przyczyn 

niedostatecznej masy ciała i tempa, w jakim spadek masy ciała postępuje w czasie, może powodować 

obniżenie hormonu luteotropowego (LH) w stosunku do hormonu folikulotropowego (FSH), zaburzeń 

miesiączkowania i utraty miesiączki oraz niedoborów witaminowo-mineralnych [15]. 

W przypadku nadmiernej masy ciała wystąpienie niepłodności powiązane jest z ilością  

i rozmieszczeniem tkanki tłuszczowej. Nadmiar tkanki tłuszczowej trzewnej powoduje zmiany  

w dystrybucji i metabolizmie steroidów płciowych i glikokortykosteroidów. W wyniku zaburzonego 

działania aromatazy komórek tłuszczowych obszaru trzewnego powstaje dysproporcja pomiędzy 

androgenami i estrogenami [16]. Dodatkowo otyłość trzewna jest powiązana z insulinoopornością oraz 

hiperinsulinemią, które stanowią główną przyczynę niepłodności wśród otyłych kobiet. Utrzymujący 

się wysoki poziom insuliny powoduje zwiększenie syntezy i sekrecji androgenów w komórkach 
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warstwy tekalnej jajnika, przez co następuje zmniejszenie syntezy globuliny wiążącej hormony płciowe 

(SHBG).  Zwiększona ekspresja androgenów, poprzez powodowanie zaburzeń w wydzielaniu 

gonadoliberyny i gonadotropin, może powodować nieprawidłowy wzrost pęcherzyków jajnikowych, 

zaburzenia czynności jajnika oraz zmniejszenie częstości owulacji [16,17]. 

Adipocyty wydzielają wiele związków biologicznie czynnych – adipokin, które w otyłości 

mogą być wydzielane nieprawidłowo, a to może również wpływać na obniżenie płodności [18,19]. 

Wśród adipokin, których wydzielanie w otyłości jest zaburzone, znajdują się adiponektyna, leptyna, 

interleukina 6 (IL-6), rezystyna, czynnik martwiczy nowotworu (TNF alfa). Zmniejszone wydzielanie 

adiponektyny i zwiększone leptyny, rezystyny, IL-6 i TNF alfa wpływają na zaburzenia owulacji oraz 

upośledzają implantację [18,19,20].  

U osób otyłych stwierdzono zmniejszone stężenie greliny, jednego z hormonów regulujących 

łaknienie i przemianę materii. Stwierdzono, że grelina może wpływać na płodność poprzez kontrolę 

procesu steroidogenezy w jajnikach [21]. 

W kontekście niepłodności otyłość jest powiązana z obniżeniem wydzielania FSH, LH, 

zmniejszeniem wydzielania progesteronu przez ciałko żółte, nadprodukcją estrogenów, zespołem 

policystycznych jajników (PCOS) [22]. 

W polskim badaniu przeprowadzonym wśród 100 kobiet, w tym 50. z zaburzeniami płodności 

i 50. bez zaburzeń, w grupie ze stwierdzoną niepłodnością odnotowano istotnie statystycznie wyższe 

spożycie energii w całodziennej racji pokarmowej, wyższe spożycie białka ogółem, białka zwierzęcego 

i roślinnego, węglowodanów i błonnika pokarmowego. Średnia wartość BMI w tych grupach nie różniła 

się istotnie statystycznie [23]. 

 

Rodzaj diety 

 

Podejmując próbę określenia tego, jaki sposób żywienia wspomaga płodność według wyników 

badań oryginalnych [24] i badań dokonujących przeglądu publikacji według wytycznych odnoszących 

się do metodologii przeprowadzania prac. Wyniki największego prospektywnego badania Nurses Health 

Study II (NHS II) przeprowadzonego wśród  około 18 000 kobiet, pielęgniarek przez badaczy  

z Uniwersytetu Harvarda wskazują, że wysokie spożycie białka roślinnego, pełnotłuste produkty 

mleczne, żelazo, odpowiedni stosunek jednonienasyconych kwasów tłuszczowych do kwasów 

tłuszczowych trans, stosowanie suplementacji multiwitaminowej oraz niższe spożycie 

niskotłuszczowego nabiału, białka pochodzenia zwierzęcego, produktów o wysokim ładunku 

glikemicznym były związane z niższym o 66% ryzykiem wystąpienia niepłodności wynikającej  

z zaburzeń  owulacji oraz o 27% z powodu wszystkich przyczyn [25]. Niekorzystny wpływ spożycia 

niskotłuszczowego nabiału można wytłumaczyć mniejszą zawartością witaminy D w tych produktach, 

która wpływa na płodność, większą zawartością hormonów płciowych męskich, i zmniejszoną 

zawartością estrogenów i progesteronu [22]. Wyniki badań, w których podjęto próbę określenia wpływu 

spożycia nabiału na płodność, pozostają jednak w sprzeczności. W największym prospektywnym 

badaniu NHS II nie wykazano zależności pomiędzy spożyciem nabiału ogólnie  

a zaburzeniami płodności wynikającymi z zaburzeń owulacji, natomiast stwierdzono zależność 

pomiędzy spożyciem niskotłuszczowego nabiału a zwiększonym ryzykiem wystąpienia niepłodności 

owulacyjnej, porównując spożycie dwóch i więcej porcji chudego nabiału na tydzień z mniej niż jedną 

porcją tygodniowo [26]. W innym badaniu wykazano, że większe spożycie nabiału wśród kobiet 

powyżej 35. roku życia wiązało się z 55% prawdopodobieństwem żywego urodzenia, w porównaniu do 

23% prawdopodobieństwa u kobiet znajdujących się w najniższym kwartylu spożycia nabiału. Nie 

odnotowano różnic pomiędzy spożyciem pełnotłustego i chudego nabiału [27].  

W innym badaniu [28] zaobserwowano, że kobiety stosujące dietę zbliżoną w założeniach do 

diety śródziemnomorskiej, polegającej na wysokim spożyciu warzyw, owoców, ryb, drobiu, 

niskotłuszczowego nabiału, oliwy z oliwek miały większą szansę na skuteczną terapię wspomagającą 

zajście w ciążę. 

Wyniki badań przeprowadzonych wśród osób poddawanych metodom wspomaganego rozrodu 

metodą In vitro wykazały, że sposób żywienia opierający się na pełnoziarnistych produktach 

zbożowych, spożyciu tłuszczów bogatych w jednonienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, 

warzywa, owoce, mięso, zamienniki mięsa i ryby oraz dieta zbliżona do diety śródziemnomorskiej, 

oparta na spożyciu tłuszczów roślinnych, ryb, suchych nasion roślin strączkowych i warzyw oraz  
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z ograniczonym spożyciem przekąsek  były powiązane z większym prawdopodobieństwem uzyskania 

ciąży w wyniku zapłodnienia In vitro [29, 30].  

Odnosząc się do wyników badań dotyczących wpływu białka zwierzęcego i roślinnego, warto 

przytoczyć też wyniki analiz związku między spożyciem mięsa i ryb, kolejnych po nabiale źródeł białka 

zwierzęcego. W badaniu NHS II wykazano wzrost ryzyka wystąpienia niepłodności związanej  

z zaburzeniami owulacji przy zachowaniu wartości energetycznej racji pokarmowej, ale większym 

dziennym spożyciu mięsa, kurczaka, indyka, przetworów mięsnych, ryb [31]. Autorzy innych zwracają 

jednak uwagę, że to przede wszystkim zanieczyszczenia kumulujące się w mięsie i rybach mogą być 

przyczyną obniżonej płodności. Mięso, poza tym, że jest źródłem pożądanych składników 

pokarmowych, jest też źródłem hormonów, antybiotyków i polibromowanych difenyloeterów [32,33]. 

Mięso ryb poza pełnowartościowym białkiem i kwasami tłuszczowymi omega 3 jest źródłem dioksyn, 

rtęci oraz innych chloroorganicznych zanieczyszczeń [34]. W badaniu chińskim wśród kobiet  

o niewyjaśnionej przyczynie niepłodności stwierdzono we krwi wyższe stężenie rtęci, w porównaniu do 

kobiet płodnych, a spożycie owoców morza było pozytywnie skorelowane z poziomem rtęci we krwi 

[35].  Podobne wyniki uzyskano w badaniu kanadyjskim, gdzie badano czas do uzyskania ciąży. Kobiety 

z wyższym stężeniem rtęci we krwi lub włosach charakteryzowały się niższą płodnością [36]. W innym 

badaniu przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych wśród kobiet poddawanych procedurze in vitro 

nie wykazano związku pomiędzy stężeniem rtęci we krwi a uzyskiwanymi ciążami z tej metody 

wspomaganego rozrodu [37], podobnie w szwedzkim badaniu, gdzie określano czas do uzyskania ciąży, 

nie wykazano różnic pomiędzy grupami kobiet o różnym spożyciu tłustych ryb, które były źródłem 

organicznych związków chloru [38].  

Inną grupą produktów badaną w kontekście niepłodności, będącą źródłem białka tym razem 

roślinnego, są suche nasiona roślin strączkowych. Dużą uwagę skupia się przede wszystkim na soi, ze 

względu na to, że jest również źródłem fitoestrogenów. Wyniki badań odnoszących się do wpływu 

fitoestrogenów pochodzących z soi na płodność są sprzeczne. Odnotowano zarówno pozytywny wpływ 

na owulację oraz uzyskiwane ciąże z metod wspomaganego rozrodu in vitro i insemiancji poprzez 

suplementację izoflawonów [39, 40, 41, 42, 43], jak również negatywny wpływ  na płodność wśród 

kobiet spożywających duże ilości tych związków [44].  

Wyniki badań wskazują, że istotnym dla osiągnięcia optymalnej płodności jest odpowiednie 

spożycie kwasów tłuszczowych.  W badaniu NHS II wykazano, że zwiększone spożycie kwasów 

tłuszczowych trans obniżało płodność poprzez wpływ na występowanie zaburzeń owulacji, natomiast 

nie wykazano wpływu jednonienasyconych, wielonienasyconych oraz nasyconych kwasów 

tłuszczowych na płodność [45]. W badaniach odnoszących się do długości czasu upływającego do 

zapłodnienia uzyskano sprzeczne wyniki, jeśli chodzi o wpływ spożycia kwasów tłuszczowych trans. 

W grupie badanej amerykańskiej wykazano, że kobiety spożywające więcej kwasów tłuszczowych trans 

miały obniżoną płodność, natomiast w badaniu duńskim nie wykazano zależności, ale należy podkreślić, 

że w Dani, porównując do Stanów Zjednoczonych, spożycie kwasów tłuszczowych trans jest niższe 

[46,47]. Wpływ kwasów tłuszczowych trans na płodność wiąże się z ich oddziaływaniem na aktywność 

receptora PPAR gamma, który bierze udział w metabolizmie glukozy i procesach zapalnych [22].  

 

Suplementacja witamin 

 

Spośród witamin największe znaczenie w utrzymaniu płodności, według wyników badań, mają 

witaminy z grupy B, a przede wszystkim kwas foliowy.  

Suplementacja kwasem foliowym wydaje się korzystna jednakowo wśród zdrowych kobiet, bez 

problemów z płodnością, u których odnotowano mniej bezowulacyjnych cykli przy większym spożyciu 

kwasu foliowego, w porównaniu do tych o niskim spożyciu [48]. Suplementacja kwasem foliowym (400 

g) zwiększała szansę na zajście w ciążę wśród kobiet z zaburzeniami płodności (26% kobiet z tej grupy 

uzyskało ciążę), w porównaniu do kobiet z grupy niestosującej suplementacji, gdzie 10% uzyskało ciążę 

[49]. W badaniu NHS II kobiety stosujące minimum 6 razy w tygodniu suplementację multiwitaminową 

z kwasem foliowym miały o 41% niższe ryzyko wystąpienia zaburzeń owulacji i związanej z tym 

niepłodności, w porównaniu do kobiet niestosujących suplementacji [50]. W tym samym badaniu 

wykazano, że suplementacja 3 lub więc tabletek multiwitaminy z kwasem foliowym pozwalała uniknąć 

20% niepłodności owulacyjnej, gdyby została zastosowana.  

Pozytywne wyniki dotyczące suplementacji kwasu foliowego uzyskano w duńskim badaniu, 
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gdzie badano czas do zajścia w ciążę [51]. 

W badaniach polskim oraz amerykańskim odnotowano pozytywny wpływ suplementacji 

kwasem foliowym wśród kobiet poddawanych procedurze In vitro. W badaniu polskim wykazano, że 

suplementacja kwasu foliowego poprawiała jakość oraz proces dojrzewania oocytów [52]. W badaniu 

amerykańskim wykazano, że suplementacja 800 g kwasu foliowego, w porównaniu z suplementacją 

400g dawała prawdopodobieństwo urodzenia żywego o 20% wyższego [53,54]. 

Ze względu na udział w metabolizmie homocysteiny istotne znaczenie mogą mieć, poza 

kwasem foliowym, witamina B6 oraz B12 [55,56]. Wysoki poziom homocysteiny w płynie 

pęcherzykowym jajnika może wpływać na proces zapłodnienia [55]. 

Kolejną witaminą, której spożycie analizuje się pod kątem wpływu na płodność, jest witamina 

D. Receptory dla witaminy D znajdują się między innymi w jajnikach, endometrium oraz łożysku [58, 

59]. W jajnikach witamina D stymuluje produkcję progesteronu, estradiolu i estronu [60]. Niedobór 

witaminy D powiązano z występowaniem insulino oporności, hirsutyzmem oraz niepłodnością, 

szczególnie w zespole PCOS [61]. 

Wyniki badań dotyczących wpływu witaminy na płodność są sprzeczne. W badaniu NHS II nie 

potwierdzono wpływu witaminy D na niepłodność wynikającą z zaburzeń owulacji oraz ogólnie na 

płodność [62]. W badaniu duńskim wśród 153 kobiet planujących ciążę nie zaobserwowano korelacji 

pomiędzy poziomem witaminy D we krwi a poczęciami lub poronieniami [63]. Z kolei wśród kobiet 

poddanych procedurze In vitro, te, które miały wyższe stężenia witaminy D we krwi miały 4-krotnie 

wyższe prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, niż kobiety z niskim poziomem koncentracji witaminy D 

we krwi [64]. Pozytywny efekt odnotowano również wśród kobiet poddanych inseminacji 

wewnątrzmacicznej, po stymulacji owulacji [65]. 

Antyoksydanty w diecie kobiet z niepłodnością również analizowano, jako czynnik wpływający 

na poprawę płodności. W badaniach o zadowalającej metodologii nie udało potwierdzić się tego 

wpływu. Wynika z różnego składu suplementów stosowanych w tych badaniach. Metaanaliza 50 badań, 

włączająca 6510 kobiet nie potwierdziła wpływu antyoksydantów w postaci suplementów diety na 

poprawę płodności wśród kobiet z zaburzeniami płodności [66].  

Witaminy antyoksydacyjne, przede wszystkim witaminy A, C i E poprzez swoje działanie 

wpływają na płodność poprzez zapobieganie występowania zakażeń dróg rodnych, wpływie na cykl 

menstruacyjny, wpływ na prawidłowy rozwój płodu w przypadku witaminy A [67,68]. Niedobór 

witaminy E może wpływać na nieprawidłowy stan śródbłonka naczyń krwionośnych, wzrost ryzyka 

poronień, zaburzeń owulacji [68,69]. Działanie witaminy C przekłada się na prawidłowy wzrost 

pęcherzyków jajnikowych, przebieg owulacji oraz fazy lutealnej [55,69]. Najistotniejszą rolą 

antyoksydantów jest jednak utrzymanie równowagi redoks w komórkach, w której utrzymaniu biorą 

również udział składniki mineralne cynk, selen i magnez [55,67,70] 

 

Suplementacja składników mineralnych 

 

Wśród składników mineralnych w kontekście płodności istotne wydają się przede wszystkim 

żelazo, jod.  

W badaniu NHS II wykazano zależność pomiędzy spożyciem minimum 40 g żelaza ze źródeł 

roślinnych i suplementów, a efekt może być powiązany z obecnością transferryny w komórkach 

jajowych [70].  

Rola jodu w niepłodności powiązana jest z jego funkcją przy wytwarzaniu hormonów tarczycy 

tyroksyny i trójjodotyroniny. Jest składnikiem niezbędnym do syntezy tych hormonów [55]. Ze względu 

na  obecność receptorów dla trójjodotyroniny na oocytach oraz to, że zaburzenia funkcji wydzielniczej 

gruczołu tarczowego wpływają na płodność, jod również wpływa na płodność [71]. 
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Wpływ sposobu żywienia na płodność mężczyzny 

 

Masa ciała 

 

Podobnie jak wśród kobiet, wśród mężczyzn masa ciała wpływa na zdrowie reprodukcyjne.  

Nadmierna masa ciała mężczyzn wiąże się z obniżoną ilością i jakością nasienia oraz obniżonym 

stężeniem testosteronu [72]. Wśród mężczyzn wartość BMI jest dodatnio skorelowana ze stężeniem 

estradiolu i ujemnie ze stężeniem testosteronu [72]. Nadmierna masa ciała wśród mężczyzn poza 

wpływem na zaburzenia hormonalne wpływa również na wystąpienie zaburzeń seksualnych oraz 

niewłaściwą termikę, co jest istotne w procesie spermatogenezy [72]. 

 

Sposób żywienia 

 

Przyczyny niepłodności męskiej, z powodu praktycznie równego udziału w występowaniu 

niepłodności par, w porównaniu do niepłodności kobiecej są bardzo ważne do określenia, szczególnie 

że mężczyźni mniej chętnie i z większymi trudnościami akceptują fakt występowania problemów  

z płodnością po ich stronie. 

Z czynników żywieniowych szczególnie istotne w poprawie płodności są antyoksydanty,  

w badaniach stosowane w postaci suplementów diety, ogólny sposób żywienia oraz spożycie kwasów 

tłuszczowych trans. 

W metaanalizie 48 randomizowanych badań wśród 4179 mężczyzn z zaburzeniami płodności 

autorzy chcieli określić wpływ stosowania antyoksydantów na uzyskanie żywych urodzeń, zajść  

w ciążę. Uzyskano wyniki wskazujące, że suplementacja antyoksydantami może wpływać pozytywnie 

na uzyskanie żywych urodzeń oraz uzyskanie ciąży, oraz na poprawę jakości nasienia [73].  

Wyniki badań wskazują, że główną przyczyną obniżonej jakości nasienia jest stres oksydacyjny 

i zaburzona równowaga redoks. Wśród substancji antyoksydacyjnych zalecanych przy obniżonych 

parametrach nasienia znajdują się: witamina C, witamina E, l-karnityna, koenzym Q10, selen, beta-

karoten, resweratrol, likopen, cynk w połączeniu z kwasem foliowym [43,72]. 

Innymi składnikami o udokumentowanym wpływie na jakość nasienia są kwasy tłuszczowe 

trans oraz nasycone kwasy tłuszczowe. Wykazano, że spożycie kwasów trans i kwasów tłuszczowych 

nasyconych wiązało się z niską jakością nasienia [74,75,76,77], a spożycie kwasów tłuszczowych trans 

z obniżoną objętością jąder oraz niższym stężeniem testosteronu [78]. 

Sposób żywienia czy rodzaj stosowanej diety również miał wpływ na jakość nasienia. Dieta 

śródziemnomorska lub diety, które opierały się na spożyciu owoców morza, drobiu, pełnoziarnistych 

produktów zbożowych, warzyw i owoców były powiązane z lepszymi parametrami nasienia [79, 80]. 

Odwrotnie sposób żywienia charakteryzujący się wysokim spożyciem czerwonego mięsa  

i przetworów mięsnych, słodyczy, ziemniaków i słodkich napojów wiązał się z obniżoną jakością 

nasienia. 

 

Podsumowanie 

 

Na podstawie zgromadzonego piśmiennictwa wydaje się, że jedynym słusznym wnioskiem  

w kwestii określenia najodpowiedniejszego sposobu żywienia utrzymującego czy wzmacniającego 

płodność zarówno  kobiet, jak i mężczyzn jest stwierdzenie, że jest to stosowanie zasad prawidłowego 

żywienia na podstawie Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, opartej na warzywach  

i owocach, oraz dobór odpowiedniej suplementacji witaminowo-mineralnej. Istotne jest utrzymanie 

prawidłowej masy ciała lub jej zdrowa redukcja w postaci zastosowania odpowiedniej, zrównoważonej 

i przynoszącej stopniowe efekty diety, jak również wprowadzenie umiarkowanej aktywności fizycznej.  

Dodatkowo w sytuacji wystąpienia niepłodności, przede wszystkim po stronie kobiety, w niektórych 

przypadkach warto rozważyć przeprowadzenie badań genetycznych i przy stwierdzeniu występowania 

określonych polimorfizmów zastosować odpowiednią terapię dietetyczną z uwzględnieniem 

suplementów diety. Przy realizacji dobrze skomponowanych posiłków należy zwrócić uwagę na ich 

jakość i pochodzenie, szczególnie jeśli chodzi o mięso, produkty mięsne, ryby  

i owoce morza. Zdrowy sposób żywienia wpływa na stan zdrowia, również na płodność poprzez 

utrzymanie w równowadze gospodarki hormonalnej,  procesów oksydacyjnych i innych przemian 
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metabolicznych. Sposób żywienia oparty na przetworzonej żywności, ubogiej w witaminy i minerały, a 

bogatej w kwasy tłuszczowe nasycone, trans  i cukry proste wpływa negatywnie na stan zdrowia, 

osłabiając możliwości reprodukcyjne. 
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Streszczenie: Mimo iż ludzie są coraz bardziej świadomi faktu, że żywność, którą spożywają, wpływa 

na ich zdrowie, z roku na rok przybywa krajów, które borykają się z problemem otyłości oraz wzrostem 

częstości występowania chorób dietozależnych. Wynika to z ogromnej ilości  

i różnorodności dostępnych na rynku produktów żywnościowych, dostępu do dużej ilości, często 

nierzetelnych informacji na temat żywności i żywienia, a także wpływu na wybory, postawy  

i zachowania żywieniowe ludzi wielu innych czynników: biologicznych, kulturowych, społecznych,  

a także emocjonalnych i psychologicznych. Udzielanie ludziom pomocy w zrozumieniu  

i uwzględnieniu tych czynników w żywieniu należy do najważniejszych zadań edukacji żywieniowej. 

Współczesne gabinety kosmetologiczne to według wielu autorów nie tylko miejsce realizacji 

pielęgnacyjno-upiększających procedur kosmetologicznych, stanowią one także element nieformalnego 

systemu realizacji edukacji zdrowotnej, w tym także żywieniowej. Efektywne upowszechnianie przez 

kosmetologów wśród klientów gabinetów kosmetologicznych wiedzy żywieniowej, a przez to 

kształtowanie właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych oraz motywowanie do ich zmiany, może 

się przyczynić do pożądanej zmiany tej sytuacji w całym społeczeństwie. Celem pracy jest 

przedstawienie celów oraz możliwości realizacji edukacji żywieniowej przez kosmetologów w 

gabinetach kosmetologicznych. 

 

Słowa kluczowe: edukacja żywieniowa, kosmetolog, gabinet kosmetologiczny. 

 

Determinanty decyzji żywieniowych a znaczenie edukacji żywieniowej 

 

Na całym świecie zauważyć można coraz większe zainteresowanie ludzi żywnością  

i żywieniem, które stały się jednym z ważniejszych tematów ludzkich dyskusji. W mediach znaleźć 

można ogromną ilość informacji co i jak należy jeść. Coroczne badania klientów supermarketów 

wskazują, że ludzie coraz częściej podejmując decyzje o zakupie żywności, zastanawiają się nad tym, 

czy będzie ona korzystna dla ich zdrowia [1]. Z drugiej strony zauważyć można wzrost częstości 

występowania dietozależnych chorób przewlekłych jak choroba wieńcowa, niektóre rodzaje 

nowotworów, udar mózgu czy cukrzyca typu 2, które stanowią główne przyczyny zgonów w krajach 

rozwiniętych, w tym także w Polsce [2]. Mimo iż ludzie są coraz bardziej świadomi faktu, że żywność, 

którą spożywają, wpływa na ich zdrowie, podejmują decyzje żywieniowe, które coraz częściej w wielu 

krajach prowadzą do problemu otyłości, zwiększającej ryzyko zachorowania na wiele innych, 

poważnych chorób. Na taką sytuację wpływa wiele czynników.  

Przede wszystkim dokonywanie właściwych wyborów dotyczących żywności i żywienia 

utrudnia duża ilość oraz różnorodność dostępnej na rynku żywności [1]. W latach 80. XX w. typowy 

supermarket w USA oferował około 12 tys. produktów, wybranych z około 60 tys. dostępnych na rynku 

[3]. Dzisiaj na półkach supermarketów dostępnych jest około 40-50 tys. przetworzonych produktów 

spożywczych różnych marek, podczas gdy ich łączna liczba sięga 320 tys. [4]. Badania pokazują, iż 

mimo dostępu do różnorodnych produktów spożywczych wiele osób nie żywi się  

w sposób optymalny [5].  

Następnym problemem związanym z wyborami żywieniowymi jest przeciążenie informacyjne, 

czyli duża ilość skomplikowanych, nie zawsze rzetelnych informacji na temat żywności i żywienia 

docierająca do ludzi [1]. Jak wskazuje wiele raportów naukowych, ludziom do prawidłowego 

odżywiania nie wystarczają bowiem liczne informacje na temat np. wartości odżywczej pokarmów na 

opakowaniach, czy racjonalnego odżywiania, które dostępne są w prasie, telewizji czy Internecie. Ich 

ogromna ilość i trudna do weryfikacji jakość powoduje, że dla przeciętnej osoby podjęcie właściwych 
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decyzji żywieniowych jest niezwykle trudne, o ile niemożliwe [1]. 

Kolejną grupą czynników są czynniki społeczne, czyli np. spożywanie posiłków poza domem, 

odpowiadające zabieganemu stylowi życia. Dane wskazują, że w krajach rozwiniętych około 40% 

żywności spożywana jest przez ludzi poza domem, a nawet jeśli posiłki spożywane są w domu, często 

składają się z produktów przetworzonych lub gotowych, kupionych w innym miejscu [4]. Aż 92% ludzi 

zjada we własnym domu tzw. żywność „gotową do spożycia” [6].  

Dochodzą do tego również inne czynniki: kulturowe (np. przekazywanie z pokolenia na 

pokolenie nie zawsze optymalnych dla zdrowia wzorów żywienia) czy materialne (niskie dochody) oraz 

nakładające się na to biologiczne ograniczenia, które wspólnie powodują, że edukacja żywieniowa jest 

we współczesnym świecie bardzo potrzebna, a równocześnie trudna do prowadzenia. Na postawy oraz 

zachowania żywieniowe istotny wpływ mają bowiem wspomniane wcześniej, a także wiele innych, 

niewymienionych w tym opracowaniu, determinantów. Dlatego wspieranie ludzi  

w dokonywaniu właściwych wyborów stanowi poważne wyzwanie. Udzielanie im pomocy  

w zrozumieniu i uwzględnieniu tych czynników należy do najważniejszych aktualnych zadań edukacji 

żywieniowej [1]. 

 

Współczesna koncepcja i cele edukacji żywieniowej 

 

Edukacja żywieniowa to kombinacja strategii edukacyjnych wzmacnianych przez wsparcie 

środowiskowe, zaprojektowanych w taki sposób, aby ułatwić dobrowolne dokonywanie wyborów oraz 

podejmowanie zachowań związanych z żywnością i żywieniem, które sprzyjają zdrowiu i dobremu 

samopoczuciu, realizowanych z wykorzystaniem wielu metod, obejmujących działania na poziomie 

indywidualnym, instytucjonalnym, społecznym i politycznym [7].  

Edukacja żywieniowa nie jest synonimem rozpowszechniania informacji. Wyraz „edukacja” 

pochodzi od łacińskiego educare, które znaczy „wychowywać” lub „prowadzić” [8]. Proces edukacji 

żywieniowej polega więc nie tylko na przekazywaniu informacji i kształtowaniu umiejętności, lecz 

także na rozwijaniu motywacji oraz wspieraniu rozwoju i zmiany. Edukacja żywieniowa posługuje się 

zatem strategiami edukacyjnymi, które pomagają ludziom uczyć się, jak prawidłowo jeść. Cele te osiąga 

przez wzmacnianie motywacji odbiorców za pomocą skutecznych kampanii informacyjnych, jak 

również zwiększanie ich umiejętności i stwarzanie możliwości ich wykorzystania [7]. Taka koncepcja 

edukacji żywieniowej pozwala na jej realizację przez przedstawicieli różnych grup zawodowych oraz 

w różnych miejscach, w tym także przez kosmetologów w gabinetach kosmetologicznych. 

 

Gabinety kosmetologiczne, jako miejsca realizacji edukacji żywieniowej 

 

Edukacja żywieniowa może być realizowana w wielu siedliskach [7]. W jej dotychczasowej 

koncepcji kluczowym medium upowszechniania wiedzy żywieniowej oraz miejscem kształtowania 

prawidłowych nawyków dotyczących żywności i żywienia było głównie szkolnictwo, oraz pozaszkolne 

placówki edukacyjne. Uważano, że systematycznie zaplanowana edukacja żywieniowa może odbywać 

się w dobrze znanych, formalnych miejscach edukacji (np. w szkołach), gdzie treści powinni 

przekazywać specjalnie przeszkoleni nauczyciele, absolwenci takich kierunków studiów, jak 

technologia żywności i żywienia człowieka lub dietetyka, ewentualnie inne osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami, na przykład instruktorki żywienia czy pielęgniarki [9]. Jednak od jakiegoś czasu 

edukacja żywieniowa realizowana jest w miejscach mogących wydawać się nietypowymi – miejscach 

nieformalnych, takich jak kliniki i przychodnie, domy kultury, banki żywności, miejsca pracy, 

supermarkety i inne [7]. Aktualnie najbardziej rozpowszechnioną formą szerzenia edukacji żywieniowej 

jest Internet, szczególnie media społecznościowe [10]. Od kilku lat coraz częściej, jako miejsce 

nieformalnej edukacji żywieniowej wskazuje się także gabinety kosmetologiczne [11]. 

 

Kosmetolodzy, jako edukatorzy zdrowia 

 

Wielu autorów podjęło się analizy zawodu kosmetologa w aspekcie możliwości promowania 

zdrowia i edukacji zdrowotnej dowodząc, że kosmetolog ze względu na swoją wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wydaje się odpowiednim specjalistą do edukowania klientów w zakresie profilaktyki i 

prewencji chorób, a także innych czynników zagrażających zdrowiu [12]. B. Makowska i B. Frączek 
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podkreślają, że posiadane kompetencje uzasadniają włączenie kosmetologów w proces rozwiązywania 

problemów zdrowotnych ludzi i uznanie ich za liderów promocji zdrowia [13]. Natomiast D. Plichta i 

R. Śpiewak, analizując pochodzące z doniesień naukowych dane o działaniach z zakresu edukacji 

zdrowotnej prowadzonej przez kosmetologów, a także programy promocji zdrowia prowadzone w 

salonach kosmetologicznych, wyodrębnili trzy sposoby realizacji edukacji zdrowotnej w salonie 

kosmetologicznym [14]: samodzielnie działający kosmetolodzy wykorzystujący własne kompetencje, 

kosmetolodzy jako celowo przeszkoleni promotorzy zdrowia, realizujący programy edukacyjne 

opracowane przez źródła zewnętrzne, a także poprzez salony kosmetologiczne, gdzie niebędący 

kosmetologami wolontariusze organizacji prozdrowotnych realizują programy edukacyjne, ze względu 

na możliwość dotarcia do wielu odbiorców. A. Dana, T. Makowiec-Dąbrowska wskazują na rolę 

kosmetologów w  profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów złośliwych skóry, jako tego 

specjalisty, który zawodowo zajmując się skórą ludzką, powinien przyczyniać się do podwyższania 

świadomości klientów na temat czynników ryzyka nowotworów złośliwych skóry, promować 

pozytywny obraz nieopalonej skóry i zachęcać klientów do rezygnacji z kąpiel 

i słonecznych oraz solarium [15]. Natomiast B. Antoszewski, A. Kasielska, I. Jokiel i M. Fijałkowska w 

swojej pracy doceniają prewencyjną rolę kosmetologów w przypadkach zmian skórnych dodając, że 

absolwenci kosmetologii są świadomi zagrożeń zdrowotnych związanych z nowotworami skóry, 

wykazali także w swoich badaniach, że kosmetolodzy podczas wykonywania pracy w gabinecie 

kosmetologicznym obserwują zmiany skórne na ciele klienta, informują o zauważonych zmianach 

 i sygnalizują konieczność ich przebadania przez specjalistę [16]. I. Kuźmicz, J. Masłowska,  

I. Wasilewska i E. Kleszczewska wskazują natomiast, że kosmetolog to również jedna z pierwszych 

osób, która może wykryć zmiany patologiczne w piersi kobiecej. Podczas wykonywania zabiegów 

pielęgnacyjnych w obrębie piersi, kosmetolodzy mają szansę wyczuć zmiany w ich strukturze lub 

zauważyć niepokojące zmiany w wyglądzie. Autorki podkreślają, że obowiązkiem kosmetologów jest 

niezwłoczne skierowanie klientki z podejrzanymi objawami do lekarza specjalisty w celu wykluczenia 

lub potwierdzenia choroby [17]. J. Klonowska dodaje, że zabiegi w obrębie piersi dają dodatkowo 

możliwość przełamania tabu i podjęcia dialogu na temat nowotworu sutka [18]. 

W publikacjach popularnonaukowych oraz naukowych wskazuje się także rolę kosmetologów 

jako edukatorów żywieniowych [11].  

 

Kosmetolodzy, jako edukatorzy żywieniowi 

 

Wśród zawodów okołomedycznych, wywodzących się z obszaru nauk o zdrowiu, na szczególną 

uwagę zasługują kosmetolodzy, którzy posiadają szeroki zakres wiedzy i umiejętności do realizacji 

edukacji żywieniowej, zarówno w miejscu swojej pracy, jak i w środowisku lokalnym [11,12].  

Do podstawowych umiejętności kosmetologów zalicza się m.in. zdolność diagnozowania 

występujących u klientów problemów zdrowotnych i związanych z nimi dolegliwości 

kosmetologicznych, znajomość metod, technik i narzędzi terapii kosmetologicznej, w tym metodyki 

zabiegów kosmetologicznych, oraz umiejętność planowania, prowadzenia i oceny opieki 

kosmetologicznej [19]. Jednak aktualnie kosmetolodzy występują w roli nie tylko realizatorów terapii 

kosmetologicznej skóry, ale głównie doradców i konsultantów wspierających klientów gabinetów 

kosmetologicznych w działaniach prozdrowotnych oraz uzupełnianiu wiedzy o żywności i żywieniu,  

a także motywowaniu do zmiany wyborów, postaw i nawyków żywieniowych, co jest zgodne i wynika 

z ich profilu zawodowego [12].  

Dobrze wykształceni i świadomi zagrożeń zdrowotnych kosmetolodzy nierzadko jako pierwsi 

mogą wykryć nieprawidłowości w wyglądzie i funkcjonowaniu organizmu, jakimi są nadwaga  

i otyłość. Korzystając ze swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji kosmetolodzy mogą skutecznie 

zachęcić klientów do stosowania prozdrowotnych działań w zakresie żywności i żywienia lub, gdy to 

niezbędne, skierować do odpowiedniego specjalisty, na przykład dietetyka [11].  

Praca edukacyjna kosmetologów może się odbywać przy okazji codziennych działań 

zawodowych z wykorzystaniem wykształcenia nabytego w trakcie studiów, a także podczas realizacji 

projektów prozdrowotnych realizowanych na zlecenie różnorodnych instytucji. Kosmetolodzy mogą 

realizować założenia współczesnej edukacji żywieniowej również jako członkowie 

interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. Współczesny model holistycznej opieki nad osobami  

z problemem nadwagi i otyłości w zakresie wypracowania szczupłej i zdrowej sylwetki wymaga 
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współpracy i współodpowiedzialności zawodowej wszystkich członków zespołu terapeutycznego,  

w którego skład powinni wchodzić specjaliści z zakresu medycyny, dietetyki i wychowania fizycznego, 

ale także kosmetolodzy. Podstawą efektywnej współpracy wszystkich członków zespołu 

terapeutycznego powinna być świadomość zakresu kompetencji, roli i zadań każdego z nich, wynikająca 

z posiadanych kwalifikacji zawodowych [20]. 

 

Zadania kosmetologów, jako edukatorów żywieniowych 

 

Analizując powyższe, aktualnie obowiązujące programy nauczania studentów studiów 

kosmetologicznych, a także zakres kompetencji czynnych zawodowo kosmetologów, można wymienić 

następujące zadania, które mogą być realizowane przez nich, jako edukatorów żywieniowych [11]: 

 diagnozowanie potrzeb klientów w zakresie żywności i żywienia oraz czynników wpływających na 

ich decyzje żywieniowe, które mają wpływ na stan ich zdrowia oraz urody, 

 dobieranie, planowanie, kontrolowanie i ocenianie efektów indywidualnego programu 

pielęgnacyjnego i upiększającego z uwzględnieniem potrzeb oraz możliwości klientów dotyczących 

ich wyborów, postaw i zachowań żywieniowych, jako terapii uzupełniającej terapię dietetyczną, 

 doradztwo w zakresie usług kosmetologicznych związanych z pielęgnacją i upiększaniem ciała,  

z uwzględnieniem potrzeb oraz możliwości klientów dotyczących ich wyborów, postaw  

i zachowań żywieniowych, 

 popularyzowanie wiedzy z zakresu żywności i żywienia,  

 wspieranie klientów w podnoszeniu jakości ich życia poprzez dążenie do osiągnięcia dobrostanu 

fizycznego, psychicznego i społecznego, poprzez właściwe nawyki żywieniowe, 

 stymulowanie i motywowanie do zachowań prozdrowotnych, a w szczególności podejmowania 

właściwych nawyków żywieniowych, 

 kreowanie warunków życia klientów, aby mogli oni podejmować racjonalne decyzje, postawy  

i nawyki żywieniowe tak, aby długo pozostać w zdrowiu i urodzie, 

 pobudzanie aktywności prozdrowotnej klientów związanej z racjonalnym odżywianiem, w celu 

zaspokajania ich potrzeb związanych z urodą fizyczną ciała, 

 włączanie klientów w prozdrowotne programy żywieniowe różnorodnych instytucji i placówek, 

 pełnienie funkcji specjalistów pierwszego kontaktu w sprawach związanych z żywnością i 

żywieniem, redukcją masy ciała oraz współpraca w zespole terapeutycznym ze specjalistami z 

zakresu dietetyki, 

 inspirowanie klientów do samodzielności i odpowiedzialności za własne zdrowie w kontekście 

żywności i żywienia. 

Realizacja wymienionych zadań wymaga wypracowania w procesie edukacji kosmetologicznej 

u absolwentów kosmetologii poza wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami specjalistycznymi w 

zakresie pielęgnacji i upiększania ludzkiego ciała, następujących płaszczyzn kompetencyjnych, które 

niezbędne są, aby w przyszłej pracy zawodowej, pełnić rolę edukatorów żywieniowych [11]: 

1. Teoretyczna wiedza: 

a. na temat żywności i żywienia, 

b. dydaktyczna, czyli znajomość nowoczesnych koncepcji, metod i technik edukacyjnych 

szerzenia edukacji żywieniowej oraz znajomość technik i metod wykorzystywanych do 

analizy jej efektów;   

2. Praktyczne umiejętności wykorzystania i adaptacji do potrzeb gabinetu kosmetologicznego 

koncepcji, metod i technik edukacyjnych szerzenia edukacji żywieniowej oraz umiejętność 

praktycznego wykorzystania technik i metod wykorzystywanych do analizy jej efektów; 

3. Kompetencje społeczne umożliwiające skuteczne zarządzanie zmianą, czyli inicjowanie zmian  

w wyborach, postawach i zachowaniach żywieniowych klientów. Główną rolą kosmetologów jako 

edukatorów żywieniowych jest występowanie w roli kreatorów zaangażowania, oznacza to 

wpływanie na poziom zaangażowania klientów gabinetów kosmetologicznych w sprawy ich 

wyborów, postaw i nawyków żywieniowych przejawiające się podnoszeniem wiedzy na temat 

żywności i żywienia oraz wspieranie ich w podejmowanych decyzjach żywieniowych, co 

równoznaczne jest z koncepcją coachingu żywieniowego; 
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4. Osobista wiarygodność, czyli kierowanie się wartościami, które na pierwszym miejscu stawiają 

dobro klienta, tworzenie właściwych relacji z klientem opartych na zaufaniu i współpracy, oraz 

spójność między własnymi postawami i zachowaniami żywieniowymi a podejmowanymi  

w odniesieniu do klientów działaniami. 

 

Kosmetolodzy, jako wyspecjalizowani dydaktycy żywieniowi 

 

Efektywna realizacja dwóch celów edukacji żywieniowej przez kosmetologów: popularyzacji 

wiedzy żywieniowej oraz motywowanie do zmiany, możliwe jest dzięki przestrzeganiu w całym 

procesie określonych zasad postępowania edukacyjnego/dydaktycznego. Niezwykle istotne jest, aby 

kosmetolodzy kształceni do roli edukatora żywieniowego mieli odpowiednie przygotowanie do 

upowszechniania wśród swoich klientów wiedzy o żywności i żywieniu, przynajmniej  

w podstawowym zakresie. Poza znajomością najnowszej, opartej na najnowszych wynikach badań 

naukowych wiedzy o żywności i żywieniu, konieczne jest wyposażenie kosmetologów w teoretyczną 

wiedzę z zakresu pedagogicznych aspektów nauczania i wychowania (m.in. pedagogiki ogólnej, 

metodyki i dydaktyki szczegółowej), elementów psychologii (m.in. komunikacji interpersonalnej). 

Ważne jest także przygotowanie praktyczne do działalności edukacyjnej/dydaktycznej z różnymi 

grupami odbiorców (młodzieżą i dorosłymi) w zakresie prowadzenia pogadanek, kursów, szkoleń  

i instruktaży teoretycznych i praktycznych – jednakowo dla klientów indywidualnych oraz całych grup. 

Można tego dokonać, wprowadzając do programu studiów przedmiot/przedmioty o takiej tematyce, 

ewentualnie umożliwić studentom odbycie kursu z przygotowania pedagogicznego w trakcie studiów. 

Aktualnie jest to osiągalne tylko na niektórych uczelniach kształcących kosmetologów [12]. 

 

Kosmetolodzy, jako coachowie żywieniowi 

Zgodnie z przywołaną wcześniej aktualną koncepcją edukacji żywieniowej, jest ona nie tylko 

przekazywaniem wiedzy o żywności i żywieniu, ale także motywowaniem do zmiany wyborów, postaw 

i zachowań żywieniowych. Odpowiednio przygotowani kosmetolodzy mogą realizować założenia 

coachingu żywieniowego. Wprowadzenie do kształcenia kosmetologicznego zagadnień  

z tego obszaru może dostarczyć kosmetologom, jako osobom profesjonalnie zajmującym się 

pomaganiem swoim klientom w drodze do pełni ich dobrostanu psycho-fizycznego, w odniesieniu do 

ich nawyków żywieniowych, wielu skutecznych metod i narzędzi edukacyjnych motywujących ich 

klientów do zmiany. Kosmetolodzy jako coachowie żywieniowi mogliby pomagać w uświadomieniu, 

jak wybory, postawy i zachowania żywieniowe klientów wpływają na ich zdrowie i urodę, biorąc pod 

uwagę tryb życia, poziom motywacji i stan zdrowia oraz wspierają w codziennych wysiłkach we 

wprowadzaniu nowego, zdrowego stylu żywienia. Dzięki temu kosmetolodzy mogliby wpływać na 

polepszenie jakości życia klientów, zwiększając ich zadowolenie w różnych obszarach codziennego 

funkcjonowania [11,21]. 

Występujący w roli edukatora żywieniowego kosmetolodzy powinni być ekspertami  

w przygotowywaniu zajęć i ciekawych aktywności dla różnych grup odbiorców. Wyniki badań 

wskazują, że skuteczność edukacji żywieniowej może być w danej grupie większa, jeśli  

w projektowaniu aktywności uwzględni się konkretne docelowe zachowanie oraz czynniki motywujące, 

ułatwiające i wspierające zmianę zachowania odbiorców. Kosmetolodzy dysponują wiedzą na temat 

swoich klientów, która może pomóc zrozumieć, jak ludzie ci dokonują wyboru pokarmów, co może 

zmotywować ich do podjęcia zmiany i co może ją ułatwić [22-24]. 

 

Kosmetolodzy, jako wzorce racjonalnego odżywiania 

 

Istotną sprawą jest oddziaływanie kosmetologów poprzez doby przykład. Kosmetolodzy, jako 

edukatorzy żywieniowi powinni dbać o to, aby postawy i wiedza, którą propagują, nie stały  

w sprzeczności z ich własnym postępowaniem i nawykami żywieniowymi. Muszą wierzyć w to, czego 

chcą uczyć innych. Kosmetolodzy powinni zatem unikać używek czy niewłaściwej diety. W swojej 

codziennej praktyce zawodowej powinni nieustannie prowadzić działalność edukacyjną, wychowawczą 

i naśladowniczą, w codziennym kontakcie ze swoimi klientami – podczas przeprowadzania diagnostyki 

kosmetologicznej, wykonując zabiegi kosmetologiczne czy udzielając porady kosmetologicznej. Swoim 
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autorytetem fachowym oraz wiedzą powinni budować zaufanie  

i zachęcać klientów do naśladownictwa. Powinni oni stanowić dla swoich klientów wzorzec do 

naśladowania, jeśli chodzi o poglądy i działania żywieniowe [12]. 

 

Klienci kosmetologiczni, jako odbiorcy edukacji żywieniowej 

 

Zgodnie z jej współczesną koncepcją, edukacja żywieniowa powinna docierać do szerokiej 

grupy odbiorców, zróżnicowanych pod względem wieku, etapu życia, statusu społeczno-

ekonomicznego, środowiska kulturowego i innych czynników. W przypadku gabinetów 

kosmetologicznych jest to jak najbardziej możliwe, ponieważ ich klientami są osoby różnej płci 

(kobiety, mężczyźni), dużej rozpiętości wiekowej (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy), 

reprezentujący różne środowiska społeczne i kulturowe oraz zróżnicowani pod względem wielu innych 

kryteriów [25].  

 

Odbiorcy w różnych okresach życia 

 

Programy edukacji żywieniowej realizowane przez kosmetologów w gabinetach 

kosmetologicznych powinny być kierowane do osób w każdym wieku i na każdym etapie życia 

Popularyzacją wiedzy żywieniowej i motywowaniem do zmiany wyborów, postaw i nawyków 

żywieniowych kosmetolodzy powinni się objąć wszystkie te grupy, niemniej w pierwszej kolejności 

osoby szczególnie zagrożone niedoborami składników odżywczych, tj. dzieci i młodzież, osoby starsze, 

kobiety ciężarne i karmiące. Szczególnie ważną częścią klienteli gabinetów są ludzie młodzi, u których 

nieprawidłowe zachowania żywieniowe są główną przyczyną nadwagi i otyłości prostej, stąd główny 

nacisk w edukacji żywieniowej powinno się kłaść także na tę właśnie grupę. Stąd od kosmetologów 

wymagana jest znajomość specyfiki rozwoju ludzkiego organizmu na różnych etapach życia, we 

wszystkich jego aspektach (fizycznym, psychicznym i społeczno-kulturowym) [25]. 

 

Odbiorcy w różnych grupach społeczno-kulturowych 

 

W Polsce zwiększa się różnorodność społeczna, etniczna i kulturowa. Dlatego programy 

edukacyjne dotyczące żywności i żywienia powinny być kierowane do konkretnych grup społecznych 

(np. osób pochodzenia azjatyckiego). Stąd od kosmetologów szczególnie wymagana jest wrażliwość 

kulturowa, dzięki której będą oni w stanie uwzględniać związane z żywieniem tradycje, kultywowane 

przez takich klientów, oraz koncentrować się na zdolnościach i mocnych stronach takich klientów, przez 

co możliwe będzie skuteczne realizowanie założeń edukacji żywieniowej [25]. 

 

Zakres edukacji żywieniowej w gabinetach kosmetologicznych 

 

Zakres upowszechnianej wiedzy żywieniowej powinien wynikać ze znajomości sposobu 

żywienia osób, do których jest ona kierowana, popełnianych przez nich błędów żywieniowych  

i wynikających stąd potrzeb. Istotne znaczenie dla wyboru przekazywanych treści ma także zapoznanie 

się z oczekiwaniami, poziomem wiedzy i zdolnościami percepcyjnymi odbiorców, przy uwzględnieniu 

danych socjo-demograficznych, takich jak: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan 

zdrowia, sytuacja materialna, charakter wykonywanej pracy, i innych uznawanych za istotne – na 

przykład związanych ze stylem życia (dbałość o ciało, sposób spędzania wolnego czasu, aktywność 

fizyczna, stosowanie używek itp.) [11,12, 26].  

 

Metody edukacji żywieniowej w gabinetach kosmetologicznych 

 

W kontekście zarysowanej wcześniej koncepcji edukacji żywieniowej efektywna realizacja jej 

celów jest możliwa dzięki przestrzeganiu w całym jej procesie określonych zasad postępowania 

dydaktycznego. Rola kosmetologów w całym procesie wymaga umiejętności doboru właściwych treści 

edukacyjnych, a także umiejętności wykorzystywania różnych form, metod i technik ich przekazywania. 

Powinny się one koncentrować nie tylko na pojedynczym kliencie, ale i na całych grupach klientów 

oraz być możliwie najściślej dostosowane do potrzeb, poziomu i możliwości percepcji [11,12,26]. 
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Zgodnie z zasadami dydaktyki upowszechnianie w gabinetach kosmetologicznych wiedzy  

o żywieniu można prowadzić w bezpośrednim kontakcie z ludźmi na organizowanych w tym celu 

wykładach, pogadankach, dyskusjach (metody słowne), pokazach, pomiarach (metody obserwacji), 

kursach (działanie praktyczne) albo w ramach poradnictwa indywidualnego. Popularyzowanie 

właściwych nawyków żywieniowych oraz wiedzy o żywności i żywieniu można też prowadzić 

pośrednio: za pomocą różnego rodzaju wydawnictw (czasopism, książek, broszur, ulotek, plansz) oraz 

tzw. środków masowego przekazu, do których należą przede wszystkim prasa codzienna, radio, 

telewizja, komputer i Internet [11,12,26]. 

Skutecznemu nauczaniu sprzyja posługiwanie się rozmaitymi formami dydaktycznymi, 

angażującymi – poza wzrokiem i słuchem – również inne zmysły oraz łączenie kilku metod, na przykład 

wykładu z pokazem i dyskusją. Do metod opartych na werbalnym przekazie należą pogadanki, wykłady 

i pokazy. Zwiększenie zainteresowania i pobudzenie aktywności słuchaczy daje uczestnictwo w 

dyskusji. Metoda ćwiczeń praktycznych najlepiej realizuje zasady: poglądowości, aktywnego 

uczestnictwa w procesie kształcenia, utrwalania i wiązania wiedzy z praktyką. Do aktywizujących form 

nauczania należą też zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami, polegającymi na stworzeniu tzw. 

sytuacji problemowej, zmuszającej uczestników do samodzielnego myślenia, rozwiązywania bardziej 

skomplikowanych zagadnień, dokonywania oceny zdarzeń  

i prawidłowego wnioskowania oraz podejmowania właściwych decyzji [11,12,26-29]. 

Szczególną rolę w upowszechnianiu wiedzy o racjonalnym żywieniu odgrywają środki 

dydaktyczne, którymi są przedmioty materialne umożliwiające usprawnienie procesu kształcenia. Ich 

znaczenie odnosi się do takiej organizacji procesu nauczania i uczenia się, który będzie gwarantował 

jak najlepsze wyposażenie w kompetencje niezbędne na danym etapie edukacyjnym [11,12]. Przy 

właściwym ich wykorzystaniu można znacznie podnieść skuteczność przyswajania wiedzy, pozwalają 

one bowiem doskonalić zdolność postrzegania istotnych cech, zależności i zasad oraz ułatwiają 

stosowanie nabytych wiadomości w praktyce. W kontekście gabinetu kosmetologicznego środkami 

dydaktycznymi mogą być nagrania, filmy, fotografie, plansze, obrazy, rysunki, wykresy, diagramy, 

przyrządy pomiarowe i różnego rodzaju wydawnictwa [11,12,26-29]. 

Oceniając warunki pracy kosmetologów preferowanym sposobem przekazywania swoim 

klientom informacji o zdrowiu, żywności i żywieniu będą indywidualne rozmowy prowadzone przy 

okazji przeprowadzania procedur kosmetologicznych, organizowane cyklicznie konsultacje czy 

warsztaty ze specjalistami dietetykami, wręczanie ulotek, broszur oraz filmy edukacyjne [11,12]. 

Działania edukacyjne można prowadzić, wykorzystując materiały własnego autorstwa lub oprzeć się na 

tych dostępnych dla ogółu społeczeństwa, tworzonych przez najkompetentniejszych ekspertów na 

potrzeby różnorodnych projektów żywieniowych [11,12,26-29]. Bardzo obecnie ważnym kanałem 

szerzenia edukacji żywieniowej jest Internet – strona internetowa gabinetu oraz profil w mediach 

społecznościowych. 

Istnieje wiele możliwości szerzenia edukacji żywieniowej w bardzo atrakcyjnych dla klientów 

gabinetów kosmetologicznych formach np. w postaci pokazów przygotowania prostych potraw, podczas 

których klienci mogą przygotować proste potrawy lub napoje, mogą zmniejszyć poczucie, że 

przygotowywanie posiłków korzystnych dla zdrowia i urody jest czasochłonne, trudne i drogie.  

W warunkach gabinetu kosmetologicznego łatwo pokazać potrawy/napoje niewymagające gotowania. 

Inną możliwością są degustacje- ludzie często nie chcą jeść pokarmów, których nie znają lub wydają im 

się niesmaczne, choć nigdy ich nie spróbowali. Zapewnienie możliwości spróbowania potraw znanych 

lub przynajmniej podobnych do tego, co znają, przygotowanych w odmienny, korzystniejszy dla 

zdrowia sposób, może zwiększyć motywację do spożywania tych produktów. W gabinecie 

kosmetologicznym istnieje wiele okazji do ich spróbowania. 

 

Kształcenie kosmetologów do roli edukatorów żywieniowych 

 

Niezwykle istotne jest, aby kosmetolodzy chcący występować w roli edukatora żywieniowego 

mieli odpowiednie przygotowanie do upowszechniania wiedzy o żywności i żywieniu wśród swoich 

klientów oraz do motywowania do zmiany ich wyborów, postaw i zachowań żywieniowych [11,12, 26-

30].  

Szkolenie kosmetologów zarówno z jednego, jak i drugiego zakresu powinno się odbywać na 

kursach, wykładach prowadzonych przez specjalistów na przykład w ramach przedmiotu dietetyka  
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i żywienie człowieka, w połączeniu ze szkoleniem pedagogicznym, które pozwoli odpowiednio dobrać 

metodę i zakres edukacji żywieniowej. Oczywistym jest, że kosmetolodzy, uzyskując tytuł specjalisty 

w dziedzinie kosmetologii, mogą prowadzić tylko podstawowe poradnictwo dietetyczne w zakresie 

żywienia dorosłych. Jednak po raz kolejny przywołując współczesną koncepcję edukacji żywieniowej, 

mogą się oni doskonale sprawdzić w roli coachów żywieniowych, motywujących swoich klientów do 

zmiany [31-33]. 

 

Podsumowanie 

 

Edukacja zdrowotna ma coraz większe znaczenie w działalności zawodowej kosmetologów,  

a rozwój edukacja żywieniowa jest przyszłością kosmetologii. Rola kosmetologów, jako edukatorów 

żywieniowych może odbywać się spontanicznie na podstawie wykształcenia nabytego w trakcie nauki 

zawodu lub wiązać się z realizacją programów zdrowotnych na zlecenie organizacji i stowarzyszeń. 

Dotychczasowe doświadczenia przekonują, że realizowane przez kosmetologów programy edukacyjne 

są efektywne i korzystne dla zdrowia publicznego. 

Upowszechnianie wiedzy o żywności i żywieniu w gabinetach kosmetologicznych może być 

realizowane na specjalnie organizowanych wykładach, spotkaniach, szkoleniach, pokazach. 

Wykorzystywane mogą być różnego rodzaju środki dydaktyczne, a także narzędzia pomiarowe oraz 

środki masowego przekazu. Największą rolę odgrywają rozmowy indywidualne z klientem. Mogą one 

mieć charakter informacji, porady czy instruktażu. Rozmowa indywidualna daje większą możliwość 

oddziaływania edukacyjnego niż inne formy, gdyż dotyczy aktualnej sytuacji zdrowotnej danej osoby a 

intymny nastój gabinetu kosmetologicznego oraz regularność wizyt sprzyjają otwarciu się  

i nawiązaniu życzliwej relacji między kosmetologiem a klientem.  

Istotną sprawą jest wiarygodność upowszechnianej wiedzy, która powinna być oparta na aktualnych 

wynikach badań naukowych, oraz wiarygodność samych kosmetologów, którzy reprezentują spójność 

swoich postaw i zachowań w zakresie żywienia. Ważnym elementem procesu edukacji żywieniowej jest 

badanie jej efektywności poprzez ocenę poziomu wiedzy przed edukacją i po niej oraz zmiany nawyków 

żywieniowych [34,35]. 

Edukacja żywieniowa w gabinecie kosmetologicznym powinna obejmować w możliwie szerokim 

zakresie wszystkie grupy odbiorców. Wymaga ona od kosmetologa nie tylko głębokiej wiedzy, ale  

i dużej odpowiedzialności, ponieważ jej głównym celem jest osiągnięcie poprawy stanu zdrowia 

społeczeństwa. Spełnienie tego zamierzenia może być możliwe poprzez realizowanie konkretnych 

celów, które mogą być formułowane w następujący sposób, w odniesieniu do gabinetu 

kosmetologicznego i jego klientów: 

1. poznanie, zrozumienie i zaakceptowanie podstawowych zasad prawidłowego żywienia, 

2. wykształcenie świadomej potrzeby praktycznego stosowania tych zasad, jako istotnego elementu 

profilaktyki chorób na tle wadliwego żywienia, 

3. poznanie i zrozumienie wad najczęściej stosowanych diet odchudzających oraz ich niekorzystnego 

wpływu na zdrowie, 

4. zmiana niewłaściwych nawyków i zwyczajów żywieniowych. 

Mimo że możliwość występowanie kosmetologów w roli edukatorów żywieniowych spotyka się  

z dużą aprobatą, zarówno samych kosmetologów, jak i klientów gabinetów kosmetologicznych, 

aktualnie realizacja edukacji żywieniowej w gabinetach odbywa się nieregularnie i w sposób 

niezaplanowany. Aby była ona realizowana w sposób optymalny, wymaga odpowiedniego 

przygotowania kadr kosmetologicznych oraz kadr kształcących kosmetologów. 
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NUTRIKOSMETYKI JAKO SUPLEMENTY DIETY I ICH DZIAŁANIE 
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Streszczenie: Ważną grupę suplementów diety, bogatych w składniki odżywcze i biologicznie aktywne 

stanowią preparaty wpływające na stan skóry, włosów i paznokci. W ich składzie znajdują się substancje 

czynne oraz substancje pomocnicze, które mogą wpływać na procesy fizjologiczne zachodzące w 

skórze, powodując korzystny wpływ na jej wygląd i kondycję. Celem pracy jest przedstawienie 

zagadnienia suplementacji diety i zwrócenie uwagi na rolę pewnej grupy suplementów diety – 

nutrikosmetyków oraz znaczenia właściwej suplementacji diety tego typu produktami, jako ważnego 

czynnika wpływającego na dobrą kondycję i stan zdrowia skóry, włosów i paznokci. 

 

Słowa kluczowe: nutrikosmetyki, suplementy diety, żywienie, żywność prozdrowotna. 

 

Wstęp 

 

Wiadomo, że między żywnością, żywieniem, a zdrowiem człowieka istnieją ścisłe zależności. 

Jakość żywności, na którą wpływ mają głównie sanitarno-higieniczne warunki produkcji, przetwórstwa 

i obrotu handlowego oraz wartość odżywcza żywności, wynikająca z jej składu chemicznego i 

informująca o zawartości niezbędnych dla organizmu składników odżywczych to czynniki, które są 

wzajemnie zależne i warunkują dobry stan zdrowia człowieka (Rys. 1). Właściwe odżywianie i 

uzupełnianie codziennej diety odpowiednio dobranymi produktami, bogatymi  

w różnorodne związki biologicznie aktywne ma zasadniczy wpływ na ogólny stan zdrowia człowieka  

i właściwe funkcjonowanie poszczególnych narządów, w tym skóry i jej przydatków. 

 

Rys. 1. Związki między żywnością, żywieniem a zdrowiem 

 

 
Źródło: J. Gawęcki, T. Mossor-Pietraszewska, Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 

 

Suplementy diety, a nowe kategorie produktów – nutrikosmetyki 

 

W ostatnich latach rynek suplementów gwałtownie wzrósł. Szacuje się, że około 20% populacji 

w Polsce stosuje suplementy diety. Znaczenie suplementów diety dla zdrowia jest też ciągle badane i 

powoduje istotne różnice zdań wśród fizjologów, lekarzy, dietetyków i farmaceutów. Coraz częściej 

pojawia się też pytanie o bezpieczeństwo ich stosowania. W ostatnich latach obserwuje się stały, bardzo 

szybko narastający, wzrost zażywania suplementów diety. Dotyczy to zarówno osób zdrowych, jak i 

chorych. Bardzo często po suplementy diety sięgają osoby uprawiające sport, ludzie starsi oraz żyjący 

w szybkim tempie, niemający czasu na racjonalne żywienie. Niektóre suplementy stosowane są także 

jako uzupełnienie farmakoterapii bądź też z zamiarem poprawienia urody lub wyglądu skóry. 
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Tymczasem naukowcy z całego świata wyrażają pogląd (prezentowany w zaleceniach dla ogólnej 

populacji), że najważniejszym sposobem utrzymania zdrowia oraz zmniejszenia ryzyka chorób (m.in. 

układu krążenia, nowotworów złośliwych, otyłości, cukrzycy i innych) jest zbilansowana dieta 

zawierająca niezbędne składniki odżywcze w odpowiednich proporcjach oraz aktywność fizyczna. 

Dietetyka to dziś jedna z bardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki, a moda na 

zdrowy styl życia, warunkowany m.in. zdrowym odżywianiem jest w obecnych czasach popularnym 

trendem. W zaleceniach i zgodnie z najnowszymi tendencjami w dietetyce dobór odpowiedniej diety, 

jej nazwa, powinny uwzględniać zasadnicze jej cechy ze wskazaniem i wyszczególnieniem składu  

i zawartości wybranych składników odżywczych [1]. Także przemysł kosmetyczny to jeden  

z najdynamiczniej rozwijających się sektorów przemysłu na świecie. Rozwój ten ukierunkowany jest 

obecnie nie tylko na nowoczesne preparaty lub techniki i zabiegi kosmetyczne, ale także na wytyczanie 

nowych kierunków i na kreowanie zupełnie nowych, innowacyjnych kategorii w zakresie formy, 

stosowania czy pochodzenia preparatów. W powszechnym obiegu spotykane są dzisiaj określenia: 

dermokosmetyki, kosmeceutyki, biokosmetyki oraz nutrikosmetyki [2]. Nazywane tak preparaty 

konsumenci identyfikują jako preparaty specjalnego przeznaczenia lub pochodzenia, często jako 

przyjmowane doustnie i wspomagające codzienną dietę czy stosowanie klasycznych preparatów 

naskórnych. Nadaje się im najczęściej postać tabletki, drażetki lub kapsułki, rzadziej proszku czy 

roztworu. W ich składzie znajdują się substancje czynne, które poprzez właściwości i działanie 

biologiczne, mogą wpływać na procesy fizjologiczne zachodzące w skórze i jej wytworach. 

Czynnikiem, który przemawia za nutrikosmetykami, jako nową kategorią preparatów mających na celu 

poprawę stanu skóry, jest często słaba biodostępność składników kosmetycznych aplikowanych 

bezpośrednio na skórę. Pomimo powstawania coraz doskonalszych i bardziej skutecznych nowych form 

kosmetyków (np. preparaty w formach nano-, zawierające specjalne nośniki: liposomy, sfingosomy, 

mikrokapsułki, kompleksy molekularne) należy pamiętać, że podstawową rolą naszej skóry jest ochrona 

przed wnikaniem substancji z zewnątrz. Warstwa rogowa doskonale zabezpiecza nasz organizm przed 

wnikaniem ksenobiotyków, do których należą także składniki kosmetyków. Powoduje to, że wiele 

składników aktywnych biologicznie, znajdujących się w najróżniejszych, najbardziej nawet złożonych 

preparatach aplikowanych bezpośrednio na skórę ma stosunkowo słabą biodostępność. W dodatku 

prowadzone badania kliniczne sugerują możliwość zwiększenia skuteczności niektórych substancji 

aktywnych w pielęgnacji skóry po aplikacji ich drogą doustną. Znane są przykłady podania zwierzętom 

kwasu hialuronowego o masie cząsteczkowej ok. 1MDa, co powodowało jego absorpcję do układu 

krążenia i wychwyt przez tkanki łączne. Ponadto, skuteczność kwasu hialuronowego w poprawie jakości 

skóry zwiększono jeszcze, stosując go dodatkowo  

w kompleksie z fosfolipidami [3,4]. 

Nutrikosmetyki to pojęcie wprowadzone w 1979 r. w USA, przez Fundację do Spraw Innowacji 

w Medycynie, zdefiniowane ostatecznie w 1999 r. jako dodatki dietetyczne, które dostarczają 

skoncentrowaną formę danego bioaktywnego składnika z pożywienia, podawanego  

w postaci innej niż pożywienie, używane w celu poprawy zdrowia, w dawkach przewyższających te, 

które mogą być otrzymane z normalnej żywności [5]. Suplementy diety, z kolei, określane są jako 

produkty stanowiące źródło skoncentrowanych składników odżywczych i innych składników  

o działaniu fizjologicznym [6]. Suplementy dzieli się, uwzględniając ich skład oraz przeznaczenie, co 

pozwala wyróżnić takie grupy preparatów jak: suplementy wspomagające odchudzanie, prawidłowy 

proces widzenia, wpływające na narządy ruchu, na koncentrację, opóźniające procesy starzenia, 

suplementy dla sportowców oraz wiele innych [7,8]. Obok tych grup klasyfikujących suplementy diety 

w zależności od ich oddziaływania na poszczególne układy i narządy organizmu człowieka wymienia 

się m.in. suplementy diety wpływające na stan skóry, włosów i paznokci [9]. 

Brak ścisłych definicji poszczególnych kategorii oraz uregulowań prawnych w zakresie 

klasyfikacji preparatów powoduje, że różni producenci na różnych rynkach odmiennie klasyfikują  

i opisują często te same grupy produktów, a konsument nie wie, z czym tak naprawdę ma do czynienia. 

Brak szczegółowych regulacji dotyczących składników suplementów diety innych niż np. witaminy  

i składniki mineralne powoduje, że rynek tych produktów charakteryzuje się znaczną różnorodnością. 

Jest to szczególnie istotne, z uwagi na to, że suplementacja diety to popularny i dobry sposób na 

uzupełnienie niedoborów niektórych składników w organizmie człowieka, a  niewłaściwe i nadmierne 

spożywanie tych produktów może wiązać się z możliwością wystąpienia zagrożeń dla konsumenta. 

Uregulowania prawne 



82 

 

 

Zasadniczo systemy prawne na świecie definiują dwie osobne grupy produktów – leki  

i kosmetyki [10,11]. Terminy kosmetyczne: bio-, nutri-, dermo-kosmetyki, czy kosmeceutyki, nie mają 

zaś znaczenia w świetle prawa, a wszystkie produkty inne niż leki (w tym produkty doustne)  

i określane takim mianem podlegają prawodawstwu dotyczącemu kosmetyków lub też podlegają 

rygorowi Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia [12]. 

Przepisy prawne dotyczące suplementów diety w Polsce to głównie Ustawa o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 

2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety [12,13]. I tak suplement diety to środek 

spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem 

witamin lub składników mineralnych, lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy, lub inny 

fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej 

dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek  

z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów  

i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych,  

z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów 

prawa farmaceutycznego [12]. W artykule 27 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

określono, że suplementy diety mogą zawierać w swoim składzie witaminy i składniki mineralne, które 

naturalnie występują w żywności i spożywane są jako jej część, oraz inne substancje wykazujące efekt 

odżywczy lub inny efekt fizjologiczny. Ponadto w w.w. Ustawie podano, że maksymalny dopuszczalny 

poziom zawartości witamin i składników mineralnych oraz innych substancji, o których mowa w ust. 1, 

w suplementach diety zapewnia, że zwykłe stosowanie suplementu diety zgodnie  

z informacją zamieszczoną w oznakowaniu będzie bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Istotne są 

także zapisy zawarte w artykule 28 ust. 1 i 2, wspomnianej Ustawy, które mówią, że: „mając na 

względzie zapobieganie niedoborom lub korygowanie niedoborów jednego, lub kilku składników 

odżywczych w żywności, dopuszcza się wzbogacanie żywności witaminami lub składnikami 

mineralnymi”, i dalej: „związki chemiczne dodawane do żywności jako źródło witamin i składników 

mineralnych muszą być bioprzyswajalne i nie mogą powodować zagrożenia życia lub zdrowia 

człowieka”. 

Rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety określa skład  

i szczególne wymagania w zakresie oznakowania suplementów diety, dodatkowe wymagania dotyczące 

zawartości w suplementach diety witamin i składników mineralnych, w tym kryteria czystości oraz 

poziom witamin i składników mineralnych w suplemencie diety. Ponadto rozporządzenie owo 

szczegółowo określa wykaz witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji 

suplementów diety oraz formy chemiczne witamin i składników mineralnych, które mogą być 

stosowane w produkcji suplementów diety, wymieniając je w załączniku nr 1  

i załączniku nr 2 do rozporządzenia [13]. I tak zgodnie z załącznikiem nr 1 do ostatniego z ww. 

rozporządzeń w procesie produkcji suplementów diety mogą być stosowane witaminy: A, D, E, K, 

tiamina, ryboflawina, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B12, kwas foliowy, biotyna, 

witamina C, a także składniki mineralne: wapń, magnez, żelazo, miedź, jod, cynk, mangan, sód, potas, 

selen, chrom, molibden, fluorki, chlorki, fosfor, bor i krzem. 

Warto też zaznaczyć, że odpowiednie rozporządzenia dotyczące suplementów diety regulują też 

przepisy prawne Unii Europejskiej i są to: Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich 

odnoszącego się do suplementów diety (Dz.U. L 183/51, 12.07.2002), Dyrektywa Komisji 2006/37/WE 

z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady w zakresie włączenia niektórych substancji (Dz.U. L 94/32, 1.4.2006), Rozporządzenie Komisji 

nr 1170/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/46/EC oraz Rozporządzenie nr 

1925/2006 w zakresie listy witamin i składników mineralnych i ich form, które mogą być dodawane do 

żywności, w tym suplementów diety (Dz.U. L 314/36, 1.12.2009). 
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Suplementy wpływające na stan skóry, włosów, paznokci – nutrikosmetyki 

 

Wiele chorób związanych ze złym wchłanianiem, czy zaburzeniami wchłaniania oraz 

związanych z niedoborami witaminowymi, czy białkowymi, oraz niedoborami innych składników 

odżywczych, objawia się nie tylko ogólnoustrojowo (np. chudnięciem, niedokrwistością, biegunką), ale 

także obejmuje inne objawy kliniczne, spoza przewodu pokarmowego. Należą do nich m.in. różne 

objawy i zmiany skórne, takie jak np.: zapalenia skóry, wybroczyny, obrzęki, afty. Z tego też powodu, 

zainteresowanie suplementami diety, które skutecznie uzupełniałyby te niedobory i zapotrzebowanie na 

nowe rodzaje produktów spożywczych, które są przeznaczone uzupełnienia diety w specjalnie dobrane, 

niezbędne składniki odżywcze ciągle wzrasta [14,15]. W dodatku suplementacja preparatami 

zawierającymi składniki dodatkowe, które pomagają uzupełnić niedobory powstałe  

w wyniku niewłaściwie zbilansowanej, codziennej diety jest w wielu przypadkach koniecznością [16].  

Uzupełnieniem efektywnego dostarczania wielu aktywnych biologicznie i pozytywnie wpływających 

na stan skóry, włosów czy paznokci, wartościowych składników kosmetyków mogą być preparaty, 

nazywane nutrikosmetykami. Zawierają one składniki te same lub im pochodne i działają podobnie do 

tych, które znaleźć można w kosmetykach, ale dostarczane są do organizmu drogą pokarmową. Po 

podaniu doustnym mają za zadanie wspomagać właściwe funkcjonowanie skóry i jej przydatków 

korzystnie wpływając na ich wygląd i ogólną kondycję. Wynika to z tego, że zawarte w takich 

preparatach, korzystne dla zdrowia i wspomagające utrzymanie naszej skóry w dobrej formie związki 

mogą być np. bardziej stabilne w świetle przewodu pokarmowego i o wiele lepiej się z niego wchłaniać. 

Substancje stosowane do produkcji suplementów diety to bardzo liczna grupa wielu związków 

chemicznych o różnorodnej budowie i pochodzeniu. Raport Komisji Europejskiej podaje, że jest to 

około 400 substancji, z czego ok. 50% ogólnego rynku suplementów w Unii Europejskiej stanowią 

witaminy i składniki mineralne. Poza witaminami i składnikami mineralnymi pozostałe suplementy 

klasyfikowane są w sześciu kategoriach: aminokwasy, enzymy, prebiotyki i probiotyki, niezbędne 

nienasycone kwasy tłuszczowe, składniki roślinne oraz inne substancje [17]. 

Najczęściej spotykane w wielu suplementach diety-nutrikosmetykach związki biologicznie 

aktywne to witaminy A, E, C witaminy z grupy B, antyoksydanty, peptydy, lipidy, makro-  

i mikroelementy (np. cynk i krzem), aminokwasy (np. L-arginina, tauryna, cysteina, cystyna, metionina, 

tryptofan), enzymy (np. laktaza, papaina), prebiotyki i probiotyki (np. inulina, kultury bakteryjne, 

drożdże), niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (np. kwas γ-linolenowy, tran rybi  

i kwasy eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA)) i inne [18]. Duża grupa z nich to 

substancje pochodzenia naturalnego – roślinnego (np. katechiny, polifenole, flawonoidy, szczególnie 

rutyna, kwercetyna, kemferol), oleje roślinne i inne składniki pochodzenia roślinnego (np. olej  

z nasion ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis), aloes (Aloe Vera), ekstrakt z zielonej herbaty 

(Camellia sinensis), ekstrakt z guarany (Paullinia cupana)) i inne [19]. Ekstrakty te, zawierają m.in. 

substancje o działaniu antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym, wygładzającym, łagodzącym  

i uszczelniającym naczynka, a szczególnie bogate są i obfitują w wiele naturalnych przeciwutleniaczy 

[20,21]. 

Ważnym składnikiem wielu suplementów diety aktywnym biologicznie wobec m.in. skóry jest 

witamina A, będąca grupą organicznych związków chemicznych, do których zaliczamy: retinol, będący 

formą alkoholową witaminy A i inne formy: retinal (forma aldehydowa), kwas retinowy (forma 

kwasowa), pochodne estrowe retinolu (palmitynian i octan). Retinol i jego pochodne występują głównie 

w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego: wątrobie i mleku. Aktywność witaminy A wykazuje także β-

karoten, określany jako prowitamina A, występujący w produktach roślinnych. Retinol  

i pochodne witaminy A wykazują szereg różnorodnych funkcji w ustroju. W skórze ich najważniejsza 

rola wiąże się z prawidłowym funkcjonowaniem naskórka [22]. Retinoidy wpływają na funkcje 

regulacyjne (wykazują działanie normalizujące w procesach różnicowania keratynocytów)  

i regeneracyjne skóry (przyspieszają odbudowę naskórka). Wpływają na czynniki wzrostu i procesy 

syntezy białek, metabolizmu komórkowego i podziały komórkowe. Powoduje to i prowadzi do poprawy 

struktury warstwy rogowej, wzmocnienia funkcji ochronnej naskórka i zmniejszenia przeznaskórkowej 

utraty wody – TEWL (Transepidermal Water Loss) [23]. Niedobory witaminy A powodują w skórze 

wzmożone rogowacenie mieszkowe, któremu często towarzyszy uogólniona suchość skóry oraz 

łamliwość i przerzedzenie włosów [24]. Retinoidy regulują procesy rogowacenia  

i różnicowania keratynocytów, zmniejszają przyleganie i ułatwiają złuszczanie korneocytów, pobudzają 
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syntezę kolagenu i angiogenezę. Zmniejszają także stan zapalny poprzez hamowanie zależnej od 

lipooksygenazy przemiany kwasu arachidonowego [25,26]. Badania dowodzą, że witamina A 

przyjmowana w dawkach 50 i 70 tysięcy IU dziennie przez okres 12 miesięcy jest bezpieczna i można 

ją zarekomendować do dalszych badań nad profilaktyką nowotworów skóry [27]. β-karoten ma zdolność 

do kumulowania się w skórze i wiązania rodników tlenowych, przez co może zapobiegać uszkodzeniom 

skóry wywołanym przez promieniowanie UVA [28,29]. Zastosowanie retinoidów w licznych 

problemach skórnych, takich jak: atopowe zapalenie skóry (AZS), łuszczyca, trądzik oraz stany 

trądzikopodobne, fotostarzenie, zaburzenia rogowacenia skóry, brodawki, owrzodzenia, czyraczność, 

naskórkowe stany przedrakowe, czerniak złośliwy, białaczka promielocytowa, liszaj płaski, 

twardzinowy i zanikowy, kłykciny kończyste, łupież czerwony mieszkowy, rogowacenie mieszkowe, 

rybia łuska zwykła i pęcherzowa, rogowiec dłoni i stóp, jest potwierdzone w licznych publikacjach 

naukowych [30]. Wydajność wchłaniania β-karotenu, którego największe ilości zawiera marchew, 

brokuły, szpinak, olej palmowy, oberżyna z pożywienia przez organizm jest bardzo zróżnicowana i np. 

dla β-karotenu zawartego w marchwi oraz innych składnikach diety wynosi mniej niż 5% [31]. Karoten 

podawany natomiast jako suplement diety może być absorbowany aż w 70%. Także inne karoteny 

przyjmowane w diecie, w formie rozpuszczonej  

w tłuszczu roślinnym lub jako kompleksy, których składnikami są np. polisacharydy, nie zawsze są 

trawione w przewodzie pokarmowym. Z kompleksów takich β-karoten uwalniany jest jedynie 

nieznacznie. Z tego tez powodu związek ten podaje się rozpuszczony w tłuszczach, jako uzupełnienie 

diety, w formie miceli, co ułatwia jego absorpcję [32]. 

Prozdrowotnymi komponentami suplementów diety mogą być obok witamin, składników 

mineralnych (np. cynk, wapń, żelazo, magnez), pro- i prebiotyków, błonnika, białka sojowego, 

izoflawonów (np. genisteina), melatoniny, biosteronu (DHEA) i innych, także niezbędne nienasycone 

kwasy tłuszczowe (NNKT, typu n-3 i n-6) [33]. Wielonienasycone wyższe kwasy tłuszczowe (omega-3 

i omega-6), w tym przede wszystkim niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (kwas linolowy i α-

linolenowy) pełnią istotną funkcję w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu całego organizmu 

człowieka, ale też i skóry. Niedobór NNKT powoduje, że naturalna odporność skóry zostaje znacznie 

osłabiona [34,35]. Na znaczącą rolę NNKT wskazywano od dawna, a po raz pierwszy pojęcie 

niezbędnych kwasów tłuszczowych (essential fatty acids) pojawiło się już w 1929 r., gdy opisano 

specyficzne związki tłuszczowe konieczne dla wzrostu i rozwoju ssaków [36]. 

Zawarte w oleju i mięsie ryb kwasy tłuszczowe omega-3 (makrela, rekin, łosoś) oraz 

otrzymywane z roślin pestkowych kwasy omega-6 (olej z siemienia lnianego oraz z pestek czarnej 

porzeczki, winogron, dyni) stanowią istotny składnik pokarmowy, który wpływa na prawidłowe 

funkcjonowanie skóry. Ich rola w organizmie to przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej struktury, 

elastyczności i funkcjonalności błon komórkowych. Ważnym aspektem prozdrowotnym jest też udział 

– jako niezbędne – do syntezy śródkomórkowych lipidów w warstwie rogowej naskórka [37]. Wyniki 

niektórych badań uzasadniają włączanie suplementacji olejów roślinnych i rybich  

u chorych na atopowe zapalenie skóry jako terapii uzupełniającej standardowe postępowanie w tej 

jednostce chorobowej. 

Szczególnie interesującym i ważnym w suplementacji rodzajem olejów rybich jest olej  

z rekina. Poza NNKT n-3, które stanowią zaledwie 5% preparatu, zawiera duże ilości alkilogliceroli  

i skwalenu, który był dawniej używany do skutecznego leczenia ran, infekcji oddechowych  

i pokarmowych. Udowodnione działanie ochronne przed infekcjami zarówno bakteryjnymi, jak  

i grzybiczymi wskazuje na celowość zastosowania tego oleju jako suplementu diety u chorych na 

atopowe zapalenie skóry, którzy z racji suchości i zaburzeń bariery skórnej są na takie infekcje 

szczególnie podatni [38]. 

W ciągu ostatnich lat przeprowadzono wiele badań dotyczących oceny wpływu diety na zapalne 

choroby skóry [39,40]. Udowadniano zahamowanie procesów zapalnych w skórze i poprawę jej stanu, 

podając dzieciom w wieku 2-4 lat, chorym na AZS, 3g/dobę oleju roślinnego zawierającego kwas 

linolenowy, wyjaśniając to stopniową zmianą i uzupełnianiem składu lipidów błon komórkowych na 

właściwy. Co ciekawe poprawa następowała już po czterech tygodniach suplementacji [41]. W 

badaniach klinicznych przeprowadzonych w Polsce wykazano niepodważalną skuteczność preparatów 

zawierających olej z wątroby rekina we wzmacnianiu wrodzonej i nabytej odporności, w przyspieszaniu 

gojenia aft nawrotowych i zwalczaniu infekcji bakteryjnych oraz we wspomaganiu leczenia łuszczycy 

[42,43]. Oceniając wpływ doustnej suplementacji preparatami olejów rybich u kobiet ciężarnych 
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chorujących na atopowe zapalenie skóry Dunstan i wsp. stwierdzili większe stężenie kwasów 

eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego w mleku kobiet przyjmujących w ciąży preparaty olejów 

rybich w porównaniu z grupą kontrolną, jaką stanowiły kobiety ciężarne stosujące preparaty z oliwy z 

oliwek [44]. W podobnym badaniu tej grupy Autorów zbadano zapadalność na atopowe zapalenie skóry 

dzieci matek przyjmujących w ciąży preparaty olejów rybich, stwierdzając znacznie łagodniejsze 

przebiegi tego schorzenia skórnego [45]. Inna grupa badaczy oceniając wpływ doustnej suplementacji 

kapsułkami z kwasami omega-3, -6 i -9 oraz witaminy E,  

a także cynku i preparatów multiwitaminowych w grupie 19 pacjentów w wieku 17-43 lat, cierpiących 

na średnio nasiloną i ciężką postać wyprysku atopowego, wykazała, że po 16 tygodniach nastąpiła 

znaczna poprawa stanu skóry u 14 badanych [46]. 

Według najnowszych wskazań zaleca się stosowanie doustne suplementów diety z NNKT, 

szczególnie z kwasami omega-3, m.in. w celu poprawy ogólnej kondycji skóry [51], której podstawową 

rolą jest ochrona organizmu przed wnikaniem substancji z zewnątrz. Ta ochronna bariera skórna spełnia 

swoją funkcję dzięki specyficznej strukturze i składzie. Znaczącą funkcję pełnią tutaj lipidy oraz 

keratynocyty odpowiadające za utrzymanie właściwego nawilżenia skóry, w wyniku tworzenia 

kompleksów lipidów naskórkowych, składających się głównie z ceramidów, wolnych kwasów 

tłuszczowych, steroli, a także fosfolipidów i skwalenu [47,48]. 

Ważną rolę wyższych kwasów tłuszczowych potwierdzają też badania, które dowodzą, że ich 

niedobór w diecie młodzieży w okresie dojrzewania powoduje zmiany charakterystyczne dla trądziku, 

poprzez zmniejszenie płynności sebum, co prowadzi do zaczopowania ujść gruczołów łojowych  

i powstania zaskórników, a w toku dalszych zmian (zmiana pH skóry, kolonizacja bakterii i grzybów) – 

stanów zapalnych [49,50]. W badaniach efektywności działania kapsułek z olejem z wiesiołka – 

bogatym źródłem kwasu γ-linolenowego, w których podawano preparat w ilości 3×500 mg przez 12 

tygodni, uzyskano poprawę takich parametrów skóry jak: nawilżenie, elastyczność, gęstość, szorstkość 

[52]. W trakcie doustnego stosowania oleju konopnego w ilości 30ml przez 8 tygodni u pacjentów ze 

skórą atopową, uzyskano poprawę, szczególnie w zakresie typowych objawów atopii, takich jak suchość 

i świąd skóry [53]. Badania wskazują też, że kwasy tłuszczowe mają pozytywny wpływ na stan skóry 

poprzez zdolność niwelowania stanu zapalnego i łagodzenia przebiegu procesów zapalnych 

i bakteryjnych oraz zmniejszania alergii w wyniku możliwości hamowania odpowiedzi 

immunologicznej [54,55]. Z wyników prac, w których oceniano wpływ olei rybnych na zmniejszenie 

stanu zapalnego u osób z trądzikiem, wynika natomiast, że podawanie pacjentom suplementu diety  

o składzie: 250 mg EPA (olej z  sardynek i  sardeli), 3.75 mg glukonianu cynku, 50 μg selenu, 50 μg 

chromu i 50 mg galusanu epigallokatechiny (jako ekstrakt z zielonej herbaty), po dwumiesięcznym 

okresie podawania, powodowało redukcję trądzikowych zmian chorobowych w badanej grupie [56]. 

Podobnie, w innych badaniach, wykazano ochronny wpływ kwasów omega-3 na skórę trądzikową 

[57,58]. 

Z innych suplementów diety wpływających korzystnie na stan skóry, włosów, paznokci często 

stosowane są preparaty zawierające skrzyp polny, który ma działanie przeciwbakteryjne, 

remineralizujące i regenerujące. Stanowi on bogate źródło flawonoidów, potasu i krzemu, które są 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szybko rosnących tkanek, występujących w skórze, 

włosach i paznokciach. Krzem jest niezbędny w procesach biosyntezy kolagenu podstawowego 

składnika tkanki łącznej, a jego niedobór powoduje siwienie i kruchość włosów, kruchość paznokci oraz 

zmniejszenie odporności na grzybice i zakażenia bakteryjne. Z tego powodu krzem to częsty składnik 

wykorzystywany do produkcji wielu suplementów tego typu [59,60]. 

W leczeniu wielu chorób, w tym wielu dermatoz wykorzystywany jest też aloes zwyczajny (Aloe vera), 

który jest popularnym suplementem diety. W badaniach klinicznych wykazano, że żel aloesowy, 

uzyskiwany z miąższu liścia i stosowany wewnętrznie powoduje znaczne spłycenie zmarszczek, 

zwiększenie elastyczności skóry i  wytwarzanie prokolagenu [61]. Stosowanie wyciągów z aloesu 

pomaga zaś w utrzymaniu prawidłowego nawilżenia skóry i może być efektywne w niwelowaniu 

objawu suchej skóry [62]. 

Jedna z najważniejszych grup substancji, będących składnikami suplementów diety, 

skutecznych w walce z objawami starzenia się, w tym skóry to z całą pewnością przeciwutleniacze. Ich 

niedobory prowadzą do nadmiernego gromadzenia się wolnych rodników w organizmie, co  

w konsekwencji przyspiesza starzenie się skóry. Skuteczne antyoksydanty to współcześnie niezbędne 

składniki wielu preparatów, a spożywanie żywności bogatej w antyoksydanty jest jednym  
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z ważniejszych czynników wpływających na stan zdrowia [63,64]. Jednymi z kluczowych czynników 

powodujących starzenie, którego efekty, uwidaczniają się szczególnie na skórze i są problem wielu osób 

chcących zachować młody wygląd jak najdłużej, są wolne rodniki. Są one wysoce aktywne  

i powodują reakcje chemiczne, które skutkują uszkadzaniem głównych składników komórkowych, 

prowadząc do np. rozpadu białek (w tym włókien kolagenowych i elastynowych), lipidów oraz struktur 

DNA. Szczególne niebezpieczne są tzw. wolne rodniki tlenowe, zwane również reaktywnymi formami 

tlenu (RFT) [65]. Odgrywają one niezwykle istotną rolę w wielu procesach metabolicznych, są 

odpowiedzialne za uszkodzenia komórek (tzw. stres oksydacyjny) i są jedną z przyczyn starzenia się 

skóry. Do najczęstszych przyczyn nadmiernego powstawania wolnych rodników i RFT, obok takich 

czynników jak: promieniowanie UV (powodujące tzw. fotostarzenie), zanieczyszczenia środowiska, 

alkohol i dym papierosowy, stres, wymienia się złą dietę i spożywanie wysoko przetworzonej żywności, 

ubogiej przede wszystkim w witaminy, składniki odżywcze,  

i mikroelementy. 

Suplementy bogate w antyoksydanty stabilizują procesy oksydacji, przerywając reakcje 

rodnikowe, co prowadzi do powstania związków o większej stabilności (np. polifenole, witamina E), 

wychwytują tlen oraz chelatują jony biorące udział w tworzeniu się rodników (witamina C, aminokwasy, 

flawonoidy). Wiele z obecnych w żywności antyoksydantów ma zdolność do hamowania aktywności 

enzymów odpowiedzialnych za tworzenie wolnych rodników. Zapobiegają np. utlenianiu witaminy C 

lub poprawiają działanie endogennych przeciwutleniaczy np. glutationu [66]. Do tego typu związków 

zalicza się między innymi: polifenole tworzące dwie główne grupy związków – kwasy fenolowe (kwas 

kawowy, elagowy, ferulowy) oraz flawonoidy z licznymi podgrupami, karotenoidy, witaminy i 

tokoferole. Działanie naprawcze lub eliminacja produktów reakcji wolnych rodników wpływa na 

zmniejszenie ilości enzymów rozkładających włókna kolagenowe (hamowanie wytwarzania 

kolagenaz), powoduje wzrost syntezy składników macierzy międzykomórkowej, np. kolagenu i 

glikozoaminoglikanów (do których należy kwas hialuronowy), wzmocnienie elastyczności skóry, co w 

efekcie ogranicza oznaki starzenia widoczne jako zmarszczki. 

Obok znanych z działania (mechanizmem antyoksydacyjnym) witamin jak E czy C warto też 

wymienić witaminy z grupy B. Ich działanie wzmacnia skórę i stymuluje odbudowę poprzez syntezę 

białek i mnożenie komórek, efektywnie poprawia syntezę bariery lipidowej skóry i bariery białkowej 

skóry, stymulując pracę fibroblastów, sprzyjając syntezie kolagenu, co objawia się i jego zwiększoną 

produkcją, zmniejszeniem utraty wody i poprawą jędrności skóry. Suplementy z witaminą B mogą też 

łagodzić stany zapalne skóry występujące np. w trądziku. 

 

Podsumowanie 

 

Rosnący popyt i zainteresowanie nowymi formami produktów żywnościowych, suplementami 

diety, żywnością funkcjonalną, zarówno przez konsumentów, jak i producentów żywności, wskazuje na 

konieczność ciągłego, bieżącego badania szerokorozumianych aspektów związanych z tym 

zagadnieniem i prowadzenia dodatkowych badań naukowych w tym zakresie. Istnieją też obawy, że 

nadmierna suplementacja diety i przesycenie dodatkowo wprowadzanymi składnikami odżywczymi  

i funkcjonalnymi spowoduje nieprzewidziane zaburzenia zdrowia populacji. 

Poza tym badania wskazują, że sposób odżywiania wielu osób jest niewłaściwy, a typowa dieta 

przeciętnego konsumenta nie pokrywa w pełni zapotrzebowania organizmu na ważne dla prawidłowego 

funkcjonowania organizmu składniki odżywcze takie jak białka, tłuszcze, węglowodany, a szczególnie 

witaminy, sole mineralne (makro- i mikrolelementy), co ma swoje odzwierciedlenie także w kondycji 

skóry, włosów i paznokci. Badania prowadzone w 2000 r. przez Instytut Żywności i Żywienia w ramach 

Ogólnopolskich badań sposobu żywienia i stanu odżywienia ludności w Polsce wykazały, iż sposób 

żywienia ludności w Polsce jest pod wieloma względami niezadowalający. Diety większości badanych 

osób były źle zbilansowane pod względem zawartości energii i składników odżywczych. Wydaje się 

więc, że stosowanie odpowiednich suplementów diety jest, w związku z powyższym, nie tylko 

korzystne, ale w wielu przypadkach wręcz niezbędne. 

Definiowane obecnie, nowe kategorie produktów spożywczych, jak nutrikosmetyki, żywność 

funkcjonalna, suplementy diety i omówione wyżej zagadnienia to zjawisko, które wymusza zarówno 

coraz bardziej wymagający, ale też poddający się modom konsument, a także działający zgodnie  

z przepisami prawa, ale też zasadami marketingu, współczesny producent, jak i sprzedawca żywności. 
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Aby pogodzić interesy obu grup oraz przede wszystkim zapewnić odpowiednią jakość i bezpieczeństwo 

dostępnych na rynku produktów żywnościowych i suplementów diety, należy wprowadzić jasne, 

jednoznaczne unormowania prawne i doprecyzować istniejąca nomenklaturę oraz monitorować i 

kontrolować reklamę, obrót i sprzedaż tego typu preparatów. Należy zwracać baczną uwagę na skład 

kupowanych produktów i dokonywać rozsądnych i przemyślanych wyborów, aby nie paść ofiarą 

przesłania marketingowego i być pewnym, że celem nadrzędnym spożywania wszystkich produktów 

jest zdrowie nie tylko skóry, włosów i paznokci, ale całego naszego organizmu. 

Producenci preparatów nazywanych nutrikosmetykami, jak i innych suplementów diety, 

zapewniają o ich wysokiej skuteczności, szczególnie w walce z konkretnymi problemami obejmującymi 

np. skórę, włosy czy paznokcie. Przed stosowaniem tego typu produktów należy jednak dokładnie 

zapoznać się przede wszystkim ze składem danego nutrikosmetyku. Należy zwrócić uwagę, czy 

działanie preparatu zostało potwierdzone badaniami (np. klinicznymi), ponieważ to jedynie one mogą 

wyróżnić dany nutrikosmetyk spośród innych suplementów diety, czy też może preparat został nazwany 

takim mianem jedynie w celu podniesienia jego marketingowej atrakcyjności. 
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Streszczenie: Szerokie zastosowanie pomiarów i wskaźników antropometrycznych w poradnictwie 

dietetycznym, podstawowej i specjalistycznej opiece medycznej, jak również w prowadzeniu badań 

naukowych sprawia, że poszukuje się nowych możliwości oceny stanu odżywienia i ryzyka 

zdrowotnego osób dorosłych. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa z zakresu antropometrii, ze 

szczególnym uwzględnieniem najnowszych wskaźników antropometrycznych, takich jak BAI, VAI, 

wskaźnik Welarmino–Waitzberga, ABSI, BRI. Przedstawiono metodę obliczeń tych wskaźników, ich 

interpretację oraz możliwe zastosowanie w praktyce klinicznej i badaniach naukowych.  

 

Słowa kluczowe: nadwaga, otyłość, wskaźniki antropometryczne. 

 

Wstęp 

 

 Wykonywanie pomiarów antropometrycznych i wyliczanie pochodnych wskaźników służących 

do oceny stanu odżywienia, to jedna z kluczowych czynności dokonywana przez dietetyków podczas 

pracy z pacjentem. Szerokie zastosowanie pomiarów i wskaźników antropometrycznych 

w poradnictwie dietetycznym, podstawowej i specjalistycznej opiece medycznej, jak również 

w prowadzeniu badań naukowych sprawia, że poszukuje się nowych możliwości oceny ryzyka 

zdrowotnego przy użyciu stosunkowo prostych i szybkich metod pomiarowych [1]. Prawidłowo 

wykonane pomiary antropometryczne wraz z właściwie przeprowadzoną interpretacją stanowią cenne 

źródło informacji na temat stanu odżywienia pacjenta i jego ogólnego stanu zdrowia. Planowanie 

skutecznej interwencji żywieniowej nie jest możliwe bez informacji w tym zakresie. Najczęściej stosuje 

się pomiar wzrostu i masy ciała oraz obwodów, w tym talii (ang. waist circumference, WC), i bioder 

(ang. hip circumference, HC). W codziennej praktyce, na podstawie uzyskanych wyników, najczęściej 

oblicza się wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI) oraz wskaźnik określający stosunek WC 

do HC (ang. waist to hip ratio, WHR), rzadziej stosuje się wskaźnik określający stosunek WC do 

wzrostu (ang. waist-to-height ratio, WHtR) [2]. 

 Wielu naukowców podaje w wątpliwość użyteczność najczęściej stosowanego wskaźnika 

antropometrycznego, jakim jest BMI. Uwzględnia on jedynie pomiar wzrostu i masy ciała. Choć 

pozwala na określenie stopnia otyłości, nie wnosi informacji na temat dystrybucji i zwartości tkanki 

tłuszczowej. Jego precyzyjność budzi zastrzeżenia, obliczenia i interpretacja są niezależne od płci, co 

również zmniejsza jego dokładność. Wskaźnik ten nie uwzględnia wieku oraz stopnia wytrenowania 

osoby badanej. Mimo tych ograniczeń uznaje się go za przydatną miarę do oceny stanu odżywienia. 

Aktualnie poszukuje się innych alternatyw zapewniających większą precyzyjność i mogących być 

wykorzystywanych w różnych sytuacjach klinicznych, m.in. u chorych unieruchomionych [3].  

 Celem pracy jest przedstawienie najnowszych trendów w dietetyce dotyczących antropometrii, 

w tym zastosowania nowych wskaźników antropometrycznych pomocnych w ocenie stanu odżywienia 

i ryzyka zdrowotnego u osób dorosłych. 

 

BAI  

  

 Wskaźnik otłuszczenia ciała (ang. body adiposity index, BAI), to jeden z nowych wskaźników 

antropometrycznych. Powstał w odpowiedzi na ograniczenia BMI, w celu lepszej oceny ryzyka 
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zaburzeń zdrowotnych. BAI został wykreowany przez Bergmana i jego zespół w 2011 r. na podstawie 

badania populacji dorosłych Afroamerykanów i mieszkańców Meksyku [4-6]. Główną ideą projektu 

było znalezienie specyficznej cechy lub kilku cech, które są najsilniej skorelowane z otyłością 

rozpoznawaną za pomocą densytometrii rentgenowskiej (ang. dual-energy X-ray absorptiometry, 

DXA). W tym nowatorskim badaniu wykorzystano takie dane jak: wiek, płeć, wzrost, masa ciała, BMI, 

WC, HC oraz procentową zawartość tłuszczu zmierzoną metodą DXA. Finalnie opracowano 

następujący wzór [4,5]: 
 

𝐁𝐀𝐈 =
𝐇𝐂 [𝐜𝐦]

𝐰𝐳𝐫𝐨𝐬𝐭 [𝐦]𝟏,𝟓
 

 

 Wskaźnik BAI w prosty i nieinwazyjny sposób pozwala obliczyć procentową zawartość 

tłuszczu w organizmie [5], szczególnie u chorych z niskim lub umiarkowanym ryzykiem sercowo-

naczyniowym [7].  

BAI może być niezwykle użyteczny w sytuacjach, gdy pomiar masy ciała jest niemożliwy lub 

może okazać się nieprecyzyjny, na przykład u chorych unieruchomionych [5]. Natomiast przy 

ekstremalnie dużej zawartości tkanki tłuszczowej, u osób z otyłością olbrzymią, jego dokładność 

w zakresie szacowania zawartości tłuszczu w organizmie znacząco maleje [8]. 

W odróżnieniu od wskaźnika BMI interpretacja BIA jest dokładniejsza, uwzględnienia wiek 

i płeć. Interpretacja tego wskaźnika opiera się na opublikowanych w 2000 r. wynikach 

badania, przeprowadzonego w trzech populacji etnicznych [6,9]. W Tabeli 1 przedstawiono klasyfikację 

obejmującą przedziały: niskiej, normalnej (tj. wartość prawidłowa u osób zdrowych), wysokiej i bardzo 

wysokiej zawartości tłuszczu w organizmie dla rasy białej [6].  
 

Tab. 1. Interpretacja i punkty odcięcia dla BAI 
Płeć  Wiek  

(w latach) 

Niedowaga  Wartość 

prawidłowa 

Nadwaga Otyłość  

Kobiety  20-39 <21% 21-33% >33% >39% 

40-59 <23% 23-35% >35% >41% 

60-79 <25% 25-38% >38% >43% 

Mężczyżni  20-39 <8% 8-21% >21% >26% 

40-59 <11% 11-23% >23% >29% 

60-79 <13% 13-25% >25% >31% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]. 
 

 Nowe wskaźniki antropometryczne są przedmiotem zainteresowań badaczy z różnych dziedzin 

nauki. Większość z nich ocenia zgodność BAI z takimi wskaźnikami antropometrycznymi jak: BMI, 

WHR, WHtR, VAI (ang. visceral adiposity index, VAI). 

czy z procentową zawartością tłuszczu ocenianą metodą DXA, MRI (ang. magnetic resonance 

imaging, MRI), TK (ang. computed tomography, TK) lub BIA (ang. bioelectrical impedance analysis, 

BIA). 

Barreira i wsp. badali zależność płciową pomiędzy BMI i BAI a tkanką tłuszczową  

u osób dorosłych rasy białej i czarnej. U zdrowych osób dokonano analizy składu ciała metodą DXA, 

pobrano pomiary: masa ciała, wzrost, HC, które posłużyły do obliczenia BMI oraz BAI. W badanej 

grupie niezależnie od płci, w zależności od etnicznych BMI i BAI wskazały na podobieństwo 

w przewidywaniu zawartości tkanki tłuszczowej [10]. 

 W badaniu populacji indyjskiej Gupta i Kapoor oceniali specyficzne dla płci relacje między 

BAI, BMI a procentową zawartością tłuszczu obliczoną według równania Durmin-Womersley, 

uwzględniającego grubość fałdu skórnego. Autorzy określili, iż BMI silniej koreluje z procentową 

zawartością tłuszczu niż BAI. U kobiet BAI okazał się bardziej wrażliwym wskaźnikiem 

w przewidywaniu nadciśnienia tętniczego niż BMI czy WC, dlatego autorzy tego badania wskazują na 

użyteczność BAI jako dodatkowego wskaźnika skreeningowego [11]. 

 BAI oraz inne wskaźniki antropometryczne, wykorzystano w badaniu nieprawidłowości 

kardiometabolicznych oraz wpływu miejsca zamieszkania i stylu życia populacji chińskiej. Poddano 

analizie takie dane jak: wartości ciśnienia tętniczego, trójglicerydy (TG), LDL-cholesterol, HDL-

cholesterol, glikemia na czczo oraz masa ciała, wzrost, WC i HC. Na podstawie uzyskanych danych 
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obliczono: BMI, WHR, WHtR, WHHR (ang. waist-to-hip-to-height ratio, WHHR), BAI oraz ABSI 

(ang. a body shape index, ABSI). W badanej grupie występowały umiarkowane różnice wartości BAI 

pomiędzy kobietami z cukrzycą i bez cukrzycy typu 2. Natomiast w przytoczonym badaniu największą 

wartość prognostyczną w stosunku do występowania nieprawidłowości kardiometabolicznych okazał 

się mieć wskaźnik WHtR [12].  

 Celem badaniu Schulze i wsp. było zestawienie wskaźników antropometrycznych: BAI, BMI, 

WC, HC oraz procentowej zawartości tłuszczu mierzoną metodą MRI z częstością występowania 

cukrzycy typu 2. Autorzy tego badania wskazują, że BAI, w porównaniu do BMI, nie jest dobrym 

predyktorem oceny zawartości tłuszczu. W badanej populacji jest także słabiej niż BMI, powiązane 

z występowaniem cukrzycy typu 2 [13]. W badaniu Krzesińskiego i wsp. określano zgodność wyników 

zawartości tłuszczu w organizmie mierzoną metodą BIA z wynikami przedstawionymi za pomocą 

różnych wskaźników antropometrycznych. W grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym większą 

zgodność wykazywały wskaźniki BMI, WC, WHtR niż BAI [7]. 

 Co więcej, BAI jest coraz częstszym przedmiotem badań w kontekście ustalenia punktów 

odcięcia. Przeprowadzono badanie mające na celu ocenę czynników ryzyka dla zespołu metabolicznego 

u kobiet po menopauzie rasy kaukaskiej, pochodzących z Afryki i Filipin. Wartości BAI były wyższe u 

kobiet rasy kaukaskiej w porównaniu z Afroamerykankami i Filipinkami. Badanie to dowodzi, że należy 

opracować progi dla różnych grup etnicznych i grup wiekowych w celu zwiększenia użyteczności 

klinicznej BAI [14]. 

 Badania nad zastosowaniem nowych wskaźników antropometrycznych prowadzono nie tylko 

wśród osób o prawidłowej czy nadmiernej masie ciała, ale również wśród sportowców. W badaniu 

Santos i wsp. wskaźnik BIA nie wykazał dobrej zgodności z procentową zawartością tłuszczu, która 

została u sportowców oceniania metodą BIA oraz wzorami uwzględniającymi grubość fałdu skórnego. 

Lepszą precyzją odznaczały się powszechnie stosowany wskaźnik BMI [15].  

 U osób z nadwagą i otyłością zastosowanie BAI wykazało przeszacowanie zawartości tłuszczu 

i niską zgodność z wynikami procentowej zawartości tłuszczu mierzoną metodą BIA [16]. 

 

VAI  

 

VAI to opracowany w 2010 r. wskaźnik wisceralnej tkanki tłuszczowej. Oparty jest na 

matematycznych obliczeniach z wykorzystaniem parametrów i wskaźników antropometrycznych: BMI, 

WC oraz metabolicznych: trójglicerydy, HDL-cholesterol. Parametry metaboliczne stanowią zastępczy 

i przypuszczalny marker funkcji i dystrybucji tkanki tłuszczowej w organizmie, który jest niezależnie 

związany z insulinowrażliwością i ryzykiem kariometabolicznym [17,18]. Wzory dla VAI opracowano 

dla obu płci [5,19]: 

 

Wzór dla kobiet: 
 

𝐕𝐀𝐈 = (
𝐖𝐂

𝟑𝟔, 𝟓𝟖 + (𝟏, 𝟖𝟗 𝐱 𝐁𝐌𝐈)
)  × (

𝐓𝐆 [𝐦𝐦𝐨𝐥/]

𝟎, 𝟖𝟏
)  ×  (

𝟏, 𝟓𝟐

𝐇𝐃𝐋 [𝐦𝐦𝐨𝐥/𝐥]
)  

 

 

Wzór dla mężczyzn: 
 

𝐕𝐀𝐈 = (
𝐖𝐂

𝟑𝟔, 𝟓𝟖 + (𝟏, 𝟖𝟖 𝐱 𝐁𝐌𝐈)
)  ×  (

𝐓𝐆 [𝐦𝐦𝐨𝐥/𝐥]

𝟏, 𝟎𝟑
)  ×  (

𝟏, 𝟑𝟏

𝐇𝐃𝐋 [𝐦𝐦𝐨𝐥/𝐥]
)  

 

 

Celem opracowania VAI było znalezienie prostego w użyciu identyfikatora, 

odzwierciedlającego ryzyko kardiometaboliczne, jeszcze przed rozwinięciem się syndromu 

metabolicznego lub następstw zdrowotnych chorób układu krążenia. Dlatego zaproponowana 

interpretacja dotyczy kategorii dysfunkcji tkanki tłuszczowej (tab. 2): 
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Tab. 2. Interpretacja i punkty odcięcia dla VAI. ATD – dysfunkcja tkanki tłuszczowej (ang. adipose 

tissue dysfunction) 
Wiek [lata] brak ATD 

 

łagodne ATD 

 

średnie ATD 

 

ostre ATD 

 

<30  ≤2,52  2,53-2,58  2,59-2,73  >2,73  

≥30 i <42 ≤2,23 2,24-2,53 2,54-3,12 >3,12 

≥42 i <52 ≤1,92 1,93-2,16 2,17-2,77 >2,77 

≥52 i <66 ≤1,93 1,94-2,32 2,32-3,25 >3,25 

≥66 ≤2,00 2,01-2,41 2,42-3,17 >3,17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]. 
 

 VAI znajduje zastosowanie zwłaszcza u osób z BMI <40 kg/m2, z podejrzeniem zespołu 

metabolicznego, a także u osób z zaburzeniami hormonalnymi: u kobiet z zespołem policystycznych 

jajników, chorobami tarczycy, akromegalią, hiperprolaktynemią [5]. Trudności dla uzyskania 

wiarygodnego wyniku VAI mogą dotyczyć osób z otyłością olbrzymią, o obwisłym brzuchu, osób 

z ostrą hipertrójglicerydemią, leczonych fibratami oraz osób poniżej 16. r. ż. [5]. 

 Dotychczas przeprowadzono badania oceniające użyteczność VAI jako wskaźnika ryzyka 

kardiometabolicznego oraz prowadzono badania porównawcze z wykorzystaniem innych parametrów i 

wskaźników antropometrycznych.  

W badaniu chińskiej populacji, VAI jako prosty wskaźnik trzewnej masy tłuszczowej był silnie 

związany z ciężkością choroby niedokrwiennej serca [20]. Podobnie w badaniu Jabłonowskiej-Leitz 

VAI został uznany za użyteczne narzędzie w ocenie akumulującego się tłuszczu wisceralnego (ang. 

visceral adipose tissue, VAT). Dodatkowo WC, WHtR, BAI, VAI i BMI, były pozytywnie skorelowane 

z ocenianą przez metodę BIA VAT, jednak tylko VAI, WC i WHtR były silnie związane ze zmianami 

glikemii i profilu lipidowego u osób otyłych [21]. Natomiast we wrocławskim badaniu oceniającym 

związek pomiędzy pomiarami antropometrycznymi a BIA u chorych z niepowikłanym nadciśnieniem 

tętniczym, wskaźnik VAI wykazywał bardzo słabą korelację z zawartością tkanki tłuszczowej [7]. 

W kontekście tkanki tłuszczowej, jako aktywnego metabolicznie narządu, w pracy Amato i wsp. 

badano związek pomiędzy parametrami i wskaźnikami antropometrycznymi (BMI, WC, HC, WHR, 

BAI i VAI) a wybranymi adipocytokinami. VAI wykazywał istotne korelacje z niemal wszystkimi 

analizowanymi adipocyotkinami (wisfaytna, rezystyna, CRP, adiponektyna, IL-6, IL-18, HGF, grelina, 

VEGF). Badanie to prezentuje, że VAI spośród wielu podobnych wskaźników, wykazuje silny związek 

ze znanymi adipocytokinami i markerami ryzyka kardiometabolicznego [17].  

 Wskaźnik wisceralnej tkanki tłuszczowej wykorzystano także w badaniu u osób o prawidłowym 

WC. U 1835 dorosłych osób z populacji chińskiej zebrano takie dane jak: wartości ciśnienia tętniczego, 

WC, masa ciała, wzrost, stężenie insuliny na czczo, hemoglobinę glinowaną, glikemię na czczo i 2 

godziny po posiłku, profil lipidowy. Obliczono HOMA-IR, BMI, VAI, WHtR, WHR. Badanie wykazało 

ścisłą korelację pomiędzy VAI a HOMA-IR zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn bez nadmiernej masy 

ciała [22]. Natomiast na podstawie badania Bozorgmanesh i wsp. wnioskowano, iż pomimo faktu, że 

wskaźnik VAI może być dobrym wskaźnikiem predykcyjnym, jest mało prawdopodobne by jego 

zdolność przewidywania wystąpienia cukrzycy typu 2 była lepsza od WHtR [23]. 

Z uwagi na częste występowanie powikłań metabolicznych i zwiększone ryzyko 

kardiometaboliczne wśród osób z zaburzeniami hormonalnymi, wskaźnik VAI wykorzystywany jest 

coraz częściej w tej grupie chorych. Przykładem tego typu badania jest praca oceniająca wrażliwość 

różnych parametrów i wskaźników antropometrycznych ciała i VAI w przewidywaniu zespołu 

metabolicznego u chińskich dorosłych chorych z niedoborem hormonu wzrostu. Analizie poddano dane 

dotyczące 96 pacjentów, w tym: masa ciała, wzrost, wartości ciśnienia tętniczego krwi, profil lipidowy, 

glikemię na czczo, WC, i obliczono BMI, WHR, WHtR i VAI. Autorzy wykazali, że WC, BMI, WHR, 

WHtR, VAI przedstawiają się jako proste i praktyczne narzędzia do wykorzystania w badaniach 

populacyjnych i praktyce klinicznej do oceny ryzyka kardiometabolicznego i częstości występowania 

zespołu metabolicznego u osób z niedoborem hormonu wzrostu. Natomiast spośród analizowanych 

wskaźników, VAI okazał się w banalnej grupie wskaźnikiem najlepiej przewidującym ryzyko 

kardiometaboliczne [24].  

W obliczu epidemii otyłości, starzejącego się społeczeństwa oraz w obszarze dziedziny analizy 

składu ciała, w badaniach naukowych podejmowany jest problem otyłości sarkopenicznej (ang. 
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sarcopenic obesity, SO). W badaniu Dutra i wsp. określano częstość występowania SO wśród kobiet w 

wieku 60-80 lat oraz związek wskaźników BAI, VAI, WHR z zawartością tłuszczu ocenianą metodą TK 

oraz markerami zapalenia (CRP, IL-6,TNF). W badanej grupie kobiet z SO VAI nie korelował z 

markerami stanu zapalnego, natomiast wskaźnik BAI wykazywał silną korelację z procentową 

zawartością tkanki tłuszczowej, CRP oraz IL-6 [25]. 

 

Wskaźnik Welarmino–Waitzberga 

 

Indeks Belarmino–Waitzberg (ang. Belarmino-Waitzberg index, BeW) to nowy wskaźnik 

antropometryczny przeznaczony do oceny zawartości tkanki tłuszczowej u osób  

z otyłością olbrzymią. W badaniu Belarmino i wsp. zaprezentowane zostały wzory dla obu płci [8]: 

  

Wzór dla kobiet: 

 
𝐁𝐞𝐖 =  −𝟒𝟖, 𝟖 + 𝟎, 𝟎𝟖𝟕 ×  𝐀𝐂 [𝐜𝐦] + 𝟏, 𝟏𝟒𝟕 ×  𝐇𝐂 [𝐜𝐦] − 𝟎, 𝟎𝟎𝟑 ×  𝐇𝐂 [𝐜𝐦]𝟐 

 

Wzór dla mężczyzn: 
 

𝐁𝐞𝐖 =  −𝟒𝟖, 𝟖 + 𝟎, 𝟎𝟖𝟕 ×  𝐀𝐂 [𝐜𝐦] + 𝟏, 𝟏𝟒𝟕 ×  𝐇𝐂 [𝐜𝐦] − 𝟎, 𝟎𝟎𝟑 ×  𝐇𝐂 [𝐜𝐦]𝟐 − 𝟕, 𝟏𝟗𝟓 

 

W przytoczonej pracy u 144 dorosłych otyłych oznaczono zawartość tłuszczu metodą 

pletyzmografii powietrznej (ang. air displacement plethysmography, ADP), dokonano pomiaru wzrostu, 

WC, AC (ang. abdominal circumference, AC), obliczano BMI, BAI oraz BeW. W niniejszej pracy 

określono, że BAI nie jest dobrym wskaźnikiem u osób z otyłością olbrzymią, natomiast BeW 

wykazywał lepszą skuteczność w ocenie zawartości tkanki tłuszczowej. Autorzy tego badania sugerują 

zastąpienie BAI nowym wskaźnikiem antropometrycznym, jakim jest BeW przy ocenie poziomu 

otyłości u pacjentów z ciężką otyłością [8].  
 

ABSI 
 

 W celu dokładniejszej oceny ryzyka związanego z otyłością brzuszną, w 2012 r. Krakauer i 

Krakauer [26] opracowali nowy wskaźnik antropometryczny zdefiniowany jako wskaźnik kształtu ciała 

(ang. a body shape index, ABSI) [4,27]. Jego wartość oblicza  się na podstawie WC, BMI oraz wzrostu 

[26,28,29], wyrażonego za pomocą następującego wzoru [4,26]:  
 

𝐀𝐁𝐒𝐈 =
𝐖𝐂

𝑩𝑴𝑰𝟐/𝟑 𝐰𝐳𝐫𝐨𝐬𝐭𝟏/𝟐 
 

 

 Stosując tę samą zasadę statystyczną, która została wykorzystana do opracowania BMI, 

dostosowano WC do wzrostu i masy ciała, co jest statystycznie równoważne standaryzacji WC dla BMI 

i wzrostu [30]. Zastosowanie wykładników skalujących 2/3 i 1/2 w mianowniku powoduje, że ABSI jest 

wskaźnikiem niezależnym od BMI, a zatem może być wykorzystywany jako narzędzie uzupełniające 

przy przewidywaniu ryzyka związanego z chorobami, których nie można łatwo uchwycić za pomocą 

BMI [27,30,31]. Cheung [30] w swoim badaniu dostosował wykładniki skalujące ABSI do populacji 

indonezyjskiej, tworząc oddzielne wzory dla obu płci [30]: 

 

Wzór dla kobiet: 
 

𝐀𝐁𝐒𝐈 =
𝐖𝐂

𝑩𝑴𝑰𝟑/𝟓 𝐰𝐳𝐫𝐨𝐬𝐭𝟏/𝟓 
 

 

 

 

Wzór dla mężczyzn: 
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𝐀𝐁𝐒𝐈 =
𝐖𝐂

𝑩𝑴𝑰𝟐/𝟑 𝐰𝐳𝐫𝐨𝐬𝐭𝟏/𝟐 
 

 

 ABSI umożliwia ocenę dystrybucji tkanki tłuszczowej w ciele, głównie w okolicy brzusznej, 

której nadmiar związany jest z występowaniem zaburzeń metabolicznych, prowadzących do rozwoju 

chorób, takich jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. ABSI daje więc możliwość określenia ryzyka 

tych zaburzeń u pacjentów zarówno zdrowych, jak i zagrożonych otyłością. Im wyższa wartość ABSI, 

tym ryzyko przedwczesnej śmierci jest większe [26].  

 Podczas jednego z badań poddano testom grupę zdrowych, młodych mężczyzn, oceniając 

stężenie insuliny oraz lipoprotein we krwi. Dla każdego zostały obliczone wskaźniki; ABSI oraz BMI. 

Zastosowanie ABSI w niezawodny sposób pogrupowało badanych; od najlepszych wyników analiz 

laboratoryjnych do grup o wynikach badań wskazujących na rozwijające się zaburzenia metaboliczne 

(podwyższone stężenie insuliny, cholesterolu całkowitego, trójglicerydów oraz obniżony poziom HDL-

cholesterolu). ABSI okazał się lepszym wskaźnikiem zmienności parametrów biochemicznych, w 

porównaniu do BMI [29,32]. 

 Zmiana stylu życia, w tym dieta niskokaloryczna i aktywność fizyczna  korzystnie wpływają na 

zdrowie chorych z nadwagą i otyłością. Wysiłek fizyczny, mimo iż może nie zmieniać BMI, wpływa 

istotnie na obniżenie ABSI  zmniejszając tym samym ryzyko zgonu osób otyłych [26,32]. Odpowiednio 

dobrany  program ćwiczeń zwiększa masę mięśni szkieletowych, co przynosi korzyści niezależnie od 

utraty masy ciała  [33]. Wartość ABSI zmienia się wraz ze stosunkiem WC / BMI2=3. 

 W 2014 r. Biolo i wsp. przeprowadzili badanie dotyczące skuteczności ABSI w przewidywaniu 

zmienności wskaźnika beztłuszczowej masy ciała (ang. fat free mass index, FFMI) wśród kobiet i 

mężczyzn charakteryzujących się BMI powyżej 25 kg/m². Badanie to miało na celu zbadanie, czy ABSI 

może doprowadzić do zdefiniowania ryzyka sarkopenii u chorych z nadwagą lub otyłością. Obliczono 

standardowe wskaźniki antropometryczne, łącznie z ABSI oraz dane dotyczące składu ciała (FM i FFM 

mierzone za pomocą BIA). Badanie ujawniło ujemną korelację pomiędzy ABSI i FFMI, zarówno wśród 

mężczyzn, jak i kobiet. Ponadto badani zostali podzieleni na grupy na podstawie mediany wartości 

ABSI. Grupy o niższym ABSI wykazywały znacznie wyższy współczynnik FFMI niż grupy z wyższym 

ABSI, dla porównywalnych wartości BMI. Wyniki te potwierdzają założenia, że odkładanie się tłuszczu 

w jamie brzusznej może prowadzić do utraty masy mięśni szkieletowych. Biolo wraz z zespołem 

wykazali, że ABSI jest nie tylko wskaźnikiem otyłości trzewnej, ale także wskaźnikiem zmniejszonej 

masy mięśniowej, dlatego ABSI może być przydatny w diagnostyce pierwszego stopnia otyłości 

sarkopenicznej [34]. 

  Ponadto Krakauer i Krakauer [26] podjęli próbę powiązania ABSI, BMI i WC z ryzykiem 

śmiertelności, biorąc pod uwagę populację mieszkańców Stanów Zjednoczonych w latach 1999-2004 – 

badanie NHANES (ang. National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES) [4]. Otrzymane 

wyniki wykazały, że ABSI ma wyraźny wpływ na ryzyko przedwczesnej śmierci [35,36], w porównaniu 

do pomiarów WC i BMI [37,38], nawet po uwzględnieniu innych czynników ryzyka jak palenie tytoniu, 

nadciśnienie tętnicze, cukrzyca oraz podwyższony poziom cholesterolu całkowitego [4,26,35,39]. 

Ryzyko śmiertelności systematycznie rośnie ze wzrostem ABSI, natomiast zmniejsza się wraz ze 

wzrostem BMI i WC do średnich wartości dla tej populacji [4,26]. Wydaje się, iż ABSI powinien zostać 

uznany za uniwersalne narzędzie do wykrywania zagrożenia otyłością i zwiększonego ryzyka zgonu w 

zależności od kształtu ciała. Uważa się także, że ABSI jest najbardziej obiecującym wskaźnikiem, który 

może w przyszłości  zastąpić BMI [4]. Jednak niektóre badania donoszą, że ABSI jest słabszym 

predyktorem chorób sercowo-naczyniowych w porównaniu z BMI [28,40]. Wskaźnik ABSI ma także 

pewne ograniczenia, które dotyczą wysokiej wrażliwość na wiek oraz płeć badanych [4] Wiek jest 

kluczowym czynnikiem w ocenie śmiertelności populacji, a ponieważ ABSI ma tendencję do znacznego 

wzrostu wraz z wiekiem, może to wyjaśniać, relatywnie silniejszy związek między ABSI a 

śmiertelnością [38].  

 

BRI 

 

 Wskaźnik krągłości/okrągłości ciała (ang. body roundness index, BRI), to jeden z nowych 

wskaźników antropometrycznych oceny otyłości, który został opracowany przez Thomasa i jego zespół 

w 2013 r. [41]. BRI oblicza się za pomocą WC i wzrostu według następującego równania [41,42]: 
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𝐁𝐑𝐈 =  𝟑𝟔𝟒. 𝟐 − 𝟑𝟔𝟓. 𝟓 × (𝟏 − (𝐖𝐂/ 𝝅𝒘𝒛𝒓𝒐𝒔𝒕)𝟐 )𝟏/𝟐 

 

 BRI został stworzony w odpowiedzi na ograniczenia BMI [4], jako próba znalezienia narzędzia, 

które mogłoby przewidzieć zarówno procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, jak i 

odsetek trzewnej tkanki tłuszczowej [27,28,43]. BRI pozwala na oszacowanie kształtu ciała jako elipsy 

lub owalu, a jego wartości mieszczą się w przedziale od 1 do 16 [44]. Do czynników, które wpływają 

na BRI można zaliczyć wiek, gdyż starzenie się organizmu prowadzi nie tylko do wzrostu tkanki 

tłuszczowej, ale również do zmiany jej rozmieszczenia [43]. BRI jest również wskaźnikiem znacznie 

trudniejszym do obliczenia, w porównaniu z innymi  łatwo dostępnymi metodami pomiaru [4]. Pomimo 

pewnych ograniczeń BRI jest narzędziem dokładniejszym niż WHtR w ocenie procentowej zawartości 

tkanki tłuszczowej organizmu, co daje lepsze wyobrażenie o fizycznym stanie zdrowia [43]. 

 W badaniu populacji tureckiej BRI okazał się niezawodnym narzędziem prognostycznym 

nadwagi i otyłości, a otrzymane wartości BRI i trójglicerydów były niezależnymi determinantami 

wskaźnika HOMA [44]. Niższe wartości BRI mogą wskazywać zarówno na niski odsetek podskórnej, 

jak i trzewnej tkanki tłuszczowej oraz mniejszą procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie 

[45]. Chang i wsp. wykazali, że BRI posiada większy potencjał niż BMI w przewidywaniu stanu 

przedcukrzycowego i/lub cukrzycy oraz sztywności tętnic [42,43]. Identyfikacja oporności na insulinę 

za pośrednictwem BRI może być stosowana w ramach prewencji pierwotnej, szczególnie u osób, które 

obarczone są większym ryzykiem zaburzeń metabolicznych z powodu akumulacji trzewnej tkanki 

tłuszczowej [43]. BRI w łatwy sposób można włączyć do rutynowej opieki klinicznej jako prosty, 

wygodny i opłacalny sposób monitorowania przejścia od stanu przedcukrzycowego do cukrzycy [45]. 

Zaletą BRI jest nie tylko zdolność szacowania procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, 

z dokładnością porównywalną do tradycyjnych metod pomiaru, ale także możliwość wizualnego 

porównania typów ciała [4]. 

 

Podsumowanie 

 

 Rosnące zainteresowanie rolą tkanki tłuszczowej sprzyja rozwojowi antropometrii. Parametry i 

wskaźniki antropometryczne są szeroko stosowane w badaniach epidemiologicznych, jak i klinicznych. 

Są też wykorzystywane przez dietetyków w ich codziennej pracy. Pomimo obszernego piśmiennictwa 

nie można jednoznacznie ocenić przydatności najnowszych wskaźników antropometrycznych do oceny 

stanu odżywienia i ryzyka zdrowotnego osób dorosłych. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań, 

w tym ustalenie punktów odcięcia dla różnych populacji. W przyszłości wspomniane wskaźniki mogą 

zostać uznane za standard, obok powszechnie stosowanego BMI, i wdrożone do codziennej praktyki 

przez dietetyków i pozostały personel medyczny. 
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ROLA PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE CIĄŻY 
 

dr Teresa Slosorz 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

Streszczenie: Sposób żywienia i stan odżywiania kobiety w ciąży jest niewątpliwie jednym  

z najistotniejszych czynników mających wpływ na jej przebieg. Pomimo że zwiększanie masy ciała 

płodu następuje intensywniej w II i (szczególnie) w III trymestrze ciąży, normy żywieniowe dobowego 

zapotrzebowania na niezbędne składniki pokarmowe nieomal od początku jej trwania, przewyższają te 

sprzed ciąży.  Zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Instytut Żywności i Żywienia zapotrzebowanie 

na energię w II trymestrze ciąży wzrasta o 360 kcal, a w III – o 475 kcal [13]. Praca ma na celu zwrócenie 

uwagi, jak ważne w okresie ciąży jest przestrzeganie odpowiedniej diety. Nie ulega wątpliwości, że stan 

odżywiania matki przekłada się na stan zdrowia dziecka. Słusznym więc wydaje się, aby edukacja kobiet 

w tym zakresie była jednym z priorytetów polityki zdrowotnej państwa.  Na podstawie zebranej 

literatury przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące prawidłowej diety w okresie ciąży. 

Zaakcentowano poprawność komponowania posiłków – zgodną  

z zawartością składników odżywczych w przeliczeniu na jednostkę spożywanej energii. W praktyce 

oznacza to, unikanie wysokokalorycznych produktów o niskiej wartości odżywczej takich jak np.  

– rafinowanych węglowodanów [13]. 

 

Słowa kluczowe: żywienie, zdrowie, ciąża, kobieta, dziecko. 

 

Wprowadzenie 

 

Wydawać by się mogło, że o żywieniu kobiet w ciąży powiedziano już wszystko. Jednak jak 

wynika z licznych badań i mojego długoletniego doświadczenia zawodowego, wiedza kobiet na temat 

prawidłowego żywienia w okresie ciąży jest nadal niewystarczająca. Szczególnie znajduje to 

odzwierciedlenie wśród kobiet młodszych, mniej wykształconych i niezamożnych. W teorii wiedzą one, 

że trzeba odżywiać się zdrowo, jednak rzeczywiste zachowania dietetyczne dalece odbiegają od 

ustalonych norm, a niejednokrotnie towarzyszące temu okresowi mity – są równie niezdrowe, jak ich 

sposób żywienia [16,17]. 

 

Ważny czas – styl życia przed ciążą 

 

Niezmiernie ważnym aspektem w czasie poprzedzającym ciążę jest, aby w okresie od trzech do 

sześciu miesięcy przed spodziewanym poczęciem, kobieta zmieniła tryb życia i przestrzegała zasad 

prawidłowo zbilansowanej diety. Odpowiednie żywienie to nie tylko gwarancja zdrowia dziecka, ale  

i dobrej formy mamy. Wzrost dobowego zapotrzebowania na: energię, białko, tłuszcze, witaminy  

i składniki mineralne w postaci pięciu odpowiednio dobranych posiłków, przy zachowaniu 

umiarkowanej aktywności fizycznej, pomagają utrzymać optymalną wagę w trakcie całej ciąży [1,2]. 

Niedobór, jak i nadmiar składników pokarmowych może prowadzić do trwałych modyfikacji 

procesów metabolicznych i hormonalnych, które mogą negatywnie skutkowa na zdrowie dziecka, 

zarówno - podczas życia prenatalnego, jak i w późniejszym okresie [17,18].   

Skutki nieracjonalnego odżywiania kobiety ciężarnej:  

 poronienia, 

 anemia, 

 gestoza EPH (obrzęki, białkomocz, nadciśnienie), 

 porody przedwczesne, 

 infekcje, 

 zaburzenia laktacji. 

Nieracjonalne odżywianie kobiety ciężarnej – skutki dla płodu: 

 wady wrodzone, 

 niska masa urodzeniowa, 
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 wcześniactwo, 

 infekcje, 

 zaburzenia neurologiczne, 

 zwiększona śmiertelność okołoporodowa.  
 

Zapotrzebowanie na energię 

 

W czasie ciąży dieta powinna opierać się na zasadach racjonalnego żywienia, uwzględniając 

odpowiednie zapotrzebowanie na niezbędne składniki pokarmowe. Podstawowa przemiana materii 

zwiększona zostaje poprzez wzrost aktywnej tkanki: płodowej, łożyskowej, matczynej. Stąd też 

dodatkowy wydatek energetyczny w okresie dziewięciu miesięcy, został oszacowany na ok. 75 000-80 

000 kcal, natomiast dzienny od 2200 do 2500 kcal [3]. 

W I trymestrze ciąży zapotrzebowanie na energię według norm Polskiego Towarzystwa 

Ginekologicznego powinno wzrosnąć o około 150 kcal/d. W II trymestrze ciąży zapotrzebowanie na 

energię wzrasta o 360 kcal dziennie. W III trymestrze o 475 kcal w stosunku do zapotrzebowania sprzed 

ciąży. Zróżnicowania w zapotrzebowaniu energetycznym mogą wynikać z indywidualnych 

uwarunkowań takich jak: wiek, styl życia, rodzaj wykowywanej pracy, stan zdrowia itp. Przyrost masy 

ciała kobiety w ciąży przy średniej masie ciała noworodka 3,3 kg, został określony w granicach 12-12,5 

kg [4,11].  

Najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem wagowo-wzrostowym pozwalającym na ocenę 

masy ciała jest wskaźnik Body Mass Indeks (BMI). 
 

BMI = masa ciała przed ciążą w kg 

(wzrost w m)2 

 

Przyrost masy ciała w ciąży należy kontrolować przynajmniej raz w miesiącu zgodnie  

z danymi uwzględnionymi w tabeli 1. 

 

Tab. 7. Zalecany przyrost masy ciała w ciąży w zależności od wskaźnika BMI 
Wskaźnik masy ciała Zalecany przyrost masy ciała w ciąży 

< 18,5 

18,5-24,9 

25,0-29,9 

> 30 

12,5-18 kg 

11,5-16 kg 

7-11,5 kg 

5-9 kg 

Źródło: Institute of Medicine Food and Nutrition Board. 
 

Nieprawidłowe żywienie w tym okresie np. nadmiar produktów bogatych w: białko, tłuszcze, 

niedobór owoców i warzyw; zastępowanie posiłków słodyczami (co w konsekwencji może wpływać na 

niedostateczną podaż witamin i składników mineralnych) może doprowadzić do poważnych zaburzeń 

metabolicznych w organizmie matki i płodu [8,12,18]. 

 

Planowanie posiłków 

 

Na prawidłową dietę kobiety ciężarnej powinno składać się pięć posiłków – trzy główne i dwa 

uzupełniające. Niewskazane jest podjadanie między posiłkami, a minimalna przerwa między nimi 

powinna wynosić 3-4 godziny. Można natomiast pić wodę, sok ze świeżo wyciśniętych warzyw, 

owoców lub po prostu zjeść je w postaci naturalnej. 

Zbilansowana dieta w okresie ciąży to nie tylko czynnik determinujący wzrost i rozwój płodu, 

ale także gromadzenie w organizmie matki rezerw (białka, tłuszczu, witamin rozpuszczalnych  

w tłuszczach, niektórych substancji mineralnych) wykorzystywanych w czasie laktacji [20]. Posiłkami 

stanowiącymi największe źródło energii i dziennego zapotrzebowania, powinny być: I śniadanie 25-

30% i obiad 30-45%, natomiast po 15-20%  winno przypadać na II śniadanie, podwieczorek i kolację 

[4]. 

Stałe pory spożywania posiłków przyzwyczajają organizm do regularnych dostaw energii, 

dzięki czemu nie magazynuje on nadmiaru materiału zapasowego. 
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Śniadanie powinno zawierać,  pełnowartościowe białko (np. szynka drobiowa lub wołowa), 

dobrej jakości tłuszcz, węglowodany złożone (pieczywo razowe) oraz witaminy (głównie warzywa  

i owoce sezonowe) oraz składniki mineralne.  

Obiad powinien składać się z produktów, które są źródłem pełnowartościowego białka (chude 

mięso, ryba, przynajmniej raz w tygodniu potrawy z nasion roślin strączkowych), węglowodanów 

złożonych (kasza jęczmienna lub gryczana, biały albo brązowy ryż, razowy makaron, ziemniaki)  

i dużej porcji warzyw, najlepiej surowych z dodatkiem oliwy. 

Na drugie śniadanie i podwieczorek dobrze jest wybierać produkty mleczne (mleko, jogurt, 

kefir, maślanka, ser biały) z dodatkiem świeżych owoców, pestek (dyni albo słonecznika), płatków 

(owsianych, jęczmiennych) lub owoców suszonych bez dodatku cukru.  

Kolacje powinny być dość lekkie, ale urozmaicone. Bogata w surowe lub duszone warzywa  

z dodatkiem chudych, lub półtłustych serów, jajek, chudego mięsa, dobrej jakości wędlin czy ryb. Może 

to być sałatka warzywna z razowym lub mieszanym pieczywem, a nawet zupa warzywna. Ostatni 

posiłek należy spożyć około dwóch godzin przed snem [19]. 

Reasumując – w czasie ciąży dieta powinna opierać się na zasadach racjonalnego żywienia, 

uwzględniając odpowiednie zapotrzebowanie na: 

 energię, 

 składniki odżywcze, 

 witaminy, 

 składniki mineralne. 

Uwzględniając to zapotrzebowanie, pierwszą grupę substancji odżywczych stanowią: 

 białka, 

 węglowodany, 

 tłuszcze. 

Natomiast drugą grupę substancji odżywczych stanowią: 

 witaminy, 

 związki mineralne – pierwiastki śladowe [13,15]. 

 

Białka  

 

Synteza białka w okresie ciąży przebiega ze wzmożoną intensywnością. Białka po rozkładzie 

do aminokwasów, stanowią budulec dla nowych struktur tkankowych w organizmie matki 

wzrastającego płodu. Według polskich norm żywienia, ciężarna kobieta na dobę powinna spożywać  

w zależności od wagi (45-80 kg) od 54-96% białka. Białko zatem powinno być dostarczane w ilości 1,2 

g/kg masy ciała na dobę w proporcjach - 60% pochodzenia zwierzęcego i 40% pochodzenia roślinnego.  

Zapotrzebowanie na białko w okresie ciąży przedstawia się następująco: 

 około 50% przyrostu masy białkowej przypada na płód, 

 25% na wzrost macicy i tkanki gruczołów sutkowych, 

 10% na tkankę łożyskową, 

 pozostałe 15% zawarte jest we krwi i płynie owodniowym. 

W diecie kobiety ciężarnej podstawowym źródłem białka są: mięso, ryby, jajka, produkty 

mleczne, nasiona roślin strączkowych. Należy w tym miejscu również podkreślić, że ważna jest nie 

tylko ilość, ale także rodzaj dostarczanego białka [14].  

 

Węglowodany  

 

To struktury zbudowane z węgla, tlenu i wodoru. W diecie ciężarnej powinny stanowić 55-60% 

dziennego zapotrzebowania energetycznego. Węglowodany są głównym źródłem energii  

i dzielimy je na cukry: proste i złożone. Cukier prosty (heksoza składa się z 6 atomów węgla) to – 

glukoza i fruktoza, dwucukier (cukier mlekowy – zbudowany z D-galaktozy i D-glukozy, połączonych 

wiązaniem β-1,4-glikozydowym) to – laktoza, bardziej złożone struktury (wielocukry) – polisacharydy 

to m.in. glikogen i skrobia. Największą wartość mają cukry złożone, których źródłem mogą być mąki: 

żytnia, pszenna, graham, gryczana, orkiszowa, a także pieczywo z tych mąk. Ponadto – musli (bez 

dodatku cukru), ryż biały i brązowy, kasze drobno i gruboziarniste (jęczmienna, gryczana, pęczak, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Galaktoza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glukoza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_O-glikozydowe


102 

 

jaglana) oraz ziemniaki, makarony pszenne i pełnoziarniste. Dostarczają one nie tylko energii, ale 

również witamin z grupy B, magnez, żelazo, cynk i błonnik pokarmowy. W ramach profilaktyki zaparć 

w ciąży dzienna dawka błonnika powinna wynosić od 20 do 40 g/dobę. Źródłem błonnika pokarmowego 

są ww. produkty zbożowe oraz warzywa (np. marchew, brokuły, seler) i owoce: jabłka, pomarańcze, 

brzoskwinie [20]. 

 

Tłuszcze 

 

Spożycie tłuszczów w okresie ciąży powinno wynosić 25-30% całodziennego zapotrzebowania 

energetycznego. Ze względu na pochodzenie – tłuszcze dzielimy na nasycone – pochodzenia 

zwierzęcego i nienasycone – pochodzenia roślinnego. Szczególne znaczenie na prawidłowy rozwój 

płodu mają nienasycone kwasy tłuszczowe, których zapotrzebowanie w ciąży wzrasta o 50%. Ich 

głównym źródłem są oleje roślinne (olej rzepakowy, sojowy, kukurydziany, słonecznikowy, z pestek 

winogron, oliwa z oliwek) zawierające kwasy: linolowy – LA, gamma-linolenowy – GLA, 

arachidonowy – AA.  

Ponadto w diecie nie powinno zabraknąć oleju lnianego tłoczonego na zimno (niewskazany do 

smażenia), tłustych ryb morskich, orzechów włoskich i siemienia lnianego [2,5]. Zapotrzebowanie na 

nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy ω-3 (omega-3): kwas alfa-linolenowy – ALA powinno pokrywać 

co najmniej 0,5% wartości energetycznej dziennej racji pokarmowej kobiety ciężarnej,  

a spożycie kwasu dokozaheksaenowego – DHA 100-200 mg/d i eikozapentaenowego – EPA 250 mg/d. 

Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą i Polskie Towarzystwo Pediatryczne w 2007 r. zalecały  

w codziennym żywieniu kobiet ciężarnych łączne spożycie kwasów EPA i DHA od 1,0 g do 1,5 g na 

dobę. Według najnowszego stanowiska Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczącego 

suplementacji witamin i mikroelementów, z maja 2011 r., kobiety ciężarne powinny spożywać DHA  

w ilości 200-300 mg na dobę [19,20]. 

Dlatego w codziennej diecie nie powinno zabraknąć potraw z dodatkiem olejów spożywanych 

sauté lub stosowanych, jako dodatek do sałatek. Produkty te w okresie ciąży są zasadniczym 

komponentem powstawania błon komórkowych i odgrywają ważną rolę w tworzeniu ośrodkowego 

układu nerwowego. Odpowiedzialne są również za: 

 obniżenie napięcia powierzchniowego w płucach noworodków, 

 zwiększają mineralizację tkanki kostnej, 

 podnoszą odporność, 

 zmniejszają ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego u dziecka. 

Należy również wspomnieć o tłuszczach trans, które mogą być niebezpieczne dla rozwijającego 

się dziecka, a ich nadmierna ilości może doprowadzić u ciężarnej do: 

 nadciśnienia indukowanego ciążą, 

 podwyższenia stężenia cholesterolu, 

 stanu przedrzucawkowego, 

 wzrostu oporności insulinowej, 

 cukrzycy [10]. 

 

Warzywa i owoce   

 

Warzywa (jarzyny) i owoce są głównym źródłem witamin. Codzienna dieta kobiety ciężarnej 

powinno zawierać około 300 g warzyw w I trymestrze i 400 g w II i III. Gromadzą w sobie wiele cennych 

witamin i składników mineralnych, błonnika pokarmowego, a przy tym większość z nich charakteryzuje 

się niską wartością kaloryczną i znikomą zawartością tłuszczu (z wyjątkiem awokado). Bogate w kwas 

foliowy są głównie rośliny strączkowe i warzywa liściaste (sałata, szpinak, kapusta, natka pietruszki, 

brokuły, brukselka), charakteryzuje je stosunkowo duża zawartość żelaza, natomiast w warzywach 

kapustnych – występują większe ilości wapnia, choć nie tak dobrze przyswajalnego, jak z produktów 

mlecznych. Dobrym źródłem magnezu są: groszek, fasola szparagowa, fasola biała, brukselka, jarmuż, 

seler i szpinak, natomiast potasu: seler i pomidory [9,20]. 

Dzienne spożycie owoców powinno również zawierać w I trymestrze ciąży około 300 g, a w II 

i III trymestrze – 400 g. Dostarczają one sporych ilości witaminy C i błonnika pokarmowego, którego 

https://sjp.pl/saut%C3%A9
https://sjp.pl/saut%C3%A9
https://sjp.pl/saut%C3%A9
https://sjp.pl/saut%C3%A9
https://sjp.pl/saut%C3%A9
https://sjp.pl/saut%C3%A9
https://sjp.pl/saut%C3%A9
https://sjp.pl/saut%C3%A9
https://sjp.pl/saut%C3%A9
https://sjp.pl/saut%C3%A9
https://sjp.pl/saut%C3%A9
https://sjp.pl/saut%C3%A9
https://sjp.pl/saut%C3%A9
https://sjp.pl/saut%C3%A9
https://sjp.pl/saut%C3%A9
https://sjp.pl/saut%C3%A9
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najlepszym źródłem są owoce jagodowe. Połowę zapotrzebowania na owoce można zastąpić szklanką 

świeżo wyciskanego soku. Świeże owoce będące źródłem witaminy C (owoce dzikiej róży, czarnej 

porzeczki, truskawki, kiwi, grejfruty, cytryny, pomarańcze, porzeczki czerwone i białe, agrest, maliny) 

wzmacniają odporność, a jedzone wraz z produktami bogatymi w żelazo ułatwiają jego wchłanianie 

[14].  

 

Witaminy – to grupa organicznych związków chemicznych o różnorodnej budowie, niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania organizmu żywego, pochodzenia naturalnego i syntetycznego, 

rozpuszczalnych w wodzie (B, C) i tłuszczach (A, D, E, K) [4,7]. 

 Witamina A – określana również jako: retinol, prowitamina A, beta-karoten. Witaminy A powstaje 

w organizmie z przemiany beta-karotenu. Źródłem są: tran, podroby, marchew, dynia, kabaczek i 

brokuły. Znajduje się także w przetworach mlecznych: mleku, maśle, śmietanie. Jest niezbędna do 

wytwarzania: zębów, kości, skóry, narządu wzroku, zapobiega infekcjom. Dobowe zapotrzebowanie 

wynosi 1200 µg [4]. 

 Witamina B1 – ryboflawina, jest podstawowym komponentem wielu ustrojowych systemów 

enzymatycznych, które regulują prawidłowy metabolizm: aminokwasów, węglowodanów  

i kwasów tłuszczowych. Głównym źródłem witaminy B1 w diecie są: zarodki pszenne, nasiona 

słonecznika, suche nasiona roślin strączkowych, groszek zielony, kiełki soi, drożdże, pieczywo 

pełnoziarniste, a także wieprzowina i ryby. Dobowe zapotrzebowanie w ciąży określa się na 1,8 mg 

[9].  

 Witamina B2 – tiamina, niezbędna do utrzymania prawidłowego apetytu i trawienia. Zapewnia 

prawidłową czynność ośrodkowego układu nerwowego. Źródłami witaminy B2 są: groch, fasola, 

ziemniaki, a także ciemne pieczywo i chude mięso wieprzowe. Zapotrzebowanie kobiety ciężarnej 

to – 1,1 mg/dobę [9]. 

 Witamina B5 – niacyna (kwas pantotenowy) – zasadniczy składnik systemów enzymatycznych 

wytwarzających energię w ustroju. Głównie znajduje się w: orzeszkach, rybach, drobiu. Dobowe 

zapotrzebowanie w ciąży wynosi ok. 15 mg [7].  

 Witamina B6 – pirydoksyna, ważny komponent prawidłowej czynności ośrodkowego układu 

nerwowego. Źródła witaminy B6 są podobne jak witaminy B5. Dobowe zapotrzebowanie w ciąży 

określa się na 2,5 mg [7].  

 Kwas foliowy B9 – „witamina życia” – folacyna, podstawowy enzym wzrostu komórkowego, 

głównie występuje w zielonych liściach jarzyn oraz w drożdżach i orzeszkach. Niezbędny  

w procesie mielinizacji włókien nerwowych  Zapobiega poważnym wadom układu nerwowego  

u dziecka. Zapotrzebowanie w ciąży ocenia się na 0,4-0,6 mg na dobę [3]. 

 Witamina B12 – kobalamina, konieczna do wytwarzania czerwonych krwinek Znajduje się 

produktach pochodzenia zwierzęcego. Odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu ośrodkowego 

układu nerwowego. Dobowe zapotrzebowanie kształtuje się w granicach 2-3 µg [3]. 

 Witamina C – kwas askorbinowy, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania: tkanki łącznej  

w mięśniach, kościach, chrząstkach oraz właściwej absorpcji żelaza. Głównym źródłem są owoce i 

warzywa. Dobowe zapotrzebowanie określa się na 50-70 mg [14]. 

 Witaminy D – kalciferol, umożliwia absorpcję i retencję: wapnia, fosforu, minerałów niezbędnych 

do tworzenia i wzrostu kości. Naturalnym źródłem witaminy D są: białko jajka kurzego, masło, tran, 

wątroba. Zgodnie z polskimi zaleceniami dotyczącymi profilaktyki niedoborów witaminy D, jako 

wystarczający poziom suplementacji diety kobiety ciężarnej ustalono dawkę w wysokości 400 IU/d. 

Jeśli nie jest zapewniona odpowiednia podaż z dietą i/lub synteza skórna – to od II trymestru należy 

zwiększyć dawkowanie od 800 do 1000 IU/d [6].  

 Witamina E – α-tokoferol – witamina „płodności i młodości”. Zmniejsza ryzyko poronień  

i porodów przedwczesnych. Zapobiega powstawaniu wad układu nerwowego u dziecka. Odpowiada 

za prawidłowy transport substancji odżywczych do tkanek. Źródła witaminy E to: oleje roślinne, 

żółtka jajek, zboża. Niedobory powodują osłabienie mięśni, niedokrwistość  

i problemy ze skórą. Zalecana dawka dobowa – 12 mg [7]. 

 Witamina K1 i K2 – witamina K odpowiada za krzepnięcie krwi. Wpływa na proces wiązania 

wapnia w kościach. Witaminę K1 dostarczana jest organizmowi poprzez produkty roślinne, 

zwłaszcza zielone. Witaminę K2 (niewielkie ilości) wytwarzają bakterie jelitowe [7].  
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Związki mineralne – to ważne nieorganiczne składniki diety, stanowią ok. 4-5% masy ciała. Dzielą się 

na dwie grupy. 

Do pierwszej grupy (makroelementów) zaliczamy pierwiastki, których dzienne zapotrzebowanie 

przekracza 100 mg dziennie: 

 Wapń – wchodzi w skład struktur szkieletowych płodu. Ponadto, odgrywa istotną rolę w procesie 

krzepnięcia krwi oraz pobudza i kurczy mięśnie. Bogatym źródłem są produkty mleczne. Dobowe 

zapotrzebowanie jest dość wysokie – wynosi średnio 1,2 g [4]. 

 Magnez – niezbędny do wytwarzania energii w komórkach. Konieczny do produkcji białek 

budujących organizm. Niedobór w ciąży powoduje występowanie skurczy mięśni i macicy. Źródłem 

magnezu są produkty pełnoziarniste: kasze, orzechy oraz woda mineralna zawierająca powyżej 50 

mg/l jonów tego pierwiastka [4].  

 Żelazo – niezbędne do wytwarzania matczynej i płodowej hemoglobiny. Kobiecie powyżej 8 

tygodnia ciąży, należy zalecić suplementację żelaza doustnymi preparatami w dawce – 30 mg 

dziennie. W przypadku stwierdzenia niedokrwistości megaloblastycznej należy zwiększyć dawkę 

do 60-120 mg. Żelazo zawierają produkty zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. 

Źródłem pochodzenia roślinnego jest: kakao, pestki dyni, otręby pszenne, suszone owoce, kasza 

jaglana, szpinak, orzechy, migdały. Żelazo pochodzenia zwierzęcego to: chuda wołowina, mięso  

z królika i kaczki oraz wątróbka. Jeszcze kilka lat temu zalecano ją jako bardzo dobre źródło żelaza, 

jednak obecnie uważa się, że jedzenie wątróbki – zwłaszcza w większych ilościach – nie jest w 

ciąży wskazane, bo poprzez zawartość duże ilości witaminy A, zwiększa ryzyko występowania u 

dziecka wad rozwojowych oraz wielowodzie [9]. 

 

Do drugiej grupy (mikroelementów) zaliczamy pierwiastki, których dzienne zapotrzebowanie nie 

wynosi więcej niż 100 mg: 

 Jod – podstawowy składnik hormonów wytwarzanych przez gruczoł tarczowy (T3 i T4). 

Najbogatsze źródło stanowią produkty spożywcze pochodzenia morskiego. Ilość jodu, którą 

powinna przyjmować w ciągu doby kobieta ciężarna, wynosi 120-140 mg [3]. 

 Cynk – bierze udział w ważnych procesach metabolicznych oraz reakcjach enzymatycznych, które 

potrzebne są do wzrostu i rozwoju organizmu płodu. Współdziała z insuliną, hormonem wzrostu i 

hormonami płciowym. Wspomaga układ odpornościowy organizmu. Kobieta w ciąży potrzebuje 

około 12-20 mg cynku dziennie [3]. 

 Fluor – niezbędny do rozwoju młodych organizmów oraz do prawidłowej budowy i twardości 

tkanki kostnej szkliwa zębów. Głównie występuje w: kalafiorze, rybach morskich, wodzie pitnej 

[3]. 

 Woda – spożywana przez ciężarną jest niezbędna do produkcji płynu owodniowego oraz 

prawidłowego rozwoju i funkcji tkanek płodu, zwłaszcza komórek OUN, które są szczególnie 

wrażliwe na jej niedobór. Dobowe zapotrzebowanie na wodę wzrasta stopniowo od początku ciąży 

i jest wyższe o co najmniej 300 ml niż u kobiet nieciężarnych. Kobiety ciężarne powinny spożywać 

około 2300-2500 ml wody na dobę [19].  

 

Podsumowanie 

 

 W okresie ciąży zwiększa się zapotrzebowanie na energię, białko, tłuszcze, witaminy i składniki 

mineralne. 

 Poprzez właściwy dobór produktów spożywczych łatwiej jest uniknąć niedoborów pokarmowych, 

na które kobiety ciężarne są często narażone. 

 Ważny jest również udział odpowiedniej ilości i jakości płynów w racjach pokarmowych kobiety 

ciężarnej. 

 Płód wykazuje niezwykłą wrażliwość na stan odżywienia kobiety w ciąży – matki. 

 Niedożywienie bądź niewłaściwie zbilansowana dieta ciężarnej powoduje liczne powikłania 

zdrowotne, których skutki mogą sięgać dojrzałego wieku. 

 Zrozumienie roli odżywiania w ciąży, stanowi niepodważalnie ważny argument w walce  

z przewlekłymi chorobami dzisiejszych czasów. 
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Streszczenie: Pomimo od lat utrzymującej w Polsce się wysokiej umieralności na choroby układu 

krążenia brak jest systemowych działań mających na celu rozpowszechnienie wiedzy o wspierającej 

terapię kardiologiczną diecie śródziemnomorskiej. Okazuje się, że wdrożenie wszystkich elementów 

tego modelu żywienia jest możliwe wśród polskich pacjentów. Rozpowszechnienie zasad diety 

śródziemnomorskiej może w znacznym stopniu przyczynić się do redukcji modyfikowalnych 

czynników ryzyka występowania chorób układu krążenia oraz łagodzenia objawów występujących 

chorób.  

 

Słowa kluczowe: dieta śródziemnomorska, choroby układu krążenia. 

 

Wstęp 

 

Pomimo zauważalnego postępu poczynionego w zakresie prewencji występowania chorób 

układu krążenia, nie zauważa się istotnego spadku zachorowalności. Według danych WHO w 2016 r. 

ponad 17 mln osób na świecie zmarło z ich powodu (31% wszystkich zgonów), z czego 80% stanowią 

nagłe incydenty sercowo naczyniowe (zawał serca, udar mózgu) [1].  

W Polsce w 2015 r. odnotowano 46% zgonów z powodu chorób układu krążenia [2]. Już prawie 50 lat 

temu zaobserwowano zależność między stylem życia a występowaniem chorób układu krążenia [3]. 

Głównymi modyfikowalnymi czynnikami (czyli takimi, na które człowiek ma wpływ) zwiększającymi 

ryzyko ich wystąpienia są m.in.: siedzący tryb życia, stres, nadużywanie alkoholu, palenie papierosów 

oraz dieta obfitująca w nasycone kwasy tłuszczowe (NKT), tłuszcze trans, cholesterol i cukry proste [4]. 

W dzisiejszych czasach dostęp do szybkiej, wysoko przetworzonej żywności oraz pieczywa 

cukierniczego i słodyczy jest powszechny. Są one źródłem dużych ilości kwasów tłuszczowych trans, 

NKT, sodu, cukru i syropu glukozowo-fruktozowego. Zwiększony udział tych składników w diecie 

przyczynia się również do rozwoju m.in. otyłości, dyslipidemii oraz cukrzycy typu II. Te z kolei są 

kolejnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu krążenia lub są one ich konsekwencją np. 

mikroangiopatia i makroangiopatia (uszkodzenie małych i dużych naczyń krwionośnych) będące 

jednym z głównych powikłań cukrzycy [5]. Coraz częściej jako przyczynę rozwoju chorób układu 

krążenia wymienia się również zwiększony stres oksydacyjny [6].  

Model diety śródziemnomorskiej oraz stworzonej na bazie jej zasad diety DASH (Dietary 

Approach to Stop Hypertension) polecane są w prewencji i leczeniu chorób układu krążenia oraz uznane 

w 2018 r. za dwa najzdrowsze modele diety na świecie (wg U.S. News) [9]. W warunkach Polskich nie 

ma potrzeby realizowania założeń tych modeli żywieniowych na bazie produktów importowanych z 

terenów basenu Morza Śródziemnego. Wiele produktów rodzimych ma zbliżone, takie same lub większe 

właściwości kardioprotekcyjne, więc można z ich udziałem bez trudu skomponować jadłospis 

realizujący zasady diety śródziemnomorskiej.  

 

Dieta śródziemnomorska 

 

Ponad 30 lat temu rozpoczęto badania nad wpływem modelu diety śródziemnomorskiej na 

leczenie i redukcję ryzyka występowania chorób układu krążenia [3]. Zauważono, że osoby żyjące  

w krajach basenu Morza Śródziemnego żyją dłużej i rzadziej umierają z powodu chorób serca. Z tego 

powodu dokonano analizy diety mieszkańców Krety i południowych Włoch i stwierdzono, że to właśnie 

praktykowany tam model żywienia może mieć działanie kardioprotekcyjne.   

Analiza sposobu żywienia mieszkańców basenu Morza Śródziemnego wykazała duży udział  

w tej diecie warzyw i owoców, pełnoziarnistych produktów zbożowych, orzechów, nasion i pestek oraz 
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suchych nasion roślin strączkowych. Oliwa z oliwek była głównym źródłem tłuszczu. Produkty 

białkowe pochodzenia zwierzęcego spożywane były w małych lub średnich ilościach i przeważał  

w nich średnio tłusty i chudy nabiał, ryby i drób oraz jaja w ilości od 0 do 4 sztuk na tydzień. Ta praktyka 

spowodowała znaczne ograniczenie udziału tłuszczu zwierzęcego. Z tego powodu model diety 

śródziemnomorskiej charakteryzował się niską zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych (≤ 7-8% 

energii ogółem) przy całkowitej zawartości tłuszczu w diecie oscylującej w zakresie 25-35% energii 

ogółem. Charakterystyczną cechą diety było również czerwone wino, spożywane do posiłków w małych 

lub średnich ilościach. Osoby te były aktywne fizycznie – trudniły się głównie pracą na roli. Populacja 

miała niski odsetek osób otyłych [7]. Model żywienia oparty na zasadach diety śródziemnomorskiej w 

połączeniu z codzienną aktywnością fizyczną daje od wielu lat najlepsze rezultaty w prewencji i leczeniu 

chorób układu krążenia [8]. Ranking U.S. News po raz kolejny umieścił ją w czołówce najzdrowszych 

diet na świecie [9]. 

 

Implementacja modelu diety śródziemnomorskich w warunkach polskich 

 

Dietoterapia osób obciążonych chorobami układu krążenia lub będących w grupie ryzyka 

powinna być oparta na zasadach diety śródziemnomorskiej. Może być ona bogata w produkty 

importowane np. grecką oliwę z oliwek, owoce morza i oliwki, jednak polskie produkty można bez 

trudu zaadaptować do tego modelu diety. Dzięki temu może być ona przystępniejsza dla osób, które  

z różnych przyczyn (społecznych, ekonomicznych) nie chcą wdrożyć w życie jej zasad.  

 

Rozkład makroskładników w diecie śródziemnomorskiej  

 

Węglowodany (w szczególności te o niskim indeksie glikemicznym i wysokiej zawartości 

błonnika pokarmowego) powinny stanowić 45-55% energii ogółem, białko 15-20% energii ogółem,  

a tłuszcz 25-35% energii ogółem (przy zmniejszonej ilości NKT do 7% energii ogółem, oraz 

zwiększonym udziale kwasów tłuszczowych omega 3). Błonnik pokarmowy powinien być 

przyjmowany w ilości 35g na dobę, a ilość soli w diecie ograniczona do 4g ogółem na dobę [10]. 

Zalecaną obróbką termiczną powinno pozostać gotowanie, duszenie bez obsmażania, pieczenie w folii 

oraz grillowanie (przy użyciu grilla elektrycznego). Należy ograniczyć smażenie (szczególnie  

w panierkach), mocne przypiekanie oraz grillowanie i wędzenie tradycyjne.  

       

Warzywa, owoce i produkty zbożowe 

 

Dodatek warzyw i owoców, przede wszystkim niskoskrobiowych, do każdego posiłku daje 

możliwość znaczącego zwiększenia ich udziału w diecie. Warzywa i owoce powinny być spożywane w 

stosunku 3/4 do ¼. Udział owoców powinien być mniejszy ze względu na wyższą zawartość cukrów 

prostych [11]. Ze względu na wysoką zawartość błonnika pokarmowego i większy udział 

węglowodanów złożonych, pełnoziarniste produkty zbożowe (grube kasze, płatki pełnoziarniste, 

razowe pieczywo oraz pełnoziarnisty makaron) powinny być podstawowym wyborem przy kompozycji 

posiłków [12]. 

 

Błonnik pokarmowy 

 

Błonnik pokarmowy, pochodzący z warzyw i owoców oraz pełnoziarnistych produktów 

zbożowych, będzie wpływał na zmniejszenie stężenia cholesterolu we krwi oraz zmniejszał wchłanianie 

cukrów prostych, co przyczyni się do zmniejszenia ilości stężenia triglicerydów [13]. Będzie również 

poprawiał funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Bardzo popularnym składnikiem 

wykorzystywanym w przypadku obniżania stężenia cholesterolu we krwi są β-glukany pochodzenia 

owsianego. Płatki owsiane (szczególnie niskoprzetworzone: górskie, zwykłe) są bardzo dobrym 

źródłem węglowodanów złożonych. β -glukany to związki o udowodnionym działaniu obniżającym 

poziom cholesterolu, szczególnie frakcji LDL [14]. Wykazano ich pozytywny wpływ na redukcję 

nadciśnienia tętniczego, leczenie otyłości i regulację glikemii [15,16,17]. Efekt osiągnięto przy spożyciu 

ok. 3g β-glukanów dziennie co odpowiada 2/3 filiżanki płatków owsianych [18]. Nie wykazano 

zwiększenia działania kadrioprotekcyjnego przy zwiększeniu podaży. 
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Witaminy, składniki mineralne i związki bioaktywne w warzywach i owocach 

 

Stres oksydacyjny wywołany szkodliwym działaniem wolnych rodników jest jednym z coraz 

częściej wymienianych czynników ryzyka mogących mieć wpływ na rozwój chorób układu krążenia 

[6]. Zauważono jego wpływ na indukcję rozwoju blaszki miażdżycowej [19]. Warzywa i owoce mają 

zdolność zmniejszenia stresu oksydacyjnego, a skalę tej zdolności mierzy wskaźnik ORAC (Oxygen 

Radical Absorbance Capacity). Im wyższa wartość, tym lepsza jest zdolność produktu do 

wychwytywania wolnych rodników [20,21] (Tab. 1.). 

 

Tab 1. Skala ORAC dla wybranych produktów spożywczych 
Produkt ORAC [µmol/100g] 

Jabłka (średnio) 2650 

Jagody 5905 

Żurawina (świeża) 9090 

Aronia 16 062 

Siemię lniane 1130 

Orzechy włoskie 13 541 

Pietruszka (natka, świeża) 1301 

Suszone oregano 175 295 

Źródło: Hayowitz DB., Bhagwat S., Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Selected Foods 

Agricultural Research Service. 2010. 

 

Wysoki potencjał antyoksydacyjny posiadają niektóre witaminy np. E, C, składniki mineralne 

np. magnez, kwasy tłuszczowe np. omega 3 czy składniki bioaktywne np. karotenoidy oraz flawonoidy. 

Bardzo wysokie wskaźniki ORAC posiadają owoce bogate w antocyjany z grupy flawonoidów, które są 

ciemnogranatowym barwnikiem owocowym. Są to owoce czerwone, granatowe i czarne przy czym im 

są ciemniejsze, tym więcej jest w nich antocyjanów. Są to: aronia, czarny bez, czarna porzeczka, jagody 

czy borówki [22]. Antocyjany sprzyjają również rozszerzaniu naczyń krwionośnych, wpływając 

ochronnie na układ krążenia oraz sam mięsień sercowy, oraz mają wpływ na regulację stężenia 

cholesterolu we krwi [23,24]. Jabłka i pomarańcze zawierają natomiast kwercetynę, która wykazuje 

działanie przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe [25]. Pomidory, banany, awokado czy nasiona roślin 

strączkowych są źródłem potasu i magnezu, który razem z sodem odpowiadają za regularność skurczów 

serca [26,27]. Pomidory są ponadto źródłem likopenu, jednego z najsilniejszych przeciwutleniaczy. 

Najczęściej mówi się o nim w kontekście prewencji nowotworów prostaty, jednak wykazano również, 

że u osób częściej spożywających pomidory rzadziej występowały nagłe incydenty sercowo naczyniowe 

tj. zawał serca [28]. Na szczególną uwagę zasługują również rośliny zielone, które zawierają największą 

ilość kwasu foliowego. Wysoka podaż tej witaminy wpływa na obniżenie poziomu homocysteiny we 

krwi, której wysokie stężenie w surowicy jest wskaźnikiem prognostycznym wystąpienia incydentów 

sercowo – naczyniowych [29]. Wszystkie owoce i warzywa są źródłem witaminy C, która oprócz bycia 

silnym utleniaczem wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i wspomaga wchłanianie żelaza [30]. 

       

Białko 

 

Należy spożywać białka z różnorodnych źródeł, zarówno pochodzenia roślinnego, jak  

i zwierzęcego. Ich udział w diecie określa się w porcjach w skali tygodnia. Ryby (dwie lub więcej 

porcji), białe mięso (dwie porcje), jaja (2-4 sztuki) są dobrym źródłem białka zwierzęcego. Ryby 

zawierają również wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Codziennym elementem diety może być 

średnio tłusty lub nisko tłusty nabiał. Powinien być traktowany jako źródło białka zwierzęcego, a nie 

tłuszczu. Przynajmniej dwa razy w tygodniu należy sięgnąć po źródło białka roślinnego, czyli suche 

nasiona roślin strączkowych. Występujące stosunkowo często w tradycyjnej kuchni polskiej mięso 

czerwone powinno być ograniczone w diecie do dwóch porcji w tygodniu, a mięso przetworzone do 

mniej niż jednej porcji w tygodniu [12]. 

 

 

Tłuszcz  
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Tłuszcze roślinne będące źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT) 

powinny stanowić podstawowy składnik diety w tej grupie makroskładników. Oczywiście możemy 

stosować oliwę z oliwek, ale nawet lepszym źródłem kwasów omega 3 będzie olej lniany, natomiast olej 

rzepakowy charakteryzuje się najlepszym stosunkiem kwasów omega 3 i 6 [31] (Ryc 1.). 

 

Ryc. 2. Stosunek kwasów tłuszczowych z grupy omega 6 do omega 3 w wybranych olejach 

Źródło: Łoźna K., Kita A, Biernat J., i wsp., Skład kwasów tłuszczowych olejów zalecanych  

w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Probl H.ig Epidemiol. 2012; 93(4): 871-875. 

 

Oleje te, w szczególności tłoczone na zimno, powinny być stosowane na surowo do sałatek czy 

koktajli. Orzechy (włoskie, laskowe), nasiona (słonecznika, siemienia lnianego) i pestki (dyni) są bardzo 

dobrym źródłem WNKT, białka, witamin i składników mineralnych. Tłuste ryby morskie np. śledź, 

łosoś czy tran z wątroby dorsza również będą bardzo dobrym źródłem WNKT. Ograniczeniu powinny 

być poddane inne tłuszcze pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszcze roślin egzotycznych np. kokosowy 

czy palmowy.  

 

Sterole i stanole roślinne 

 

W celu obniżania ryzyko występowania chorób układu krążenia zaleca się zastępowanie 

w codziennej diecie tłuszczów zwierzęcych (zawierających NKT), tłuszczami roślinnymi (zawierające 

jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe m.in. omega 3 i 6) [32,33]. Jedną z przyczyn występowania 

nagłych incydentów sercowo naczyniowych jest podwyższone stężenie cholesterolu we krwi. 

Współczesne margaryny wysokiej jakości, wzbogacane są coraz częściej o sterole i stanole roślinne, co 

czyni z nich żywność funkcjonalną. Spożywanie 1-3g fitosteroli dziennie jest bardzo skuteczną metodą 

na obniżenie poziomu stężenia cholesterolu we krwi [32]. Wśród polskiego społeczeństwa w dalszym 

ciągu można spotkać się z uprzedzeniem do stosowania margaryny zamiast masła. Spowodowane jest 

to w głównej mierze stereotypowym powiązaniem margaryn niskiej jakości i diety osób o niższym 

statusie społeczno-ekonomicznym, przekonaniem o niekorzystnym wpływie na zdrowie w porównaniu 

z masłem oraz błędnym przekonaniem o wysokiej zawartości tłuszczów trans we wszystkich produktach 

z tej grupy. Współczesne margaryny wysokiej jakości wykonywane są metodą estryfikacji, a nie 

częściowego uwodornienia, co sprawia, że ilość tłuszczów trans (stanowiących największe zagrożenie 

dla układu krążenia) została znacznie obniżona lub nawet wyeliminowana, przez co ostatecznie jest ich 

nawet mniej niż w maśle [34]. Tłuszcz mleczny naturalnie zawiera kwasy tłuszczowe trans, które 

wytwarzane są w procesie trawienia w żołądkach zwierząt przeżuwających [35]. W maśle dominują 
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nasycone kwasy tłuszczowe [35] oraz obecny jest cholesterol, które wg rekomendacji należy ograniczać 

[8]. Masło to jedyny tłuszcz, zawierający krótkołańcuchowe nasycone kwasy tłuszczowe, które w 

organizmie człowieka przekształcane są  

w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, co zwiększa ich zawartość w tkankach [36]. Jest to jednak 

jedynie 6% ogólnej ilości kwasów tłuszczowych zawartych w maśle. W prewencji i leczeniu chorób 

układu krążenia lepiej sprawdzą się margaryny wzbogacane w sterole i stanole roślinne lub stosowanie 

oliwy z oliwek, lub oleju rzepakowego do natłuszczenia pieczywa. Umiarkowane spożycie masła wśród 

osób w grupie niskiego ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, bez hipercholesterolemii, nie będzie 

miało negatywnych skutków dla zdrowia, o ile w znacznej przewadze znajdą się tłuszcze roślinne i 

rybie. Najważniejsze, aby w wyborze margaryny kierować się składem, pamiętając, że kolejność 

wymieniania związana jest z ilościowym udziałem poszczególnych składników  

w produkcie.  Najlepiej, aby w przypadku margaryn oleje kokosowy i palmowy znajdowały się na końcu 

wykazu składników, a na początku olej rzepakowy lub lniany. Masło natomiast jest nazwą regulowaną 

prawnie [37].  

         

Kwasy tłuszczowe omega 3 

 

Kwas tłuszczowy ALA (alfa linolenowy) należy do rodziny omega 3. Należy do grupy NNKT, 

czyli niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, co mówi nam o konieczności dostarczania go 

do naszego organizmu, ponieważ nie ma możliwości jego syntezy endogennej. Największe ilości kwasu 

ALA zawiera siemię lniane i olej lniany oraz orzechy włoskie i olej rzepakowy. Pozostałe dwa 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe EPA i DHA są składnikiem tłuszczu pochodzenia rybiego (tłuste 

ryby morskie) np. śledź. Istnieje wiele dowodów na pozytywne oddziaływanie kwasu ALA na 

zmniejszenie ryzyka występowania chorób układu krążenia i ponownych incydentów sercowo 

naczyniowych. Z tego względu zalecana ilość tego kwasu tłuszczowego określona została na 2-3g na 

dobę. Taką ilość zawiera 1 łyżeczka oleju lnianego lub 15g (łyżka stołowa) siemienia lnianego lub 28g 

orzechów włoskich [38] (Tab. 2). 

 

Tab. 2. Zawartość kwasów omega 3 w przykładowych produktach rodzimych  
Produkt ALA [g/100g] EPA+DHA [g/100g] Suma [g/100g] 

Śledź 0,12 1,29 1,41 

Łosoś 0,29 1,43 1,72 

Pstrąg 0,08 0,36 0,44 

Flądra 0,00 0,16 0,16 

Szczupak 0,05 0,23 0,28 

Siemię lniane 22,81 0 22,81 

Olej lniany 59,2 0 59,2 

Olej rzepakowy 9,91 0 9,91 

Orzechy włoskie 6,57 0 6,57 

Orzechy laskowe 0,12 0 0,12 

Pestki dyni 0,18 0 0,18 

Słonecznik 0,06 0,01 0,07 

Źródło: USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28, 2015, US Department 

of Agriculture, Agricultural Research Service, Nutrient Data Laboratory. 

 

Cholesterol 

 

Podwyższone stężenie cholesterolu we krwi jest powszechnie znanym czynnikiem ryzyka 

rozwoju chorób układu krążenia. Wydaje się jednak, że zmniejszenie spożycia cholesterolu w diecie 

może nie doprowadzić do zmniejszenia jego stężenia w surowicy. Większa ilość cholesterolu w diecie 

zmniejsza bowiem jego syntezę endogenną [39]. W badaniach eksperymentalnych wykazano jednak, że 

istnieje osobnicza zmienność w odpowiedzi na zawartość cholesterolu w diecie. Na każde dobowe 

zwiększenie ilości spożytego cholesterolu o 100 mg jego zawartość w surowicy rosła od 2 do 20 mg na 

dobę [40]. W dalszym ciągu potrzebne są dalsze badania, które określą jednoznacznie wpływ 

spożywanego cholesterolu na ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej lub udaru mózgu. Dla 
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zaspokojenia zapotrzebowania organizmu na cholesterol, który wykorzystywany jest do syntezy błon 

komórkowych oraz regulacji gospodarki hormonalnej, wystarczający jest cholesterol endogenny. 

Normy spożycia cholesterolu nie są w Polsce konkretnie ustalone, dlatego ustalając jego bezpieczną 

ilość w diecie warto opierać się na stanowisku Eurodiet, FAO/WHO czy EFSA, które ustaliły 

maksymalną bezpieczną jego ilość w diecie na poziomie 300mg/d. Amerykańscy badacze nie ustalili 

maksymalnej bezpiecznej ilości spożycia, uznają natomiast za zasadne ograniczenie spożycia 

cholesterolu [41]. Należy jednak podkreślić, że pomimo braku maksymalnej bezpiecznej normy 

spożycia cholesterolu należy ograniczyć produkty, które go zawierają ze względu na współistnienie  

w nich dużej ilości NKT i tłuszczów trans. Ograniczenie spożycia wszystkich wymienionych 

składników zostanie wówczas ograniczone jednoczasowo. Normy żywienia dla populacji Polskiej  

z roku 2017 odnoszą się również do bezpiecznej ilości spożywanych jaj, które od lat są przedmiotem 

sporów. Uznano, że bezpieczne, dla osób zdrowych, bez hiperlipidemii, spożycie wynosi do 7 jaj 

tygodniowo. U osób z rozpoznaną chorobą układu krążenia rozsądne wydaje się ograniczenie tej ilości 

do 2 sztuk w tygodniu, co jest spójne z niską normą rekomendowaną w modelu diety 

śródziemnomorskiej [12,41]. 

 

Sól i cukier  

     

Zioła i przyprawy mają bardzo wysoki wskaźnik ORAC, więc ich dodatek do dań znacznie 

zwiększy potencjał antyoksydacyjny dania [20]. Poprawi również jej smakowitość, co pomoże 

ograniczyć ilość soli (sodu) w diecie. Osoby z chorobami układu krążenia powinny wypijać 1,5-2l 

niskosodowej wody mineralnej na dobę. Zmniejszona ilość sodu w diecie w połączeniu  

z odpowiednim nawodnieniem jest istotne w wyrównywaniu i utrzymaniu prawidłowego ciśnienia 

tętniczego krwi [42,43]. Ograniczenie ilości cukrów prostych w diecie ma korzystny wpływ na 

zmniejszenie ryzyka występowania chorób układu krążenia z kilku powodów. Po pierwsze zmniejszy 

ogólną ilość energii dostarczanej do organizmu, co będzie miało korzystny wpływ w zapobieganiu  

i redukcji otyłości. Pośrednio zmniejszy się udział innych szkodliwych składników diety takich jak np. 

częściowo utwardzone tłuszcze roślinne, tłuszcz i oleina palmowa, występujących w pieczywie 

cukierniczym i słodyczach. Ograniczenie ilości cukrów prostych w diecie ma również wpływ na 

obniżenie poziomu triglicerydów w surowicy krwi [44]. Z punktu widzenia niniejszych rozważań 

wszystkie trzy argumenty wskazują ograniczenie ilości cukrów prostych, a w szczególności niektórych 

ich źródeł w prewencji chorób układu krążenia.  

 

Czerwone wino  

 

Udział czerwonego wina jako elementu modelu diety śródziemnomorskiej jest często 

nadinterpretowany w praktyce. Rzeczywiście umiarkowane spożycie alkoholu, a raczej polifenoli 

zawartych w czerwonym winie, może wpływać korzystnie np. na osoby z nadciśnieniem tętniczym 

[45,46]. Regularne nadużywanie alkoholu i upijanie się dodatnio skorelowane są z większą 

śmiertelnością i zachorowalnością na choroby układu krążenia. Niska lub umiarkowana konsumpcja 

czerwonego wina wykazuje w niektórych badaniach na korzystny wpływ na obniżenie ryzyka chorób 

układu krążenia. Za przyczynę takiego stanu rzeczy uznaje się jednak wpływ polifenoli zawartych  

w czerwonym winie, szczególnie resweratrolu. Taki efekt uzyskiwano w badaniach w przypadku 

konsumpcji win z konkretnej odmiany winogron  uprawianych w szczególnych warunkach. Ma to 

wpływ na skład chemiczny wina. Brak jest w dalszym ciągu jednoznacznych badań potwierdzających 

tę zależność [47]. Ze względu na różne wzorce kulturowe na całym świecie ciężko jest wyznaczyć 

wystandaryzowane normy. Nie upowszechnia się również informacji, jaka ilość czerwonego wina 

uznana być powinna za spożycie umiarkowane. W przypadku kobiet jest to około 12 g czystego alkoholu 

etylowego na dobę (co przekłada się na ok. 100ml wina o 10% zawartości alkoholu),  

w przypadku mężczyzn – 24 g (co przekłada się ok. 200ml wina o 10% zawartości alkoholu) [48]. Biorąc 

pod uwagę, że mimo wszystko alkohol jest jednym z czynników ryzyka rozwoju chorób układu 

krążenia, należy zachować szczególną ostrożność w polecaniu jego konsumpcji podczas realizacji planu 

żywieniowego [49]. Alkohol wpływa również na metabolizm wielu leków i może wchodzić  

z nimi w interakcje, obniżając lub podwyższając ich działanie, co może przyczynić się do zaburzenia 

oceny skuteczności farmakoterapii chorób współtowarzyszących [50]. Należy zdecydowanie bardziej 
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skupić się na identyfikacji osób nadużywających alkoholu oraz unikać zachęcania do spożycia alkoholu 

w przypadku abstynentów. Badania mające na celu określenie zawartości resweratrolu  

w produktach spożywczych prowadzone są na konkretnym szczepie, gatunku, a jego zawartość jest 

zmienna. Dużo wyższą zawartość resweratrolu niż w czerwonym winie możemy znaleźć np. w soku  

z czerwonych winogron, kakao, jabłkach czy herbacie (Tab. 3). Dlatego do wdrożenia działań 

kardioprotekcyjnych z użyciem resweratrolu nie trzeba używać wyłącznie czerwonego wina [51]. 

 

Tab. 3. Zawartość resweratrolu w wybranych produktach spożywczych 
Źródło pokarmowe Zawartość  Przeliczenie na 100 g / 100 ml 

produktu 

Czerwone wino (Pinot noir, Francja) 0,362-1,979 mg/l 3,6-9,8 µg 

Białe wino (Riesling, Hiszpania) 0,057-0,390 mg/l 0,6-3,9 µg 

czerwone winogrona (Merlot, 

Japonia) 

1259 µg/kg 12,59 µg 

Gorzka czekolada 350 µg/kg 3,5 µg 

Jabłka (średnio) 400 µg/kg 4 µg 

Skórka pomidora (sucha masa) 19 µg/g 1,9 g 

Herbata (1g parzony w 100 ml 

wrzącej wody przez 5 minut) 

68 µg/100 ml 68 µg 

Źródło: Weiskirchen S., Weiskirchen R., Resveratrol: How Much Wine Do You Have to Drink to Stay 

Healthy? Adv Nutr. 2016; 7(4): 706-718. 

 

Aktywność fizyczna 

 

Regularne podnoszenie tętna wykazuje działanie ochronnie na serce. Osoby aktywne fizycznie 

mają dwukrotnie mniejsze ryzyko występowania chorób układu krążenia  [52]. Polskie Towarzystwo 

Kardiologiczne podaje, że regularna aktywność fizyczna jest w stanie zredukować wartość skurczowego 

ciśnienia tętniczego o 4-9 mmHg, poprawić metabolizm, wydolność organizmu oraz wydłużyć i 

poprawić jakość życia. Instytut Żywności i Żywienia Człowieka aktywność fizyczną wskazuje jako 

podstawę Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Zaleca się minimum 30-60 minut 

aktywności fizycznej dziennie [8]. 

 

Podsumowanie 

 

Wdrożenie modelu diety śródziemnomorskiej wśród pacjentów z chorobami układu krążenia 

lub osób z grupy ryzyka w warunkach polskich jest możliwe. Nie napotyka się istotnych utrudnień pod 

względem ograniczeń asortymentowych, które uniemożliwiłyby realizację któregokolwiek  

z elementów opisywanego modelu żywienia. Rodzime produkty, którymi dysponujemy wykazują 

działanie kardioprotekcyjne, niekiedy w nawet większym stopniu niż te oryginalnie zalecane (np. olej 

lniany). W związku z tym, że choroby układu krążenia od lat stanowią poważny problem populacji 

Polski, zasadna jest rzetelna edukacja żywieniowa pacjentów na szeroką skalę. Dietoterapia 

zaplanowana w modelu diety śródziemnomorskiej powinna być stałym elementem terapii pacjentów 

kardiologicznych uzupełniającym leczenie farmakologiczne.  
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ZAWODZIE DIETETYKA  
 

dr n. med. Monika Sadowska 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

Streszczenie: Wykonywanie zawody dietetyka jest związane z podejmowaniem działań mających na 

celu ochronę lub poprawę zdrowia człowieka. Wykonywanie czynności zmierzających do osiągniecia 

tego celu związane jest z ryzykiem, a tym samym ponoszeniem odpowiedzialności prawnej wprzypadku 

wystąpienia szkody na osobie pacjenata (usługobiorcy). Stąd koniecznym wydaje się prowadzenie 

edukacji osób wykonujących zawód dietetyka odnośnie prawdopodobieństwa występowania zagrożeń 

w związku ze świadczeniem usług, możliwości ich identyfikacji oraz przesłanek odpowiedzialności 

prawnej w przypadku wystąpienia szkody. 

 

Słowa kluczowe: prawo, dietetyka, zawód, odpowiedzialność. 

 

Wstęp 

 

Zawód dietetyka nie został dotychczas objęty unormowaniem odrębnych aktów 

prawnych. Został on jednak wymieniony na równi z innymi zawodami medycznymi w szeregu 

przepisów związanych z ochroną zdrowia. Ponadto kształcenie tego rodzaju specjalistów podjęły 

uczelnie wyższe, w których funkcjonują wydziały i kierunki dietetyki w formie 5-letnich studiów 

magisterskich i 3-letnich studiów licencjackich, co wskazuje na zwiększenie zapotrzebowania na usługi 

w obszarze żywienia oraz rosnącą pozycję zawodu dietetyka w systemie ochrony zdrowia [1].  

 

Akty prawne 

 

Jednym z aktów prawnych, w którym wyróżniono zawód dietetyka, jest Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów  

i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 

227), w którym dietetycy zostali sklasyfikowani w grupie specjalistów do spraw zdrowia. Z kolei  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych 

od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r., Nr 151, poz. 896) ustawodawca określił wymogi, jakie należy 

spełnić, aby podjąć prace w zawodzie dietetyka w podmiocie leczniczym, przy czym dokonał 

zróżnicowania stanowisk na starszego asystenta dietetyki, asystenta dietetyki, młodszego asystenta 

dietetyki, starszego dietetyka w zależności od liczby lat pracy w zawodzie i posiadanych dodatkowych 

kwalifikacji. Przyjęcie tychże kryterium pozwala sądzić, że w zamyśle prawodawcy była troska  

o bezpieczeństwo świadczonych usług z obszaru żywienia i promocji zdrowia w tym zakresie 

przyjmując, że stopień fachowości będzie wyższy wraz ze zdobytym doświadczeniem i wiedzą  

w wyniku doskonalenia.  

 

Odpowiedzialność prawna dietetyka 

 

Nie ulega wątpliwości, że świadczone przez dietetyka usługi konsultacji dietetycznych stanowią 

istotny element w profilaktyce zdrowotnej obejmującej działania mające na celu zapobieganie 

chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie, jak również dla zachowania, przywrócenia i 

poprawy zdrowia. Prawidłowe odżywianie sprzyja również szybszej poprawie zdrowia osób chorych. 

Usługi dietetyczne mają na celu zapewnienie pacjentom indywidualnie przygotowanego planu 

żywieniowego, zgodnego z zasadami racjonalnego żywienia. Odpowiednio dobrana dieta, dostarczająca 

odpowiednio skomponowanych składników odżywczych przeciwdziała powstawaniu wielu chorób. 

Stosowanie zasad zdrowego żywienia jest jednym z warunków pozostawania w dobrym zdrowiu. 

Udzielone porady dietetyczne, proponowanie jadłospisów czy diet ma na celu leczenie lub wspieranie 

leczenia rozmaitych chorób (jak otyłość, bulimia, czy anoreksja), zapobieganie konsekwencjom, jakie 

mogą być spowodowane przez choroby, a przez to umożliwiać powrót do zdrowia. Dlatego też fachowe 

kwalifikacje osób wykonującej zawód dietetyka są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo 
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świadczonych usług, tak pod katem zdrowotnym, jak też prawnym. 

Mając na względzie rozwój technologii medycznej, w tym telemedycyny nie można wątpić, że 

działania mające na celu ochronę lub poprawę zdrowia, w tym usługi świadczone przez dietetyków, nie 

są wykonywane jedynie w sytuacji bezpośredniego kontaktu z daną osobą, która jest podmiotem tych 

działań [2]. Wykorzystując możliwości techniczne, w tym korzystanie z nowoczesnych narzędzi 

komputerowych i Internetu udzielanie porad „na odległość” staje się powszechnym zjawiskiem [3], co 

niewątpliwie niesie za sobą liczne korzyści, jak też i zagrożenia [4].  

Niewątpliwie istnieje także związek pomiędzy właściwym (zdrowym) żywieniem (właściwie 

skomponowaną dietą) a zdrowiem osoby, która stosowne zalecenia realizuje. Działania mające na celu 

ułożenie optymalnej diety dla konkretnej osoby mają niewątpliwie na celu ochronę (profilaktykę), 

poprawę, a nawet często przywrócenie zdrowia. Cel ten jest oczywisty bez względu na techniczne 

środki, jakie są wykorzystywane w trakcie procesu wykonywania konkretnej usługi, zwłaszcza gdy nie 

ma przeciwwskazań, by diagnozować oraz wykonywać czynności mające na celu ochronę, poprawę czy 

przywrócenie zdrowia na odległość za pomocą środków teleinformatycznych [5].  

W świetle powyższego można twierdzić, że usługi świadczone przez dietetyka mogą 

przyjmować charakter usług w zakresie opieki medycznej, gdy występuje o nie osoba, której stan 

zdrowia wymaga przestrzegania określonej diety, która jest elementem terapii, służącym profilaktyce, 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, co niewątpliwie stanowi ingerencję  

w organizm człowieka. Jednakże wobec braku możliwości weryfikowania stanu zdrowia osób 

występujących o przygotowanie diety, co może mieć miejsce w przypadku usług świadczonych 

na odległość lub niedostatecznej wiedzy dietetyka powalającej ocenić stan zdrowia w sposób 

prawidłowy, nie można wykluczyć, że usługi tego rodzaju mogą być świadczone na rzecz osób, których 

stan zdrowia nie wymaga stosowania specjalnej diety. W takiej sytuacji można by rzec, że efekt 

zastosowania diety sprowadza się wyłącznie do korzyści estetycznych, związanych z poprawą własnego 

wizerunku lub uzyskania komfortu psychicznego bądź dobrego samopoczucia, wynikającego 

z osiągnięcia pożądanego kształtu sylwetki. W tym przypadku wymienione usługi nie będą wiązały się 

z leczeniem w ścisłym tego słowa znaczeniu, nie będą bowiem stanowiły elementu terapii podjętej w 

celu leczniczym [6]. Nie oznacza to jednak, że nie będą obarczone ryzykiem błędu, który w efekcie, 

podobnie jak w przypadku usług medycznych, może doprowadzić do wystąpienia szkody na osobie 

pacjenta (usługobiorcy), co będzie wiązało się z poniesieniem odpowiedzialności prawnej.  

Odpowiedzialności prawnej podlegają osoby, które nie tylko swoim zachowaniem (działaniem) 

naruszyły obowiązujące je przepisy prawa, ale także osoby, które zachowały się biernie (zaniechały 

działania) w sytuacji, kiedy obowiązujące je normy prawne nakazywały podjęcie określonego działania. 

W związku z brakiem regulacji ustawowej zawodu dietetyka, a tym samym brakiem norm nakazujących 

określone zachowanie się w związku z wykonywaniem zawodu odpowiedzialność cywilną za 

spowodowanie szkody na osobie dietetyk poniesie na zasadach ogólnych.  

Odpowiedzialnością na zasadach ogólnych w Kodeksie cywilnym jest odpowiedzialność na 

zasadzie winy określona w art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2018, poz. 1025 ze zm.) Jest to odpowiedzialność deliktowa. Wyraża ogólną formułę 

odpowiedzialności za czyn zawiniony i wyrządzoną w ten sposób drugiemu szkodę. Ze względu na 

powszechne występowanie, nazywana jest odpowiedzialnością na zasadach ogólnych. 

Wyrażona w art. 415 k.c. wina, rozumiana jako ujemna ocena zachowania sprawcy lub innej 

osoby odpowiedzialnej- w tym przypadku dietetyka- powinna być ujmowana jako zawierająca zarówno 

element obiektywny (bezprawność), jak i subiektywny (wina sensu stricto, wskazująca na 

nieprawidłowe zachowanie się sprawcy [7].  

Bezprawność to nie tylko postępowanie skutkujące naruszeniem prawa stanowionego, ale także 

działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego [8] bądź zasadami zdrowego rozsądku [9] i 

doświadczenia życiowego (podkreśla się to zwłaszcza w tzw. procesach medycznych) [10]. Bezprawne 

może być więc in casu samo tolerowanie sytuacji, z której może wyniknąć dla kogoś szkoda [11]. 

Utrwalił się pogląd uznający bezprawność za sprzeczność z szeroko pojętym porządkiem prawnym 12], 

a więc sprzeczność skierowaną przeciwko prawom lub interesom innej osoby (chodzi nie tyle o 

naruszenie normy, ile o naruszenie cudzego prawa podmiotowego lub naruszenie prawnie chronionych 

interesów) [16,12].  

Z kolei element subiektywny winy odnosi się do zachowania przez osobę wykonującą zawód 

dietetyka staranności, ocenianej pod kątem określonego wzorca, standardu postępowania [13]. Ten 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(415)&cm=DOCUMENT
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wzorzec kreowany jest na podstawie reguł współżycia społecznego, przepisów prawnych, 

zwyczajów. Oceny staranności, jakiej można wymagać od dietetyka, dokonuje się, odnosząc wzorzec 

postępowania (o charakterze abstrakcyjnym) do okoliczności, w jakich osoba ta działała [14].  

W praktyce jego zastosowanie polega na wyznaczeniu stosownego modelu, ustalającego optymalny 

w danych warunkach sposób postępowania, odpowiednio skonkretyzowanego i aprobowanego 

społecznie, a następnie na porównaniu zachowania dietetyka z tak określonym wzorcem. O tym, czy na 

tle konkretnych okoliczności można danej osobie postawić zarzut braku należytej staranności 

w dopełnieniu obowiązków, decyduje jednak nie tylko niezgodność postępowania z wyznaczonym 

modelem, lecz także empirycznie uwarunkowana możliwość oraz powinność przewidywania 

odpowiednich następstw tego zachowania [15]. Chodzi tutaj o działanie dietetyka, które będzie nie tylko 

zapobiegliwe i ostrożne, ale także rozważne i rozsądne [16]. 

W doktrynie prawa wskazuje się, że wzorce powinny określać, jakie są oczekiwania społeczne 

wobec zachowania się osób znajdujących się w pewnych typowych sytuacjach [17], np. „dobry” 

dietetyk, „dobry” lekarz, czy „dobry” fizjoterapeuta [18]. Nie chodzi też tu o wzorzec wyidealizowany, 

a realny i rzeczywisty, możliwy do osiągnięcia z uwagi do możliwości techniczne  

i istniejący w danym momencie stan wiedzy medycznej [19]. Przyjmuje się pewien poziom 

„fachowości”, poniżej którego postepowanie osoby wykonującej zawód dietetyka należy ocenić 

ujemnie [20]. Wzorzec ten jest również zależny od stanu wiedzy, jest on zatem zmienny wraz 

z postępem nauki i techniki [21]. 

Szkoda na osobie obejmuje uszczerbki wynikające z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, 

pozbawienia życia oraz naruszenia innych dóbr osobistych człowieka. Mogą one przybrać postać 

zarówno szkody majątkowej, jak i niemajątkowej, czyli krzywdy rozumianej jako cierpienie fizyczne  

i krzywda moralna przejawiająca się w ujemnych doznaniach psychicznych poszkodowanego 

spowodowanych uszkodzeniem ciała albo rozstrojem zdrowia. Cechą szkody na osobie jest również to, 

że w szczególny sposób jest ona związana z człowiekiem [22]. 

Uszkodzenie ciała w rozumieniu art. 444 § 1 k.c. polega na naruszeniu integralności fizycznej 

człowieka (np. przez zranienie lub spowodowanie złamania kości). Naruszenie to może dotyczyć nie 

tylko samej powłoki cielesnej, ale również tkanek oraz narządów wewnętrznych (uszkodzenie organów 

wewnętrznych) [23]. Natomiast rozstrój zdrowia polega na wywołaniu dysfunkcji organizmu człowieka 

poprzez doprowadzenie do zakłócenia funkcjonowania jego poszczególnych narządów  

(w konsekwencji układów np. układu pokarmowego) bez ich widocznego uszkodzenia [24], przy czym 

zakłócenie to może mieć nastąpić zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym (także  

o charakterze przemijającym) [25]. Rozstrój zdrowia musi mieć jednak charakter rzeczywisty, nie jest 

wystarczające wykazanie doznania ujemnych przeżyć czy stresu, rozstrój zdrowia musi mieć postać 

choroby [26]. Jest oczywiste, że często to samo zdarzenie może wywołać zarówno uszkodzenie ciała, 

jak i rozstrój zdrowia.  

Z kolei poszkodowanym, uprawnionym do dochodzenia odszkodowania, jest osoba, która 

doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi 

inna osoba [27]. Stąd poszkodowanym będzie usługobiorca, czyli pacjent (klient) korzystający z usług 

dietetyka. Wymienione skutki muszą być bezpośrednim, a nie pośrednim następstwem postepowania 

(działania lub zaniechania) dietetyka. Poza tym poszkodowany musi wykazać istnienie adekwatnego 

związku przyczynowego między zdarzeniem (czyli określonym działaniem lub zaniechaniem) a szkodą 

(art. 361 k.c.). Związek przyczynowy zachodzi tylko wtedy, gdy w zestawie wszystkich przyczyn i 

skutków mamy do czynienia jedynie z takimi przyczynami, które normalnie powodują określone skutki. 

Nie wystarczy więc stwierdzić istnienie związku przyczynowego jako takiego, wymagane bowiem jest 

też stwierdzenie, że chodzi o następstwa normalne. Z kolei ocena, czy skutek jest normalny, powinna 

być oparta na całokształcie okoliczności sprawy oraz wynikać z zasad doświadczenia życiowego i zasad 

wiedzy naukowej, specjalnej [28].  Wiedza specjalna jest szczególnie istotna w sprawach zawiłych, a 

takimi są często spory medyczne, w których normalność (w omawianym pojęciu) nie jest dla laika 

ewidentna. W takich wypadkach nieodzowna jest pomoc biegłego [29].  

Zgodnie z art. 415 k.c. kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej 

naprawienia. Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi (usługobiorcy) odbywa się poprzez zapłatę 

poszkodowanemu odpowiedniej sumy pieniężnej.  

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany może domagać się:  

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(361)&cm=DOCUMENT
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1) zadośćuczynienia stanowiącego rekompensatę za krzywdę moralną, w tym doznane cierpienia 

fizyczne i psychiczne (art. 445 § 1 k.c.); 

2) kompensaty wszelkich kosztów, wywołanych tym stanem (art. 444 § 1 k.c.); 

3)  odpowiedniej renty, jeżeli utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo 

jeżeli zwiększyły się jego potrzeby, lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (art. 444 § 

2 k.c.) 

Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub 

rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki, bez względu na to, czy podjęte 

działania przyniosły poprawę zdrowia [30].  W szczególności będą to koszty leczenia, a więc wydatki 

związane z postawieniem diagnozy, terapią i rehabilitacją poszkodowanego. Ich zakres nie może 

ograniczać się do wydatków kompensowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, 

lecz powinien obejmować koszty działań, podjętych z uzasadnionym – zważywszy na aktualny stan 

wiedzy medycznej – przekonaniem o spodziewanej poprawie stanu zdrowia poszkodowanego [31]. Stąd 

uzasadnione może być żądanie zwrotu kosztów, jakie poszkodowany poniósł na konsultację  

u wybitnego specjalisty [32].  

  

Podsumowanie 

 

W świetle powyższego niezbędnym działaniem wydaje się prowadzenie edukacji osób 

wykonujących zawód dietetyka odnośnie prawdopodobieństwa występowania zagrożeń w związku ze 

świadczeniem usług, możliwości ich identyfikacji oraz odpowiedzialnością, jaka wiąże się  

w przypadku wystąpienia szkody u pacjenta (usługobiorcy).  Jednocześnie podejmowanie działań 

mających na celu zapobieganie występowaniu zagrożeń mogących doprowadzić do pogorszenia lub 

utraty życia, lub zdrowia człowieka jest jednym z elementów kształtujących poziom bezpieczeństwa, 

w tym bezpieczeństwa zdrowotnego. Stąd nie bez znaczenia jest kształtowanie u osób wykonujących 

zawód dietetyka zmysłu przewidywalności, bowiem jak twierdzi W. Pokruszyński- „Generalną zasadą 

w bezpieczeństwie jest konieczność uwzględniania najbardziej pesymistycznych albo trudno 

wyobrażalnych scenariuszy, nawet wtedy, kiedy prawdopodobieństwo ich zaistnienia jest niewielkie” 

[33].   

 Niewątpliwie, dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz prawnego konieczne jest 

wprowadzenie regulacji prawnej zawodu dietetyka, która określałaby zasady wykonywania zawodu 

dietetyka, uzyskiwania prawa wykonywania zawodu dietetyka, kształcenia zawodowego  

i podyplomowego. Ponadto powołanie samorządu zawodowego dietetyków zapewniłoby sprawowanie 

pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 

 

Piśmiennictwo: 
 

[1] Całyniuk B., Miejsce pracy dietetyka we współczesnej ochronie zdrowia. Piel. Zdr. Publ. 2014; 

4(3): 285. 

[2] Sadowska M., Błąd medyczny w świetle innowacji technologicznych na rynku usług 

zdrowotnych. [w:] Prawo a technologie medyczne. Sadowska M., Kukuryk K. (red.), 

Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych, Lublin 2017. 

[3] Małkowska M.A., Innowacje technologiczne na rynku usług medycznych w Polsce, Akademia 

Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa 2014; 1(39): 29. 

[4] Sadowska M., Medical errors and their consequences for human life and health. Studia Iuridica 

Toruniensia. 2018; XXII. 

[5] Wyrok Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2012 r., I SA/Po 767/11, LEX 

nr 1110140. 

[6] Wyrok Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2012 r., I SA/Po 767/11, LEX 

nr 1110140; jak też wyrok Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 listopada 2011 r., I 

SA/Sz 662/11, LEX nr 1101756. 

[7] Gniewek E., Uwaga 26 do art. 415 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek. 

[8] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2003 r., IV CK 32/02, LEX nr 146462. 

[9] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 1968 r., I CR 126/68, LEX nr 6332. 

[10] Wyrok Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 26 listopad 2009 r., I ACa 653/09, LEX nr 628207. 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(444)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(444)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(444)par(2)&cm=DOCUMENT


119 

 

[11] Wyrok Sądu Najwyższego z 9 maja 1968 r., I CR 126/68, LEX nr 6332. 

[12] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2003 r., I PK 273/02, OSNP 2004/16, poz. 279. 

[13] Wyrok Sądu Najwyższego z 10 lutego 2010 r., V CSK 287/09, niepubl.; 

[14] Filipiak T.A., Mojak J., Niezbecka E. (red.), Zarys prawa cywilnego, Lublin 2012: 287; Wyrok 

Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r., I ACa 1148/12, LEX nr 1451700. 

[15] Nesterowicz M., Prawo medyczne. Toruń 2013: 90. 

[16] Bachera E., Smółka B., Glosa do postanowienia s.apel. z dnia 28 maja 2013 r. I ACa 124/13, 

GSP-Prz.Orz.; 2015/2: 45-51. 

[17] „Wzorzec należytej staranności nie jest oparty na indywidualnych cechach i właściwościach 

dłużnika, w szczególności na zapobiegliwości, jakiej sam on przestrzega, lecz na oczekiwaniach 

społecznych wobec osób, które znalazły się w określonej sytuacji. Miernik należytej staranności 

jest więc zobiektywizowany, a ta obiektywizacja wzorca chroni interes wierzyciela, jego 

zaufanie, że dłużnik zachowa się zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami  

w danej sytuacji”, zob.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2013 r., VI 

ACa 1077/12, LEX nr 1315749 

[18] Filipiak T. A., Mojak J., Niezbecka E., (red.), Zarys prawa cywilnego, Lublin 2012: 309. 

[19] Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 listopada 2016 r., II Ca 730/16, LEX nr 

2501424. 

[20] Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2013: 93. 

[21] Karkowska D., Prawo medyczne dla pielęgniarek. Warszawa 2013: 440. 

[22] Bieniek G., Uwaga 1 do art. 444 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III. Zobowiązania, red. 

J. Gutowski, WKP 2018.  

[23] Bieniek G., Uwaga 3 do art. 444 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III. Zobowiązania, red. 

J. Gutowski, WKP 2018. 

[24] Bieniek G., Uwaga 3 do art. 444 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III. Zobowiązania, red. 

J. Gutowski, WKP 2018. 

[25] Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 19 listopada 2008r., III CSK 171/08, LEX nr 584204,  

w którym sąd dodatkowo rozważał uszczerbek polegający na niepewności co do stanu zdrowia. 

[26] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 lipca 2003 r., I Ava 396/03, LEX nr 132430. 

[27] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1964 r., I CR 639/63, OSNCP 1965, nr 9, poz. 

142, LEX nr 237; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1969 r., IC 116/69 , OSNCP 1970, 

nr 5, poz. 82, LEX nr 999;  

[28] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 1956 r., 3CR 515/56, OSN 1957, nr 1, poz. 24, 

LEX nr 118421. 

[29] M. Sadowska, Zapobieganie błędom medycznym w praktyce, Warszawa 2019, s. 50. 

[30] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2008 r., II CSK 425/07, Mon. Praw. 2008, nr 3,  

s. 116, LEX nr 378025. 

[31] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2002 r., II CKN 1018/00, LEX nr 75352. 

[32] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 1969 r., II PR 217/69, OSN 1970, nr 3, poz. 50, 

LEX 976. 

[33] W. Pokruszyński, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Gospodarki 

Euroregionalnej im. Acide de Gasperi w Józefowie, Józefów 2012. 

  

https://sip.lex.pl/#/document/520880257?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520471721?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520169048?cm=DOCUMENT


120 

 

Niniejsza monografia jest zbiorem artykułów pokonferencyjnych z Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej „Nowe trendy w dietetyce”, która odbyła się 15.05.2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły 

Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa). 
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