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Nowe na rynku wydawniczym czasopismo 
(Półrocznik) „Promocja zdrowia i ekologia” 
poświęcone jest w głównej mierze problema-
tyce promocji zdrowia oraz związanej z nią 
szeroko pojętej ekologii człowieka i żywności.

Postęp cywilizacyjny wyrażający się głów-
nie postępem technicznym przynosi wiele ko-
rzyści dla ludzi ale i człowiek a także środowi-
sko w którym on żyje, „płaci’’ za to ogrom-
ną cenę. W odniesieniu do człowieka konse-
kwencją tą jest często utrata zdrowia, a niekie-
dy również życia. Odnosi się to przede wszyst-
kim do chorób cywilizacyjnych, do których 
zaliczamy m.in.: choroby układu krążenia, no-
wotwory, choroby układu oddechowego, udary mózgu, choro-
by przemiany materii, cukrzycę (szczególnie typu II), alergie, 
bóle kręgosłupa, nerwice, depresję i wiele innych.

Zdrowie człowieka uwarunkowane jest szeregiem różnych 
czynników natury biologicznej i społecznej. Ważny w tym za-
kresie dokument Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
określa pięć obszarów decydujących o promocji zdrowia spo-
łeczeństwa. Są to:

1) Budowanie prozdrowotnej polityki w narodowych pro-
gramach zdrowia

2) Tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu
3) Szersza reorientacja placówek służby zdrowia
4) Rozwijanie indywidualnych umiejętności dbania o zdro-

wie
5) Tworzenie programów społecznych na rzecz ochrony 

zdrowia
Postęp cywilizacyjny bardzo często w ostatnich latach sta-

je w konflikcie z prawami natury. Dotyczy to w pierwszym 
rzędzie wpływu zanieczyszczenia środowiska (powietrza, wody 
i gleby) na skażenia upraw służących do produkcji żywno-
ści. Chęć zysku przeważa nad troską o zachowanie równowa-
gi w przyrodzie, jakbyśmy zapominali, że sami jesteśmy jej czę-
ścią. W trosce o zrównoważony rozwój, nie możemy zapo-
mnieć o podstawowym prawie przyrody – to, co wytworzy-
my powinno dać możliwość rozkładu na substancje możliwe 
do wykorzystania w kolejnym procesie produkcyjnym. Dlate-
go WHO wskazuje produkcję żywności ekologicznej jako śro-
dek umożliwiający poprawę jakości życia.

Wydawca czasopisma czyli Krakowska Wyższa Szkoła Pro-
mocji Zdrowia (KWSPZ) z siedzibą w Krakowie pragnie po-
przez swoje czasopismo pełniej przyczynić się do realizacji mi-
sji Uczelni, a w tym przede wszystkim do popularyzacji dorob-
ku naukowego i dydaktycznego pracowników Uczelni. Poprzez 
czasopismo chcemy się także otworzyć na środowiska akade-
mickie w Polsce oraz za granicą.

Promocję zdrowia rozumiemy bardzo szeroko. Na każdym 
z prowadzonych kierunków studiów zarówno licencjackich, 
magisterskich jak i podyplomowych będzie możliwość prezen-
towania osiągnięć naukowo-badawczych i koncepcji progra-
mowych.

Warunki merytoryczne jak i redakcyjne przyjęcia prac do 
druku określa „Regulamin wydawniczy’’ drukowany w każ-
dym numerze czasopisma, a także zamieszczony na stronie in-
ternetowej KWSPZ.

       
    Redaktor Naczelny

      Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

The new magazine on the publishing mar-
ket (six-monthly) ”Promotion of health and 
ecology” is devoted mainly to health promo-
tion issues and broadly defined ecology of hu-
man and food that is related to them.

The progress of civilization, expressing it-
self mainly in terms of technological progress, 
gives people many benefits, but both the pe-
ople and the environment in which they live 
‚pay’ a great price for it. With regard to the hu-
mans, the result is often loss of health, and so-
metimes of life. This applies primarily to civi-
lization diseases, which include among others: 
cardiovascular diseases, cancers, respiratory di-

seases, strokes, metabolic diseases, diabetes (especially type II), 
allergies, back pains, neuroses, depression and many others. 

Human health is conditioned by a number of different fac-
tors of biological and social nature. An important, in this re-
gard, document of the World Health Organization (WHO) 
defines five areas crucial for promoting public health. These 
are:

1) Building a pro-health policy in national health pro-
grams

2) Creating environments advantageous for health
3) A broader reorientation of health care facilities
4) Developing personal skills of health care
5) Creating social programs in favour of health care
The progress of civilization in recent years is very often in 

conflict with the laws of nature. This applies primarily to the 
impact of environmental pollution (air, water and soil) on con-
tamination of crops used for food production. The desire for 
profit outweighs the concern to preserve balance in nature, as 
if we were forgetting that we are a part of it. In the concern 
about sustainability we cannot forget about the basic law of 
nature – what we will generate should give a possibility of de-
cay into substances possible to be used in another production 
process. That is why the WHO indicates organic food produc-
tion as a means that enables improvement of the quality of life.

The editor of the magazine, namely Cracow School of He-
alth Promotion (Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, 
KWSPZ), headquartered in Krakow, wants to use its magazi-
ne to fully contribute to the mission of the School, especial-
ly to popularize the academic and didactic achievements of the 
School staff. Through the magazine we also want to be open to 
academic communities in Poland and abroad.

We understand health promotion in a very broad sense. In 
each of our subjects, of either undergraduate, graduate or po-
st-graduate studies, it will be possible to present the academic 
and research achievements and program concepts.

The subject matter and editorial conditions of accepting 
papers for publication are defined by ”Publishing terms and 
conditions” printed in every issue of the magazine, and also 
available on the website of KWSPZ. 

       
    Editor-in-Chief

    Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

FROM THE EDITOROD REDAKCJI
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Wstęp. Dbałość o prawidłową dietę ma istotny wpływ 
na stan zdrowia człowieka. Celem pracy była ocena zacho-
wań zdrowotnych związanych z żywieniem uczniów wybra-
nych małopolskich szkół ponadgimnazjalnych  

Materiał i metody badań. Badania przeprowadzo-
no wśród 200 licealistów w wieku 17-19 lat, w tym 100 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbro-
wie Tarnowskiej i 100 uczniów Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Metodą badań 
był sondaż diagnostyczny. Wykorzystano autorski kwestio-
nariusz ankiety. Do analizy wyników badań wykorzystano 
nieparametryczny test niezależności Chi-kwadrat.

Wyniki. Dziewczęta ze szkoły promującej zdrowie 
w stosunku do pozostałych respondentów odznaczały się 
obowiązkowością w spożyciu pierwszych (p=0,023) i dru-
gich śniadań (p=0,000). Około 62% ogółu ankietowanych 
twierdzi, że spożywa owoce i warzywa od czasu do czasu, 
36% codziennie oraz 2% nie spożywa owoców i warzyw. 
Około 60% ankietowanych jest zdania, że sposób odżywia-
nia wpływa na samopoczucie i stan zdrowia.

Wnioski. Młodzież ponadgimnazjalna ma świadomość 
pozytywnego wpływu odżywiania na samopoczucie i stan 
zdrowia. Częstość spożywania pierwszych i drugich śniadań 
jest wyższa w przypadku młodzieży reprezentującej szkołę 
realizującą program „Szkoła Promująca Zdrowie”.

 
Słowa kluczowe: edukacja, Szkoła Promująca Zdro-

wie, żywienie.

Introduction. Care of proper diet has important influ-
ence on state of human health. The aim of this study was 
to assess health behaviours connected with nutrition in stu-
dents from secondary schools chosen in the district of Ma-
łopolska. 

Material and research methods. Research obtained 200 
students (100 students from the Secondary School no 1 in 
Dąbrowa Tarnowska and 100 students from the Seconda-
ry School no 2 in the same town) aged 17-19. Research me-
thod was diagnostic survey. The material collected was ana-
lysed on the basis of the nonparametric test of indepen-
dence. 

Results. The girls from school of promoting health in 
comparison with the other respondents ate first (p=0,023) 
and second (p=0,000) breakfasts and lunches absolutely re-
gularly. Near 62% of whole questionnaired affirms that fru-
it and vegetables eating occasionally, 36% daily and 2% not 
eating fruit and vegetables. Near 60% of questionnaired 
thinks that manner of nutrition have effects frame of mind 
and state of health. 

Conclusions. Young people has consciousness of influ-
ence of positive nutrition on frame of mind and state of he-
alth. Frequency of eating first and second breakfasts is hi-
ghest in case of young people representing school realizing 
program „School Promoting Health”.

Key words: education, School Promoting Health, he-
alth, nutrition. 

Zachowania żywieniowe ucZniów 
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Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii
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1

Wstęp

Odżywianie stanowi podstawową 
biologiczną potrzebę człowieka a dba-
łość o odpowiednią dietę ma istot-
ny wpływ na stan zdrowia. Według 
Woynarowskiej [16] racjonalny spo-

sób żywienia, zwany również optymal-
nym, prawidłowym, lub zdrowym ży-
wieniem, powinien zaspokajać potrze-
by biologiczne, psychiczne i społecz-
ne człowieka oraz umożliwić mu osią-
gnięcie pełni rozwoju fizycznego. Za-
dworna-Cieślak i Ogińska-Bulik [17] 

uważają, że racjonalne żywienie dzie-
ci i młodzieży jest warunkiem ich pra-
widłowego rozwoju i zdrowia w doro-
słym życiu. Wyniki badań prowadzo-
nych przez różnych autorów w kra-
ju i za granicą wskazują na liczne błę-
dy w sposobie żywienia młodzieży. 

Streszczenie / Abstract
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Zachowania żywieniowe ucZniów 
sZkół ponadgimnaZjalnych 
NUTRITION BEHAVIOURS IN STUDENTS 
FROM SECONDARY SCHOOLS 
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii

MARZENA KUłAgA, EWA PUSZCZAłOWSKA-LIZIS

Najczęściej wymienia się zmniejsza-
nie liczby posiłków, zwykle z powo-
du opuszczania śniadań, drugich śnia-
dań lub kolacji, nieregularne spożywa-
nie posiłków oraz spożywanie posił-
ków niepełnowartościowych. Spoży-
wanie słodyczy, słodkich gazowanych 
napojów, przekąsek podyktowane jest 
często reklamą oraz wpływem rówie-
śników, zwłaszcza w czasie pobytu 
w szkole [3, 4]. Środowisko rodzinne 
również nie zawsze wprowadza odpo-
wiednie nawyki żywieniowe. Dlatego 
zagadnienia związane z prawidłowym 
żywieniem powinny stanowić istot-
ny element promocji zdrowia. Eduka-
cja żywieniowa powinna być adreso-
wana do osób w każdym wieku, lecz 
największe potrzeby w tej kwestii mają 
dzieci i młodzież [11]. Maszczak [19] 
podkreśla, że okres dorastania stanowi 
najbardziej odpowiedni moment na 
kreowanie właściwych zachowań i na-
wyków, które umożliwią młodzieży 
zadeklarowanie się w kwestiach zdro-
wia na całe życie. 

Młody człowiek ma wiele możli-
wości zdobycia informacji na temat 
zdrowia i odpowiedniej diety. Tema-
tyka zdrowotna staje się bowiem co-
raz bardziej popularna nie tylko w krę-
gach naukowych, ale również w kul-
turze masowej (czasopisma, telewizja, 
Internet). Nie mniej jednak szczegól-
ną rolę w procesie edukacji żywienio-
wej powinno odgrywać środowisko 
szkolne. Zadania szkoły w tym zakre-
sie powinny koncentrować się na pro-
pagowaniu zasad zdrowego żywienia 
[6].

Celem pracy była ocena zachowań 
zdrowotnych związanych z żywieniem 

uczniów wybranych szkół ponadgim-
nazjalnych. 

Pytania badawcze

1. Czy zdaniem młodzieży ponad-
gimnazjalnej sposób odżywiania się 
wpływa na samopoczucie i stan zdro-
wia?

2. Jak młodzież ponadgimnazjalna 
ocenia stan własnego zdrowia?

3. Jakie zachowania zdrowotne 
związane z odżywianiem występują 
u badanych uczniów?

Materiał i metody badań 

Badaniami objęto 200 licealistów 
z Dąbrowy Tarnowskiej, w tym 100 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 im. T. Kościuszki (Gru-
pa I) i 100 uczniów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 im. K.K. Ba-
czyńskiego (Grupa II). W Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 re-
alizowany był program: „Szkoła Pro-
mująca Zdrowie”. Wiek responden-
tów zawierał się w przedziale: 17-19 
lat. W grupie I było 27 dziewcząt i 10 
chłopców w wieku 17 lat, 23 dziew-
częta i 28 chłopców w wieku 18 lat 
oraz 12 chłopców w wieku 19 lat. 
W grupie II były 22 dziewczęta i 28 
chłopców w wieku 17 lat, 19 dziew-
cząt i 17 chłopców w wieku 18 lat oraz 
9 dziewcząt i 5 chłopców w wieku 19 
lat. 

Metodą badań był sondaż diagno-
styczny. Wykorzystano autorski kwe-
stionariusz ankiety, zawierającej pyta-
nia o wpływ odżywiania się na samo-
poczucie i stan zdrowia, ocenę stanu 

własnego zdrowia, regularność spoży-
wania śniadań, napoje najczęściej wy-
pijane w szkole, częstość spożywania 
owoców, warzyw i słodyczy. Do ana-
lizy wyników badań zastosowano nie-
parametryczny test niezależności Chi-
kwadrat. W interpretacji wyników 
przyjęto reguły:

* zależność istotna statystycznie na 
poziomie p<0,05;

** zależność istotna statystycznie 
na poziomie p<0,01;

*** zależność istotna statystycznie 
na poziomie p<0,001 [5].

Wyniki

Większość ankietowanych jest 
zdania, że sposób odżywiania się wpły-
wa na samopoczucie i stan zdrowia. 
Uważa tak 66% dziewcząt i chłopców 
z grupy I oraz po około 60% dziew-
cząt i chłopców z grupy II. Nie odno-
towano statystycznie istotnych zależ-
ności między przynależnością do po-
szczególnych grup, a rodzajem odpo-
wiedzi na pytanie o wpływ odżywia-
nia na samopoczucie i stan zdrowia 
(tab. 1).

 Badania wykazały, że 30% dziew-
cząt z grupy I, 54% dziewcząt z grupy 
II, 44% chłopców z grupy I oraz 46% 
chłopców z grupy II – swój stan zdro-
wia uznaje za bardzo dobry. Z kolei 
68% dziewcząt z grupy I, 44% dziew-
cząt z grupy II, 56% chłopców z gru-
py I oraz 50% chłopców z grupy II 
– swój stan zdrowia uznaje za dobry, 
a 2% dziewcząt z grupy I, 4% dziew-
cząt z grupy II oraz 2% chłopców gru-
py II – ocenia swój stan zdrowia jako 
zły. Nie odnotowano statystycznie 

Tab. 1. Wpływ odżywiania się na samopoczucie i stan zdrowia
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istotnych zależności między przynależ-
nością do poszczególnych grup a su-
biektywną oceną stanu własnego zdro-
wia (tab. 2).

Przed wyjściem do szkoły zawsze 
śniadanie spożywa jedynie 35% ogó-
łu ankietowanych. Z kolei 43% ogó-

łu respondentów deklaruje, że czasami 
zjada śniadanie, natomiast 18% bada-
nych twierdzi, że nie je śniadania. Ana-
lizując wyniki dokładniej można zaob-
serwować, że 43% dziewcząt z gru-
py I zawsze zjada śniadanie, 33% ni-
gdy a 24% czasami zjada śniadanie 
w domu. Stwierdzono, że 42% chłop-
ców z grupy I czasami zjada śniadanie 
przed wyjściem do szkoły, 32% zawsze 
zjada śniadanie, natomiast 26% twier-
dzi, że nigdy nie je śniadania przed wyj-
ściem do szkoły. Około 60% dziew-
cząt z grupy II czasami zjada śniada-
nie w domu, 28% dziewcząt z tej gru-

py zawsze spożywa śniadanie, a 12% 
– nigdy. Około 44% chłopców gru-
py II czasami spożywa śniadanie, 38% 
chłopców zawsze, a 18% nigdy nie je 
śniadania w domu. Test Chi-kwadrat 
wskazuje na statystycznie istotne zależ-
ności między przynależnością do po-

szczególnych grup, a rodzajem udzie-
lanych odpowiedzi. Większość dziew-
cząt z grupy I spożywa śniadanie za-
wsze, a większość dziewcząt z grupy II 
– czasami (tab. 3).

Badania wykazały, że 58% respon-
dentów zawsze spożywa drugie śnia-
danie, 34% czasami zjada drugie śnia-
danie a 8% badanych nie je drugiego 
śniadania w szkole. Dokładniejsza ana-
liza wyników wskazuje, że 66% dziew-
cząt z grupy I zawsze spożywa dru-
gie śniadanie w szkole, 28% czasami, 
natomiast 6% nigdy nie je drugiego 
śniadania. Większość, bo 72% chłop-

ców z grupy I zjada drugie śniadanie 
w szkole, 14% nie spożywa drugich 
śniadań i 14% czasami spożywa dru-
gie śniadanie. Około 62% dziewcząt 
grupy II czasami zjada drugie śniada-
nie, 32% zawsze spożywa drugie śnia-
danie, a 6% nie je drugiego śniadania 

w szkole. Około 64% chłopców z gru-
py II zjada drugie śniadanie w szko-
le, 32% czasami, a 4% nigdy nie je 
drugiego śniadania. Analiza testem 
Chi-kwadrat wskazuje na statystycz-
nie istotne zależności między przy-
należnością do poszczególnych grup, 
a rodzajem udzielanych odpowiedzi. 
Najczęściej drugie śniadanie spożywa-
ją uczniowie z grupy I a najrzadziej – 
dziewczęta z grupy II (tab. 4).

Połowa dziewcząt grupy I w szko-
le najczęściej pije wodę mineralną, 
38% soki owocowe, 28% dziewcząt 
pije słodkie napoje gazowanie. Naj-

Tab. 2. Subiektywna ocena stanu własnego zdrowia

Tab. 3. Spożywanie pierwszego śniadania

Tab. 4. Spożywanie drugiego śniadania
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więcej chłopców z grupy I (46%) de-
klaruje, iż pije wodę mineralną, 42% 
soki owocowe, 36% słodkie napoje ga-
zowane. Około 36% dziewcząt grupy 
II najczęściej pije soki owocowe, 36% 
pije wodę mineralną, a 32% – słodkie 
napoje gazowane. Chłopcy z grupy II 

najczęściej piją słodkie napoje gazo-
wanie (48%), wodę mineralną (28%) 
i soki (26%). Nie odnotowano staty-
stycznie istotnych zależności między 
przynależnością do poszczególnych 
grup, a rodzajem preferowanych na-
pojów (tab. 5).

Badania wykazały, że 62% ogółu 
ankietowanych spożywa owoce i wa-
rzywa czasami, 36% codziennie, a 2% 
nie spożywa owoców i warzyw. Ana-
lizując wyniki dokładniej można za-

obserwować, że 64% dziewcząt z gru-
py I spożywa owoce i warzywa od cza-
su do czasu, a 36% codziennie. Oko-
ło 62% chłopców z grupy I spoży-
wa owoce, 36% codziennie, a 2% 
nie spożywa owoców i warzyw. Oko-
ło 68% dziewcząt z grupy II spożywa 

owoce i warzywa czasami a 38% co-
dziennie. Około 54% chłopców z gru-
py II spożywa owoce i warzywa czasa-
mi, 42% codziennie, a 4% nie spoży-
wa owoców i warzyw. Nie odnotowa-
no statystycznie istotnych zależności 
między przynależnością do poszcze-
gólnych grup, a częstotliwością spoży-
cia owoców i warzyw (tab. 6).

Większość (67% ogółu ankieto-
wanych) twierdzi, że spożywa słodycze 
czasami. Do codziennego spożywa-

nia słodyczy przyznaje się 26% ogó-
łu respondentów, natomiast 8% ogó-
łu badanych podaje, że nie spożywa 
słodyczy. Analizując wyniki dokład-
niej można zaobserwować, że 62% 
dziewcząt z grupy I spożywa słody-
cze od czasu do czasu, 34% codzien-

nie, a 4% deklaruje, że nie spożywa 
słodyczy. Około 74% chłopców z gru-
py I spożywa słodycze od czasu do cza-
su, 24% codziennie, natomiast 2% nie 
spożywa słodyczy. Około 72% dziew-
cząt grupy II spożywa słodycze od cza-
su do czasu, 18% codziennie, a 10% 
w ogóle nie spożywa słodyczy. Oko-
ło 60% chłopców z grupy II deklaruje 
spożywanie słodyczy od czasu do cza-
su, 26% codziennie, natomiast 14% 
nie spożywa słodyczy. Nie odnotowa-

Tab. 5. Napoje najczęściej wypijane w szkole

Tab. 6. Częstotliwość spożywania owoców i warzyw

Tab. 7. Częstotliwość spożywania słodyczy
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no statystycznie istotnych zależności 
między przynależnością do poszcze-
gólnych grup, a częstotliwością spoży-
cia słodyczy (tab. 7).

Dyskusja

Problematyka dotycząca zacho-
wań żywieniowych dzieci i młodzie-
ży jest powszechna i często budzi nie-
pokój. Wielu autorów zwraca uwagę 
na błędy w sposobie żywienia współ-
czesnych społeczeństw. Wyniki badań 
Wojtaś i Kołłajtis-Dołowy [15], prze-
prowadzonych w grupie 210 uczniów 
warszawskich szkół wskazują, że choć 
podstawa programowa edukacji jest 
pod względem merytorycznym od-
powiednia, to uczniowie reprezen-
tują niski poziom podstawowej wie-
dzy żywieniowej. Zdecydowana więk-
szość nie uzyskała nawet połowy moż-
liwych do zdobycia punktów i żaden 
z respondentów nie wykazywał wie-
dzy na poziomie bardzo dobrym. Au-
torzy podkreślają niedostateczną zna-
jomość wartości energetycznej pro-
duktów, zapotrzebowania energe-
tycznego nastolatków, źródeł składni-
ków pokarmowych, a także podstawo-
wych zaleceń żywieniowych. Badania 
Marcysiak [8] przeprowadzone wśród 
899 uczniów wybranych szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych wykazały dominację prze-
ciętnych zachowań żywieniowych, ko-
rzystniejszych u dziewcząt oraz wśród 
uczniów zamieszkałych w środowisku 
wiejskim. Zaledwie 26% ankietowa-
nych deklarowało regularne spożywa-
nie posiłków, a ponad 20% badanych 
przyznało, że nigdy nie spożywa śnia-
dania przed wyjściem z domu do szko-
ły. Również Utter i wsp. [12] w bada-
niach dzieci z Nowej Zelandii wyka-
zali, że liczba dziewcząt niespożywają-
cych śniadań w domu i w szkole sta-
le rośnie. Chęcińska i wsp. [2] stwier-
dzili, że śniadanie jest najczęściej po-

mijanym posiłkiem przez wielkopol-
ską młodzież licealną. Autorzy obser-
wowali różnice w zwyczajach żywie-
niowych młodzieży w zależności od 
środowiska zamieszkania. Wykazano, 
że uczniowie pochodzący z dużych 
miast znacznie częściej stosują się do 
zasad zdrowego żywienia, niż ucznio-
wie z małych miast i wsi. Badania Ba-
tyk [1] przeprowadzone w Olsztynie 
wykazały, że 45% badanej młodzie-
ży spożywała pierwsze śniadanie przed 
wyjściem do szkoły, 65% ankietowa-
nych podjadało pomiędzy posiłkami. 
słodycze (62,5% respondentów), owo-
ce (21,2% respondentów) lub chipsy 
i chrupki (11,3% respondentów). 

Wądołowska [13] podkreśla, że 
młodzież w wieku szkolnym pod 
wpływem reklam i mody żywienio-
wej, a także zachowań rówieśników 
zaczyna koncentrować się na wła-
snym ciele i jego wyglądzie. Dziew-
częta, niezadowolone ze swojego wize-
runku, stosują różnorodne diety, stara-
ją się unikać śniadań i obiadów. Z ko-
lei u chłopców pojawia się większe za-
potrzebowanie na pożywienie, co wy-
nika z większej aktywności ruchowej. 
Spożywają więcej żywności typu fast 
food, słodyczy, piją więcej napojów 
słodzonych i gazowanych. Wielu pró-
buje zwiększać masę mięśniową stosu-
jąc odżywki i suplementy diety [Mar-
cysiak 2010]. Bydgoscy gimnazjaliści 
w badaniach Łobody i wsp. [7] dekla-
rowali częstsze spożycie soków owoco-
wych niż słodzonych napojów, w po-
łączeniu z równie częstym spożywa-
niem słonych lub słodkich przeką-
sek. Mrdjenowic i Levitsky [10] oraz 
Wang i wsp. [14] obserwowali, że wraz 
z wiekiem następuje wzrost zaintereso-
wania słodkimi napojami oraz spadek 
spożycia soków. 

Na podstawie badań własnych 
można stwierdzić, że młodzież po-
nadgimnazjalna ma świadomość po-
zytywnego wpływu odżywiania się na 

samopoczucie i stan zdrowia. Często-
tliwość spożywania pierwszych i dru-
gich śniadań jest wyższa w przypadku 
uczniów reprezentujących szkołę re-
alizującą program „Szkoła Promująca 
Zdrowie”. Młodzież w szkole pije soki 
owocowe, wodę mineralną lub słodkie 
napoje gazowane. Większość twierdzi, 
że owoce i warzywa zjada od czasu do 
czasu. Podobnie jest w przypadku sło-
dyczy. Uzyskane wyniki wskazują na 
potrzebę stałego podnoszenia efektyw-
ności edukacji zdrowotnej młodzieży 
po to, aby przekazywana wiedza pro-
centowała dbałością uczniów o zdro-
wie własne, a w przyszłości – również 
kolejnych pokoleń. 

Wnioski

1. Młodzież ponadgimnazjalna 
ma świadomość pozytywnego wpływu 
odżywiania się na samopoczucie i stan 
zdrowia.

2. Młodzież ponadgimnazjalna 
w większości ocenia stan własnego 
zdrowia jako dobry.

3. Częstość spożywania śniadań 
jest wyższa w przypadku uczniów 
szkoły realizującej program „Szkoła 
Promująca Zdrowie”. Młodzież po-
nadgimnazjalna w większości w szkole 
pije soki owocowe i wodę mineralną. 
Spożycie owoców i warzyw przez mło-
dzież jest sporadyczne.

Kontakt e-mail w sprawie artykułu: 
ewalizis@poczta.onet.pl
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Zabiegi winoterapii istnieją na rynku kosmetycznym od 
ponad 30 lat. Winorośl zawiera wiele cennych składników, 
które poprawiają wygląd skóry oraz kondycję organizmu. 
Winoterapia może być przeznaczona dla każdego rodzaju 
skóry, lecz efekty będą najbardziej widoczne na skórze doj-
rzałej, suchej oraz przemęczonej. Równie dobrze mogą być 
stosowane przez osoby posiadające cerę tłustą gdyż kosme-
tyki bazują na oleju winogronowym, który jest olejem su-
chym, szybko wchłaniającym się oraz nie pozostawiającym 
uczucia tłustości. Oprócz tego w ich skład wchodzą kwasy 
organiczne oraz enzymy pozwalające udrożnić zatkane pory. 

 

Słowa kluczowe: winorośl właściwa, organiczna 
woda z winogron, drożdże winne, ekstrakt z Tokaju 
Aszú, olej winogronowy

Vinotherapy treatment are on the cosmetics market 
more than 30 years. Vitis vinifera hides inside a lot of valu-
ed substances, with improve skin appearance and the con-
dition of the body. Vinotherapy could be dedicated to eve-
ry type of skin, but especially for mature, dry and overti-
red skin because the effects will be the most visible. As well 
they can be used by the person with oily skin, because the 
main ingredient in those cosmetics is grape seed oil, which 
is a dry oil, quickly absorbs up and leaving no feeling of gre-
asiness. In addition to this they have fruit acids and enzy-
mes allowed unlog clogged pores. Grape-seed oil, peeling, 
massage, mask. 

Key words: vitis vinifera, organic grape water, vino-
levure, Tokay Aszú extract, bath in the barrel

winoterapia w aspekcie 
kosmetycZnym 
VINOTHERAPY IN 
COSMETOLOgICAL ASPEKT 
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu

OKSANA PUgACH
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Wstęp

Historia winoterapii sięga bardzo 
odległych czasów, gdyż jej pierwsze 
wzmianki pochodzą z epoki paleolitu. 
Antropologowie odkryli beczki oraz 
skórzane bukłaki, gdzie przechowywa-
ny był sfermentowany sok z winogron 
[1]. W Biblii jest ponad 200 wzmia-
nek dotyczących wina [2]. Hipokrates 
uważał ten trunek za lekarstwo. Twier-
dził, że wino „jest doskonale użytecz-
ne i wskazane dla bolejącego; a używa-
ne w rozsądnych dawkach pomaga za-
chować zdrowie”. Rozpoznawał rów-
nież lecznicze właściwości soku z wi-
nogron zmieszanego z tzw. miodem 
gronowym, który pozyskiwał przez 

powolne odparowanie wody zawar-
tej w soku z winogron. Mieszanina ta 
była stosowana jako lek wzmacniają-
cy [3, 4]. Winogrona oraz wino sto-
sowane były do pielęgnacji skóry rów-
nież w starożytnym Egipcie i Grecji. 
Kobiety wcierały w skórę osady, któ-
re sedymentowały na dnie naczyń wi-
niarskich. Kleopatra, królowa Egiptu, 
stosowała miksturę składającą się ze 
sproszkowanego alabastru oraz wina. 
Wykorzystywanie składników pozy-
skiwanych z winogron do pielęgna-
cji ciała i twarzy było także popular-
ne wśród arystokratek na dworze kró-
lewskim Ludwika XIV. Wykonywały 
one demakijaż z pomocą wina, a jako 
maskę wykorzystywały miąższ z wino-

gron, z kolei ciało pielęgnowały octem 
winnym [5]. Do profesjonalnej ko-
smetologii zabiegi z winoterapii wkro-
czyły na początku lat 90 XX wieku. 
Jej twórcami byli winiarze z Bordeaux 
– Bertrand i Mathilde Cathiard-Tho-
mas, którzy przy współpracy z Instytu-
tem Farmacji Uniwersytetu Bordeaux 
i profesorem Vercauterenem przepro-
wadzali eksperymenty w zakresie wi-
noterapii oraz stworzyli projekty wy-
korzystania winogron do zabiegów 
kosmetycznych. Dzięki temu w 1993 
roku powstała firma o nazwie Cauda-
li, i znaku firmowym Vinothérapie®, 
która jako pierwsza zaczęła produko-
wać kosmetyki na bazie wina. Pierw-
sze winiarskie SPA o nazwie Les Sour-

Streszczenie / Abstract
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ces de Caudalie otwarto w 1999 roku, 
w miejscowości Bordeaux [6, 7].

W świecie naukowym jeszcze nie 
ustalono jednoznacznej definicji zabie-
gów z wykorzystaniem wina. Istnieją 
dwa podstawowe pojęcia: winoterapia 
i ampeloterapia. Winoterapia (z ang. 
vinotherapy) w kosmetologii i SPA 
jest definiowana jako zabiegi pielęgna-
cyjne z wykorzystaniem niektórych 
pożytków  pozyskiwanych z winnych 
gron m.in. pestek, skórek, miąższu 
i szypułek, oraz osadów winnych [8]. 
Z kolei ampeloterapia, to nazwa me-
dyczna terapii owocami winorośli oraz 
pozyskiwanym z nich sokiem, macera-
tem lub koncentratem [6].

Cel pracy

Celem pracy było podkreślenie 
regenerujących właściwości winoro-
śli oraz charakterystyka zabiegów z jej 
wykorzystaniem w kosmetyce. 

Surowce pozyskiwane z winogron

Winorośl właściwa (Vitis vinifera) 
jest surowcem, z którego wykorzystu-
je się dosłownie każdą część, gdyż każ-
da z nich zawiera dużą ilość wartościo-
wych składników. Przede wszystkim 
wykorzystywane są skórki, miąższ oraz 
pestki, ale w produkcji biopreparatów 

przydatne są też szypułki, liście oraz 
łodygi z tej rośliny (ryc. 1).  

 Organiczna woda z winogron ma 
podobne właściwości do wody termal-
nej. Zawiera różne mikroelementy, 
wapń, potas, cukry, kwasy organiczne 
i witaminy. Pozwala zachować i kon-
trolować prawidłowe uwodnienie skó-
ry, nawilżając i zabezpieczając ją tym 
samym przed przesuszeniem [8]. Pro-
ces powstawania organicznej wody 
z winogron przedstawiono na ryc. 2.

Różne szczepy drożdży winnych 
zawierają dużą ilość aminokwasów, sa-

charydy, związki mineralne (kobalt, 
mangan, cynk, wapń, miedź, żelazo, 
sód i selen, potas, fosfor), oraz wita-
miny głównie z grupy B. Oddziały-
wują wzmacniająco, mobilizują pro-
cesy regeneracyjne, zwiększają odpor-
ność, poprawiają stan skóry i jej przy-
datków [9, 10].

Ostatnim przykładem jest ekstrakt 
z Tokaju Aszú powstaje w procesie bo-
trytyzacji polegającej na zasiedleniu 
powierzchni owoców przez pleśń Bo-
trytis cinerea, która perforuje skórkę,  
dzięki czemu dochodzi do aktywne-
go odparowania wody z wnętrza gro-
na i wzrostu zawartości substancji eks-
traktywnych. Najbardziej sprzyjające 
warunki do rozwoju pleśni (botrytyza-

cji owoców), to poranne mgły i desz-
cze, a popołudniowe ciepło sprzyja 
odparowaniu wody. Dochodzi do po-
wolnego podsychania winogron, które 
kurczą się i ciemnieją. Gdy dojdą do 
takiego stanu są nazywane jagodami 
aszú. Zostają one zebrane, a następnie 
umieszczone w dużych, pionowych 
zbiornikach przez co swoim własnym 
ciężarem wyciskają gęsty ekstraktywny 
sok zwany ekstraktem, który ma wła-
ściwości antyseptyczne, chroni skórę 
przed zanieczyszczeniami oraz norma-
lizuje metabolizm naskórka [10].

Olej winogronowy jest wytłacza-
ny na zimno z winnych gron. W jego 
skład wchodzą m.in.: kwasy linolowe, 
tokoferol, pyknogenol, nienasycone 
kwasy tłuszczowe, fitosterole, fosfoli-
pidy. Olej ma bardzo szerokie zastoso-
wanie dzięki wszechstronnemu działa-
niu: regeneruje skórę, wzmacnia barie-
rę lipidową skóry i hamuje przed na-
skórkową utratą wody. Dzięki niena-
syconym kwasom tłuszczowym oraz 
fitosterolom, odbudowuje warstwę 
hydrolipidową, chroniąc lipidy przed 
utlenieniem, działa przeciwalergicz-
nie, poprawia skład oraz konsysten-
cję tzw. Sebum. Normalizuje też czyn-
ność gruczołów łojowych, przeciw-
działa powstawaniu zaskórników oraz 

Ryc. 1. Winorośl właściwa – elementy wykorzysty-
wane w kosmetyce [7]

Ryc. 2. Proces powstawania organicznej wody z winogron [8]. Objaśnienia: 1- woda deszczowa,  
2- minerały, mikroelementy, 3 – korzeń, winorośl, 4 – fotosynteza, 5- woda z winogron
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nadmiernemu rogowaceniu mieszków 
włosowych, opóźnia również starzenie 
się skóry dzięki zawartemu tokofero-
lowi o działaniu antyoksydacyjnym. 
Składniki oleju ułatwiają wchłanianie 
innych komponentów aktywnych za-
wartych w preparatach, które nawilża-
ją oraz zmiękczają skórę [10,11].

Zabiegi w winoterapii

Większość zabiegów winoterapii 
bazuje na kosmetykach firmy Cau-
dalie. Podczas turnusów Spa wyko-
rzystuje się całkowicie bogactwo da-
rów natury zarówno w zabiegach jak 
i poprzez spożywanie podawanych 
potraw, oraz picie wysoko jakościo-
wych win lub świeżo wyciśniętych so-
ków z winogron. Zabiegi składają się 
z podstawowej bazy: peelingu, masażu 
oraz maski. Mogą być też, dla uatrak-
cyjnienia, wzbogacone dodatkowymi 
zabiegami [13].

Głównym celem peelingu jest 
złuszczenie powierzchowne, które 
uzyskuje się przy wykorzystaniu środ-
ków mechanicznych takich jak: pest-
ki winogron, sól, cukier, miód; oraz 
lekkiego działania chemicznego dzię-

ki obecności kwasu winowego. Do pe-
elingu można wykorzystać pestki z wi-
nogron (całe lub sproszkowane), sól 
gruboziarnistą, cukier brązowy, miód 
naturalny, drożdże winne, a także sub-
stancje nawilżające np. moszcz wino-
gronowy i olej z pestek [14, 15].

W przypadku masaży najczęściej 
stosuje się następujące składniki: ole-
jek na bazie pestek z winogron, ma-
sło Shea, świeże winogrona, oraz od-
powiednie olejki eteryczne [13, 15].

Z kolei maseczki mają na celu 
przede wszystkim odżywienie oraz na-
wilżenie skóry, co powoduje optyczne 
zmniejszenie zmarszczek, oraz odświe-
żenie i poprawę jej kolorytu. Do przy-
gotowania maski najczęściej wykorzy-
stuje się moszcz z winogron, olejek na 
bazie pestek z winogron, drożdże win-
ne oraz masło Shea [13, 16].

Winoterapia obejmuje też kąpie-
le w beczce, które mogą być stosowa-
ne jako typowy zabieg, zabieg wstępny 
(oczyszczający) lub kończący proce-
durę (w celach relaksacyjno-odpręża-
jących). Zabieg trwa około 30 minut 
i jest stosowany w połączeniu z moûte, 
sokiem z winogron bądź czerwonym 
winem [16]. 

Łaźnię parową stosuje się dla od-
prężenia oraz zmniejszenia napięcia 
mięśniowego przed głównymi zabie-
gani. Zabieg ten trwa ok 40 minut, 
w temperaturze 45-50˚C i wilgotności 
90-100%. W międzyczasie należy ko-
rzystać z zimnego prysznica [14].

Body wrapping, to owijanie cia-
ła przy użyciu bandaży elastycznych 
bądź folii w celu poprawy krążenia 
oraz głębszej penetracji substancji ak-
tywnych zawartych w preparatach ko-
smetycznych [13]. 

Podsumowanie

Winoterapia ma coraz szersze za-
stosowanie w kosmetyce. Odpowied-
nio przeprowadzony zabieg z winote-
rapii bazujący na dobrej jakości ko-
smetykach może przyczynić się do po-
prawienia jakości skóry oraz pomóc 
w zwalczeniu wielu jej schorzeń. Pre-
paraty przygotowywane na bazie wi-
nogron mają bogaty zasób składni-
ków, które oddziaływują pozytywnie 
na skórę oraz jej przydatki.

Kontakt e-mail w sprawie artykułu: 
oksanapugach@poczta.onet.pl
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 Wstęp

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi z 2015 roku [14], napój al-
koholowy jest produktem, który za-
wiera alkohol etylowy pochodzenia 
rolniczego (tzn. otrzymywany z ma-
teriału roślinnego przez fermentację) 
o stężeniu większym od 0,5% obję-
tościowych alkoholu. Jest to produkt 
przeznaczony do spożycia.

Napoje alkoholowe pozwalają 
osiągnąć relaks i poprawiają nastrój, 
ale przy jego nadużyciu doprowadzają 
do upojenia alkoholowego. Ustalenie 
bezpiecznej granicy pomiędzy korzyst-
nym, a niekorzystnym wpływem alko-

holu na zdrowie i życie właściwie nie 
jest możliwe, bo granica ta zależy od 
indywidualnych predyspozycji, któ-
re zmieniają się pod wpływem czynni-
ków wewnętrznych jak i zewnętrznych 
podlegając kontroli fizjologicznej jak 
i psychologicznej.

Pozytywny wpływ napojów alkoho-
lowych na zdrowie

Potocznie alkoholem nazywa się 
różnego rodzaju napoje i trunki o roz-
maitym smaku, zapachu i barwie, któ-
re zawierają w swym składzie etanol. 
Poza etanolem i wodą w napojach al-
koholowych zidentyfikowano dotych-
czas kilka tysięcy dodatków, którym 

zawdzięczają one smak, barwę, zapach 
oraz konsystencję. Dzięki etanolowi 
i tym dodatkom napoje alkoholowe 
spożywane we właściwych ilościach, 
mogą mieć korzystny wpływ na zdro-
wie fizyczne, i psychiczne. Łańcuch 
oddziaływań oraz powiązanych korzy-
ści zależny jest od częstotliwości spo-
żywania oraz rodzaju konsumowane-
go trunku. Wprawdzie wykazano, że 
w normalnych warunkach w organi-
zmie człowieka znajduje się tzw. alko-
hol fizjologiczny, którego stężenie nie 
przekracza 0,2 ‰, ale wpływ na po-
szczególne organy wewnętrzne ma je-
dynie alkohol konsumowany.

Spożyty alkohol zaczyna być 
wchłaniany zaraz po wprowadzeniu go 

Omówiono pozytywne i negatywne skutki spożywania 
alkoholu, napoju, który jak się sądzi, może być zarówno le-
karstwem, jak i trucizną. Należy pamiętać, że wszystkie po-
zytywne opinie na temat napojów alkoholowych tworzyły 
się w czasach, kiedy medycyna nie znała tylu, dziś już do-
stępnych metod leczenia i leków o działaniu profilaktycz-
nym i terapeutycznym. Lecznicze i wspomagające działanie 
każdego medykamentu wynika nie tylko z jego właściwości, 
ale także z regularnego jego stosowania. W przypadku na-
pojów alkoholowych systematyczne spożywanie nawet nie-
wielkich dawek, może doprowadzić do przyzwyczajenia, 
a następnie do nałogu. 

Słowa kluczowe: etanol, napoje spirytusowe, piwo, 
wino 

The paper presents positive and negative results of the 
consumption of alcohol – a drink which can be a medici-
ne as well as a poison. One should remember that all posi-
tive opinions on alcohol were developed in times when ne-
ither several today common therapeutic methods nor medi-
cines of prophylactic and therapeutic significance were ava-
ilable. The therapy and its support with any medicine re-
sults not only from its pharmacological properties but also 
from its regular application. In case of alcohol, its systema-
tic consumption, even in a limited amount, can evoke a ro-
utine and alcoholism. 

Key words: beer, beverages, ethanol, wine 
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do jamy ustnej. Szybkość wchłaniania 
zależ od indywidualnych predyspozy-
cji organizmu. Wpływa na nie m.in. 
zapełnienie żołądka treścią pokarmo-
wą, szybkość przesuwania się treści 
pokarmowej z żołądka do dwunast-
nicy i jelit, zawartość substancji tłusz-
czowych w spożytym posiłku, czy ro-
dzaj napojów spożywanych razem z al-
koholem. Na przykład, soki owoco-
we i napoje gazowane przyspieszają 
wchłanianie alkoholu. Najwyższe stę-
żenie spożytego alkoholu odnotowuje 
się we krwi, ślinie, moczu, żółci oraz 
płynie rdzeniowo-mózgowym w 30-
45 minut po spożyciu [17]. 

Alkohol jest inaczej przyswaja-
ny przez organizm kobiet, a inaczej 
przez mężczyzn. W organizmie kobie-
ty poziom dehydrogenazy alkoholo-
wej (ADH) odpowiadającej za meta-
bolizm alkoholu jest wyraźnie niższy. 
Dlatego w organizmie kobiety alkohol 
po spożyciu dłużej pozostaje w stanie 
niezmienionym. Metabolizm odby-
wa się z różną szybkością – w tej samej 
jednostce czasu u kobiet zmetabolizo-
wane zostaje ok.85, a u mężczyzn 100 
mg alkoholu/kg masy ciała. Różnica 
w stężeniu we krwi po spożyciu jed-
nakowej dawki wynika również z róż-
nicy w zawartości płynów w stosunku 
do masy ciała. U mężczyzn wynosi on 
ok. 70%, u kobiet ok. 60% [16].

Korzystny wpływ napojów 
alkoholowych na zdrowie człowieka

Piwo 

Składnikami stosowanymi do pro-
dukcji piwa w przypadku fermentacji 
dolnej (piwa lager) są słód jęczmien-
ny, chmiel, drożdże i woda, a w przy-
padku fermentacji górnej (piwa ale) są 
te same składniki uzupełnione ewen-
tualnie słodem pszennym oraz cukrem 
buraczanym, trzcinowym, syropami 
z fermentacji roślin skrobiodajnych 

lub słodzikiem [12]. Oprócz jęczmie-
nia i pszenicy do wyrobu piw stosuje 
się również żyto (fińskie piwo sahti), 
mąkę owsianą (stout – piwa z Wysp 
Brytyjskich i Ameryki Północnej), 
proso i sorgo, ryż i kukurydzę (Amery-
ka). Przy fermentacji prowadzącej do 
piwa Budweiser stosuje się ryż, który 
daje specyficzny posmak napoju [5]. 

Poszczególne składniki piwa za-
wierają wiele cennych substancji od-
żywczych oraz związków korzystnych 
dla zdrowia. Słód zawiera białka, wę-
glowodany, kwasy organiczne, związ-
ki mineralne i witaminy oraz antyok-
sydanty polifenolowe, chmiel (Humu-
lus L). Chmiel wprowadza do piwa 
gorycze, oraz inne substancje o właści-
wościach uspokajających, moczopęd-
nych, bakteriostatycznych, łagodzą-
cych nadpobudliwość. Chmiel rów-
nież pobudza apetyt. Wykorzystywa-
ne w produkcji piwa są jego szyszki 
(żeńskie kwiatostany). Wydzielają one 
lepką substancję, w której znajdują się 
również pyłki zawierające związki aro-
matyczne i gorycze (substancja zwana 
lupuliną) – nadające piwu charakte-
rystyczny smak. Szyszki chmielu wy-
dzielają woń żywiczną, natomiast lu-
pulina nadaje aromat przypominają-
cy miętę, seler, zioła i grejpfruty [12]. 
Drożdże stosowane do produkcji piwa 
zawierają kompleks enzymów zwany zy-
mazą, którego zadaniem jest rozkład cu-
kru słodowego na dwutlenek węgla oraz 
alkohol we wstępnej produkcji. To dzię-
ki nim pojawia się w napoju alkohol. 
Drożdże dostarczają również witaminy 
z grupy B.

Udział wody w piwie sięga  
92 g/100 g piwa. Dzięki niej i zawar-
tym w niej związkom mineralnym 
piwo przede wszystkim doskonale gasi 
pragnienie. Jest ono napojem orzeź-
wiającym. Piwo zawiera ok. 40 związ-
ków węglowodanowych dostarczają-
cych organizmowi energii. Amino-
kwasy i niskocząsteczkowe peptydy 

(ok. 2-6 g/L) zawarte w piwie pozwa-
lają uzupełniać tym napojem dietę ni-
skobiałkową [5]. W piwie są także po-
lifenole będące antyoksydantami (ok. 
150-400 mg/L) pochodzące z chmie-
lu oraz kwas felurowy wprowadzany ze 
słodu. Oprócz funkcji antyoksydacyj-
nych związki te wykazują także działa-
nie przeciwalergiczne, przeciwzapalne, 
przeciwzakrzepowe, kancerostatyczne, 
przeciwwirusowe oraz bakteriobójcze.

W piwie znajdują się również wi-
taminy: B1, B2 (ryboflawina ok. 0,02-
0,8 mg/l), B3, (0,5 – 1,73 mg/L) B5, 
B6 (pirydoksyna ok. 0,07-1,7 mg/L), 
B9 (kwas foliowy ok. 40-600µg/L) 
B12, A, D, E, H (biotyna),PP (niacy-
na ok. 3-8 mg/L) [6]. Witamina B1 
wpływa pozytywnie na układ krąże-
nia, układ nerwowy i funkcjonowa-
nie mózgu. Witamina B2 jest jed-
nym ze składników wzmacniających 
włosy, skórę oraz paznokcie. Witami-
na B5 reguluje proces budowy komó-
rek, a witamina B6 wzmacnia wątrobę 
oraz ma wpływ na zmniejszenie bólów 
migrenowych. Witamina B12 bierze 
udział w procesie przemiany amino-
kwasów [7]. Piwo zawiera też związki 
mineralne, w tym też pierwiastki śla-
dowe. Litr piwa pokrywa dzienne za-
potrzebowanie dorosłego człowieka na 
potas, fosfor i magnez odpowiednio 
w 20, 40 i 50 %. Zawartość witamin 
i składników mineralnych w piwie za-
leży od rodzaju piwa. 

Znacząca zawartość magnezu 
przeciwdziała powstawaniu kamieni 
nerkowych oraz żółciowych. Piwo nie 
zawiera soli kuchennej dlatego jego 
picie doskonale wpływa na odwadnia-
nie tkanek i usuwanie z nich nadmia-
ru NaCl, działa pozytywnie na kom-
pozycję organizmu, czyli utrzyma-
nie poprawnej relacji pomiędzy ilo-
ścią tkanki tłuszczowej a ogólną masą 
ciała, oczywiście przy założeniu, że nie 
jest przekraczana dzienna dopuszczal-
na dawka piwa. 
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Piwo można więc polecić szczegól-
nie tym, którzy ze względów zdrowot-
nych, powinni utrzymywać dietę ni-
skobiałkową, niskotłuszczową, nisko-
cholesterolową i bezsolną (jeśli nie ma 
ku temu przeciwwskazań). Wprowa-
dzenie do diety substancji, które orga-
nizm może czerpać z piwa jest zaleca-
ne przy podwyższonym poziomie ciał 
tłuszczowych we krwi oraz nadciśnie-
niu [12].

Ze względu na zawarte w nim 
związki mineralne oraz pierwiastki śla-
dowe w medycynie sportowej piwo 
stosowane jest coraz częściej, jako na-
pój uzupełniający płyny ustrojowe po 
wzmożonym wysiłku (np. przy bie-
gach długodystansowych). Piwo bez-
alkoholowe ma takie samo ciśnienie 
osmotyczne jak krew ludzka, dzięki 
czemu wszelkie przyswajalne składni-
ki z piwa, mogą przedostać się do krwi 
praktycznie bezpośrednio po spożyciu. 
Dlatego porównywane jest ono z na-
pojami izotonicznymi, z tym, że w pi-
wie zawarte są naturalne składniki, na-
tomiast napoje izotoniczne ogólnie 
dostępne na rynku zawierają również 
związki syntetyczne. Piwo ma również 
korzystny wpływ na wydolność płuc, 
ok. litr piwa dziennie poprawia ogólną 
wydolność organizmu, polepsza zdol-
ność koncentracji, wzmacnia mięśnie, 
a także wpływa na szybkość reakcji na 
bodźce [12]. Właściwości moczopęd-
ne piwa sprzyjają oczyszczaniu ne-
rek z osadów wapniowych i kamieni, 
w związku z tym polecane jest przez 
niektórych lekarzy osobom z kamicą 
nerkową. 

Piwo stosowane jest również ze-
wnętrznie np. jako odżywcza ma-
seczka bądź płukanka do wzmocnie-
nia włosów. Stosowane także w formie 
okładów działa odmładzająco, wzmac-
nia skórę, włosy i paznokcie (dzięki 
witaminie B2).

Wartość energetyczna 0,2 l piwa 
wynosi ok. 80 kcal, ale jest to na-

pój pobudzający apetyt i poprawiają-
cy trawienie. Zawarty w piwie etanol 
ma wartość kaloryczną ok. 7,1 kcal/g. 
Spożywanie piwa w ilości nieprzekra-
czającej zalecanej dziennej dawki, czy-
li nie więcej niż ok.1 litr dziennie (40 
g alkoholu) dla mężczyzn oraz 0,5 litra 
(20 g alkoholu) dla kobiet może mieć 
znaczenie prozdrowotne. 

Wino 

Wino zawiera ok. 100 różnorod-
nych składników. Wśród nich poza 
alkoholem znajdują się glicerol, kwas 
octowy, kwas mlekowy, kwas cytryno-
wy, pentozy, heksozy, aldehyd octowy, 
aminokwasy, taniny, cholina, witami-
ny A, B1, B2, B6 i B12, C, H, PP’, wi-
taminy z grupy P (flawonidy, antocyja-
ny, leukoantycyjany, katechiny), kwas 
foliowy,  estry, nielotne związki azoto-
we, garbniki oraz mikro- i makroele-
menty. Wśród tych ostatnich najważ-
niejszymi są potas (80-100 mg/100 g 
wina), wapń (10-15 mg/100 g wina), 
żelazo (0,5-1,0 mg/100 g wina), fosfor 
(10-30 mg/100 g wina), magnez (5-10 
mg/100 g wina), sód (3-5 mg/100 g 
wina), oraz selen, cynk, miedź [8, 9].

Ze względu na zestaw składników, 
wino spożywane we wskazanych daw-
kach ma dodatni wpływ na organizm 
człowieka. Wzmacnia m.in. układ po-
karmowy, krwionośny, oddechowy, 
wydalniczy, nerwowy, moczowy i im-
munologiczny. Spożycie lampki wina 
działa odprężająco, relaksująco oraz 
pobudza zmysł smaku i węchu. 

Wina są bogate w substancje anty-
oksydacyjne. Substancje te minimali-
zują stres oksydacyjny, który jest przy-
czyną licznych dolegliwości i chorób. 
Czerwone wino bogate jest w rezwera-
trol będący przeciwutleniaczem posia-
dającym nietoksyczne właściwości an-
tygrzybiczne oraz kwercetynę o właści-
wościach przeciwalergicznych i prze-
ciwzapalnych. Składniki te wpływają 

bardzo korzystnie na układ immuno-
logiczny blokując procesy kanceroge-
nezy i chroniąc przed chorobami ser-
ca. 

Czerwone wino spożywane do po-
siłków pozwala ustrzec się przed zatru-
ciem pokarmowym, doskonale zwal-
cza patogeny takie jak Escherichia coli, 
listerię i salmonellę. Zawarte w winie 
kwasy organiczne wraz z etanolem, 
powodują uszkodzenia genetyczne mi-
krobów, unicestwiając je [3]. Antysep-
tyczne działanie wina jest dużo moc-
niejsze niż działanie skoncentrowane-
go alkoholu etylowego. Badania do-
wiodły, że bakterie tyfusu zostają uni-
cestwione przez 70% alkohol dopiero 
po 30 minutach. Słabe wino niszczy je 
już po kwadransie. Działanie wina po-
woduje też, że giną bakterie cholery, 
a Bacterium coli komuni przestają się 
rozmnażać już w ok. 6% winie. 

Wino pobudza apetyt, poprawia 
trawienie poprzez lepsze wydzielanie 
soków żołądkowych oraz lepsze tra-
wienie białka zwierzęcego i utrzymu-
je pH soków żołądkowych na prawi-
dłowym poziomie. Trunek pobudza 
komórki wątroby i wpływa korzystnie 
na ich pracę, a także usprawnia prze-
pływ żółci do dwunastnicy. Ze wzglę-
du na zawartość soli potasowych wino 
ma działanie diuretyczne, oczyszcza 
nerki i wypłukuje z organizmu szko-
dliwe substancje oraz toksyny (feno-
le, indole).

Czerwone wino wykazuje pozy-
tywne działanie u osób cierpiących na 
chorobę wieńcową. Spożywanie ma-
łych, dozwolonych dziennych dawek 
wykazuje działanie ochronne – wpły-
wa na poprawę profilu lipidowego oraz 
dzięki flawonoidom w nim zawartym 
działa jako antyoksydant [11]. Obni-
ża ryzyko zachorowań na serce u ludzi 
z wysokim poziomem cholesterolu. 
Wzmacnia naczynia krwionośne oraz 
serce dzięki zawartym przeciwutle-
niaczom, zapobiega gromadzeniu się 
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tłuszczów na ściankach naczyń krwio-
nośnych i oczyszcza krew [13]. Biofla-
wonoidy zawarte w nim oprócz dzia-
łania przeciwmiażdżycowego, działają 
hamująco na proces utleniania adre-
naliny pełniącej rolę regulatora ciśnie-
nia we krwi w naczyniach włosowa-
tych [9]. Picie wina w umiarkowanych 
dawkach nieprzekraczających dziennej 
normy spożycia o 40 % zmniejsza ry-
zyko zawału serca oraz o 20% zmniej-
sza ryzyko chorób naczyń krwiono-
śnych. 

Polifenole (katechiny) zawarte 
w winie zapobiegają procesom nisz-
czenia komórek. Są one w tym wzglę-
dzie 10 000 razy skuteczniejsze niż wi-
tamina E. Wzmacniają one skutecz-
ność działania witaminy C zawartej 
w winie. 

Wino korzystnie działa na układ 
nerwowy aktywizując pracę gruczołów 
wydzielania wewnętrznego i tonizując 
układ hormonalny. 

Wino oraz produkty uboczne po-
wstające podczas jego produkcji zna-
lazły także zastosowanie zewnętrzne. 
Odpadki (skórki i pestki winogrono-
we) są wykorzystywane w kosmetolo-
gii jako środek złuszczający obumarłe 
komórki naskórka. Bogactwo składni-
ków ma doskonałe działanie na skórę 
człowieka i wykorzystywane jest w za-
biegach zwanych winoterapią. Wspo-
magają one regenerację skóry, łagodzą 
stany zapalne, odtruwają, rewitalizują, 
spowalniają procesy starzenia się skó-
ry. Dzięki garbnikom stosowane do 
źle gojących się ran, uszkodzeń skóry 
i w stanach zapalnych wykazują dzia-
łanie bakteriostatyczne, przeciwkrwo-
toczne i ściągające,. Pestki odzyskane 
z produkcji wina wykorzystuje się też 
do produkcji oleju (olej wyciskany na 
zimno ma najlepszą jakość). Tak otrzy-
many olej może być wartościowym 
składnikiem kosmetyków. Nienasy-
cone kwasy tłuszczowe, a szczególnie 
kwas linolowy w nim zawarte dosko-

nale wpływają na skórę wygładzając 
i nawilżając ją. Ekstrakt z pestek wi-
nogron hamuje rozwój komórek no-
wotworowych. Rezweratrol stosowany 
w kosmetykach zewnętrznie przyspie-
sza zabliźnianie ran i zmniejsza ryzy-
ko powstania blizn. Wino grzane czę-
sto polecane jest jako doskonały śro-
dek na grypę i przeziębienia (dawki 
ok. 3-4 filiżanki dziennie).

Wartość energetyczną wina wynosi 
ok. 700 kcal/litr wina stołowego. Za-
lecana dawka dzienna wina wynosi ok. 
2-3 lampki wina (zawartość alkoho-
lu dopuszczalna dla mężczyzn to ok.  
30 g czystego alkoholu, a dla kobiet ok.  
20 g) [8], lub 1g wina/kg wagi czło-
wieka [13]. Jednak regularne spo-
żywanie nawet tak niewielkiej ilości 
wina może powodować niekontrolo-
wane przyzwyczajenia, które następnie 
mogą zamienić się w nałóg.

Napoje spirytusowe 

Niewielkie dawki napojów spiry-
tusowych wywołują pewne pozytyw-
ne skutki. Najczęściej wymieniana 
korzyść ma charakter psychospołecz-
ny. Jest to wyraźna poprawa nastro-
ju wskutek wytwarzania przez mózg 
pod wpływem spożytej dawki trunku 
„hormonu szczęścia”. Alkohol powo-
duje zmniejszenie stresu i rozluźnienie 
mięśni, dzięki niemu znikają napięcia 
układu nerwowego. Pijący łatwiej na-
wiązują kontakty, czują się zrelaksowa-
ni oraz bardziej energiczni. 

Alkohol obniża doznania bólu. 
Dawka 60 ml 95% alkoholu przyjęta 
doustnie powoduje zmniejszenie od-
czuwania bólu o ok. 35-40%. Dodat-
kowo spożycie takiej porcji działa eu-
foryzująco, co ułatwia znieść ból (dzia-
łanie może być porównane do działa-
nia morfiny) [8].

Alkohol może być stosowany do 
ochładzania ciała np. podczas gorączki 
– parując z posmarowanej powierzch-

ni wywołuje efekt chłodzenia. Stoso-
wany jest również, jako środek prze-
ciwdziałający tworzeniu się odleżyn 
i obniżający pocenie skóry. Alkohol 
podany w niewielkiej ilości przeciw-
działa kolkom jelitowym oraz zapo-
biega wzdęciom. Przy omdleniach nie-
wielka dawka podana doustnie powo-
duje odruchowe pobudzenie krążenia 
poprzez podrażnienie błony śluzowej 
nosa oraz gardła. Podczas przeziębień 
jest stosowany jako środek rozgrzewa-
jący oraz do inhalacji. Inhalacje zaleca-
ne są także osobom chorym z ostrym 
obrzękiem płuc oraz chorym z wada-
mi serca lub niesprawną lewą komo-
rą serca [8].

Alkohol destylowany zalecany jest, 
jako środek w leczeniu zaburzeń snu. 
Jest on jednak środkiem o działaniu 
krótkotrwałym. Powoduje skrócenie 
czasu zasypiania (czyli latenacji snu), 
pogłębia fazę snu NREM (sen głębo-
ki) oraz osłabia fazę REM (płytki sen 
z marzeniami sennymi). W medycynie 
stosowany, jako środek nasenny.

W przypadku alkoholów spirytu-
sowych dobowa dawka, która może 
mieć pozytywny wpływ na zdrowie 
oraz zachowanie człowieka nie powin-
na przekraczać 0,25 g/kg wagi [13].

Alkohole spirytusowe wykorzy-
stywane są do użytku zewnętrznego 
– w medycynie oraz kosmetologii uży-
wane są do dezynfekcji. Działanie od-
każające polega na denaturacji białka 
drobnoustrojów – w ten sposób nisz-
czone są wegetatywne formy drobno-
ustrojów i wirusów. Etanol działa bak-
teriobójczo – w stężeniu ok.70% nisz-
czy bakterie gram-dodatnie (stężenia 
powyżej 70% denaturują białko). Eta-
nol wykorzystywany jest do odkażania 
skóry, odkażania narzędzi chirurgicz-
nych, jako rozpuszczalnik do sporzą-
dzania środków odkażających. Etanol 
bezwodny stosowany jest również przy 
oparzeniach, jako środek przeciwwy-
siękowy. Zastosowanie, jako środek 
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odkażający do skóry oraz narzędzi chi-
rurgicznych ma również propanol. 
Działając silniej od etanolu wykorzy-
stywany jest w stężeniu ok. 30% [15].

Alkohol wykorzystywany jest rów-
nież do produkcji perfum i wody ko-
lońskiej, które służą do utrzymania 
higieny osobistej, a wydzielany aro-
mat dostarcza również doznań zmy-
słowych. Oprócz olejków zapacho-
wych do tych produktów oddawa-
ny jest alkohol, im większe jest stęże-
nie olejków zapachowych tym wyższe 
musi być stężenie alkoholu, w którym 
jest rozcieńczany olejek. W przypadku 
najbardziej skoncentrowanego zapa-
chu, czyli perfum, używany jest alko-
hol o stężeniu 90-95 %, do przygoto-
wania wody toaletowej wykorzystywa-
ny jest alkohol 80-90%, do wody to-
aletowej 80% a wody kolońskiej 70% 
[10]. 

Niekorzystny wpływ alkoholu  
na zdrowie człowieka

Najbardziej drastycznym ujem-
nym skutkiem spożywania alkoholu 
jest uzależnienie. Jest to silny mecha-
nizm stymulujący spożywanie napo-
jów alkoholowych. Ryzyko uzależnie-
nia się od alkoholu zależy od często-
tliwości picia oraz ilości alkoholu spo-
żywanego jednorazowo. Ważnym ele-
mentem jest tzw. samonapędzanie się. 
Uzależnienie uwarunkowane jest bio-
logiczną adaptacją mózgu i psycholo-
gicznym wzmocnieniem bodźca [1].

Ponieważ napoje alkoholowe po-
zwalają na zrelaksowanie się, ułatwia-
ją komunikację międzyludzką, nawią-
zywanie kontaktów oraz zdecydowa-
nie poprawiają nastrój, w wielu kra-
jach zaobserwowano proceder celowe-
go upijania się ludzi, czyli świadome-
go jednorazowego spożywania więk-
szych dawek alkoholu. W przypadku 

piwa jest to dawka 2,8 l, w przypadku 
wina 1 butelka czyli ok. 0,7 l, w przy-
padku alkoholi wysokoprocentowych 
ok. 5 kieliszków. 

Napój alkoholowy spożyty jedno-
razowo w nadmiernej ilości prowa-
dzi do upicia, czyli zatrucia alkoho-
lem. Jest to stan przemijający, obja-
wia się zaburzeniami świadomości, za-
chowania, reakcji psychofizjologicz-
nych i ruchowych. Nadmiar alkoho-
lu odblokowuje pewne zachowania, 
wyzwala emocje, wpływa na dokony-
wanie czynów nierozsądnych i nieroz-
ważnych. Oprócz upicia fizjologiczne-
go można także zaobserwować u osób 
z uszkodzeniami środkowego układu 
nerwowego upicie patologiczne, upi-
cie powikłane, upicie niezwykłe, upi-
cie skomplikowane albo nienormalną 
reakcję na alkohol.

Alkohol jest używką, która uza-
leżnia. Alkoholizm jest poważną cho-
robą, której towarzyszy upośledzenie 

Tabela 1. Kolejne fazy upojenia alkoholowego oraz ich objawy [16]
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bądź utrata kontroli nad piciem oraz 
jego przewidywalny przebieg, pomi-
mo negatywnych skutków; nadmier-
ne zaabsorbowanie psychoaktywny-
mi właściwościami napojów alkoholo-
wych; zaburzenia myślenia, niewłaści-
we zachowanie. Na przebieg choroby 
mają wpływ czynniki genetyczne, śro-
dowiskowe i psychospołeczne. Tablica 
1 przedstawia kolejne fazy upojenia al-
koholowego oraz ich objawy.

Nadużywanie napojów alkoholo-
wych ma wpływ na układ nerwowy, 
układ sercowo – naczyniowy, układ 
oddechowy, mięśnie szkieletowe, 
układ pokarmowy, układ odporno-
ściowy, nerki, gruczoły dokrewne, za-
burzenia funkcji seksualnych. Ma ono 
także wpływ na psychikę człowieka, 
jego zachowanie i życie osobiste oraz 
rodzinne.

Nadmiar spożytego alkoholu nie-
korzystnie wpływa na ośrodkowy 
układ nerwowy. Alkohol powoduje 
zmianę stanu funkcjonalnego synaps 
aktywujących układ siatkowy mózgu, 
powoduje także zmiany niektórych 
obszarów kory mózgowej [8]. Prowa-
dzi to do czasowego zaburzenia kon-
centracji oraz pamięci, zmniejszenia 
stopnia koordynacji, zdolności inte-
lektualnych oraz motorycznych, upo-
śledzenia sprawności fizycznej, choć 
pozornie może się wydawać, że osoba 
znajdująca się pod wpływem alkoholu 
jest błyskotliwa i pełna wigoru. Alko-
hol powoduje zniszczenie tkanek ob-
wodowych (neuropatia obwodowa), 
odpowiedzialnych za motorykę, szcze-
gólnie kończyn dolnych. Zaburza po-
strzeganie zmysłowe. Ryzyko uszko-
dzeń jest tym większe, im częściej czło-
wiek pije napoje alkoholowe. Spoży-
wanie alkoholu wpływa na funkcjono-
wanie neuropsychologiczne. Jest przy-
czyną zmniejszania się masy mózgu. 
Może prowadzić do uszkodzenia stre-
fy poznawczej [1], do alkoholowego 
uszkodzenia mózgu, czyli upośledze-

nia funkcji mózgu związanych z płata-
mi czołowymi oraz układem limbicz-
nym, a także do zespołu amnestyczne-
go (utrata pamięci świeżej) [2].

Długotrwałe używanie alkoho-
lu w dawkach większych niż dopusz-
czalne niekorzystnie wpływa na układ 
krwionośny. Wywołuje arytmie ser-
ca prowadząc do migotania przed-
sionków. Toksyczne działanie alkoho-
lu powoduje uszkodzenie mięśnia ser-
cowego (kardiomiopatia). Kardiomio-
patia wywołuje kolejne negatywne ob-
jawy takie jak trudność w oddycha-
niu, kołatanie serca, opuchliznę ko-
stek oraz puchlinę brzuszną. Dodatko-
wo u osób nadużywających alkoholu 
czynnikiem osłabiającym mięsień ser-
cowy jest również niedożywienie oraz 
niedobór witamin i związków mine-
ralnych. Minimalne spożycie alkoho-
lu powoduje wzrost ciśnienia tętnicze-
go oraz rozszerzenie naczyń krwiono-
śnych. Duże dawki mogą natomiast 
doprowadzić do znacznego spadku ci-
śnienia tętniczego, zmniejsza się na-
tlenienie mózgu, a taka sytuacja może 
doprowadzić do zapaści a nawet do 
zgonu [8]. Spożywany alkohol po-
woduje wzrost kwasu moczowego we 
krwi. Może to być przyczyną dny mo-
czanowej [1].

Podobnie niekorzystnie nadmiar 
alkoholu wpływa na układ oddecho-
wy, spożycie zbyt dużej ilości alkoholu 
upośledza oddychanie, pogarsza wen-
tylowanie płuc, skrajnie może dopro-
wadzić do śmierci. Nadużywanie al-
koholu zwiększa ryzyko wystąpienia 
Ostrego Syndromu Niewydolności 
Oddechowej (ARDS).

Alkohol ma również ujemny 
wpływ na układ pokarmowy. Nadmiar 
spożytego alkoholu podrażnia błonę 
śluzową żołądka, wywołuje jej prze-
krwienie. Zmienia się perystaltyka je-
lit, mogą wystąpić nudności oraz wy-
mioty. Nadużywanie alkoholu przez 
dłuższy czas prowadzi do stanu zapal-

nego śluzówki żołądka i do jej zani-
kania. Efektem tego jest upośledzenie 
wchłaniania substancji pokarmowych. 
Organizm nie otrzymując wystarczają-
cej ilości materiałów odżywczych nie-
zbędnych do prawidłowego funkcjo-
nowania ulega powolnemu wynisz-
czeniu. Nadmiar alkoholu upośledza-
jąc wydzielanie soków żołądkowych, 
powoduje m.in. zmniejszenie zawar-
tości pepsyny odpowiedzialnej za tra-
wienie białek co prowadzi do zaburzeń 
trawienia. U osób nadużywających al-
kohol często dochodzi to obstrukcji 
oraz zalegania niestrawionych resztek 
pokarmów w przewodzie pokarmowy. 
Spotykane są też często zupełnie prze-
ciwne objawy – biegunka, wywołana 
podrażnieniem błony śluzowej jelit 
niestrawionymi tłuszczami oraz wtór-
nym niedoborem witamin [8].

Spożywanie dużych ilości napo-
jów alkoholowych uszkadza prawidło-
we funkcjonowanie trzustki. Wywołu-
je stany zapalne gruczołu, upośledza 
wydzielanie enzymów trawiennych 
(trypsyny, chymotrypsyny – odpowie-
dzialnych za trawienie białek oraz lipa-
zy, ułatwiającej trawienie tłuszczów), 
co również zaburza proces trawienia 
i wchłaniania pokarmów i substancji 
odżywczych. Pogarsza się wchłanianie 
witamin A, D, E, K rozpuszczalnych 
w tłuszczach. Niedobór tych witamin 
osłabia śluzówkę oraz układ szkieleto-
wy. Kości alkoholików są bardziej na-
rażone na osteoporozę oraz na złama-
nia w wyniku zmniejszenia masy kost-
nej. Niedobór witaminy E negatyw-
nie wpływa na funkcje seksualne. Brak 
witaminy K upośledza produkcję pro-
trombiny co jest przyczyną zmniejsze-
nia krzepliwości krwi pojawienia się 
tendencji do krwotoków z wylewami 
krwi do mózgu włącznie.

W skrajnych przypadkach ostre za-
trucie alkoholowe powoduje zapalnie 
trzustki, czyli rozpad komórek gruczo-
łu, na skutek czego enzymy wydziela-
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ne są bezpośrednio do krwi, a nie jak 
u zdrowych ludzi do soku żółciowego. 
Enzymy, które dostają się do krwio-
biegu trawią białka obecne w osoczu 
krwi wywołując wstrząs oraz zaburze-
nia ogólnoustrojowe. Niszczenie insu-
liny przez enzymy powoduje wtórny 
wzrost poziomu cukru, a uszkodzenie 
fibrynogenu prowadzi do skazy krwo-
tocznej.

Kolejnym organem narażonym na 
uszkodzenia przy nadużywaniu alko-
holu jest wątroba, w której w głównej 
mierze metabolizowany jest etanol. 
Spożyty alkohol powoduje gromadze-
nie się tłuszczów w komórkach wątro-
by, wywołując liczne zmiany, zwyrod-

nienia i zaburzenia działania tego or-
ganu. Przewlekłe zapalenie wątroby, 
choroba często występująca u alkoho-
lików, ma wpływ na zaburzenia proce-
sów trawienia oraz zmniejszenie przy-
swajalności tłuszczów i pokarmów 
ciężkostrawnych. Przewlekłe stany za-
palne wiążą się z obecnością limfocy-
towych nacieków zapalnych. Ostat-
nim stadium wyniszczenia wątroby 
poprzez spożywanie zbyt dużych ilo-
ści alkoholu jest marskość wątroby, 
czyli zwłóknienie tkanek wątroby po-
łączone z ich stłuszczeniem. Choroba 
ta w zaawansowanym stanie powodu-
je powiększenie wątroby, obrzęki, ane-
mię, niedobór białka w osoczu krwi, 

zmniejszenie we krwi liczby białych 
krwinek oraz płytek krwi. Następu-
je dysfunkcja szpiku kostnego, wywo-
łana w głównej mierze anemią. Ane-
mia u alkoholików spowodowana jest 
problemami z przyswajaniem substan-
cji organicznych oraz witamin. Brak 
kwasu foliowego i witaminy B12 za-
burza proces produkcji i dojrzewania 
erytrocytów. Brak żelaza hamuje pro-
ces biosyntezy hemoglobiny. Alkohol 
hamuje także działanie enzymów bio-
syntezy heminy w szpiku i wątrobie. 
Powstają wówczas pośrednie produk-
ty syntezy np. kwas aminolewulino-
wy, wywołujące m.in. porfirię przewo-
du pokarmowego. Anemia może rów-

Tabela 2. Ryzyko zapadania na wybrane choroby przez osoby nadużywające napojów alkoholowych wg. [1]
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nież wystąpić u osób nadużywających 
alkoholu, które nagle zaprzestały spo-
żywania alkoholu. Może u nich wystą-
pić zespół hemolityczny (zespół Zive-
go). Choroba powoduje ostry rozpad 
erytrocytów.

Alkohol wpływa na metabolizm 
żelaza. Niektóre gatunki czerwonych 
win zawierają duże ilości żelaza, któ-
rego nadmiar jest szkodliwy. Nie jest 
ono wykorzystywane przez organizm 
do produkcji erytrocytów, ale odkłada 
się w wątrobie pod postacią różnych 
związków chemicznych wywołując he-
mochromatozę i przerost tkanki łącz-
nej, czyli doprowadzając do wynisz-
czenia organu oraz upośledzenia jego 
funkcjonowania [8].

Nadmierne spożywanie alkoho-
lu prowadzi do zaburzenia gospodar-

ki wodnej i elektrolitowej. We krwi 
zwiększa się zawartość wody (hydra-
emia). Moczopędne działanie alkoho-
lu powoduje częste wydalanie moczu, 
a poprzez to powoduje ubytek zawar-
tości sodu, magnezu i potasu w or-
ganizmie. Niedobór potasu osłabia 
mięsień sercowy, magnezu powoduje 
zaburzenia metaboliczne ustroju [8]. 
Efekt diuretyczny związany jest z za-
hamowaniem przez alkohol hormo-
nu antydiuretycznego produkowane-
go przez przysadkę mózgową. Alko-
hol powoduje też negatywne zmia-
ny w układzie dokrewnym, wpływa 
też na funkcje seksualne – wywołu-
je agresywność seksualną, jednocze-
śnie wpływając u mężczyzn na obni-
żenie ośrodka erekcyjnego i zmniej-
szenie czułości ośrodka ejakulacji 

w rdzeniu kręgowym. Udowodnio-
no, że alkohol uszkadza strukturę cy-
tologiczną plemników i zmniejsza ich 
ruchliwość, zmniejsza płodność męż-
czyzn. U kobiet może również obni-
żać płodność oraz zakłócać cykl men-
struacyjny. Jeśli kobieta w ciąży spo-
żywa alkohol poważnie naraża zdro-
wie nienarodzonego dziecko. Alko-
hol w pierwszym trymestrze może 
doprowadzić do poronienia, opóź-
nienia wzrostu wewnątrzmacicznego 
oraz niską wagę urodzeniową. Dzie-
ci z Alkoholowym Zespołem Płodo-
wym wykazują liczne anomalie ge-
netyczne i wady wrodzone, proble-
my intelektualne, opóźniony rozwój, 
problemy w rozumowaniu i z pamię-
cią przestrzenną, braki w przyswaja-
niu słownictwa, opóźnione reakcje, 

Tabela 3. Negatywne psychiczne i społeczne skutki spowodowane nadużywaniem alkoholu wg. [1]
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zaburzenia równowagi, zaburzenia 
funkcji ruchowych. 

Może wystąpić u nich deformacja 
twarzy. Spożywanie alkoholu w ciąży 
może także doprowadzić do upośle-
dzenia słuchu, wzroku, wad serca i ne-
rek płodu. Alkohol wpływa na zmniej-
szenie lub zahamowanie laktacji u ko-
biet karmiących.

Układ odpornościowy osób spo-
żywających często duże ilości alkoho-
lu również nie funkcjonuje prawidło-
wo. Neutrofile i limfocyty wykazują 
zaburzenia funkcjonowania, tym sa-
mym obniża się odporność na wszel-
kie zakażania wirusowe czy bakteryj-
ne, a zwiększa podatność na wszelkie 
infekcje. 

Alkohol jest również czynnikiem 
rakotwórczym. Długotrwałe spoży-
wanie zwiększa ryzyko zachorowania 
na raka przełyku, jamy ustnej, wątro-
by, tchawicy, piersi, a także jelita gru-
bego, odbytu i żołądka. Badania do-

wodzą, że alkohol sprzyja powstawa-
niu raka w wyniku interakcji alko-
holu z cytochromem P-4502E1 (CY-
P2E1), jaka zachodzi w organizmie po 
spożyciu. Następuje zamiana etanolu 
w aldehyd octowy, który bierze udział 
w reakcjach substancji kancerogen-
nych. Etanol wykazuje też słabe wła-
ściwości genotoksyczne (inicjuje nie-
odwracalne zmiany w funkcjonowa-
niu komórek, tkanek i organów) [4]. 
W Tablicy 2 znajduje się zestawienie 
chorób, na jakie mogą zapadać osoby 
nadużywające alkoholu oraz określony 
stopień ryzyka.

W Tablicy 3 przedstawiono ze-
stawienie negatywnych skutków psy-
chicznych i społecznych będących wy-
nikiem nadużywania napojów alkoho-
lowych.

 Alkohol powoduje zaburzenia 
psychiczne i behawioralne. Upojenie 
alkoholowe upośledza czynności psy-
chologiczne i psychoruchowe człowie-

ka, w zależności od rodzaju spożytego 
alkoholu oraz dawki może w mniej-
szym lub większym stopniu szkodzić. 
Upojenie może doprowadzić do nieza-
mierzonych uszkodzeń ciała (w wyni-
ku utraty kontroli nad ciałem i zdro-
worozsądkowym myśleniem), w dal-
szej kolejności może też mieć skutki 
społeczne – które oprócz wpływu na 
psychikę osoby nadużywającej ma też 
wpływ na inne osoby (przestępstwa, 
akty przemocy dokonane przez alko-
holików na osobach trzecich). Jed-
nym z psychotycznych zaburzeń wy-
wołanych alkoholem jest zazdrość al-
koholowa – urojenia wywołane dzia-
łaniem alkoholu odnoszące się np., do 
niewierności partnera. Kolejnym jest 
paranoja alkoholowa – urojenia prze-
śladowcze.

Kontakt e-mail w sprawie artykułu: 
ro_x_ana@poczta.onet.pl
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Celem publikacji jest przedstawienie ramowego programu 
nauczania  przedmiotu; Terapia Manualna  na kierunku – fi-
zjoterapii. Dotyczy to studiów zarówno I jak i II stopnia. Pro-
ponowany program  może być podstawą do opracowania w ra-
mach  planu studiów  modułu – sylabusa dla przedmiotu  – Te-
rapia manualna. Treści programowe skupiono wokół najważ-
niejszych haseł z zakresu  terapii manualnej. Za najważniejsze 
zagadnienia uznano: 

1) Historię terapii manualnej, w tym; osteopatię, chiro-
praktykę i kręgarstwo,

2) Typy stawów, ich ruchomość, bariery i stopnie swobo-
dy ruchu,

3) Zablokowanie stawu, jego objawy, skutki  i przyczyny,
4) Mobilizacje stawowe, neuromobilizacje i mobilizacje 

tkanek miękkich,
5) Metody terapii manualnej.
Rozwinięciem  ramowego programu  nauczania tego 

przedmiotu są podstawowe hasła – paradygmaty terapii manu-
alnej do których zaliczono:

1) algorytm postępowania w terapii manualnej, 2) barie-
ry ruchowe w stawie,  3) ból, centralizacja i peryferalizacja,  4) 
chiropraktyka, 5) dysfunkcja somatyczna, 6) dysfunkcja stawo-
wa, 7) dyskopatia, 8)  gra stawowa,  9) kręgarstwo, 10)  lumba-
go, 11)  medycyna manualna, 12)  metody terapii manualnej, 
13)  mobilizacje i manipulacje, 14)  mobilizacje tkanek  mięk-
kich, 15)  neuromobilizacje, 16)  osteopatia,  17) otwór mię-
dzykręgowy, 18)  podwichnięcie, 19)  ruchomość stawu, 20)  
ryglowanie i pozycje stawu, 21)  segment ruchowy, 22)  shiat-
su,  23)  slack,  24) stabilność stawu,  25) staw krzyżowo-bio-
drowy,  26) stopnie swobody  ruchu w stawie,  27 )  ślizg,  28)  
testy diagnostyczne w terapii manualnej, 29)  testy oporowe 
wg  Cyriaxa,  30) trakcja i kompresja,  31) wzorce torebkowe, 
32) zablokowanie, 33)  zespoły strukturalne (wg McKenziego).

 
 Słowa kluczowe: medycyna manualna, osteopatia,  chi-

ropraktyka, kręgarstwo.

The aim of the publication is to present the framework  
program of teaching the subject Manual Therapy in the spe-
cialization – physiotherapy. This applies to both undergradu-
ate and graduate studies. The proposed program can be the 
basis for the development, within the curriculum,of a modu-
le – syllabus for the subject – Manual therapy. Program con-
tent focuses on  the most important terms related to manual 
therapy. The most important issues are:

1) History of manual therapy, including: osteopathy, chi-
ropractic and vertebral manipulation,

2) Types of joints, their mobility, barriers and degrees of 
freedom of movement,

3) Joint block, its symptoms, causes and effects,
4) Joint mobilization, neuromobilization and mobiliza-

tion of soft tissues,
5) Methods of manual therapy.
The development of the framework program  of  teaching 

this subject are basic terms – paradigms of manual therapy, 
which include:

1) algorithm of conduct in manual therapy, 2) barriers of 
movement in the joint, 3) pain, centralization and periphera-
lization, 4) chiropractic, 5) somatic dysfunction 6) joint dys-
function, 7),  discopathy, 8)  joint play 9)  vertebral mani-
pulation 10) lumbago, 11), manual medicine, 12) methods 
of  manual therapy, 13) mobilization and manipulation, 14) 
mobilization of soft tissues, 15) neuromobilization, 16) oste-
opathy, 17) intervertebral foramen, 18) subluxation, 19) jo-
int mobility, 20 ) locking and positions of the joint, 21) mo-
vement segment, 22) shiatsu, 23) slack, 24) joint stability, 25) 
sacroiliac joint, 26) degrees of freedom of motion in the joint, 
27) glide, 28) diagnostic tests in manual therapy 29) Cyriax 
resistance  tests, 30) traction  and  compression, 31) capsu-
lar patterns, 32) block, 33) structural groups (by McKenzie).

Key words: vmanual medicine, osteopathy, chiroprac-
tic, vertebral manipulation.
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Zarząd Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Manualnej powołał Komi-
sje Programową ds. opracowania pro-
gramów nauczania z przedmiotu: Te-
rapia manualna na studiach licencjac-
kich i magisterskich – kierunku Fizjo-
terapia. W skład Komisji weszli: 

Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk – 
Przewodniczący

Dr Mirosław Kokosz – członek
Dr Adrian Kużdżał – członek
Dr hab. prof. nadzw. Dariusz Mu-

cha – Z-ca Przewodniczącego
Dr Andrzej Permoda – członek
Dr Andrzej Szczygieł – członek
Rezultatem prac Komisji jest ni-

żej przedstawiony program nauczania 
w ramach przedmiotu: Terapia ma-
nualna na podstawie, którego można 
opracować wymagane przez Krajowe 
Ramy Kwalifikacji – sylabusy/moduły 
przedmiotowe. Na opracowanie skła-
dają się następujące elementy:

1) wytyczne tzw. minimum pro-
gramowe nauczania Terapii manual-
nej na kierunku fizjoterapii dla pozio-
mu licencjackiego i magisterskiego,

2) podstawowe pojęcia (paradyg-
maty) z zakresu Terapii manualnej,

3) program nauczania Terapii ma-
nualnej,

4) literatura podstawowa (10 po-
zycji) i literatura uzupełniająca (20 po-
zycji).

Ad.1). Wytyczne tzw. minimum 
programowe nauczania Terapii manu-
alnej na kierunku fizjoterapii dla po-
ziomu licencjackiego i magisterskiego.

Punktem wyjścia do opracowa-
nia programu nauczania z przedmio-
tu: Terapia manualna były standar-
dy kształcenia dla kierunku fizjote-
rapii zarówno dla stopnia pierwszego 
(licencjat) jak i dla stopnia drugiego 
(magisterium).

W grupie przedmiotów kierunko-
wych dla stopnia I przewidziano na-
stępujące treści kształcenia:

Miejsce terapii manualnej w pro-
cesie fizjoterapii. Podstawy biomecha-
niczne i patofizjologiczne terapii ma-
nualnej. Trakcje i mobilizacje – zasady 
wykonywania. Podstawowe metody 
terapii manualnej – zbieżności i róż-
nice. Metodyka wykonywania zabie-
gów manualnych. Zagrożenia terapii 
manualnej, wskazania i przeciwwska-
zania.

Zakładane efekty kształcenia do-
tyczące umiejętności i kompetencji 
to: wykonywanie zasadniczych za-
biegów manualnych, opis i interpre-
tacja podstawowych technik i meto-
dyka terapii manualnej.

Dla stopnia II nie przewidziano 
odrębnego przedmiotu pod nazwą Te-
rapia manualna ale treści z tego zakre-
su uwzględniono w bloku przedmio-
tów kierunkowych, a w szczególności              
w „Kształcenie w zakresie metod spe-
cjalnych fizjoterapii’’ i „Kształcenie 
w zakresie diagnostyki funkcjonalnej 
i programowania rehabilitacji’’.

Ad.2). Podstawowe pojęcia (para-
dygmaty) z zakresu terapii manualnej

Algorytm postępowania  
w terapii manualnej

Zadaniem  terapeuty w postępo-
waniu chiropraktycznym  jest usunię-
cie zablokowania stawu i normalizacja 
funkcji tkanek tworzących struktury 
okołostawowe. Algorytm postępowa-
nia wynika z prakseologicznego mo-
delu działania i obejmuje następujące 
ogniwa: 1) diagnozę, 2) prognozę (ro-
kowanie), 3) program (plan), 4) reali-
zację, 5) ewaluację. Terapeuta ma do 
wykonania następujące zadania:

a) badanie czynnościowe stawu, 
postawienie diagnozy i rokowanie,

b) wybór rodzaju mobilizacji,
c) przygotowanie tkanek miękkich  

przed  mobilizacją (mają tu zastosowa-
nie różne formy masażu, akupresura 
i shiatsu),

d) wykonanie mobilizacji – „gry 
stawowej’’,

e) zabiegi tuż po wykonaniu mo-
bilizacji, w tym masaż bańką lekarską 
z użyciem podkładu z  żelu  lub maści,

f ) zabiegi fizykoterapeutyczne 
i kinezyterapia oraz inne formy terapii 
rozciągnięte w czasie aż do całkowite-
go wyleczenia,

g) edukacja pacjenta w celach pre-
wencyjnych (czyli zapobieganiu na-
wrotom).

Bariery ruchowe
W większości stawów człowieka na 

całkowity zakres ruchomości składają 
się: 1) fizjologiczny ruch czynny, 2) fi-
zjologiczny ruch bierny. Fizjologiczny 
ruch czynny wyznaczony jest przez ba-
rierę fizjologiczną (BF). Fizjologiczny 
ruch bierny przekracza granicę fizjolo-
giczną i wykonywany jest do bariery 
anatomicznej (BA). W stawie zabloko-
wanym  pojawia się jeszcze jedna ba-
riera – czynnościowa (BC). Pomiędzy 
BF a BC występuje czynny ruch bole-
sny a pomiędzy BC a BA – ruch bier-
ny bolesny. 

Ból
W terapii manualnej na szczególną 

uwagę zasługuje podział bólu wprowa-
dzony przez R. McKenziego. Wyróż-
nia on  ból chemiczny i ból mecha-
niczny. Ból mechaniczny jest cechą za-
blokowania stawu i stanowi wskazanie 
do wykonania mobilizacji. Ból che-
miczny stanowi przeciwwskazanie do 
terapii manualnej.

Centralizacja i peryferalizacja
To zjawisko oznaczające cofanie 

się bólu kręgosłupa z obwodu do cen-
trum. Jest oznaką  pozytywnych efek-
tów leczenia. Zjawisko odwrotne – 
rozchodzenie się bólu od środka  (cen-
trum) ku obwodowi McKenzie okre-
ślił terminem – peryferalizacji.  
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Chiropraktyka
To „szkoła’’ terapii manualnej po-

wstała na bazie osteopatii, która swo-
ją nazwę zawdzięcza wyrazom  po-
chodzącym z języka greckiego: cheir 
i praktikos, co w tłumaczeniu dosłow-
nym  oznacza  leczenie za pomocą rąk. 
Twórcą tego kierunku terapii manual-
nej jest wychowanek szkoły osteopa-
tycznej A. T. Stilla – Daniel D. Pal-
mer (1845 – 1913). W swoich począt-
kach chiropraktyka zajmowała się tyl-
ko stawami kręgosłupa co w literatu-
rze określane jest jako chiropraktyka 
konserwatywna. Rozszerzenie działal-
ności na pozostałe stawy – określamy 
chiropraktyką liberalną.

Dysfunkcja stawowa –  odchyle-
nie od fizjologicznego zakresu rucho-
mości w kierunku  hipo -lub hipermo-
bilności.

Dyskopatia  
 Dyskopatia to szerokie pojęcie 

obejmujące schorzenia krążka między-
kręgowego, potocznie nazywane prze-
pukliną jądra miażdżystego. Na czyn-
ność krążka międzykręgowego składa 
się suma czynności pierścienia włók-
nistego i jądra miażdżystego. W więk-
szości przypadków jest to pierwszy 
etap choroby  zwyrodnieniowej kręgo-
słupa (niekiedy określanej jako choro-
ba przeciążeniowa). Objawy są zależ-
ne od stopnia uszkodzenia pierścienia 
włóknistego.  W postaciach  lekkich 
występuje tylko ból i zmiany w mię-
śniach a w postaciach ciężkiego uszko-
dzenia występują rozległe objawy neu-
rologiczne. Dyskopatię w odcinku lę-
dźwiowym kręgosłupa określa się ter-
minem – rwa kulszowa.

Gra stawowa (joint play)
Przez grę stawową rozumie się 

ruchy bierne w stawie wykonywa-
ne w kierunkach parafizjologicznych. 
Kości tworzące staw określa się ter-
minem – „partnerzy stawowi”. Ru-
chy te wykonuje się kością dystalną 

z zachowaniem fiksacji partnera sta-
wowego – proksymalnego.  W za-
leżności od budowy stawu wykorzy-
stuje się różne kierunki: góra – dół, 
przód – tył, na boki, w lewo – w pra-
wo oraz ruchy skrętne. Ruchy te wy-
konuje się najczęściej w pozycji neu-
tralnej stawu. Istnieją następujące ro-
dzaje ruchów: ruchy ślizgowe, tocze-
nie się i toczenie z poślizgiem. Gra sta-
wowa bywa poprzedzona trakcją. Jest 
to zarazem technika diagnostyczna jak 
i lecznicza (jako mobilizacja bierna). 
Technika badania barier ruchu w sta-
wie oraz ocena gry stawowej jest  naj-
ważniejszym zagadnieniem praktycz-
nym w terapii manualnej.

Kręgarstwo
W Polsce rozwój terapii manu-

alnej wiąże się z dziedziną – kręgar-
stwa. W rozwoju tym możemy wy-
odrębnić nurt „ludowy’’ i nurt „lekar-
ski’’. W nurcie lekarskim na szczegól-
ną uwagę zasługują dwie publikacje na 
temat terapii manualnej z 1926 roku, 
są to : 

– Krukowski O. Kręgarstwo jako 
nowa metoda leczenia oraz 

– Pawłowski M. Kręgarstwo jako 
sztuka nastawiania nadwichniętych  
kręgów jako zasadniczej przyczyny 
chorób.

Fakt wydania tylko w jednym roku 
dwóch podręczników akademickich 
z zakresu terapii manualnej świadczy 
o rozwoju tej dziedziny terapii w Pol-
sce. W nurcie ludowym mamy do czy-
nienia z utalentowanymi kręgarzami, 
którzy albo sami posiadali takie wro-
dzone zdolności albo nabyli je w dro-
dze naśladownictwa kolegów. 

Lumbago – zapalenie wieloner-
wowe charakteryzujące się silnym 
bólem pleców w odcinku lędźwio-
wo-krzyżowym  powstałym z niezna-
nej przyczyny. Lumbago określa się też 
terminem postrzał (potocznie  z nie-
mieckiego – heksenszus).

Medycyna manualna  (z łac. ma-
nus – ręczny, leczenie ręczne, synoni-
my: terapia manualna, osteopatia, chi-
ropraktyka) - w ujęciu komplemen-
tarnym to jedna z dyscyplin medycy-
ny o charakterze interdyscyplinarnym, 
będąca integralnaą częścią rehabilitacji 
medycznej. Przedmiotem  medycyny 
manualnej jest diagnozowanie, lecze-
nie i profilaktyka odwracalnych dys-
funkcji somatycznych.

Metody terapii manualnej
Współcześnie największym uzna-

niem fizjoterapeutów cieszą się meto-
dy, których twórcami są: W. P  Acker-
mann, Z. Arkuszewski, J. H. Cyriax, 
L. Hartman, F. M. Kaltenborn                
i Evjent (OMT, Nordic System), G. 
D. Maitland, S. Masayuki (Yumeiho), 
R. McKenzie,  B. R. Mulligan, A. Ra-
kowski (terapia manualna w modelu 
holistycznym), K. Lewit, D. Butler 
(neuromobilizacje), H. F. Frisch i J. 
Roex. Duże walory mobilizacyjne po-
siadają: metoda    U. Hoppe i hatha-
joga.

Mobilizacja i manipulacja 
Mobilizacja bierna (zob. gra sta-

wowa) to ruchy bierne w stawie wyko-
nywane w celu odblokowania stawu. 
Odmianą mobilizacji biernej jest – 
manipulacja. Manipulacja definiowa-
na jest jako mobilizacja bierna z pchnię-
ciem końcowym (dawniej używane 
określenie), z impulsem lub jako mo-
bilizacja manipulacyjna (określenia 
aktualnie obowiązujące).

Mobilizacje stawowe służą odblo-
kowaniu stawu. Mobilizacje stawów 
dzielimy na:

– mobilizacje bierne,
– mobilizacje czynno-bierne (m.

in.: MWM, NAGs, SNAGs ),
– mobilizacje czynne (automobi-

lizacje).
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Mobilizacje tkanek miękkich – 
to oddziaływanie masażem  na tkanki 
miękkie. Zastosowanie znajduje głów-
nie masaż klasyczny (szwedzki) ma-
saż tkanek głębokich oraz akupresura 
i shiatsu. 

Neuromobilizacje – są to techni-
ki manualne służące do oddziaływania 
na struktury nerwowe i tkanki mięk-
kie otaczające układ nerwowy w celu 
normalizacji ich funkcji.

Osteopatia
Osteopatia to pierwsza na świecie 

„szkoła’’ terapii manualnej powstała 
w USA  (w  Kirksville  w 1892 roku), 
której twórcą był  lekarz wojskowy 
Andrew T. Still (1828 – 1917).

Osteopatię pośrednio charaktery-
zują następujące założenia: 

– organizm człowieka stanowi jed-
ną całość  (nawiązanie do holizmu),

– struktura i funkcja są wzajemnie 
ze sobą powiązane zarówno na pozio-
mie biologicznym jak i psycho – du-
chowym,

– organizm posiada własne me-
chanizmy autoregulacji i samolecze-
nia. Z powyższych przesłanek wynika 
proces leczenia. 

Otwór międzykręgowy – to prze-
strzeń pomiędzy wyrostkami stawo-
wymi łączących się kręgów. Powstaje 
w niej coś w rodzaju  tunelu o długo-
ści 12-15 mm, w którym znajdują się 
korzenie nerwu rdzeniowego, elemen-
ty unerwienia wegetatywnego oraz na-
czynia krwionośne, co przy ucisku – 
głównie przez  uwypuklony pierścień 
włóknisty daje nerwoból.

Podwichnięcie (łac. subluxatio) – 
przesunięcie powierzchni stawowych 
względem siebie z częściowym ich po-
wrotem na swoje miejsce. Zwichnięcie 
(łac. luxatio) oznacza, że powierzchnie 
pozostają przesunięte na stałe. W skrę-
ceniu (łac.distorsio) powierzchnie sta-
wowe po chwilowej utracie kontak-
tu wracają całkowicie na swoje miej-

sce. W efekcie skręcenia, zwichnięcia  
i podwichnięcia dochodzi do uszko-
dzenia struktur okołostawowych i bo-
lesności w stawie.

Ruchomość stawu 
W zależności od zakresu  ruchu 

i jakości wyszczególnia się następujące 
stany ruchomości: 

– hipomobilność (brak ruchomo-
ści lub ruchomość ograniczona w róż-
nym stopniu), 

– hipermobilność (ruchomość 
zwiększona niekiedy aż do stanu nie-
stabilności),

– stan prawidłowy; ruchomość 
w normalnym zakresie.

Ryglowanie i pozycja stawu  
Ryglowanie to ustawienie ele-

mentów kostnych stawu względem 
siebie będące ustawieniem krańco-
wym, umożliwiającym maksymalny 
ruch bierny segmentów sąsiadujących 
w kierunku  segmentu  zablokowane-
go, który ma być mobilizowany. Pozy-
cja zaryglowana to zatrzymanie ruchu 
w danym stawie w określonym kie-
runku. Inne pozycje stawu to: zerowa, 
spoczynkowa i terapeutyczna.

Segment ruchowy – to najmniej-
sza jednostka funkcjonalna (ruchowa) 
kręgosłupa składająca się z dwóch krę-
gów i części miękkich, które je łączą 
i otaczają.

Shiatsu – jedna z dalekowschod-
nich (japońskich) technik terapeu-
tycznych wywodząca się z masażu  i re-
fleksoterapii. Shiatsu znaczy ucisk pal-
cami.

‘’Slack’’ – to fizjologiczny luz to-
rebki stawowej i więzadeł niezbędny 
do prawidłowego funkcjonowania sta-
wu.

Stabilność stawu – to stan wza-
jemnego oddziaływania na siebie po-
wierzchni stawowych regulowany 
przez właściwe mięśnie i aparat toreb-
kowo-więzadłowy.

Staw krzyżowo-biodrowy – to 
wyjątkowy pod wieloma względa-
mi staw w świetle terapii manualnej. 
W stawie tym  nie ma ruchów czyn-
nych, są natomiast ruchy bierne okre-
ślane jako: nutacja (przodozgięcie) 
i ruch przeciwny – kontrnutacja (wy-
prost). Staw ten bardzo często ulega 
zablokowaniu i jest pośrednią przyczy-
ną skośnego pochylenia miednicy, po-
zornego skrótu kończyny dolnej, a co 
za tym idzie przyczyną skoliozy funk-
cjonalnej.

Stopnie swobody ruchu w sta-
wie  – jeden stopień  swobody ruchu 
w stawie definiuje się jako ruch w jed-
nej płaszczyźnie, np. w płaszczyźnie 
strzałkowej (S) zachodzą ruchy zgina-
nia i prostowania. Oznacza to jeden 
stopień swobody ruchu.

Ślizg (glide) – technika diagno-
styczno-terapeutyczna, której celem 
jest przesunięcie jednej płaszczyzny 
stawowej w stosunku do drugiej.

Testy diagnostyczne
Testy funkcjonalne  służą do oce-

ny zablokowania w stawie. Do naj-
popularniejszych w terapii  manual-
nej zalicza się: testy oporowe, testy żu-
chwowe, test Patricka, test Mennel-
la (inaczej trójfazowy test przeprostu 
– TFTP), test Derbolowskiego, test 
Laseque’a (LSR), test wyprzedzania 
(kolców), test Lewady, test de Klayna 
i Nieuwenhyse (dotyczy badania tęt-
nic)  i inne.

Testy oporowe
Testy oporowe (wg Cyriaxa) słu-

żą do diagnozowania struktur mię-
śniowych. W sytuacji gdy staw usta-
wimy w połowie swojego zakresu ru-
chu i polecimy pacjentowi wykonać  
ruch przeciw oporowi (przyłożone-
mu przez rękę terapeuty), struktury 
niekurczliwe (więzadła i torebka sta-
wowa) nie napinają się w istotny spo-
sób, natomiast napina się mięsień od-
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powiedzialny za ruch. Jeżeli czynność 
ta wywołuje ból, oznacza to uszko-
dzenie mięśnia lub ścięgna i przycze-
pu. W świetle terapii manualnej wy-
różnia się dwa typy tkanek: kurczliwe 
(mięśnie i ścięgna) oraz  niekurczliwe 
(torebka stawowa, więzadła, powięzie, 
opona twarda, naczynia krwionośne).

Trakcja i kompresja 
Trakcja to ciąg ręczny lub mecha-

niczny w osi stawu (osiowy) lub mi-
mo-osiowy służący  do odbarczenia 
(dekompresji – seperacji) w stawie. 
Wyróżnia się trzy stopnie trakcji:

I stopnień: zniesienie występują-
cych w stawie  sił kompresyjnych, 

II stopień: uzyskanie napięcia 
struktur okołostawowych zwłaszcza 
torebki stawowej,

III stopień: rozciągnięcie tkanek 
miękkich okołostawowych.

Trakcja zaliczana jest do mobiliza-
cji biernych i stanowi element gry sta-
wowej. Odwrotne działanie to kom-
presja.

Wzorzec torebkowy
Wzorzec torebkowy to reguła (pra-

widłowość), według której w danym 
stawie dochodzi do ograniczenia ru-
chomości. Wzorzec torebkowy jest cha-
rakterystyczny dla każdego stawu  nie-
zależnie od przyczyny stanu zapalne-
go. Jeżeli ograniczenie ruchomości sta-
wu nie odpowiada wzorcowi torebko-
wemu przyczyną może być nie zablo-
kowanie stawu lecz uraz. Normaliza-
cja funkcji stawu  przebiega w odwrot-
nej kolejności. Wzorzec torebkowy nie 
obowiązuje w stawach nieporuszanych 
przez mięśnie, na przykład w stawie 
krzyżowo-biodrowym lub barkowo-
obojczykowym. Przykład wzorca toreb-
kowego dla stawu ramiennego: rotacja 
zewnętrzna,  odwiedzenie, rotacja we-
wnętrzna, dla stawu kolanowego: zgię-
cie, wyprost. 

Zablokowanie
Zablokowaniem  stawu (inny ter-

min często  spotykany w literaturze 
to: dysfunkcja somatyczna) nazywamy 
dysfunkcję stawową o charakterze od-
wracalnym, którą charakteryzują na-
stępujące objawy:

– ograniczenie ruchomości w stawie, 
– nieprawidłowa (zaburzona) gra 

stawowa,
– ból (choć nie zawsze),
– zmieniony opór końcowy (naj-

częściej twardy).
Dotyczy to stawów w których wy-

stępują ruchy czynne. Wskazując na 
przyczynę zablokowania wymienia się 
najczęściej: przyczyny bezpośrednie 
(np. spowodowane podnoszeniem cię-
żaru), mechaniczne (np. skrót kończy-
ny dolnej), pośrednie odruchowe (o 
podłożu nerwowym) i złożone. W de-
finicji zablokowania podkreśla się zło-
żoność zaburzenia funkcji wszystkich 
tkanek, narządów i układów oraz całe-
go organizmu.

Zespoły strukturalne 
W metodzie R. McKenziego wy-

odrębnia się 3 zespoły patologiczne, 
są to: 

1. zespół dysfunkcyjny, 
2. zespół posturalny,  
3. zespoły strukturalne  (od 1 – 7). 

Każdy z siedmiu zespołów struktural-
nych cechuje się swoistymi objawami.

Ad. 3). Program nauczania Terapii 
manualnej,

Terapia manualna – definicja. 
Rys historyczny terapii manualnej. 
Historia powstania i rozwoju osteopa-
tii (A.,T. Still 1828 – 1917 . Histo-
ria powstania i rozwoju chiroprakty-
ki (D.,D. Palmer 1845 – 1913). Roz-
wój terapii manualnej w Polsce, krę-
garstwo: nurt lekarski i nurt ludowy. 
Zadania terapii manualnej w procesie 
fizjoterapii. Algorytm postępowania                 
w terapii manualnej oparty o model 

postępowania prakseologicznego:  1) 
diagnoza, 2) prognoza, 3) program, 
4) realizacja, 5) ewaluacja. Patologia 
na gruncie terapii manualnej. Zablo-
kowanie w stawie (i  inne określenia 
patologii w stawie). Przyczyny i ob-
jawy kliniczne zablokowania. Choro-
ba przeciążeniowa kręgosłupa. Zespo-
ły bólowe kręgosłupa. Charakterysty-
ka kompleksu  miedniczno-lędźwio-
wego i rola stawów krzyżowo-biodro-
wych w świetle terapii manualnej. Ro-
dzaje ruchów w stawach oraz barie-
ry: fizjologiczna, czynnościowa i ana-
tomiczna. Konsekwencje przekrocze-
nia bariery anatomicznej. Opór koń-
cowy i jego rodzaje. Diagnostyka ma-
nualna.  Wywiad dla potrzeb tera-
pii manualnej. Testy funkcjonalne dla 
poszczególnych stawów. Testy oporo-
we (wg Cyriaxa). Wzorzec torebko-
wy dla poszczególnych stawów. Wzo-
rzec nietorebkowy. Wskazania i prze-
ciwwskazania do terapii manualnej. 
Środki w terapii manualnej – mobi-
lizacje. Istota mobilizacji i ich rodza-
je. Mobilizacje bierne (gra stawowa 
– joint play), mobilizacje z impulsem 
(mobilizacje manipulacyjne), mobili-
zacje połączone z ruchem (wg koncep-
cji B. Mulligana), mobilizacje czyn-
ne. Trakcja i kompresja, stopnie trak-
cji. Zasady wykonywania mobilizacji 
biernych w zależności od typu stawu: 
stawy kręgosłupa i stawy obwodowe. 
Neuromobilizacje, istota i rodzaje. Ból 
w zablokowaniu stawu, rodzaje i stop-
nie bólu. Metody terapii manualnej: 
metoda Hartmana, metoda Kalten-
borna – Evjentha, metoda FBL (Kle-
in – Vogelbach), metoda Kostewicza, 
metoda Maigne’a, metoda Maitlanda, 
metoda Marnitza, metoda McKenzie-
go (MDT), metoda Mulligana, meto-
da Neurac, metoda Upledgera (terapia 
kranio-sakralna),metoda Arkuszew-
skiego, metoda Yumeiho (japońska 
sztuka leczenia), metoda Butlera, me-
toda Ackermanna, metoda Lewita. Te-
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rapia manualna holistyczna (wg kon-
cepcji A. Rakowskiego). Metoda Hop-
pe i hatha-joga. Joga w świetle terapii 
manualnej. Zagadnienia profilakty-
ki   i prewencji rwy kulszowej.  Ma-
saż (różne rodzaje) jako techniki mo-
bilizacji tkanek miękkich i inne środ-
ki fizykalne wspomagające terapię ma-
nualną. Akupresura i shiatsu. Meto-
dy terapii z wykorzystaniem punk-
tów spustowych ( trigger points ). Ki-
nezjotaping. Terapia vacuum (bań-
ka lekarska). Przykłady badań nauko-
wych oceniających skuteczność mobi-

lizacji. Terapia manualna w korekcji 
wad postawy ciała. Wytyczne kształce-
nia i kwalifikacji w zakresie terapii ma-
nualnej wg FIMMM, IAMMM oraz 
PTMM. Przegląd piśmiennictwa za-
kresu medycyny manualnej.

Otwartą sprawą pozostaje kwestia 
ilości godzin przeznaczonych na re-
alizację tego przedmiotu. Na podsta-
wie przeglądu sylabusów w wybranych 
uczelniach  wynosiły one:

– Uniwersytet Rzeszowski – I sto-
pień: 60 godz. (15 w + 45ć), II sto-
pień: 30 ć,

– AWF Kraków – I stopień: 42 
godz. (14 w + 28 ć), II stopień: 42 
godz. (14 w + 28 ć),

– PPWSZ Nowy Targ – I stopień: 
40 godz. (10 w + 30 ć),

– AWFiS Gdańsk – I stopień: 74 
godz. (13 w + 61 ć), 

– AWF Katowice – I stopień: 52 
godz.  (26 w + 26 ć). 

Kontakt e-mail w sprawie artykułu: 
tadeusz.kasperczyk@awf.krakow.pl
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Wstęp

Choroby układu krążenia stano-
wią główną przyczynę śmierci w Pol-
sce, pomimo, że wg danych GUS po-
cząwszy od 1992 r. udział tych chorób 
w ogólnej liczbie zgonów obniżył się 
z poziomu 52% do 45,8% w 2013 r. 
[18].

 Istotną rolę w profilaktyce i w le-
czeniu chorób układu krążenia odgry-
wa zmiana stylu życia, polegająca na 
właściwym sposobie odżywiania, re-
dukcji spożycia alkoholu, obniżeniu 
ciśnienia tętniczego, zwiększeniu ak-
tywności fizycznej, zaprzestaniu pale-
nia tytoniu. 

 Nieprawidłowe żywienie jest jed-
nym z podstawowych  czynników  ry-
zyka  prowadzących  do  rozwoju  cho-
rób  układu sercowo-naczyniowego. 

Odpowiednio dobrana dieta umożli-
wia redukcję nieprawidłowych stężeń 
lipidów, normalizuje ciśnienie tętni-
cze, stężenie fibrynogenu czy reduku-
je masę ciała. Dzięki czemu zapobie-
ga kolejnym istotnym czynnikom ry-
zyka, takim jak nadwaga i otyłość oraz 
cukrzyca typu 2 [10]. 

Odpowiednia dieta jest nie tyl-
ko ważnym aspektem profilaktyki, ale 
stanowi również niefarmakologiczną 
metodę leczenia chorób układu ser-
cowo-naczyniowego. Powinna zostać 
wdrążona u wszystkich pacjentów, bez 
względu na  stosowane metody farma-
kologiczne. U części pacjentów może 
stanowić wystarczającą formę terapii, 
jak również może wpłynąć na lepszą 
skuteczność działania leków czy ogra-
niczenie ich liczby czy dawki.

Dieta niskosodowa

Ograniczenie spożycia sodu w die-
cie wykazuje działanie hipotensyjne 
oraz umożliwia redukcję liczby i daw-
ki leków hipotensyjnych [19]. W prze-
prowadzonym badaniu INTERSALT 
zaobserwowano, że na każde 2,3 g 
zmniejszonej dziennej podaży sodu ci-
śnienie skurczowe obniżało się o śred-
nio 3,7 mm Hg, a rozkurczowe o śred-
nio 2 mm Hg [11]. Natomiast ogra-
niczenie spożycia sodu do 75–100 
mmol/ /dobę (4,35–5,8 g NaCl) po-
woduje przeciętny spadek BP (blo-
od pressure) o  2–8 mm Hg. Zgod-
nie z wytycznymi Polskiego Towarzy-
stwa Nadciśnienia Tętniczego reko-
menduje się spożywanie nie więcej niż 
5 g soli kuchennej/dobę (≤ 85 mmol 
sodu) [19]. 

Odpowiedni sposób żywienia jest istotnym czynnikiem  
zapobiegającym chorobom układu krążenia. Podstawowe zna-
czenie dla zachowania zdrowego układu sercowo-naczyniowe-
go ma: zmniejszenie dziennego spożycia soli < 5 g, ogranicze-
nie spożycia alkoholu do nie więcej niż 10–30 g etanolu dzien-
nie u mężczyzn i z 10–20 g etanolu dziennie u kobiet, spoży-
wanie większej ilości warzyw i owoców (4–5 porcji dziennie, tj. 
400 g), obniżenie spożycia tłuszczów nasyconych i cholestero-
lu frakcji LDL, a także regularna aktywność fizyczna oraz  re-
dukcja masy ciała. 

 
 Słowa kluczowe: choroby układu krążenia, zdrowe odży-

wianie, cholesterol

Appropriate diet is an important factor in preventing car-
diovascular disease.

Essential to maintain a healthy cardiovascular system is 
to: a reduction in daily salt intake < 5 g, limit alcohol con-
sumption to no more than 10-30 g of ethanol per day in men 
and 10-20 g of ethanol per day in women, eating more vege-
tables and vegetables (4-5 servings per day, about 400 g), lo-
wering saturated fat intake and LDL cholesterol, as well as re-
gular physical activity and weight reduction.

Key words: Cardiovascular diseases, healthy eating, 
cholesterol
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Zwiększenie spożycia potasu
Potas wykazuje działanie hipoten-

syjne poprzez wpływ na aktywność 
pompy sodowo-potasowej i układu 
renina–angiotensyna–aldosteron oraz 
działanie natriuretyczne.[11,12]. Wy-
sokie spożycie potasu można  osiągnąć 
poprzez stosowanie odpowiedniej die-
ty, dlatego zamiast suplementacji za-
leca się spożywanie produktów boga-
tych w potas, takich jak owoce i wa-
rzywa [12]. 

Dieta DASH

W profilaktyce i leczeniu nad-
ciśnienia zaleca się stosowanie diety 
DASH (dietary approaches to stop hy-
pertension), która wpływa na redukcję 
ciśnienia, zmniejszenie stężenia chole-
sterolu całkowitego, frakcji LDL i tri-
glicerydów. W diecie tej zaleca się spo-
żywanie owoców i warzyw, niskotłusz-
czowych produktów mlecznych,  peł-
noziarnistych produktów zbożowych, 
chudego drobiu, ryb i orzechów, ogra-
niczenie spożycia tłuszczu, czerwone-
go mięsa, słodyczy i słodzonych napo-
jów [11]. Zalecenia dietetyczne zostały 
przedstawione w tabeli 1 [22].

Efekt działania diety DASH po-

twierdzają przeprowadzone badania, 
które wskazują na obniżenie ciśnienia 
skurczowego o 5,5 mm Hg i rozkur-
czowego o 3,0 mm Hg w grupie osób 
stosujących dietę DASH [12].  

Dieta Polymeal 

W odpowiedzi na koncepcję lecze-
nia nadciśnienia tętniczego Polypill, 
w 2004 roku zaproponowano dietę 
Polymeal mającą skutkować 75% re-
dukcją incydentów sercowo-naczynio-
wych,  w której  rekomendowane jest 
spożycie:

− czosnek – 1 ząbek  dziennie (ok. 
2g), 

− tłuste ryby morskie – 4 x w tyg. 
w ilości ok. 100g,   

− czerwone wino wytrawne – 1 
lampka dziennie ok. 150 ml,

− ciemna gorzka czekolada –  100g 
dziennie,

− warzywa i owoce – 400g dziennie,
− orzechy włoskie i migdały 40-

60g dziennie [22].

Dieta śródziemnomorska

W profilaktyce chorób układu krą-
żenia zalecana jest również dieta śród-

ziemnomorska.  Obejmuje ona  pro-
dukty pochodzenia roślinnego, m.in.: 
zboża, owoce, warzywa, rośliny strącz-
kowe, ziemniaki, orzechy, nasiona. 
Podstawowym źródłem tłuszczu w tej 
diecie jest oliwa z oliwek. Spożywanie 
jej powoduje zmniejszenie stężenia: 
cholesterolu całkowitego i frakcji LDL 
w surowicy krwi, markerów zapalenia, 
substancji zwiększających krzepliwość 
krwi oraz wzrost stężenia cholesterolu 
frakcji HDL [20].

Ważne jest również spożywa-
nie naturalnych produktów bogatych 
w antyoksydanty (witamina E, C, be-
takaroten), witaminy biorące udział 
w metabolizmie homocysteiny (kwas 
foliowy, witaminy B6 i B12), magnez, 
wapń, selen, potas. Przeprowadzone 
badania wskazują, że suplementacja 
dużymi dawkami nie ma korzystnego 
wpływu na ryzyko incydentów serco-
wo-naczyniowych [8,9].

Kwasy tłuszczowe ω-3

Działanie kwasów tłuszczowych 
ω-3 polega na obniżeniu stężenia trój-
glicerolu, normalizacji ciśnienia krwi, 
działaniu przeciwzakrzepowymi prze-
ciwmiażdżycowym oraz hamowaniu 

Tabela1. Zalecenia dietetyczne w diecie DASH [22]. 
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rozwoju choroby niedokrwiennej ser-
ca [13,15].

W celu obniżenia ryzyka cho-
rób układu krążenia należy spoży-
wać  kwasy eikozapentaenowy (EPA) 
i dokozaheksaenowy (DHA) w dawce 
0,65 g/dzień (min. 0,5 g/dzień, min. 
0,22 g/dzień każdego z nich). Źródło 
tych kwasów  stanowi tłuszcz pocho-
dzący z ryb i zwierząt morskich [15]. 

W leczeniu i profilaktyce zabu-
rzeń sercowo-naczyniowych zaleca się 
systematyczne  spożywanie 200–400 
g  ryb morskich tygodniowo [6,17].  
Wyniki   badania kohortowego wyka-
zały, że  wysokie spożycie ryb (180g/d) 
wiązało się z ≈40 % zmniejszeniem ry-
zyka choroby niedokrwiennej serca, 
w porównaniu z niskim spożyciem ryb 
(< 23g/d) [7].

Sterole i stanole roślinne

Spożywanie steroli roślinnych  
wpływa na redukcję cholesterolu cał-
kowitego i frakcji LDL, zmniejsze-
nie procesu zapalnego. Fitosterole za-
wierają rośliny strączkowe, sezam, sło-
necznik i inne nasiona oraz  warzywa, 
owoce i produkty zbożowe z pełnego 
przemiału. 

Zaleca się  przyjmowanie 2-3g sta-
noli roślinnych w dwóch lub więcej 
porcjach dziennie.

Przeprowadzone badania wykaza-
ły, że zastosowanie dawki stanoli 3,2g/
dobę wpłynęło na obniżenie stęże-
nia cholesterolu całkowitego o 11,3% 
i frakcji LDL o 10,4%  [10].  

Kwasy tłuszczowe  izomerii trans 
(TFA)

Wyniki badań wykazały, że wpływ 
na wzrost ryzyka chorób układu ser-
cowo-naczyniowego mają kwasy tłusz-
czowe  izomerii trans (TFA) pocho-
dzenia przemysłowego. Ponadto, 
sprzyjają one rozwojowi nowotworów 

(piersi, prostaty, jelita grubego), za-
burzeń w układzie odpornościowym, 
powstawaniu zespołu metaboliczne-
go, otyłości, insulinooporności oraz 
cukrzycy typu 2. Głównym źródłem 
TFA w diecie są produkty spożywcze 
zawierające uwodornione oleje roślin-
ne (margaryny, produkty cukiernicze, 
tłuszcze smażalnicze, tzw. fast foods, 
dania typu „instant”) [3]. 

Błonnik

Błonnik wykazuje korzystne dzia-
łanie w kierunku redukcji czynników 
ryzyka chorób układu krążenia, takich 
jak: nadciśnienie tętnicze, czy wysokie 
stężenie cholesterolu we krwi. Ograni-
cza wchłanianie tłuszczu, obniża po-
ziom cholesterolu, jego syntezę oraz 
ogranicza wchłanianie kwasów żółcio-
wych, a także produkcję krótkołańcu-
chowych kwasów tłuszczowych. Zale-
cana norma spożycia błonnika pokar-
mowego w ilości 30-35 g/dziennie dla 
osób dorosłych [1].

Stewiozydy

Działanie hipotensyjne wykazują 
stewiozydy, naturalne substancje wy-
izolowane z liści rośliny Stevia rebau-
diana [5].  Mechanizm działania po-
lega na blokowaniu napływu jonów 
Ca 2+ do komórek mięśni gładkich 
naczyń krwionośnych oraz poprzez 
wzmożenie diurezy i natiurezy. Ste-
wiozydy wpływają na zmiany ciśnie-
nia krwi tylko u osób z nadciśnieniem 
tętniczym, natomiast nie zaobserwo-
wano powyższych zmian u osób z pra-
widłowymi wartościami krążenia [2].

Syrop wysokofruktozowy

W wyniku regularnego spożycia 
produktów zawierających syrop wy-
sokofruktozowy dochodzi do wzrostu 
apetytu, rozwoju insulinooporności, 

zaburzeń gospodarki lipidowej (wzrost 
stężenia trójglicerolu i LDL-choleste-
rolu, spadek stężenie HDL cholestero-
lu) [16].

Spożycie alkoholu

Zaleca się ograniczenie dzienne-
go spożycia alkoholu u mężczyzn do 
20–30g etanolu, a u kobiet do 10–20g  
etanolu [21]. Spożywanie umiarko-
wanych dawek alkoholu zmniejsza 
ryzyko wystąpienia choroby niedo-
krwiennej serca, udaru mózgu i miaż-
dżycy tętnic obwodowych, natomiast 
spożycie dużych dawek zwiększa ry-
zyko udaru, nadciśnienia tętniczego 
oraz może stanowić przyczynę  roz-
woju kardiomiopatii alkoholowej i za-
burzeń rytmu serca. Alkohol wpływa 
na  zmniejszenie stężenia cholestero-
lu LDL, wzrost stężenia cholesterolu 
HDL, zmniejszenie agregacji płytek, 
zmniejszenie stężenia czynnika von 
Willebranda, czynnika VII,  zmniej-
szenie stężenia CRP, TNF-α), a także 
zmniejszeniem stopnia insulinoopor-
ności [14].

Zwiększenie aktywności fizycznej

W prewencji chorób układu krąże-
nia oprócz zdrowego odżywiania, zale-
ca się regularne wykonywanie ćwiczeń 
fizycznych. Niedostateczna aktywność 
fizyczna sprzyja występowaniu  czyn-
ników ryzyka takich jak otyłość, zabu-
rzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze,                             
czy cukrzyca. Trening powinien być 
prowadzony, co najmniej 3 razy w ty-
godniu po 20 do 60 minut. Podstawą 
treningu powinny być wysiłki wytrzy-
małościowe (np. nordic walking, mar-
sze, marszobiegi, jazda rowerem, pły-
wanie, taniec, gry sportowe) o umiar-
kowanej intensywności (do 60-75% 
maksymalnej częstości akcji serca). 
Wydatek energetyczny w czasie ćwi-
czeń powinien wynosić minimum 200 
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– 300 kcal/trening i przekraczać 1000 
kcal/tydz., a optymalnie być większy 
od 2000 kcal/tydz. [4].

Regularna aktywność fizycz-
na wpływa na redukcję masy cia-
ła. Zmniejszenie  masy ciała średnio 
o 5,1kg wiąże się z redukcją ciśnienia 
skurczowego średnio o 4,4 mm Hg, 
a rozkurczowego średnio o 3,6 mm 
Hg  oraz zmniejsza czynniki ryzyka 

sercowo-naczyniowego, takie jak insu-
linooporność, cukrzyca, hiperlipide-
mia, przerost lewej komory serca, ze-
spół bezdechu obturacyjnego [11]. 

Podsumowanie

Zmiana stylu życia jest pierwszym 
krokiem w zapobieganiu chorobom 
układu krążenia. Zmiana ta powinna 

dotyczyć w szczególności sposobu ży-
wienia. Należy jednak pamiętać, że za-
lecenia dietetyczne powinny być usta-
lane indywidualnie, z uwzględnieniem 
czynników ryzyka sercowo-naczynio-
wego występujących u danej osoby.

Kontakt e-mail w sprawie artykułu: 
mzygmuntowicz@o2.pl
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Celem pracy była ocena i porównanie poziomu wad posta-
wy ciała w płaszczyźnie strzałkowej u osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz zdrowych, 
w przedziale wiekowym 16-21 lat. 

Zakłada się, że poziom występowania wad postawy w płasz-
czyźnie strzałkowej u osób niepełnosprawnych jest zdecydowa-
nie wyższy i występują wyraźne zależności pomiędzy niepeł-
nosprawnością intelektualną, a jakością postawy ciała w płasz-
czyźnie strzałkowej.

Materiał i metody
Badania przeprowadzone były w dwóch szkołach na tere-

nie miasta Tarnowa i obejmowały 60 osób. Badania obejmo-
wały pomiar cech somatycznych oraz wykonanie oceny posta-
wy ciała w płaszczyźnie strzałkowej metodą punktowania wg. 
Kasperczyka. 

Wyniki
Wykazano istotne różnice dotyczące cech somatycznych 

oraz postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej pomiędzy grupą 
eksperymentalna i porównawczą.

Wnioski:
Poziom cech somatycznych w badanych grupach jest zróż-

nicowany. Istotna różnica statystyczna dotyczy wysokości ciała.
Stwierdzono istotność różnic we wszystkich badanych  ele-

mentach postawy ciała z wyjątkiem ustawienia łopatek.
Z analizy danych wynika, że istnieje zależność między 

niepełnosprawnością intelektualną, a jakością postawy ciała 
w płaszczyźnie strzałkowej, postawa ciała niepełnosprawnych 
jest na dużo gorszym poziomie niż zdrowych.

  Słowa kluczowe: niepełnosprawność intelektualna, po-
stawa ciała, wady postawy

The aim of this dissertation was to assess and compare the 
level of postural defects in sagittal plane between mentally 
handicapped people and healthy ones, aged 16 – 21.

It is assumed that the level of occurrence of postural de-
fects in sagittal pane among mentally handicapped people is 
definitely higher and besides this, that definite dependence 
occurs between mental handicap and a level of motor fitness.

Research materials and methods
The research was carried out in two schools in Tarnow 

and included 60 people. It included measurement of somatic 
features as well as assessment of body posture in sagittal pane 
by Kasperczyk’s method.

The results
Definite differences have been proved that refer to soma-

tic features as well as body posture, between the experimental 
group and the control group.

The conclusions
1. The level of somatic features is similar in two groups. 

Definite difference refers to body high.
2. Definite differences have been found among all the 

examined aspects of body posture except a placement of sho-
ulder-blades.

3. The statistics show that dependence occurs between 
mental handicap and a quality of body posture in sagittal 
pane – body posture of mentally handicapped people is much 
worse than of those healthy.

Key words: mental handicap, body posture, postural 
defects
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Wstęp

Osoby z niepełnosprawnością in-
telektualną wyraźnie różnią się posta-
wą ciała od  zdrowych. Znamienna 
jest zależność między stopniem upo-
śledzenia umysłowego, a odchyle-
niem od normy; im głębsze upośledze-
nie, tym większe mogą być deformacje 
i odchylenia od sylwetki prawidłowej.

Utrzymanie prawidłowej posta-
wy ciała wymaga równowagi statycz-
nej i odpowiedniego napięcia  mię-
śniowego.  Natomiast u dzieci z niepeł-
nosprawnością intelektualną stopnia 
umiarkowanego i znacznego często wy-
stępują zaburzenia w napięciu mięśni, 
a ich postawa wykazuje większe defor-
macje i odchylenia od cech prawidło-
wych (Borzyszkowska 1985, Kirejczyk 
1981, Gawlik, Zwierzchowska 2004).

Rozwój techniki i komputeryza-
cja wpływają na sedenteryjny tryb ży-
cia i wywołują hipokinezję. Ponadto 
codziennością jest długotrwała, często 
nieprawidłowa pozycja siedząca, wy-
muszona siedzeniem dziecka w ławce 
szkolnej, ograniczenie aktywności ru-
chowej, a także niewłaściwe wykorzy-
stanie czasu wolnego. Niejednokrot-
nie jest to powodem powstawania wad 
postawy ciała. Dlatego ważna jest dba-
łość o prawidłową postawę ciała dziec-
ka gdyż zaburzenia posturalne mogą 
wystąpić  na każdym etapie rozwoju.

Zważywszy na tak dużą zmienność 
międzyosobniczą do każdego człowie-
ka należy podejść indywidualnie i roz-
patrywać jego postawę nie tylko przez 
pryzmat przyjętych kryteriów, ale i w 
kontekście indywidualnych uwarun-
kowań, możliwości i potrzeb (Tuzinek 
2004).

Etiologia niepełnosprawności inte-
lektualnej

Niepełnosprawność umysłowa może 
być spowodowana czynnikami gene-

tycznymii środowiskowymi, a zazwy-
czaj ich współwystępowaniem. W swo-
ich badaniach (Heber 1959, 1961), 
dowiódł iż zarówno determinanty ge-
netyczne, jak i społeczne warunkują 
lekkie upośledzenie umysłowe. Przy-
czyny zaburzające działanie mechani-
zmów organizmu człowieka niekiedy 
są nieznane i mogą zachodzić w trzech 
etapach. Pierwszy z nich przypada na 
okres przed urodzeniem czyli prena-
talny. Związany jest on między inny-
mi z wiekiem i chorobami infekcyj-
nymi matki, uszkodzeniami chemicz-
nymi oraz mechanicznymi a także za-
burzeniami metabolizmu i zmiana-
mi chromosomalnymi, które wpły-
wają na powstanie swoistych posta-
ci upośledzenia umysłowego. Kolejny 
okres przypada na czas porodu (okres 
perinatalny). Do czynników występu-
jących w tym etapie zalicza się uraz 
porodowy, podczas którego istnie-
je możliwość mechanicznego uszko-
dzenia czaszki i tkanki mózgowej i in-
nych struktur. Ostatni etap, postna-
talny, ma miejsce już po urodzeniu. 
W okresie tym działają między innymi 
czynniki, takie jak mechaniczne ura-
zy czaszki, różne zatrucia, czy też cho-
roby zakaźne. Opisane powyżej czyn-
niki nie zawsze stanowią podstawę do 
wyjaśnienia przyczyn powodujących 
niepełnosprawność intelektualną. Jed-
nakże niezwykle ważne jest ustalenie 
etiologii w celu dokładnego i odpo-
wiedniego doboru metod postępowa-
nia terapeutycznego.

Charakterystyka niepełnosprawno-
ści intelektualnej w stopniu umiar-

kowanym

Upośledzenie umysłowe umiarko-
wane oraz znaczne definiuje się razem, 
jako ,,głębsze”. Rozwój umysłowy nie-
pełnosprawnych intelektualnie w stop-
niu umiarkowanym zatrzymuje się na 
poziomie dzieci dziewięcioletnich. Ich 

koncentracja jest słaba, na niskim po-
ziomie, uwaga mimowolna, a spo-
strzeganie mało dokładne i spowolnia-
łe. Ponadto, u dzieci z tym poziomem 
upośledzenia umysłowego, zaburzone 
są procesy pamięci, które działają me-
chanicznie i nietrwale. Mowa jest nie-
wyraźna, słabo rozwinięta, zaopatrzo-
na tylko w ubogie słownictwo, a my-
ślenie konkretno – obrazowe, dlate-
go też występują problemy z konstru-
owaniem pojęć abstrakcyjnych. Biorąc 
pod uwagę rozwój społeczny, u osób 
z ową niepełnosprawnością umysłową 
występuje możliwość samodzielności 
w samoobsłudze, a także przy wyko-
nywaniu drobnych, prostych czynno-
ści ruchowych, zarówno domowych, 
jak i zarobkowych. Dostrzega się ich 
potrzeby kontaktu z innymi, umiejęt-
ność porozumiewania się i współpra-
cy  (Borzyszkowska 1985, Kirejczyk 
1981, Gawlik, Zwierzchowska 2004).

Ocena postawy ciała w płaszczyź-
nie strzałkowej jest trudna ze względu 
na jej zmienność w rozwoju ontogene-
tycznym. Wątpliwości budzi również 
brak kryteriów oceny przednio-tyl-
nych krzywizn fizjologicznych kręgo-
słupa. Prawidłowa i skuteczna ocena 
postawy ciała człowieka wymaga dłu-
goletniej praktyki i wiedzy terapeu-
tycznej opartej na wielokrotnych ba-
daniach osób niepełnosprawnych in-
telektualnie o różnym stopniu upośle-
dzenia (Grabara, Pstrągowska 2008, 
Kasperczyk 2004, Kutzner-Kozińska 
2004,  Momola 2007, Nowotny, Sau-
licz 1998, Wilczyński 2005).

Cel pracy i  pytania badawcze 

Celem pracy była  ocena posta-
wy ciała w płaszczyźnie strzałkowej 
wśród chłopców z niepełnosprawno-
ścią intelektualną na poziomie umiar-
kowanym oraz u chłopców zdrowych, 
w wieku 16-21 lat. Ponadto, określo-
no częstości występowania poszcze-
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gólnych wad, poziomu zaawansowa-
nia oraz  wskazano różnice w postawie 
ciała miedzy tymi grupami. 

Postawiono następujące pytania 
badawcze:

1. Jaki jest poziom rozwoju cech 
somatycznych oraz BMI w badanych 
grupach?

2. Jaka jest jakość postawy ciała  w  
świetle metody punktowania wg. Ka-
sperczyka?

3. Jakie wady kręgosłupa w płasz-
czyźnie strzałkowej występują najczę-
ściej wśród badanych?

4. Czy występują istotne różnice 
międzygrupowe?

5. Czy występuje zależność pomię-
dzy niepełnosprawnością intelektual-
ną a wadami postawy ciała?

Materiał badań

Badaniami objęto 60 osobową gru-
pę chłopców w tym: 30 uczniów z nie-
pełnosprawnością umysłową w stop-
niu umiarkowanym ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-wychowawcze-
go w Tarnowie oraz 30 uczniów zdro-
wych z I Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie. Wiek badanych chłop-
ców wahał się od 16 do 21 roku ży-
cia. Badania przeprowadzono w mar-
cu 2013 roku.

 Postawę ciała każdego ucznia oce-
niała ta sama osoba  oraz dokonywała 
pomiaru cech somatycznych przy uży-
ciu tej samej aparatury w celu unik-
nięcia różnic w ocenie bądź odczycie 
pomiarów. 

Metody badań

Podczas badania wykonano po-
miary wysokości i masy ciała oraz ob-
liczono wskaźnik BMI. Dla oceny pra-
widłowego wskaźnika BMI  dla tych 
osób wykorzystano siatki centylowe, 

które powinny być dostosowane dla 
danej populacji. Graniczne wartości 
BMI przedstawiono w tabeli 1.

Podwyższona wartość BMI zwią-
zana jest ze zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia takich chorób jak: cu-
krzyca, choroba niedokrwienna serca 
czy miażdżyca.

Ocena postawy ciała

Ocena postawy ciała jest trudna ze 
względu na niejednolitość kryteriów 
oraz indywidualność i zmienność po-
stawy każdego człowieka. 

Większość stosowanych metod 
oceny postawy ciała polega na wzroko-
wej analizie poszczególnych elemen-
tów wchodzących w jej skład. Meto-
da punktowania wg Kasperczyka na-
leży do najważniejszych metod oceny 
postawy ciała (Kasperczyk  2000).

O jakości postawy decydowała 

łączna ilość punktów z oceny poszcze-
gólnych elementów. Im większa licz-
ba, tym postawa była gorsza. Przyjęto 
następujący podział:

• 0-2 – postawa prawidłowa,
• 3-5 – postawa przeciętna,
• powyżej 5 – postawa wadliwa.

Nie wszystkie elementy ocenia-
no pełną skalą punktów. Decydowało  
o tym znaczenie danego elementu dla 
całej postawy ciała. Wartościami po-
wyżej 2 punktów oceniano tylko klat-
kę piersiową oraz krzywizny kręgosłu-
pa. Miało to miejsce w skrajnych przy-
padkach. 

Metody analizy statystycznej

Do szacowania normalności roz-
kładu badanej zmiennej wykorzysta-
no test Shapiro-Wilka, istotność róż-
nic obliczono na podstawie wyniku 
testu t-Studenta dla grup niezależnych 
lub testu U Manna-Whitneya. Różni-
ce uznawano za istotne gdzie p <0,05. 

Korelacja nieparametryczna Spear-
mana pozwoliła  przeanalizować zwią-
zek pomiędzy zmiennymi mierzonymi 
na skali porządkowej. W przypadku 
tej korelacji nie ma znaczenia czy ana-

 Tabela 1. Wartości BMI od których zaczyna się otyłość (Cole i wsp. 2000).

Tabela 2. Cechy somatyczne chłopców z niepełnosprawnością intelektualną /ID, N=30/ i chłopców zdrowych /K, N=30/.
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lizowane zmienne mają rozkłady zbli-
żone do normalnego.

Wyniki badań

Analiza cech somatycznych

Wyniki badań opisujących cechy 
somatyczne chłopców  poddano po-
równaniu międzygrupowemu. Róż-
nice istotne statystycznie istnieją tyl-
ko w zakresie wysokości ciała gdyż p= 
0,002. Wszystkie danej dotyczące bu-
dowy somatycznej chłopców przedsta-
wiono w tabeli 2.

W badanych grupach w przewa-
żającej liczbie występują osoby o ma-
sie prawidłowej, nie występują osoby 
z otyłością.

Analiza jakości postawy ciała

Z badania wynika, że występu-
ją  istotne różnice statystyczne między 
grupą chłopców zdrowych, a grupą 
chłopców z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Różnice te można zauważyć 
w przypadku wszystkich zmiennych 
z wyjątkiem ustawienia łopatek. 

Największa istotność różnic wystę-

puje w ogólnej jakości postawy ciała. 
Pod względem wszystkich cech, chłop-
cy zdrowi są grupą bardziej jednorod-
ną, niż grupa chłopców z niepełno-
sprawnością intelektualną. Wyniki 
przedstawiono w tabeli 3.

Najczęściej występującą wadą po-

stawy ciała zarówno w grupie chłop-
ców zdrowych jak i grupie chłopców 
z niepełnosprawnością intelektualną 
jest nieprawidłowe ukształtowanie 

krzywizn fizjologicznych kręgosłupa. 
Drugą wadą pod względem częstotli-
wości występowania w obydwóch gru-
pach jest nieprawidłowe wysklepienie 
klatki piersiowej. Trzecią wadą z kolei 
w grupie ID jest wadliwe ustawienie 
głowy, a w grupie K wadliwe ustawie-

nie łopatek, które w grupie chłopców 
z niepełnosprawnością intelektualną 
jest czwartą wadą, natomiast kolejną 
wadą w grupie chłopców zdrowych 

Ryc.1.Występowanie wad postawy ciała u chłopców z niepełnosprawnością intelektualną /ID, N=30/ 
i chłopców zdrowych /K, N=30/. 

Tabela 3. Ocena postawy ciała chłopców z niepełnosprawnością intelektualną /ID, N=30/ i chłopców zdrowych /K, N=30/. 
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jest nieprawidłowe ustawienie głowy. 
Piąta w grupie ID jest wada ustawie-
nia barków, a w grupie K nieprawidło-
we uwypuklenie brzucha. Najrzadziej 
występującą wadą w grupie chłopców 
z niepełnosprawnością intelektualną 
jest nieprawidłowe uwypuklenie brzu-
cha, natomiast u chłopców zdrowych 
wysunięcie barków  przód. Wyniki 
przedstawiono  na ryc. 1.

Zależności pomiędzy zmiennymi 

Analizując zależności pomiędzy 
badanymi zmiennymi oparto się na 
wynikach korelacji porządku rang 
Spearmana. Korelację uznawano za 
istotną jeżeli poziom p był niższy niż 
0,05. Z powodu dużej ilości badanych 
zależności, w tabeli 4 i 5  zamieszczo-
no wyłącznie korelacje o cechach istot-
ności statystycznej.

Zarówno w grupie chłopców zdro-
wych, jak i w grupie chłopców z nie-
pełnosprawnością intelektualną zano-
towano wysoki poziom korelacji po-
między cechami somatycznymi. Naj-
większą siłę związku korelacyjnego 

zaobserwowano w grupie chłopców 
zdrowych między masą ciała a warto-
ścią BMI, z czego wynika że masa ciała  
istotnie wpływa na wartość wskaźni-
ka BMI. Wysoki poziom korelacji wy-
stąpił w grupie ID pomiędzy wysoko-
ścią ciała, a masą ciała oraz masą ciała, 
a uwypukleniem brzucha. Przeciętną 
siłę korelacji wykazały związki korela-
cyjne pomiędzy cechami: BMI – masa 
ciała (K), wysokość ciała – masa ciała 
(ID), masa ciała – uwypuklenie brzu-

cha (ID), BMI – uwypuklenie brzu-
cha (ID). Reszta związków korelacyj-
nych klasyfikowała się na poziomie 
słabej bądź nikłej siły korelacji między 
poszczególnymi cechami, z czego wy-
nika że cechy te oddziałują na siebie 
w sposób nieznaczny.

Podsumowanie 

Nieprawidłowe krzywizny kręgo-
słupa w płaszczyźnie strzałkowej są 
wadą najczęściej występującą wśród 
badanych. Liczbę chłopców z niepra-
widłowo ukształtowanymi krzywizna-

mi kręgosłupa przedstawiono w tab. 6.
Na podstawie oceny poszczegól-

nych elementów budowy, dokonano 
oceny ogólnej jakości  postawy ciała. 
Wśród badanych uczniów zdrowych 
19 chłopców miało postawę prawidło-
wą, 11 badanych charakteryzowało się 
postawą przeciętną, natomiast wadli-
wej postawy ciała w tej grupie nie za-
notowano. 

W grupie chłopców z niepełno-
sprawnością intelektualną jakość po-

stawy ciała była znacznie gorsza (tabe-
la 7), gdyż cechy postawy prawidłowej 
miało zaledwie 2 badanych, przecięt-
ną jakość postawy 17 chłopców, a wa-
dliwą postawę ciała prezentowało 11 
chłopców. 

W badaniach Wojtanowskiego 
(2005) dokonano klasyfikacji niepeł-
nosprawnych intelektualnie ze wzglę-
du na jakość postawy ciała. Z badań 
tych wynika, że u 120 badanych po-
stawę dobrą prezentuje 24,34%, ce-
chy postawy przeciętnej zanotowano 
u 54,80%,  a postawę wadliwą mia-
ło 20,88%.  Podobne badania prze-

Tabela 4. Współczynniki korelacji pomiędzy cechami somatycznymi a elementami postawy ciała chłopców niepełnosprawnych intelektualnie.

Tabela 5. Współczynniki korelacji pomiędzy cechami somatycznymi a elementami postawy ciała chłopców zdrowych. 
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prowadzili Momola i Czarny (2011) 
gdzie ocena postawy ciała objęła 201 
osobników w wieku 12-18 lat. Dzieci 
były niepełnosprawne intelektualnie 
w stopniu umiarkowanym oraz znacz-
nym. Postawę ciała oceniano meto-
dą wzrokowej analizy poszczególnych 
elementów postawy, opartych na zmo-
dyfikowanej wersji schematu Klappa. 
Z badań wynika że u badanych chłop-
ców wady w płaszczyźnie strzałkowej 

występują u 67,5% chłopców. Cechy 
postawy prawidłowej ma zaledwie – 
7,74% chłopców, wadliwej – 25,8%, 
natomiast złej aż 66,46%.  

Jeszcze do niedawna było mało pu-
blikacji na temat postawy ciała dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną. 
Wśród autorów doniesień na temat 
postawy ciała niepełnosprawnych in-
telektualnie są m.in. Momola, Kasper-
czyk (2003), Ślężyński i wsp. (1991). 
Z ich  badań wynika, że u dzieci 
z upośledzeniem umysłowym zano-
towano dwukrotnie częstsze występo-
wanie bocznych skrzywień kręgosłupa 
niż  u zdrowych rówieśników. 

Również Grochmal (1985) w swej 
pracy stwierdza, że odsetek wad posta-

wy wśród przebadanych przez niego 
dzieci jest bardzo wysoki. Przebada-
no  trzydzieścioro dzieci ze szkół spe-
cjalnych w wieku 16-20 lat. Badania 
były przeprowadzone za pomocą sys-
temu analizy postawy ciała techniką 
mory projekcyjnej. 

Badania przeprowadzone przez 
Momolę (2007) nie potwierdzają 
wcześniej założonej hipotezy mówią-
cej o częstszym występowaniu wad 

postawy ciała wśród dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną, niż u dzieci 
zdrowych. Badania te przeprowadzo-
no na grupie 51 osób z różnym stop-
niem niepełnosprawności intelektual-
nej w wieku 10-19 lat. Do oceny po-
stawy ciała wykorzystano metodę syl-
wetkową wg Wolańskiego. Z analizy 
tych badań wynika, że wady postawy 
wystąpiły u 33% dziewcząt i u 23% 
chłopców. Ocena postawy tej gru-
py badawczej nie pozwoliła potwier-
dzić opinii o częstszym występowaniu 
wad postawy wśród osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. Takie wy-
niki mogły wyniknąć z zastosowania 
innej metody badawczej. 

Wnioski.

1. Spośród analizowanych cech so-
matycznych, chłopcy zdrowi są istot-
nie wyżsi od chłopców z niepełno-
sprawnością intelektualną.  

2. Postawa ciała chłopców, okre-
ślona metodą punktowania wg Ka-
sperczyka wśród chłopców zdro-
wych jest znacznie lepsza niż w grupie 
chłopców z niepełnosprawnością inte-

lektualną, żaden chłopiec zdrowy nie 
wykazuje cech postawy wadliwej. 

3. W grupie chłopców z niepełno-
sprawnością umysłową najczęściej wy-
stępującą wadą kręgosłupa w płasz-
czyźnie strzałkowej są plecy okrągłe, 
natomiast wśród chłopców zdrowych 
plecy wklęsłe.

4. Wady postawy ciała występu-
ją znacznie częściej wśród chłopców 
z niepełnosprawnością intelektualną 
niż u chłopców zdrowych.

Kontakt e-mail w sprawie artykułu: 
wojtan48@wp.pl

Tabela 6. Liczba chłopców niepełnosprawnością intelektualną /ID/ i chłopców zdrowych /K/ z poszczególnymi wadami kręgosłupa. 

Tabela 7. Jakość postawy ciała chłopców z niepełnosprawnością umysłową /ID/ i chłopców zdrowych /K/.
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Publikacja jest poświęcona zagadnieniom związanym 
z chorobą nowotworową; stąd opisano w niej pojęcie cho-
roby nowotworowej, etapy jej powstawania, przedstawiono 
również klasyfikację chorób nowotworowych oraz proble-
matykę  wczesnego wykrywania tej często niestety śmier-
telnej choroby. Najważniejsza część pracy omawia czynniki 
ryzyka choroby nowotworowej, a więc przyczyny powsta-
wania tego schorzenia. Do najważniejszych czynników zali-
czono: nikotynizm, nadmierne spożywanie alkoholu, zanie-
czyszczenie środowiska, otyłość i nadmierne spożycie tłusz-
czów, stres oraz nadmierne opalanie się. Pracę napisano na 
podstawie kwerendy polskiej i zagranicznej literatury.. 

Słowa kluczowe: nowotwory, profilaktyka, diagno-
styka

This publication discusses the main issues of neopla-
stic disease, such as the concept of disease itself and its 
stages, classification of all types of neoplastic disease, as 
well as early detection of this potentially terminal dise-
ase. The most important part of the study analyses the 
main risk factors of neoplastic disease, which include: 
smoking, alcohol abuse, pollution, obesity and fat-rich 
diet, stress and excessive sunbathing. The publication 
uses both Polish and foreign literature references. 

Key words: cancer, prevention, diagnosis 

cZynniki ryZyka choroby 
nowotworowej 
RISK FACTORS OF CANCER 
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Streszczenie / Abstract

7

Wstęp

Choroby nowotworowe stano-
wią jeden z największych problemów 
współczesnej medycyny. Stwierdze-
nie nowotworu jest zazwyczaj odbiera-
ne jako wyrok – pacjent nie zna tylko 
daty jego wykonania. Szansa na wy-
granie walki z chorobą zależy od wie-
lu czynników – przede wszystkim od 
stadium choroby i rodzaju nowotwo-
ru [14]. Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO) opublikowała mało po-
zytywny raport dotyczący zachorowal-
ności na raka w najbliższej przyszło-
ści. Wynika z niego, że do 2030 roku 
pojawiać się będzie około 22 milio-
nów nowych pacjentów w skali jed-
nego roku. Dla porównania  w 2012 

roku zaobserwowano tylko 14 milio-
nów zachorowań. WHO ostrzega, że 
najbardziej zagrożone są kraje rozwija-
jące się. Obecnie ponad 60% zacho-
rowań z całego świata oraz 70% przy-
padków śmierci w wyniku tej choro-
by pochodzi z Afryki, Azji oraz Cen-
tralnej  i Południowej Ameryki. Kra-
je o wysokim dochodzie, takie jak Ja-
ponia, Korea Południowa, Nowa Ze-
landia, Australia oraz te znajdujące się 
w Ameryce Północnej  i Zachodniej 
Europie mają jeszcze wyższe wskaźniki 
zachorowalności  [22, 25]. 

W Polsce w 2010 roku zarejestro-
wano około 140,5 tys. zachorowań na 
nowotwory złośliwe. Przewiduje się, że 
w roku 2020 liczba ta wzrośnie do po-
nad 170 tys. Nowotwory złośliwe są, 

więc w społeczeństwie polskim drugą 
przyczyną zgonów po chorobach ukła-
du krążenia i naczyń krwionośnych, 
stanowiąc 25% wszystkich zgonów 
u mężczyzn i 21,5% wszystkich zgo-
nów u kobiet. Polska należy do krajów 
o średnim, ale wciąż wzrastającym za-
grożeniu populacji nowotworami zło-
śliwymi [21]. 

Życie ludzkie zostaje wkompo-
nowane w rzeczywistość ekonomicz-
ną, ze wszystkimi tego konsekwencja-
mi dla sfery biologicznej i ekologicz-
nej. Ciągły pośpiech, życie w perma-
nentnym stresie, zanieczyszczenie śro-
dowiska, niekontrolowana i nadmier-
na konsumpcja powoduje zwiększe-
nie ryzyka zachorowania na nowotwo-
ry. Dlatego tak ważna jest odpowied-
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nia profilaktyka, badania przesiewowe 
i edukacja pozwalająca na  eliminacje 
czynników ryzyka [1, 24].

Celem pracy było przedstawie-
nie choroby nowotworowej, jej przy-
czyn, objawów, klasyfikacji, a w szcze-
gólności czynników ryzyka jej wystę-
powania.   

Choroba nowotworowa   

Pod pojęciem choroby nowotwo-
rowej rozumie się niekontrolowa-
ny przez fizjologiczne mechanizmy 
wzrost nieprawidłowych komórek or-
ganizmu, wykazujący niejednolity sto-
pień podatności na leczenie [16].

Powstawanie nowotworów 

Rozwój nowotworu jest zazwy-
czaj długotrwałym procesem trwają-
cym często wiele lat. Badania dowo-
dzą, że przeciętny okres rozwoju guza 
o średnicy 1 cm wynosi około 5 lat. 
Okres rozwoju tej choroby może być 
jednak różny – dla niektórych wy-
nosi prawdopodobnie kilkadziesiąt 
lat, dla innych – agresywnych nowo-
tworów, mogą to być tylko miesiące.                     
Powstawanie nowotworu (kanceroge-

neza) jest procesem wieloetapowym. 
Możemy wyróżnić następujące jego 
etapy [15]:

 •  inicjacja – na tym etapie poja-
wia się pojedyncza komórka, która za-
zwyczaj powstaje pod wpływem kan-
cerogenu (może też utworzyć się spon-
tanicznie),

•  promocja – wieloetapowy roz-
wój klonu komórkowego, zawierające-
go mutację nabytą w procesie inicjacji, 
którego głównym mechanizmem pro-
mocji jest zaburzona ekspresja genów, 
prowadząca do zaburzeń procesów re-
gulacyjnych komórki, oraz zwiększona 
proliferacja,

• progresja – jest nieodwracalnym 
etapem, prowadzącym do powstawa-
nia nowotworu, który polega głów-
nie na pojawianiu się kolejnych zabu-
rzeń molekularnych przede wszystkim 
w kariotypie. 

Klasyfikacja nowotworów

Ze względu na przebieg procesu 
chorobowego możemy podzielić no-
wotwory na niezłośliwe i złośliwe. No-
wotwory niezłośliwe są wysoko zróż-
nicowane i dojrzałe, swoją budową 
przypominają prawidłową tkankę, ro-

sną powoli i powodują jedynie dole-
gliwości związane ze swoją lokalizację. 
Ich usunięcie jest równoznaczne z wy-
leczeniem. Natomiast nowotwory zło-
śliwe charakteryzują się typem wzro-
stu związanym z niszczeniem otaczają-
cych zdrowych tkanek, wnikaniem do 
światła naczyń limfatycznych i krwio-
nośnych oraz zdolnością do tworze-
nia ognisk zwanych przerzutami [20]. 
Wyróżniamy 4 grupy nowotworów 
złośliwych, są to raki (carcinoma) wy-
wodzące się z tkanki nabłonkowej, 
mięsaki (sarcoma) – z tkanki łącznej, 
chłoniaki (lymphoma) – z tkanki limfa-
tycznej oraz białaczki (leucaemia) – ze 
szpiku kostnego [16].

Wczesne wykrywanie nowotworów

W społecznym odbiorze rak czę-
sto kojarzony jest z wyrokiem śmierci, 
ale głównie dlatego, że choroba zosta-
ła zbyt późno rozpoznana. W Polsce aż 
70% nowotworów jest wykrywalnych 
w 3-4 stopniu zaawansowania, pod-
czas gdy w Europie Zachodniej, roz-
poznaje się chorobę w 1-2 stopniu za-
awansowania  [16]. Panuje przekona-
nie, że rak w każdym przypadku jest 
chorobą śmiertelną; tymczasem często 

Tabela 1. Zgony na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn według częstości występowania w województwie małopolskim w 2010 roku [18].
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tak nie jest. Wcześnie wykryty i odpo-
wiednio leczony jest całkowicie ule-
czalny, nie daje przerzutów i pozwa-
la człowiekowi cieszyć się życiem do 
późnej starości [7]. Dlatego tak waż-
ne są populacyjne badania przesiewo-
we mające na celu wykrycie choroby 
we wczesnej fazie rozwoju. Ich  regu-
larne przeprowadzanie może radykal-
nie ograniczyć umieralność na niektó-
re nowotwory [26]. Tabela 1 i 2 przed-
stawia ilość zgonów spowodowanych 
nowotworami złośliwymi na terenie 
małopolski w 2010 roku.

Objawy

Bardzo ważna jest wczesna wy-
krywalność nowotworów. W tej kwe-
stii istotna jest znajomość podstawo-
wych objawów choroby nowotworo-
wej i niezwłoczne zgłoszenie się do le-
karza w przypadku ich wystąpienia. 
Wystąpienie któregokolwiek z obja-
wów powinno być bezwzględnie rozu-
miane jak sygnał do  poszukiwania po-
mocy medycznej.   

Objawy najczęściej wymieniane 
w takich zestawieniach to [12]: 

1. Zmiany skóry lub błon ślu-
zowych (warga, jama ustna, narządy 
płciowe):

• owrzodzenie (niegojąca się rana),
• zmiana wyglądu brodawki lub 

znamienia,
• pojawienie się guzków lub bro-

dawek brodawek niepokojących ce-
chach (nieregularny kolor, obrysy, 
szybki wzrost, krwawienie, obecność 
strupa).

2. Zaburzenia ze strony układu 
pokarmowego:

• trudności w połykaniu,
• uczucie pełności w nadbrzuszu, 

zgaga, odbijania,
• zaparcia, biegunki, śluz w stolcu,
• krew w stolcu.
3. Krwiomocz lub dysuria (parcie 

na mocz, trudność w oddawaniu mo-
czu).

4. Krwioplucie, długotrwała chryp-
ka, zmiana charakteru kaszlu lub upo-
rczywy kaszel.

5. Krwawienie nieprawidłowe z dróg 
rodnych lub wydzielina.

6. Guz (asymetria lub wciągnięcie 
brodawki) piersi lub innej części ciała.

7. Powiększone węzły chłonne.
8. Ból (niewyjaśniony) w jamie 

brzusznej, okolicy lędźwiowej, klatce 
piersiowej, dole biodrowym, bóle ko-
ści.

9. Osłabienie, chudnięcie.

 Czynniki ryzyka 
choroby nowotworowej

Choroby nowotworowe występu-
ją powszechnie i z punktu widzenia 
zdrowia publicznego stanowią pro-
blem wielkiej wagi, ponieważ ponad 
połowa chorych umiera z ich powo-
du. Dlatego też przedstawienie czyn-
ników ryzyka sprzyjających powsta-
waniu tej choroby oraz ich wyelimi-
nowanie, efektywnie mogłoby ogra-
niczyć związane z tymi stanami cier-
pienia oraz zmniejszyłoby potencjalną 
liczbę zgonów. Chociaż nie określono 
ściśle wszystkich możliwych do unik-
nięcia przyczyn chorób nowotworo-
wych, obecnie znane są czynniki ryzy-
ka około połowy zachorowań, których 
rola w etiologii została dostatecznie 
udowodniona w odpowiednich  bada-
niach [6, 27], są to:

− palenie papierosów,  
− alkohol,    
− zanieczyszczenie środowiska,  

 −  otyłość i nadmierne spożycie 
tłuszczów,   

− stres,    
 − nadmierna ekspozycja na słońce.

Tabela 2. Zgony na nowotwory złośliwe wśród kobiet według częstości występowania w województwie małopolskim w 2010 roku [18].
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Palenie papierosów
 
Nikotynizm jest najczęstszą przy-

czyną zachorowań na raka w Polsce 
– prawie połowa zachorowań u męż-
czyzn i 15% u kobiet jest spowodowa-
na właśnie paleniem papierosów [27]. 
Natomiast liczba wypalanych papiero-
sów tworzy niekorzystne ryzyko uak-
tywnienia tej choroby – przedstawia 
to wykres 1. Dym tytoniowy jest ae-
rozolem składającym się z fazy gazowej 
i cząsteczkowej. Zawiera około 4000 
składników, z których co najmniej 40 
ma charakter rakotwórczy. Polska znaj-
duje się w czołówce krajów pod wzglę-
dem palenia papierosów przez mło-
dzież, kobiety (nawet w ciąży), i duży 
odsetek lekarzy i pracowników służ-
by zdrowia [13]. Badania prowadzone 
w Europie, Japonii, i Ameryce Północ-
nej wykazują, że palenie odpowiada 
za 87-91% zachorowań na raka płuc 
u mężczyzn i 57-86% u kobiet. U obu 
płci odsetek zachorowań na raka prze-
łyku, raka gardła i raka jamy ustnej 
– związanych z działaniem dymu ty-
toniowego bądź dymu tytoniowego 
w  połączeniu   z alkoholem – wynosi 
43-60% [1]. Palenie przyczynia się też 
do dziesiątków innych nowotworów 
złośliwych (m.in. pęcherza moczowe-
go, trzustki, nerek, szyjki macicy, wą-
troby, żołądka, niektórych postaci bia-
łaczek). Po zaprzestaniu palenia ryzy-
ko tego typu nowotworów szybko się 
zmniejsza. Korzyści zdrowotne obser-
wuje się już po 5 latach od zerwania 
z nałogiem i z każdym następnym ro-
kiem rosną coraz bardziej [27].

Alkohol

W krajach UE średnie spożycie al-
koholu na jednego mieszkańca oraz 
preferencje rodzaju napojów alkoho-
lowych są dosyć zróżnicowane (wykres 
2). Tradycyjnie, w zależności od pre-
ferowanych napojów alkoholowych, 

wyróżnia się trzy grupy krajów: po-
łudniowe, w których dominuje picie 
wina, kraje Europy Środkowej, gdzie 
spożywa się głównie piwo, oraz kraje 
północne z największą konsumpcją al-
koholi wysokoprocentowych [27].

Dane epidemiologiczne wskazu-
ją, że picie alkoholu zwiększa ryzy-
ko nowotworów złośliwych jamy ust-
nej, gardła i krtani oraz raka płasko-
nabłonkowego przełyku [5, 9] Ponad-
to obserwacje wskazują, że picie alko-
holu zwiększa ryzyko nowotworów 
górnego odcinka przewodu pokar-
mowego i układu oddechowego na-
wet u osób niepalących. Natomiast pi-
cie wraz z paleniem tytoniu zwiększa 

ryzyko zachorowania na te nowotwo-
ry, ponieważ każdy z tych czynników 
potęguje działanie drugiego. Mecha-
nizm działania rakotwórczego alkoho-
lu prawdopodobnie polega na potęgo-
waniu rakotwórczego zachowania ty-
toniu i innych karcinogenów (głównie 
pochodzenia pokarmowego), na jakie 
narażony jest górny odcinek przewodu 
pokarmowego i drogi oddechowe. Nie 
można ponadto wykluczyć bezpośred-
niego działania karcinogennego alde-
hydu octowego głównego metaboli-
tu etanolu, a także innych składników 
napojów alkoholowych. Przypuszczal-
nie istotne znaczenie ma również dieta 
uboga w warzywa i owoce, typowa dla 

Wykres 1. Ryzyko raka płuca w zależności od ilości wypalanych papierosów [26].

Wykres 2. Spożycie alkoholu na 1 dorosłego mieszkańca w wybranych krajach UE wg typów napojów 
alkoholowych [26].     
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osób pijących alkohol w dużych ilo-
ściach. Spożycie alkoholu ma również 
związek z ryzykiem wystąpienia pier-
wotnego raka wątroby, jednak mecha-
nizm oddziaływania alkoholu głównie 
wiąże się z rozwojem marskości wątro-
by. Wyniki badań epidemiologicznych 
w różnych populacjach jednoznacznie  
wskazują na wzrost ryzyka zachorowa-
nia na raka piersi u kobiet pijących al-
kohol nawet w niewielkich ilościach. 
Przypuszcza się, że alkohol oddziałuje 
na czynniki hormonalne uczestniczą-
ce w powstawaniu raka piersi, nie po-
znano jednak dokładnie tego mecha-
nizmu zależności [27].

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska, szcze-
gólnie powietrza jest kolejnym poten-
cjalnym źródłem kontaktu z czynnika-
mi rakotwórczymi. Przyjmuje się, że 
ok. 1-5 % wszystkich nowotworów zło-
śliwych wynika z zanieczyszczenia śro-
dowiska naturalnego. Wpływ środowi-
ska jest trudny do oddzielenia od skut-
ku na przykład palenia papierosów czy 
niewłaściwej diety [26]. Dużo związ-
ków rakotwórczych znajduje się w spa-
linach samochodowych oraz w wyzie-
wach z kominów fabrycznych. Do in-
nych uznanych karcynogenów che-
micznych należą: azbest, etionina, ure-
tan, oraz niektóre metale ciężkie, takie 
jak kobalt, nikiel czy kadm. Dlatego 
niezmiernie ważne jest unikanie   miejsc 
szczególnie zanieczyszczonych i przeby-
wanie wśród  zieleni  oraz czystego po-
wietrza [19].

Nadmierne spożycie tłuszczów 
i otyłość

Otyłość wiąże się ze zwiększo-
nym ryzykiem rozwoju różnie umiej-
scowionych nowotworów złośliwych 

[17]. Badania wskazują na jej związek 
z rakiem okrężnicy, piersi (po meno-
pauzie), trzonu macicy, nerki i gruczo-
laka przełyku [2, 4] Osoby otyłe cha-
rakteryzuje zwiększone ryzyko zacho-
rowania na nowotwór, nawet, jeśli są 
aktywne fizycznie. Również nadwa-
ga (BMI 25-29) wiąże się ze zwięk-
szonym ryzykiem zachorowania na 
nowotwór złośliwy, np. w przypadku 
raka okrężnicy BMI mieści się w prze-
dziale 23-30. Natomiast u osób oty-
łych wzrasta nawet o 50-100% [27]. 
Ponadto należy podkreślić ścisłą zależ-
ność między dietą bogatą w tłuszcze 
(głównie pochodzenia zwierzęcego), 
a zachorowaniami na wyżej wymie-
nione rodzaje nowotworów [23]. Ana-
liza epidemiologiczna o zasięgu świa-
towym wskazuje na istnienie dodat-
niej korelacji między ilością i jakością 
tłuszczów w diecie (zwłaszcza zawie-
rającej kwas linolenowy). Wśród me-
chanizmów rozwoju raka jelita grube-
go podkreśla się kwestię niedoborów 
w pożywieniu tzw. „substancji resztko-
wych” m.in. błonnika  [10, 13].

Stres
 
  Mówiąc najogólniej stres jest re-

akcją na czynniki szkodliwe, przybie-
rająca różne formy presji z zewnątrz, 
która wywołuje u człowieka uczucie 
wewnętrznego napięcia [7]. W wy-
niku ciągłego stresu powstają zmiany 
hormonalne, które mogą doprowadzić 
do różnych chorób. Najgorszą jednak 
rzeczą jest to, że stres osłabia bardzo 
układ immunologiczny osłabiając na-
sze siły obronne, powodując patolo-
giczne zmiany. Może przyczynić się 
pośrednio do wywołania takiego sta-
nu, w którym człowiek zachoruje na 
chorobę nowotworową [8,11]. Stres 
długotrwały, silny, jest jednym z czyn-
ników wywołujących chorobę nowo-
tworową, dlatego należy starać się go 
unikać. Zaleca się stosowanie  tech-
nik relaksacyjnych, czy ćwiczeń odde-
chowych w celu przeprogramowania 
spontanicznej reakcji organizmu na 
nieuniknione wyzwania życiowe [8].

Wykres 3. Zachorowalność na czerniaka skóry w różnych krajach według wieku [26].  
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Nadmierna ekspozycja na słońce

Na nowotwory złośliwe skóry za-
padają głównie ludzie rasy białej, 
aczkolwiek także zdarza się to oso-
bom o innym kolorze skóry. Czę-
stość zachorowań jest dosyć duża                           
w populacjach o jasnej karnacji, któ-
ra zamieszkiwana jest w regionach 
o znacznej ekspozycji na promienio-
wanie ultrafioletowe (UV), na przy-
kład w Australii. Na wykresie 3 zo-
brazowano znaczący wpływ lokalizacji 
geograficznej na zapadalność na czer-
niaka skóry (nowotwór złośliwy łatwo 
tworzący przerzuty i mogący dopro-
wadzić do zgonu). Główną przyczy-
ną nowotworów złośliwych skóry jest 
ekspozycja na promienie słoneczne, 
a promienie UV stanowią komponent 
promieniowania słonecznego odpo-
wiedzialnego za ich rozwój [27]. Ryzy-
ko czerniaka skóry jest prawdopodob-
nie związane z okresowym narażeniem 
na promienie słoneczne, np. w trakcie 
opalania czy uprawiania sportów na 
wolnym powietrzu. Ponadto przebyte 
oparzenia słoneczne można także za-
kwalifikować do czynników ryzyka za-
chorowania na czerniaka [26].

Najsilniejszym czynnikiem ryzy-
ka zachorowania na czerniaka są liczne 
znamiona barwnikowe występujące na 
skórze. Znamiona te zazwyczaj wyglą-
dają typowo, ale niektóre są dość spe-
cyficzne – ich średnica wynosi ponad 
5 mm, mają niejednolity kolor i niere-
gularny kształt. Osoby, które posiada-
ją takie znamiona na skórze powinny 
ze szczególną uwagą odnosić się do za-
lecenia dotyczącego unikania promie-
ni słonecznych [27].   

Podsumowanie

Z roku na rok wzrasta coraz bar-
dziej liczba osób chorych na nowo-
twory. Choroby nowotworowe po-
wodowane są najczęściej przez wie-
le czynników. To, czy zachorujemy na 
nowotwór zależy nie tylko od posia-
danych genów, ale także od stylu ży-
cia, diety, stosowania używek. Nale-
ży uświadomić sobie co jest dla nas 
szkodliwe i jeżeli jest to tylko możli-
we – unikać kontaktu z czynnikami 
nowotworowymi. Dużą rolę powinna 
odgrywać profilaktyka przeciwnowo-
tworowa. Im więcej wiemy o tej cho-
robie, tym nasze szanse na jej uniknię-
cie rosną. Lekarze onkolodzy twier-
dzą np., że neutralizacja sytuacji stre-
sowych pozwoliłaby uniknąć prawie 
65% przypadków zachorowań na no-
wotwory, szczególnie złośliwe [11]. 
W naszej świadomości szeroko jest 
rozpowszechnione i znane stwierdze-
nie, że „lepiej zapobiegać, niż leczyć”. 
W rzeczywistości profilaktyka jest jed-
nak niedoceniana i przypisuje się jej 
często rolę drugorzędną. Pacjenci, 
jak i lekarze często koncentrują swo-
ją uwagę tylko i wyłącznie na leczeniu 
objawów. W ogólnej mentalności do-
minuje nastawienie pesymistyczne, że 
nic nie można zrobić, by uniknąć no-
wotworu. Z jednej strony brak wiary, 
że profilaktyka nowotworowa będzie 
skuteczna, a z drugiej brak szczegó-
łowych informacji na temat związku 
między trybem życia a procesem no-
wotworowym powodują, że tak nie-
wiele osób chce zmieniać swój tryb ży-
cia i przyzwyczajenia. Ludzie, którzy 
nie chcą być bierni, przeważnie mają 
trudności w wyborze strategii chronią-

cej przed nowotworami. Dużą wadą 
stosowanych programów profilaktycz-
nych jest brak indywidualnego podej-
ścia do badanego człowieka [11]. In-
ternet i media zalewa potok informacji 
na temat różnorodnych metod lecze-
nia, profilaktyki, zaleceń często błęd-
nych lub przesadzonych, więc trudno 
o racjonalny wybór.  

Jak powinno się postępować, aby 
być w zgodzie z regułami profilaktyki 
nowotworowej?  Głównymi wytycz-
nymi w profilaktyce nowotworowej 
wydają się być [1, 3]:

• spożywanie dużych ilości świe-
żych, ekologicznych warzyw i owo-
ców,

• ograniczanie spożycie mięsa czer-
wonego i tłuszczów nasyconych (ma-
sła, margaryny, smalcu, itp.), 

• utrzymywanie  prawidłowej 
masy ciała (zgodnie z  normami BMI),

• unikanie soli, cukru rafinowane-
go, białej mąki, produktów konserwo-
wanych, wędzonych, smażonych, gril-
lowanych,

• ograniczanie spożycie alkoholu 
i zaprzestanie palenia papierosów,

• unikanie nadmiernego opalania 
na słońcu,

• unikanie zanieczyszczeń spowo-
dowanych spalinami samochodowy-
mi,

• stosowanie regularnej aktywno-
ści fizycznej  oraz systematyczne wy-
konywanie badań okresowych,

• spożywanie przynajmniej 3 razy 
w tygodniu ryb, olejów roślinnych 
(olej lniany, oliwę z oliwek).

Kontakt e-mail w sprawie artykułu: 
robert.walaszek@awf.krakow.pl
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Wstęp

Produkcja ekologiczna jest objęta 
systemem nadzoru co gwarantuje kon-
sumentom, że żywność oznakowana 
jako „ekologiczna” jest odpowiedniej 
jakości oraz, że jest wyprodukowana 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi dotyczącymi rolnictwa ekologicz-
nego. Unijne przepisy prawne określa-
ją, że każdy etap produkcji, zaczyna-
jąc od produkcji nieprzetworzonych 
produktów rolnych, przechowywania, 
przetwarzania, transportu i sprzedaży 
lub zaopatrzenia ostatecznego konsu-
menta musi podlegać kontroli i certy-
fikacji. 

System certyfikacji i kontroli 

Najważniejsze akty prawne regulują-
ce produkcję ekologicznej żywności to:

• Rozporządzenie Rady nr 
834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 
roku w sprawie produkcji ekologicz-
nej i znakowania produktów ekolo-
gicznych,

• Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 
roku ustanawiające szczegółowe za-
sady wdrażania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 834/2007 w sprawie produk-
cji ekologicznej i znakowania produk-
tów ekologicznych w odniesieniu do 
produkcji ekologicznej, znakowania 
i kontroli,

• Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 
roku ustanawiające szczegółowe zasa-
dy wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 834/2007 w odniesieniu do 
ustaleń dotyczących przywozu pro-
duktów ekologicznych z krajów trze-
cich.

• Rozporządzenie Rady i rozporzą-
dzenia Komisji w Polsce wdraża usta-
wa z dnia 25 czerwca 2009 roku o rol-
nictwie ekologicznym.

System kontroli i certyfikacji w rol-
nictwie ekologicznym stanowią (1):

• MRIRW, organ upoważniający 
jednostki certyfikujące do prowadze-
nia kontroli i wydawania certyfikatów, 

• IJHARS sprawuje nadzór nad 
jednostkami certyfikującymi oraz nad-
zór nad produkcją ekologiczną, 

• Inspekcja Handlowa współpra-
cuje z IJHAR-S przy sprawowaniu 
nadzoru nad jednostkami certyfiku-
jącymi oraz produkcją ekologiczną, 
w zakresie wprowadzania do obrotu 
detalicznego produktów: żywych lub 
nieprzetworzonych produktów rol-
nych oraz przetworzonych produktów 
rolnych przeznaczonych do spożycia,

• Inspekcja Weterynaryjna współ-

Ścisłe metody produkcji żywności ekologicznej, kontrolo-
wane przez niezależne jednostki certyfikujące gwarantują wy-
tworzenie żywności wysokiej jakości. Konsumenci coraz czę-
ściej sięgają po żywność ekologiczną, która została wytworzona 
w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Coraz 
częściej pojawiają się fałszerstwa tego rodzaju żywności, więc 
ważne, aby konsumenci byli świadomi, że oznaczenia „eko”, 
„bio” lub „organic” tylko powiązane z logo rolnictwa ekolo-
gicznego i obowiązkowymi oznaczeniami potwierdzają że jest 
to produkt wiarygodny. 

 
 Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, certyfikacja, 

żywność

Strict methods of organic food production, controlled by 
independent certification bodies guarantee the production of 
high quality food. Consumers are increasingly turning to or-
ganic food, which has been produced in conditions as clo-
se as possible to natural. More often, there are fraudulent of 
this kind of food so this is important that consumers are awa-
re that the signs ”eco”, ”organic” or ”organic” only related to 
organic farming logo and obligatory marks confirm that the 
product is reliable.

Key words: organic farming, certification, food

certyfikacja produktów 
ekologicZnych
CERTIFICATION OF 
ORgANIC PRODUCTS    
ANNA KLIMAS 

8

Streszczenie / Abstract
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pracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu 
nadzoru nad jednostkami certyfikują-
cymi oraz produkcją ekologiczną w za-
kresie pasz,

• PIORIN współpracuje z IJHA-
R-S przy sprawowaniu nadzoru nad 
jednostkami certyfikującymi oraz pro-
dukcją ekologiczną, w zakresie wege-
tatywnego materiału rozmnożeniowe-
go i nasion do celów uprawy,

• Upoważnione jednostki certyfi-
kujące akredytowane w zakresie rol-
nictwa ekologicznego, zgodnie z Nor-
mą PN-EN 45011 Wymagania ogól-
ne dotyczące działania jednostek pro-
wadzących systemy certyfikacji wyro-
bów/PN-EN ISO/IEC 17065 Oce-
na zgodności. Wymagania dla jedno-
stek certyfikujących wyroby, procesy 
i usługi. 

W naszym kraju funkcjonuje 10 
jednostek certyfikujących, które mogą 
nadawać oraz cofać nadane certyfikaty 
produktom ekologicznym. Są to:

1. Agro Bio Test Sp. z o.o.
2. BioCert Małopolska Sp. z o.o.
3. Bioekspert Sp. z o.o.
4.  Centrum Jakości AgroEko Sp. 

z o.o.
5. Cobico Sp.z o.o.
6. Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o.
7. PNG Sp. z o.o.
8.  Polskie Centrum Badań i Certy-

fikacji S.A.
9. SGS Polska Sp. z o.o.
10.  TÜV Rheinland Polska Sp. 

z o.o. (PL-EKO-08)

Zasady rolnictwa ekologicznego

Rolnictwo ekologiczne to specy-
ficzny system gospodarowania, który 
zakłada zrównoważenie produkcji ro-
ślinnej ze zwierzęcą przy zastosowaniu 
środków naturalnych. Produkcja żyw-
ności ekologicznej odbywa się zgod-
nie z zasadami dbałości o jakość śro-
dowiska, dzięki ochronie wody i gle-
by, a także utrzymaniu różnorodności 

genetycznej roślin i zwierząt. Nie sto-
suje się w niej pestycydów oraz synte-
tycznych nawozów mineralnych. Do-
zwolone są wyłącznie naturalne na-
wozy organiczne (komposty, oborni-
ki), nawozy zielone oraz biologiczne 
środki ochrony roślin. Hodowla zwie-
rząt prowadzona jest bez użycia an-
tybiotyków i hormonów. W rolnic-
twie ekologicznym nie stosuje się or-
ganizmów modyfikowanych gene-
tycznie (GMO) oraz produktów po-
wstałych z ich udziałem. Aby pro-
dukty roślinne otrzymały status eko-
logiczny muszą przejść okres konwer-
sji: przynajmniej dwa lata przed wy-
siewem lub w przypadku upraw wie-
loletnich przez co najmniej trzy lata 
przed pierwszym zbiorem produktów 
ekologicznych. Dopiero surowce eko-
logiczne mogą być użyte do produkcji 
przetworzonej żywności. W przetwór-

stwie produktów rolnictwa ekologicz-
nego stosowane są klasyczne technolo-
gie przerobu, czyli metody mechanicz-
ne, termiczne i fermentacyjne. Dodat-
ki lub substancje pomocnicze zatwier-
dzone do stosowania w produkcji eko-
logicznej są ograniczone, zabronione 
jest natomiast stosowanie sztucznych 
środków aromatyzujących, barwni-

ków oraz składników zmodyfikowa-
nych genetycznie. Produkt może być 
oznakowany jako ekologiczny, jeże-
li co najmniej 95% masy jego skład-
ników pochodzenia rolniczego stano-
wią składniki ekologiczne (po zakoń-
czonym okresie konwersji, pod uwa-
gę nie bierze się dodatków w postaci 
wody i soli kuchennej), a jego działa-
nia ekologiczne prowadzone są w od-
dzielnym miejscu lub w innym termi-
nie (2,3).

Znakowanie produktów

Wytyczne dotyczące znakowania 
produktów ekologicznych zakładają 
aby na etykiecie znajdowało się wspól-
notowe logo rolnictwa ekologicznego, 
numer upoważnionej jednostki cer-
tyfikującej, której podlega podmiot 
gospodarczy, a który przeprowadził 

ostatnie działania przygotowawcze lub 
produkcyjne oraz oznaczenie miejsca, 
w którym wyprodukowano nieprze-
tworzone produkty rolnicze, z których 
wytworzono końcowy produkt.

Euroliść przedstawia gwiazdki 
Unii Europejskiej ułożone w kształcie 
liścia na zielonym tle. Przepisy okre-
ślają rozmiar logo (9x13,5 mm), ko-

Ryc.1 Przykładowa eko-etykieta [opracowanie własne] 
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lorystykę (Kolor Jasnozielony Panto-
ne 376), od podanych założeń możli-
we są odstępstwa pod warunkiem, że 
nie modyfi kują one lub całkowicie nie 
zmieniają charakteru unijnego logo 
produkcji ekologicznej (ryc. 1).

Regulacje prawne nakładają na 
jednostki certyfi kujące udostępnianie 
certyfi katów na stronach interneto-
wych co ułatwia konsumentom i ku-
pującym surowce ekologiczne do dal-

szego przetwarzania lub wprowadza-
nia do obrotu, pełną identyfi kację 
i potwierdzenie, że certyfi kat nie został 
zafałszowany, a produkt spełnia odpo-
wiednie wymagania.

Rozwój rolnictwa ekologicznego 
w Polsce

Rolnictwo ekologiczne w Polsce 
już od wielu lat stale się rozwija co po-

twierdza coraz większa liczba certyfi -
kowanych producentów rolnych oraz 
przetwórni. Pozytywnie należy ocenić 
ciągły wzrost przetwórni co powodu-
je, że produkcja ekologiczna coraz bar-
dziej nastawia się na produkcję żyw-
ności.

Kontakt e-mail w sprawie artykułu: 
ranna.klimas@pl.tuv.com

Wykres. 2 Liczba producentów rolnych w latach 2004-2014,(4)

Wykres. 3 Liczba przetwórców ekologicznych w latach 2004-2014, (4).
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woda jakiej nie Znacie  
Zdzisław Oszczęda 
ROZmOWa RedaKTORa NacZeLNeGO cZaSOPiSma 

PROf. dR Hab. TadeuSZa KaSPeRcZyKa Ze ZdZiSłaWem OSZcZędą, 

PReZeSem fiRmy NaNOLabOLaTORy NaNTeS, badacZem STRuKTuRy WOdy 

Z bOLeSłaWca, ZdObyWcą ZłOTeGO medaLu Na 

TaRGacH iNNOWacyjNOści W bRuKSeLi.

9

Wstęp

Doświadczyłem w życiu czegoś, co 
dane jest tylko nielicznym. To świa-
domość trzymania w ręku wynalazku, 
który może zmieniać życie ludzi: po-
lepszać stan ich zdrowia, wspomagać 
leczenie oraz pod pewnym względem 
poprawiać standard życia. To wspania-
łe uczucie, ale również i wielka odpo-

wiedzialność. Mogę pomóc, jeśli do-
trę do ludzi i uświadomię im znacze-
nie mojego patentu. Niniejszy artykuł 
jest jedną z prób takiego dotarcia, za-
lążkiem nowego myślenia o wodzie, 
do którego i ja wnoszę swój wkład. 

Woda w naszym życiu jest wszech-
obecna. Bez niej życie zamiera. Woda 
jest rozpuszczalnikiem wielu związ-
ków i substancji.  Jej fizjologiczna rola 

polega na nawadnianiu komórek orga-
nizmów flory i fauny poprzez wnika-
nie do nich wraz ze związkami, które 
się w niej rozpuściły. Następnie, wyda-
lana z organizmu usuwa z organizmu 
również w niej rozpuszczalne związ-
ki i substancje dla niego szkodliwe. 
W ten sposób woda nie tylko stymu-
luje procesy homeostazy (samoregu-
lacja procesów biologicznych)  w na-
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szym organizmie, ale jest też energią 
napędzającą struktury wewnątrzko-
mórkowe pozwalające utrzymać pro-
dukcję energii. Jako substancja wy-
dawałoby się prosta i dawno rozpo-
znana, nieustanie zaskakuje naukow-
ców swoimi właściwościami. To wy-
jątkowa materia. Dotąd nie została 
do końca zbadana. Jej tajemnica tkwi, 
między innymi, w jej makrostruktu-

rze.  Struktura ciekłej wody przypo-
mina ciekły kryształ. Jego budowę po-
wszechnie zmienia się poprzez zmia-
ny temperatury i ciśnienia uzyskując 
w ten sposób zamierzone właściwości 
wody. Możliwości w tym względzie są 
jednak ograniczone. 

W Nanolaboratory Nantes w Bo-
lesławcu oraz w firmie Stomadent od 
kilku lat prowadzimy badania nad na-
notechnologią. Jednym z efektów tych 
badań jest woda o zmienionej struk-
turze nazwana przez nas Nanowo-
dą. Późniejsze badania wykazały, że 
cząsteczki Nanowody mają rozmiary 
większe niż nanometryczne i tak na-
zwa Nanowoda stała się nazwą han-
dlową nie mającą związku z jej cecha-
mi fizycznymi. 

Pytanie: Skąd ten pomysł? Jak to się 
zaczęło?

Nie byłoby tego wynalazku, gdy-
bym kilka lat temu nie spotkał dwóch 
osób, które zaraziły mnie pasją do na-
notechnologii. Dzięki nim przekona-
łem się osobiście, co Nanowoda potra-
fi i jak nadzwyczajne mogą być rezul-
taty jej używania. 

Naszą przygodę z nanowoda, czy-
li odpowiednio zmodyfikowaną wodą 
zaczęliśmy od poznawania jej efektow-
nych, choć na pozór mało praktycz-
nych możliwości. Początkowo stwier-
dziliśmy, że nasza Nanowoda nie za-
marza w temperaturze zerowej i nie 
wrze w stu stopniach! W wyższych 
temperaturach wybucha, w ujem-
nych – krystalizuje się po wstrząśnię-
ciu i uznaliśmy te właściwości za cechy 
specyficzne dla tego produktu. Z cza-
sem przekonaliśmy się, że są to właści-
wości typowe dla zwykłej wody, któ-
ra może ulegać przegrzaniu i/lub prze-
chłodzeniu dając takie efekty. Dokład-
ne badania wykazały, że Nanowoda 
sporządzona z wody destylowanej przy 
dostępie powietrza wrze pod normal-
nym ciśnieniem w temperaturze niż-
szej od temperatury wrzenia zwykłej 
wody o 0,2°C.  

Nanowoda okazała się doskona-
łym rozpuszczalnikiem, znakomi-
tym „transporterem” rozpuszczonych 
w niej substancji do komórek oraz 
swoistym „medium”, które oczyszcza 
organizm usuwając uszkodzone ko-
mórki. 

Wszedłem i postanowiłem zain-
westować w rozwiązanie, którego po-
tencjał wydaje się nieograniczony. Tak 
powstała firma Nantes, choć dziś ba-
dania nad Nanowodą i produktami 
z nią związanymi prowadzi kilkanaście 
różnych podmiotów. 

Zainwestowanie w Nanowodę to 
był dobry krok, choć wówczas jeszcze 
nie wiedziałem, co mnie czeka. 

Nanowoda nie jest cudem, feno-
menalnym lekiem, szarlatanerią czy 
idealnym panaceum na wszystkie cho-
roby. Nanowoda jest owocem nauki. 
Owocem, o którym wciąż nie wszyst-
ko wiemy, z którego za mało korzysta-
my, ufając zbytnio  skomplikowanym 
i kosztownym terapiom, które nie za-
wsze przynoszą oczekiwane efekty. 

W minionych latach wiele wysił-
ku, pracy i pieniędzy włożyłem w to, 
aby udokumentować potencjał Na-
nowody i nanotechnologii oraz w to, 
aby wyniki naszych badan były przy-
datne i łatwo dostępne dla każdego. 
Ten okres nie był wyłącznie pasmem 
sukcesów. Doświadczyłem także bru-
talnej rzeczywistości: odbijania się od 
urzędniczych barier, murów nieufno-
ści i podejrzliwości oraz walki z absur-
dem polskiego prawa, które czasem 
nie pozwala na prawdziwą innowację 
i rozwój. 

Jednak z czasem wszystkie te prze-
ciwności losu zeszły na dalszy plan 
dzięki solidnej pracy i uzyskaniu kon-
kretnych faktów potwierdzających 
znaczenie naszego wynalazku oraz 
jego skuteczność. Znajdziecie je Pań-
stwo w tej publikacji. 

W ostatnich latach udowodni-
liśmy, że Nanowoda może pomagać 
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i podstawowym naszym celem jest wy-
korzystanie jej do pomocy ludziom. 
Dlatego nie tylko udostępniamy efek-
ty naszych prac ale i samą Nanowodę. 
Jeśli ktoś nastawiony sceptycznie chce 
ją badać samodzielnie lub ma nowy 
pomysł na jej wykorzystanie – zapra-
szamy do współpracy, bo potencjał 
tego wynalazku bywa nieograniczony.

Pytanie: Jak się robi 
Nanowodę? 

W firmie Nantes zmieniamy ma-
krostrukturę wody przez poddanie jej 
obróbce w reaktorze niskotemperatu-
rowej plazmy. To nadaje wodzie wła-
ściwości niespotykane w naturze.

Wśród wielu zalecanych i podawa-
nych w literaturze sposobów czynienia 
wody pitnej zdrową znajduje się picie 
wody z topniejącego lodu, a jeszcze le-
piej z lodowców, picie wody napowie-
trzonej, a nawet wręcz nasycanej tle-
nem. Pewne fizykochemiczne badania 
struktury takich wód potwierdza ich 
odmienność od normalnej wody pit-
nej, z której korzysta się na co dzień, 
ale zarazem badania te potwierdzają, 
że wody takie szybko tracą swe spe-
cyficzne właściwości upodobniając się 
strukturalnie do zwykłej wody krano-
wej.     

Nanowoda, którą produkujemy 
jest tzw. wodą zdeklastrowaną, to zna-
czy, wodą, w której stosowana przez 
nas plazma niszczy makrostrukturę 
zwykłej wody. Dzięki obecności w ta-
kiej wodzie powietrza, tlenu lub/i soli 
mineralnych ze zdeklasterowanych 
fragmentów wody buduje się nowa 
struktura, tzw. struktura klatratowa. 
Klatraty (swoiste klatki) zbudowane 
z cząsteczek wody są  stabilizowane 
przez zawarte w plazmowanej wodzie 
składniki. Struktura takiej wody przy-
pomina strukturę wody powstającej 
z topiącego się lodu, ale w odróżnieniu 
od tej ostatniej jest ona trwała przez 

miesiące, wytrzymuje ogrzewanie do 
wrzenia nawet w piecykach mikrofa-
lowych,  bez obawy o rozkład moż-
na w niej rozpuszczać alkalia, sole mi-
neralne i detergenty. Nasza Nanowo-
da jest rozkładana jedynie przez kwasy, 
zwłaszcza mocne kwasy nieorganiczne 
jak solny, siarkowy czy azotowy. Oczy-
wiście, należy zwracać uwagę na moż-
liwość zakażenia Nanowody mikroor-
ganizmami. 

Upraszczając i obrazując cały pro-
ces przemiany wody w Nanowodę dziś 
możemy opisać jak odbywał sie ten 
proces na początku naszej drogi.  Do 
komory próżniowej wkładaliśmy bu-
telkę zwykłej wody. W komorze wy-
woływaliśmy tak zwaną „zimną pla-
zmę”, której oddziaływanie na wodę 
w butelce porządkowało jej struktu-
rę. Obecnie, rzecz jasna, produkuje-
my Nanowodę w nieco bardziej wy-
rafinowany sposób, a nawet umożli-
wiamy jej produkcję poza firmą, z cze-
go korzysta m.in. polskie rolnictwo. 
Opanowaliśmy także do perfekcji to, 
w jaki sposób uzyskać poszczególne 
parametry dostosowując je do obróbki 
w zależności od tego, jaki ma być do-
celowy sposób użycia Nanowody. Ina-
czej przekształcamy Nanowdę do picia 
dla krów, a inaczej do badań medycz-
nych. Nieco inną Nanowodę zawiera-
ją kosmetyki Nantes, inną podlewa się 
warzywa.

Zależnie od jej przeznaczenia dzia-
łaniu plazmy poddaje się wodę desty-
lowaną lub zdejonizowaną, wodę zmi-
neralizowaną w tym kranową, wody 
wysoce zmineralizowane. Również 
w zależności od przeznaczenia wodę 
poddaje się działaniu plazmy przy do-
stępie powietrza lub bez. Odpowied-
nio dostosowuje się również czas dzia-
łania plazmy na wodę, natomiast z ra-
cji konstrukcji aparatów, którymi dys-
ponujemy częstotliwość plazmy pozo-
staje stała.

Pytanie: Co już wiemy o efektach 
zastosowania Nanowody? 

W ostatnich latach efekty na-
szych prac nad nanotechnologią zosta-
ły poddane weryfikacji na kilku uczel-
niach wyższych i w ośrodkach badaw-
czych. Wyniki tych badań potwierdza-
ją ogromne możliwości wykorzystania 
Nanowody Nantes w medycynie, ko-
smetologii, rolnictwie, przemyśle czy 
w innych dziedzinach. 

Pod jej wpływem: 
• rośliny rosną szybciej,
•  zwierzęta mniej chorują, polep-

sza się ich kondycja zdrowotna, 
•  kosmetyki  łatwiej i głębiej wni-

kają w skórę,
•  obumierają komórki nowotwo-

rowe.
Przekształcając „zła wodę” w „do-

brą wodę” stymulujemy organizm do 
samodzielnego regulowania swoich 
naturalnych procesów i powrotu do 
wewnętrznej harmonii.   Działanie na-
szej wody polega na tym, że po skla-
tratowaniu przenika ona o wiele szyb-
ciej przez błony komórkowe dociera-
jąc głębiej w tkanki i organy. Równo-
cześnie transportuje do nich zamknię-
te w klatratach cząsteczki, atomy lub 
jony. 

Pytanie: Czy Nanowoda jest  
lekarstwem?

Nanowoda – mimo potwierdzo-
nych wyników badań – nie jest lekar-
stwem. Nanowoda nie leczy. Woda 
w tej postaci ma zdolność oczyszcza-
nia komórek, które zaczynają ina-
czej, lepiej funkcjonować powodując, 
że nasz organizm wykazuje zdolno-
ści do samoleczenia. Takie samo zja-
wisko wykorzystywane jest  na przy-
kład podczas pobytu w uzdrowiskach, 
gdzie „oczyszczamy” swój organizm, 
poddając się  rożnym zabiegom, ta-
kim jak: inhalacje, kąpiele czy korzy-
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stanie z pijalni wody. Powszechnie 
wiadomo, że wody z ujęć zdrojowych 
mają właściwości lecznicze, poprawia-
ją stan naszego organizmu poprzez ką-
piele, inhalacje czy picie. Nie chodzi 
tu tylko o skład mineralny wody, lecz 
o jej strukturę. Od tego parametru za-
leży jak woda będzie się wchłaniała by 
wziąć udział w funkcjonowaniu tka-
nek i narządów. Im mniejsze są sku-
piska agregatów w wodzie tym więk-
sza jej wchłanialność i funkcjonalność 
dla organizmu. 

Dlaczego woda w kurortach pita 
jest wprost z ujęcia? Dlatego, że jej 
kontakt z powietrzem, a w szczegól-
ności z dwutlenkiem węgla zmienia jej 
parametry fizyczne poprzez tworzenie 
gigaklastrów, a tym samym zmniejsza-
ją się jej właściwości terapeutyczne.

Woda wodzie nie jest równa. Miej-
sce jej wydobycia, jej nasycenie różny-
mi minerałami ma ogromny wpływ na 
ludzki organizm. Suplementacja wo-
dami uzdrowiskowymi ma swoje regu-
lacje i zasady spożywania, nie można 
takich wód spożywać w nieograniczo-
nym zakresie. Spożywane w nadmia-
rze szkodzą tak, jak każdy przedawko-
wany lek. 

Pytanie:   Czy jakość i skład wody 
ma związek z miażdżycą?

Od wieków woda była naturalnym 
lekiem, leczyła różnego rodzaju scho-
rzenia i utrzymywała prawidłową ho-
meostazę w organizmie. To podstawa 
prawidłowego jego funkcjonowania. 
Zaburzenia równowagi jonowej i nad-
miar wolnych rodników powodują, że 
przestaje działać mechanizm apoptozy 
w komórkach i zamiast wymiany ko-
mórek z uszkodzonym kodem nastę-
puje niekontrolowana ich replikacja.  

Skalę problemu miażdżycy w Pol-
sce obrazuje publikacja Narodowe-
go Instytutu Zdrowia Publicznego 
– PZH: „Atlas umieralności ludności 

Polski w latach 1999-2001 i 2008-
2010”. Opracowanie to  przedstawia 
m.in. wyniki badań w zakresie umie-
ralności Polaków na poszczególne cho-
roby. Według danych PZH ludność 
z rejonów południowej Polski, czyli 
województw dolnośląskiego, opolskie-
go, małopolskiego, podkarpackiego, 
lubelskiego i łódzkiego (na mapie te-
reny oznaczone na czerwono) umiera 
na miażdżycę kilkakrotnie częściej niż 
ludność w pozostałych rejonach kraju. 
Z tego pasa umieralności wyłamuje się 
jedynie Górny Śląsk. 

Pytanie: Dlaczego tak się dzieje? 

W południowej Polsce gleba i głęb-
sze pokłady ziemi przez które przepły-
wa woda  pobierana do Stacji Uzdat-
niania Wody / SUW/ są bogate w sole 
wapnia i inne minerały. Wody głębi-
nowe, z których korzystają wspomnia-
ne wyżej stacje zawierają bardzo duże 
ilości węglanu wapnia. Ten z kolei osa-

dza się nie tylko jako kamień w czajni-
ku i urządzeniach grzewczych (co wi-
dać gołym okiem) ale także w naczy-
niach krwionośnych człowieka. Nad-
miar wapnia przyczynia się do wywo-
łania groźnej choroby, jaką jest miaż-
dżyca. Na dobrą sprawę woda zawiera-
jąca nadmierną ilość węglanu wapnia 
może być uznana za wodę mineralną. 

Wody mineralne wskazane są dla 
ludzi pozbawionych w codziennej die-
cie suplementacji składnikami mi-
neralnymi. Tak, więc północna część 
Polski mając w kranach wodę miękką 
może bez obaw pić wodę mineralną, 
natomiast mieszkańcy południowej 
części Polski powinni mieć dostęp do 
wody czystej bez minerałów by móc 
zrównoważyć i wypłukać z organizmu 
nadmiar minerałów. Ale skąd mają ją 
wziąć???

Inna sprawa: dlaczego na południu 
Polski wyjatkowo mieszkańcy Górne-
go Śląska nie mają problemów z miaż-
dżycą? Okazuje się, że kopalnie wę-

Rys. Statystyka umieralności Polaków w określonych regionach Polski na chorobę miażdżycową
Publikacja Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. „Atlas 

umieralności ludności Polski w latach 1999-2001 i 2008-2010”
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gla odcięły SUW możliwość korzysta-
nia z wód głębinowych. Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągowe za-
opatruje zatem ludność w wodę mięk-
ką, pozbawioną nadmiaru wapnia, 
wydobytą ze zbiornika w Goczałko-
wicach bezpośrednio zasilanego wodą 
z Wisły.

Kilkanaście lat temu, przed przy-
stąpieniem Polski do Unii Europej-
skiej, polskie przepisy regulowały nor-
my dopuszczalnej ilość wapnia w wo-
dzie wodociągowej, obecnie zaś nie 
ma żadnych tego typu wytycznych. 
Nie interweniuje się, gdy jest go za 
mało lub za dużo. A w tym przypadku 
zarówno nadmiar jak i niedobór może 
szkodzić. 

Mieszkańcy południowej Polski 
mając wodę MINERALNĄ w kra-
nach, piją ją w nieograniczonych ilo-
ściach, co niestety powoduje zaburze-
nia funkcjonowania nerek, miażdżycę  
i całą masę komplikacji związanych 

z prawidłową hemostazą w organi-
zmie. 

Dla pokazania jak ważne jest za-
chowanie równowagi, poniżej przed-
stawiam kolejną mapę statystyczną 
pokazującą, w jakich rejonach naszego 
kraju Polacy umierają na zawały serca.  
Proszę zwrócić uwagę na rejony połu-
dniowej Polski. W tych rejonach gdzie 
ludność umierała na miażdżycę nie ma 
zwiększonej umieralności na zawały 
serca. Natomiast mieszkańcy Górnego 
Śląska, gdzie były wody bardzo mięk-
kie pozbawione węglanu wapnia, na-
rażeni są na zwiększoną umieralność 
na zawały serca. 

Lanie wody 

Producenci wody mineralnej ma-
sowo upowszechniają w reklamach te-
lewizyjnych mit jakoby  picie wody 
mineralnej zapobiegało osteoporozie. 
Trzeba wiedzieć, że aby wapń wbudo-

wał się w kości potrzebny jest cały sze-
reg procesów metabolicznych, które 
nie działają podczas przyswajania sa-
mej wody. Często doświadczacie Pań-
stwo uczucia, że pijąc taką wodę nie 
tylko nie gasicie pragnienia, a na do-
datek pogarsza się Wasze samopoczu-
cie. Nadmiar składników mineralnych 
obciąża prawidłową pracę nerek po-
dobnie jak wapń w formie piasku czy 
kamieni nerkowych. Wapń dodatko-
wo powoduje zwapnienia w naczy-
niach włosowatych czy krwionośnych. 
Pomimo wielu naukowyh publikacji 
na ten temat i doniesień z innych źró-
deł – potwierdzających sytuację zdro-
wotną mieszkańców całej południowej 
Polski, ani Wojewódzcy Inspektorzy 
Sanitarni, ani Główny Inspektor Sani-
tarny, ani Minister Zdrowia nie podję-
li żadnych działań, aby tę sytuację po-
lepszyć. 

Wszelkie opracowania nauko-
we podają, że zdrowy człowiek po-
winien wypijać dziennie co najmniej 
2,5 l wody. Pytanie tylko jakiej wody. 
W świetle przedstawionych powy-
żej faktów mieszkańcy Polski Połu-
dniowej powinni nawadniać swe or-
ganizmy pijąc Nanowodę wytwarza-
ną przez plazmowanie wody zdejoni-
zowanej lub niskozmineralizowanej, 
podczas gdy mieszkańcy Polski Pół-
nocnej powinni korzystać z Nanowo-
dy otrzymywanej przez plazmowanie 
wód wyżej zmineralizowanych. 

Upowszechnienie naszych osią-
gnięć to jedna z możliwości uzdrowie-
nia sytuacji, w której mieszkańcy Pol-
ski, (ale i każdego innego kraju) pi-
jąc wodę często szkodzą sobie, zamiast 
poprawiać stan swojego zdrowia. 

Pytanie: Co już zbadano?

Katedra i Zakład Botaniki Farma-
ceutycznej oraz Zakład Genetyki Kli-
nicznej – Uniwersytet Medyczny w Lu-
blinie, badały wpływ Nanowody na ży-

Rys. Statystyka umieralności Polaków w określonych regionach Polski na zawał serca
Publikacja Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

 „Atlas umieralności ludności Polski w latach 1999-2001 i 2008-2010”
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wotność komórek nowotworowych. 
Wnioski: W hodowli komórek na pod-
łożu poddanym działaniu niskotempe-
raturowej plazmy zaobserwowano spa-
dek gęstości hodowli. Badania te będą 
rozwijane w kierunku leczenia biała-
czek oraz innych nowotworów. 

Zakład Histologii i Embriolo-
gii Uniwersytetu Medycznego w Bia-
łymstoku – Katedra Biostruktury Ko-
mórki udowodnił w swoich badaniach 
obumieranie komórek nowotworo-
wych i hamowanie ich rozwoju. Jedna 
z obserwacji to zahamowanie podzia-
łów komórkowych po traktowaniu ich 
wodą zdeklastrowaną oraz wpływ tej 
wody na apoptozę czyli obumieranie 
komórek.

Zakład Farmakologii Doświad-
czalnej Uniwersytetu Medycznego  
w Białymstoku udowodnił, że sól fi-
zjologiczna poddana działaniu pla-
zmy eliminuje komórki z uszkodzo-
nym DNA, co pozwala na wyselekcjo-
nowanie komórek zawierających jed-
nolite i prawidłowe DNA, a tym sa-
mym poprawę funkcji tkanek i narzą-
dów. Badania te potwierdziły również 
fakt obumierania komórek nowotwo-
rowych i komórek białaczki pod wpły-
wem Nanowody. 

Katedra Szczegółowej Uprawy 
Roślin Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Lublinie badała plony fasoli oraz 
żyta ozimego. Po użyciu wody zde-
klastrowanej Nantes zaobserwowano 
wzrost plonu o ponad 50 procent. 

Pracownia Fizykochemii Dielek-
tryków i Magnetyków Wydziału Che-
mii Uniwersytetu Warszawskiego po-
twierdziła zaś brak niebezpiecznych 
wolnych  rodników w Nanowodzie. 
Multiuczelniany zespół kierowany 
przez Krakowską Wyższą Szkołę Pro-
mocji Zdrowia wykazał, że w wodzie 
poddawanej działaniu plazmy przez 
okres od 5 do 90 min, mimo podwyż-
szenia w niej zawartości aktywnego 
tlenu pokazano, że nie ma w niej nie 

tylko wolnych rodników, ale też nad-
tlenku wodoru ani ozonu. 

Politechnika Wrocławska, Insty-
tut Inżynierii Ochrony Środowiska 
potwierdziła brak negatywnych wła-
ściwości Nanowody, brak toksyczno-
ści oraz to, że woda po obróbce pla-
zmą wpływa znacząco i pozytywnie na 
wzrost roślin. 

Uniwersytet Rolniczy w Krako-
wie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lu-
blinie badał zastosowanie Nanowody, 
jako potencjalnego czynnika poprawy 
wyników konserwacji i przechowywa-
nia gamet – okazało się, że zastosowa-
nie wody po obróbce plazmą popra-
wia żywotność przechowywanego na-
sienia o ponad 30 procent w stosunku 
do dotychczasowych rozwiązań. 

Jednym z ciekawych i oryginal-
nych zastosowań Nanowody poka-
zujących jej potencjał jest patent na 
sztuczną ślinę. Nantes wraz z naukow-
cami z Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku oraz Politechniki Bia-
łostockiej zgłosił dwa wnioski paten-
towe. Opatentowano nowe zastosowa-
nie sztucznej śliny na bazie nanozłota 
oraz substytut śliny naturalnej. 

Suchość w jamie ustnej sprawia, że 
jest ona bardziej podatna na zachwia-
nie równowagi flory bakteryjnej. Do-
tyczy to m.in. pacjentów po zabie-
gach. Obecnie stosuje się w leczeniu 
wiele substytutów śliny podobnych 
pod względem fizycznym i chemicz-
nym do ludzkiej śliny. Ich zadaniem 
jest nawilżenie śluzówki jamy ustnej 
i powleczenie jej oraz uzupełnienie 
niedoboru specyficznych składników 
zawartych w ślinie naturalnej. 

Pomysł białostockich naukowców 
oraz firmy Nantes może okazać się re-
wolucyjny. Wykorzystanie jako sztucz-
nej śliny Nanowody Nantes z nano-
cząsteczkami złota doskonale zastę-
puje ślinę naturalną, pozwalając na 
utrzymanie w jamie ustnej określonej 
flory bakteryjnej. 

Pytanie: Gdzie oprócz zdrowia lu-
dzi i zwierząt może być wykorzysta-

na Nanowoda?

Lata badań i pracy nad naszym 
projektem dają efekty. Zainteresowa-
nie rośnie, a kolejni eksperci wymy-
ślają nowe pola do zastosowania Na-
nowody z korzyścią dla zdrowia lu-
dzi i zwierząt. Mniej upadków zwie-
rząt, większe przyrosty ich masy, lep-
sza kondycja oraz mniejsze zapotrze-
bowanie na antybiotyki – to pierwsze 
rezultaty wykorzystania urządzenia do 
wytwarzania Nanowody w fermie ho-
dowli indyków. 

W hodowli krów mlecznych zde-
cydowanie poprawiła się kondycja 
zdrowotna bydła, ograniczono sto-
sowanie leków, wzrosła wydajność 
mleczna i poprawiła się jakość mleka. 
Z kolei  zastosowana Nanowoda w ho-
dowli tuczników spowodowała brak 
upadków w odchowie prosiąt. 

W 2015 roku wynalazek oparty na 
Nanowodzie zdobył nagrodę w konkur-
sie Eureka Dziennika Gazety Prawnej. 
Ideą konkursu jest promocja polskiej 
nauki i potencjału twórczego młodych 
wynalazców przez przedstawienie na ła-
mach gazety wynalazków, które maja za-
stosowanie w praktyce i mogą być wy-
korzystane w gospodarce i w produkcji. 
Spośród zgłoszonych wynalazków z wie-
lu uczelni z całej Polski do ścisłego finału 
zostało zakwalifikowanych 54 wynalaz-
ków, w tym aż pięć z Uniwersytetu Rol-
niczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. 
Za najlepszy wynalazek uznano prace 
zespołową pt : „Sposób kriokonserwacji 
gamet i zarodków” opierający się na na-
szej Nanowodzie. 

Ciągle przygotowujemy do wysył-
ki kolejne komory do produkcji Na-
nowody, które będą wykorzystywa-
ne między innymi w hodowli drobiu, 
indyków, wieprzowiny. Wierzę, że za-
stosowanie naszego wynalazku w ho-
dowli zwierząt przyspieszy i pomoże 
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sfinansować badania pozwalające na 
swobodne wykorzystywanie Nanowo-
dy we wspomaganiu leczenia ludzi. 

Piłkarskie murawy  

Nanowoda może poprawić stan pił-
karskich muraw. Pierwsze kluby już wy-
kazują zainteresowanie, a wyniki badań 
są bardzo obiecujące. Stosowanie tej me-
tody pozwala w ciągu 10 – 12 dni za-
zielenić pola bramkowe, a dzięki no-
wym metodom wytwarzania Nanowo-
dy – koszty okazują się znacznie niż-
sze. Efekty są obiecujące: po zastosowa-
niu Nanowody, jakość muraw piłkar-
skich się poprawia, trawa lepiej i szybciej 
wschodzi, ma trwalszą barwę. Przede 
wszystkim większa jest odporność mu-
rawy na eksploatację, nie traci ona swo-
ich podstawowych właściwości użytko-
wych. Nie ma potrzeby częstego wymie-
niania trawy, może być ona  użytkowa-
na nawet przez dwa – trzy lata przy pod-
grzewanej murawie. Testowanie Na-
nowody na polach bramkowych także 
przyniosło  znakomite efekty umożli-
wiające m.in. zazielenienie pól bramko-
wych, które są wielkim problemem sta-
dionów. Badania na ten temat prowadzi 
prof. dr hab. Karol Wolski – Kierownik 
Katedry Kształtowania Agrosystemów 
i Terenów Zieleni Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu, który od lat 
zajmuje się użytkami zielonymi i sporto-
wymi nawierzchniami trawiastymi oraz 
wykorzystaniem traw w rekreacji. Zda-
niem naukowca zastosowanie Nanowo-
dy np. w przypadku produkcji traw pa-
stewnych w celu zwiększenia produkcji 
biomasy pozwala na oszczędności rzędu 
od 20 do 30%. 

Pytanie: Co jest potrzebne do 
wytworzenia Nanowody? 

Jakie urządzenia 

Jak wspomniałem wyżej, istnieje 
wiele niezliczonych możliwości zasto-

sowania Nanowody. Wciąż jestem za-
skakiwany kolejnymi pomysłami, sam 
też wpadam na nowe pola eksploata-
cji tego pomysłu. Niektóre idee uda-
ło się zrealizować, inne czekają na in-
westorów. 

Najważniejszym krokiem naprzód 
jest to, że dzięki wieloletnim bada-
niom w firmach Nantes i Stomadent 
udało nam się zminiaturyzować urzą-
dzenia do wytwarzania Nanowody na 
tyle, że nie trzeba zamawiać zdekla-
strowanej wody u nas w Bolesławcu. 
Każda zainteresowana Nanowodą fir-
ma czy instytucja, każde gospodarstwo 
rolne, może wytwarzać Nanowodę  
u siebie. Zminiaturyzowane, chociaż 
i tak niemałe reaktory niskotempera-
turowej plazmy deklastrujące zwykłą 
wodę umieszczamy w specjalnych sza-
fach lub kontenerach,  instalujemy je 
u klienta, wpinamy nasze urządzenia 
w sieć dostarczania wody do odbior-
cy  stale monitorując ich działanie. 
Z tego rozwiązania korzystają z powo-
dzeniem gospodarstwa rolne i hodow-
lane w Polsce i za granicą.

Wciąż jednak nie opracowaliśmy 
urządzenia do zastosowań domowych, 
choć jego przygotowanie jest kwestią 
czasu i wielkości nakładów inwesty-
cyjnych. Często słyszę pytania, „jeżeli 
wasza woda jest tak wspaniała, rewo-
lucyjna to, dlaczego tak mało się o niej 
słyszy i tak mało ją stosuje?” 

Pytanie: Co jeszcze chciałby Pan 
dodać do naszej rozmowy?

Szanowni Państwo, wdrożenie 
każdego wynalazku to przedzieranie 
się przez gąszcz ludzkiej nieufności, 
nieżyciowych przepisów często chro-
niących interesy grup farmaceutycz-
nych, lekarskich, producenckich. Tyl-
ko w Polsce nie mogę produkować dla 
ludzi wody nie mając własnego źró-
dła.. Polskie prawo zabrania mi tak-
że publikowania informacji o właści-

wościach terapeutycznych Nanowo-
dy, gdyż wkraczam na niebezpiecz-
ny teren medycyny konwencjonalnej 
i standardowych procesów leczenia. 

Szkoda, że w tym samym cza-
sie pozwala się nam na nieograniczo-
ną konsumpcję żywności modyfiko-
wanej, nafaszerowanej antybiotykami  
i hormonami, długoterminowo kon-
serwowanej promieniami rentgenow-
skimi. Nie dziwi więc fakt, że na-
wet małe dzieci zapodają na cukrzycę 
i choroby metaboliczne. Może lepiej 
zapobiegać niż wdrażać potem kosz-
towne leczenie? 

Wstępne badania Nanowody po-
kazują, że po podaniu naszej wody 
obumierają komórki nowotworowe 
a żywe organizmy podlegają inmuno-
stymylacji i doskonale się rozwijają. 
Kolejnym etapem badan powinny być 
badania kliniczne, które pozwoliłyby 
może za 10 lat wprowadzić naszą wodę 
do produkcji i nieograniczonej sprze-
daży. Niestety badanie tylko 1 linii no-
wotworu krwi to wydatek na poziomie 
50.000.000 zł. i brak żadnych gwa-
rancji na wdrożenie nawet w przypad-
ku pełnego sukcesu leczniczego. Nasza 
firma nie posiada żadnego wsparcia ze 
strony państwa,  mimo, że skorzystali-
śmy z funduszu unijnego. 

Chciałbym, aby ten wywiad dał 
Państwu podstawową wiedzę na te-
mat dobrej wody i jej wpływu na nasz 
organizm. W tej chwili korzystają 
z jej dobrodziejstwa zwierzęta i rośli-
ny.  Zachęcam jednak do korzystania 
z naszych preparatów prezentowanych 
na stronie www.nantespharma.pl.

Dziękuję za możliwość odbycia 
rozmowy.

Kontakt e-mail w sprawie artykułu: 
oszczeda@nantes.com.pl
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stresZcZenia skryptów 
dla studentów ii stopnia kierunku 
„ekologiczna żywność i dietetyka

diety alternatywne i ich 
Zastosowanie w sporcie
ALTERNATIVE DIETS AND 
THEIR USE IN SPORT     
DR HAB� BARBARA FRąCZEK 

10

Przedstawiamy Państwu charakterystykę skryptów zrealizowanych w ramach projektu Funduszu Stypendialnego  
i  Szkoleniowego utworzonego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych – 
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – Rozwój Polskich Uczelni. Skrypty dostępne są w Bibliotece Krakowskiej 
Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia oraz w wersji elektronicznej na stronie www.ecofood.pl

1

Opracowanie, liczące 129 stron, 
ma formę przeglądową i składa się 

z trzech części.
 
W pierwszym rozdziale zamiesz-

czono założenia racjonalnej diety dla 
osób aktywnych w kontekście zale-
ceń piramidy żywieniowej dla spor-
towców. Przedstawiono znaczenie po-
szczególnych składników diety (wody, 
białek, węglowodanów, tłuszczów) 
oraz witamin i składników mineral-
nych w żywieniu sportowców. Wska-
zano na produkty spożywcze  reko-
mendowane w żywieniu osób o wyso-
kiej aktywności fizycznej.

Drugi rozdział skryptu stanowi 
przegląd wybranych diet alternatyw-

nych tj. diet o działaniu prozdrowot-
nym (DASH, kliniki Mayo, śródziem-
nomorska, bezglutenowa, Zone i nor-
dycka), redukcyjnym (niskoenerge-
tyczne, „odchudzające”), przemysło-
wych, o zróżnicowanych proporcjach 
makroskładników pokarmowych (Du-
kana, Atkinsa, Kwaśniewskiego), nie-
łączenia (rozdzielne), diet opartych na 
filozofii życiowej i stylu życia oraz nie-
fizjologicznych (jednoskładnikowa, 
kopenhaska). Przedstawiono założenia 
oraz dokonano oceny wartości odżyw-
czej wybranych diet w kontekście 
wpływu na zdrowie. 

W kolejnym rozdziale przedsta-
wiono przykłady zastosowania nie-
konwencjonalnych modeli żywie-

nia w sporcie. Omówiono najbardziej 
powszechne i udokumentowane na-
ukowo strategie żywieniowe stosowa-
ne przez sportowców różnych dyscy-
plin. Każdy podrozdział poświęcony 
jest konkretnej diecie dostarczając in-
formacji na temat sposobu, w jaki po-
winna być planowana i zastosowana, 
oraz założeń i produktów z jakich po-
winna być skomponowana. Na pod-
stawie przeglądu oryginalnych prac 
naukowych opisano również wpływ 
omawianych diet na zdrowie i spraw-
ność fizyczną. Analizie i ocenie podda-
no dietę wysokowęglowodanową, bo-
gato białkową, diety niskowęglowoda-
nowe (ketogenna) i rotacyjne oraz die-
ty oczyszczające. Omówiono sposo-
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ekologicZna żywność, 
jej produkcja i dystrybucja
ORgANIC FOOD, ITS PRODUCTION 
AND DISTRIBUTION       
PROF� DR HAB� MAgDALENA JAWORSKA 

2

W pracy przedstawiono zasady 
i uwarunkowania produkcji żywności 
ekologicznej. Żywność ta, produko-
wana na terenach otulin Parków Na-
rodowych i Rezerwatów, w terenach 
niezanieczyszczonych i bez użycia che-
micznych środków ochrony, mineral-
nego nawożenia, antybiotyków i che-
micznych dodatków, a także roślin 

i pasz genetycznie zmodyfikowanych, 
charakteryzuje się wyjątkowymi walo-
rami odżywczymi i smakowymi. Za-
wiera ona zwiększony skład związków 
odżywczych, witamin, związków feno-
lowych i mineralnych. Jej jakość sen-
soryczna i przechowalnicza jest lep-
sza niż żywności konwencjonalnej, 
a zawartość mikotoksyn i innych po-

lutantów znacznie mniejsza niż żyw-
ności konwencjonalnej. Produkcja tej 
żywności jest monitorowana i atesto-
wana oraz podlega stałej kontroli jed-
nostek certyfikujących. Ochrona bio-
różnorodności życia gleb, roślin i zwie-
rząt jest czynnikiem wpływającym na 
kondycję zdrowotną i metodą zapo-
biegania chorobom. Ochrona organi-

by redukcji masy ciała w sporcie oraz 
wspomniano o diecie ubogo puryno-
wej. W następnych podrozdziałach 
wyjaśniono zastosowanie diety wegeta-
riańskiej i bezglutenowej wśród spor-

towców oraz scharakteryzowano Pale-
odietę jako dietę dla aktywnych. Prze-
gląd zakończono dyskusją nad  dietami 
Intermittent Fasting. 

Opracowanie zamyka spis litera-
tury zawierający opis bibliograficzny 
113 publikacji. 

Kontakt e-mail w sprawie skryptu: 
b.fraczek@kwspz.pl

The study, 129 pages long, has 
a form of an overview and consists 

of three parts.

The first chapter provides the gu-
idelines of a rational diet for active pe-
ople in the context of the recommen-
dations of the food pyramid for athle-
tes. It describes the importance of par-
ticular ingredients of the diet (water, 
protein, carbohydrates, fats) as well 
as vitamins and minerals in nutrition 
of sportspeople. It indicates food pro-
ducts recommended in the diet of pe-
ople with high physical activity.

The second chapter of the textbo-
ok provides an overview of selected al-
ternative diets, i.e. diets with pro-he-
alth function (DASH, Mayo Clinic, 
the Mediterranean, gluten-free, Zone 
and Nordic), reducing (low energy, 

„slimming”), industrial, with varying 
proportions of macronutrients (Du-
kan, Atkins, Kwasniewski), non-con-
necting (separate), diets based on phi-
losophy of life and lifestyle and no-
n-physiological (one-ingredient, Co-
penhagen). It presents the assump-
tions and the evaluation of the nu-
tritional value of selected diets in the 
context of the impact on health.

The next chapter provides exam-
ples of the use of unconventional mo-
dels of nutrition in sport. It discus-
ses the most common and scientifi-
cally documented dietary strategies 
used by athletes in various disciplines. 
Each subchapter is devoted to a par-
ticular diet, providing information on 
the way in which it should be planned 
and applied, guidelines and products 
of which it should be composed. The-

re is also a description of the impact of 
the discussed diets on health and fit-
ness, based on an overview of original 
research papers. The reader can also 
find there an analysis and evaluation 
of high carbohydrate diet, high prote-
in diet, low carbohydrate (ketogenic 
diet) and rotation diets as well as de-
toxification diets. Ways to reduce we-
ight in sport have been discussed and 
low purine diet has been mentioned. 
The subsequent subchapters explain 
the use of vegetarian and gluten-free 
diets among athletes and characterize 
the paleo diet as a diet for active pe-
ople. The overview is closed by a di-
scussion on Intermittent Fasting diets.

The study is closed by the referen-
ces containing bibliographic descrip-
tion of 113 publications.
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zmów pożytecznych w otoczeniu go-
spodarstw sprzyja biologicznej ochro-
nie roślin przed agrofagami. Specyficz-
ne metody uprawy związane z wyko-
rzystaniem płodozmianów i agrotech-
niki wprawdzie generują wyższą pra-
cochłonność, ale wzmacniają natural-
ną plenność i odporność roślin. Omó-
wiono je na przykładzie polowej upra-
wy zbóż, strączkowych, okopowych, 
warzyw i ziół. W przypadku gradacji 
chorób i szkodników używa się do ich 
ograniczenia preparatów ziołowych 
i mikrobiologicznych, a w szklarniach 
żywych owadów i pajęczaków. Eko-

logiczna uprawa sadownicza stwarza 
duże wymagania. Podana przykłado-
wo szczegółowa kalkulacja opłacal-
ności produkcji jabłek w 2014 roku 
metodą konwencjonalną, integrowa-
ną i ekologiczną wykazała, że produk-
cja ekologiczna o najwyższych kosz-
tach robocizny i najniższych nakła-
dach i całkowitych kosztach daje rol-
nikowi 3-krotnie mniejszy dochód niż 
produkcja integrowana z użyciem che-
micznych środków produkcji i ochro-
ny roślin. Mimo to sadownicy ją po-
dejmują, gdyż dodatkowym jej atu-
tem jest wzbogacenie środowiska rol-

niczego. Przetwórstwo żywności eko-
logicznej na rynek krajowy jest małe, 
podobnie jak hodowla ekologiczna 
zwierząt. Ramowy Plan Działań dla 
Żywności i Rolnictwa Ekologicznego 
w Polsce na lata 2014-2020 sformu-
łowany przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zakłada zwiększanie tej 
produkcji i unowocześnienie kanałów 
dystrybucji i marketingu dla promocji 
zdrowia obywateli. Pogłębianie wiedzy 
i świadomości w tym zakresie jest waż-
nym czynnikiem tego procesu.

Kontakt e-mail w sprawie skryptu: 
rrmjawor@cyf-kr.edu.pl

The work presents the rules and 
conditions of organic food produc-
tion. This food, produced in the areas 
of protection zones of National Parks 
and Reserves, in uncontaminated are-
as and without the use of chemical 
protection products, mineral fertili-
zation, antibiotics and chemical ad-
ditives as well as genetically modified 
plants and feed, is characterized by 
exceptional nutritional and taste va-
lues. It contains an increased compo-
sition of nutrients, vitamins, pheno-
lic and mineral compounds. Its sen-
sory and storage quality is better than 
that of conventional food, and the 
content of mycotoxins and other pol-
lutants considerably smaller than that 
of conventional food. The produc-
tion of this food is monitored and at-
tested and is subject to constant con-
trol by certifying bodies. The protec-
tion of biodiversity of the life of so-

ils, plants and animals is a factor af-
fecting health condition and a method 
of disease prevention. The protection 
of beneficial organisms in the surro-
undings of farms is conducive to bio-
logical plant protection against pests. 
While it is true that specific cultiva-
tion methods connected with the use 
of crop rotation and agricultural engi-
neering generate higher labour inten-
sity, they enhance natural fertility and 
resistance of plants. They are discus-
sed on the example of field cultivation 
of legume and root crops, vegetables 
and herbs. In the case of gradation of 
diseases and pests, they are used to li-
mit herbal and microbiological prepa-
rations, and in greenhouses – live in-
sects and arachnids. Taken as an exam-
ple, detailed calculation of the profi-
tability of apple production in 2014 
using conventional, integrated and 
ecological method has shown that or-

ganic production with the highest la-
bour costs and the lowest expenditu-
re and total costs gives a farmer a pro-
fit 3 times smaller than the integrated 
production with the use of chemical 
means of production and plant pro-
tection. In spite of the fact, orchar-
dists undertake it because its additio-
nal advantage is the enrichment of the 
agricultural environment. Processing 
of organic food for the domestic mar-
ket is not large, just like organic far-
ming of animals. Framework Action 
Plan for Organic Food and Farming in 
Poland for 2014-2020 formulated by 
the Ministry of Agriculture and Ru-
ral Development assumes increasing 
the production and modernization of 
distribution channels and marketing 
for the promotion of citizens’ health. 
Extending knowledge and awareness 
in this area is an important factor in 
this process.



61Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Skrypt „Zarys toksykologii żywno-
ści” przeznaczony jest przede wszyst-
kim dla studentów Krakowskiej Wyż-
szej Szkoły Promocji Zdrowia jako po-
moc dydaktyczna dla kierunku „Eko-
logiczna żywność i dietetyka” podczas 
kursu „Toksykologia żywności”. Pozy-
cja ta może również stanowić pomoc 
dla prowadzących zajęcia w innych in-
stytucjach kształcących specjalistów 
związanych z żywnością i żywieniem. 
Skrypt posiada dwie części – cz. I. Wy-
brane zagadnienia z podstaw toksyko-

logii oraz część II. Wybrane zagadnie-
nia z toksykologii żywności – rys. 1.

Celem pierwszej części jest przy-
pomnienie lub uzupełnienie wiado-
mości z zakresu toksykologii ogólnej, 
które są niezbędne do zrozumienia za-
gadnień z toksykologii żywności. War-
to zwrócić uwagę, iż część ta może zo-
stać wykorzystana na innych zajęciach 
realizowanych w Krakowskiej Wyższej 
Szkole Promocji Zdrowia, tj.: podsta-
wy toksykologii (kosmetologia – III 
rok, studia I stopnia),  toksykologia 

(dietetyka – I rok, studia I stopnia) 
oraz  farmakologia i toksykologia (fi-
zjoterapia – II rok, studia I stopnia). 
Ta część skryptu została podzielona na 
pięć rozdziałów, tak aby możliwie naj-
lepiej uporządkować niezbędny ma-
teriał i ograniczyć go do minimum. 
W pierwszym rozdziale Czytelnik 
znajdzie krótki rys historyczny toksy-
kologii oraz informacje na temat tego 
czym jest toksykologia oraz jakie moż-
na wydzielić dyscypliny współczesnej 
toksykologii. Oprócz tego wskazano 

główne kierunki rozwoju toksykolo-
gii. W rozdziale drugim przedstawio-
no w syntetyczny sposób podstawowe 
pojęcia i definicje stosowane w tok-
sykologii, które zostały poparte od-
powiednimi przykładami. W trzecim 
rozdziale opisane zostały właściwości 
i czynniki wpływające na toksyczność 
trucizn, które podzielono na trzy pod-
rozdziały: czynniki zewnętrznoustro-
jowe (związane z budową chemicz-
ną substancji i jej własnościami fizy-
kochemicznymi), czynniki wewnątrz-

ustrojowe (biologiczne) oraz czynni-
ki środowiskowe. W rozdziale czwar-
tym Czytelnik znajdzie opis losów kse-
nobiotyków w ustroju, co zostało po-
dzielone na cztery podrozdziały: ab-
sorpcja (wchłanianie ksenobiotyku do 
organizmu), dystrybucja (rozmiesz-
czenie ksenobiotyku w organizmie), 
przemiany biochemiczne (biotrans-
formacja ksenobiotyku w organizmie) 
oraz wydalanie. W rozdziale ostat-
nim, w zwarty sposób zostały przed-
stawione wybrane informacje dotyczą-
ce mechanizmów działania toksyczne-
go, t.j.: inhibitory reakcji enzymatycz-
nych, wpływ ksenobiotyków na pro-
cesy przewodzenia bodźców w ukła-
dzie nerwowym, wpływ ksenobioty-
ków związany z niedotlenieniem tka-
nek oraz nieprawidłowe wykorzysta-
nie energii spalania, wiązanie kowa-
lencyjne aktywnych metabolitów, tok-
syczne działanie wolnych rodników 
oraz kancerogenezę chemiczną. 

Rolę dydaktyczną skryptu „Zarys 
toksykologii żywności” oraz korela-
cję jego części z kursami realizowany-
mi w Krakowskiej Wyższej Szkole Pro-
mocji Zdrowia przedstawiono na po-
niższym schemacie – rys. 2.

Celem drugiej części skryptu jest 
przekazanie nowej wiedzy z zakre-
su wybranych zagadnień toksykologii 
żywności etapami (rozdziałami), umoż-
liwiającymi stopniowy przyrost wiedzy. 
Warto zwrócić uwagę, iż ta część skryp-
tu może zostać wykorzystana nie tyl-
ko w ramach zajęć z toksykologii żyw-
ności (dietetyka i ekologiczna żywność 
– II rok, studia II stopnia), ale rów-
nież na zajęciach z farmakologii i far-
makoterapii żywieniowej oraz interak-

Zarys toksykologii żywności 
AN OUTLINE OF FOOD TOxICOLOgY        
MgR KAMIL JUROWSKI, DR HAB� KATARZYNA MADEJ, 
PROF� DR HAB� N� MED� WOJCIECH PIEKOSZEWSKI

3

Rys. 1. Struktura skryptu „Zarys toksykologii żywności”.
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Rys. 2. Rola dydaktyczna skryptu „Zarys toksykologii żywności” oraz korelacja jego części z kursami realizowanymi 
w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

cji leków z żywnością (dietetyka – III 
rok, studia I stopnia). Ta część skryp-
tu została podzielona na sześć rozdzia-
łów, tak aby możliwie najlepiej upo-
rządkować wybrane zagadnienia z tok-
sykologii żywności. W pierwszym roz-
dziale Czytelnik znajdzie informacje na 
temat trucizn pochodzenia naturalne-
go – trucizny pochodzenia zwierzęce-
go i roślinnego oraz toksyny grzybowe. 
W rozdziale drugim opisane zostały za-
nieczyszczenia przemysłowe, tj.: meta-
le ciężkie (ołów, kadm i rtęć), dioksyny 
oraz polichlorobifenyle. Rozdział trze-
ci zawiera informacje na temat środ-
ków ochrony roślin – klasyfikację pe-
stycydów, formy użytkowe pestycydów 
i sposoby ich stosowania, ogólną cha-
rakterystykę wybranych grup pestycy-
dów oraz korzyści i zagrożenia wyni-
kające z ich stosowania. W rozdziale 

czwartym przedstawiono najistotniej-
sze informacje na temat dodatków do 
żywności. Rozdział piąty uwzględnia 
najważniejsze zagadnienia dotyczące 
trucizn powstających w procesie two-
rzenia i przetwórstwa żywności, tj. wie-
lopierścieniowe węglowodory aroma-
tyczne, heterocykliczne aminy aroma-
tyczne, nitrozoaminy oraz akrylamid. 
Ostatni rozdział stanowi krótki prze-
gląd najistotniejszych informacji na te-
mat problematyki hormonów w żyw-
ności. 

Warto również zwrócić uwagę 
na dydaktyczne atuty skryptu, któ-
re mogą ułatwiać naukę. W przypad-
ku gdy tekst wymagałby dodatkowe-
go komentarza, dodano odpowiednie 
przypisy dolne (w sumie 24) w postaci 
dodatkowych informacji wyjaśniają-
cych dane zagadnienie toksykologicz-

ne. Ważniejsze informacje (najczęściej 
pojęcia/definicje) zostały wypunk-
towany aby były łatwo zauważalne 
w tekście. Każde zagadnienie toksyko-
logiczne zostało poparte przykładami 
tak, aby tekst nie stanowił „suchych” 
faktów, ale obrazował istotę zagadnie-
nia. Trudniejsze zagadnienia przedsta-
wiono w postaci autorskich rysunków 
(w sumie 24), które ułatwiają dogłęb-
niejsze zrozumienie tematu. Warto 
zwrócić uwagę, iż każdy rysunek został 
wykonany z wysoką staranności i pro-
stotą, przedstawiając nierzadko pewne 
informacje w sposób intuicyjny. Takie 
przedstawienie zagadnień toksykolo-
gicznych jest w przekonaniu autorów 
cenne, gdyż umożliwia zrozumienie 
treści bez zbędnej redudancji informa-
cji. W wielu opracowaniach dotyczą-
cych toksykologii żywności brak jest 
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zilustrowanych ksenobiotyków w po-
staci odpowiednich wzorów chemicz-
nych, stąd w skrypcie przedstawio-
no możliwie szeroki wachlarz wzorów 
chemicznych prezentujących opisywa-
ne ksenobiotyki. Ponieważ autorom 
skryptu zależało aby informacje przed-
stawiać również w zwarty sposób i ła-
twy do usystematyzowania, część in-
formacji przedstawiono w postaci róż-
norodnych tabel (łącznie 15 tabel).

Autorzy dokonali wszelkich sta-
rań podczas przygotowania skryptu, 
który stanowi oryginalne opracowanie 
z punktu widzenia dydaktyki toksyko-
logii. Bifunkcyjność książki (toksyko-
logia ogólna i toksykologia żywności) 
sprawia, że skrypt stanowi komplekso-
we opracowanie. Dzięki temu skrypt 
będzie stanowić istotną pozycję dy-
daktyczną dla studentów i wszystkich 
osób, którzy są zainteresowani zagad-

nieniami związanymi z toksykologią 
żywności. Autorzy składają serdeczne 
podziękowania recenzentowi – Pani 
Prof. dr hab. Małgorzacie Schlegel-Za-
wadzkiej za benedyktyńską pracę nad 
recenzją, dzięki której skrypt jest wol-
ny od błędów zarówno językowych jak 
i również merytorycznych.     

Kontakt e-mail w sprawie skryptu: 
kamil.jurowski@gmail.com

The textbook „An Outline of Food 
Toxicology” is designed primarily for 
the students of the Cracow Scho-
ol of Health Promotion as an educa-
tional publication for the specializa-
tion „Organic food and dietetics” du-
ring the course „Food toxicology.” The 
work can also be helpful for teachers 
in other institutions educating spe-
cialists connected with food and nu-
trition. The textbook has two parts – 
part I. Selected issues of the basics of 
toxicology and Part II. Selected issues 
of food toxicology – Fig. 1.

The aim of the first part is to re-
vise or complete the knowledge from 
the field of general toxicology, which 
is necessary to understand the issues 
of food toxicology. It is worth noting 
that this part can be used in other clas-
ses given in the Cracow School of He-
alth Promotion, i.e. the basics of toxi-
cology (cosmetology – III year, under-
graduate studies), toxicology (dietetics 
– I year, undergraduate studies) as well 
as pharmacology and toxicology (phy-
siotherapy – second year, undergradu-
ate studies). This part of the textbook 
is divided into five chapters in order 
to organize the necessary material in 
the best possible way and to reduce it 
to a minimum. In the first chapter the 
reader will find a brief historical outli-
ne of toxicology and information abo-
ut what toxicology is and into which 
disciplines modern toxicology can be 

divided. Moreover, the main direc-
tions of the development of toxico-
logy have been indicated. The second 
chapter presents, in a synthetic man-
ner, the basic concepts and definitions 
used in toxicology, which have been 
supported by appropriate examples. 
The third chapter describes the cha-
racteristics and factors affecting the to-
xicity of poisons, which were divided 
into three subchapters: extracorporeal 
factors (connected with the chemical 
structure of a substance and its physi-
cochemical properties), intracorporeal 
(biological) factors and environmental 
factors. In the fourth chapter the re-
ader will find a description of the life 
of xenobiotics in the body, which is 
divided into four subchapters: absorp-
tion (absorption of xenobiotic into the 

body), distribution (distribution of 
xenobiotic in the body), biochemical 
changes (biotransformation of xeno-
biotic in the body) and excretion. The 
last chapter is a compact presentation 
of selected information concerning 
the mechanisms of toxicity, i.e. inhi-
bitors of enzymatic reactions, the in-
fluence of xenobiotics on the processes 
of impulse transmission in the nervo-
us system, the influence of xenobiotics 
connected with oxygen deficiency in 
tissues and improper use of the com-
bustion energy, covalent bond of acti-
ve metabolites, toxic effect of free radi-
cals and chemical carcinogenesis.

The educational role of the textbo-
ok „An Outline of Food Toxicology” 
and the correlation of its parts with 
the courses carried out in the Cra-

Fig. 1. The structure of the textbook „An Outline of Food Toxicology”.
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cow School of Health Promotion are 
shown in the following diagram – Fig. 
2.

The aim of the second part of the 
textbook is to provide new knowled-
ge on selected issues of food toxicology 
in stages (chapters), allowing for a gra-
dual increase in knowledge. It is worth 
noting that this part of the textbook 
can be used not only in classes in food 
toxicology (dietetics and organic food 
– II year, graduate studies), but also in 
classes in pharmacology and nutritio-
nal pharmacotherapy and food-drug 
interactions (dietetics – III year, un-
dergraduate studies). This part of the 
textbook is divided into six chap-
ters in order to organize selected issu-
es of food toxicology in the best po-
ssible way. In the first chapter the re-

ader will find information on natural 
poisons – poisons of animal and plant 
origin and fungal toxins. In the second 
chapter there is a description of indu-
strial pollution, i.e. heavy metals (lead, 
cadmium and mercury), dioxins and 
polychlorinated biphenyls. The third 
chapter contains information on plant 
protection products – the classification 
of pesticides, application forms of pe-
sticides and the ways of their use, ge-
neral characteristics of selected gro-
ups of pesticides as well as the bene-
fits and risks resulting from their use. 
The fourth chapter presents the most 
important information on food addi-
tives. The fifth chapter addresses the 
key issues concerning the poisons ge-
nerated in the process of food creation 
and processing, i.e. polycyclic aroma-

tic hydrocarbons, heterocyclic aroma-
tic amines, nitrosamines and acrylami-
de. The last chapter is a brief overview 
of the most important information on 
the issues of hormones in food.

It is also worth paying attention to 
the educational attributes of the text-
book, which may facilitate learning. 
In case the text should require an extra 
comment, appropriate footnotes were 
added (24 in total) in the form of ad-
ditional information explaining a gi-
ven toxicological issue. More impor-
tant information (usually concepts/ 
definitions) were itemised to be easi-
ly noticeable in the text. Each toxico-
logical issue was supported by exam-
ples so that the text does not constitu-
te „dry” facts, but illustrates the essen-
ce of the problem. More difficult is-
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Fig. 2. The educational role of the textbook „An Outline of Food toxicology” and the correlation of its parts with the courses carried out in the 
Cracow School of Health Promotion.
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sues have been presented in the form 
of the authors’ drawings (24 in total), 
which facilitate a deeper understan-
ding of the subject. It is worth noting 
that each drawing has been made with 
great care and simplicity, often presen-
ting some information in an intuitive 
way. In the authors’ opinion such pre-
sentation of toxicological issues is va-
luable, as it allows the readers to un-
derstand the content without unne-
cessary redundancy of information. In 
many studies of food toxicology the-
re are no illustrated xenobiotics in the 

form of appropriate chemical formu-
las, therefore the textbook presents 
a wide range of chemical formulas pre-
senting the described xenobiotics. As 
the authors of the textbook wanted to 
present information also in a compact 
way that would be easy to systematize, 
part of the information was presented 
in the form of various tables (15 ta-
bles in total).

The authors have made every ef-
fort in the preparation of the textbo-
ok, which is an original study from the 
point of view of toxicology teaching. 

Bifunctionality of the book (general 
toxicology and food toxicology) ma-
kes the textbook a comprehensive stu-
dy. As a result, the textbook will be an 
important educational publication for 
students and all those who are inte-
rested in issues connected with food 
toxicology. The authors would like 
to thank the reviewer – Prof. Marga-
ret Schlegel-Zawadzka for the pain-
staking work on the review, thanks 
to which the textbook is free of errors 
both in terms of the language and the 
subject matter. 

Skrypt przeznaczony jest dla stu-
dentów Krakowskiej Wyższej Szkoły 
Promocji Zdrowia, podający, w przy-
stępny sposób podstawowe wiadomo-
ści z chemii ogólnej. Uzyskana wie-
dza może być wykorzystana w kolej-
nych przedmiotach prowadzonych na 
uczelni, na których omawiane są za-
gadnienia związane z chemią.

W podręczniku uwzględniono za-
gadnienia podawane na wykładach, 
ćwiczeniach oraz laboratoriach. Poda-

no podstawowe wiadomości z chemii 
kwantowej, budowę atomów, wiązania 
chemiczne, hybrydyzacje. Wspomnia-
no o stanach skupienia materii. Skrypt 
zawiera wiadomości o roztworach i ich 
stężeniach oraz procesy zachodzące 
w roztworach. Kolejne rozdziały doty-
czą prężności pary wodnej nad roztwo-
rem i związane z nią destylacje. Znala-
zły się w skrypcie wiadomości o twar-
dości wody, refraktometrii oraz ciśnie-
niu osmotycznym i koloidach.

Podano dużą liczbę przykładów 
rozwiązywania zadań z różnych dzia-
łów chemii. Wiele wskazanych spo-
sobów dochodzenia do rozwiązań po-
zwoli studentowi na wybranie metody 
dla niego najbardziej odpowiedniej.  
Zamieszczono również zadania do sa-
modzielnego rozwiązywania, w celu 
sprawdzania przez studenta stopnia 
opanowania materiału. 

Kontakt e-mail w sprawie skryptu: 
adam@indy.chemia.pk.edu.pl

The textbook is designed for the 
students of the Cracow School of He-
alth Promotion and it presents basic 
information of general chemistry in an 
accessible way. The knowledge gained 
can be used in other subjects taught in 
the school in which issues connected 
with chemistry are discussed.

The textbook includes issues pre-
sented in lectures, classes and labo-
ratory classes. The following were di-

scussed: basic information of quantum 
chemistry, the structure of atoms, che-
mical bonds, hybridizations. The states 
of matter were also mentioned. The te-
xtbook contains information about so-
lutions and their concentrations as well 
as the processes occurring in solutions. 
Subsequent chapters deal with the wa-
ter vapour pressure above the solution 
and distillation connected with it. The 
textbook also includes information 

on water hardness, refractometry and 
osmotic pressure as well as colloids. It 
also provides a large number of exam-
ples of problem solving from different 
branches of chemistry. Such a num-
ber of presented ways of finding solu-
tions will enable the student to choose 
the method most appropriate for them. 
There are also tasks for individual so-
lving, in order to check the student’s le-
vel of mastering the material.

chemia ogólna  
gENERAL CHEMISTRY         
DR ADAM KOZAK

4
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beZpiecZeństwo żywności 
i systemy kontroli jakości 
FOOD SAFETY AND qUALITY 
CONTROL SYSTEMS     
DR HAB� BARBARA KRZYSZTOFIK 

5

Jakość żywności i jej bezpieczeń-
stwo są zagadnieniem priorytetowym 
oraz niezbędnym warunkiem do-
puszczenia każdego produktu do ob-
rotu. Jest to wymóg niepodlegający  
negocjacjom i obok zdrowia, higie-
ny oraz wartości odżywczej, należący 
do najważniejszych  kwestii w krajach 
Wspólnoty. 

W Polsce ramowym aktem praw-
nym regulującym kwestię bezpieczeń-
stwa żywności jest ustawa z 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (Dz. U. z dnia 27.09.2006 
r., 171, poz. 1225). W zakresie swej 
regulacji wykonuje postanowienia po-
nad blisko 30 rozporządzeń oraz do-
konuje transpozycji blisko 60 dyrek-
tyw unijnych, z zakresu prawa żyw-
nościowego. Aby mówić o bezpieczeń-
stwie żywności należy poznać przyczy-
ny i źródła zagrożeń oraz sposoby ich 
zapobiegania. 

Produkty pochodzenia rolniczego 
są podatne na zepsucie, w wyniku 
uszkodzeń szybko gniją, podlegają 
procesom fizjologicznym i zanieczysz-
czeniom mikrobiologicznym. Aby 

uzyskać produkt końcowy dobrej ja-
kości należy w całym łańcuchu żywno-
ściowym, począwszy  od dostawców 
po konsumenta zadbać o jego jakość 
(tabela 1). Bezpieczeństwo zdrowotne 
żywności jest powszechnie uznawane 
za sprawę najwyższej wagi. Dbałość 
o jakość powinna być realizowana 
w całym systemie produkcji, aby zapo-
biegać a nie korygować. 

Problemy jakości żywności są skom-
plikowane z powodu złożoności żywno-
ści jako produktu. Większość z nich to 
produkty heterogeniczne z pożądanymi 
parametrami jakości, takimi jak zawar-
tość ważnych składników, wielkość czy 
barwa. O jakości produktu końcowego 
decyduje wiele czynników należących 
do różnych obszarów. Aby jakość była 
zagwarantowana konieczne jest prze-
strzeganie zasad w przyjętym systemie 
zapewnienia jakości a przede wszyst-
kim świadomy swojej roli, z właściwym 
poczuciem odpowiedzialności i wiedzą 
człowiek biorący udział w całym łańcu-
chu produkcji, przetwarzania i zabez-
pieczania surowców oraz produktów 
żywnościowych.

Wszystkie zagrożenia bezpieczeń-
stwa żywności można zaliczyć do 
trzech głównych grup: 

1. fizyczne,
2. chemiczne:
− obecne w wyniku zabiegów agro-

technicznych i zootechnicznych (po-
zostałości pestycydów, azotany, pozo-
stałości leków weterynaryjnych,

− substancje pochodzenia techno-
logicznego, tj. środki do mycia oraz 
dezynfekcji maszyn i urządzeń stoso-
wane w produkcji i przetwórstwie pro-
duktów spożywczych,

− dostające się do surowców 
w wyniku rolniczego wykorzystania 
terenów ekologicznie zagrożonych, 
np. metale ciężkie,

− skażenia radioaktywne  (Gawęc-
ki, Roszkowski, 2009),

3. mikrobiologiczne.
W skali międzynarodowej istnie-

je wiele standardów zarządzania jako-
ścią i bezpieczeństwem żywności obli-
gatoryjnych dla branży rolno-spożyw-
czej odpowiedzialnych za zagwaranto-
wanie bezpieczeństwa w agrobiznesie.

Tabela 1. Cechy składowe jakości żywności
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Spośród wielu istniejących syste-
mów odpowiedzialnych za zarządza-
nie jakością produktów żywnościo-
wych należy wymienić: ISO 9001, 
ISO 22000, GMP/GHP, HACCP,  
BRC, SQF, IFS, QACP, GLOBAL-
GAP, IP, Traceability, RASFF, CAVE-
R+SHOCK.

Wymienione systemy mają cha-
rakter dobrowolny na jednolitym ryn-
ku Unii Europejskiej. Ich wdrażanie 
nie jest regulowane przepisami wspól-
notowymi. Wyjątek stanowi system 
HACCP, którego stosowanie jest obli-
gatoryjne na mocy dyrektyw i rozpo-
rządzeń UE, a także regulacji prawnych 
w poszczególnych krajach członkow-
skich UE (np. polska ustawa o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia).

„Jakość” jako termin nabrał w cią-
gu ostatnich kilkudziesięciu lat no-
wego znaczenia i stał się kluczem do 
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej 
w danej branży oraz drogą do sukcesu. 

Każda firma niezależnie od bran-
ży posiada obecnie określony program 
jakości, który może służyć do głęb-
szego i obszerniejszego wykorzysta-
nia zasobów i możliwości przedsiębior-
stwa. Dlatego też stanowi obecnie jed-
no z najważniejszych zagadnień w za-
rządzaniu. Rozwój przemysłu spowo-
dował przewyższenie podaży nad po-
pytem. Doprowadziło to producentów 
do poszukiwania nowych metod zdo-
bywania klientów oraz rzuciło nowe 
światło na jakość, która stała się swo-
istym narzędziem do osiągnięcia suk-
cesu ekonomicznego i rynkowego  (Ju-
ran, 1998; Hamrol, Mantura, 2002). 

Celem opracowania jest dokona-
nie oceny zagrożeń żywności oraz ist-
niejących  systemów kontroli i certy-
fikacji jakości żywności w wybranych 
krajach UE dla przyjęcia założeń pol-
skiego systemu kontroli i certyfikacji 
jakości żywności. Zakres pracy obej-
muje analizę założeń przyjętych we 

Francji, Austrii, Niemczech oraz pew-
nych założeń przyjętych w Anglii, Bel-
gii i całej UE dla wybranych grup pro-
duktowych. W pracy przedstawiono 
analizę istniejących systemów bezpie-
czeństwa żywności w aspekcie możli-
wości stworzenia całościowego syste-
mu kontroli jakości żywności. 

W pracy omówiono m.in. poję-
cia i definicje dotyczące: bezpieczeń-
stwa, jakości, zagrożeń i  zanieczysz-
czeń żywności; systemy zarządzania 
jakością, kontroli i certyfikacji żyw-
ności;  wymieniono i omówiono rolę 
i zadania instytucji odpowiedzialnych 
za jakość i bezpieczeństwo żywności  
w Polsce.

Zawarte w opracowaniu materia-
ły stanowią źródło wiedzy dla studen-
tów kierunków związanych z żywie-
niem, gastronomią, dietetyką i prze-
twórstwem rolno-spożywczym.

Kontakt e-mail w sprawie skryptu: 
Barbara.Krzysztofik@ur.krakow.pl

The quality and safety of food are 
a priority issue and a prerequisite for 
the admission of any product to the 
market. It is a non-negotiable require-
ment and, apart from health, hygie-
ne and nutritional value, belonging to 
the most important issues in the coun-
tries of the EU.

In Poland, the framework legal 
act regulating the issue of food safe-
ty is the Act of 25 August 2006 on the 

safety of food and nutrition (Journal 
of Laws of 27.09.2006, No. 171, item 
1225). In terms of its regulation it im-
plements the provisions of more than 
30 ordinances and transposes almost 
60 EU directives from the field of 
food law. In order to talk about food 
safety one should understand the cau-
ses and sources of threats and ways of 
preventing them.

Products of agricultural origin are 
prone to spoilage, as a result of da-
mage they rot quickly, they are sub-
ject to physiological processes and mi-
crobiological contamination. In order 
to obtain a final product of good qu-
ality one should take care of its qu-
ality throughout the whole food cha-
in, from the suppliers to the consu-
mer (Table 1). Health safety of food is 
commonly considered to be the issue 

Table 1. Component features of food quality



68 Promocja Zdrowia i Ekologia

of greatest importance. Taking care of 
the quality should be implemented 
throughout the whole production sys-
tem, to prevent rather than correct.

Problems of food quality are com-
plicated because of the complexity of 
food as a product. Most of them are 
heterogeneous products with the de-
sired quality parameters, such as the 
content of important components, 
size or colour. The quality of the end 
product depends on many factors be-
longing to different areas. In order to 
guarantee the quality, it is necessary to 
obey the rules in the adopted quali-
ty assurance system and, above all, we 
need people aware of their role, with 
the right sense of responsibility and 
knowledge, involved in the whole cha-
in of production, processing and secu-
ring raw materials and food products.

All dangers of food safety can be 
categorized into three main groups: 

1. physical,
2. chemical:
− present as a result of agrotechni-

cal and zootechnical actions (residues 
of pesticides, nitrates, veterinary drug 
residues),

− substances of technological ori-
gin, i.e. cleaning and disinfecting 
agents for machines and equipment 
used in production and processing of 
food products,

− getting to raw materials as a re-
sult of agricultural use of ecological-
ly endangered areas, e.g. heavy metals,

− radioactive contamination (Ga-
węcki, Roszkowski, 2009),

3. microbiological.
Internationally, there are many 

standards of managing the quality and 
safety of food, mandatory for the agri-
food industry and responsible for en-
suring safety in agribusiness.

Many existing systems responsible 
for managing the quality of food pro-
ducts include: ISO 9001, ISO 22000, 
GMP/GHP, HACCP, BRC, SQF, IFS, 
QACP, GLOBALGAP, IP, Traceabili-
ty, RASFF, CAVER+SHOCK.

The mentioned systems have a vo-
luntary character on the uniform EU 
market. Their implementation is not 
regulated by the EU rules. An excep-
tion is the HACCP system, the use of 
which is obligatory under EU directi-
ves and regulations as well as legal re-
gulations in the individual EU mem-
ber states (e.g. Polish law on food and 
nutrition safety).

„Quality” as a term has taken on 
a new meaning over the last decades 
and has become the key to achieving 
a competitive advantage in a given 
branch and a path to success.

Every company, regardless of the 
industry, now has a specific quality 
program that can be used for a deeper 
and more comprehensive use of reso-
urces and capabilities of the company. 
That is why it is now one of the most 
important issues in management. The 
development of industry resulted in 

the prevalence of supply over demand. 
This has led manufacturers to seek 
new methods of acquiring customers 
and shed new light on quality, which 
has become a kind of tool to achieve 
economic and market success (Juran, 
1998; Hamrol, Mantura, 2002).  

The aim of the study is to evaluate 
food hazards and existing systems of 
control and certification of food qu-
ality in selected EU countries to ad-
opt the assumptions of the Polish sys-
tem of control and certification of 
food quality. The scope of the work 
includes an analysis of the assump-
tions adopted in France, Austria, Ger-
many and certain assumptions adop-
ted in England, Belgium and the who-
le EU for selected product groups. The 
paper presents an analysis of existing 
food safety systems in terms of the po-
ssibility of creating a comprehensive 
system of food quality control.

The paper discusses, among others, 
the concepts and definitions connec-
ted with: safety, quality, hazards and 
contamination of food; systems of qu-
ality management, control and certi-
fication of food; also the role and ta-
sks of the institutions responsible for 
food quality and safety in Poland were 
mentioned and discussed.

The materials included in the stu-
dy are a source of knowledge for stu-
dents of specialisations connected 
with nutrition, gastronomy, dietetics 
and agri-food processing industry.
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Badania nad znaczeniem wpływu 
warunków środowiskowych dla zdro-
wia człowieka stanowią obecnie obszar 
licznych poszukiwań interdyscypli-
narnych – medycznych, biochemicz-
nych i środowiskowych. Nie podlega 
też wątpliwości pogląd, iż znajdujące 
się w pożywieniu  śladowe ilości zanie-
czyszczeń przemysłowych oraz związ-
ków chemicznych stosowanych w rol-
nictwie i hodowli zwierząt ma nieko-
rzystny wpływ na ludzkie zdrowie, 
szczególnie w okresie rozwojowym.

W łańcuchu żywieniowym wy-
kryto obecność polichlorowanych bi-
fenyli (PCBs) oraz dichlorodifeny-
lo-trichloroethanu – DDT, i nazwa-
no je uporczywymi zanieczyszczenia-
mi. W badaniach norweskich wyka-
zano znaczący udział tych zanieczysz-
czeń w diecie, szczególnie w rybach 
i mięsie oraz tłuszczach. Do groźnych 
zanieczyszczeń należą też pestycydy – 
związki fosforoorganiczne i karbami-
niany. Rozdział 1 skryptu poświęcono 
rozważaniom wpływu  zanieczyszczeń 
środowiskowych na epidemiologię 
chorób dietozależnych. W badaniach 
pochodzacych z wielu krajów wyka-
zano, iż występowanie cukrzycy typu 
2, otyłości i zespołu metabolicznego 
wykazuje asocjacje ze stopniem zanie-
czyszczenia środowiska i poziomem 
uporczywych zanieczyszczeń w organi-
zmie człowieka, a chorobami dietoza-
leżnymi, chorobami układu nerwowe-
go  oraz zaburzeniami hormonalnymi.

Kolejne rozdziały skryptu obejmu-
ją zagadnienia związane ze zdrowotny-
mi skutkami wybranych chorób me-

tabolicznych oraz rolą leczenia die-
tetycznego w przypadkach tych cho-
rób, w których stanowi ono podsta-
wę terapii. Spośród chorób rzadkich, 
w skrypcie opisano galaktozemię, licz-
ną grupę glikogenoz oraz chorobę sy-
ropu klonowego.

Natomiast spośród chorób, które 
maja wymiar epidemiologiczny opisa-
no cukrzycę.

Galaktozemia należy do chorób 
rzadkich i polega na zaburzeniach me-
tabolizmu węglowodanu prostego – 
galaktozy. Przedstawiono wczesne ob-
jawy galaktozemii i jej odmiany. Opi-
sano odległe skutki klasycznej galakto-
zemii takie jak: trudności poznawcze, 
obniżenie inteligencji, problemy z pa-
mięcią, wolniejsze  przetwarzanie in-
formacji, zaburzenia mowy wywoła-
ne zakłóceniami motoryki języka.Wy-
stępowanie zaburzeń mowy i artyku-
lacji może być uciążliwe dla pacjen-
tów chorych na galaktozemię z powo-
du utrudnienia komunikacji z innymi 
osobami. W skrypcie omówiono die-
tę zalecaną w galaktozemii jako jedyną 
metodę jej leczenia.

Kolejny rozdział opisuje grupę kil-
kunastu rodzajów chorób spichrzenio-
wych glikogenu – tzw glikogenoz. Gli-
kogenozy są wynikiem genetycznych 
zaburzeń metabolizmu wielocukru za-
pasowego – glikogenu. Zaburzają  jego 
syntezę lub przeciwnie, błędy genetycz-
ne uniemożliwiają  enzymatyczny roz-
kład glikogenu, kiedy jest potrzebny 
w celu uzyskania glukozy. Zależnie od 
rodzaju glikogenozy, ciężkość  i rodzaju 
objawów chorobowych jest bardzo zróż-

nicowana. Nie  we wszystkich rodzajach 
glikogenoz jest możliwe leczenie dietą.

Z kolei, w rozdziale 4 opisano cho-
robę syropu klonowego (MSUD – ma-
ple sirupus urine disease), która należy 
do grupy rzadkich chorób, lecz w nie-
których, izolowanych populacjach  wy-
stępuje stosunkowo często. Choroba ta 
polega na zaburzeniach metabolizmu 
aminokwasów rozgałęzionych – leu-
cyny, izoleucyny i waliny. W skrypcie 
podkreślono znaczenie wczesnego roz-
poznanie MSUD dla przeżycia i roz-
woju dziecka z MSUD. Rola diete-
tycznej interwencji od pierwszych go-
dzin po narodzeniu ale i w ciągu całe-
go życia chorego jest nie do zastąpienia 
przez inny sposób terapii. W skryp-
cie przedstawiono najnowsze standar-
dy żywienia w MSUD oparte na do-
wodach klinicznych i  Międzynarodo-
wym Konsensusie.

Rozdział ostatni omawia cukrzy-
cę jej skutki zdrowotne. Wzrastające 
dane epidemiologiczne w Polsce i na 
świecie są alarmujące; liczne powikła-
nia cukrzycy są przyczyną inwalidztwa 
i śmierci.  Badania przesiewowe w gru-
pach ryzyka i grupach podwyższonego 
ryzyka stanowią ważny element profi-
laktyki tej choroby. W skrypcie przed-
stawiono aktualny, etiologiczy  po-
dział cukrzycy wg WHO. Podkreślo-
no, że cele leczenia cukrzycy powinny 
uwzględniać indywidualne warunki 
osoby pacjenta. Podano zalecaną czę-
stość samokontroli glikemii oraz kry-
teria wyrównania gospodarki lipido-
wej. Omówiono pojęcia Indeksu gli-
kemicznego oraz Ładunku glikemicz-

środowiskowe i żywieniowe aspekty 
wybranych chorób metabolicZnych  
ENVIRONMENTAL AND NUTRITIONAL 
ASPECTS OF SELECTED METABOLIC DISEASES          
DR JADWIgA PIOTROWICZ
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nego produktów spożywczych. Przed-
stawiono ogólne zasady leczenia diete-
tycznego wśród chorych na cukrzycę 
oraz szczegółowe zalecenia dotyczące 
żywienia osób z cukrzycą na postawie 
zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabe-
tologicznego z 2015  r. Ponadto, po-
dano informacje dotyczące umiarko-
wanej, okazjonalnej konsumpcji al-
koholu w trakcie leczenia cukrzycy, 
w tym możliwych skutków interakcji 
„etanol – lek przeciwcukrzycowy”.

 Rozwój nauk żywieniowych spo-
wodował powstanie nowych dyscyplin, 

takich jak: nutrigenetyka, nutrigeno-
mika, epigenomika, transkryptomi-
ka, proteomika, metabolomika, które 
określono mianem ,,omics” czyli cało-
kształt badań nad wpływem czynników 
środowiskowych na genetyczne mody-
fikacje fenotypu,  a w konsekwencji na 
stan zdrowia człowieka. Aktualne ba-
dania nauk „omics” objęły najnowo-
cześniejsze dziedziny wiedzy. Poszuki-
waniom tym  służą  postępy nauk pod-
stawowych jak: chemia, fizyka, biologia  
oraz wielu kierunków klinicznych, na 
czele  z genetyką i biochemią kliniczną, 

endokrynologią, pediatrią i wieloma in-
nymi dyscyplinami medycznymi. Pod-
kreślić należy, iż choroby metaboliczne 
obejmują ważny obszar działania dla 
nauk medycznych. Zadania wynikające 
z opieki zdrowotnej nad pacjentem 
z chorobą metaboliczną są wyzwaniem, 
także dla  zawodu dietetyka. Tym bar-
dziej, że leczenie żywieniowe w wielu 
jednostkach chorobowych jest podsta-
wą leczenia, a niekiedy jedyną metodą 
terapii.

Kontakt e-mail w sprawie skryptu: 
ipio@interia.pl

Research on the importance of 
the impact of environmental condi-
tions on human health is currently the 
area of numerous interdisciplinary se-
arches – medical, biochemical and 
environmental. There is also no doubt 
that trace amounts of industrial pol-
lutants and chemical compounds used 
in agriculture and animal husbandry 
which are found in food have adver-
se impact on human health, especially 
in the period of growth. The presence 
of polychlorinated biphenyls (PCBs) 
and dichlorodiphenyltrichloroethane 
(DDT) was determined in the food 
chain and the compounds were called 
persistent pollutants. 

In Norwegian research a signifi-
cant amount of these contaminants 
was shown in diet, especially in fish, 
meat and fats. Dangerous contami-
nants also include pesticides – organo-
phosphorus compounds and carbama-
tes. Chapter 1 of the textbook is devo-
ted to considerations on the impact of 
environmental pollution on the epi-
demiology of diet-related diseases. Re-
search carried out in many countries 
has shown that the incidence of Type 
2 diabetes, obesity and metabolic syn-
drome has associations with the level 
of environmental pollution and the le-

vel of persistent pollutants in the hu-
man body and the diet-related dise-
ases, neurological disorders and hor-
monal disorders. 

The subsequent chapters of the te-
xtbook include the issues connected 
with the health effects of selected me-
tabolic diseases and the role of dietary 
treatment in these diseases, in which it 
constitutes the basis of therapy. With 
reference to rare diseases, the textbo-
ok describes galactosemia, a numero-
us group of glycogen storage diseases 
and maple syrup urine disease, while 
in terms of diseases with epidemiolo-
gical dimension, it describes diabetes.

Galactosemia belongs to rare dise-
ases and it consists in disorders of me-
tabolism of a monosaccharide – ga-
lactose. Early symptoms of galactose-
mia and its types have been presented. 
Long-term effects of classic galactose-
mia have been described, such as co-
gnitive difficulties, reduced intelligen-
ce, memory problems, slower proces-
sing of information, speech disorders 
caused by disturbances in tongue mo-
tor activity. Disturbances of speech 
and articulation can be burdensome 
for patients with galactosemia because 
of difficulties in communicating with 
other people. The textbook discusses 

the diet recommended in galactosemia 
as the only method of its treatment.

The next chapter describes a gro-
up of more than a dozen types of gly-
cogen storage diseases – the so-called 
glycogenoses. Glycogenoses are a re-
sult of genetic disorders of metabolism 
of storage polysaccharide – glycogen. 
They disturb its synthesis or, just the 
opposite, genetic errors prevent enzy-
matic degradation of glycogen, when 
it is necessary to get glucose. Depen-
ding on the type of glycogenosis, the 
severity and type of symptoms are lar-
gely varied. Diet therapy is not possi-
ble in all types of glycogenoses.

Chapter 4 describes the maple sy-
rup urine disease (MSUD), which be-
longs to the group of rare diseases, but 
in some isolated populations it is re-
latively frequent. This disease consists 
in metabolism disorders of branche-
d-chain amino acids – leucine, isoleu-
cine and valine. The textbook highli-
ghts the importance of early diagnosis 
of MSUD for the survival and deve-
lopment of a child with MSUD. The 
role of dietary intervention from the 
first hours after birth and throughout 
the patient’s life cannot be replaced by 
other ways of treatment. The textbook 
presents the latest nutrition standards 
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in MSUD based on clinical evidence 
and the International Consensus.

The last chapter discusses diabetes 
and its health effects. Increasing epi-
demiological evidence in Poland and 
in the world is alarming; numerous 
diabetic complications are the cause 
of disability and death. Screening high 
risk patients and high-risk groups are 
an important element of prevention 
of this disease. The textbook presents 
the current, etiological division of dia-
betes according to WHO. It has been 
emphasized that the aims of the treat-
ment of diabetes should take into con-
sideration individual situation of the 
patient. The recommended frequen-
cy of self-monitoring of blood gluco-
se and the criteria of stabilising lipid 
metabolism have been provided. The 
concepts of the glycemic index and the 
glycemic load of food products have 

been discussed. There is also a pre-
sentation of the general principles of 
dietary treatment among diabetes pa-
tients as well as detailed recommenda-
tions concerning feeding people with 
diabetes on the basis of the recom-
mendations of the Polish Diabetes As-
sociation as of 2015. Moreover, some 
information has been given concer-
ning moderate, occasional consump-
tion of alcohol during the treatment 
of diabetes, including possible effects 
of the interaction „ethanol – anti-dia-
betic medicine”.

The development of nutritio-
nal sciences has led to the emergen-
ce of new disciplines, such as: nutri-
genetics, nutrigenomics, epigeno-
mics, transcriptomics, proteomics, 
metabolomics, which have been cal-
led „omics”, i.e. the whole of research 
on the impact of environmental fac-

tors on the genetic modification of 
a phenotype and, consequently, on the 
state of human health. Current rese-
arch of „omics” sciences has involved 
the most modern fields of knowledge. 
These quests are supported by the ad-
vances in basic sciences such as che-
mistry, physics, biology and many cli-
nical specialisations, led by genetics 
and clinical biochemistry, endocrino-
logy, paediatrics and many other me-
dical disciplines. It should be empha-
sized that metabolic diseases consti-
tute an important area of action for 
medical sciences. The tasks resulting 
from the health care of patients with 
metabolic disease are a challenge, also 
for the profession of dietetics. All the 
more so, because nutritional thera-
py in many disease entities is the basis 
of treatment, and sometimes the only 
method of treatment.

Zioła odkrywamy wciąż na nowo. 
Pomimo, że znane były już w czasach 
prehistorycznych do dziś kryją przed 
nami wiele tajemnic. Sztuka stosowa-
nia ziół w różnych epokach historycz-
nych, w zależności od miejsca, czasu 
i środowiska była chwilami zagrożona, 
zwłaszcza przez postępy w naukach 
medycznych, ale nigdy nie zanikła cał-
kowicie. Rośliny zielarskie wykorzy-
stywano różnie, zarówno w dobrych, 
jak i złych celach. Leczono, upięk-
szano, wróżono, ale także stosowano 
w niecnych zamiarach. Najważniejsze 
zapisy świadczące o uprawie i wyko-
rzystaniu ziół pochodzą z okresu około 
5000 lat p.n.e. i świadczą o tym, że Su-
merowie uprawiali już wówczas czo-
snek, cebulę i sezam. W starożytnym 

Egipcie około 3000 lat p.n.e. upra-
wiano len, rącznik, kolendrę i miętę. 
Równie stare, bo pochodzące z 2700 
roku p.n.e. są opisy 100 roślin i 365 
leków sporządzone w Chinach przez 
Shen-Nung’a. Około 2000 lat p.n.e. 
Hammurabi z Babilonu przekazał wie-
le zasad obchodzenia się z roślinami 
i surowcami roślinnymi. W VIII wie-
ku p.n.e. Izajasz opisał uprawę kmin-
ku, a król Babilonu założył ogród ro-
ślin leczniczych.

Zainteresowanie ziołami rosło 
wraz z upływem lat. W średniowie-
czu wierzono, że Bóg stworzył zio-
ła, aby służyły człowiekowi. Wie-
dza dotycząca właściwości i wykorzy-
stania roślin zielarskich w lecznictwie 
była znacząca, zwłaszcza w zakonach 

benedyktyńskich gromadzących tek-
sty medyczne (Kasjodor ok. 485-583 
r., czy też św. Benedykt z Aniane lata 
747-821). Wspólną cechą reguł za-
konnych był zakaz spożywania mięsa 
(„rozpalało namiętności i budziło lu-
bieżność”). Św. Benedykt zakazał spo-
żywania wszelkiego mięsa czworono-
gów, a wyjątek stanowiły jedynie oso-
by chore, „całkiem wycieńczone”. Tra-
dycyjne ogrody klasztorne miały za-
wsze charakter użytkowy. Wspólnocie 
zakonnej dostarczały owoców, warzyw, 
kwiatów, ziół leczniczych oraz ro-
ślin przyprawowych, z czasem jednak 
przybrały specjalny układ. Dzieliły się 
na ogród użytkowy (hortus) i ziołowy 
(helbularius) przeznaczony wyłącznie 
do uprawy roślin leczniczych. W roz-

tajemnice Ziół  
THE SECRETS OF HERBS          
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woju lecznictwa szczególnie doniosłą 
rolę odgrywały zielniki opracowywa-
ne w skryptoriach klasztornych. Sta-
nowiły nie tylko zapis receptur sporzą-
dzanych leków, ale także model sposo-
bu zagospodarowania ogrodów klasz-
tornych. W X wieku powstawały już 
pierwsze szkoły lekarskie, lokalizowa-
ne zwłaszcza w klasztorach (Salerno k. 
Neapolu, Monte Cassino, Santa Wan-
drille u ujścia Sekwany, w Rupperts-
berg k. Bingen). Wiek XI to przede 
wszystkim dwa wielkie nazwiska: Avi-
cenna (Abu Ali Ibn Sina) z Buchary, 
przyrodnik tadżycki, autor księgi z opi-
sami roślin leczniczych oraz św. Hilde-
garda (1098-1179 r.), opatka klasztoru 
w Bingen, która opisała 250 gatunków 
roślin leczniczych. Liczba gatunków 
uznanych za lecznicze rosła. W XVI w. 
Li-Szu-Czena (Chiny) opisał 1892 ga-
tunki i podał 12000 receptur. 

Zioła uprawiane w średniowieczu 
dzielono na grupy użytkowe. Do ga-
tunków używanych w życiu codzien-
nym zaliczano: bylicę boże drzewko, 
chmiel, dziewannę, dziewięćsił bezło-
dygowy, jałowiec, mydlnicę lekarską, 
piołun, popłoch pospolity i żarnowiec 
miotlasty. Gatunki lecznicze to: dziu-
rawiec, kuklik szkarłatny, kozłek lekar-
ski, lukrecja, malwa, prawoślaz, ślaz, 
wrotycz i żywokost lekarski. Liczba ro-
ślin aromatycznych była stosunkowo 
niewielka, należały tu: kosaciec, kupi-
dynek błękitny, lawenda wąskolistna, 
melisa, werbena, wiązówka i wrotycz. 
W celach kulinarnych stosowano: ba-
zylię drobnolistną, cząber ozimy, ko-
złek lekarski i szczypiorek. Do ziół wy-
korzystywanych przez średniowiecz-
nych artystów zaliczano: bukszpan, 
farbownik lekarski, glistnik jaskółcze 
ziele, janowiec barwierski, marzan-
nę barwierską, rzepik pospolity, przy-
tulię właściwą, urzet barwierski i zło-
cień właściwy. Rośliny, które miały za-
pewnić miłość i małżeństwo to: niepo-
kalanek pospolity, rutewka orlikolist-

na i poziomka pospolita. Najważniej-
szą grupę stanowiły rośliny magiczne, 
a były to: przywrotnik pospolity, firlet-
ka poszarpana, bluszcz pospolity, de-
reń jadalny i bodziszek cuchnący.

We współczesnym świecie wra-
camy do sposobu wykorzystania ziół 
w wielu dziedzinach: farmacji i lecz-
nictwie (naturalne leki roślinne), prze-
myśle spożywczym i sztuce kulinarnej 
(naturalne aromaty i barwniki), ko-
smetyce i perfumerii, w ogrodnictwie 
(naturalne substancje ochronne), sa-
downictwie i pszczelarstwie (pożytek 
dla pszczół i innych owadów zapyla-
jących). Polska ma długą tradycję nie 
tylko w wykorzystywaniu ziół w lecz-
nictwie, ale także w uprawie. Wpraw-
dzie duże plantacje roślin zielarskich 
powstały w naszym kraju dopiero na 
przełomie XIX i XX wieku, ale wcze-
śniej wykorzystywano zioła ze stanu 
naturalnego. Początkowo najwięcej 
plantacji utworzono na Lubelszczyźnie 
(w okolicach Krasnegostawu), Polesiu 
i na Wileńszczyźnie, ale z początkiem 
XX wieku liczba plantacji i zaintere-
sowanych produkcją zielarską było na 
tyle dużo, że utworzono (1913) Towa-
rzystwo Produkcji Roślin Leczniczych. 
W 1929 roku powstał Związek Produ-
centów Roślin Leczniczych i Przemy-
słowych, w 1947 r. Instytut Roślin 
i Przetworów Zielarskich w Poznaniu 
oraz Herbapol. W latach 1947-1982 
firma Herbapol należała do Zjedno-
czenia Przemysłu Zielarskiego w War-
szawie, a obecnie pod tą nazwą działa 
5 prywatnych firm: Herbapol Lublin 
(grupa kapitałowa z Herbapolami Bia-
łystok, Herbapol Kraków, Herbapol 
Poznań, Herbapol Wrocław oraz War-
szawskie Zakłady Zielarskie Herbapol 
w Pruszkowie). W 1949 r. powstała 
Centrala Zielarska z siedzibą w War-
szawie, której przedmiotem działalno-
ści była produkcja, zakup, przetwarza-
nie i zbyt surowców zielarskich i prze-
tworów roślinnych.

Aktualnie w Polsce uprawia się 
około 70 gatunków roślin leczniczych. 
Plantacje prowadzone są w około 20 
tys. gospodarstw rolnych, a ogólna po-
wierzchnia plantacji zielarskich wyno-
si około 35 000 ha. Ze stanowisk na-
turalnych pozyskuje się około 100 ga-
tunków. Roczna produkcja wynosi 
ponad 20 tys. ton suchych surowców 
i przetworów zielarskich, z czego oko-
ło 80% pochodzi z upraw polowych. 
Uprawa i przetwórstwo roślin zielar-
skich stają się dziedzinami o określo-
nym znaczeniu gospodarczym. Roz-
wój produktów zielarskich zmierza 
w trzech zasadniczych kierunkach: 
leki roślinne (farmacja), nutraceutyki 
(prozdrowotne produkty spożywcze), 
kosmeceutyki (kosmetyki o działaniu 
leczniczym), a zatem wracamy do ziół.

Równie stara, jak dzieje roślin lecz-
niczych jest historia przypraw. Zapo-
trzebowanie na surowce stosowane do 
balsamowania zwłok w starożytnym 
Egipcie pobudziło handel i zaintere-
sowanie przyprawami. Miały znacze-
nie nie tylko w medycynie, ale tak-
że w religii, tradycji kulinarnej oraz 
przetwarzaniu/konserwowaniu żyw-
ności. Przyprawy należały niegdyś, 
obok jedwabiu, metali i kamieni szla-
chetnych do najcenniejszych surow-
ców. W przeszłości to właśnie dzięki 
poszukiwaniu nowych surowców ko-
rzennych przecierano trasy morskie, 
odkrywano lądy i gromadzono fortu-
ny. Około 2000 lat p.n.e. handel przy-
prawami, przede wszystkim pieprzem 
i cynamonem, rozwinięty był w Azji 
i na Bliskim Wschodzie. Przypisywa-
no im działanie magiczne, a alchemi-
cy sporządzali ziołowe mikstury, któ-
re leczyły, upiększały ale także tru-
ły. W XVII wieku w Europie powsta-
wały kompanie handlowe (angielskie, 
francuskie i holenderskie), których ce-
lem było opanowanie handlu przypra-
wami korzennymi. Obecnie wraca-
my także do przypraw, a wiedza o ich 
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składzie i działaniu jest coraz więk-
sza. Wyróżnia się przyprawy natural-
ne, zazwyczaj pochodzenia roślinne-
go i syntetyczne zaliczane do substan-
cji dodatkowych. Przyprawy naturalne 
to przede wszystkim rośliny zielarskie 
i warzywne. Wpływają one korzyst-
nie na zwiększenie trwałości produktu 
oraz atrakcyjność sensoryczną żywno-
ści poprawiając jej smak, aromat (ga-
tunki olejkowe), barwę (antocyjany, 
betalainy, karoteny, safrol i in.) i wy-
gląd końcowy (dekoracje gotowych 
potraw). Są składnikiem żywności sto-
sowanym w niewielkich ilościach, po-
jedynczo lub w postaci mieszanek. 
Współcześnie stosujemy zarówno zio-
ła jako przyprawy, jak i składniki ko-
rzenne wiedząc, że stosowane z umia-
rem wykazują korzystny wpływ na 
zdrowie człowieka. Zioła, pomimo, że 
nie wymieniane w zaleceniach żywie-
niowych są źródłem funkcjonalnych 
składników żywności, takich jak: wi-
taminy, nienasycone kwasy tłuszczo-
we, makro i mikroskładniki, ale głów-
nie substancji biologicznie czynnych, 
z których najważniejsze to alkaloidy, 
glikozydy, oleje roślinne, olejki ete-

ryczne, garbniki, śluzy i kwasy orga-
niczne. Substancje biologicznie czyn-
ne wykorzystywane są zarówno w fi-
toterapii, jak i często do poprawy war-
tości sensorycznej żywności, przedłu-
żenia trwałości gotowych produktów, 
czy pobudzenia łaknienia. Ich sto-
sowanie, a przede wszystkim właści-
wy dobór wpływa korzystnie na re-
gulację trawienia poprzez: zwiększe-
nie wydzielania soków trawiennych, 
działanie żółciopędne, regulację pro-
cesów nadmiernej fermentacji, działa-
nie przeciwbólowe, rozkurczające, roz-
walniające, czy też przeciwbakteryjne.

Przedstawiony powyżej tekst to 
fragmenty skryptu pt. „Tajemnice 
ziół” przygotowanego dla studentów 
Krakowskiej Wyższej Szkoły Promo-
cji Zdrowia. Poświęcony jest zaledwie 
niewielkiej części możliwości stosowa-
nia roślin zielarskich. W opracowa-
niu wiele uwagi poświęcono substan-
cjom biologicznie czynnym oraz cha-
rakterystyce najważniejszych gatun-
ków w obrębie każdej z grup związ-
ków aktywnych. Omawiając oleje ro-
ślinne i biorąc pod uwagę zarówno za-
lecenia żywieniowe, jak i ich szerokie 

wykorzystanie włączono także gatun-
ki uprawne z grupy roślin oleistych. 
W podręczniku, zwrócono uwagę na 
jakość surowców zielarskich, która 
w znacznej mierze zależna jest od sys-
temu rolnictwa oraz stosowania zale-
ceń dobrej praktyki technologicznej.  

Treść opracowania skupia się 
przede wszystkim na znaczeniu ziół 
i przypraw w żywności (źródło wita-
min i naturalnych substancji słodzą-
cych, składniki nadające barwę, aro-
mat i smak), żywieniu i dietetyce (zio-
ła stosowane w detoksykacji organi-
zmu, wspomagające proces trawie-
nia oraz immunostymulujące). Biorąc 
jednakże pod uwagę rosnące zaintere-
sowanie surowcami naturalnymi, po-
wrót do leków i suplementów two-
rzonych na bazie roślin leczniczych 
oraz zwiększające się ich wykorzysta-
nie w kosmetyce naturalnej w skryp-
cie uwzględniono zastosowanie ziół 
w kosmetologii i w niewielkim zakre-
sie, przy omawianiu poszczególnych 
gatunków także w lecznictwie.

Kontakt e-mail w sprawie skryptu: 
elzbieta.pisulewska@ur.krakow.pl

Herbs are repeatedly rediscovered. 
Although they have been known sin-
ce prehistoric times, they still conceal 
a lot of secrets. The art of herb use in 
different historical periods, depending 
on the place, time and environment, 
was sometimes threatened, especial-
ly by the advances in medical scien-
ces, but it never completely disappe-
ared. Herbal plants were used in diffe-
rent ways, both for good and bad pur-
poses. In treatment, make-up, fortu-
ne-telling, but also for wicked purpo-
ses. The most important records sho-
wing the cultivation and use of herbs 
come from the period around 5000 
BC and they testify to the fact that the 

Sumerians already grew garlic, onion 
and sesame. The ancient Egyptians 
around 3000 BC grew flax, castor oil 
plant, coriander and mint. Equally 
old, because coming from 2700 BC, 
are the descriptions of 100 plants and 
365 drugs made in China by Shen-
nong. Around 2000 BC Hammura-
bi of Babylon gave many rules of de-
aling with plants and plant raw mate-
rials. In the 8th century BC Isaiah de-
scribed the cultivation of caraway, and 
the king of Babylon founded a garden 
of medicinal plants.

Interest in herbs has grown over 
the years. In the Middle Ages it was 
believed that God created herbs to se-

rve man. The knowledge of the pro-
perties and use of herbal plants in me-
dicine was significant, especially in 
the Benedictine monasteries gathe-
ring medical texts (Cassiodorus aro-
und 485-583 or St. Benedict of Ania-
ne in the years 747-821). A common 
feature of monastic rules was the pro-
hibition of eating meat („inflamed 
passions and aroused lust”). St. Bene-
dict forbade eating all meat of quadru-
peds, and the only exception were ill 
people, „completely exhausted.” Tra-
ditional monastic gardens always had 
utilitarian nature. They provided mo-
nastic community with fruit, vegeta-
bles, flowers, medicinal herbs and spi-
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ces, but over time they took on a spe-
cial arrangement. They were divided 
into utilitarian gardens (hortus) and 
herbal gardens (helbularius), designed 
exclusively for the cultivation of me-
dicinal plants. In the development of 
therapeutics a particularly important 
role was played by herbaria made in 
the monastic scriptoria. They consti-
tuted not only written records of reci-
pes for preparing medicines, but also 
a model of land use of the monastic 
gardens. In the 10th century the first 
medical schools were founded, and 
they were localized especially in mo-
nasteries (Salerno near Naples, Mon-
te Cassino, Santa Wandrille at the mo-
uth of the Seine, in Ruppertsberg near 
Bingen). The 11th century is particu-
larly associated with two big names: 
Avicenna (Abu Ali Ibn Sina) of Bu-
khara, Tajik natural scientist, author 
of the book with descriptions of medi-
cinal plants and St. Hildegard (1098-
1179), the abbess of the monastery in 
Bingen, who described 250 species of 
medicinal plants. The number of spe-
cies classified as medicinal was gro-
wing. In the 16th century Li Shizhen 
(China) described 1892 species and 
gave 12,000 recipes.

Herbs grown in the Middle Ages 
were divided into utilitarian groups. 
The species used in everyday life inc-
luded: southernwood, hop, mullein, 
stemless carline thistle, juniper, com-
mon soapwort, wormwood, Scotch 
thistle and Scotch broom. The medi-
cinal species are: St. John’s wort, red 
avens, valerian, Glycyrrhiza, holly-
hocks, common marshmallow, mal-
low, tansy and common comfrey. The 
number of aromatic plants was rela-
tively small and included: iris, Cupi-
d’s dart, narrow-leaved lavender, le-
mon balm, verbena, meadowsweet 
and tansy. The following were used for 
culinary purposes: small-leaved basil, 
winter savory, valerian and chives. The 

herbs used by medieval artists inclu-
ded: boxwood, common bugloss, gre-
ater celandine, dyer’s greenweed, com-
mon madder, common agrimony, la-
dy’s bedstraw, woad and ox-eye daisy. 
The plants that were supposed to en-
sure love and marriage were: vitex, co-
lumbine meadow-rue and wild straw-
berry. The most important group was 
made of magical plants and they were: 
common lady’s mantle, Ragged Rob-
bin, Common ivy, Cornelian cherry 
and Herb Robert.

In the modern world we go back 
to the way of herb use in many fields: 
pharmacy and therapeutics (natu-
ral herbal medicines), food industry 
and culinary arts (natural flavours 
and dyes), cosmetics and perfumery, 
in gardening (natural protective sub-
stances), horticulture and beekeeping 
(benefit for bees and other insect pol-
linators). Poland has a long tradition 
not only in the use of herbs in medi-
cine, but also in their cultivation. Al-
though large plantations of medicinal 
plants were established in our coun-
try only at the turn of the 19th and 
20th centuries, herbs had earlier been 
used from their natural state. Initially, 
most plantations were established in 
the Lublin region (near Krasnystaw), 
Polesie and in the Vilnius region, but 
at the beginning of the 20th century 
the number of plantations and people 
interested in herbal production was so 
big that in 1913 Society for Medici-
nal Plant Production was created. In 
1929 Association of Manufacturers of 
Medicinal and Industrial Plants was 
founded and in 1947 the Institute of 
Medicinal Plants and Products in Po-
znań as well as Herbapol were created. 
In the years 1947-1982 the compa-
ny Herbapol belonged to Herbal In-
dustry Union in Warsaw and today 5 
private companies operate under its 
name: Herbapol Lublin (a corporate 
group of Herbapol Białystok, Herba-

pol Kraków, Herbapol Poznań, Her-
bapol Wrocław and Warsaw Herbal 
Enterprise Herbapol in Pruszków). In 
1949 Herbal Central Office located in 
Warsaw was created, whose core bu-
siness was production, purchase, pro-
cessing and sales of herbal raw mate-
rials and plant products.

Currently in Poland about 70 spe-
cies of medicinal plants are grown. 
Plantations are conducted in about 20 
thousand farms and the total area of 
herbal plantations is about 35,000 ha. 
About 100 species are obtained from 
their natural habitats. The annual out-
put is over 20 thousand tons of dry 
raw materials and herbal products, of 
which approximately 80 percent come 
from field crops. The cultivation and 
processing of medicinal plants have 
become areas of specific economic im-
portance. The development of herbal 
products is moving in three main di-
rections: herbal medicines (pharma-
cy), nutraceuticals (pro-health food 
products), cosmeceuticals (cosmetics 
with therapeutic action) and thus we 
return to herbs.

The history of spices is as old as the 
history of medicinal plants. The de-
mand for raw materials used for em-
balming dead bodies in the ancient 
Egypt boosted trade and interest in 
spices. They were important not only 
in medicine but also in religion, culi-
nary traditions and processing/prese-
rvation of food. Spices used to belong, 
alongside silk, metals and precious sto-
nes, to the most valuable commodi-
ties. In the past, it is precisely thanks to 
the search for new spice raw materials 
that maritime routes were pioneered, 
new lands were discovered and fortu-
nes were made. Around 2000 BC the 
trade in spices, especially pepper and 
cinnamon, was developed in Asia and 
the Middle East. They were supposed 
to have magical effect and alchemi-
sts made herbal potions which cured, 
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beautified, but also poisoned. In the 
17th century in Europe trade compa-
nies were established (English, French 
and Dutch), whose aim was to mono-
polise the trade in spices. Nowadays 
we also return to spices and the know-
ledge about their composition and ef-
fect is growing. There are natural spi-
ces, usually of plant origin, and syn-
thetic spices classified as additives. Na-
tural spices are mostly herbal and ve-
getable plants. They have a benefi-
cial effect on increasing the shelf life 
of a product and sensory attractiveness 
of food improving its taste, aroma (oil 
species), colour (anthocyanins, betala-
ins, carotenes, safrole and others) and 
final appearance (decorations of ready 
dishes). They are an ingredient of food 
used in small amounts, individually or 
as mixtures. Today, we use both herbs 
as seasoning and spices, knowing that, 
used in moderation, they have a bene-
ficial effect on human health. Herbs, 
although not mentioned in the dieta-
ry recommendations, are a source of 
functional food ingredients, such as: 
vitamins, unsaturated fatty acids, ma-

cro and micronutrients, but mostly of 
biologically active substances, of which 
the most important are alkaloids, gly-
cosides, vegetable oils, essential oils, 
tannins, mucilage and organic acids. 
Biologically active substances are used 
both in phytotherapy and often in im-
proving sensory value of food, exten-
ding the shelf life of the finished pro-
ducts or stimulating appetite. Their 
use and, above all, proper selection has 
a beneficial effect on the regulation of 
digestion by: increased excretion of di-
gestive juices, choleretic effect, regula-
ting the processes of excessive fermen-
tation as well as analgesic, spasmolytic, 
laxative and antibacterial effect.

The text presented above is a frag-
ment of the textbook „The Secrets of 
Herbs” prepared for the students of 
the Cracow School of Health Promo-
tion. It is dedicated only to a small 
part of possibilities of the use of her-
bal plants. A lot of attention in the 
work is paid to biologically active sub-
stances and the characteristics of the 
most important species within each 
group of active compounds. While di-

scussing vegetable oils and taking into 
account both nutritional recommen-
dations and their extensive use, cul-
tivated species from the group of oil 
plants were also included. The textbo-
ok highlights the quality of herbal raw 
materials, which largely depends on 
the system of farming and the applica-
tion of the recommendations of good 
technological practice.

The content of the textbook fo-
cuses primarily on the importance of 
herbs and spices in food (source of vi-
tamins and natural sweeteners, ingre-
dients responsible for colour, aroma 
and flavour), nutrition and dietetics 
(herbs used in body detoxification, 
supporting the process of digestion 
and immunostimulating). However, 
taking into consideration the growing 
interest in natural resources, the re-
turn to drugs and supplements created 
on the basis of medicinal plants and 
their increasing use in natural cosme-
tics, the textbook includes the use of 
herbs in cosmetology and – to a small 
extent, when discussing particular spe-
cies – also in medicine.

podstawy patofiZjologii 
FUNDAMENTALS OF PATHOPHYSIOLOgY      
DR ZOFIA SłODOWSKA – HAJDUK 

W skrypcie „Podstawy patofizjo-
logii” skoncentrowano się na ważnych 
zagadnieniach patofizjologii  człowie-
ka. Dział medycyny obejmujący  czyn-
niki przyczynowe choroby, mechani-
zmy regulacyjne  i patogenezę, a tak-
że skutki kliniczne wybranych jedno-
stek patologicznych.

Skrypt liczy 150 stron, zawiera 
bardzo zwarte treściwe wykłady aka-
demickie, telegraficzny skrót wiedzy 
medycznej. Głównym zagadnieniem 
w zakresie etiologii było wskazanie 

czynników odpowiadających za wy-
wołanie choroby. 

Wstępne rozdziały skryptu zosta-
ły poświęcone zagadnieniom patofizjo-
logicznym – opisano zmiany w czyn-
nościach organizmu w czasie trwania 
choroby. Zintegrowano wiedzę z zakre-
su nauk lekarskich i przedstawiono ele-
menty łańcucha patogenetycznego. Każ-
dy rozdział poświęcony chorobie zawie-
ra omówienie przyczyn choroby (etiolo-
gię), przebieg (patogenezę) oraz zmiany 
czynnościowe tj. objawy kliniczne.

W skrypcie w części I-IX omówio-
no patologię ogólną a w drugiej czę-
ści od X-XXIII patologię szczegółową 
(narządową).

Walorem skryptu jest zrozumiały 
sposób przedstawienia skomplikowa-
nych zagadnień oraz przejrzyste oma-
wianie dynamiki rozwoju procesów 
patologicznych.

Kontakt e-mail w sprawie skryptu: 
zofia.hajduk@wp.pl
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naturalne metody 
wZmacniania Zdrowia
NATURAL METHODS OF 
HEALTH IMPROVEMENT       
DR EDYTA SZCZUKA

9

The textbook „Fundamentals of 
pathophysiology” focuses on impor-
tant issues of human pathophysiolo-
gy, i.e. the branch of medicine inclu-
ding disease causative agents, regula-
tory mechanisms and pathogenesis as 
well as clinical consequences of selec-
ted pathological diseases.

The textbook is one hundred and 
fifty pages long, it contains very suc-
cinct academic lectures and presents 
medical knowledge in a nutshell. The 

main issue in terms of etiology was 
to identify the factors responsible for 
causing a disease.

The chapters are devoted to patho-
physiological issues – they include de-
scriptions of the changes in the acti-
vities of the body in the course of di-
sease. The textbook integrates know-
ledge of medical sciences and presents 
elements of the pathogenetic chain. 
Each chapter includes a discussion of 
the causes of disease (etiology), the 

course of disease (pathogenesis) and 
functional changes, i.e. clinical symp-
toms.

The textbook in part I-IX discusses 
general pathology and in the second 
part X-XXIII detailed (organ) patho-
logy.

The advantage of the textbook is 
a clear way of presenting complex is-
sues and transparent discussion of the 
dynamics of the development of pa-
thological processes.

W ostatnich latach obserwuje się 
wzrost zainteresowania problematyką 
niemedycznych metod wzmacniania 
zdrowia. Trend ten ma niewątpliwie 
związek z obserwowanym kryzysem 
oficjalnych doktryn leczenia oraz na-
sileniem się, w społeczeństwach wyso-
ko uprzemysłowionych, takich zagro-
żeń zdrowotnych jak np. zespoły chro-
nicznego zmęczenia, depresje czy cho-
roby nowotworowe. Zanieczyszczenie 
naturalnego środowiska czy chemiza-
cja żywności stanowią realne zagroże-
nie dla zdrowia współczesnego czło-
wieka. Zjawiska te zmuszają badaczy 
zajmujących się problematyką ekolo-
gii zdrowia do uporządkowania wie-
dzy na ten temat a przede wszystkim 
redefiniowania dotychczasowych me-
tod i pojęć związanych z faktem ko-
rzystania przez człowieka z szeroko ro-
zumianych, naturalnych zasobów. 

Opracowanie ma charakter in-
terdyscyplinarny. Opis zasadniczych 
aspektów związanych z problematy-
ką wzmacniania zdrowia człowieka 
opiera się więc zarówno na  tradycyj-
nej (np. ludowej) wiedzy na ten temat 
jak i najnowszych doniesieniach na-
ukowych. Przyjęcie konwencji inter-
dyscyplinarności opracowania zmu-
siło autorkę do poszukiwania wspól-
nych, dla tych dziedzin, obszarów ter-
minologicznych, określenia wzajem-
nie akceptowalnej metodologii, stoso-
wanej aparatury pojęciowej czy zakre-
su rozumienia problematyki poszcze-
gólnych monodyscyplin.   

Autorka przedstawiając organizacyj-
no-prawne aspekty funkcjonowania po-
zamedycznych praktyk w różnych kra-
jach podaje przykłady wiązania oficjal-
nych metod diagnozowania czy leczenia 
z praktykami np. medycyny ludowej. 

Przedstawione w skrypcie, różne 
koncepcje skłaniają do konkluzji, że 
idealne zdrowie tworzą przede wszyst-
kim prawidłowe odżywianie, ruch cia-
ła oraz harmonia w sferze psychoemo-
cjonalnej. Istotne jest ponadto wła-
ściwe zarządzanie szeroko rozumia-
nymi zasobami oraz rozumienie za-
sad przejawiania się w życiu człowie-
ka „praw naturalnych” jako podstawo-
wego warunku umożliwiającego dąże-
nie organizmu do stanu homeostazy. 
Pewne obszary wiedzy przedstawione 
w opracowaniu zostały opisane w spo-
sób, który ma motywować czytelnika 
do samodzielnego studiowania opisy-
wanych zjawisk oraz tworzenia na tej 
podstawie własnych wyobrażeń i kon-
kluzji.

Zasadniczą część skryptu stanowi 
opis wybranych metod wzmacniania 
zdrowia takich jak: helioterapia, ta-
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In recent years we have witnessed 
increased interest in the issues of no-
n-medical methods of health improve-
ment. This trend is undoubtedly con-
nected with the observed crisis of the 

official doctrines of treatment and an 
increase, in the highly industrialized 
societies, in such health risks as chro-
nic fatigue syndrome, depression or 
cancer. Pollution of the natural envi-

ronment or the use of chemicals in 
food are a real threat to the health of 
modern man. These phenomena for-
ce researchers dealing with the issu-
es of health ecology to systematise the 

lasoterapia, nawadnianie organizmu, 
hartowanie metodą Sebastiana Kneip-
pa, terapia bańkami lekarskimi, sauna 
i łaźnia parowa, aromaterapia, relaksa-
cja i refleksoterapia.

Opisywana w skrypcie helioterapia 
to metoda, która ze względu na wzra-
stające, w rejonach wysoko uprzemy-
słowionych, zanieczyszczenie atmos-
fery oraz zmniejszenie warstwy ozo-
nowej straciła we współczesnych cza-
sach na znaczeniu, choć stosowanie 
jej w rejonach czystych ekologicznie 
ma ogromne znaczenie dla zdrowia. 
Słońce jest bowiem dla człowieka źró-
dłem potężnej energii życiowej. W al-
ternatywnych metodach wzmacniania 
zdrowia zwraca się uwagę na korzystne 
efekty oglądania wschodów i zacho-
dów Słońca. Propagowane są też róż-
ne metody wzmacniania i relaksowa-
nia wzroku wykorzystujące naturalną 
energię światła słonecznego. 

Talasoterapia  to leczenie, wspoma-
ganie zdrowia i pielęgnacja ciała walo-
rami morza, klimatem wybrzeża mor-
skiego, kąpielami morskimi oraz sub-
stancjami pochodzącymi z morza. Prze-
bywanie w warunkach klimatu nad-
morskiego korzystnie wpływa na układ 
krążeniowo-oddechowy, pod wpływem 
bodźców termicznych usprawnieniu 
ulega przemiana materii oraz mechani-
zmy samosterujące organizmu.   

Nawadnianie organizmu jest nie-
zwykle istotne dla zdrowia człowieka 
jeśli założy się, że woda to silny roz-
puszczalnik i prawie wszystkie proce-
sy chemiczne w organizmie zachodzą 
przy jej udziale. Picie wód mineral-
nych (krenoterapia) stało się w obec-

nych czasach już nie tylko domeną 
ośrodków sanatoryjnych gdzie, w ce-
lach leczniczych, stosuje się specjali-
styczne kuracje. Krenoterapia nabie-
ra coraz większego znaczenia także dla 
przeciętnego człowieka, ze względu 
na ubożenie gleby i środków spożyw-
czych w składniki mineralne. Gwał-
townie wzrastająca sprzedaż wód mi-
neralnych stwarza konieczność infor-
mowania społeczeństwa o działaniu 
określonych wód mineralnych, obo-
wiązujących w tym zakresie zasadach 
i przepisach prawnych chroniących 
konsumenta.

Popularność koncepcji hartowa-
nia organizmu, urodzonego przed 
ponad stu laty, Sebastiana Kneippa, 
można uznać za pewnego rodzaju fe-
nomen. Ten obdarzony intuicją i pa-
sją poznawczą bawarski ksiądz propa-
gował takie metody hartowania orga-
nizmu jak chodzenie boso, chodzenie 
boso po mokrej trawie, mokrych ka-
mieniach, świeżym śniegu czy w zim-
nej wodzie. Kneipp zalecał także zim-
ne kąpiele hartujące rąk i nóg oraz po-
lewania kolan. 

Terapia bańkami lekarskimi w tra-
dycyjnych systemach leczenia jest po-
pularnym i powszechnie stosowanym 
zabiegiem. W wielu krajach funkcjo-
nowanie takich metod leczenia jak 
bańki oparte jest nie tylko o tło kul-
turowe, wielowiekowe doświadcze-
nia w stosowaniu tego rodzaju terapii, 
ale też krajową politykę zdrowotną. 
W opracowaniu przedstawiono histo-
rię stosowania baniek, rodzaje baniek, 
mechanizm ich działania, metody ich 
zastosowania, podstawowe wskazania 

i przeciwwskazania. Autorka przed-
stawiła też istotne problemy stosowa-
nia baniek w praktyce w oparciu o naj-
nowsze doniesienia naukowe. 

Opis problematyki związanej 
z sauną fińską, łaźnią rosyjską oraz bio-
sauną stanowi stosunkowo dużą część 
skryptu. W rozdziale tym przedstawio-
no także, dość rzadko opisywany w li-
teraturze, indiański szałas potów.     

Przedstawienie w skrypcie pro-
blematyki związanej z aromaterapią 
podyktowane było wzrastającą po-
wszechnością stosowania olejków ete-
rycznych. Używane są one do kąpieli, 
masażu, inhalacji, okładów czy aroma-
tyzowania pomieszczeń. Jakość olej-
ków odgrywa decydującą rolę w sku-
teczności ich oddziaływania. Pozna-
nie ich właściwości oraz przestrzeganie 
zasad ich stosowania decyduje o bez-
pieczeństwie oraz skuteczności ich od-
działywania.

Przedostatni rozdział skryptu po-
święcony został różnym metodom re-
laksacji. Zasadniczym celem tych me-
tod jest korygowanie istniejących ste-
reotypów zachowań, powodujących 
napięcia psychoemocjonalne. Bar-
dziej zaawansowane techniki oparte są 
o teorie świadomości ciała i umysłu.

Rozdział pt. „Refleksoterapia” za-
wiera podstawowe informacje doty-
czące tej obszernej dziedziny wiedzy, 
obejmującej szereg metod pracy na 
makro- i mikrosystemach organizmu. 
W rozdziale umieszczono także ryciny 
przedstawiające rozmieszczenie punk-
tów reflektorycznych na stopach. 

Kontakt e-mail w sprawie skryptu: 
edytaszczuka@poczta.onet.pl
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knowledge on this subject and, above 
all, to redefine the existing methods 
and concepts connected with the fact 
of human use of – broadly understo-
od – natural resources.

The study has an interdisciplina-
ry nature. The description of the ba-
sic aspects connected with the issues 
of human health improvement is the-
refore based on both traditional (e.g. 
folk) knowledge on the subject and 
the most recent scientific reports. Ad-
opting the interdisciplinary conven-
tion of the study has forced the au-
thor to seek areas of terminology com-
mon to these fields, identifying mutu-
ally acceptable methodology, concep-
tual apparatus used or the scope of un-
derstanding of the issues of particular 
mono-disciplines.

The author, presenting organiza-
tional and legal aspects of the functio-
ning of non-medical practices in diffe-
rent countries, gives examples of com-
bining official methods of diagnosing 
or treatment with practices of e.g. folk 
medicine.

Different conceptions presented 
in the textbook lead to the conclusion 
that the ideal health results from, abo-
ve all, proper nutrition, physical acti-
vity and harmony in the psycho-emo-
tional sphere. It is also important to 
manage the broadly defined resources 
properly and to understand the rules 
of manifestations of „natural rights” in 
human life  as a basic condition ena-
bling the body’s attempt to reach the 
state of homeostasis. Certain areas of 
knowledge presented in the study are 
described in a way which is supposed 
to motivate the reader to study the de-
scribed phenomena individually and 
to create their own ideas and conclu-
sions on this basis.

The basic part of the textbook is 
a description of selected methods of 
health improvement such as: heliothe-
rapy, thalassotherapy, body hydration, 

building up body resistance with the 
method of Sebastian Kneipp, cupping 
therapy, sauna and steam bath, aroma-
therapy, relaxation and reflexotherapy.

Heliotherapy described in the te-
xtbook is a method which, due to the 
increasing atmospheric pollution in 
highly industrialized areas and the re-
duction of the ozone layer, has lost its 
importance in modern times, altho-
ugh its use in ecologically clean re-
gions is of great importance for health. 
After all, the sun is the source of po-
werful life energy for man. In alterna-
tive methods of health improvement 
attention is paid to the beneficial ef-
fects of watching sunrises and sun-
sets. Different methods of strengthe-
ning and relaxing the eyes using natu-
ral energy of sunlight are propagated.

Thalassotherapy is a treatment, 
supporting health and body care with 
the attributes of the sea, sea coast cli-
mate, sea baths and substances derived 
from the sea. Staying in the conditions 
of the seaside climate has positive ef-
fects on the cardio-respiratory system, 
under the influence of thermal stimuli 
the metabolism and the body self-con-
trol mechanisms are improved.

Hydration of the body is extreme-
ly important for human health if you 
assume that water is a strong solvent 
and almost all chemical processes in 
the body occur with its participation. 
Drinking mineral waters (crenothe-
rapy) has nowadays become not only 
the domain of sanatoria where specia-
list treatments are used for therapeu-
tic purposes. Crenotherapy is beco-
ming more and more important also 
for the average person, because of mi-
neral impoverishment of the soil and 
food products. Rapidly increasing sale 
of mineral waters makes it necessary 
to inform the society about the effects 
of drinking particular mineral waters, 
the rules and laws in force in this re-
spect which protect the consumer.

The popularity of the conception 
of building up body resistance by Se-
bastian Kneipp, born over a century 
ago, can be considered a kind of phe-
nomenon. This Bavarian priest, gifted 
with intuition and exploratory pas-
sion, propagated methods of building 
up body resistance such as walking ba-
refoot, walking barefoot on wet grass, 
wet stones, fresh snow or in cold wa-
ter. Kneipp also recommended to-
ughening cold baths of hands and feet 
and pouring water on the knees.

Cupping therapy in traditional 
systems of treatment is a popular and 
commonly used form of therapy. In 
many countries, the functioning of 
such treatments is based not only on 
the cultural background, centuries-old 
experience in using this kind of thera-
py, but also the national health policy. 
The study presents the history of the 
use of cups, types of cups, the mecha-
nism of their action, methods of appli-
cation, basic indications and contrain-
dications. The author also presents si-
gnificant problems of using cupping 
therapy in practice on the basis of the 
latest scientific reports.

The description of the issues con-
nected with Finnish sauna, Russian 
banya and bio sauna constitutes a re-
latively large part of the script. This 
chapter also presents Indian sweat lod-
ge, rarely reported in the literature.

The presentation of the issues con-
nected with aromatherapy was dicta-
ted by increasing prevalence of the use 
of essential oils. They are used for ba-
thing, massage, inhalation, compres-
ses or room aromatisation. The quali-
ty of the oils plays a decisive role in 
the effectiveness of their impact. Un-
derstanding their properties and com-
pliance with the rules of their applica-
tion decides on the safety and effecti-
veness of their impact.

The penultimate chapter of the 
textbook is devoted to different me-



79Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

thods of relaxation. The main goal of 
these methods is correcting existing 
stereotypes of behaviour causing psy-
cho-emotional tensions. More advan-
ced techniques are based on the the-

ories of awareness of body and mind.
Chapter „Reflexotherapy” conta-

ins basic information concerning the 
extensive field of knowledge, compri-
sing a number of methods of work on 

macro- and microsystems of the body. 
The chapter also contains drawings 
presenting the location of the reflex 
points on feet.

Skrypt „Nanotechnologia żyw-
ności” jest poświęcony jednej z naj-
bardziej intrygujących i obiecujących 
technologii przełomu XX i XXI wie-
ku i zastosowaniu jej rozwiązań w pro-
dukcji żywności jej przechowywaniu 
i konsumpcji. 

Skrypt składa się z 10 rozdzia-
łów i trzech załączników omawiają-
cych teoretyczne aspekty wybranych 
zagadnień niezbędnych do zrozumie-
nia znaczenia pewnych nanoobiektów 
i zjawisk, które towarzyszą zastosowa-
niu tych obiektów, a to niezwykłość 
efektów powierzchniowych, tak bar-
dzo istotnych dla zrozumienia dzia-
łania nanocząsteczek, aromatyczność 
w chemii pozwalająca zrozumieć nie-
zwykłe właściwości fizykochemiczne 
i chemiczne grafenu i nanorurek wę-
glowych oraz teoria barwy.

Dwa pierwsze rozdziały są po-
święcone nanorozmiarom oraz wy-
jaśnieniu, czym właściwie jest nano-
technologia. W rozdziale trzecim zo-
stały przedstawione specyficzne wła-

ściwości nanocząsteczek i wynikają-
ce z tego konsekwencje jak systematy-
ka nanocząsteczek i interpretacja ob-
serwowanych zjawisk w świecie nano-
rozmiarów. Kolejny rozdział jest omó-
wieniem budowy i właściwości naj-
istotniejszych z praktycznego punk-
tu widzenia nanoobiektów, a to: grafe-
nu, fulerenów, nanocebulek, nanoru-
rek węglowych, nieorganicznych, pro-
teinowych i polisacharydowych, na-
nokapsułek, nanowłókien i nanola-
minatów, kropek kwantowych, nano-
proszów metali ich tlenków i innych 
związków metali, nanoskrobi i nano-
wody. W rozdziale 6 znajduje się omó-
wienie nanomaszyn – niezwykle atrak-
cyjnej części nanotechnologii, W roz-
dziale 7 autor przeszedł do omawia-
nia wielorakich aspektów nanotech-
nologia żywności, a to nanotechnolo-
gii w produkcji rolniczej i w produkcji 
żywności. W tym ostatnim przypadku 
zostały uwzględnione takie dziedziny 
jak inżynieria procesowa tj. wymiana 
ciepła i masy, inżynieria produkcji na-

nocząstek, synteza molekularna i na-
nobiotechnologia. W tym samym roz-
dziale zostały omówione też nanosu-
rowce zawierające naturalne i doda-
wane nanocząstki, produkty z nano-
cząstkami służące żywieniu jak i tera-
pii. Rozdział ten zamyka omówienie 
błon osłonowych i opakowań i związa-
na z nimi problemy przechowalnictwa 
żywności. Kolejny rozdział omawia 
monitoring żywności sposobami wy-
korzystującymi nanorozwiązania, a to 
rozliczne markery i sensory. W skryp-
cie tym znajduje się też omówienie 
nanocząstek stosowanych w kosme-
tyce, a więc nośniki, liposomy, nano-
kapsułki, nanoemulsje i nanoproszki.  
Skrypt zamykają rozdziały poświęco-
ne toksyczności nanocząstek, bezpie-
czeństwu ich stosowania oraz regula-
cjom prawnym. 

Autor skryptu opublikował 33 
prac i zgłosił 2 patenty z dziedziny na-
notechnologii. 

Kontakt e-mail w sprawie skryptu: 
rrtomasi@cyf-kr.edu.pl

nanotechnologia żywności  
FOOD NANOTECHNOLOgY           
PROF� DR HAB� PIOTR TOMASIK

10

The textbook „Food Nanotechno-
logy” is dedicated to one of the most 
intriguing and promising technolo-
gies of the turn of the 20th and 21st 
centuries and the use of its solutions 

in food production, storage and con-
sumption.

The textbook consists of 10 chap-
ters and three appendixes discussing 
theoretical aspects of selected issues 

necessary to understand the meaning 
of certain nanoobjects and phenome-
na that accompany the use of these 
objects, i.e. (i) the uniqueness of sur-
face effects, so essential for the under-
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W skrypcie zawarto informacje 
dotyczące początków powstawania 
ekologii i formułowania się jej jako na-
uki, a także najważniejsze pojęcia sto-
sowane w ekologii. Omówione zosta-
ły zagadnienia obiegu materii i energii 
w ekosystemie oraz szereg cykli bioge-
ochemicznych związanych z rolą wę-
gla, azotu, siarki, fosforu z udziałem 
biosfery, a także rola atmosfery i wody 
w obiegu pierwiastków. Przedstawio-
no warstwowość atmosfery oraz cha-
rakterystyczną dla Ziemi cyrkulację 
atmosferyczną. 

Traktując o ekologii ekosystemów 

i organizmów wykazano kilkupozio-
mową strukturę pokarmową ekosys-
temu, wyjaśniono pojęcie produk-
tywności biomasy i objaśniono jej wy-
stępowanie i wydajność w środowi-
sku wodnym i lądowym. Istotnym za-
gadnieniem odnoszącym się do ekolo-
gii ekosystemów, są także omówione 
w skrypcie sieci troficzne, rodzaje eko-
systemów, struktura i dynamika popu-
lacji, stabilność i sukcesja ekologiczna, 
warunki w ekosystemach z uwzględ-
nieniem takich czynników jak klimat, 
temperatura, wilgotność, dostęp świa-
tła oraz rola powietrza i gleby. 

Kolejnym poruszonym zagadnie-
niem jest wpływ szeregu czynników 
środowiskowych na funkcjonowanie 
organizmu ludzkiego, a w szczególno-
ści rola klimatu i rytmów biologicz-
nych oraz czynniki fizykochemiczne 
i biologiczne miast. Przedstawiono też 
zagadnienia ekologii żywienia w od-
niesieniu do norm żywieniowych oraz 
istniejących wielu wad żywieniowych. 

Rozwój cywilizacyjny pociągnął 
za sobą wzmożone zużycie zasobów 
naturalnych zarówno odnawialnych 
jak i nieodnawialnych, co związane 
było z zachodzącymi kolejno rewolu-

standing of nanoparticles activity, (ii) 
aromaticity in chemistry allowing to 
understand the unusual physicoche-
mical and chemical properties of gra-
phene and carbon nanotubes, and (iii) 
the theory of colour.

The first two chapters are devoted 
to nanosizes and explain what exactly 
nanotechnology is. The third chapter 
presents specific properties of nano-
particles and the resulting consequen-
ces such as the taxonomy of nanopar-
ticles and interpretation of the obse-
rved phenomena in the world of na-
nosizes. The next chapter discusses the 
structure and properties of the most 
important nanoobjects, from a prac-
tical point of view, i.e. graphene, ful-
lerenes, nanoonions, carbon, inorga-
nic, protein and polysaccharide nano-

tubes, nanocapsules, nanofibers and 
nanolaminates, quantum dots, nano-
powders of metals, their oxides and 
other metal compounds, nanostarch 
and nanowater. Chapter 6 is a discus-
sion of nanomachines – a very attrac-
tive part of nanotechnology. In chap-
ter 7 the author went on to discuss va-
rious aspects of food nanotechnolo-
gy, i.e. nanotechnology in agricultural 
production and in food production. 
In the latter case such areas were taken 
into account as process engineering, 
i.e. the exchange of heat and mass, en-
gineering of nanoparticles production, 
molecular synthesis and nanobiotech-
nology. The same chapter also discus-
ses nano raw materials containing na-
tural or added nanoparticles, products 
with nanoparticles for nutrition and 

therapy. This chapter is closed by a di-
scussion of protective membranes and 
packaging as well as problems of food 
storage connected with them. The 
next chapter discusses food monito-
ring by methods using nanosolutions, 
i.e. numerous markers and sensors. 
The textbook also contains a discus-
sion of nanoparticles used in cosme-
tics, i.e. carriers, liposomes, nanocap-
sules, nanoemulsions and nanopow-
ders. The textbook is closed by chap-
ters devoted to the toxicity of nano-
particles, the safety of their usage and 
legal regulations.

The author of the textbook has pu-
blished 33 works and has submitted 2 
patents in the field of nanotechnology.

wybrane Zagadnienia 
Z ekologii i ochrony prZyrody
SELECTED ISSUES OF ECOLOgY 
AND NATURE PROTECTION        
DR ELŻBIETA TRZYNA

11
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The textbook contains informa-
tion concerning the origins of the for-
mation of ecology and its formulation 
as a science, as well as the most impor-
tant concepts used in ecology. It di-
scusses the issues of matter and ener-
gy flow in the ecosystem and a series of 
biogeochemical cycles connected with 
the role of carbon, nitrogen, sulfur, 
phosphorus involving the biosphere, 
as well as the role of the atmosphere 
and water in the flow of the elements. 
It presents the stratification of the at-
mosphere and atmospheric circula-
tion, characteristic of the Earth.

Discussing the ecology of eco-

systems and organisms the textbook 
shows several levels of food structure 
of the ecosystem, explains the concept 
of biomass productivity and explains 
its occurrence and capacity in aquatic 
and terrestrial environments. A signi-
ficant issue discussed in the textbo-
ok and related to the ecology of eco-
systems are also trophic networks, ty-
pes of ecosystems, population structu-
re and dynamics, ecological stability 
and succession, the conditions in eco-
systems, taking into consideration fac-
tors such as climate, temperature, hu-
midity, access of light and the role of 
air and soil.

Another issue raised in the textbo-
ok is the impact of a number of envi-
ronmental factors on the functioning 
of the human body, and especially the 
role of climate and biological rhythms 
as well as physico-chemical and biolo-
gical factors of cities. It also presents 
the issues of nutrition ecology with re-
ference to standards of nutrition and 
many existing nutrition mistakes.

The development of civilization 
has led to the increased use of natu-
ral resources, both renewable and no-
n-renewable ones, which was related 
to the revolutions occurring successi-
vely in the field of agriculture and later 

cjami w dziedzinie rolnictwa, a póź-
niej w przemyśle w XVIII i XIX w., 
a wreszcie w dziedzinie naukowo – 
technicznej w XX w. Przedstawiono 
światowe i polskie zasoby oraz zużycie 
węgla kamiennego, brunatnego, ropy 
naftowej, gazu ziemnego, siarki, soli 
kamiennej, pierwiastków promienio-
twórczych, surowców skalnych, meta-
licznych, wody i żywych zasobów śro-
dowiska. W kwestii produkcji ener-
gii wykazano alternatywne do paliw 
kopalnych możliwości jej pozyskania 
(energia wody, wiatru, słoneczna, geo-
termalna, biomasy). 

Konsekwencją wielu działań czło-
wieka jest rosnące zanieczyszczenie 
środowiska i wiążące się z tym zmiany 
klimatyczne. Omówiono zanieczysz-
czenia powietrza, gleb, wód, mnogość 
odpadów, eutrofizacja wód, a także 
wszechobecny hałas towarzyszący roz-
wojowi cywilizacyjnemu, przekształce-
nia krajobrazu, sztuczne światło, pro-
mieniowanie jonizujące oraz skażenie 
promieniotwórcze związane z wieloma 
awariami elektrowni jądrowych. Wy-
jaśniono przyczyny globalnego ocie-
plenia oraz powstałej dziury ozonowej 
i zobrazowano zmiany w jej wielkości 

na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Istotnym zagadnieniem przed-

stawionym w niniejszym opracowa-
niu jest także wpływ substancji tok-
sycznych znajdujących się w środowi-
sku na funkcjonowanie organizmów, 
transfer zanieczyszczeń w sieciach tro-
ficznych oraz wpływ zanieczyszczeń na 
dostosowanie oraz ewolucję odporno-
ści. Przedstawiono główne grupy sub-
stancji toksycznych (m.in. pierwiastki, 
związki chemiczne nieorganiczne i or-
ganiczne) i przykłady ich szkodliwego 
działania. Skutkiem narażenia na obec-
ność substancji toksycznych jest rozwój 
szeregu chorób, których ogólną charak-
terystykę zawarto w rozdziale o epide-
miologii. Poruszono w nim również za-
gadnienie innych chorób występują-
cych obecnie i w przeszłości w zasięgu 
kontynentalnym czy światowym.

W wyniku działalności i bytowa-
nia człowieka powstają odpady, który-
mi są wszystkie przedmioty i substan-
cje stałe. Omówiono sposoby ich skła-
dowania, segregacji czy utylizacji (spa-
larnie odpadów). Ponadto działalność 
człowieka prowadzi do powstawania 
różnego rodzaju ścieków (przemysło-
we, komunalne, rolnicze), których 

oczyszczanie jest istotnym omówio-
nym aspektem gospodarowania odpa-
dami. 

Oprócz wykorzystania dostępnych 
zasobów przyrody człowiek doprowa-
dził do utworzenia nowych organi-
zmów zmodyfikowanych genetycznie 
(GMO). Przedstawiono ogólne zasa-
dy ich tworzenia, rodzaje istniejących 
i uprawianych GMO, obawy i nadzie-
je oraz regulacje prawne wiążące się 
z ich istnieniem i wykorzystaniem. 

Ostatnia część skryptu zawiera 
opracowanie, w którym wyszczegól-
niono rodzaje i charakterystykę ob-
szarów ustawowo chronionych. Przed-
stawiono Prawo Ochrony Środowi-
ska, które jest gałęzią prawa obejmu-
jącą zagadnienia ochrony środowiska, 
gdzie oprócz regulacji krajowych w jej 
skład wchodzą również traktaty mię-
dzynarodowe. Wyszczególniono eu-
ropejskie instytucje ochrony środowi-
ska odnoszące się do ochrony powie-
trza, wód, gospodarowania odpadami, 
oraz ustawy polskie dotyczące prawnej 
ochrony zasobów środowiska. 

Kontakt e-mail w sprawie skryptu: 
trzynae@gmail.com
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in industry in the 18th and 19th cen-
turies, and finally in the field of scien-
ce and technology in the 20th centu-
ry. The textbook presents global and 
Polish resources and consumption of 
black coal, lignite, petroleum, natural 
gas, sulfur, rock salt, radioactive ele-
ments, rock and metal materials, wa-
ter and living resources of the envi-
ronment. In terms of energy produc-
tion it shows possibilities, alternative 
to fossil fuels, of its acquisition (wa-
ter, wind, solar, geothermal, biomass 
energies).

The consequence of many human 
activities is increasing environmen-
tal pollution and the resulting clima-
te changes. The textbook discusses the 
pollution of air, soils and waters; wa-
ste multitude, water eutrophication, 
as well as the ubiquitous noise accom-
panying the development of civiliza-
tion, landscape transformations, arti-
ficial light, ionizing radiation and ra-
dioactive contamination connected 
with many failures of nuclear power 
plants. It explains the causes of global 
warming and the ozone hole illustra-

ting the changes in its size over seve-
ral decades.

An important issue presented in 
this study is also the impact of toxic 
substances found in the environment 
on the functioning of organisms, the 
transfer of pollutants in the trophic 
networks and the impact of pollution 
on the adaptation and evolution of re-
sistance. The author presents the main 
groups of toxic substances (among 
others: elements, inorganic and orga-
nic chemical compounds) and exam-
ples of their harmful effect. The re-
sult of exposure to the presence of to-
xic substances is the development of 
a number of diseases, whose gene-
ral characteristics can be found in the 
chapter on epidemiology. The latter 
also raises the issue of other diseases 
occurring currently and in the past wi-
thin the continental or global range.

As a result of the activity and exi-
stence of man, waste is generated, i.e. 
all items and solids. The author discus-
ses ways of their storage, segregation 
and utilisation (incineration plants). 
Moreover, human activity leads to the 

formation of various kinds of sewa-
ges (industrial, municipal, agricultu-
ral), whose treatment is an important 
aspect of waste management discussed 
in the textbook.

Apart from the use of available na-
tural resources, man has led to the cre-
ation of new genetically modified or-
ganisms (GMOs). The author presents 
general rules of their creation, types 
of existing and cultivated GMOs, fe-
ars and hopes as well as legal regula-
tions connected with their existence 
and use.

The last part of the textbook con-
tains a study which specifies the types 
and characteristics of the areas protec-
ted by law. It presents the Environ-
mental Law, which is a branch of law 
concerning the issues of environmen-
tal protection, where, apart from na-
tional regulations, there are also inter-
national treaties. It presents a list of 
European environmental institutions 
connected with the protection of air, 
waters, waste management, as well as 
Polish legal acts concerning legal pro-
tection of environmental resources.
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RELACJA Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 
NAUKOWEJ KWSPZ – ekologia bliżej cZłowieka

Miło nam poinformować, że Mię-
dzynarodowa Konferencja Nauko-
wa „Ekologia bliżej człowieka”, zorga-
nizowana przez Krakowską Wyższą 
Szkołę Promocji Zdrowia w dniach 
12-13 IV 2016 r., w związku z reali-
zacją projektu „Studia II stopnia: Eko-
logiczna żywność i dietetyka”, dofinan-
sowanego z Funduszu Stypendialne-
go i Szkoleniowego utworzonego ze 
środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego zakończyła się dużym 
sukcesem.

Cel, jaki przyświecał konferen-
cji, to przede wszystkim propagowa-
nie ekologii, ekologicznej żywności, 
rolnictwa ekologicznego, naturalnych 
metod produkcji żywności – mówi 
Prodziekan Krakowskiej Wyższej 
Szkoły Promocji Zdrowia, dr inż. Mi-
rosław Pysz. To zarazem upowszech-
nienie efektów projektu, w którym 

uczestniczymy, a także współpraca 
z instytucjami zajmującymi się eko-
logią, rolnictwem ekologicznym oraz 
z instytutami naukowymi, uczelniami 
w zakresie ekologii i żywności ekolo-
gicznej.

Pierwszy dzień Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej „Ekologia bli-
żej człowieka” odbywał się w Sali Ple-
narnej Urzędu Miasta Krakowa. Uro-
czystego otwarcia Konferencji doko-
nał Rektor KWSPZ Prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Tuszyński.

Po przedstawieniu uczestnikom 
konferencji przez mgr Szymona Pęka-
lę informatycznych aspektów projek-
tu norweskiego swoje referaty zapre-
zentowali między innymi:

Stanisław Kolbusz, Prezes Sto-
warzyszenia Ekosytem – Dziedzic-
two Natury wygłosił referat na temat: 
biologizacji środowiska jako głównej 

wartości zdrowego stylu życia, o wy-
korzystaniu naturalnych technologii 
w uprawie gleby i pielęgnacji ogro-
dów o rolnictwie naturalnym, gdzie 
dzięki probiotechnologii możemy ko-
rzystać z dobrodziejstw natury.

Dr Józef Krop (Fellow American 
Academy of Environmental Medici-
ne) autor książki „Ratujmy się – ele-
mentarz medycyny ekologicznej” 
przedstawił Medycynę Ekologiczną 
jako szansą na zdrowe życie. Medy-
cyna ekologiczna to dyscyplina, któ-
ra bada i ocenia wpływ czynników 
środowiskowych na człowieka, kła-
dąc szczególny nacisk na skutki dzia-
łania pokarmów, środków chemicz-
nych, wody i jakości powietrza. Le-
karz ekologiczny musi poświęcić pa-
cjentowi sporo czasu. Wytłumaczyć, 
na czym polega zdrowa dieta i higie-
niczny tryb życia. Oznacza to anali-
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zę czynników szkodliwych w jego co-
dziennej diecie, miejscu, w którym 
żyje, pracuje lub się uczy.

Podczas Konferencji został prze-
prowadzony wywiad z dr Józefem 
Kropem. Treść wywiadu i nagrania 
dostępne na stronie RadioKlinika.

Zdzisław Oszczęda, Prezes Fir-
my Nanolaboratory Nantes przed-
stawił możliwości zastosowania wody 
zdeklastrowanej w połączeniu z efek-
tywnymi mikroorganizmami. Zde-
klastrowana, czyli „przekształcona” 
woda jest doskonałym rozpuszczal-
nikiem, znakomitym transporterem 
substancji do komórek oraz swoistym 
„medium”, które oczyszcza organizm 
niwelując uszkodzone komórki. Za-
czynają one lepiej funkcjonować po-
wodując, że nasz organizm wykazu-
je zdolności do samoleczenia (zobacz 
wywiad z Prezesem Firmy wewnątrz 
numeru).

Dr Krzysztof Orleański ekspert 
norweski (NTNU Trondheim Nor-
wegia – Norweski Uniwersytet Na-
uki i Technologii) bardzo ciekawie 
opowiadał uczestnikom konferencji 
o sposobach żywienia i tradycyjnych 
produktach kuchni norweskiej.

Pierwszy dzień Konferencji zakoń-
czyła prezentacja materiałów opraco-
wanych jako końcowy rezultat projek-
tu w postaci opracowanych i wydru-
kowanych skryptów dydaktycznych. 
Każdy z autorów skryptów przedsta-
wił uczestnikom treści zawarte w swo-
ich opracowaniach (zobacz omówie-
nie skryptów wewnątrz numeru).

W drugim dniu prezentacje na-
ukowe oraz dyskusje były prowadzo-

ne w Audytorium Maximum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Zostały 
poruszone bardzo interesujące tema-
ty między innymi:

Dr Józef Krop wygłosił referat na 
temat przewodu pokarmowego – sys-
temu, który ma kunsztowną budowę 
o powierzchni dwóch kortów teni-
sowych i ma kluczowe znaczenie dla 
naszego zdrowia. Jego zdaniem naj-
istotniejsze jest odpowiednie stęże-
nie kwasu solnego w żołądku, któ-
ry odpowiada za sterylizację pokar-
mów. Na jego niedobór wpływa nad-
miar mięsa i mleka w diecie, ale tak-
że śmieciowa żywność, kofeina, niko-
tyna i stres.

Dr Zygmunt Fura z PKE przed-
stawił zagrożenia związane z używa-
niem napojów energetycznych. Pol-
ska jest na 8 miejscu w ich spożyciu 
w Europie, rynek jest wyceniany na 
800 mln złotych. W USA i Kanadzie 
odnotowano zgony po przedawkowa-
niu napojów energetycznych i w nie-
których stanach wprowadzono re-
strykcje w ich sprzedaży, tymczasem 
w Polsce wiedza na ten temat jest zni-
koma. Wiadomo, że te napoje uza-
leżniają i są szczególnie niebezpiecz-
ne w połączeniu z alkoholem, dlatego 
PKE przygotowuje kampanię eduka-
cyjną na ten temat.

Wielkim zainteresowaniem cie-
szył się referat Anny Molendy-Skow-
ronek na temat nieznanych właści-
wości ziemniaka. Badania udowad-
niają, że wbrew powszechnej opinii 
te warzywa nie są tuczące. Przeciw-
nie, mają właściwości oczyszczające, 
a dieta ziemniaczana jest stosowana 

w odchudzaniu. W dodatku zawarta 
w ziemniakach tyrozyna pozytywnie 
wpływa na nastrój człowieka i prze-
ciwdziała depresji. To powszechne 
i niedoceniane warzywo może być 
wykorzystywane także w kosmetyce.

Dr Krzysztof Krupka (KWSPZ) 
przedstawił niezwykle ciekawe bada-
nia na temat pierwiastków (krzem, 
selen, ołów, kadm), które okazują się 
być świetnymi markerami chorób no-
wotworowych. Mówił także o nie-
dostrzeganej roli elektrosmogu, któ-
ry jest jednym z ważnych czynników 
wzrostu liczby zachorowań na raka. 
Wyjaśniał także zmiany w gospodar-
ce energetycznej człowieka, które po-
woduje nowotwór.

Mgr Elżbieta Duran przedstawiła 
problem zjawiska „zmęczenia gleby”, 
czyli zdecydowanego zmniejszenia jej 
urodzajności wskutek używania na-
wozów sztucznych i pestycydów. 

Natomiast dr n. med.  Monika 
Zygmuntowicz wskazała najważniej-
sze elementy diety w chorobach ukła-
du krążenia. Szczególnie ważne jest 
wprowadzenie zwyczaju zastępowa-
nia soli innymi przyprawami, gdyż 
w Polsce spożycie NaCl jest 3-krot-
nie większe od zalecanego (zobacz ar-
tykuł wewnątrz numeru).

Konferencja zakończyła się sukce-
sem o czym świadczyło ogromne za-
interesowanie licznie przybyłych pra-
cowników naukowych z kraju i z za-
granicy, przedstawicieli organizacji 
ekologicznych, zaproszonych gości 
i studentów.

Studia Licencjackie  I stopnia

Studia magisterskie II stopnia

RELACJA Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 
NAUKOWEJ KWSPZ – EKOLOgIA BLIŻEJ CZłOWIEKA
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Studia Licencjackie  I stopnia

Studia magisterskie II stopnia

Studia Podyplomowe

stacjonarne i niestacjonarne

•	DIETETYKA

•		FIZJOTERAPIA

•		KOSMETOLOGIA

•  DIAGNOSTYKA I TERAPIA 
MANUALNA

•  DIAGNOSTYKA DIETETYCZNA 
I SYSTEMY ŻYWENIA

•  DIETETYKA

•   DIETETYKA W SPORCIE 
I REKREACJI

•  KOMPLEMENTARNE METODY 
W PROMOCJI ZDROWIA

•  MEDYCYNA ESTETYCZNA – 
KOSMETOLOGIA DLA LEKARZY

•  PODOLOGIA

•  REHABILITACJA SPORTOWA

• TRENER PERSONALNY

•   DIETETYKA I EKOLOGICZNA 
ŻYWNOŚĆ

 Specjalność
 • Dietetyka kliniczna
 • Ekologiczna żywność i dietetyka

•  KOSMETOLOGIA
 Specjalność
 • Welness & SPA
 •  Marketing i Zarządzanie 

w Kosmetologii
 • Podologia

stacjonarne i niestacjonarne

niestacjonarne

www.kwspz.pl
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REgULAMIN WYDAWNICZY
 „Promocja zdrowia i ekologia” 

to półrocznik naukowy poświęcony 
problematyce promocji zdrowia i eko-
logii.

Teksty przeznaczone do druku 
będą zakwalifikowane do jednej z na-
stępujących kategorii prac:

− o charakterze naukowo-badaw-
czym,

− poglądowe,
− programowo-metodyczne,
− historyczne,
− kazuistyczne,
− recenzje, sprawozdania, komu-

nikaty,
− tłumaczenia,
− listy do Redakcji.
Redakcja przyjmuje do druku pra-

ce oryginalne, dotychczas niepubliko-
wane. W przypadku akceptacji pracy 
do druku Autor zobowiązuje się prze-
kazać prawa autorskie dotyczące da-
nego artykułu na rzecz Wydawcy i od 
momentu akceptacji jest zobowiązany 
do nieujawniania treści artykułu aż do 
jego ukazania się w czasopiśmie. Pu-
blikacja artykułu w innym czasopi-
śmie może nastąpić jedynie za zgodą 
Wydawcy.

Prace nadesłane do druku pod-
legają ocenie recenzentów. Wstępnej 
oceny tekstów dokonuje Redakcja. 
Prace niespełniające podstawowych 
warunków publikacji będą odrzucane 
i odesłane Autorom bez oceny mery-
torycznej. Prace zakwalifikowane do 
druku przez Redakcję będą przekazy-
wane do recenzenta (lub recenzentów 
według uznania Redakcji).

Przyjmuje się następujące oceny 
stosowane przez recenzenta:

1. Polecam do druku bez zastrze-
żeń.

2. Polecam do druku z pewnymi 
poprawkami.

3. Pracę należy przeredagować 
i przekazać ponownie do recenzji.

4. Praca nie kwalifikuje się do dru-
ku.

Oceny z pozycji nr 3 i 4 wymagają 
pisemnego uzasadnienia.

Wydawca nie wypłaca honorariów 
za wydrukowanie prac, z wyjątkiem 
prac zamówionych przez Wydawcę. 
Autor (Autorzy) otrzymują bezpłatnie 
po 1 egzemplarzu czasopisma.

W przypadku nieprzyjęcia pracy 
do druku Redakcja zwraca Autorowi 
1 egzemplarz.

Kolegium Redakcyjne i Wydaw-
ca w trosce o dobro czytelnika doło-

żą wszelkich starań w celu czytelne-
go i rzeczowego przekazu treści, jed-
nak za ewentualne błędy i przeinacze-
nia mogące pojawić się w druku Kole-
gium Redakcyjne i Wydawca nie po-
noszą odpowiedzialności.

Reklamy będą publikowane na 
wyłączną odpowiedzialność reklamo-
dawców.

Instrukcja dla Autorów
Pracę należy przesłać w postaci wy-

druku oraz w formie zapisu cyfrowego 
na płycie CD lub DVD na adres Re-
dakcji lub w formie elektronicznej na 
adres e-mailowy Redakcji.

Wydruk w 2 egzemplarzach powi-
nien być wykonany na białym papie-
rze formatu A4 z podwójnym odstę-
pem między wierszami. Zalecany roz-
miar czcionki to 12 pkt. Marginesy 
nie mogą być mniejsze niż 3 cm.

Te same zasady dotyczą formy 
elektronicznej – prace należy przesyłać 
zapisane w formacie .doc, .odt lub .rtf.

W pracy należy uwzględnić:
− imię i nazwisko Autora (Auto-

rów), pierwszy Autor winien podać 
dokładny adres, telefon oraz miejsce 
pracy i zajmowane stanowisko,

− tytuł pracy,
− streszczenie w języku polskim 

i angielskim (objętość ok. 150 słów),
− słowa kluczowe w języku pol-

skim i angielskim (3-5 słów),
− objętość tekstu – do 21 600 zna-

ków; całość pracy (łącznie z tabela-
mi, rycinami i piśmiennictwem) przy 
uwzględnieniu niniejszych instruk-
cji nie może przekroczyć objętości 12 
stron A4.

Fotografie (kolorowe lub czar-
no-białe) powinny być wykonane na 
błyszczącym papierze o rozmiarze od 
13x18 do 15x20 cm lub przygotowa-
ne cyfrowo w rozdzielczości min. 225 
dpi w formacie .tif, .eps lub jpg. Przy 
zapisie w formacie .jpg należy ustawić 
kompresję obrazka na maksymalną ja-
kość.

Ryciny (kolorowe lub czarno-bia-
łe) powinny być wykonane na kal-
ce technicznej lub w formie wydruku 
komputerowego, lub w postaci cyfro-
wej w rozdzielczości min. 225 dpi do 
300 dpi (preferowane).

Fotografie i ryciny należy umiesz-
czać w osobnej kopercie i opatrzyć 
tytułami i numerami (cyfry arab-
skie). Łączny rozmiar fotografii i rycin 
w formie cyfrowej przesyłanych e-ma-

ilem nie może przekroczyć 10 mega-
bajtów.

Piśmiennictwo
Piśmiennictwo należy umieścić na 

końcu pracy: stosujemy system cyfro-
wy i układ alfabetyczny. 

W przypadku cytowania książek 
należy oprócz autora (autorów ) i ty-
tułu podać wydawcę oraz miejsce i rok 
wydania. 

Przykład:
Kasperczyk T., Kmak S.: Masaż 

punktowy i inne metody refleksotera-
pii. Kasper, Kraków 1995.

W przypadku cytowania książek 
pod redakcją należy podać ponadto re-
daktora( redaktorów) i tytuł rozdziału.

Przykład:
Kasperczyk T., Mucha D.: Reflek-

soterapia. [W:] Masaż z elementami 
rehabilitacji. Red.: R. Walaszek, Reh-
med, Kraków 2000.

Nota bibliograficzna cytowanego 
czasopisma powinna zawierać:

− autora (autorów) artykułu,
− tytuł artykułu,
− nazwę czasopisma,
− rok wydania,
− numer czasopisma,
− numer strony (zakres stron).
Przykład:
Kasperczyk T., Walaszek R.: Stra-

tegie postępowania w terapii manual-
nej. Fizjoterapia polska 2001, nr 2, s. 
173-178.

Do pozycji zwartych stron nie po-
dajemy. Strony podajemy do wszyst-
kich pozycji w przypadku cytowania, 
ale tylko w tekście.

Pozycje internetowe należy podać 
po pozycjach autorskich z zachowa-
niem kolejnej numeracji.

Przykład:
Źródła internetowe:
1. http://trocisza.wordpress.com./

konserwanty_w_kosmetykach/ (data 
pobrania: 28.08.2010)

Redakcja zastrzega sobie prawo 
dostosowania nadesłanych materiałów 
do potrzeb pisma, dokonywania po-
prawek i skrótów tekstu bez uzgodnie-
nia z Autorem.

Adres Redakcji:

KWSPZ
Al. A. Grottgera 1, 30-035 Kraków 

POLAND
e-mail: sekretariat@kwspz.pl 
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THE EDITORIAL REgULATIONS
”Health promotion and ecolo-

gy” is a six-monthly scientific periodi-
cal dedicated to promoting health and 
ecology issues.

The texts designed for publica-
tion will be classified to one of the 
following paper categories:

− of scientific research character
− based on views
− programmatic-methodological
− historical
− casuistic
− reviews, raports, announcements
− translations
− letters to the Editor
The Editorial Section accepts to 

print only the original papers, so far 
unpublished. In case of approval of 
the work to print, the Author under-
takes to hand over to the Publisher the 
copyright concerning the given artic-
le and since the moment of approval 
they are oblidged not to reveal the ar-
ticle content until it is published in 
our periodical. The publication of the 
article in another magazine is possible 
only with the consent of the Editor. 
Papers sent to print are subject to an 
assessment of the reviewers. The Edi-
torial Section takes the preliminary as-
sessment of the texts. Papers that do 
not meet the basic requiremants of the 
publication will be rejected and sent 
back to their Authors without the es-
sential evaluation. Papers accepted for 
publication by the Editorial Board will 
be submitted to the reviewer (or revie-
wers at the discretion of the Editor).

The following evaluations ap-
plied by the reviewer are being ac-
cepted:

1. Recommended to print without 
any reservations

2. Recommended to print with 
some alterations

3. The paper should be re-editted 
and send again to the review

4. Not qualified for printing
Evaluation from the position no. 3 

and 4 require written grounds.
The Editor does not pay any fees 

for printing the papers, except for the 
papers ordered by the Editor.

The Author (Authors) receives one 
copy of the periodical free of charge. 
In case of non-acceptance of the work 
to print the Editor gives back one 
copy to the Author. The Editorial Bo-
ard and the Editor, out of concern for 
the benefit of their reader’s will make 
every effort for the puropse of the cle-

ar and tangible media content, howe-
ver for any errors and distortions that 
may appear in the printing the Edi-
torial Board and the Editor shall not 
be liable. Advertisements will be pu-
blished to the sole reponsibility of the 
advertisers.

Instruction for Authors
The paper must be submitted in 

the form of the printout and in the di-
gital record on a CD or DVD to the 
address of the Editor or in the elec-
tronic form to the e-mail address of 
the Editorial Section. The printo-
ut in 2 copies should be made on the 
white A4 paper with the double spa-
ce between the lines. The recommen-
ded font size is 12 points. The margins 
cannot be snaller than 3 cm.

The same principles concern the 
electronic form – the paper should be 
sent in the .doc, .odt. or .rtf format.

In the paper the following sho-
uld be considered:

− full name of the Author (Au-
thors), the first Author should provi-
de the exact address, phone number, 
place of employment and a taken po-
sition

− the title of the paper
− the summary in Polish and En-

glish (the size of about 150 words)
− key words in Polish and English 

(3 – 5 words)
− the volmes of the text – up to 21 

600 of characters
− the whole paper (including ta-

bles, drawings and literature) taking 
into account these instructions may 
not exceed the volumes of 12 A4 for-
mat pages.

Photographs (colour or black and 
white) should be made on the glossy 
paper of size from 13x18 to 15x20 cm 
or digitally prepared at min. 225 dpi 
.tif, .eps or .jpg format. As refers the 
.jpg format, the image compression of 
the picture should be set to maximum 
quality.

Drawings (colour or black and 
white) should be made on tracing pa-
per, in the form of a computer printo-
ut or in the digital form in min. 225 
dpi to 300 dpi (preferred) resolution

Photographs and drawings should 
be placed in a spearate envelope and 
label with titles and numbers (Arabic 
numerals). The total size of photogra-
phs and figures in the digital form sent 
by e-mail may not exceed 10 megaby-
tes.

Literature
References should be palced at the 

and of the paper. The titles should be 
numbered according to the order of 
books cited in the paper. When citing 
books, apart from the author(s) and 
the title one should provide the name 
of the publisher and the place and year 
of publication.

Example:
Kasperczyk T., Kmak S.: Masaż 

punktowy i inne metody refleksotera-
pii. Kasper, Kraków 1995.

When citing books with the editor 
one should aditionally present the edi-
tor (editors) and the title of the chap-
ter.

Example:
Kasperczyk T., Mucha D.: Reflek-

soterapia [W:] Masaż z elemantami 
rehabilitacji. Red.: R.Walaszek, Reh-
med, Kraków 2000.

A bibliography note of the cited 
periodical should cover:

− Author (Authors) of the article
− title of the article
− name of the periodical
− year of publication
− number of the periodical
− number of the page (page range)
Example:
Kasperczyk T., Walaszek R.: Stra-

tegie postępowania w terapii manual-
nej. Fizjoterapia polska 2001, nr 2, s. 
173-178.

Pages should be provided to all 
items in case of quoting, but only in 
the text.

The Internet entries must be given 
after the copyright items with a conse-
cutive numbering.

Example:
Internet sources:
1. http://trocisza.wordpress.com/

konserwanty_w_kosmetykach/ (data 
pobrania: 28.08.2010)

The Editorial Section reserves the 
right to adapt the received materials 
for the needs of the periodical, make 
alterations and abstracts of the text wi-
thout the consent of the Author

The address of the Editorial  
Office and the Publisher:

KWSPZ
Al. A. Grottgera 1, 30-035 Kraków 

POLAND
e-mail: sekretariat@kwspz.pl 
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