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Assessment of nutritional status based on self-report via Internet
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Introduction. Proper nutrition is one of the basic strategies which help 
to live in good health. Changing nutritional habits to make them more 
healthy is very important but first we have to acquire precise knowledge 
on nutritional status of both the population and individuals.

Aim. To assess nutritional status of a sample of Polish population that used 
web-based Nutri-Day application. 

Material and method. Respondents filled a 24h nutritional self-recall. 
Our analysis covered the data collected between January 2008 and May 
2009. The recalls with total energy intake less than 750 kcal were excluded 
from the analysis. The final database consisted of 170 recalls given by 113 
respondents. From the self-reports the daily intakes of energy, macronutrients, 
vitamins and mineral components were calculated. In addition we assessed 
the percentage of recommended intake at the safe level. 

Results. Mean energy intake was 1687.0 kcal (SD = 663.6) and for 54.1% 
of recalls it was lower than 75% of the recommended intake. We have 
noticed a relatively high percentage of energy from fats (mean: 33.2%). In 
this population the intakes of calcium and iron were too low – 64.7% and 
61.8% of the respondents did not achieve 75% of RDA for calcium and 
iron respectively. We have also observed that the intakes of vitamin B1 and 
PP were low – especially low intake of vitamin B1 was observed in those 
who declared moderate level of physical activity (69.4% vs. 52.0% in a 
group of light physical activity; p=0.027). The intakes of vitamin C and 
vitamin A were high – higher than 200% of RDA (206.0% for vitamin C 
and 200.0% for vitamin A).

Conclusions. In the study population we observed significant deviations 
from nutritional recommendations in the intake of macronutrients, low 
intake of vitamins B1, PP, calcium and iron. 
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Wprowadzenie. Prawidłowe żywienie jest jedną z podstawowych strategii 
pomagających zachować zdrowie. Podejmowanie działań w tym zakresie 
wymaga jednak najpierw odpowiedzi na pytanie jak wygląda żywienie tak 
poszczególnych jednostek, jak i całej populacji. 

Cel badania. Ocena żywienia grupy użytkowników aplikacji internetowej 
Nutri-Day w oparciu o dane z samodzielnie wypełnianego 24-godzinnego 
wywiadu żywieniowego, umieszczonego na stronie WWW. 

Materiał i metoda. W analizie uwzględniono dane wprowadzone od 
stycznia 2008 do maja 2009. Ostateczna analiza objęła 170 wywiadów 
żywieniowych pochodzących od 113 respondentów. Na podstawie danych 
o spożyciu z ostatnich 24 godz. oszacowano całkowitą podaż energii, 
składników energetycznych oraz witamin i minerałów. Uzyskana podaż 
została porównana z normami spożycia na poziomie bezpiecznym. 

Wyniki. Oszacowana średnia dzienna podaż energii w badanej populacji 
wynosiła 1687,0 kcal (SD = 663,6), przy czym 54,1% analizowanych racji 
nie osiągało wartości 75% normy. W całodziennych racjach pokarmowych 
zaobserwowano stosunkowo wysoki udział tłuszczu; przeciętnie 33,2% 
energii pochodziło z tłuszczu. Obserwowana podaż wapnia oraz żelaza była 
zbyt niska w stosunku do zaleceń – poziomu 75% normy nie osiągnęło 
64,7% racji dla wapnia i 61,8% dla żelaza. Spośród witamin niedobory 
najczęściej dotyczyły witamin B1 i PP. Niedobór witaminy B1 występował 
znacznie częściej u osób deklarujących umiarkowany poziom aktywności 
fizycznej (69,4% vs 52,0% osób w grupie z niską aktywnością fizyczną; 
p=0,027). Podaż witamin C i A była stosunkowo wysoka, średnia podaż 
tych witamin przekraczała 200% normy (206,0% dla wit. C i 200,0% 
dla wit. A).

Wnioski. W populacji korzystającej z aplikacji internetowej zaobserwowano 
nieprawidłowości w zakresie podaży składników energetycznych oraz wysoki 
odsetek racji charakteryzujących się niedoborem witamin B1 i PP, wapnia 
oraz żelaza. 
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Wprowadzenie

	 W	wielu	badaniach	potwierdzono	zależność	po-
między	zwyczajami	żywieniowymi	a	występowaniem	
chorób	takich	jak	otyłość,	cukrzyca,	choroba	niedo-
krwienna	serca,	osteoporoza	czy	niektóre	nowotwory	

[1,	2,	3].	Sposób	żywienia	należy	do	czynników	mo-
dyfikowalnych,	jednak	jego	zmiana	jest	bardzo	trudna,	
gdyż	 nawyki	 żywieniowe	 warunkowane	 są	 tradycją,	
zachowaniami	 wyniesionymi	 z	 domu	 rodzinnego	
i	utrwalanymi	przez	lata,	[4,	5].	Często	nawet	osoby,	
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u	których	pojawiły	się	choroby	mogące	mieć	związek	
z	nieprawidłową	dietą,	nie	przestrzegają	zaleceń	ży-
wieniowych.	Podejmowanie	działań	w	zakresie	zmiany	
zwyczajów	 żywieniowych	 wymaga	 jednak	 najpierw	
odpowiedzi	na	pytanie	jak	wygląda	aktualne	żywienie	
i	co	należy	w	nim	zmodyfikować.	Monitorowanie	spo-
sobu	żywienia	stanowi	również	podstawę	oceny	ryzyka	
wystąpienia	w	populacji	niedoborów	lub	nadmiarów	
pokarmowych	 oraz	 wynikających	 z	 nieprawidłowej	
diety	skutków	zdrowotnych.
	 Współcześnie	 bardzo	 często	 w	 poszukiwaniu	
informacji	 wykorzystujemy	 możliwości	 jakie	 daje	
Internet.	 Jest	 on	 często	 pierwszym	 i	 najszybszym	
źródłem	wiadomości,	w	tym	również	o	prawidłowym	
sposobie	 żywienia.	 Dlatego	 też	 autorzy	 postanowili	
wykorzystać	 ten	 sposób	 komunikacji	 do	 zbierania	
danych	o	sposobie	żywienia	populacji.	

Cel badania

	 Ocena	 żywienia	 grupy	 użytkowników	 aplikacji	
internetowej	 Nutri-Day	 w	 oparciu	 o	 dane	 z	 samo-
dzielnie	wypełnianego	przez	respondentów	wywiadu	
24-godz.	

Materiał i metody

	 Dane	żywieniowe	zostały	zebrane	przy	pomocy	
formularza	internetowego	umieszczonego	na	stronie	
www.zywienie.cm-uj.krakow.pl.	Jest	to	ogólnodostęp-
na	strona	internetowa,	na	której	umieszczona	została	
aplikacja	pozwalająca	na	samodzielne	wprowadzenie	
danych	o	wszystkich	pokarmach	i	napojach	spożytych	
w	ciągu	ostatniej	doby	(zasada	wywiadu	24-godz.).	
Zwrotnie	 respondent	 otrzymuje	 wyniki	 w	 postaci	
oszacowania	ilości	energii,	białka,	tłuszczu,	węglowo-
danów,	witamin	i	składników	mineralnych	pochodzą-
cych	ze	spożytej	całodniowej	racji	pokarmowej	(CRP)	
oraz	procentowego	pokrycia	norm	żywieniowych	na	
poziomie	bezpiecznym,	opracowanych	dla	populacji	
polskiej	[6].	Zasady	działania	portalu	opisano	szcze-
gółowo	wcześniej	[7].	
	 Dane	wykorzystane	w	tym	badaniu	zebrane	zosta-
ły	w	okresie	styczeń	2008	–	maj	2009.	W	okresie	tym	
na	stronie	WWW	wprowadzonych	zostało	228	jadło-
spisów.	Dla	potrzeb	bieżącej	analizy	ograniczono	się	
do	tych	racji	pokarmowych,	dla	których	całodzienna	
podaż	energii	była	wyższa	niż	750	kcal.	Ograniczenie	
to	 miało	 na	 celu	 usunięcie	 jadłospisów	 niepełnych,	
zawierających	pojedyncze	potrawy	lub	takich,	które	
zostały	 wprowadzone	 tylko	 częściowo,	 „na	 próbę”,	
itp.	Ostatecznie	w	analizie	wykorzystano	dane	dla	170	
racji	pokarmowych	pochodzących	od	113	osób.	
	 W	 oparciu	 o	 tablice	 wartości	 odżywczej	 [8]	
oszacowano	 dla	 każdej	 CRP	 podaż	 energii,	 białka	
(z	podziałem	na	roślinne	i	zwierzęce),	tłuszczu,	wę-

glowodanów,	błonnika,	witamin	(ekwiwalent	retino-
lu,	ekwiwalent	a-tokoferolu,	B1,	B2,	PP,	B6,	C)	oraz	
składników	mineralnych	(sód,	potas,	magnez,	wapń,	
żelazo,	fosfor).	Dla	poszczególnych	składników	pokar-
mowych	obliczono	procent	pokrycia	normy	z	uwzględ-
nieniem	płci,	wieku,	masy	ciała	i	poziomu	aktywności	
fizycznej	 badanych	 –	 dane	 te	 były	 wymagane	 przy	
wprowadzaniu	danych	do	formularza	internetowego.	
Ponieważ	analizowano	pojedyncze	racje	pokarmowe,	
za	niedoborowe	przyjęto	te,	dla	których	wartość	po-
daży	 poszczególnych	 składników	 odżywczych	 była	
niższa	niż	75%	poziomu	bezpiecznego	spożycia.	
	 Podaż	energii	i	składników	pokarmowych	porów-
nywano	 w	 grupach	 płci,	 wieku	 (≤20,	 21-40,	 >40),	
aktywności	fizycznej	oraz	wskaźnika	wagowo-wzro-
stowego	(BMI).	Ponieważ	tylko	6	osób	deklarowało	
wysoki	 poziom	 aktywności	 fizycznej	 rozpatrywano	
tylko	 dwie	 grupy:	 niska	 aktywność	 fizyczna	 oraz	
umiarkowana	aktywność	fizyczna,	natomiast	ze	wzglę-
du	 na	 wartość	 wskaźnika	 BMI	 wyodrębniono	 dwie	
grupy:	norma	i	niedowaga	(BMI<25)	oraz	nadwaga	
i	otyłość	(BMI≥25).
	 Ze	względu	na	skośność	rozkładów	podaży	ener-
gii	 oraz	 analizowanych	 składników	 pokarmowych	
w	opisie,	oprócz	średniej	i	odchylenia	standardowego,	
wykorzystano	medianę	i	kwartyle.	Porównanie	podaży	
poszczególnych	składników	pokarmowych	w	analizo-
wanych	grupach	oparto	na	teście	w	Manna-Whitney’a	
(dla	dwóch	grup)	oraz	 teście	Kruskala-Wallisa	(dla	
trzech	 grup).	 W	 analizie	 częstości	 niedoborów	 w	
zależności	 od	 płci,	 wieku,	 BMI	 oraz	 aktywności	 fi-
zycznej	 badanych	 został	 wykorzystany	 test	 χ2	 oraz	
test	dokładny	Fishera	(dla	małych	liczebności).	Ana-
lizę	wykonano	za	pomocą	pakietu	SPSS,	przyjmując	
poziom	istotności	a=0,05.

Wyniki

	 Większość	 wprowadzonych	 racji	 pochodziła	 od	
kobiet	 (86,5%).	 Średni	 wiek	 badanej	 subpopulacji	
wynosił	31,2	lata,	ponad	połowa	respondentów	była	
w	wieku	21-40	lat,	przy	czym	najmłodszy	respondent	
miał	 13,	 zaś	 najstarszy	 79	 lat	 (tab.	 I).	 Przeciętna	
podaż	energii	w	CRP	wynosiła	1687,0	kcal	(zakres:	
759,6-3878,2)	 co	 stanowi	 średnio	 77,1%	 pokrycia	
zapotrzebowania	 wyznaczonego	 z	 uwzględnieniem	
płci,	wieku	oraz	poziomu	aktywności	fizycznej	respon-
dentów	 (tab.	 II).	 W	 szczególności	 zaobserwowano	
niską	 podaż	 energii	 w	 grupie	 kobiet	 (1613,3	 kcal	
vs	 2158,4	 kcal	 u	mężczyzn;	 p=0,002)	 oraz	 u	 osób	
młodych	(1486,2	kcal	vs	1741,5	kcal	u	osób	w	wieku	
21-40	lat	i	1739,46	kcal	dla	wieku	>40	lat;	p=0,024).	
Dla	ponad	połowy	obserwowanych	racji	pokarmowych	
podaż	 energii	 była	 niższa	 niż	 75%	 procent	 normy.	
Częściej	racje	niedoborowe	występowały	u	kobiet	niż	
u	mężczyzn	(57,1%	vs	34,8%)	oraz	u	osób	młodych	
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a	 odsetek	 ten	 malał	 wraz	 z	 wiekiem	 respondentów.	
Zależności	te	były	statystycznie	istotne.	
	 Średnia	zawartość	białka	w	CRP	wynosiła	63,7	g	
(zakres:	 18,6-149,9).	 Analizując	 zależność	 podaży	
białka	 od	 wybranych	 zmiennych	 niezależnych	 za-
obserwowano,	 że	 jedynie	 płeć	 statystycznie	 istotnie	
wpływała	na	jego	podaż	(średnia:	80,7	g	–	mężczyźni,	
61,1	g	–	kobiety;	p=0,006).	Niedobory	białka	były	
rzadkie,	zaobserwowano	je	jedynie	w	14,7%	racji	(ryc.	
2),	przy	czym	częściej	występowały	u	osób	z	nadwagą	
niż	u	osób	z	prawidłową	masą	ciała	(ryc.	3).	
	 Zawartość	tłuszczu	w	CRP	wynosiła	przeciętnie	
65,5	g,	 jednak	różniła	 się	ona	 istotnie	w	zależności	
od	 płci	 oraz	 poziomu	 aktywności	 fizycznej	 respon-
dentów.	 Zbyt	 niską	 podaż	 tłuszczu	 zaobserwowano	
dla	46,5%	analizowanych	racji.	Statystycznie	istotne	
różnice	w	częstości	niedoborowych	racji	występowały	
w	zależności	od	płci	(26,1%	u	mężczyzn	i	46,9%	u	ko-
biet),	wieku	–	szczególnie	często	niedobory	tłuszczu	
występowały	u	osób	młodych	(66,7%),	BMI	–	częściej	
racje	niedoborowe	występowały	u	osób	z	prawidłową	
masą	ciała	(52,1%)	oraz	deklarujących	umiarkowaną	
aktywność	fizyczną	(56,9%)	–	ryc.	2	i	3.	Mimo	sto-
sunkowo	niskiej	ilości	tłuszczu	w	CRP,	był	on	źródłem	
33,2%	energii,	co	wynika	ze	znacznie	obniżonej	kalo-
ryczności	badanych	racji	(ryc.	1).

Tabela I. Charakterystyka badanych
Table I. Characteristics of the study population

N %

Płeć /Gender

Kobieta /Female 147 86,5

Mężczyzna /Male 23 13,5

Wiek/Age

≤ 20 36 21,2

21 – 40 96 56,5

>40 38 22,4

BMI

<25 117 68,8

≥ 25 53 31,2

Poziom aktywności fizycznej /Physical activity level

Niski /Low 98 57,6

Umiarkowany /Medium 72 42,4

Ryc. 1. Udział głównych składników odżywczych w dostarczaniu energii

Fig. 1. The content of macronutrients in energy balance
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Tabela II. Przeciętna wartość energetyczna i zawartość składników odżywczych w CRP
Table II. The average energy values and content of nutrients in DFR

Podaż /Intake Pokrycie norm /Norm coverage

Średnia 
/mean

SD Mediana 
/median

(Q3-Q1)/2  Średnia 
/mean

SD Mediana 
/median

(Q3-Q1)/2

Energia/ Energy (kcal) 1687,0 663,6 1548,1 510,8 77,0 29,4 72,1 21,2

Białko /Protein (g) 63,7 24,8 60,2 16,9 123,7 47,8 115,5 34,4

Białko zwierzęce /Animal protein (g) 41,6 19,5 38,4 12,8

Białko roślinne /Plant protein (g) 22,1 11,2 20,4 7,0

Tłuszcze /Fat (g) 65,5 34,5 60,2 21,6 90,1 49,6 81,7 29,6

Cholesterol (mg) 309,3 239,5 228,9 150,0 103,1 79,8 76,3 50,0

Węglowodany /Carbohydrates (g) 227,5 101,9 216,6 71,3

Błonnik /Fiber (g) 18,1 9,1 16,5 5,8 90,3 45,6 82,4 29,0

Ekw. retinolu /Retinol eq. (µg) 1225,7 1567,0 838,5 570,8 200,0 261,0 137,3 84,4

Retinol /retinol (µg) 565,2 1396,4 315,1 196,9

b-karoten /b-carotene (µg) 3954,0 4509,1 2417,3 2378,8

Ekw. a-tokoferolu /a-tocopherol eq. (µg) 10,9 11,3 8,3 3,9 134,3 139,8 102,6 48,0

Wit. B1 /Vit. B1 (mg) 1,1 0,5 1,0 0,4 68,4 30,7 62,1 23,7

Wit. B2 /Vit. B2 (mg) 1,5 0,7 1,3 0,4 95,2 43,8 86,5 24,2

Wit. PP /Vit. PP (mg) 13,4 6,7 12,3 4,1 74,0 36,5 67,5 23,9

Wit. B6 /Vit. B6 (mg) 1,6 0,8 1,4 0,5 91,2 41,8 84,3 27,4

Wit. C /Vit. C (mg) 123,6 113,7 92,7 58,5 206,0 189,5 154,5 97,5

Sód /Sodium (mg) 1805,2 1856,7 1474,8 572,7 314,9 323,7 257,2 99,6

Potas /Potassium (mg) 2775,4 1142,5 2589,1 662,0 81,1 33,6 77,5 18,7

Wapń /Calcium (mg) 673,9 405,6 574,0 225,5 72,5 43,5 63,7 23,3

Fosfor /Phosphorus (mg) 1108,2 446,3 1039,8 250,0 155,2 63,2 142,9 34,0

Magnez /Magnesium (mg) 257,8 115,2 242,4 62,6 88,8 38,8 82,4 22,0

Żelazo /Iron (mg) 9,7 4,0 8,7 2,6 72,0 32,0 65,1 20,7
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	 Średnia	podaż	węglowodanów	w	badanych	racjach	
pokarmowych	wynosiła	227,5	g	i	zależała	ona	przede	
wszystkim	 od	 poziomu	 aktywności	 fizycznej	 bada-
nych.	Większy	dowóz	węglowodanów	zaobserwowano	
w	racjach	osób	deklarujących	umiarkowany	wysiłek	
fizyczny	–	255,6g	vs.	206,9g	w	grupie	osób	z	niską	
aktywnością	 (p=0,003).	 Podobną	 zależność	 zaob-
serwowano	dla	podaży	błonnika.	Niedobory	błonnika	
zanotowano	ogółem	dla	41,8%	CRP	(ryc.	2),	a	racje	
niedoborowe	częściej	występowały	u	osób	z	niską	ak-
tywnością	(52,0%	vs	27,8%;	ryc.3).
	 Analiza	 podaży	 witamin	 wskazała	 stosunkowo	
wysoką	zawartość	w	CRP	witaminy			A	wyrażonej	jako	
ekwiwalent	retinolu	–	przeciętnie	200,0%	normy	na	
poziomie	bezpiecznym,	witaminy	C	(206,0%	normy)	
oraz	witaminy	E	(ekwiwalent	a-tokoferolu	–	134,3%	
normy).	Jednocześnie	zaobserwowano	zbyt	niską	po-
daż	witamin	z	grupy	B:	przeciętnie	podaż	witaminy	
B1	pokrywała	68,4%	normy,	B2	–	95,2%,	PP	–	74,0%	
a	witaminy	B6	–	91,2%.	Podaż	prawie	wszystkich	ana-
lizowanych	witamin	(oprócz	witaminy	A)	była	wyższa	
w	 racjach	 mężczyzn	 niż	 kobiet	 (ryc.	 2).	 Zawartość	
witaminy	C	w	badanych	racjach	istotnie	różniła	się	
w	zależności	od	poziomu	aktywności	fizycznej	oraz	
wieku	 badanych.	 Wykazano	 szczególnie	 wysokie	
niedobory	w	dziennych	racjach	pokarmowych	witamin	
B1	(59,4%)	oraz	PP	(58,8%).	
	 Niedoborowe	 racje	 pokarmowe	 dla	 witaminy	 B1	
częściej	występowały	u	kobiet,	osób	z	prawidłową	masą	
ciała	i	umiarkowaną	aktywnością	fizyczną	(ryc.	1	i	2).	
	 W	analizowanych	racjach	zaobserwowano	szcze-
gólnie	niską	podaż	wapnia	–	średnio	CRP	zawierała	
673,9	g	wapnia	co	pokrywało	72,5%	normy.	Analiza	
wykazała,	że	wraz	z	wiekiem	respondentów	obniża	się	
jego	podaż	(średnio	786,6	g	dla	wieku	≤	24,	663,3	g	
dla	 wieku	 21-40,	 593,9	 g	 dla	 osób	 powyżej	 40	 lat;	
p=0,033).	Aż	64,7%	z	ogółu	racji	pokrywało	mniej	
niż	75%	zapotrzebowania	na	poziomie	bezpiecznym.	
Pokrycie	norm	nie	 różniło	 się	w	zależności	od	płci,	
wieku,	BMI	czy	poziomu	aktywności	fizycznej	bada-
nych.	Również	podaż	żelaza	była	zbyt	niska	–	śred-
nio	badane	racje	zawierały	9,7	mg	(72,0%	normy).	
Kobiety	w	swoich	racjach	przyjmowały	istotnie	mniej	
żelaza	(9,5	mg)	niż	mężczyźni	(11,3	mg).	61,8%	racji	
charakteryzowało	się	zbyt	niską	podażą	żelaza,	przy	
czym	znacznie	częściej	racje	niedoborowe	obserwowa-
no	u	kobiet	(66,7%)	niż	u	mężczyzn	(30,4%).	Zależ-
ność	ta	była	istotna	statystycznie	(p=0,001;	ryc.	2).	
Zwraca	natomiast	uwagę	bardzo	wysoka	podaż	sodu,	
kilkukrotnie	przewyższająca	minimalne	spożycie.	

Dyskusja

	 Wśród	 osób	 korzystających	 z	 aplikacji	 Nutri-
Day	przeważały	młode	kobiety	i	mieszkańcy	dużych	
miast.	Respondenci	najczęściej	wypełniali	pojedyncze	

Ryc. 2. Częstość występowania niedoborowych CRP w zależności od 
płci i wieku (* p<0,05)

Fig. 2. Prevalence of nutrient deficiencies in DFR according to gender 
and age (* p<0,05)
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wywiady,	choć	były	też	osoby	regularnie	korzystające	
z	 możliwości	 oceny	 swojej	 diety.	 Należy	 zauważyć,	
iż	jest	to	specyficzna	populacja	–	osoby	korzystające	
z	 Internetu	 i	 w	 większym	 stopniu	 zainteresowane	
zagadnieniami	 związanymi	 z	 żywieniem.	 Jednak	 to	
zwiększone	 zainteresowanie	 nie	 przekłada	 się	 na	
znajomość	 prawidłowego	 komponowania	 posiłków	
tak,	 by	 całodzienna	 racja	 pokarmowa	 dostarczała	
wszystkich	 niezbędnych	 składników	 pokarmowych	
w	 odpowiedniej	 ilości.	 Mimo,	 że	 struktura	 podaży	
głównych	składników	odżywczych	była	zbliżona	do	
zaleceń	dietetycznych,	z	wyjątkiem	nieco	zawyżonej	
ilości	energii	pochodzącej	z	tłuszczu,	bliższa	analiza,	
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do	 zaburzeń	 enzymatycznych	 i	 metabolicznych,	
osłabienia	funkcjonowania	mechanizmów	odporno-
ściowych	ustroju	oraz	wpływać	niekorzystnie	na	układ	
nerwowy	 [13].	 Częstość	 występowania	 niedoborów	
w	CRP	dla	pozostałych	witamin	była	znacznie	rzad-
sza,	a	przeciętne	spożycie	dla	witamin	A	i	C	znacznie	
przekraczało	 normę,	 co	 jest	 zgodne	 z	 obserwacjami	
innych	autorów	[10,	11,	14].	Jest	to	prawdopodobnie	
wynik	wysokiego	spożycia	warzyw,	owoców	i	soków;	
w	Polsce	obserwuje	się	trend	wzrastający	dla	spożycia	
dla	tych	produktów	od	lat	90.,	wyjątkiem	jest	jedynie	
spadek	 konsumpcji	 ziemniaków	 [15,	 16].	 Jednak,	
zważywszy	na	zbyt	małą	ilość	błonnika	w	analizowa-
nych	racjach	pokarmowych,	przypuszczać	należy,	że	
głównym	źródłem	tych	witamin	są	soki	owocowe,	oraz	
w	 pewnej	 mierze	 wzbogacane	 w	 witaminy	 tłuszcze	
roślinne.	Z	drugiej	strony	należy	się	zastanowić,	czy	
tak	duże	niedobory	witamin	z	grupy	B	przy	wysokiej	
podaży	pozostałych	witamin,	nie	są	skutkiem	błędne-
go	przekonania	społeczeństwa,	że	źródłem	witamin	są	
tylko	warzywa	i	owoce.	
	 W	badanej	populacji	zaobserwowano	bardzo	nie-
korzystną	strukturę	podaży	składników	mineralnych.	
Z	 jednej	 strony	 bardzo	 wysoka	 podaż	 sodu	 i	 fosforu,	
a	z	drugiej	 zbyt	 niska	 wapnia	 i	 żelaza	 –	 niedoborowe	
CRP	stwierdzono	dla	ponad	60%	analizowanej	popu-
lacji.	Optymalnie	stosunek	wapnia	do	fosforu	w	diecie	
powinien	wynosić	1:1,	natomiast	w	przeciętnej	anali-
zowanej	CRP	zawartość	fosforu	znacznie	przewyższała	
zawartość	wapnia.	Obserwacje	te	pokrywają	się	z	wyni-
kami	innych	badań	prowadzonych	w	różnych	grupach	
populacji	 polskiej	 [17,	 18].	 Nadmierna	 ilość	 fosforu	
obniża	 przyswajalność	 wapnia,	 co	 u	 osób	 młodszych	
może	 prowadzić	 do	 zaburzeń	 mineralizacji	 kośćca,	
u	starszych	 powodować	 demineralizację	 i	zwiększać	
ryzyko	 osteoporozy	 w	 późniejszym	 wieku	 [13].	 Do-
datkowo	nadmierna	podaż	sodu,	obserwowana	również	
wśród	osób	korzystających	z	naszej	aplikacji,	zwiększa	
wydalanie	wapnia	wraz	z	moczem,	co	może	potęgować	
ten	 niekorzystny	 efekt	 [19].	 Niskie	 spożycie	 wapnia	
w	populacji	 polskiej	 podkreślają	 autorzy	 wielu	 badań	
[20].	Odpowiada	za	to	w	dużej	mierze	spadek	konsump-
cji	mleka	i	przetworów	mlecznych,	obserwowany	od	lat	
90.	[16,	21].	Badania	nad	sposobem	żywienia,	przede	
wszystkim	młodych	osób,	wskazują,	że	przeciętne	spo-
życie	mleka	i	jego	przetworów	w	populacji	jest	znacznie	
niższe	 od	 zalecanego	 [22].	 Równie	 niepokojąca	 jest	
częstość	występowania	niedoborowych	CRP	dla	żelaza,	
zwłaszcza	 w	 odniesieniu	 do	 młodych	 kobiet.	 Subkli-
niczne	 niedobory	 tego	 pierwiastka	 mogą	 powodować	
obniżenie	wydolności	fizycznej	oraz	zaburzenia	funkcji	
układu	immunologicznego,	większy	niedobór	prowadzi	
do	niedokrwistości	niedobarwliwej	[6].	
	 Kontrowersyjna	pozostaje	wysoka	częstość	niedo-
borowych	CRP	pod	względem	energii	–	ponad	połowa	
ocenianych	 racji	 miała	 wartość	 kaloryczną	 poniżej	
75%	zaleceń.	Prawdopodobnie	jest	to	spowodowane	

Ryc. 3. Częstość występowania niedoborowych CRP w zależności od 
BMI i aktywności fizycznej (* p<0,05)

Fig. 3. Prevalence of nutrient deficiencies in DFR according to BMI and 
physical activity (* p<0,05)
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z	uwzględnieniem	 norm	 zapotrzebowania	 na	 sub-
stancje	odżywcze,	wykazała	szereg	nieprawidłowości.	
Spośród	wszystkich	ocenianych	CRP	ponad	połowa	
miała	za	małą	wartość	energetyczną	oraz	zbyt	niską	
zawartość	witaminy	B1	i	PP.	Nieco	rzadziej	niedobory	
występowały	w	odniesieniu	do	pozostałych	witamin	
z	 grupy	 B.	 Obserwacje	 te	 znajdują	 potwierdzenie	
w	wielu	 badaniach	 dotyczących	 populacji	 różnych	
regionów	Polski	i	różnych	grup	wiekowych,	począwszy	
od	małych	dzieci,	poprzez	młodzież,	po	osoby	dorosłe	
i	starsze	wiekiem,	gdzie	również	najczęściej	obserwo-
wane	są	niedobory	witamin	z	grupy	B	[9,	10,	11,	12].	
Niedostateczna	podaż	tych	witamin	może	prowadzić	
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faktem,	że	z	aplikacji	korzystały	głównie	młode	kobie-
ty,	które	często	stosują	diety	ograniczające	podaż	kalo-
rii.	Zaobserwowano	bowiem	wyraźny	spadek	udziału	
niedoborowych	 racji	 pokarmowych	 pod	 względem	
energii	wraz	z	wiekiem	ocenianej	populacji.	Również	
w	literaturze	można	znaleźć	szereg	doniesień	mówią-
cych	o	częstym	występowaniu	zaburzeń	żywieniowych	
i	stosowaniu	diet	restrykcyjnych	w	grupach	nastola-
tek	i	młodych	kobiet	[23,	24].	Ograniczenie	podaży	
energii	w	badanej	grupie	wiązało	się	przede	wszystkim	
z	ograniczeniem	podaży	tłuszczu,	ale	również	częstość	
występowania	niedoborów	witaminy	B1,	E,	wapnia,	
fosforu	i	żelaza	była	największa	w	najmłodszej	grupie	
wiekowej.	
	 Wyniki	naszych	badań	należy	 jednak	rozpatry-
wać	z	tym	zastrzeżeniem,	że	odnoszą	się	jedynie	do	

wybranej	części	populacji	–	korzystającej	z	komputera	
i	mającej	dostęp	do	Internetu.	Według	danych	GUS	
w	2007	roku	dostęp	do	Internetu	posiadało	36,6%	go-
spodarstw	domowych,	w	tym	zaledwie	14,4%	spośród	
gospodarstw	emerytów	i	rencistów	[25].
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	 Podaż	składników	odżywczych	w	CRP	badanej	po-
pulacji	znacznie	odbiegała	od	zaleceń.	Zaobserwowa-
no	wysoki	odsetek	niedoborowych	racji	pokarmowych	
w	odniesieniu	do	tłuszczu,	witaminy	B1,	PP,	wapnia	
i	żelaza.	Grupą,	gdzie	występowało	najwięcej	nieprawi-
dłowości	były	osoby	do	20	r.ż.,	głównie	kobiety.	W	tej	
grupie	 najczęściej	 występowały	 niedoborowe	 racje	
pokarmowe	dla	energii,	tłuszczu,	błonnika,	witaminy	
B1,	E,	wapnia	i	żelaza.
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