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Udział suplementów diety w żywieniu osób dorosłych
Participation of dietary supplements in adult nutrition

Julita Reguła, Anna Gramza-Michałowska, Barbara Stachowiak

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Introduction. At present in Poland a growing popularity  of dietary 
supplement intake in different social groups is noticed. An excessive 
consumption of dietary supplements can lead to the substance 
accumulation Tin the body with negative health consequences.

Aim. To assess the intake of vitamins and minerals in diets and sorts of 
supplements consumed by adults.

Material and methods. The studies were conducted on 220 persons 
(30-59 years of age). The nutrient intake from food and supplements was 
assessed with a 7-day dietary record and the questionnaire method.

Results. The intake of supplements was declared by 43% women and 
11% men. The respondents predominantly chose multivitamin-mineral 
and multivitamin preparations. They usually selected one preparation 
a day (30%), whereas 23% took 3 different pharmacological preparations. 
High intakes of iron, copper and vitamins E, D and C in supplemented 
diets were noted.

Conclusion. Unjustified supplementation can lead to exceeding “the 
tolerated upper intake level” (UL) and induce undesirable health effects.
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Wprowadzenie. Obecnie notuje się w Polsce wzrost popularności spożycia 
suplementów diety w różnych grupach społecznych. Nadmierne spożycie 
suplementów diety może prowadzić do kumulacji związków w organizmie 
z negatywną konsekwencją zdrowotną.

Cel badań. Określenie wielkości spożycia wybranych witamin i składników 
mineralnych z dietą a także rodzaju spożycia suplementów przez osoby 
dorosłe.

Materiał i metody. Badania prowadzono z udziałem 220 osób (w wieku 
30-59 lat). Do oceny wielkości pobrania składników odżywczych z diety 
i suplementów wykorzystano metodę bieżącego notowania obejmującą 7 
dni oraz kwestionariusz.

Wyniki. Spożycie suplementów zadeklarowało 43% kobiet i 11% mężczyzn. 
Badane osoby wybierały przede wszystkim preparaty witaminowo-
mineralne i wielowitaminowe. Zazwyczaj badane osoby wybierały jeden 
preparat na dzień (30%), jednak 23% również deklarowało wybór 
3 preparatów. Odnotowano najwyższe spożycie Fe i Cu oraz witamin E, D 
oraz C w diecie z suplementami.

Wnioski. Nieuzasadniona suplementacja diety może prowadzić do 
przekroczenia „tolerowanego górnego poziomu spożycia” (UL) składników 
i powodować niepożądane skutki zdrowotne.

Słowa kluczowe: suplementy, dieta, składniki mineralne, witaminy, osoby 
dorosłe
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Wprowadzenie
	 Suplement	diety	jest	środkiem	spożywczym,	któ-
rego	celem	jest	uzupełnienie	normalnej	diety,	będący	
skoncentrowanym	źródłem	witamin	lub	składników	
mineralnych	 lub	 innych	 substancji	 wykazujących	
efekt	odżywczy	lub	inny	fizjologiczny	[1].	W	wielu	
przypadkach	stosowanie	suplementów	diety	jest	uza-
sadnionym	i	zalecanym	przez	specjalistów	działaniem.	
Dotyczy	to	osób	u	których	w	organizmie	notuje	się	
niedobory	 składników	 odżywczych	 spowodowane	
chorobą	lub	innym	stanem	fizjologicznym	uniemoż-
liwiającym	pokrycie	właściwego	zapotrzebowania	na	
poszczególne	składniki	[2,3].	
	 Obecnie	 notuje	 się	 w	 Polsce	 wzrost	 popularno-
ści	 spożycia	 suplementów	 diety	 w	 różnych	 grupach	

społecznych	[4].	Związane	jest	to	często	z	opinią,	że	
żywność	ze	względu	na	obróbkę	technologiczną	po-
zbawiona	jest	składników	odżywczych,	ale	też	istnieje	
duża	grupa	osób	chcąca	„poprawić”	poprzez	stosowa-
nie	preparatów	zaliczanych	do	kategorii	„inside	beau-
ty”	wygląd	skóry,	paznokci	czy	włosów.	Dlatego	też	
istotne	jest	monitorowanie	wielkości	i	częstotliwości	
spożycia	suplementów	w	poszczególnych	populacjach,	
gdyż	 nadmierny	 ich	 pobór	 z	dietą	 prawidłowo	 zbi-
lansowaną,	może	prowadzić	do	kumulacji	związków	
w	organizmie	z	negatywną	konsekwencją	zdrowotną.	
W	związku	z	tym	celem	pracy	było	określenie	wielko-
ści	spożycia	wybranych	witamin	i	składników	mine-
ralnych	z	dietą,	a	także	rodzaju	spożycia	suplementów	
przez	osoby	dorosłe.
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Materiał i metody

	 W	badaniach	uczestniczyło	220	osób	(118	kobiet	
i	102	mężczyzn)	w	wieku	30-59	lat.	Ocenę	stanu	odży-
wienia	oszacowano	za	pomocą	pomiarów	antropome-
trycznych	(masy	ciała	i	wzrostu),	analizy	składu	ciała	
oraz	 określenia	 stopnia	 otłuszczenia	 podskórnego.	
Skład	ciała	(%zawartość	tłuszczu	FM)	w	organizmie	
oceniono	 metodą	 impedancji	 bioelektrycznej	 przy	
użyciu	analizatora	BIA	101S,	AKERN-RJL.	Pomiary	
stopnia	otłuszczenia	podskórnego	zostały	przeprowa-
dzone	z	użyciem	cyrkla	HARPENDENA.	Określono	
grubość	 trzech	 następujących	 fałdów	 tłuszczowo-
skórnych:	 nad	 mięśniem	 trójgłowym	 (TRC),	 nad	
grzebieniem	 kości	 biodrowej	 (SSC),	 pod	 dolnym	
kątem	łopatki	(SIC).	Do	oceny	sposobu	żywienia	oraz	
rodzaju	 i	wielkości	 spożycia	suplementów	wykorzy-
stano	metodę	bieżącego	notowania	obejmującą	7	dni,	
skorygowaną	o	wywiad	indywidualny.	Przy	określaniu	
wielkości	 spożytych	 porcji,	 wykorzystano	 „Album	
fotografii	produktów	i	potraw”	opracowany	przez	In-
stytut	Żywności	i	Żywienia	[5].	Zawartość	wybranych	
składników	mineralnych	i	witamin	w	całodziennych	
racjach	pokarmowych	osób	dorosłych	spożywających	
i	 nie	 spożywających	 suplementy	 diety	 obliczono	 za	
pomocą	programu	komputerowego	„Dietetyk	2010”	
firmy	Jumar.	Wyniki	oceny	stanu	odżywienia	w	obu	
grupach	 analizowano	 Testem	 t	 dla	 prób	 niezależ-
nych.

Wyniki i omówienie

	 Charakterystykę	badanej	populacji	przedstawio-
no	w	tabeli	I.	Parametry	antropometryczne	zarówno	
kobiet	jak	i	mężczyzn	były	prawidłowe	w	odniesieniu	
do	 norm.	 U	 kobiet	 notowano	 większą	 ilość	 tkanki	
tłuszczowej	w	organizmie	oraz	sumę	grubości	fałdów	
skórno-tłuszczowych,	jednak	wartości	te	nie	przekra-
czały	ogólno	przyjętych	dla	kobiet	norm.
	 Spożycie	suplementów	zadeklarowało	43%	kobiet	
i	 11%	 mężczyzn.	 Badane	 osoby	 wybierały	 przede	
wszystkim	preparaty	witaminowo-mineralne	i	wielo-
witaminowe	(ryc.	1).	Zaobserwowano,	że	wśród	osób	
stosujących	 suplementy	 w	 diecie	 więcej	 preparatów	
witaminowo-mineralnych	 spożywały	 kobiety	 nato-
miast	preparaty	wielowitaminowe	wszyscy	mężczyźni.	
Duży	 odsetek	 kobiet	 (25%)	 spożywało	 dodatkowo	
inne	preparaty	np.	błonnikowe,	zawierające	antyoksy-
danty,	L-karnitynę,	lecytynę.	Jeden	preparat	na	dzień	
wybierało	 30%	 badanych.	 Duży	 odsetek	 badanych	
(23%)	 stanowiły	 osoby	 spożywające	 równocześnie	
3	suplementy	dziennie.
	 Ocena	 spożycia	 witamin	 i	 składników	 mineral-
nych	 w	 racjach	 pokarmowych	 zarówno	 kobiet	 jak	
i	mężczyzn	wykazała	znaczne	niedobory	składników	
mineralnych	(K,	Fe,	Ca,	Mg,	Zn,	Cu)	oraz	witamin	

Tabela I. Parametry antropometryczne badanej populacji kobiet i mężczyzn
Table I. Anthropometric measurements of men and women

Parametr /Parameter Kobiety /Women 
n=118

Mężczyźni /Men 
n=102

Wzrost /Height [cm] 165±0.5 177±0.8

Masa ciała/Weight [kg] 62.0±7.9 a 78.0±11.3 b

BMI 22.9±3.1 a 24.8±2.7 b

WHR 0.79±0.05 a 0.91±0.05 b

Suma fałdów skórno-tłuszczowych 
/Sum of skin fold thickness [cm]

1.3±0.89 b 0.85±0.39 a

FM [%] 24.6±4.3 a b 18.8±4.5 a

Ryc. 1. Wybór suplementów przez kobiety i mężczyzn

Fig. 1. Choice of supplements by women and men
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Tabela II. Procent realizacji normy na wybrane składniki mineralne i witami-
ny u kobiet i mężczyzn spożywających diety bez i z suplementacją
Table II. Percentage of the norm realization of minerals and vitamins in 
women and men eating diets without and with supplements

Składniki 
/Component

Kobiety /Women % RDI Mężczyźni /Men % RDI

Bez suplemen-
tów /Without 
supplements

Z suplemen-
tami /With 
supplements

Bez suplemen-
tów /Without 
supplements

Z suplemen-
tami /With 
supplements

Składniki mineralne/Minerals

Na [mg] 287 287 295 295

K [mg] 69 69 70 70

Ca [mg] 47 53 47 52

P [mg] 119 120 120 121

Fe [mg] 49 76 51 81

Mg [mg] 68 82 68 85

Zn [mg] 52 60 53 62

Cu [mg] 39 45 40 47

Witaminy/Vitamins

Kwas foliowy [µg] 
/ Folic acid [µg]

78 107 82 115

D [µg] 25 70 24 68

A (ekw.retinolu) 
[µg] / A (eq.
retinolu) [µg]

107 128 108 130

E [mg] 86 160 88 174

PP [mg] 69 92 70 94

B12 [µg] 114 140 116 145

B1 [mg] 52 80 54 83

B2 [mg] 57 86 58 89

B6 [mg] 69 103 71 109

C [mg] 60 189 62 195

RDI – zalecane dzienne spożycie (recommended dietary intakes)
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Spożywanie	 witaminy	 C	 w	 dawkach	 większych	 niż	
1	gram	powoduje	hiperurikozurię	i	oksalurię	również	
u	 osób	 zdrowych	 [14].	 Nadmiar	 witaminy	 A	 może	
powodować	obrzmienie	nasad	kości,	świąd	skóry,	pę-
kanie	i	krwawienie	warg.	Badania	epidemiologiczne	
wskazują,	że	niepożądane	objawy	w	układzie	kostnym	
u	człowieka	mogą	występować	przy	spożyciu	witami-
ny	A	na	poziomie	 łatwo	osiągalnym	w	diecie	 i	przy	
dodatkowej	lub	nie	suplementacji.	[14,	15].	Badanie	
prowadzone	 w	 Kanadzie	 [16]	 wśród	 osób	 w	 wieku	
19-64	lat	również	wskazywało	na	zagrożenia	związane	
z	nadmiernym	pobraniem	witaminy	A,	niacyny	oraz	
folianów.	Dlatego	też	konieczne	jest	monitorowanie	
wielkości	 spożycia	 suplementów	 przez	 różne	 grupy	
osób,	tak	aby	wzbogacanie	diety	witaminami	i	składni-
kami	mineralnymi	było	w	dawkach	odpowiadających	
zapotrzebowaniu	 fizjologicznemu	 organizmu.	 Tym	
bardziej,	 że	 coraz	 częściej	 spożywana	 jest	 prócz	 su-
plementów	również	żywność	wzbogacana	w	witaminy	
i	składniki	mineralne.	Nieuzasadniona	suplementacja	
diety	może	prowadzić	do	przekroczenia	“tolerowanego	
górnego	poziomu	spożycia”	(UL)	składników	i	powo-
dować	niepożądane	skutki	zdrowotne.

	 1.	 Ustawa	z	dnia	25	sierpnia	2006	r.	o	bezpieczeństwie	żywności	
i	 żywienia.	art.	3.	Dz.U.	 2006	 nr	171,	poz.1225,	 z	późn.	
zm.

	 2.	 Pietruszka	B,	Brzozowska	A.	Uwarunkowana	suplementacji	
diety	witaminami	i	składnikami	mineralnymi	w	Polsce.	Żyw	
Człow	Metab	2002,	29:	215-219.

	 3.	 Szponar	 L,	 Stoś	 K,	 Ołtarzewski	 M.	 Suplementy	 diety	
–	 możliwości	 ich	 wykorzystania	 w	 prewencji	 wybranych	
niedoborów	 żywieniowych.	 Żyw	 Człow	 Metab	 2004,	 31,	
252.

	 4.	 Kunachowicz	 H,	 Troszczyńska	 A.	 Żywność	 wzbogacana	
i	suplementy	witaminowo-mineralne	a	ich	rola	w	prawidłowej	
diecie	człowieka.	Now	Lek	2005,	74	(4):	533-538.

	 5.	 Szponar	 L,	 Wolnicka	 K,	 Rychlik	 E.	 Album	 fotografii	
produktów	i	potraw.	IŻŻ,	Warszawa	2000.

	 6.	 Bolesławska	 J,	 Przysławski	 J.	 Zawartość	 wybranych	
makropierwiastków	w	całodziennych	racjach	pokarmowych	
osób	dorosłych	z	regionu	Wielkopolski.	Żyw	Człow	Metab	
2005,	32	supl.	1,	cz.	I:	129-132.

	 7.	 Jarosz	 M	 (red).	 Otyłość,	 żywienie,	 aktywność	 fizyczna,	
zdrowie	Polaków.	Diagnoza	stanu	odżywienia,	aktywności	
fizycznej	 i	 żywieniowych	 czynników	 ryzyka	 otyłości	 oraz	
przewlekłych	chorób	niezakaźnych	w	Polsce	(1960-2005).	
IŻŻ,	Warszawa	2006,	149-218.

Piśmiennictwo / References

	 8.	 Szponar	L,	Sekuła	W,	Rychlik	E,	Ołtarzewski	M,	Figurska	K.	
Badania	 indywidualnego	 spożycia	 żywności	 i	 stanu	
odżywienia	w	gospodarstwach	domowych.	IŻŻ,	Warszawa	
2003,	101:	230-443.

	 9.	 Kałuża	J,	Bagan	A,	Brzozowska	A.	Ocena	udziału	witamin	
i	 składników	 mineralnych	 z	 suplementów	 w	 diecie	 osób	
starszych.	Rocz	PZH	2004,	55	(1):	51-61.

	10.	 Brzozowska	A.	Wzbogacanie	żywności	i	suplementacja	diety	
składnikami	odżywczymi	–	korzyści	i	zagrożenia.	Żywn	Nauk	
Technol	Jakość	2001,	4	(29)	Supl:	16-28.

	11.	 Brzozowska	 A,	 Roszkowski	 W,	 Pietruszka	 J,	 Kałuża	 J.	
Witaminy	i	składniki	mineralne	jako	suplementy	diety.	Żywn	
Nauk	Technol	Jakość	2005,	4	(45)	Supl:	5-16.

	12.	 Sygnowska	 E,	 Waśkiewicz	 A.	 Rola	 suplementacji	
w	uzupełnianiu	 niedoborów	 witamin	 i	 składników	
mineralnych	w	diecie	Polaków,	objętych	badaniem	WOBASZ.	
Bromat	Chem	Toksykol	2008,	41(3):	389-394.

	13.	 Johnston	CS.	Biomarkers	for	establishing	a	tolerable	upper	
intake	levels	for	vitamin	C.	Nutr	Rev	1999,	57:	71-77.	

	14.	 Szotowa	W.	Tolerowane	górne	poziomy	spożycia	niektórych	
witamin.	 Pediatr	 Współcz	 Gastroenterol	 Hepatol	 Żyw	
Dziecka	2001,	3,	2:	139-143.

	15.	 Binkley	 N,	 Krueger	 D.	 Hypervitaminosis	 A	 and	 bone.	
NutrRev	2000,	58:	138-144.

	16.	 Troppman	L,	Gray-Donald	K,	Johns	T.	Supplement	use:	 is	
there	any	nutritional	benefit?	J	Am	Diet	Assoc	2002,	102:	
818-25.

(D,	PP,	B1,	B2,	B6,	C),	co	potwierdza	badania	innych	
autorów	[6,7,8,9].	Zaobserwowano	znaczną	popra-
wę	 zawartości	 tych	 składników	 w	 racji	 pokarmowej	
w	 momencie	 włączenia	 do	 diety	 suplementacji.	 Po-
równując	średni	procent	realizacji	norm	na	składniki	
mineralne	 i	 witaminy	 w	 racjach	 pokarmowych	 bez	
suplementacji	i	po	jej	uwzględnieniu	zaobserwowano	
znaczne	różnice	w	spożyciu	większości	 składników.	
W	 przypadku	 składników	 mineralnych	 największe	
różnice	dotyczyły	żelaza	i	magnezu.	Dla	wszystkich	
witamin	 zanotowano	 duży	 ich	 pobór	 w	 racji	 pokar-
mowej	 z	 włączoną	 suplementacją.	 Zaobserwowano	
znaczny	wzrost	podaży,	zarówno	w	grupie	kobiet	jak	
i	mężczyzn,	witamin	E	(o	100%),	D	(wzrost	ponad	
3-krotny,	C	(wzrost	3-krotny)	oraz	witamin	z	grupy	
B	(o	50%).	
	 Należy	pamiętać,	że	nie	tylko	niedobór	ale	i	nad-
miar	składników	odżywczych	może	być	niekorzystny	
dla	organizmu	[10,	11,	12].	Witamina	C	spożywana	
w	nadmiarze	może	być	przyczyną	kamicy	nerkowej.	
Dlatego	 u	 osób	 w	 szczególności	 predysponowanych	
do	 tworzenia	 kamieni	 nerkowych	 dzienna	 dawka	
witaminy	C	powinna	być	mniejsza	od	100	mg	[13].	


