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Streszczenie: Aktywność fizyczna jest czynnikiem zwiększającym zapotrzebowanie 
organizmu na antyoksydanty. Wzrost zapotrzebowania na te substancje jest uwarunkow-
any formą, czasem trwania oraz intensywnością wysiłku.

Celem pracy była ocena spożycia witamin antyoksydacyjnych C i E wśród kobiet 
biorących udział w zajęciach sportowych typu fitness w klubach sportowych znajdujących 
się na terenie Warszawy. 

Wyniki wykazały wystarczające spożycie witaminy C wśród badanych (normę na po-
ziomie EAR pokrywało 100%). Żaden z badanych czynników nie wpłynął statystycznie 
na ilość spożytej witaminy C wśród badanych kobiet, natomiast spożycie witaminy E 
pokrywało zapotrzebowanie na poziomie AI tylko u 44% kobiet.

Kobiety aktywne fizycznie powinny zwrócić szczególną uwagę na większą kon-
sumpcję produktów spożywczych zawierających witaminę E.

Wprowadzenie
Prawidłowe żywienie i systematyczny wysiłek fizyczny są decydującymi czynnikami 
w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia w każdym okresie życia człowieka. Z pojęciem 
wysiłku fizycznego wiąże się szeroko rozumiana kultura fizyczna, w skład której wchodzą: 
wychowanie fizyczne, sport, rehabilitacja ruchowa oraz rekreacja ruchowa. Tę ostatnią, 
zwaną także rekreacją fizyczną, Ciućmański i Stanek [1] definiują jako zespół czynności 
ruchowo-sportowych, które człowiek podejmuje z własnej woli w czasie wolnym od obo-
wiązków w celu poprawy sylwetki oraz kondycji i sprawności fizycznej. Jednocześnie 
czerpie z tego przyjemność, rozwija swoją osobowość, a także zapewnia aktywną formę 
wypoczynku, która prowadzi do poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia fizycz-
nego oraz psychicznego. Stąd do głównych celów rekreacji ruchowej można zaliczyć: 
zaspokojenie potrzeby aktywności ruchowej, która jest niezbędna dla zdrowia, a także 
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poprawy, utrzymania i budowania sprawności oraz wydolności fizycznej; równoważenie 
bilansu energetycznego; czerpanie zadowolenia i przyjemności z wysiłku fizycznego. 

Jedną z wielu form rekreacji ruchowej jest fitness. Bezpośrednie tłumaczenie tego 
słowa z języka angielskiego jako „bycie sprawnym” jest niewystarczające, gdyż doty-
czy ono trzech aspektów naszego życia: fizycznego, umysłowego oraz emocjonalnego. 
W 1996 roku na międzynarodowej konferencji w Birmingham zdefiniowano fitness 
jako „dynamiczny stan (system) poszukiwań dobrego samopoczucia z punktu widzenia 
psychologicznego i socjologicznego, w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia mak-
symalnej (dla jednostki) sprawności fizycznej – poprzez różnorodne formy ruchowe 
dostosowane do możliwości, gustu, oczekiwań tej jednostki, która tym samym bierze 
znaczną odpowiedzialność za funkcjonalne doskonalenie własnego organizmu” [2]. 
Mówiąc o fitnessie jako pojęciu związanym z formą rekreacji ruchowej, powiedzieć 
można, że są to różnego rodzaju zorganizowane ćwiczenia fizyczne oparte na metodo-
logicznych podstawach, realizowane zazwyczaj w formie zajęć grupowych przy odpo-
wiednio dobranej muzyce oraz wykorzystujące ściśle określone przyrządy, takie jak: 
step, ciężarki, gumy czy piłki [3]. 

Zajęcia sportowe fitness podzielić można na dwie główne grupy: cardio oraz muscle. 
Obie formy zajęć są zajęciami kolektywnymi, jednak w pozostałych aspektach znacz-
nie się od siebie różnią. Zajęcia „cardio” mają na celu poprawę wydolności organizmu 
oraz wzmacnianie układu sercowo-naczyniowego. Są to zajęcia dynamiczne, w któ-
rych występuje ustabilizowana, lecz odpowiednio nasilona aerobowa praca treningowa. 
W przypadku zajęć typu muscle najistotniejszym zadaniem jest wzmacnianie siły i wy-
trzymałości mięśni. Cel ten jest realizowany poprzez globalne i izolowane wzmacnianie 
mięśni całego ciała przy użyciu przyborów i akcesoriów fitness [2].

Jak powszechnie wiadomo, regularna aktywność fizyczna jest bardzo ważnym, sku-
tecznym i nieodzownym czynnikiem pomagającym przeciwdziałać chorobom cywili-
zacyjnym oraz pozytywnie wpływającym na odpowiednie funkcjonowanie wszystkich 
narządów w organizmie człowieka [4]. Wyniki wielu badań [5–8] wskazały, że systema-
tyczna aktywność fizyczna pełni istotną funkcję w prewencji pierwotnych oraz wtórnych 
chorób sercowo-naczyniowych. Kluczową rolę odgrywa tu sprawność wielu mecha-
nizmów adaptacyjnych, z których najważniejsze to: przyspieszenie czynności serca, 
redystrybucja przepływu krwi czy zwiększenie jej objętości wyrzutowej. Poza funkcją 
profilaktyczną, systematyczny i dostosowany do indywidualnych możliwości wydol-
nościowych wysiłek fizyczny jest czynnikiem kształtującym pozytywne postawy proz-
drowotne. Dlatego powinien zostać wpleciony w styl współczesnego życia jako jeden 
z podstawowych warunków zachowania zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego 
oraz aspektów postawy prozdrowotnej.
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Wysiłek fizyczny i związane z nim zwiększone zapotrzebowanie na tlen prowadzą 
do wzrostu reaktywnych form tlenu (RFT) w ustroju. O ile umiarkowana aktywność 
fizyczna (zalecana w celach prewencyjnych procesu starzenia się oraz powstawania me-
tabolicznych schorzeń cywilizacyjnych, takich jak miażdżyca czy zawał serca) prowadzi 
do homeostazy organizmu, a powstające nadtlenki lipidowe i wolne rodniki tlenowe 
są neutralizowane, o tyle zbyt intensywny wysiłek fizyczny powoduje niekontrolowaną, 
nadmierną produkcję RFT, a tym samym stres oksydacyjny. Przy jednoczesnym zbyt 
niskim potencjale antyoksydacyjnym dochodzi do patologicznych zmian tkanek ustro-
jowych oraz czynnościowych komórek. Podczas nasilonej aktywności fizycznej wzrasta 
zapotrzebowanie między innymi na witaminy antyoksydacyjne C i E, które wchodzą 
w skład nieeznymatycznego antyoksydacyjnego systemu obronnego. Dlatego niezbędna 
jest ich odpowiednia podaż [9].

Witaminy C i E są zaliczane do najważniejszych antyoksydantów drobnocząstecz-
kowych. Poza rolą antyoksydacyjną spełniają także wiele innych ważnych funkcji w or-
ganizmie człowieka. Witamina C bierze udział w wielu przemianach biochemicznych, 
do których można zaliczyć syntezę neuroprzekaźników i hormonów czy uczestnictwo 
w reakcjach biochemicznych zachodzących w mózgu oraz odporności ustroju. Zapobiega 
także postępowaniu procesów osteoporozy, regulując aktywność lizosomalnych fosfataz, 
które uczestniczą w metabolizmie proteoglikanów siarkowych. Ma również ochronny 
wpływ na proces starzenia się organizmów, gdyż, poza faktem współdziałania w procesie 
biosyntezy kolagenu, pełni także funkcję ochronną przed jego degradacją, zwiększając 
aktywność hydrolaz, która wraz z wiekiem spada [10]. Kwas askorbinowy, przenosząc 
elektrony, uczestniczy w metabolizmie cholesterolu, kwasów żółciowych i tłuszczów. 
Przyspiesza proces zrastania kości i gojenia się ran, ułatwia przyswajanie żelaza niehe-
mowego oraz wapnia, a także bierze udział w erytropoezie [11]. 

Witamina E (głównie a-tokoferol), hamując utlenianie wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych, zapobiega rozwojowi miażdżycy naczyń krwionośnych. Dzięki zdol-
nościom pobudzania syntezy substancji przeciwzakrzepowych zmniejsza ryzyko po-
wstawania mikrozakrzepów. Tokoferol zapewnia integralność, zarówno funkcjonalną, 
jak i strukturalną błon komórkowych oraz organelli wewnątrzkomórkowych [12]. Wi-
tamina E pełni także w organizmie człowieka funkcję ochronną w stosunku do krwinek 
czerwonych transportujących tlen oraz wpływa na funkcjonowanie i poprawę wydolności 
mięśni poprzez wspomaganie procesu oddychania komórkowego [13]. 

Ze względu na fakt, że organizm ludzki nie posiada zdolności syntetyzowania kwa-
su askorbinowego i tokoferolu, do prawidłowego jego funkcjonowania niezbędne jest 
pobieranie obu tych substancji z pożywieniem bądź w postaci suplementów [11, 14].  
Ich głównym źródłem w diecie człowieka są przede wszystkim rośliny. Witamina C 
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występuje w znaczących ilościach w świeżych owocach: dzikiej róży i głogu, cytrusach, 
czarnej porzeczce, winogronach, truskawkach, malinach, jabłkach, aronii i żurawinie, 
a także w warzywach: pomidorach, papryce, ziemniakach, brokułach, brukselce, pietrusz-
ce, chrzanie i kapuście [11, 14, 15]. Z kolei źródłem witaminy E są przede wszystkim 
oleje roślinne, orzechy, ziarna zbóż oraz zielone warzywa liściaste, takie jak szpinak 
czy sałata [11, 16]. 

W związku z powyższym, celem niniejszej pracy była ocena spożycia witamin anty-
oksydacyjnych C i E wśród kobiet biorących udział w zajęciach sportowych typu fitness 
w klubach sportowych znajdujących się na terenie Warszawy. 

Materiał i metody
Badanie zostało przeprowadzone w 2012 roku z wykorzystaniem autorskiego kwestio-
nariusza ankiety metodą półilościową częstotliwości spożycia, do którego dołączono 
24-godzinny wywiad żywieniowy z dnia poprzedzającego badanie. Ankiety rozdano 
grupie 70 kobiet w wieku od 22. do 64. roku życia, a po weryfikacji tychże ankiet 
do dalszych analiz zakwalifikowano 52. Kwestionariusz ankiety składał się z trzech części: 
pierwsza – dotyczyła danych demograficznych, wykształcenia, sytuacji materialnej, rodza-
ju wykowywanej pracy, wieku, wzrostu i masy ciała; druga – częstotliwości oraz okresu 
czasowego od jakiego respondentki uczęszczały na zajęcia; trzecia zaś – kwestionariusz 
częstotliwości i wielkości spożycia produktów i soków. 

Dane dotyczące częstotliwości i wielkości spożycia wyszczególnionych produktów 
spożywczych wprowadzono do programu komputerowego „Dietetyk 2”. Na podstawie 
uzyskanych wyników oszacowano spożycie badanych witamin C i E z poszczególnych 
produktów podzielonych na następujące grupy: warzywa, ziemniaki, owoce, orzechy, 
produkty zbożowe, jaja, wątróbka oraz oleje roślinne. 

W trakcie przechowywania oraz przeprowadzania różnego rodzaju obróbki kulinarnej 
produktów spożywczych zachodzą w nich straty wartości odżywczej, witamin i skład-
ników mineralnych. W zależności od zastosowanej obróbki, sposobu przechowywania 
oraz czynników wpływających na straty, sięgać one mogą w przypadku witaminy C nawet 
50–70% [17], a w przypadku witaminy E – około 20% [18]. W związku z powyższym 
w niniejszej analizie spożycia witamin C i E wśród kobiet uprawiających fitness zostały 
uwzględnione straty omawianych witamin na poziomie 50% dla witaminy C oraz 20% 
dla witaminy E. Uzyskane wyniki po uwzględnieniu strat zostały porównane do wartości 
referencyjnych: średnie zapotrzebowanie grupy (EAR, estimated average requirements) 
dla witaminy C i poziom wystarczającego spożycia (AI, adequate intake) dla witaminy 
E [19]. Na podstawie danych dotyczących wzrostu i masy ciała obliczono wskaźnik 

Współczesne kierunki działań prozdrowotnych, red. A. Wolska-Adamczyk, WSIiZ, Warszawa 2015.



173

Spożycie witamin C, E wśród kobiet uprawiających fitness

BMI (body mass index), który odniesiono do wartości referencyjnych według Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) [20].

Analiza statystyczna
Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą programu komputerowego Stati-

stica 20. Normalność rozkładów zbadano testem Shapiro-Wilka. Do oceny zmiennych 
nieparametrycznych niespełniających założeń koniecznych do przeprowadzenia testu 
ANOVA zastosowano test U-Manna Whitneya (dla 2 grup zmiennych niezależnych) lub 
test Kruskala-Wallisa (dla więcej niż 2 grup zmiennych). Zależności między zmiennymi 
sprawdzano współczynnikiem korelacji rang Spearmana. Czynnikami różnicującymi 
były: wiek, BMI, wykształcenie, sytuacja materialna, czas uprawiania fitness, częstotli-
wość uprawiania fitness, rodzaj wykonywanej pracy oraz uprawianie innych sportów. 
We wszystkich obliczeniach przyjęto poziom istotności α = 0,05.

Omówienie i dyskusja wyników
Ogólna charakterystyka badanej populacji
Wiek badanych kobiet wahał się między 22. a 64. rokiem życia. Najwięcej ankietowanych 
– 69% – znajdowało się w przedziale wiekowym między 20. a 40. rokiem życia. Kobiety 
powyżej 60. roku życia stanowiły 12%, pozostałe 19% zaliczało się do grupy w wieku 
40–60 lat. Zdecydowana większość (77%) aktywnych fizycznie kobiet charakteryzowała 
się prawidłową masą ciała, BMI 19% badanych kobiet wskazywało na nadmierną masę 
ciała. Jedynie 4% ankietowanych miało niedoborową masę ciała. Większość osób objętych 
badaniem charakteryzowała się wykształceniem wyższym (83%). Niewielki odsetek 
stanowiły kobiety, które ukończyły szkołę średnią bądź zawodową.

Podobna struktura charakteryzowała respondentki w badaniu Pelc [21], w którym 
spośród 50-osobowej grupy respondentek systematycznie uczęszczających na zajęcia 
aerobiku, 38% miało wykształcenie wyższe, 16% – średnie, a pań z wykształceniem 
technicznym bądź zawodowym było 12%.

Nieco inaczej sytuacja przedstawiała się w badaniach przeprowadzonych wśród 
kobiet zamieszkujących Trójmiasto. W grupie tej najwięcej, bo aż 62% kobiet posiadało 
wykształcenie średnie, a 24% – wyższe [5].

W niniejszym badaniu połowa ankietowanych oceniła swoją obecną sytuację ma-
terialną jako dobrą, podobnie jak w badaniu przeprowadzonym przez Wilk i wsp. [5], 
w którym 63% badanych oceniło swoje warunki materialne jako dobre. Odpowiedzi 
mówiące o tym, że sytuacja materialna jest zła lub bardzo zła, nie zostały wskazane przez 
żadną z ankietowanych kobiet.
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Badanie ankietowe wskazało, że praca 85% respondentek ma charakter siedzący. 
Bardzo podobne wyniki uzyskano w badaniu przeprowadzonym w grupie 121 kobiet 
uczęszczających minimum 2 razy w tygodniu na aktywne ruchowo zajęcia rekreacyjne 
– wśród nich 73% miało pracę o charakterze siedzącym [5].

Analizując czas, od którego uczestniczki badania brały udział w zajęciach sportowych 
typu fitness oraz częstotliwość jego uprawiania, stwierdzić można, iż przeważająca liczba 
ankietowanych (61%) uczęszczała na fitness od ponad roku. Jedynie 4% ankietowanych 
rozpoczęło swoją aktywność w tego typu zajęciach niecały miesiąc przed uczestnictwem 
w badaniu. Odpowiedzi na pytanie dotyczące częstotliwości uprawiania fitness wskazują 
na fakt, że większość respondentek regularnie ćwiczyła kilka razy w tygodniu. Tylko 
10% zadeklarowało, że tego rodzaju aktywność ruchową uprawiała rzadziej niż 2–3 
razy w miesiącu.

Podobnie wyniki uzyskali Żychowska i wsp. [4] – w grupie 60 kobiet między 20. 
a 53. rokiem życia uczęszczających na zajęcia aerobowe aż 50% uczęszczało na tego 
typu zajęcia dłużej niż rok. Okres uprawiania tego rodzaju aktywności fizycznej przez 
pozostałe badane wynosił: 0,5–1 roku – 10%, 3–6 miesięcy – 10%, 1–3 miesiące – 25%, 
a jedynie 5% ankietowanych odpowiedziało, że udział w ćwiczeniach aerobowych biorą 
krócej niż miesiąc. Biorąc pod uwagę częstotliwość uczęszczania na zajęcia, stwierdzo-
no, że 70% badanych uczęszczało na zajęcia 2 razy w tygodniu, natomiast pozostałe 
30% – co drugi dzień.

Wśród kobiet biorących udział w badaniu Wilka i wsp. [5] zdecydowana większość 
brała udział w zajęciach sportowych typu fitness minimum 2 razy w tygodniu.

Poza uczęszczaniem do klubów fitness 63% kobiet biorących udział w badaniu 
na pytanie o to, czy uprawiają także innego rodzaju sporty, odpowiedziało twierdząco. 
Najpopularniejszą aktywnością okazało się pływanie (33%), jazda na rowerze, nartach 
czy snowboardzie (21%), a także bieganie (8%). 

Chęć korzystania zarówno ze zorganizowanych, jak i indywidualnych form aktywno-
ści ruchowej potwierdzają także inne przeprowadzone badania. Według Wilk [5] spośród 
sportów indywidualnych najczęściej są wybierane te, które nie wymagają nakładów 
finansowych. Najwięcej ankietowanych wskazało jazdę na rowerze (26%) i biegi (13%). 

W badaniach Pelc i wsp. [21] większość kobiet zdeklarowała, że poza fitnessem 
uprawia minimum dwie dyscypliny sportu rekreacyjnego. Najwięcej, bo aż 34% wskazało 
jazdę na rowerze jako najczęstszą inną formę rekreacji ruchowej niż fitness. Na drugim 
miejscu znalazło się pływanie (24%), następnie wycieczki turystyczne (20%) oraz taniec 
(14%). Jogging znalazł się na ostatnim miejscu – jedynie 3% kobiet wskazało bieganie 
jako dodatkową uprawianą aktywność ruchową/fizyczną.
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Wpływ wybranych czynników różnicujących na wartość wskaźnika BMI 
u kobiet uprawiających fitness
Badając wpływ wieku na wskaźnik BMI ankietowanych kobiet można zauważyć, że wraz 
z wiekiem rośnie odsetek kobiet z nadwagą. W przedziale wiekowym między 20. a 40. 
rokiem życia wynosił 14%, wśród kobiet między 40. a 60. rokiem życia – już 20%, 
natomiast aż połowa respondentek po 60. roku życia miała nadwagę. Najlepiej sytuacja 
kształtowała się wśród najmłodszej grupy badanych, gdzie zdecydowana większość 
miała prawidłową masę ciała, jedynie 3% miała niedowagę, a resztę – 14% stanowiły 
kobiety z nadwagą (ryc. 1).

Rycina 1. Wiek a masa ciała (wskaźnik BMI)

Niedowaga 3% Niedowaga 0%

Nadwaga 14%

BMI 
w normie 83%

Niedowaga 10%

Nadwaga 20%

BMI 
w normie 70%

Nadwaga 50%

BMI 
w normie 50%

20–40 lat 40–60 lat > 60 lat

Analizując wpływ rodzaju wykonywanej pracy na wskaźnik BMI badanych kobiet, 
stwierdzić można, że zdecydowanie większy odsetek respondentek mających pracę o cha-
rakterze siedzącym miał nadwagę. Odwrotną zależność stwierdzono przy niedoborowej 
masie ciała, która częściej występowała wśród kobiet pracujących fizycznie. Odsetek 
kobiet o prawidłowym indeksie masy ciała w obu grupach był zbliżony (ryc. 2).

Rycina 2. Rodzaj wykonywanej pracy a wskaźnik BMI

 

Praca siedząca Praca fizyczna

Niedowaga 2%

Nadwaga 21%

BMI w normie 77%
Niedowaga 12%

Nadwaga 13%

BMI w normie 75%
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Wpływ analizowanych czynników na czas uprawiania fitnessu
Analizując zależność pomiędzy czasem, od jakiego grupa badanych kobiet uczęszczała 
na zajęcia sportowe typu fitness, a częstotliwością ich uprawiania, jednoznacznie można 
stwierdzić, że im dłużej respondentki uprawiały fitness, tym częstotliwość była większa. 
Zależność ta jest zobrazowana na załączonych poniżej diagramach kołowych (ryc. 3). 

Rycina 3. Czas uprawiania fitness a jego częstotliwość

< miesiąc 1−6 miesięcy

> rok6−12 miesięcy

Rzadziej niż 2-3 razy w tygodniu 100%
3-4/tydzień 25%

1-2/tydzień 75%

Codziennie 10%

Rzadziej 3%

2-3 miesiąc 9%

3-4/tydzień 44%

1-2/tydzień 34%

Rzadziej 14%

2-3 miesiąc 14%
3-4/tydzień 36%

1-2/tydzień 36%

2-3 miesiąc 0% 
Rzadziej 0% 
Codziennie 0%

Codziennie 0%

Otrzymane dane wskazały, że najdłużej udział w zajęciach typu fitness brały kobiety 
z prawidłową masą ciała, a najczęściej (codziennie) – z nadmierną masą ciała (ryc. 4 i 5).

Rycina 4. Czas uprawiania fitness a wartość BMI badanych kobiet

Poniżej miesiąca

6–12 miesięcy

1–6 miesięcy

> rok

Niedowaga 50%

BMI w normie 50 % BMI w normie 100 %

Niedowaga 0%

Nadwaga 14%BMI w normie 86%

Niedowaga 3%

Nadwaga 25%
BMI w normie 72%
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Rycina 5. Częstotliwość uprawiania fitness a wartość BMI badanych kobiet

Codziennie 3–4 razy w tygodniu

Rzadziej2–3 razy w miesiącu1–2 razy w tygodniu

Niedowaga 0% Niedowaga 0%

Nadwaga 67%

BMI w normie 33%

Nadwaga 15%

BMI w normie 85%

Nadwaga 21%

BMI w normie 79%

Niedowaga 20%Niedowaga 0%

Nadwaga 20%

Nadwaga 0%

BMI w normie 60%

Niedowaga 20%

BMI w normie 80%

Spożycie witaminy C w badanej grupie na tle obowiązujących wartości 
referencyjnych
Spożycie witaminy C w zależności od przyjętych wyróżników
Porównując uzyskane w badaniu wyniki dotyczące spożycia witaminy C z produktów 
spożywczych (wykluczając soki) z obowiązującymi normami żywieniowymi stwierdzono, 
że zdecydowana większość ankietowanych pokrywała zapotrzebowanie na witaminę C. Nor-
mę na poziomie EAR (60 mg witaminy C na dobę) pokrywały racje 85% respondentek. 
Biorąc pod uwagę spożycie ogółem (produkty stałe, soki owocowe i warzywne), norma 
EAR na witaminę C pokrywana była przez racje pokarmowe 100% ankietowanych (ryc. 6).

Rycina 6. Realizacja wartości referencyjnej EAR dla witaminy C w badanej grupie 
(odsetek badanych) 

0%

100%

EAR < 60
EAR >/= 60
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Badania wykazały, że 82% witaminy C dziennie spożywanej z diety pochodziło 
z owoców i warzyw, pozostałe 18% – z soków owocowych i warzywnych.

Spożycie witaminy C nie zależało istotnie (p > 0,05) od badanych wyróżników, 
którymi były: wiek, BMI, wykształcenie, sytuacja materialna, rodzaj pracy, czas 
oraz częstotliwość uprawiania fitness, a także aktywność fizyczna inna niż uczestnic-
two w zajęciach sportowych typu fitness.

Spożycie witaminy C nie zależało istotnie od wieku respondentek (tab. 1). W każ-
dej z badanych grup wiekowych średnie spożycie było wyższe od normy na poziomie 
EAR, co świadczy o jej dostatecznym spożyciu. Biorąc pod uwagę fakt, że wzmożony 
i długotrwały wysiłek fizyczny wymaga zwiększonego spożycia witamin antyoksyda-
cyjnych, zjawisko to jest jak najbardziej korzystne [22]. Wyniki te potwierdzają inne 
badania przeprowadzone w 2002 roku, oceniające racje pokarmowe Polaków w róż-
nym wieku. Wykazano w nich, że niezależnie od płci oraz wieku respondentów podaż 
antyoksydantów przekraczała zalecane normy żywieniowe [23].

Zaobserwowano tendencję, że wraz ze wzrostem masy ciała wzrastała także ilość 
witaminy C w diecie badanych kobiet (tab. 1). Podobne rezultaty uzyskali Stefańska 
i wsp. [24] – wykazali, że norma na witaminę C została pokryta w 100% przez wszystkie 
ankietowane. Jednocześnie wraz ze wzrostem masy ciała wzrastało spożycie badanego 
związku. 

Stwierdzono również, że sytuacja materialna mogła wpływać na wielkość spożycia 
witaminy C, ponieważ na podstawie otrzymanych wyników widoczna była tendencja 
do wyższego spożycia kwasu askorbinowego u kobiet oceniających swoją sytuację 
materialną jako dobrą i bardzo dobrą.

Opisany wpływ sytuacji materialnej na spożycie witaminy C potwierdziły badania 
oceniające wpływ wybranych czynników środowiskowych na sposób żywienia kobiet 
zrzeszonych w uniwersytecie trzeciego wieku. Wykazano, iż widoczna była tendencja 
do ogólnego niższego spożycia składników odżywczych wśród respondentek o złej 
sytuacji materialnej. Wyniki te odnosiły się w szczególności do spożycia witaminy 
C. Na pytanie dotyczące czynnika determinującego spożycie produktów żywnościowych 
aż 75% respondentek odpowiedziało, że są to warunki finansowe [25]. 

Średnie dzienne spożycie omawianego antyoksydantu w zależności od rodzaju 
wykonywanej pracy pokrywało zapotrzebowanie w obu grupach. Jednak spożycie 
było o 18% wyższe wśród kobiet, które rodzaj wykonywanej pracy określiły jako 
pracę siedzącą.

Analiza czasu, od jakiego ankietowane uczęszczały na zajęcia fitness, oraz często-
tliwości tej aktywności wykazała, że im dłużej i częściej respondentki w ten właśnie 
sposób spędzały wolny czas, tym większe ilości omawianej witaminy antyoksydacyjnej 
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przyjmowały wraz z dietą. Najwyższe spożycie witaminy C odnotowano u kobiet 
uprawiających sport codziennie przez ponad rok.

Dieta kobiet, które w ankiecie stwierdziły, że były aktywne fizycznie dodatko-
wo poza uczestnictwem w zajęciach fitness, była bogatsza o 18% w witaminę C niż 
respondentek, które nie uczestniczyły w innego rodzaju aktywnościach fizycznych.

Tabela 1. Spożycie witaminy C w zależności od analizowanych czynników 

WYRÓŻNIK
ŚREDNIE SPOŻYCIE

[mg/d]
Zakres

SD %
NORMY EAR

WIEK
[lata]

20–40
143 

54–331
68 238

40–60
161 

68–311
77 268

> 60
151 

67–223
54 252

BMI
[kg/m2]

> 18,5
85 

75–94
13 142

18,5–24,99
141 

5 285
60 235

>/= 25
185 

61–331
85 308

WYKSZTAŁCENIE

średnie
200 

96–311
78 333

zawodowe
135 

122–148
19 225

wyższe
139 

54–331
64 232

SYTUACJA MATERIALNA

bardzo dobra
150 

61–252
73 250

dobra
164 

68–331
75 273

średnia
123 

54–223
48 205

RODZAJ PRACY
siedząca

151 
61 – 331

70 252

fizyczna
124 

54–209
49 207

CZAS UPRAWIANIA FITNESS

< mies.
80 

67–94
19 133

1–6 mies.
152 

106–285
88 253

6–12 mies.
141 

54–283
68 235

> rok
153 

61–331
66 255
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WYRÓŻNIK
ŚREDNIE SPOŻYCIE

[mg/d]
Zakres

SD %
NORMY EAR

CZĘSTOTLIWOŚĆ UPRAWIANIA FITNESS

codziennie
259 

193–331
69 432

3–4/tydz.
150 

61–285
65 250

1–2/tydz.
127 

54–311
60 212

2–3/mies.
141 

75–209
55 235

rzadziej
148 

67–221
66 247

INNE SPORTY

tak
157 

68–311
67 262

nie
129 

54–331
65 215

SD – odchylenie standardowe

Wśród badanych kobiet głównym źródłem witaminy C w ich diecie były owoce 
(przede wszystkim cytrusy: pomarańcze, grapefruity, cytryny, kiwi, a także sezonowo: 
truskawki oraz czarna porzeczka) – 51% oraz warzywa (czerwona papryka, szpinak, 
brokuły, brukselka, pomidory oraz natka pietruszki) – 44%. Udział ziemniaków jako 
źródła witaminy C był niewielki (3%).

Spożycie witaminy E w badanej grupie na tle obowiązujących wartości 
referencyjnych
Spożycie witaminy E w zależności od przyjętych wyróżników
Jedynie 44% kobiet biorących udział w badaniu, spożywając produkty spożywcze, 
pokrywała normę na poziomie AI równym 8 mg/dzień (ryc. 7). 

Rycina 7. Realizacja wartości referencyjnej AI dla witaminy E w badanej grupie 
(odsetek badanych) 
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Spożycie witaminy E, na poziomie równym lub większym od wartości normy AI, 
spełnione było jedynie przez kobiety w wieku 20–40 lat (tab. 2).

Analiza statystyczna nie wykazała istotnego związku pomiędzy BMI respondentek 
a spożyciem witaminy E. Stwierdzić jednak można, że najmniejsze i niepokrywające war-
tości normy AI, wynoszące średnio 5,8 mg/dobę, dotyczyły kobiet z niedowagą. Jedynie 
racje pokarmowe kobiet o prawidłowej masie ciała w pełni pokrywały zapotrzebowanie 
na tę witaminę (tab. 2).

Omówione dane są zbliżone do wyników uzyskanych w innych badaniach, w których 
zaobserwowano wzrost spożycia witaminy E w miarę wzrostu masy ciała. Zapotrzebo-
wanie na badany związek było pokryte w 100% jedynie przez kobiety zaliczone do grupy 
osób otyłych [24]. Inne wyniki uzyskano w badaniach Pol-MONICA BIS, w których 
spożycie witaminy E wśród kobiet z nadwagą było istotnie mniejsze w porównaniu 
z ankietowanymi o prawidłowej masie ciała [26].

Nie zaobserwowano wpływu wykształcenia na wielkość spożycia witaminy E przez 
badane kobiety (tab. 2), co zbieżne jest z wynikami Bronkowskiej i wsp. [27].

Analiza statystyczna wykazała, że sytuacja materialna kobiet biorących udział w ba-
daniu istotnie wpływała na spożycie witaminy E (tab. 2). Diety kobiet wskazujących 
na swoją sytuację finansową jako średnią nie pokrywały zapotrzebowania na witaminę 
E. Może mieć to związek z tym, że większe jej ilości występują w droższych produktach, 
takich jak orzechy i oliwa z oliwek. 

Spożycie witaminy E w zależności od rodzaju wykonywanej pracy nie różniło się 
istotnie statystycznie między kobietami wykonującymi pracę siedzącą czy fizyczną. 
Jednakże podobnie jak w przypadku witaminy C także spożycie witaminy E było o 7% 
większe wśród ankietowanych o siedzącym trybie pracy.

Porównując podaż witaminy E w racjach pokarmowych kobiet uczęszczających 
jedynie na zajęcia fitness z racjami respondentek wykazujących dodatkową aktywność 
fizyczną, stwierdzono, iż dieta tych drugich była bogatsza w witaminę E. 

Tabela 2. Spożycie witaminy E w zależności od poszczególnych czynników 
różnicujących

WYRÓŻNIK
ŚREDNIE SPOŻYCIE

[mg/d]
Zakres

SD %NORMY AI

WIEK
[lata]

20–40
9 

1–20
4,6 111,3

40–60
7 

4–17
4 92,5

> 60
7 

4–14
3,5 87,5
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WYRÓŻNIK
ŚREDNIE SPOŻYCIE

[mg/d]
Zakres

SD %NORMY AI

BMI
[kg/m2]

> 18,5
6 

5–6
0,8 72,5

18,5–24,99
9 

1–20
4,5 108,8

>/= 25
8 

4–17
4,2 96,3

WYKSZTAŁCENIE

średnie
7 

4–17
4,7 92,5

zawodowe
7 

6–8
1,4 87,5

wyższe
9 

1–20
4,4 107,5

SYTUACJA MATERIALNA*

bardzo dobra
11 

5–20
6,3 138,75

dobra
9 

5–20
3,8 115

średnia
6 

1–14
3,5 77,5

RODZAJ PRACY

siedząca
9 

2 – 15
4,4 106,3

fizyczna
8 

2 – 15
4,8 98,8

CZAS UPRAWIANIA 
FITNESS

< mies.
6 

5–6
0,3 68,8

1–6 mies.
9 

5–15
4,5 110

6–12 mies.
6 

2–12
2,8 80

> rok
9 

1–20
4,8 117,5

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
UPRAWIANIA FITNESS

codziennie
9 

5–12
3,7 108,8

3–4/tydz
9 

5–20
3,9 115

1–2/tydz
8 

1–17
5,1 93,8

2–3/mies.
7 

4–14
4,8 92,5

rzadziej
9 

6–15
4,2 110

INNE SPORTY

tak
9 

1–20
4,5 112,5

nie
7 

 –18
4,1 91,3

*p = 0,009; SD – odchylenie standardowe
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Głównymi źródłami witaminy E były orzechy (zwłaszcza orzechy laskowe, pestki 
słonecznika oraz migdały) – 40%, oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy i oliwa 
z oliwek) – 26% oraz warzywa (szpinak, papryka, pomidory, brokuły, natka pietruszki) – 
22%. Spożycie witaminy E z owoców, produktów zbożowych, jaj, wątróbki było znikome.

Najczęściej stosowanym tłuszczem roślinnym był olej rzepakowy, stosowany przez 
59% respondentek. Olej słonecznikowy stosowało 23% badanych kobiet, a oliwę z oli-
wek – 18%. 

Biorąc pod uwagę, że witaminy C i E działają synergistycznie (kwas askorbinowy 
regeneruje rodnik tokoferylowy do tokoferolu) [28], a wyniki analizy statystycznej wska-
zały, że im wyższe spożycie witaminy C, tym wyższe spożycie witaminy E (r = 0,36 dla  
p < 0,05), spożycie tych witamin wśród osób aktywnych fizycznie wymaga dalszych 
badań.

Podsumowanie
Wyniki niniejszego badania wskazały, że zajęcia fitness najbardziej popularne były 
wśród kobiet w wieku 20–40 lat, z wyższym wykształceniem, o prawidłowej masie ciała 
i dobrej sytuacji materialnej. W większości ich praca miała charakter siedzący. Kobiety 
te uczestniczyły w zajęciach fitness kilka razy w tygodniu, a dodatkowo uprawiały inny 
rodzaj sportu, głównie pływanie i jazdę na rowerze.

Stwierdzono dostateczne spożycie witaminy C, które pokrywało zapotrzebowa-
nie organizmu, określone wartością na poziomie EAR. Biorąc pod uwagę zwiększone 
zapotrzebowanie organizmu na tę witaminę podczas aktywności fizycznej, może być 
to korzystne dla organizmu. Żaden z badanych czynników nie wpłynął statystycznie 
na wielkość spożycia witaminy C wśród badanych kobiet.

Zapotrzebowanie na witaminę E nie pokrywało 56% racji pokarmowych ankietowa-
nych, co może być niekorzystne. Zbyt małą podaż obserwowano wśród kobiet powyżej 
40. roku życia, kobiet z niedowagą oraz gorzej wykształconych. Czynnikiem mającym 
istotny statystycznie wpływ na spożycie witaminy E była sytuacja materialna: im lepsza, 
tym większa podaż tego antyoksydantu.

Głównym źródłem witaminy C w racjach pokarmowych badanych kobiet były warzy-
wa, takie jak: czerwona papryka, szpinak, brokuły, brukselka, pomidory i natka pietruszki, 
oraz owoce – w szczególności pomarańcze, grejpfruty, cytryny, truskawki i czarne po-
rzeczki. Z kolei witamina E pochodziła przede wszystkim z orzechów laskowych, pestek 
słonecznika, migdałów, olejów – w szczególności słonecznikowego, a także z warzyw, 
takich jak: szpinak, czerwona papryka, pomidory, brokuły oraz natka pietruszki. 

Otrzymane wyniki, z uwagi na rolę witamin C i E przy zwiększonej aktywności 
fizycznej, wskazują na potrzebę prowadzenia dalszych poszerzonych badań odnośnie 
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do ilości spożywanych antyoksydantów. Ponadto, istotnym wydaje się zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na zwiększenie spożycia produktów będących źródłem witaminy E wśród 
kobiet aktywnych fizycznie.
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