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Epidemiologia, występowanie i czynniki ryzyka
zachorowania na gruźlicę
Epidemiology, occurrenc e and risk factors of morbidity on
tuberculosis

streszczenie

Gruźlica

jest chorobą zakaźną
wywołaną przez prątki kwasooporne (prątki
Kocha) z grupy Mycobacterium tuberculosis
complex: M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum. Choroba lokalizuje się najczęściej
w płucach, ale może zajmować inne tkanki i
narządy. Dlatego najogólniej gruźlicę można
podzielić na postać płucną i postaci pozapłucne.
Źródłem zakażenia i wektorem jest najczęściej
prątkujący chory z aktywną gruźlicą. Do grup
zwiększonego ryzyka zakażenia prątkiem
gruźlicy lub zachorowania po zakażeniu należą:
osoby mające kontakt z chorymi, zakażeni
HIV, alkoholicy, narkomani, bezdomni, imigranci z obszarów o dużej zapadalności na
gruźlicę, osoby z niedoborami odporności, osoby przyjmujące leki immunosupresyjne, palący
tytoń lub byli palacze (niewielkie ryzyko) oraz
osoby z BMI < 20 kg/m².
W diagnostyce gruźlicy brak jest badania
lub parametru jednoznacznie potwierdzającego
zakażenie. Do badań pomocniczych stosowanych w rozpoznaniu należą RTG klatki
piersiowej, badania bakteriologiczne, odczyn
tuberkulinowy i testy oparte na wydzielaniu interferonu gamma przez limfocyty. W
Polsce każdy przypadek gruźlicy powinien być
zgłoszony do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Według   danych Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) na gruźlicę na świecie choruje rocznie około 10 mln osób. Jest drugą

najczęstszą przyczyną śmiertelności wśród
chorób zakaźnych. Globalne występowanie
gruźlicy jest zróżnicowane geograficznie.
W krajach o ograniczonych zasobach
finansowo-medycznych, przeludnionych, z
niskim poziomem higieny i opóźnionych cywilizacyjnie odsetek chorych na gruźlicę
jest znacznie podwyższony. Najważniejszą
metodą zapobiegania szerzeniu się gruźlicy w
społeczeństwie jest wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe leczenie chorego. Coraz
częstszym problemem w farmakoterapii gruźlicy
jest występowanie jedno- lub wielolekoopornych szczepów M. tuberculosis. Gruźlica
stanowi istotny problem epidemiologiczny,
medyczny i społeczny. Monitorowanie, kontrola zachorowalności i profilaktyka gruźlicy są
wyzwaniami dla opieki zdrowotnej i strategii
polityki zdrowotnej państw.
Niniejsza praca stanowi przegląd
światowego piśmiennictwa z ostatnich lat na
temat występowania, epidemiologii i czynników ryzyka zachorowania na gruźlicę.

Słowa kluczowe: gruźlica, Mycobacterium
tuberculosis complex, czynniki ryzyka, epidemiologia, zdrowie publiczne.

abstract

Tuberculosis is an infectious disease

caused by acid-fast mycobacteria Mycobacterium tuberculosis (Koch’s bacillus) from the
group Mycobacterium tuberculosis complex:
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Wprowadzenie

Gruźlica

(łac. tuberculosis) jest
chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), która atakuje głównie płuca, ale może
również wpływać na inne narządy i tkanki
człowieka (WHO, 2017). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że każdego
roku dochodzi do około 10,4 miliona nowych
przypadków zachorowań i 1,8 miliona zgonów
z powodu gruźlicy. Jedna trzecia nowych przypadków (około 3 miliony) pozostaje nieznana
oficjalnym statystykom opieki zdrowotnej, a
wielu chorych nie otrzymuje odpowiedniego
leczenia. Gruźlica jest chorobą wywoływaną
przez bakterie Mycobacterium tuberculosis
complex, które są przenoszone między ludźmi
drogą oddechową. Tylko u około 10% osób
zakażonych M. tuberculosis przechodzi do aktywnej choroby w ciągu swojego życia, pozostali zarażeni skutecznie powstrzymują infekcję.
Jednym z wyzwań związanych z gruźlicą jest to,
że patogen utrzymuje się u wielu zakażonych
osób w stanie utajonym przez wiele lat i można
go reaktywować, aby wywołać chorobę. Ryzyko progresji do pełnoobjawowej gruźlicy po
zakażeniu jest najwyższe zaraz po początkowej
infekcji i gwałtownie wzrasta u osób zakażonych
HIV oraz u chorych z AIDS lub innymi zaburzeniami odporności (BLOOM I IN.,
2017). Interwencje w zakresie zdrowia publicznego, których celem jest przerywanie transmisji zakażeń pojawiają się powoli, a szczególnie
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health policy of states.
This paper is a review of the world literature of recent years on the prevalence, epidemiology and risk factors for developing tuberculosis.
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M. tuberculosis, M. bovis and M. africanum.
The disease is most often located in the lungs,
but it can also affect other tissues and organs.
Therefore, in general, tuberculosis can be divided into pulmonary and extrapulmonary forms.
The source of the infection and the vector of
it is a sick person infected with active tuberculosis. The groups with increased tuberculosis
infection risk and infection risk of disease after
the infection include: people that have contact
with the sick, HIV-infected, alcoholics, drug
addicts, the homeless, immigrants from areas
with high incidence of tuberculosis, people with
immunodeficiency, people taking immunosuppressive drugs, smokers or former smokers (low
risk) and people with BMI < 20 kg/m². 			
In the diagnosis of tuberculosis, there is
no test or parameter that explicitly confirms the
infection. The additional examinations used in
the diagnosis include chest X-ray, bacteriological tests, tuberculin reaction and tests based on
the interferon gamma secretion by lymphocytes.
In Poland, every case of tuberculosis should
be reported to the sanitary and epidemiological station. According to data from the World
Health Organization (WHO), around 10 million people suffer from tuberculosis worldwide.
It is the second most common cause of mortality among infectious diseases. The global incidence of tuberculosis varies geographically. In
countries with limited financial and medical
resources, overpopulated countries, countries
with low hygiene level and less advanced civilization, the percentage of patients is significantly higher. The most important method of preventing the spread of tuberculosis in the society
is early detection of the disease and immediate treatment of the patient. The occurrence of
single- or multi-drug resistant M. tuberculosis
strains is an increasing problem in the pharmacotherapy of tuberculosis. Tuberculosis is a
significant epidemiological, medical and social
problem. Monitoring, control of morbidity and
prevention are challenges for health care and
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Epidemiologia, występowanie i czynniki
ryzyka zachorowania na gruźlicę

w obszarach endemicznych HIV. Transmisja
gruźlicy jest złożona i obejmuje wiele czynników środowiskowych, bakteriologicznych
i związanych z jej nosicielem, wśród których
ważne jest współistniejące zakażenie HIV.
Zapobieganie rozprzestrzenianiu się z osoby
na osobę ma zasadnicze znaczenie dla powstrzymania epidemii (PETERS I IN., 2019).
Leczenie choroby wymaga wielu leków i trwa
przez wiele miesięcy. Długi schemat leczenia
stanowi wyzwanie zarówno dla pacjentów, jak
i systemów opieki zdrowotnej. Zwłaszcza dla
krajów o niskich i średnich dochodach per capita, gdzie obciążenie chorobami często znacznie przewyższa lokalne zasoby. W niektórych
obszarach zwiększa się częstość występowania
gruźlicy lekoopornej, wymagającej dłuższego
schematu leczenia lekami, które są droższe i
trudniejsze do tolerowania przez zakażonych.
Diagnostyka w krajach o niskich i średnich
dochodach mieszkańców opiera się głównie
na badaniu mikroskopowym zabarwionych rozmazów plwociny u podejrzanych pacjentów.
Jednakże mikroskopia rozmazowa jest w stanie wykryć tylko 50-60% wszystkich dodatnich
przypadków. Ostatnio pojawiły się bardziej
czułe metody diagnozowania gruźlicy i wykrywania oporności na leki, są one jednak bardziej
kosztowne. Czas między wystąpieniem choroby a podjęciem diagnozy i rozpoczęciem leczenia jest często wydłużony, a takie opóźnienia
umożliwiają przenoszenie choroby. Chociaż
szczepionka Bacille Calmette-Guérin (BCG)
pozostaje najczęściej stosowaną szczepionką na
świecie, to jej skuteczność jest wysoce zmienna
geograficznie i niedoskonała (BLOOM I IN.,
2017). Większość zakażeń M. tuberculosis
jest klinicznie bezobjawowym stanem, znanym
jako utajone zakażenie gruźlicą, które dotyka około jednej czwartej światowej populacji
(HOUBEN I DODD, 2016).
Utajone zakażenie gruźlicą (latent tuberculosis infection, LTBI) definiuje się jako
stan trwałej odpowiedzi immunologicznej
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na stymulację przez antygeny M. tuberculosis bez objawów manifestacji klinicznej aktywnej gruźlicy. Diagnoza i leczenie utajonego
zakażenia są ważne, zwłaszcza w populacjach
wysokiego ryzyka zachorowania. Do diagnozowania utajonego zakażenia stosuje się test
tuberkulinowy i testy uwalniania interferonu
gamma (IGRA) (ILIEVSKA- POPOSKA I
IN., 2018; MÖLLER I IN., 2018). Zakażenie
wirusem HIV stanowi ryzyko zgonu zarówno
z powodu grypy, jak i gruźlicy i może być regulatorem efektu związku między koinfekcją a
śmiertelnością tymi chorobami (WALAZA I
IN., 2019). Nie wszystkie osoby narażone na
działanie prątka gruźlicy staną się chore i w
zależności od infekcji wiele osób pozostanie
zdrowymi. Co ciekawe, całkowitą odporność
na infekcję obserwuje się u niektórych osób
po intensywnej i ciągłej ekspozycji na M. tuberculosis. Po skutecznej infekcji u większości
osób wystąpi utajone zakażenie gruźlicą
(LTBI). Większość zdrowych osób z utajonym zakażeniem jest oporna na zachorowanie
na gruźlicę, co wskazuje, że progresja tej infekcji jest wyjątkowo dobrze kontrolowana
(MÖLLER I IN., 2018).
Gruźlica będąca najczęstszą przyczyną
zakażeń i chorób zakaźnych na świecie
występuje głównie po reaktywacji M. tuberculosis kilka miesięcy lub lat po pierwotnej infekcji i najczęściej dotyczy płuc. Rozmazy plwociny dla prątków kwasoopornych pozostają
początkowym testem diagnostycznym, ale
mają ograniczoną czułość i swoistość. Testy
amplifikacji kwasu nukleinowego są bardziej
czułe i specyficzne, co może przyczynić się
do wykrycia pewnych mutacji powodujących
lekooporność. Leczenie gruźlicy opornej na
rifampycynę (SCHMALTZ I IN., 2019) w
monoterapii lub w skojarzeniu z izoniazydem i
innymi lekami pozostaje trudne i powinno być
przeprowadzone w porozumieniu z ekspertem
chorób zakaźnych lub specjalistą farmakologii
(BELKNAP, 2019).
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problemów zdrowia publicznego na świecie. Pomimo podejmowanych wysiłków na rzecz poprawy diagnozowania przypadków i zgodności
leczenia, choroba ta dominuje w pewnych krajach. Każdego roku stanowi udokumentowaną
przyczynę złego stanu zdrowia wśród milionów ludzi, będąc drugą najczęstszą przyczyną
śmierci z powodu chorób zakaźnych na całym
świecie. Pomimo wdrożenia strategii zalecanej
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
zmniejszenie częstości występowania gruźlicy
było minimalne w krajach o wysokim obciążeniu
tą chorobą (SHIMELES I IN., 2019). Szacuje
się, że każdego roku jedna trzecia światowej
populacji jest zarażana gruźlicą. W 2011 r. na
całym świecie oszacowano 8,7 mln przypadków gruźlicy, w wyniku których zmarło 1,4 mln
osób (TESEMA I IN., 2015). W związku z tym
prawdziwą zapadalność na gruźlicę i częstość
jej występowania w określonej populacji można
uzyskać jedynie poprzez badania populacyjne
i prospektywne badania uzupełniające, które
mierzą wpływ całości nakładów związanych z
kontrolą gruźlicy w danym kraju (SHARMA
I IN., 2011). Częstość występowania gruźlicy
znacznie wzrasta wraz z wiekiem. Szacuje się,
że występowanie u osób w wieku ≥65 lat było
nawet dziesięciokrotnie wyższa niż w wieku
poniżej 25 lat (HOA I IN., 2011). Ilość informacji o przypadkach zachorowań na gruźlicę
jest bardzo mała w porównaniu z szacowaną
liczbą wszystkich przypadków zachorowań.
Główne ograniczenia występują w strategii
diagnostycznej przypadku opartego na objawach, który wykorzystuje jedynie bezpośrednią
mikroskopię rozmazową do potwierdzenia
infekcji (LAW I IN., 2015). Bezsporny jest
udział komponenty genetycznej w podatności
na zakażenie M. tuberculosis, a progresją do
aktywnej, pełnoobjawowej choroby. Wyniki

osiągnięć genetyki klinicznej, epidemiologii
genetycznej, populacjonizmu i genetyki funkcjonalnej przyczyniły się do identyfikacji genów
wrażliwości na gruźlicę (MÖLLER I IN.,
2018).
U pacjentów w podeszłym wieku czynniki ryzyka zachorowania na gruźlicę różnią
się w zależności od poziomu dochodów w
krajach ich zamieszkania. Czynniki prognostyczne były związane głównie z czynnikami żywieniowymi, niezależnymi od przyczyn
śmierci, co może odzwierciedlać pogorszenie
zdrowia spowodowane starością (UCHIDA
I IN., 2019). Wystąpienie wcześniej gruźlicy
płuc jest niezależnym czynnikiem klinicznym
zwiększonej śmiertelności 30- dniowej u
pacjentów z pozaszpitalnym zapaleniem płuc
przyjmowanych na oddział intensywnej terapii
(LIN I IN., 2019).
Prawie dwie dekady po zakończeniu
sekwencjonowania genomu M. tuberculosis
wraz z pojawieniem się technologii sekwencjonowania nowej generacji, zastosowano sekwencjonowanie całego genomu bakterii
w szerokim zakresie klinicznym (SATTA I
IN.,2018). Badania epidemiologiczne gruźlicy
często stosują metody genotypowania dla
szczepów prątka gruźlicy, aby określić czy
dwóch lub więcej pacjentów jest połączonych
związkiem transmisji (MERKER I IN., 2017).
Dzięki szybkiemu wdrażaniu metod sekwencjonowania całego genomu w monitorowaniu i
śledzeniu epidemii gruźlicy, wyniki uzyskane
w takich badaniach mogą pomóc w doborze
właściwych metod grupowania w celu wykrycia odpowiednich łańcuchów przenoszenia
zakażenia w określonym przedziale czasu
(MEEHAN I IN., 2018).
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Epidemiologia, występowanie i czynniki
ryzyka zachorowania na gruźlicę

Czynniki ryzyka
zachorowania na gruźlicę
Ryzyko zachorowania na gruźlicę

zależy zarówno od ryzyka szansy zarażenia lub
zakażenia prowadzącego do aktywnej choroby. Pierwsze będzie zależeć od występowania
gruźlicy w danej społeczności, w której żyje lub
pracuje jednostka. Drugie uzależnione będzie
od wielu czynników wpływających na jednostkę,
m.in. genetycznych i środowiskowych.
Największym pojedynczym czynnikiem ryzyka
rozwoju gruźlicy w wyniku zakażenia jest jednoczesne zakażenie HIV. Tam, gdzie te dwie
infekcje są powszechne wskaźniki zachorowań
wzrastają, chyba że infekcja może zostać
ograniczona (DAVIES, 2005). Pomimo intensywnych wysiłków naukowców i klinicystów
czynniki immunologiczne wpływające na wyniki zakażenia pozostają ciągle słabo zdefiniowane (ROY CHOWDHURY I IN., 2018). W
wyniku wykorzystania wielowymiarowej analizy cytometrii masowej i testów funkcjonalnych
kohort młodzieży południowoafrykańskiej,
wykazano, że utajona gruźlica jest związana
ze zwiększoną cytotoksyczną odpowiedzią
immunologiczną, w której pośredniczą głównie
CD16 (znane również jako FcγRIIIa) i komórki NK. Przewlekły proces zapalny połączony
jest z odchyleniami w układzie immunologicznym zarówno komórek i limfocytów T i B
(CHOWDHURY I IN., 2018). Zakażenia
prątkiem gruźlicy i ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) są koendemiczne
w kilku regionach świata, a osoby zakażone
HIV są bardziej podatne na progresję do
pełnoobjawowej aktywnej gruźlicy. Osoby
zakażone M. tuberculosis lub HIV mają mniej
krążących specyficznych limfocytów T CD4,
a te, które pozostały, były upośledzone funkcjonalnie zarówno w gruźlicy utajonej, jak i
płucnej. Ponadto, zakażenie HIV znacząco
zakłóca indukowaną przez prątka gruźlicy
ogólnoustrojową odpowiedź prozapalną cy-
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tokin lub chemokin, upośledzając funkcjonalnie specyficzną odporność dla M. tuberculosis
(AMELIO I IN., 2019).
Do kluczowych i wyróżniających się
czynników ryzyka wystąpienia gruźlicy należą
m.in. otoczenie, analfabetyzm, niski dochód
gospodarstwa domowego, mieszkanie w domu
bez okna lub z jednym oknem, członek gospodarstwa domowego z gruźlicą lub wcześniejsza
historia przyjęcia do szpitala. Blizna po przebytej wakcynacji szczepionką BCG stanowi
zaś czynnik ochronny (SHIMELES, 2019).
Wielkość rodziny w gospodarstwie domowym,
status edukacyjny, powierzchnia pokoju, historia kontaktu z gruźlicą, liczba okien, lokalizacja
kuchni i istnienie sufitu były również ważnymi
czynnikami związanymi z ryzykiem rozwoju
gruźlicy. Palenie papierosów przyczynia się
do przenoszenia gruźlicy, dlatego należy go
unikać. Koinfekcja HIV, obciążenie organizmu
pasożytami i niedożywienie są istotnym elementem w kontroli i zapobiegania gruźlicy
(TESEMA I IN., 2015). Współwystępowanie
gruźlicy wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością
osób z grypą, a zakażenie wirusem grypy wiąże
się ze zwiększoną śmiertelnością wśród osób
z gruźlicą. Dane te mogą informować o potrzebie szczepień przeciwko grypie lub stosowania leków przeciwwirusowych u chorych
na gruźlicę (WALAZA I IN., 2019). Historia
kontaktu członka rodziny z gruźlicą istotnie
zwiększa ryzyko rozwoju choroby. Istnieje więc
potrzeba ulepszania sposobów identyfikacji
zachorowań i zintensyfikowania mechanizmów
nadzoru między członkami rodzin osób z dodatnim wynikiem badania mikrobiologicznego
prątka gruźlicy (HAMUSSE I IN., 2017).
Czynniki, które znacznie zwiększają
ryzyko zachorowania na gruźlicę, takie jak
zakażenie HIV lub terapia przeciwnowotworowa mogą być kolejną przyczyną choroby,
nie stanowiąc wszystkich, bądź większości
przypadków gruźlicy. Zidentyfikowano kilka
czynników, które zwiększają ryzyko progresji
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do niewłaściwego leczenia i przyczynia się do
wysokiej śmiertelności związanej z gruźlicą
lekooporną. Wymagany jest zatem jak najlepszy
lokalny dostęp do dokładnego i szybkiego badania wrażliwości na leki pierwszego i drugiego
rzutu w celu poprawy wyników u pacjentów z
gruźlicą wielolekooporną (multidrug-resistant,
MDR) i gruźlicą wielolekooporną z dodatkową
opornością na kolejne leki przeciwprątkowe
(pre-extensive or extensive drug resistance, preXDR/XDR-TB).Sekwencjonowanie całego genomu jest najbardziej obiecującym podejściem
do osiągnięcia tego celu (ZÜRCHER I IN.,
2019)
Migracja ludności spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) znacząco przyczyniła się do
obciążenia zakażeniami gruźlicą w państwach
stowarzyszonych w tych organizacjach. Ukierunkowane i zorganizowane działania profilaktyczne i kontrolne (dostęp do opieki zdrowotnej, unikanie przerw w leczeniu) oraz
wdrażanie metod aktywnego wykrywania
przypadków poprzez badania przesiewowe w
punktach przyjęć w kierunku ukrytych zakażeń
gruźlicą skoncentrowane na imigrantach. Może
to być konieczne w celu wczesnego zdiagnozowania przypadków choroby i zapewnienia
odpowiedniego leczenia wraz ze wsparciem i
zmniejszeniem obciążenia gruźlicą wśród imigrantów (KÖDMÖN I IN., 2016).
Nadzór nad gruźlicą w Europie prowadzi Europejska Sieć Nadzoru Gruźlicy pod
wspólną koordynacją Europejskiego Centrum
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i
WHO. Wskaźnik chorych na gruźlicę wśród
osób pochodzenia obcego zgłaszanych przez
kraje UE/EOG jest wyższy i zmniejsza się
w wolniejszym tempie niż wśród rodzimych
mieszkańców. Jest to jedno z głównych wyzwań
dla strategii zdrowia publicznego krajów UE/
EOG, które starają się osiągnąć cel eliminacji
choroby w nadchodzących latach, zwłaszcza w
krajach, w których osoby obcego pochodzenia
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choroby, takich jak niski wskaźnik masy ciała
(LÖNNROTH I IN., 2010), cukrzyca ( JEON
I MURRAY, 2008), palenie tytoniu (LIN I
IN., 2007) i nadużywanie alkoholu (LÖNNROTH I IN., 2008). Pacjenci chorzy na
gruźlicę ze współistniejącą cukrzycą cechują się
zwiększonym ryzykiem zgonu (NGUYEN I
GRAVISS, 2019).
Gruźlica stanowi najczęstsze zakażenie
oportunistyczne i jest przyczyną śmierci u
pacjentów z ludzkim wirusem niedoboru
odporności (HIV) w krajach rozwijających się.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca 85% wskaźnik skuteczności leczenia dla
wszystkich przypadków gruźlicy jako wskaźnik
kontroli choroby (AKANBI I IN., 2019). W
diagnostyce gruźlicy zaobserwowano, że stosunek zmian chorobowych na zdjęciach RTG,
TK klatki piersiowej i innych badań u pacjentów z rozpoznaniem aktywnej gruźlicy był
większy, niż w tych samych badaniach u pacjentów z utajonym zakażeniem gruźlicą (ISHIKAWA I IN., 2018). U osób niezakażonych
HIV, w warunkach endemicznych wyniki skali
radiologicznej choroby XDR-TB są związane
z niekorzystnymi wynikami klinicznymi (TE
RIELE I IN., 2019). Pojawienie się i rozwój epidemii gruźlicy opornej na wiele leków
jest zagrożeniem dla globalnej kontroli tej
choroby zakaźnej. Wielolekooporna gruźlica
jest wynikiem selekcji mutacji nadających
oporność podczas nieodpowiedniego leczenia przeciwgruźliczego. Jednakże HIV ma
głęboki wpływ na naturalną historię gruźlicy,
objawiającą się zwiększoną szybkością progresji
choroby, prowadzącą do zwiększonego przenoszenia i wzmocnienia gruźlicy opornej na wiele
leków (KHAN I IN., 2019).
Gruźlica lekooporna jest trudna do
zdiagnozowania i leczenia, szczególnie w warunkach dużego obciążenia zachorowalnością,
gdzie zasoby diagnostyczno-lecznicze są
ograniczone. W tych warunkach niedokładny
wynik badania wrażliwości na leki prowadzi
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stanowią dużą część przypadków gruźlicy. Ukierunkowane badania przesiewowe i ułatwiony
dostęp do opieki i leczenia mogą pomóc w
rozwiązaniu tego problemu (HOLLO I IN.,
2017). Państwami zgłaszającymi (2016 r.)
najwięcej przypadków gruźlicy pochodzących z
innych krajów UE/EOG były Niemcy i Włochy,
a największy odsetek przypadków gruźlicy u
osób fizycznych pochodził z Polski (n = 1 562)
i Rumunii (n = 6 285). Na poziomie UE/ EOG
tylko niewielka część przypadków gruźlicy
pochodziła z innych krajów zrzeszonych w
UE/ EOG. Nierównomierny rozkład tej przypuszczalnej migracji może stanowić wyzwanie
dla programów profilaktyki przeciw gruźlicy w
niektórych krajach UE/EOG (HOLLO I IN.,
2016).
Aby powstrzymać epidemię gruźlicy,
zaleca się wszelkie środki przerywające jej
transmisję. Interwencje wymagane do przerwania zakażeń muszą być skierowane do grup i
środowisk wysokiego ryzyka. Zaproponowano
prostą kaskadę przenoszenia zakażenia, w
którym źródło gruźlicy generuje zakaźne
cząsteczki (prątki), które to mają zdolność
przetrwania w powietrzu. Są one inhalowane
przez podatną osobę, która może zostać
zakażona i następnie ma potencjał do rozwoju
aktywnej i pełnoobjawowej gruźlicy. Działania
ukierunkowane na te zdarzenia mogą w
odpowiednim czasie przerwać przenoszenie i
przyspieszyć spadek zapadalności i śmiertelność
związanych z gruźlicą (CHURCHYARD I
IN., 2017). Ponadto, skrócony schemat leczenia
utajonej gruźlicy zawierający rifampicynę lub
rifapentynę są tak samo skuteczne, jak dłuższe
schematy oparte na izoniazydach. Należy
poczynić postępy w zapewnianiu wysokiej
jakości opieki skoncentrowanej na chorych
na gruźlicę. Poprawa polityki zdrowotnej w
połączeniu z lepszym dostępem do wysokiej
jakości opieki zdrowotnej może zredukować
chorobowość, śmiertelność i piętno związane z
gruźlicą (FURIN I IN., 2019).

Z

Wnioski

przedstawionej przez nas analizy
międzynarodowego piśmiennictwa dotyczącego
epidemiologii, występowania i czynników ryzyka zachorowania na gruźlicę (TB) proponujemy następujące zalecenia:
1) szczepienia przeciw grypie i stosowanie
leków przeciwwirusowych, zwłaszcza w krajach
o dużym obciążeniu gruźlicą, grypą i HIV;
2) zintegrowana profilaktyka i opieka nad
pacjentami chorymi na gruźlicę w ramach
strategii systemu ochrony i polityki zdrowotnej
państw we współpracy z WHO;
3) wykorzystanie z nowoczesnych badań naukowych, technologii medycznych i innowacji
we ftyzjatrii;
4) kontrola oraz zapobieganie zakażeniom na
poziomie placówek opieki zdrowotnej;
5) połączenie globalnych i lokalnych strategii
rozwiązujących problemy społeczno- ekonomiczne (m.in. ubóstwo, przeludnienie, palenie,
itd.) w celu zredukowania zakażeń gruźlicą.

Literatura
AKANBI K., AJAYI I., FAYEMIWO S., GIDADO S., OLADIMEJI A., NSUBUGA P.
2019. Predictors of tuberculosis treatment success among HIV-TB co-infected patients attending major tuberculosis treatment sites in
Abeokuta, Ogun State, Nigeria. Pan Afr Med
J. 22;32(1), 7.
AMELIO P., PORTEVIN D., HELLA J.,
REITHER K., KAMWELA L., LWENO
O., TUMBO A., GEOFFREY L., OHMITI
K., DING S., PANTALEO G., DAUBENBERGER C., PERREAU M. 2019. HIV Infection Functionally Impairs Mycobacterium

Nr 2(24)/2019 Nauki Przyrodnicze

9

BLOOM B.R., ATUN R., COHEN T., DYE
C., FRASER H., GOMEZ G.B., KNIGHT
G., MURRAY M., NARDELL E., RUBIN
E., SALOMON J., VASSALL A., VOLCHENKOV G., WHITE R., WILSON D.,
YADAV P. 2017. Tuberculosis. In: HOLMES
K.K., BERTOZZI S., BLOOM B.R., JHA P.,
editors. Major Infectious Diseases. 3rd edition.
Washington (DC): The International Bank for
Reconstruction and Development / The World
Bank. 2017.
CHURCHYARD G., KIM P., SHAH N.S.,
RUSTOMJEE R., GANDHI N., MATHEMA B., DOWDY D., KASMAR A.,
CARDENAS V. 2017. What We Know About
Tuberculosis Transmission: An Overview. J Infect Dis.1; 216(6), 629-635.
DAVIES P.D. 2005. Risk factors for tuberculosis. Monaldi Arch Chest Dis. 63(1):37-46.
FURIN J., COX H., PAI M. 2019. Tuberculosis. Lancet. 393 (10181), 1642-1656.
HAMUSSE S., DEMISSIE M., TESHOME
D., HASSEN M.S., LINDTJØRN B. 2017.
Prevalence and Incidence of Smear-Positive
Pulmonary Tuberculosis in the Hetosa District
of Arsi Zone, Oromia Regional State of Central Ethiopia. BMC Infect Dis. 17(1), 214.
HOA N.B., COBELENS F.G., SY D.N.,
NHUNG N.V., BORGDORFF M.W.,
TIEMERSMA E.W. 2011. Diagnosis and
treatment of tuberculosis in the private sector,

10

Nr 2(24)/2019 Nauki Przyrodnicze

HOLLO V., KOTILA S.M., KÖDMÖN
C., ZUCS P., VAN DER WERF M.J. 2016.
The effect of migration within the European
Union/European Economic Area on the distribution of tuberculosis, 2007 to 2013. Euro
Surveill. 21 (12).
HOUBEN R.M., DODD P.J. 2016. The global
burden of latent tuberculosis infection: a re-estimation using mathematical modelling. PLoS
Med. 13, e1002152.
ILIEVSKA- POPOSKA B., METODIEVA
M., ZAKOSKA M., VRAGOTEROVA C.,
TRAJKOV D. 2018. Latent Tuberculosis Infection - Diagnosis and Treatment. Open Access Maced J Med Sci. 14 ;6 (4), 651-655.
ISHIKAWA C.S., MATSUO O.M., SARNO
F. 2018. Latent tuberculosis infection and tuberculosis in children and adolescents. Einstein
(Sao Paulo). 16(3):eAO4090.
JEON C.Y., MURRAY M.B. 2008. Diabetes
mellitus increases the risk of active tuberculosis:
a systematic review of 13 observational studies.
PLoS Med. 5(7), e152. 10.1371/journal.pmed.
0050152.
KHANP.Y., YATES T.A., OSMAN M.,
WARREN R.M., VAN DER HEIJDEN
Y., PADAYATCHI N., NARDELL E.A.,
MOORE D., MATHEMA B., GANDHI N.,
ELDHOLM V., DHEDA K., HESSELING
A.C., MIZRAHI V., RUSTOMJEE R., PYM

2 (24)/2019

HOLLO V., BEAUTÉ J., KÖDMÖN C,
VAN DER WERF M.J. 2017. Tuberculosis
notification rate decreases faster in residents of
native origin than in residents of foreign origin
in the EU/EEA, 2010 to 2015. Euro Surveill.
23; 22(12), 30486.

2 (24)/2019 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

BELKNAP R.W. 2019. Current Medical
Management of Pulmonary Tuberculosis. Thorac Surg Clin. 29(1), 27-35.

Vietnam. Emerg Infect Dis. 17(3), 562–564.

2 (24)/2019 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

tuberculosis - Specific CD4 and CD8 T-Cell
Responses. Journal of Virology. 93(5):e0172818.

Str. 3 - 13

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Maria Całka, Paweł J. Pawlica

2 (24)/2019
2 (24)/2019 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
2 (24)/2019 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Epidemiologia, występowanie i czynniki
ryzyka zachorowania na gruźlicę

A. 2019. Transmission of drug-resistant tuberculosis in HIV-endemic settings. Lancet Infect
Dis. 19(3), 77-88.
KÖDMÖN C., ZUCS P., VAN DER WERF
M.J. 2016. Migration-related tuberculosis: epidemiology and characteristics of tuberculosis
cases originating outside the European Union
and European Economic Area, 2007 to 2013.
Euro Surveill. 21 (12).
LAW I., SYLAVANH P., BOUNMALA S.,
NZABINTWALI F., PABORIBOUNE P.,
IEM V., SOMPHAVONG S., KIM S.J., SISMANIDIS C., ONOZAKI I., SEBERT J.
2015. The first national tuberculosis prevalence
survey of Lao PDR (2010-2011). Trop Med
Int Health. 20(9), 1146-1154.
LIN F. M., FENG J. Y., FANG W. F., WU
C. L., YU C. J., LIN M. C., KU S. C., CHEN
C.W., TU C.Y., YANG K.Y. 2019. Impact of
prior pulmonary tuberculosis in treatment outcomes of HCAP and CAP patients in intensive care units. J Microbiol Immunol Infect. 52
(2), 320-328.
LIN H.H., EZZATI M., MURRAY M. 2007.
Tobacco smoke, indoor air pollution and tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 4(1), 20. 10.1371/journal.
pmed.0040020
LÖNNROTH K., WILLIAMS B.G., CEGIELSKI P., DYE C. 2010. A consistent loglinear relationship between tuberculosis incidence and body mass index. Int J Epidemiol.
39(1), 149–55. 10.1093/ije/dyp308.
LÖNNROTH K., WILLIAMS B.G., STADLIN S., JARAMILLO E., DYE C. 2008. Alcohol use as a risk factor for tuberculosis - a
systematic review. BMC Public Health. 8, 289.

Str. 3 - 13
MEEHAN C.J., MORIS P., KOHL T.A.,
PEČERSKA J., AKTER S., MERKER M.,
UTPATEL C., BECKERT P., GEHRE F.,
LEMPENS P., STADLER T., KASWA M.K.,
KÜHNERT D., NIEMANN S., de JONG
B.C. 2018. The relationship between transmission time and clustering methods in Mycobacterium tuberculosis epidemiology. EBioMedicine. 37, 410-416.
MERKER M., KOHL T.A., NIEMANN
S., SUPPLY P. 2017. The Evolution of Strain
Typing in the Mycobacterium tuberculosis
complex. Advances in Experimental Medicine
and Biology. 10 (19), 43–78.
MÖLLER M., KINNEAR C. J., ORLOVA
M., KROON E.E., VAN HELDEN P.D.,
SCHURR E., HOAL E.G. 2018.Genetic Resistance to Mycobacterium tuberculosis Infection and Disease. Front Immunol. 27; 9, 2219.
NGUYEN D.T., GRAVISS E.A. 2019. Development and validation of a risk score to predict
mortality during TB treatment in patients with
TB- diabetes comorbidity. BMC Infect Dis. 5;
19 (1), 10.
PETERS J.S., ANDREWS J.R ., HATHERILL M., HERMANS S., MARTINEZ
L., SCHURR E., VAN DER HEIJDEN Y.,
WOOD R., RUSTOMJEE R., KANA B.D.
2019. Advances in the understanding of Mycobacterium tuberculosis transmission in HIVendemic settings. Lancet Infect Dis. 19(3), 6576.
CHOWDHURY R., VALLANIA F., YANG
Q., LOPEZ ANGEL C.J., DARBOE F.,
PENN- NICHOLSON A., ROZOT V.,
NEMES E., MALHERBE S.T., RONACHER K., WALZL G., HANEKOM W., DAVIS
M.M., WINTER J., CHEN X., SCRIBA T.J.,
KHATRI P., CHIEN Y.H. 2018. A multi-co-

Nr 2(24)/2019 Nauki Przyrodnicze

11

SATTA G., LIPMAN M., SMITH GP., ARNOLD C., KON O.M., MCHUGH T.D.
2018. Mycobacterium tuberculosis and wholegenome sequencing: how close are we to unleashing its full potential? Clin Microbiol Infect. 24 (6), 604-609.

SATTA G., LIPMAN M., SMITH GP., ARNOLD C., KON O.M., MCHUGH T.D.
2018. Mycobacterium tuberculosis and wholegenome sequencing: how close are we to unleashing its full potential? Clin Microbiol Infect. 24 (6), 604-609.

SCHMALTZ C.A.S., DEMITTO F.O.,
SANT’ANNA F.M., ROLLA V. C. 2019.
Tuberculosis- HIV treatment with rifampicin
or rifabutin: are the outcomes different? Mem
Inst Oswaldo Cruz. 11; 114, 180420.

SCHMALTZ C.A.S., DEMITTO F.O.,
SANT’ANNA F.M., ROLLA V. C. 2019.
Tuberculosis- HIV treatment with rifampicin
or rifabutin: are the outcomes different? Mem
Inst Oswaldo Cruz. 11; 114, 180420.

SHARMA R., JAIN V., SINGH S. 2011.
Strengthening TB surveillance system in India: Way forward for improving estimates of
TB incidence. Lung India. 28, 120–123.

SHARMA R., JAIN V., SINGH S. 2011.
Strengthening TB surveillance system in India: Way forward for improving estimates of
TB incidence. Lung India. 28, 120–123.

SHIMELES E., ENQUSELASSIE F.,
ASEFFA A., TILAHUN M., MEKONEN
A., WONDIMAGEGN G., HAILU T. 2019.
Risk factors for tuberculosis: A case-control
study in Addis Ababa, Ethiopia. PLoS One. 14
(4), e0214235.

SHIMELES E., ENQUSELASSIE F.,
ASEFFA A., TILAHUN M., MEKONEN
A., WONDIMAGEGN G., HAILU T. 2019.
Risk factors for tuberculosis: A case-control
study in Addis Ababa, Ethiopia. PLoS One. 14
(4), e0214235.

TE RIELE J.B., BUSER V., CALLIGARO
G., ESMAIL A., THERON G., LESOSKY
M., DHEDA K. 2019. Relationship between
chest radiographic characteristics, sputum bacterial load, and treatment outcomes in patients
with extensively drug-resistant tuberculosis. Int
J Infect Dis. 79, 65-71.

TE RIELE J.B., BUSER V., CALLIGARO
G., ESMAIL A., THERON G., LESOSKY
M., DHEDA K. 2019. Relationship between
chest radiographic characteristics, sputum bacterial load, and treatment outcomes in patients
with extensively drug-resistant tuberculosis. Int
J Infect Dis. 79, 65-71.

TESEMA C., TADESSE T., GEBREHIWOT M., TSEGAW A., WELDEGEBREAL F. 2015. Environmental and host-related
determinants of tuberculosis in Metema district, north-west Ethiopia. Drug Healthc Patient Saf. 7, 87–95.

TESEMA C., TADESSE T., GEBREHIWOT M., TSEGAW A., WELDEGEBREAL F. 2015. Environmental and host-related
determinants of tuberculosis in Metema district, north-west Ethiopia. Drug Healthc Patient Saf. 7, 87–95.

12

Nr 2(24)/2019 Nauki Przyrodnicze

2 (24)/2019

hort study of the immune factors associated
with M. tuberculosis infection outcomes. Nature. 560 (7720), 644-648.

2 (24)/2019 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

hort study of the immune factors associated
with M. tuberculosis infection outcomes. Nature. 560 (7720), 644-648.

2 (24)/2019 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Str. 3 - 13

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Maria Całka, Paweł J. Pawlica

2 (24)/2019
2 (24)/2019 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
2 (24)/2019 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Epidemiologia, występowanie i czynniki
ryzyka zachorowania na gruźlicę

Str. 3 - 13

UCHIDA S., KOMIYA K., HONJO K.,
UMEKI K., NUREKI S.I., TAKIKAWA S.,
ANDO M., HIRAMATSU K., KADOTA
J.I. 2019. A mini systematic review of prognostic factors in elderly patients with tuberculosis.
Respir Investig. 2212-5345, (18) 30255-7.
WALAZA S., TEMPIA S., DAWOOD H.,
VARIAVA E., WOLTER N., DREYER
A., MOYES J., VON MOLLENDORF C.,
MCMORROW M., VON GOTTBERG
A., HAFFEJEE S., VENTER M., TREURNICHT F.K., HELLFERSCEE O., MARTINSON N.A., ISMAIL N., COHEN C.
2019. The Impact of Influenza and Tuberculosis Interaction on Mortality Among Individuals Aged ≥15 Years Hospitalized With Severe
Respiratory Illness in South Africa, 2010-2016.
Open Forum Infect Dis. 19; 6 (3), ofz020.
WHO. 2017. Global Tuberculosis Report.
http://www.who.int.
ZÜRCHER K., BALLIF M., FENNER L.,
BORRELL S., KELLER P.M., GNOKORO
J., MARCY O., YOTEBIENG M., DIERO L.,
CARTER E.J., ROCKWOOD N., WILKINSON R.J., COX H., EZATI N., ABIMIKU
A.G., COLLANTES J., AVIHINGSANON
A., KAWKITINARONG K., REINHARD
M., HÖMKE R., HUEBNER R., GAGNEUX S., BÖTTGER E.C., EGGER M.
2019. International epidemiology Databases
to Evaluate AIDS (IeDEA) consortium. Drug
susceptibility testing and mortality in patients
treated for tuberculosis in high-burden countries: a multicentre cohort study. Lancet Infect
Dis. 19 (3), 298-307.

Nr 2(24)/2019 Nauki Przyrodnicze

13

Odmianowe zróżnicowanie plonowania ziemniaka
w gospodarstwie indywidualnym na terenie gminy
Dukla
Varietal diversification of potato yielding in an individual farm
from the area of Dukla commune

streszczenie

Celem badań było określenie wpływu

wybranych odmian ziemniaka na plon ogólny i handlowy bulw oraz udział i plon frakcji
sadzeniaków. Badania oparto na doświadczeniu
polowym przeprowadzonym w gospodarstwie
indywidualnym na terenie gminy Dukla w woj.
podkarpackim (49°33′N; 21°40′E), na glebie
brunatnej, o odczynie kwaśnym. Podczas zbioru
oznaczono plon ogólny i handlowy bulw oraz
udział bulw handlowych. Plonowanie odmian
było zróżnicowane. Najplenniejszą okazała się
wczesna odmiana Bellarosa, która wytworzyła
największą ogólną masę plonu i plon bulw handlowych, najmniej plenną była średnio wczesna
odmiana Madeira. Największym udziałem
bulw handlowych charakteryzowała się odmiana Jelly, zaś udziałem frakcji sadzeniaków
– odmiana Madeira.

Słowa kluczowe: ziemniak, odmiany, plon
ogólny, plon handlowy, udział sadzeniaków.
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abstract

The aim of this study was to determine

the influence of selected potato varieties on the
total and marketable yield of tubers, as well as
the share and yield of seed potato fractions. The
research was based on thea field experiment carried out on an individual farm located in Dukla
commune in Podkarpackie province (49°33′N;
21°40′E),, on brown soil with acidic reaction.
During the harvest, the total and marketable
yield of tubers and the share of marketable tubers were determined. The yielding of cultivars
was diversified. The most fertile was the early
cultivar Bellarosa, which generated the highest
total yield weight and marketable tuber yield,
the least fertile was the medium-early cultivar
Madeira. The highest share of marketable tubers was characteristic for Jelly cultivar, while
the highest share of seedlings was characteristic for Madeira cultivar.

Key

words: potato, varieties, total yield,
marketable yield, share of seed potatoes.
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Odmianowe zróżnicowanie plonowania ziemniaka w
gospodarstwie indywidualnym na terenie gminy Dukla

Wstęp

Ziemniak (Solanum tuberosum L.) od-

grywa bardzo ważną rolę w żywieniu człowieka
i zwierząt. Uważany jest za roślinę, która zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe mieszkańców
Ziemi (BIRCH I IN., 2012;VAN NIEKERK
I IN., 2016). W Polsce na przestrzeni lat
produkcja tego gatunku zmniejszyła się kilkakrotnie, ale ilość ziemniaka przeznaczonego
na cele konsumpcyjne zmalała tylko nieznacznie (PSZCZÓŁKOWSKI I SAWICKA,
2016). Jego spożycie wynosi około 100 kg na
jednego mieszkańca (GUS,   2017). Organem  
użytkowym tego gatunku są bulwy posiadające
wysoką wartość dietetyczną, odżywczą i
zdrowotną. Są one zasobne w węglowodany,
w bogate pod względem aminokwasowym
białko, potas oraz witaminę C, cechują się niską
kalorycznością. Ponadto mają właściwości zasadotwórcze  i są szeroko wykorzystywane w gastronomii. Ziemniak nie ma tendencji do gromadzenia szkodliwych dla zdrowia związków
(NOWACKI, 2009; LESZCZYŃSKI, 2012).
Celem pracy było określenie wpływu wybranych
odmian ziemniaka na plon ogólny i handlowy
bulw oraz udział i plon frakcji sadzeniaków.

Materiał i metody
Badania oparto na doświadczeniu

polowym, przeprowadzonym w latach 20162018, w gospodarstwie rolnym, na terenie
gminy Dukla, w woj. podkarpackim (49°33′N;
21°40′E), na wysokości 336 m n.p.m., na glebie
brunatnej, o odczynie kwaśnym, średnio zasobnej w przyswajalny fosfor i magnez i niskiej
do średniej zasobności w przyswajalny potas.
Doświadczenie założono metodą bloków kompletnie zrandomizowanych, w trzech powtórzeniach. Obiektem badawczym były 3 odmiany
ziemniaka należące do różnych klas wczesności
(Bellarosa – bardzo wczesna, Madeira – odmiana średnio wczesna i Jelly – średnio późna).

Str. 14 - 19

Doświadczenie przeprowadzono zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Przedplonem ziemniaka był jęczmień ozimy. Po
zbiorze przedplonu wykonywano podorywkę.
Jesienią stosowano nawożenie obornikiem w
ilości 25 t.ha-1. Wiosną pole bronowano i przygotowywano glebę do sadzenia. Przed sadzeniem, pod całe doświadczenie, zastosowano
nawożenie fosforem w formie superfosfatu
potrójnego (46%) w ilości 50 kg.ha-1oraz potasem w dawce 120 kg.ha-1, w postaci siarczanu
potasu (50%). Wiosną zastosowano jednorazowo nawożenie azotem w ilości 90 kg N ha-1
w formie mocznika (46%). Ziemniaki sadzono
ręcznie, w rozstawie 67,5 x 37 cm, w trzeciej
dekadzie kwietnia. Po posadzeniu bulw stosowano zabiegi pielęgnacyjne mechanicznochemiczne, polegające na obredleniu tuż przed
wschodami, a następnie na świeżo obredloną
glebę i uformowane redliny stosowano preparat
Plateen 41,5 WG, w dawce 2 kg.ha-1. Po zastosowaniu herbicydu nie prowadzono już żadnych
zabiegów pielęgnacyjnych. W trakcie wegetacji
prowadzono ochronę przeciwko zarazie ziemniaka i stonce ziemniaczanej, zgodnie z zaleceniami IOR-PIB stosując preparat: Ekonom 72
WP – w dawce 2,0 kg.ha-1 oraz Actara 25 WG
– w ilości 0,04 kg.ha-1.
Zbiór bulw przeprowadzono w okresie
pełnej dojrzałości fizjologicznej bulw w trzeciej
dekadzie sierpnia (odmiana Bellarosa), w pierwszej dekadzie września (odmiana Madeira)
oraz w drugiej dekadzie września (odmiana
Jelly). Po zbiorze z każdego poletka pobrano
po 50 bulw w celu określenia struktury plonu
bulw (spod 10 krzaków każdego poletka)
(ROZTROPOWICZ I IN., 1999). Wszystkie
analizy wykonywano w 3 powtórzeniach dla
każdej odmiany. Wyniki badań obliczono statystycznie metodą analizy wariancji (ANOVA).
Do porównań średnich użyto test Tukeya. Z
uwagi na brak istotnych różnic w latach badań,
w zakresie analizowanych cech, wyniki podano
jako średnie dla lat 2016-2018.
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Wyniki badań i dyskusja
Plon ogólny bulw w doświadczeniu

wynosił przeciętnie 37,7 t.ha-1 i można go
uznać za wysoki, gdyż przekraczał plon krajowy o 13,1% (GUS 2018).
Cechy genetyczne badanych odmian
decydowały o masie plonu. Badane odmiany, pod względem wielkości tej cechy, można
uszeregować następująco: Bellarosa > Jelly >
Madeira. Najplenniejszą okazała się odmiana Bellarosa, zaś najmniej plenną − Madeira.
Odmiana Bellarosa plonowała o 35%, zaś Jelly
o 19% wyżej niż odmiana Madeira (Wyk. 1).
Według COBORU (2018) odmiany średnio
wczesne osiągnęły średni plon ogólny na poziomie 46,4 t.ha-1. Odmiana Madeira, należąca
do tej grupy wczesności, cechowała się istotnie niższym plonem ogólnym bulw (o 31%), w
porównaniu ze średnią wartością plonu dla odmian wczesnych. Odmiana Bellarosa uzyskała
w doświadczeniach COBORU średni plon
wielkości 42,2 t.ha-1, zaś w badaniach własnych
odmiana ta plonowała na nieco wyższym poziomie (o 2%). Średnio późna Jelly uzyskała niższy
o 18% plon ogólny, w porównaniu ze średnią
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dla tej grupy odmian w COBORU (2018).
Zdaniem wielu autorów (KRZYSZTOFIK I IN., 2009; ŻOŁNOWSKI
2013;
KOŁODZIEJCZYK,
2013;
PSZCZÓŁKOWSKI I IN., 2016; BIENIA I IN., 2018), cechy genetyczne odmian mają istotny wpływ na plon i cechy jego
jakości. ŻOŁNOWSKI (2013), w warunkach
północnowschodniej części kraju odnotował
plon bulw na poziomie 33,4 do 35,9 t.ha-1,
zależnie od odmiany, zaś KRZYSZTOFIK I
IN. (2009) uzyskali plon na poziomie 33,2-40,3
t.ha-1. KOŁODZIEJCZYK (2013), badając
średnio późne i późne odmiany ziemniaka
uzyskał znacznie wyższy poziom plonowania
(44,7-55,4 t.ha-1,zależnie od odmiany). Należy
jednak dodać, że odmiany te były uprawiane
na glebach najlepszych, I klasy bonitacyjnej.
BIENIA I IN. (2018) badając cztery odmiany
należące do różnych klas wczesności uzyskali
plon ogólny w zakresie 37,9-49,0 t.ha-1. W
tychże badaniach odmiana Jelly plonowała na
poziomie 41,3 t.ha-1. PSZCZÓŁKOWSKI I
IN. (2016), w warunkach glebowo-klimatycznych Lubelszczyzny, uzyskali potencjalne
plony bulw niektórych odmian dochodzące do
100 t.ha-1.
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Wykres 1. Wpływ właściwości odmianowych na plon bulw (średnia lat 2016-2018).
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Odmianowe zróżnicowanie plonowania ziemniaka w
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Udział i plon
handlowy bulw

Plon

handlowy
bulw
wynosił
.
-1
przeciętnie 27,27 t ha ,, co stanowiło 71,94%
masy plonu ogólnego (Tabela 2). Cechy genetyczne badanych odmian wywarły istotny wpływ
na wartość tej cechy. Najmniejszą masę plonu
handlowego wytworzyła odmiana Madeira, zaś
największą wartością tej cechy charakteryzowała
się odmiana Bellarosa. Spośród badanych odmian największym udziałem bulw handlowych
odznaczała się odmiana Jelly, drugie miejsce w
rankingu, pod względem tej cechy, zajmowała
odmiana Bellarosa, a trzecie – odmiana Madeira (Tabela 1).
Wielkość uzyskanego plonu handlowego
odmiany Bellarosa była porównywalna z wynikami uzyskanymi przez BARANOWSKĄ I IN.,
(2017). NOWACKI (2010) uzyskał nieco inne
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wyniki, co do partycypacji bulw w plonie ogółem
plon handlowy ziemniaka w doświadczeniach
łanowych, w zależności od systemu uprawy. W
systemie ekologicznym - 63,1%, zaś w systemie integrowanym - 70,7% plonu ogólnego.
Zdaniem KOŁODZIEJCZYKA (2013) udział
frakcji bulw handlowych w plonie ogólnym
kształtuje się od 93,3% do 97,8%. BIENIA I
IN. (2018) uzyskały udział bulw handlowych
średnio 94,4%, a ich plon odpowiednio 40,9
t. ha-1. KRZYSZTOFIK I IN. (2009) uzyskali plon handlowy na poziomie od 87,5% do
91,6% w zależności od odmiany. W badaniach
SAWICKIEJ I PSZCZÓŁKOWSKIEGO
(2004) istotne różnice w udziale plonu
handlowego występowały w obrębie klas
wczesności.

Tabela 1. Wpływ odmian na plon handlowy oraz udział bulw handlowych
(średnia lat 2016—2018).

Tabela 2. Wpływ odmian na
(średnia lat 2016-2018).

udział i plon sadzeniaków w plonie ogólnym
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sadzeniaków w plonie
ogółem stanowił 47,56%, zaś ich plon wynosił
przeciętnie 17,73 t.ha-1 (Tabela 2).
Cechy genetyczne badanych odmian
wywarły istotny wpływ na udział sadzeniaków
w plonie ogółem. Największy udział bulw tej
frakcji odnotowano w przypadku odmiany Madeira, kolejno u odmiany Bellarosa oraz Jelly. U
tej ostatniej oznacza to problemy z materiałem
sadzeniakowym (Tabela 2).
Spośród badanych odmian najwyższym
plonem sadzeniaków charakteryzowała się odmiana Bellarosa, następnie Madeira. Najniższą
wartością tej cechy odznaczała się odmiana
Jelly (Tabela 2). Wpływ cech genetycznych
na udział sadzeniaków w plonie ogólnym potwierdza SAWICKA I PSZCZÓŁKOWSKI
(2004); KRZYSZTOFIK I IN., (2009); SAWICKA I KROCHMAL-MARCZAK,
(2011); ZARZYŃSKA I GOLISZEWSKI, (2015). W badaniach SAWICKIEJ I
PSZCZÓŁKOWSKIEGO, (2004) istotne
różnice w partycypacji sadzeniaków występowały
w obrębie klas wczesności. KRZYSZTOFIK I
IN., (2009) uzyskali średni udział sadzeniaków
dla trzech badanych odmian na poziomie
58,5%. Kwestia sadzeniaków jest ważna dla
nasiennictwa, gdyż ich udział i plon ma duże
znaczenie ze względu na niedostateczną ich
wymianę w Polsce.

Wnioski
1. Najplenniejszą okazała się wczesna odmiana Bellarosa, która wytworzyła największą
ogólną masę plonu i najwyższą masę bulw
handlowych.
2. W warunkach Beskidu Niskiego średnio
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3. Największym udziałem bulw handlowych
w plonie ogólnym charakteryzowała się odmiana Jelly, zaś udziałem sadzeniaków odmiana
Madeira.
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Wpływ wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
na zdrowie człowieka
The effect of polyunsaturated fatty acids on human health

streszczenie

Wyniki

wielu badań klinicznych
oraz dane epidemiologiczne wykazują istnienie związku pomiędzy składem jakościowym
i ilościowym diety, a zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia. Niewłaściwe
odżywianie jest powodem epidemii chorób
dietozależnych w krajach rozwiniętych i
rozwijających się. Wielonienasycone kwasy
tłuszczowe (PUFA - Polyunsaturated Fatty
Acids) są jednym z najważniejszych składników
pożywienia, które powinny znaleźć się w
każdej zbilansowanej diecie. Wśród nienasyconych kwasów tłuszczowych znajdują się
między innymi kwasy tłuszczowe z grup omega-3 oraz omega-6. Kwasy te mają korzystny
wpływ na pracę komórek mózgowych, przez co
wspomagają kojarzenie i zapamiętywanie,pełnią
ważną funkcję w profilaktyce chorób układu
sercowo-naczyniowego, biorą udział w reakcjach przeciwzapalnych, mają działanie przeciwnowotworowe oraz antyalergiczne. Jednak źle
zbilansowana dieta, zbyt duże spożycie kwasów
omega-6, a przez to zaburzony stosunek omega-3 do omega-6, zwiększa ryzyko miażdżycy,
udaru oraz prowadzi do reakcji zapalnych.

Słowa kluczowe: wielonienasycone kwasy

tłuszczowe, PUFA, choroby sercowo–naczyniowe, omega-3, omega-6.

20

Nr 2(24)/2019 Nauki Przyrodnicze

abstract

The results of many clinical trials and

epidemiological data show the existence of a
relationship between the qualitative and quantitative composition of the diet, and an increased risk of cardiovascular disease. Improper
nutrition (excessive fat intake, their unfavorable
composition) is responsible for the epidemic of
diet-dependent diseases in developed and developing countries. Polyunsaturated Fatty Acids (PUFA) are one of the most important food
ingredients that should be included in every balanced diet. The unsaturated fatty acids include,
among others, omega-3 and omega-6 fatty acids. These acids have a beneficial effect on the
work of brain cells, thanks to which they stimulate cognition and memory, play an important
role in the prevention of cardiovascular diseases,
take part in anti-inflammatory reactions, have
anti-cancer and anti-allergic effects. However, a
poorly balanced diet, too high intake of omega6 acids, and thus a disturbed ratio of omega-3
to omega-6, increases the risk of atherosclerosis, stroke and leads to inflammatory reactions.

Key

words: polyunsaturated fatty acids,
PUFA, cardiovascular diseases, omega-3,
omega-6.
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Wpływ wielonienasyconych kwasów

tłuszczowych na zdrowie człowieka

Choroby

Wstęp

cywilizacyjne
(np.
nadciśnienie tętnicze, otyłość, nowotwory) są
jedną z głównych przyczyn zgonów ludzi na
całym świecie. Na ich występowanie wpływa
nieprawidłowa dieta, siedzący tryb życia,
brak aktywności fizycznej oraz stres i nałogi
(FERGUSON I SATTAR, 2019). Szczególnie niebezpieczna jest otyłość, która wiąże się
z wysokim spożyciem tłuszczów nasyconych.
Wpływa to na wzrost frakcji LDL, glukozy,
insuliny i triacylogliceroli w krwi (SIMPOULOS, 2001).
Użycie niewłaściwego tłuszczu do
smażenia, pieczenia czy gotowania powoduje
jego niekorzystne przemiany między innymi
hydrolizę oraz utlenienie (TYNEK I HAZUKA, 2004). Najbardziej podatne na utlenianie
są lipidy nienasycone. Podczas procesu utleniania powstaje złożona mieszanina związków.
Wśród nich najniebezpieczniejszą grupę
związków dla zdrowia człowieka stanowią
wtórne produkty oksydacji. Są one bardzo aktywne biologiczne, przyczyniają się do powstawiania zmian zwyrodnieniowych oraz uszkodzeń
w strukturach komórkowych, co w konsekwencji prowadzi do poważnych chorób np.
miażdżycy (DĄBROWSKA I IN., 2015). W
czasie peroksydacji wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych pod wpływem wolnych rodników
dochodzi do uszkodzeń błon komórkowych, które zmieniają swoje właściwości m.in.
przepuszczalność oraz potencjał powierzchniowy. Produkty tego procesu akumulują się w
tkankach, prowadząc w ten sposób do cukrzycy, miażdżycy i nowotworów (NEGRE-SALVAYRE I IN., 2010).
Profilaktyka chorób sercowo – naczyniowych (CVD) za pomocą interwencji
żywieniowych to strategia terapeutyczna,
która może przynieść pożądane rezultaty,
jednak wymaga jeszcze wielu badań klinicznych. Zwiększone spożycie wielonienasy-
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conych kwasów tłuszczowych stanowi silny
przykład takiej strategii żywieniowej, która
może przynieść znaczące korzyści w profilaktyce chorób układu krwionośnego i
przylegających do niego narządów (RODRIGUEZ-LEYVA I IN., 2010). Prozdrowotne
znaczenie kwasów z rodziny omega-6 polega
na profilaktyce chorób sercowo–naczyniowych,
nadciśnienia tętniczego, otyłości i cukrzycy.
Natomiast kwasy tłuszczowe z rodziny omega3 pomagają w redukowaniu stężenia triacyloglicerolów poprzez hamowanie ich resyntezy w
wątrobie i jelitach. Normalizują także ciśnienie
tętnicze krwi, mają działanie przeciwzakrzepowe, przeciwzapalne oraz przeciwalergiczne
(WIKŁO, 2011; CHICK I IN., 2019).

Charakterystyka
wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe

składają się z przynajmniej dwóch wiązań podwójnych i 18 atomów węgla w łańcuchu alkilowym. Wyróżnia się dwie grupy WNKT:
kwasy tłuszczowe omega-6 i omega-3. Grupy
te posiadają zróżnicowane właściwości biologiczne, które związane są z położeniem wiązania
podwójnego.
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe
(ALA i LA) muszą być dostarczane organizmowi wraz z pożywieniem, dlatego nazywane są niezbędnymi nienasyconymi kwasami
tłuszczowymi (NNKT). Organizm nie jest w
stanie syntetyzować NNKT ze względu na
brak układów enzymatycznych, które mają
zdolność wprowadzania wiązań podwójnych w
pozycjach n-3 i n-6. Pozostałe WNKT nie są
tak niezbędne człowiekowi, gdyż w organizmie
syntetyzowane są z NNKT (KOLANOWSKI,
2007).
WNKT występują przeważnie w konfiguracji cis. Jest to forma, która korzystnie
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to przede wszystkim kwas DHA i EPA. Pełnią
funkcję budulcową w błonach komórkowych,
odgrywają ważną rolę w procesach przeciwzapalnych, są niezbędne do prawidłowego rozwoju płodu. Są również prekursorami wielu
metabolitów, pełniących ważne funkcje w organizmie ludzkim (SMITH I IN., 2011).
Kwas eikozapentaenowy (EPA) wpływa
na układ krwionośny poprzez eikozanoidy trienowe. Mają one działanie wazodilatacyjne
na naczynia krwionośne oraz antyagregacyjne. Zwiększają ilość cAMP, co wpływa
korzystnie na rozluźnienie mięsni gładkich
naczyń krwionośnych (ACHREMOWICZ I
SZARY-SWORST, 2005).
Zalecenia dla kobiet w ciąży i matek
karmiących mówią o odpowiedniej podaży
kalorii oraz białka, ale także szczególną uwagę
zwracają na wystarczające spożycie kwasów
tłuszczowych (RAMAKRISHNAN I IN.,
2010). Wynika to częściowo z faktu, że suplementacja DHA i EPA wiąże się z wieloma
korzyściami dla niemowlęcia. Podczas ciąży oba
kwasy dostają się poprzez łożysko z krwiobiegu
matki do płodu. Ilość kwasów omega-3 w organizmie dziecka jest skorelowana z ilościami
spożywanymi przez matkę (DUNSTAN I IN.,
2008). EPA oraz DHA mają pozytywny wpływ
na prawidłowy rozwój mózgu oraz siatkówki u
płodu. W trzecim trymestrze ciąży ogromne
ilości DHA gromadzą się w tkance płodowej.
W badaniu JUDGE I IN. (2007) stwierdzono, że dzieci, których matki przyjmowały
suplementację DHA w czasie ciąży (n=29),miały
znacznie lepsze umiejętności rozwiązywania
problemów w wieku 9 miesięcy niż te, których
matki nie przyjmowały suplementację DHA
podczas ciąży (n=15). Istnieją również dowody,
że matki, który suplementowały DHA i
EPA w czasie ciąży oraz karmienia piersią,
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wpływa na zdrowie człowieka. Niekorzystne
działanie na organizm człowieka ma konfiguracja trans, ponieważ zwiększa stężenie cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL w osoczu krwi, zmniejszając tym samym frakcję
HDL (KOCHAN I IN., 2011). Przyczynia
się to do rozwoju miażdżycy, a także może
powodować małą masę urodzeniową noworodków, zaburzać poziom insuliny we krwi oraz
wpływać niekorzystnie na układ immunologiczny i rozrodczy (HUNTER I IN., 2010).
Najważniejszy z grupy kwasów omega-6
jest kwas linolowy. Jego bogatym źródłem jest
olej słonecznikowy, sojowy, z pestek winogron,
a także kukurydziany oraz arachidowy. Natomiast kwas γ-linolenowy występuje w nasionach ogórecznika lekarskiego, czarnej porzeczki,
w wiesiołku i oleju konopnym. Kwas z grupy
omega 3 – kwas α-linolenowy występuje w nasionach lnu, soi, rzepaku, w glonach i orzechach
włoskich. Natomiast EPA i DHA spotyka się
w tłuszczach rybich (ZIEMIAŃSKI, 2001).
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe
(WNKT) z grupy omega-6 powinny stanowić
od 2 do 8% energii, a z grupy omega-3: 2 g/dzień
kwasu a-linolenowego (ALA) i 200 mg/dzień
długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego
(ŁOŹNA I IN., 2012). Uzyskanie odpowiedniego spożycia DHA i EPA jest niezwykle
trudne. Chociaż organizm może przekształcić
ALA do EPA i DHA za pomocą enzymów,
badania sugerują, że tylko niewielka ich ilość
jest syntetyzowana pod wpływem tej przemiany (NEFF I IN., 2011). Na przykład pierwsze badanie, które zostało przeprowadzone
przez GOYENSA I IN. (2005) wykazało, że
tylko 7% ALA przekształca się w EPA i około
0,013% w DHA. Inne wartości uzyskano w
przypadku badania przeprowadzonego przez
CHIU I IN. (2008). W tym badaniu wykazano,
że 2-10% ALA jest przekształcane do kwasu
dekozaheksaenowego i eikozapentaenowego.
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zmniejszały ryzyko alergii u swoich dzieci. W
badaniu dotyczącym alergii pokarmowej i egzemy związanej z IgE, częstość występowania
alergii pokarmowej była niższa w grupie suplementacji EPA i DHA u matki w porównaniu
z placebo, a częstość występowania egzemy
związanej z IgE była również niższa u matek
suplementujących EPA oraz DHA w porównaniu z placebo (FURUHJELM I IN., 2009).
Kwasy omega-3 mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego rozwoju płodu, a
także wpływają korzystnie na układ sercowo – naczyniowy (SWANSON I IN., 2012).
Spożywanie kwasów omega-3 obniża ryzyko
śmierci z powodu chorób sercowo–naczyniowych np. choroby wieńcowej. PUFA zapobiega
również miażdżycy oraz zakrzepicy (SARAVANAN I IN., 2010). Spożycie olejów bogatych
w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3
zmniejsza poziom triacylogliceroli, zwiększa
poziom cholesterolu HDL, zmniejszając tym
samym poziom LDL (BALK I IN., 2006).
Spożycie ryb jest związane ze zmniejszonym
ryzykiem nagłej śmierci związanej z chorobami
serca. Osoby, które spożywają wystarczającą
ilość kwasów omega-3 mają aż o 90% mniejsze
ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo–naczyniowego (ABUMWEIS I IN.,
2017).
Wiadomo, że spożywanie kwasów
omega 3 niesie za sobą wiele potencjalnych
korzyści zdrowotnych. Przez wiele lat pomijano znaczenie jednego z kwasów z rodziny
omega-3, kwasu alfa–linolenowego (ALA).
Aktualne badania sugerują, że ALA wraz z
jego długołańcuchowymi metabolitami, może
odgrywać ważną funkcję w procesach fizjologicznych organizmu. Potencjalne korzyści ALA
obejmują działania – modulację odpowiedzi
zapalnej, kardioprotekcyjne oraz pozytywny
wpływ na funkcjonowanie ośrodkowego układu
nerwowego (STARK I IN., 2008).
Kwasy z rodziny omega-3 stanowią
ważne ogniwo diety w profilaktyce cukrzycy.
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Cukrzyca typu II wiąże się z przewlekłym stanem zapalnym o niskim stopniu złośliwości,
brakiem równowagi w wydzielaniu adipokin i
pogarszającą się opornością na insulinę (WANDERS I IN., 2019). W badaniu przeprowadzonym przez JACOBO-CEJUDO (2017)
stwierdzono, że suplementacja kwasami omega-3 zmniejsza markery zapalne w cukrzycy
typu II. Celem badania było zbadanie wpływu
spożywania kwasów omega-3 na wydzielanie
adipokin, kontrolę metaboliczną oraz profil lipidowy u badanych osób, chorujących na
cukrzycę insulinoniezależną. W tym celu 54
pacjentom podawano 520 mg oleju rybiego,
który został wzbogacony w kwasy DHA i EPA,
kilku pacjentów stanowiło próbę kontrolną,
która dostawała placebo. Po 24 tygodniach przeprowadzono pomiary antropometryczne i biochemiczne (insulina, glukoza, glikozylowana
hemoglobina, leptyna, adiponektyna, rezystyna
i profil lipidowy). W grupie spożywającej olej
rybi zaobserwowano zmniejszony obwód talii
oraz spadek stężenia glukozy w krwi. W tej
grupie zaobserwowano również poprawione
wyniki profilu lipidowego i innych badanych
parametrów. W grupie kontrolnej nie zaobserwowano żadnej poprawy parametrów biochemicznych i antropometrycznych.
Profilaktyka
choroby
Alzheimera
także obejmuje włączenie kwasów z rodziny
omega-3 do codziennej diety. Suplementacja
wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi
może wywierać korzystny wpływ na funkcjonowanie i strukturę mózgu (SONG I IN.,
2016). Potwierdza to badanie, w którym 22
kobietom w wieku 50-75 lat podawano 2200
mg/dzień kwasów omega-3. Kolejne 22 kobiety dostawały placebo. Badanie trwało 26
tygodni. Przed i po interwencji dietetycznej
przeprowadzono test wydajności pamięci,
sprawdzono skuteczność uczenia słuchowego,
zbadani zwyczaje żywieniowe i poziom kwasów
omega-3 w diecie, a także przeprowadzono pomiary biochemiczne krwi. W grupie badawc-

Nr 2(24)/2019 Nauki Przyrodnicze

23

24

Nr 2(24)/2019 Nauki Przyrodnicze

2 (24)/2019
2 (24)/2019 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

występowania w społeczeństwach zachodnich,
a także w krajach rozwijających się (SIMOPOULOS, 2002).
Kwas linolenowy (LA) jest najczęściej
spożywanym wielonienasyconym kwasem
tłuszczowym, stanowiąc około 7% dziennych kalorii, przy czym spożycie kwasu AA,
ALA, EPA i DHA stanowi razem mniej niż
1% spożytych kalorii dziennie (RHEE I IN.,
2017). Kwas linolowy jest prekursorem utlenionych metabolitów, które pełnią niepoznane
dotąd funkcje w mózgu. Jego utlenione metabolity mogą powodować niedokrwienne
uszkodzenie mózgu orz zaburzenia w neurotransmisji (HENNEBELLE I IN., 2017).
Przypuszcza się także, że zwiększone spożycie
LA może przyczyniać się do nadwagi oraz
otyłości oraz powiązanych z nimi chorobami
dietozależnymi. LA ulega przekształceniu w
metabolicznie aktywny kwas arachidonowy,
który odgrywa rolę w wywoływaniu zapalenia
i adipogenezy (NAUGHTON I IN., 2016).
Kwas arachidonowy to budulec dla fosfolipidów błon komórkowych neuronów oraz
fotoreceptorów znajdujących się w siatkówce
oka. Bardzo ważny jest przede wszystkim w
trzecim trymestrze ciąży, w którym wpływa na
prawidłowy rozwój mózgu u płodu. Stosowany
jest w mleku modyfikowanym podawanym
wcześniakom i niemowlętom, aby zapewnić
prawidłowy rozwój funkcji poznawczych i
odpowiednie tempo wzrostu dziecka. Działa
również wazodilatacyjnie i antyagregacyjnie.
Ma jednak silne działanie prozapalne, a także
zwiększa przepływ jonów wapnia do serca,
przez co nasila jego kurczliwość, potęgując
skłonność do arytmii i niedokrwienia mięśnia
sercowego (KOCHAN, 2011). Eikozanoidy, które powstają z kwasu arachidonowego
mają wysoką aktywność biologiczną w małych
ilościach, a w dużych stężeniach zwężają
światło naczyń krwionośnych, powodują silne
działania zapalne i alergiczne (MATERAC I
IN., 2013).
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zej zaobserwowano polepszenie się pamięci i
zwiększenie skuteczności uczenia się, czego nie
zaobserwowano w grupie przyjmującej placebo.
Badanie to potwierdza, iż kwasy z rodziny omega-3 wywierają pozytywny wpływ na pamięć u
osób starszych (KULZOW I IN., 2016).
Dieta większości ludzi, a zwłaszcza
mieszkających w krajach zachodnich charakteryzuje się niewłaściwym stosunkiem kwasów
omega-6 do kwasów omega-3 wynoszącym
15/1, a nawet 16,7/1. Odpowiednio stosunek
tych dwóch rodzin kwasów tłuszczowych powinien wynosić 5/1 (omega-6/omega-3). Dieta
zachodnia zawiera zbyt dużo kwasów omega6, a niewystarczające ilości kwasów omega3. Niewłaściwa proporcja oraz duże spożycie
kwasów omega-6 prowadzi do chorób układu
krążenia, nowotworów, stanów zapalnych oraz
chorób autoimmunologicznych (HARRIS,
2018). We wtórnej profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych stosunek 4:1 był związany
z 70% spadkiem śmiertelności. Stosunek 2,5/1
zmniejszył proliferację komórek odbytnicy u
pacjentów z rakiem jelita grubego, podczas gdy
stosunek 4/1 z taką samą ilością PUFA omega3 nie miał wpływu. Niższy stosunek omega-6/
omega-3 u kobiet z rakiem piersi wiązał się ze
zmniejszeniem ryzyka. Stosunek 2–3/1 stłumił
stan zapalny u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, a stosunek 5/1 miał korzystny wpływ na pacjentów z astmą, podczas gdy
stosunek 10/1 miał niekorzystne konsekwencje
(HUSTED I BOUZINOVA, 2016; SIMOPOULOS, 2016). Badania te wskazują, że optymalny stosunek może się różnić w zależności
od rozważanej choroby. Jest to zgodne z faktem,
że choroby przewlekłe są wielogenowe i wieloczynnikowe. Możliwe, że terapeutyczna dawka
kwasów tłuszczowych omega-3 będzie zależała
od stopnia ciężkości choroby wynikającej z
predyspozycji genetycznych. Niższy stosunek
kwasów tłuszczowych omega-6/omega-3 jest
bardziej pożądany w zmniejszaniu ryzyka wielu chorób przewlekłych o wysokiej częstości
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Podsumowanie

Badania

naukowe
potwierdzają
ważną rolę spożycia wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych na organizm człowieka.
Wykazują również związek wysokiego spożycia
tłuszczów nasyconych z rozwojem wielu chorób
cywilizacyjnych np. chorobami sercowo-naczyniowymi, otyłością oraz chorobami onkologicznymi. Oprócz ilości spożytego tłuszczu,
ważny jest również udział kwasów jedno- oraz
wielonasyconych, a także odpowiedni stosunek
kwasów omega-6 do omega-3, który powinien
wynosić 4/1 lub 5/1.
Kwasy omega-3, takie jak kwas eikozapentaenowy i kwas dokozaheksaenowy, są powszechnie uważane za kardioprotekcyjne. Kilka
randomizowanych badań klinicznych na dużą
skalę wykazało,że spożycie kwasów tłuszczowych
omega-3 PUFA poprawia rokowanie u pacjentów z objawową niewydolnością serca lub
niedawnym zawałem mięśnia sercowego.
Ponadto, PUFA zapobiegają również konwersji
kwasu arachidonowego do prozapalnych eikozanoidów, służąc jako alternatywny substrat dla
cyklooksygenazy lub lipooksygenazy, co powoduje wytwarzanie mniej silnych produktów
prozapalnych. Ponadto szereg enzymów, które
pochodzą z kwasów omega-3 mają właściwości
przeciwzapalne. Te metabolity omega-3 mogą
przyczyniać się do korzystnego wpływu na
CVD. Pozytywny związek między przyjmowaniem długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 a zmniejszeniem początkowego pogorszenia stanu
zdrowia mózgu związanego ze starzeniem się
jest coraz częściej potwierdzany w badaniach
epidemiologicznych i dietetyczno-interwencyjnych.
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Ocena warunków higienicznych przy obsłudze
klienta w obiektach gastronomicznych

Evaluation of customer service practice in relation to food safety
and hygiene

streszczenie

Przedmiotem badań była ocena wa-

runków higienicznych przy obsłudze klienta
w obiektach gastronomicznych. Badania zrealizowano metodą ankietową wśród 81 osób
związanych bezpośrednio z obsługą klienta w
15 zakładach gastronomicznych, tj. restauracje (5), kawiarnie (5) i bary typu fast food (5),
zlokalizowanych na terenie Lublina. Autorska
ankieta pozwoliła poznać i ocenić wiedzę ankietowanych na temat podstawowych systemów
i warunków higienicznych panujących w
zakładach gastronomicznych.
Wykazano, że wiedza ankietowanych
dotycząca znajomości podstaw prawnych
i warunków higieniczno – sanitarnych była
zadowalająca.

Słowa kluczowe: restauracja, warunki higieniczne, klient, obsługa.

abstract

The subject of the research was the as-

sessment of hygienic conditions in customer
service in catering facilities. The research was
conducted using the questionnaire method
among 81 people directly connected with customer service in 15 catering establishments:
restaurants (5), cafes (5) and fast food bars (5),
located in Lublin. The author’s questionnaire
allowed to get to know and assess the knowledge of the respondents on the basic systems
and hygiene conditions prevailing in gastronomic.
It was shown that the knowledge of the
respondents regarding the knowledge of legal
grounds and hygienic and sanitary conditions
were acceptable.

Key

words: restaurants, hygienic conditions, customer, service.
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Wymagania sanitarnohigieniczne w zakładach
gastronomicznych
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz

wymagań sanitarno – higienicznych w zakresie bezpieczeństwa i wysokiej jakości zd-
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Dobra Praktyka
Higieniczna (GHP)
Zgodnie z definicją podaną w ustawie

o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia
25 sierpnia 2006 roku Dobra Praktyka Higieniczna (z ang. Good Hygienic Practice)
to działania, które muszą być przyjęte i kontrolowane na wszelkich etapach produkcji i obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne
żywności (DZ. U. NR 171, POZ. 1225).
Opracowanie i przestrzeganie Systemu Dobrej
Praktyki Higienicznej dotyczy kilku ściśle ze
sobą powiązanych obszarów tj.:

- układ funkcjonalny,

- maszyny i urządzenia,

- mycie i dezynfekcja,

- zaopatrzenie w wodę,

- kontrola odpadów,

- monitoring szkodników,

- higiena personelu,

- szkolenie personelu,

- lokalizacja i otoczenie zakładu.
Dobra Praktyka Higieniczna dotyczy, zatem wszelkich rozwiązań stosowanych przy
produkcji środków żywnościowych jak również
jego obrotem. Dlatego też każdy zakład
żywienia zbiorowego powinien mieć opracowany i wdrożony przewodnik GHP, gdzie zawarte są przepisy, które należy bezwzględnie
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przełomie ostatniego stulecia
zarówno w kraju jak i za granicą można dostrzec
rosnącą tendencję do spożywania żywności
poza domem. Obecnie Polacy korzystają z
zakładów żywienia zbiorowego nie tylko w
celu zaspokojenia podstawowych potrzeb
żywieniowych ale również organizują spotkania
czy też okolicznościowe imprezy (NOWICKI
I SIKORA, 2009). Warto zwrócić uwagę, że
pojęcie żywienia zbiorowego należy do jednej
z najstarszych form działalności usługowej.
Natomiast funkcje gastronomii ulegają modyfikacjom wraz z rozwojem społeczno-ekonomicznym oraz dzięki zmieniającym się upodobaniom konsumenta (CZARNIECKA
– SKUBINA, 2008).
Według
Europejskiej
Klasyfikacji
Działalności (EKD) wyodrębniono cztery rodzaje placówek, do których można
zakwalifikować:
-  restauracje, gdzie przygotowuje się   i
sprzedaje dania oraz napoje przeznaczone do
spożycia na miejscu;
	
- bary,  placówki, z mniej rozbudowanym
zapleczem gastronomicznym. Wyróżniamy
wśród nich: bary przekąskowe, bary mleczne,
kawiarnie, bistra, winiarnie, herbacianie czy piwiarnie;
	
- stołówki, które charakteryzują się wytwarzaniem żywności przyzakładowo np. w
szkołach, szpitalach, czy zakładach pracy; oraz
	
- punkty gastronomiczne tj. smażalnie,
bufety czy lodziarnie (GRĘBOWIEC, 2010).

rowotnej produktów powinno być osiągane
poprzez wdrażanie podstawowych systemów
zarządzania jakością. Powyższe cele można
osiągnąć wprowadzając do firmy obligatoryjne systemy, tj. Dobrą Praktykę Produkcyjną
(GMP), Dobrą Praktykę Higieniczną (GHP)
oraz System Analizy Zagrożeń i Krytycznych
Punktów Kontrolnych (HACCP) (CIEŚLIK
I IN., 2013). Wyżej wymienione systemy
obejmują działania zapewniające do wytwarzania wyrobu wolnego od wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń mikrobiologicznych, fizycznych
czy chemicznych (NOWICKI, 2010).
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przestrzegać. Ważne jest, aby procedury
stanowiły pierwszoplanową rolę w zachowaniu
bezpieczeństwa i dobrej jakości produktu oraz
były zaakcentowane przez wszystkie strony w
przedsiębiorstwie (SITARZ I JANCZARSMUGA, 2012).

Dobra Praktyka
Produkcyjna (GMP)
Dobra Praktyka Produkcyjna (z ang.

Good Manufacturing Practice) to zespół
działań, które muszą być ustanowione i warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja
żywności, materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przebiegała w
sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności
zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem
(DZ. U. NR 171, POZ. 1225).
Według zasad zawartych w systemie
Dobrych Praktyk Produkcyjnych wszystkie elementy produkcyjne począwszy od przyjęcie
surowce aż do dystrybucji gotowego produktu powinny być ściśle ze sobą powiązane oraz
kontrolowane. W przypadku wdrażania systemu GMP wszystkie działania powinny zostać
odpowiednio udokumentowane.Pozwoli to pracownikom na efektywne działanie wdrożonego
systemu. Warto podkreślić, że kryteria dobrych
praktyk produkcyjnych dotyczą wszystkich elementów, które mają wpływ na higienę a przede
wszystkim na jakość i bezpieczeństwo gotowej
potrawy (TURLEJSKA I IN., 2003).

Z

System HACCP

dniem 1 stycznia 2006 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny środków spożywczych oraz
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
z dnia 25 sierpnia 2006 roku nałożono na
przedsiębiorstwa sektora gastronomicznego
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obowiązek wdrożenia systemu HACCP (z ang.
Hazard Analysis and Critical Control Points).
System definiowany jest jako działania mające
na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności
poprzez identyfikację i przygotowanie skali
zagrożeń, które mogą wystąpić na każdym
etapie procesu wytwarzania i obrotu żywnością
(CIEŚLIK I IN., 2011). Wprowadzenie identyfikacji i opisanie zagrożeń czy też nadzór
nad krytycznymi etapami pozwala na produkcje żywności wolnej od wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń – fizycznych, chemicznych i
mikrobiologicznych. Ponadto ogranicza ryzyko związane z surowcem, personelem,
urządzeniami a także procesem technologicznym czy też ustaleniem działań naprawczych
(KOŁOŻYN – KRAJEWSKA, 2003).

Podstawowe warunki
higieniczne
W celu zapewnienia najwyższej

higieny i wysokiej jakości wytwarzanych posiłków
muszą zostać zagwarantowane odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne w zakładach gastronomicznych. Do czynników wpływających
na podwyższenie standardów w lokalu można
zaliczyć między innymi takie aspekty jak: otoczenie lokalu czy obsługę (STANGIERSKA
I ŚWIĄTKOWSKA, 2012).

Higiena lokalu
i wyposażenia

Pracownicy zatrudnieni w zakładach

gastronomicznych oprócz serwowania potraw
powinni przede wszystkim dbać o odpowiednie utrzymanie czystości oraz sprzętu. Jest to
o tyle ważna kwestia, gdyż w dzisiejszych czasach konsumenci zwracają uwagę na zapach
oraz bezpieczeństwo mikrobiologiczne w lokalu (GRZESIŃSKA I IN., 2010). Zgodnie
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Higiena osobista
pracowników
Higiena personelu obok zachow-

ania porządku w zakładzie gastronomicznym to kolejny czynnik mający wpływ na
jakość i bezpieczeństwo wytwarzanej żwności
(KOŁOŻYN-KRAJEWSKA I SIKORA,
2010). Obejmuje ona między innymi: „stan zdrowia, higienę osobistą, stosowanie odzieży roboczej oraz postępowanie w przypadku chorób
zakaźnych” (DZWOLAK, 2016). Lokal, który
chce nieść za sobą międzynarodowy standard
zmuszony jest, aby ciągle korygować warunki
oraz stale reagować na zmieniający się rynek.
Dlatego też, tak bardzo ważna jest kwestia
odpwowiedniego utrzymania higieny osobistej zarówno wśród pracowników kuchni, jak
i kelnerów czy barmanów. Każdy z nich musi
wyglądać nienagannie, aby kształtować stan-

32
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Profesjonalne środki
czystości przeznaczone
dla obiektów
gastronomicznych
Profesjonalne środki czystości

to
produkty, które należą do substancji o charakterze biobójczym. Zgodnie z rozporządzeniem
z dnia 11marca 2014 roku w sprawie
udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych w odniesieniu do niektórych
warunków dostępu do rynku środek czystości
jest to substancja czynna lub preparat, który zawiera, co najmniej jedną substancję czynną. Ich
zadaniem jest niszczenie i neutralizacja szkodliwych mikorganizmów. Detergenty stosowane w
obiektach gastronomicznych mogą mieć powierzchni powinien odznaczać się przede wszyst-

2 (24)/2019
2 (24)/2019 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

dard w miejscu pracy (CIEŚLIK I IN., 2010).
Osoby pracujące na stanowisku kelnera
i barmana przed przystąpieniem do pracy powinni dokładnie umyć ręce, założyć czysty
uniform oraz zmienić obuwie. Ubiór obsługi
zależy w głównej mierze od rodzaju i kategorii
zakładu. Natomiast kucharz i pomoc kuchenna
oprócz wyżej wymienionych czynności powinni nałożyć nakrycie głowy w postaci czepka.
Należy pamietać, aby ręce były myte po kożdym
wyjściu z toalety czy poza teren zakładu oraz
w każdej innej sytuacji gdy jest możliwość
przedostania się drobnoustrojów chorobotwórczych. Ponadto osoby mające kontakt z
żywnością nie powinny pluć, palić papierosów,
kichać lub kaszlać. Zarówno mężczyźni jak i
kobiety, powinni pamietać, że w czasie pracy
biżuteria w postaci pierścionków, kolczyków
oraz zegarków musi zostać zdjęta. Jedynie
dopuszczalna jest obrączka. Makijaż powienien
być subtelny, taktuaże zakryte a włosy czyste i
spięte w taki sposób, aby nie przedostały się do
żywności (KOCHAN I IN., 2017).
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z opisanym systemem dobrych praktyk higienicznych utrzymanie pomieszczeń gastronomicznych w czystości w głównej mierze
przyczynia się do osiągnięcia sukcesu w tej
branży. Codzienne porządki powinny być przeprowadzona zarówno po zakończeniu pracy
jak i za każdym razem, kiedy gość opuści stolik. Powinny one obejmować między innymi
mycie powierzchni blatów stołów, krzeseł i
podłóg. Maszyny i urządzenia takie jak: krajalnice, bemary i podgrzewacze oraz naczynia i sztućce powinny być po każdej zmianie
czyszczone, polerowane, wyparzane oraz jeżeli
tego wymagają rozkręcane. Na zakończenie
zmiany ważne jest aby z należytą starannością
zdezynfekować zlewozmywaki czy pojemniki
na odpadki. Nigdy nie należy zostawiać zabrudzonych przestrzeni i sztućców „na potem”,
gdyż wszystkie brudne sprzęty oraz zastawę
powinniśmy myć na bieżąco łącznie z najdrobniejszymi zakamarkami (DZ. U. NR 171, POZ.
1225).
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kim łatwością w użyciu. Nie powinien posiadać
nawet znikomego poziomu niebezpieczeństwa,
gdyż może wówczas zagrażać zdrowiu nie tylko
dla ludzi, lecz i potraw. Ważne jest, aby każdy
preparat posiadał swoją kartę charakterystyki, a
personel zapoznał się z instrukcją użytkowania
substancji. Ponadto profesjonalny środek
czystości powinien być przechowywany zgodnie z opisem zgodnym z kartą, tzn. nie powinien być przechowywany blisko pomieszczeń,
gdzie produkowana jest żywność oraz w opakowaniach zastępczych (Dz. U. UE. L 103 z
5.04.2014).

Cel badań

Celem

badań
było
określenie
znajomości obsługi kelnerskiej w kwestii podstawowych norm i zasad obowiązujących w
zakładach gastronomicznych. Ponadto oceniono wiedzę pracowników w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących stosowania
Dobrych Praktyk Produkcyjnych, Dobrych
Praktyk Higienicznych oraz systemu HACCP.
Sprawdzono również stopień przestrzegania
warunków higieniczno-sanitarnych w punktach gastronomicznych.

Materiał i metody
W przeprowadzonych badaniach

posłużono się kwestionariuszem ankiety dedykowanej dla kelnerów. Uczestnicy przed
wypełnieniem ankiet zostali poinformowani
o celu badania a także technice udzielania
odpowiedzi. Ankieta była wypełniana anonimowo, składała się z trzech bloków:
	
- blok pierwszy (metryczka), pozwalający
poznać badaną populację tj: płeć, wiek,
wykształcenie, staż pracy, oraz typ zakładu osoby ankietowanej;
	
- blok drugi, który dotyczył sprawdzenia
informacji na temat wiedzy pracownika o podstawowych systemach stosowanych w punktach
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gastronomicznych oraz;
	
- blok trzeci, który dotyczył sprawdzenia ogólnych wiadomości na temat przestrzegania podstawowych warunków higienicznych
w obiektach gastronomicznych.
Badania zostały przeprowadzone w 15
zakładach gastronomicznych na terenie Lublina, tj.: 5 restauracjach, 5 kawiarniach oraz 5
barach typu fast food. Ankietę wypełniło 81
kelnerów (bezpośredniej obsługi klienta) z 15
zakładów gastronomicznych, w tym:
	
- 41 z restauracji;
	
- 23 z kawiarni;
	
- 17 z barów typu fast food.

Omówienie wyników
W badaniu wzięło udział 81 respon-

dentów. Liczniejszą grupę stanowiły kobiety (ponad 70% ankietowanych). Mężczyźni
stanowili 29,6% ankietowanych. 96% respondentów stanowiły osoby młode (od 18 do 30
roku życia) z wykształceniem średnim lub
wyższym. Najliczniejszą grupą spośród 81 osób
objętych badaniem byli pracownicy ze stażem
pracy poniżej 5 lat, którzy stanowili ponad
67%.
Pytania sprecyzowanie w drugim bloku
miały za zadanie sprawdzenie czy respondenci
posiadają podstawową wiedzę na temat systemów stosowanych w punktach gastronomicznych. Blok ten składał się z 4 pytań.
Trzy pierwsze pytania miały za zadanie
sprawdzenie znajomość podstawowych definicji związanych z systemami funkcjonującymi
w sektorze gastronomicznym. Poniższe pytania
zostały sformułowane następująco: „HACPP
oznacza?”, „Prawidłowa według Pani/Pana
definicja skrótu GMP to?” oraz „Prawidłowa
według Pani/Pana definicja skrótu GHP to?”
Podstawowy skrót HACCP znało ponad 76%
ankietowanych. Na 81 osób nieprawidłową
odpowiedź zaznaczyło 32 respondentów. Warto podkreślić, że wszystkie osoby pracujące
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Wykres

1. Znajomość dotycząca obligatoryjności stosowania zasad
GMP/GHP oraz systemu HACCP.
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odpowiedź twierdzącą. W przypadku kawiarni
19 osób uznało, że systemy są obligatoryjne,
natomiast 3 osoby nie miały zdania na ten
temat.
III blok pytań ankietowych dotyczył
uzyskania informacji na temat przestrzegania podstawowych zasad higienicznych w
obiektach gastronomicznych oraz utrzymania
porządku na stanowisku pracy. Pytania zawarte
w tej części mają również za zadanie określić
czy wygląd zewnętrzny osób pracujących na
stanowisku kelner/ka ma kluczowe znaczenie
przy wystawianiu opinii na temat obiektu gastronomicznego.
W pierwszym pytaniu tego bloku, poproszono respondentów o odpowiedź na pytanie: „W jakich sytuacjach myje Pani/Pan
ręce”. Ankietowani mieli do wyboru 5 propozycji (po skorzystaniu z toalety, po rozmowie
telefonicznej, po kontakcie z odpadami, przed
rozpoczęciem pracy z żywnością oraz nie
zwracam na to uwagi). Warto zwrócić uwagę,
że spośród 81 osób jedynie 24 ankietowanych
(29,63%) uznało, że po każdej wymienionej

2 (24)/2019 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

w barach typu fast food zaznaczyły w 100%
prawidłową odpowiedź (17 osób). Dużo gorzej
kelnerzy określili definicję Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) oraz Dobrych
Praktyk Produkcyjnych (GHP), gdyż w pierwszym przypadku, aż 60,5% osób udzieliło
błędnej odpowiedzi, zaś w drugiej definicji ponad 66,4% ankietowanych nie znało
prawidłowej odpowiedzi. Warto zaznaczyć,
że 63,5% pracujących na stanowisku kelner/
ka nie znało prawidłowych definicji obligatoryjnych systemów stosowanych w zakładach
gastronomicznych.
Kolejne pytanie (wykres 1) dotyczyło
obligatoryjności stosowania zasad GMP/GHP
oraz systemu HACCP. Ankietowani mieli do
wyboru trzy możliwe odpowiedzi („Tak”, „Nie”,
„Nie wiem”).
Aż 92,6% (75 osób) uznało, że stosowanie
zasad jest obowiązkowe. Warto zaznaczyć, że
osoby pracujące w barach typu fast food w 100%
zaznaczyły prawidłową odpowiedź, drugą w
kolejności były osoby pracujące w restauracjach,
gdyż na 41 ankietowanych, 39 osób zaznaczyło
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czynności należy myć ręce. Natomiast dla 48
respondentów (59,26%) ważne jest aby myć
ręce, po co najmniej 3 czynnościach (27 osób
zaznaczyło, że myje ręce po zakończonej rozmowie telefoniczne, po kontakcie z odpadami
oraz przed rozpoczęciem pracy z żywnością;
21 osób zaznaczyło, że myje ręce po skorzystaniu z toalety, po kontakcie z odpadami oraz
przed rozpoczęciem pracy). Osoby te są,
więc świadome tego, że nawet najdrobniejsze
odejście od stosowanych procedur higieny
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
żywności, a co za tym idzie dla konsumentów
spożywających żywność. Pozostałe osoby
9,88% (8 respondentów) zaznaczały po dwie
odpowiedzi. Jedynie w przypadku jednej osoby,
pracującej w restauracji mycie rąk nie miało
znaczenia.
W kolejnym pytaniu poproszono ankietowanych o odpowiedź: „Jak często sprzątają
stoliki?” (wykres 2).
Z powyższych danych wynika, że
najczęściej ankietowani dbają o porządek (tj.
przecieranie brudnych stolików i krzeseł, zmiana zastawy, uzupełnienie przyprawników),
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bezpośrednio po opuszczeniu lokalu przez
gościa (87,6%), a niespełna 10% ankietowanych
raz na jakiś czas. W przypadku dwóch odpowiedzi kelnerzy przyznali, że zbierają jedynie
zastawę ze stolika, nie przecierając stolików.
Warto zwrócić uwagę, że powyższa sytuacja
miała miejsce w obiekcie typu restauracja.
Kolejne pytanie ankiety dotyczyło generalnych porządków wykonywanych przez obsługę
w lokalach żywienia zbiorowego (wykres 3).
Ankietowani najczęściej udzielali odpowiedzi,
że obsługa wykonuje takie porządki codziennie
po zakończeniu pracy (41,9%), raz na tydzień
(27,3%), bądź raz na dwa tygodnie (22,2%).
Jedynie w 7 przypadkach kelnerzy odpowiedzieli, że wykonują powyższe czynności raz w
miesiącu.
W kolejnym pytaniu ankiety poproszono ankietowanych o odpowiedź na pytanie: „Jakich środków czystości używają do utrzymania
porządku na stanowisku pracy” (wykres 4). Aż
76,5% osób odpowiedziało, że używa profesjonalnych środków czystości. Zaledwie 16 osób
zaznaczyło, że jest to woda z płynem, natomiast tylko 3 osoby do sprzątania używają samej
wody.

Wykres 2. Częstotliwość dbania o porządek stolików przez kelnerów po opuszczeniu gościa.
Nr 2(24)/2019 Nauki Przyrodnicze
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Wykres 4. Wykaz środków czystości używanych do utrzymania
porządku na stanowisku pracy.
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w lokalach gastronomicznych.

porządków
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Wykres 3. Częstotliwość wykonywania generalnych

Str. 29 - 39

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Magdalena Stobiecka, Jolanta Król

2 (24)/2019
2 (24)/2019 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
2 (24)/2019 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Ocena warunków higienicznych przy obsłudze
klienta w obiektach gastronomicznych

Respondentów w jednym z pytań poproszono o odpowiedź „Co rozumieją pod
pojęciem profesjonalne środki czystości”.
Wśród najczęściej pojawiających się odpowiedzi
była propozycja, że są to środki dezynfekujące i
czyszczące dedykowane dla zakładów żywienia
zbiorowego, przeznaczone do odpowiedniego
zastosowania. Często powtarzała się odpowiedz, że są to środki, które są dostępne wyłącznie
w specjalistycznych hurtowniach i są zatwierdzone przez Sanepid.
Kolejne pytanie ankiety miało dać
odpowiedź: „Czy konsument zwraca uwagę na
higienę osobistą (wygląd zewnętrzny) obsługi
podczas serwisu (wykres 5). Aż 61,7% ankietowanych stwierdziło, że wygląd zewnętrzny
wpływa na ocenę warunków jakie panują w
zakładzie gastronomicznym, z kolei pozostali
uznali, że takiego wpływu nie ma.

Z

Wnioski

przeprowadzonych badań wynika,
że większość osób pracujących na stanowisku
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kelner/ka nie znało prawidłowych definicji
dotyczących podstawowych systemów stosowanych w zakładach gastronomicznych. Co
istotne prawie wszyscy ankietowani dbają o
zachowanie czystości i wysokiego standardu na
miejscu pracy. Respondenci zdają sobie również
sprawę, że schludny wygląd obsługi wpływa
także na renomę lokalu gastronomicznego.
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