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 Journal of Life and Medical Sciences

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na płodność

T h e  i m pa c t  o f  a i r  p o l l u t i o n  o n  f e rt i l i t y

  Zanieczyszczeniem powietrza określa się każdy szkodliwy i niebezpieczny dla naszego 
zdrowia składnik, który znajduje się w powietrzu, a nie powinien. Skutki zdrowotne będące wyni-
kiem ekspozycji na zanieczyszczone powietrze mogą być odczuwane w momencie narażenia, jak 
również wystąpić po długim czasie. Zanieczyszczenia powietrza wpływają szkodliwie na nasze 
zdrowie. Z powodu konsekwencji do jakich doprowadzają stanowią wysokie ryzyko zagrożenia 
dla prawidłowego funkcjonowania układu krążenia, oddechowego i rozrodczego. Powstają one na 
skutek przedostania się do powietrza pyłów i gazów, których źródłem są głównie spaliny samocho-
dowe, zakłady przemysłowe oraz proces spalania węgla i śmieci w gospodarstwach domowych. Na 
zdolność do poczęcia dziecka składa się wiele czynników. Płodność kobiety i mężczyzny zależy 
przede wszystkim od: wieku, stylu życia, sposobu odżywiania się, stanu zdrowia, a także środowiska 
w którym dany człowiek żyje. W odniesieniu do układu rozrodczego narażenie organizmu na zani-
eczyszczone powietrze może prowadzić do niepłodności, obumarcia płodu, a także do przedwczes-
nego porodu. Substancje toksyczne, które wchodzą w skład zanieczyszczonego powietrza stanowią 
przyczynę zaburzeń gospodarki hormonalnej. Jak wykazują ostatnio przeprowadzone badania nau-
kowe zanieczyszczenia powietrza szkodliwie wpływają na produkcję i jakość plemników, stężenie 
testosteronu oraz na prawidłową czynność jąder u mężczyzn. U kobiet prowadzą zaś do zmniejsze-
nia rezerwy jajnikowej oraz indukcji menopauzy. 

  Celem niniejszej pracy było przedstawienie zagadnienia wpływu zanieczyszczeń powietrza na 
płodność poprzez analizę dostępnej literatury naukowej oraz dotychczas przeprowadzonych badań 
naukowych. 

 Nr 4/26/2019 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

St
re

sz
cz

en
ie

 3 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, płodność, układ rozrodczy, ciąża.

  Air pollution is defined as any harmful to our health ingredient present in the air, which should 
not be there. Health effects resulting from exposure to polluted air can be felt at the time of expo-
sure, but it can also occur after a long period of time. Air pollution is harmful to our health. Because 
of the consequences it leads to, it poses a high risk of compromising the proper functioning of the 
circulatory, respiratory and reproductive systems. Air pollution is the result of releasing dust and 
gases into the air, the source of which are mainly car exhaust fumes, industrial plants and the process 
of burning coal and garbage in households. 

  The ability to conceive a child depends on many factors. The fertility of a woman and a man 
depends primarily on: age, lifestyle, diet, health and also the environment in which they live. Expo-
sure to polluted air can affect the reproductive system by leading to infertility, causing fetal death 
or premature delivery. Toxic substances that are part of polluted air are the cause of hormonal disor-
ders. Recent scientific research regarding the reproductive system shows that air pollution damages 
sperm production and quality, testosterone levels and normal testicular function in men, while in 
women, it leads to a decrease in ovarian reserve and induction of menopause.

  The purpose of this review was to present the issue of the impact of air pollution on fertility by 
analyzing available scientific literature and scientific research carried out so far.
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W S T ę P
 Wszelkie zanieczyszczenia powi-
etrza stanowią jedno z podstawowych 
źródeł  zagrożenia dla zdrowia człowieka 
i otaczającego go środowiska. Substancje 
toksyczne znajdujące w zanieczyszczonym 
powietrzu  przedostają się z krwią do prawie 
wszystkich tkanek, w konsekwencji zaburzając 
ich fizjologię (WDOWIAK I IN., 2018). 
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym jakość 
powietrza atmosferycznego stale pogarsza 
się. Wyniki badań naukowych dowodzą, iż na 
terenach, gdzie występuje najbardziej zaniec-
zyszczone powietrze zwiększeniu ulega ilość 
powstających chorób oraz skrócenie spodzie-
wanej długości życia (GŁADYSZ I IN., 2010). 
Zanieczyszczenia powietrza odnoszą się do 
procesu obserwowanego na skalę globalną. W 
ich wyniku dochodzi do niekorzystnych zmian 
demograficznych, to jest postępującej  ilości 
zgonów oraz zwiększonej liczby wad rozwo-
jowych, np. wad narządu rodnego oraz zmnie-
jszenia dzietności w następstwie rosnącej skali 
niepłodności małżeńskiej (KOŁŁĄTAJ I IN., 
2017). Przeprowadzający badania naukowe 
coraz więcej uwagi poświęcają udowodnieniu 
zależności pomiędzy kontaminacją powietrza 
a trudnościami z zajściem w ciążę i urodzeniem 
zdrowego dziecka. Dotychczas na podstawie 
zebranych dowodów naukowych udało się 
ustalić ścisły związek pomiędzy zanieczyszc-
zonym powietrzem a całościowym składem 
męskiego nasienia oraz zmianami epigenetyc-
znymi plemników. Natomiast u kobiet udoku-
mentowano zależność pomiędzy obniżeniem 
płodności oraz możliwością wystąpienia 
poronień i wad genetycznych płodu z pow-
odu ekspozycji na zanieczyszczone powietrze 
(WDOWIAK I IN., 2018). Narażenie na za-
nieczyszczone powietrze jest związane szc-
zególnie z szeregiem nieprawidłowych kon-
sekwencji  zdrowotnych, w tym toksyczności 
reprodukcyjnej. Zanieczyszczenie powi-
etrza wpływa na co najmniej jeden z oceni-
anych parametrów nasienia. Jednak z uwa-
gi na wszelką różnorodność wskaźników 

zanieczyszczeń powietrza oraz  parametrów 
nasienia istnieje jeszcze wiele niespójności 
w wynikach i trudności w ich porównaniu ze 
sobą. W związku z tym permanentnie powin-
ny być wykonywane badania mające na celu 
określenie konsekwencji zdrowotnych, jakie 
niosą ze sobą zanieczyszczenia powietrza na 
płodność  (JUREWICZ  I IN., 2018). 
Istotne jest również, aby zwrócić uwagę na 
fakt, jaki stanowi  narażanie rozwijającego 
się płodu. Konsekwencje tego mogą odnosić 
się do wzrostu i rozwoju dziecka, co ma znac-
zenie dla zdrowia na dalsze trwanie życia 
(BAROUKI I IN., 2018). Wyniki badań nau-
kowych potwierdzają, że prenatalna ekspozy-
cja na czynniki toksyczne wywiera znaczący 
wpływ na zdrowie reprodukcyjne. Ciąża jest 
jednym z najważniejszych okresów dla roz-
woju człowieka, dlatego w tym czasie każda 
toksyczna substancja znajdująca się we 
wdychanym przez matkę powietrzu może 
spowodować trwałe konsekwencje zdrowotne 
płodu,  np. uszkodzenie rozwoju mózgu (Mc-
CUE I DENICOLA, 2019).

W P Ł Y W Z A N I E C Z Y S Z C Z E N I A 
N A U K Ł A D  R O Z R O D C Z Y

 Przeprowadzone badania naukowe na  
temat poznania przyczyn proble-
mu niepłodności u kobiet w ostatnich 
dziesięcioleciach wykazują wysoką korelację 
pomiędzy zanieczyszczonym powietrzem a 
jego wpływem na układ rozrodczy człowieka. 
Badania które odbyły się w Cieplicach w 
Czechach wykazały, że wyższe stężenie 
PM2,5 oraz NO2 powoduje zmniejszoną 
możliwość poczęcia dziecka (SLAMA 
I IN., 2013). Kolejne badanie dotyczące 
grupy 327 mężczyzn (średnia wieku 32 lata)  
z prawidłową zawartością plemników  
w nasieniu (tj. 15-30 mln/ml) zostało 
przeprowadzone na populacji zgłoszonych do 
kliniki leczenia zaburzeń płodności w celach 
diagnostycznych. Zwiększone narażenie na 
każde z zanieczyszczeń powietrza takich jak: 
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dwulenek siarki, pył zawieszony, tlenki azotu 
oraz tlenek węgla stanowiło odzwierciedle-
nie u badanych mężczyzn występowania 
zwiększonego odsetka plemników  
o nieprawidłowej budowie. Jednocześnie 
wykazano, ze zwiększone stężenie wszyst-
kich zanieczyszczeń, z wyjątkiem dwut-
lenku siarki (SO2) w miejscu zamieszkania 
dotyczyło niższego poziomu testosteronu 
(RADWAN I IN., 2016). W odniesieniu do 
niekorzystnego wpływu ekspozycji na zaniec-
zyszczone powietrze, powodującego zmiany 
w prawidłowym składzie nasienia, stwierd-
zono nieprawidłowości budowy morfolog-
icznej plemników, co łączono z możliwymi 
skutkami inhalacji zanieczyszczonego powi-
etrza (LAFUENTE I IN., 2016). Szkodliwe 
oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza 
(pyły zawieszone PM2,5 oraz PM10) na 
jakość nasienia wykazały także inne bada-
nia, udowadniające, że na skutek narażenia 
na zanieczyszczone powietrze pojawiają się 
nieprawidłowości strukturalne plemników 
oraz w gęstości nasienia (SANTI I IN., 
2016).   
 W wyniku narażenia na kontaminację 
powietrza dochodzi do zaburzeń występują-
cych w metylacji DNA, zmian ekspresji mi-
tochondrialnego RNA, zaburzeń modyfikacji 
białek histonowych oraz nieprawidłowości w 
procesie ekspresji genów i fragmentacji DNA. 
Konsekwencją wyżej wymienionych typów 
patogenezy może być nasienie o obniżonej 
jakości, zwiększona liczba poronień oraz 
wad wrodzonych mających swój początek 
już w życiu płodowym. Może to przynieść 
skutki zdrowotne odczuwalne w przyszłych 
pokoleniach (VECOLI I IN., 2016). Mecha-
nizmy epigenetyczne, szczególnie metylacja 
DNA mogą ulegać modyfikacjom w odpow-
iedzi na zanieczyszczenie powietrza, stres 
psychospołeczny i palenie. Każdy z tych czyn-
ników wiąże się z chorobami sercowo- nac-
zyniowymi, nowotworami i porodami  przed-
wczesnymi w zależności od różnic rasowych 
i poziomów ekspozycji (VICK I BURRIS, 

2017).  
 Badania naukowe poświęcone konsek-
wencjom zanieczyszczenia powietrza skupiają 
się na działaniu metali ciężkich, które w coraz 
większym stopniu rozpowszechniane są w 
środowisku, a ich toksyczne działanie stanowi 
istotny element ryzyka utraty zdrowia dla or-
ganizmów żywych. Ich szkodliwy wpływ 
został udokumentowany nieprawidłowym 
działaniem na męski układ rozrodczy  
(THOMPSON I BANNIGAN, 2008). Za 
przyczynę pojawiającego się w znacznym stop-
niu zjawiska upośledzenia płodności mężczyzn 
coraz częściej podejrzewa się związek 
pomiędzy narażeniem na działanie toksyn 
występujących w powietrzu a ich wpływem 
na gonady. Udowodnione zostało szczegól-
nie patogenne działanie kadmu, który jest 
pierwiastkiem upośledzającym funkcje jąder. 
Prowadzi to do zaburzeń w dwóch  podsta-
wowych procesach: wytwarzaniu hormonów 
płciowych oraz w spermato- i spermiogenezie. 
Toksyczna reakcja kadmu w jadrach jest pro-
cesem złożonym. Badania histopatologiczne 
potwierdzają, iż właśnie w jądrach narażenie 
na kadm może spowodować uszkodzenia ich 
naczyń krwionośnych (MARTYNOWICZ  
I IN., 2005). W wyniku ekspozycji na toksy-
czne działanie kadmu następują zmiany mor-
fologiczne w jądrach, które obejmują obrzęk 
śródmiąższowy oraz martwicę kanalików 
nasiennych, prowadząc do zahamowania syn-
tezy testosteronu (LEONI I IN., 2002). Pon-
adto działanie tego metalu może doprowadzić 
do apoptozy, a w zwiększonych dawkach 
nawet do martwicy komórek. Wymienione 
powyżej konsekwencje mogą przyczynić się 
do obniżenia liczby plemników. Procesy te 
są najczęściej nieodwracalnymi zmianami 
w prawidłowo funkcjonujących jądrach, co 
indukuje następcze upośledzenie płodności 
(SEN GUPTA I IN., 2004). Istotne znac-
zenie wpływu kadmu dla płodności można 
zaobserwować u palaczy tytoniu. Palenie tyto-
niu należy do jednego z najbardziej pewnych 
źródeł przyczyniających się do upośledzenia 
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rozrodczości. Zwiększone narażenie na zani-
eczyszczone powietrze związane z nałogowym 
paleniem tytoniu może przyczynić się do 
pogorszenia jakości plemników i obniżenie 
ich parametrów (ilości, jakości i objętości) 
(PANT I IN., 2015). 
 W przypadku wpływu powietrza za-
nieczyszczonego kadmem na płodność ko-
biet a skutkami dla płodności mężczyzn zw-
raca się szczególną uwagę na wyniki badań 
udowadniające wpływ tego pierwiastka na 
genezę zaburzeń hormonalnych. Patologie 
te, doprowadzają do zmniejszenia rezerwy 
jajnikowej oraz odpowiadają za indukcję at-
rezji pęcherzyków jajnikowych (SADEU  
I FOSTER, 2011). Uzupełnieniem szkodli-
wego wpływu palenia tytoniu na proble-
my z płodnością  kobiet jest występowanie 
nieprawidłowych cykli menstruacyjnych, 
cykli bezowulacyjnych, jak również zaburzeń 
we wzroście i dojrzewaniu pęcherzyków 
jajnikowych (FREOUR I IN., 2008). Bada-
nia przeprowadzone wśród populacji kobiet 
w Barcelonie wykazały, iż na liczbę ciąż pa-
togenny wpływ wywiera wyłącznie stężenie 
PM10. Przyczyny tego zjawiska mogą być 
spowodowane szkodliwym działaniem sub-
stancji, które znajdują się w powietrzu i ich 
interakcja z gametami męskimi i żeńskimi 
(NIEUWENHUISEN I IN., 2014).   
 Uwarunkowania związane z miejscem 
zamieszkania w połączeniu ze zwiększonym 
stężeniem dwutlenku azotu (NO2) przekładają 
się na zmniejszenie szansy zajścia w ciążę i 
urodzenia żywego dziecka. Znaczenie dwut-
lenku węgla (CO2) zaobserwowano w momen-
cie po zagnieżdżeniu się zarodka. Jednocześnie 
wykazano, że zwiększone stężenie ozonu  
(O3) w miejscu zamieszkania podczas in-
dukcji owulacji dało większą możliwość na 
urodzenie żywego dziecka. Sugeruje to, że w 
czasie narażenia na działanie ozonu konsek-
wencje były całkowicie odwrotne (LEGRO 
IN., 2010). Warto podkreślić, że naukowcy 
sugerują, iż wśród pacjentek poddawanych 
zapłodnieniu pozaustrojowemu in vitro (IVF) 

narażenie na zanieczyszczenia powietrza 
mogą mieć zwiększony wpływ na wyniki 
przebiegu ciąży, poronień i liczbę żywych 
urodzeń (FRUTOS I IN., 2015).

PŁODNOŚć A CZYNNIKI 
ŚRODOWISKOWE

 Głównym, udokumentowanym nau-
kowo skutkiem ekspozycji na zanieczyszc-
zone powietrze jest możliwość wystąpienia 
ryzyka poronień. Potwierdziła to analiza 
naukowa przeprowadzona we Włoszech na 
kilkusettysięcznej grupie kobiet, na obszarze 
miejskim, gdzie wskaźniki zanieczyszczeń 
wynosiły powyżej dopuszczalnych norm. 
Uzyskane dowody naukowe wykazały 
zależność pomiędzy wzrostem pozi-
omu stężenia pyłu zawieszonego i ozonu  
a wzrastającą liczbą poronień. Nie wykazano 
korelacji między stanem powietrza z przekroc-
zonymi normami dwutlenku azotu (NO2)  
a wzrostem liczby poronień (GIANICOLO  
I IN., 2014; DI CIAULA I BILANCA, 2015). 
 Przewlekła ekspozycja na pył PM2,5 
może być związana z nieznacznie zwiększonym 
ryzykiem mięśniaków gładkich macicy (MA-
HALINGAIAH I IN., 2014). Doświadczenia 
na myszach wykazały, że pył PM2,5 powodu-
je uszkodzenia jajników (GAI I IN., 2017). 
U kobiet z przerostem endometrium na ob-
szarze niskiego wskaźnika jakości powietrza 
(air quality indeks, AQI) występował wzrost 
ilości chorób współistniejących: infekcji, 
zmian hormonalnych i proliferacji naczyń 
krwionośnych (CHANG I IN. 2019). Wyka-
zano zależność pomiędzy bierną ekspozycją 
na tytoń i aktywnym paleniem w przypad-
ku zakażenia wirusem brodawczaka ludzk-
iego (human papillomavirus, HPV) i rakiem 
szyjki macicy CIN2 (śródnabłonkowa neo-
plazja szyjki macicy- cervical intraepithelial 
neoplasia). Aktywne palenie tytoniu może 
zwiększać ryzyko wystąpienia infekcji HPV 
a co za tym idzie wystąpienie raka szyjki 
macicy. Bierne palenie tytoniu odpowiada za 
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nieznaczny wzrost ryzyka zakażenia tym 
wirusem, ale nie za wystąpienie raka szyjki 
macicy (FENG I IN., 2017). Rola palenia ty-
toniu jest niekwestionowanym czynnikiem 
ryzyka zachorowania na raka piersi.  U kobiet 
rasy białej narażenie na bierne palenie przez 
całe życie związane jest ze zwiększonym 
ryzykiem raka  piersi  niezależnie od  sta-
tusu receptora hormonu  nowotworowego. 
Związek taki jest najsilniejszy u kobiet po 
menopauzie (STRUMYLAITE I IN., 2017).  
 Istnieje nadto zależność pomiędzy 
występowaniem zwiększonej liczby poronień 
a przekroczonymi normami dwutlenku siarki 
oraz azotu (LAURENT I IN., 2016). Potwi-
erdzili to inni badacze udowadniając nie-
korzystne działanie poza dwutlenku siarki 
i azotu także tlenku węgla i pyłów zawies-
zonych na wpływ związany ze zwiększoną 
liczbą poronień (ENKHMAA I IN., 2014). 
Badanie przeprowadzone w Kalifornii wśród 
niepalących afroamerykańskich kobiet, 
gdzie uwzględniono czynnik zamieszkania 
(<50 metrów) od dróg o stosunkowo dużym 
natężeniu ruchu wykazało także szkodli-
wy wpływ zanieczyszczenia powietrza na 
występowanie zwiększonej liczby poronień 
w badanej populacji (GREEN I IN., 2009). 
 Powietrze skażone substancjami chemi-
cznymi może wpływać destrukcyjnie na rozwój 
płodu, stanowiąc przyczynę zmian teratogen-
nych w łonie matki. Czynniki środowiskowe 
z tym związane powodują często wrod-
zone wady płodu. Węgiel na skutek procesu 
spalania wpływa także na występowanie 
wad cewy nerwowej płodu (WANG I IN., 
2014). Występuje zależność pomiędzy 
podwyższonymi stężeniami dwutlenku węgla 
i pyłu zawieszonego a zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia rozszczepu podniebienia w życiu 
płodowym. Dodatkowo udokumentowano 
związek pomiędzy podwyższonym stężeniem 
dwutlenku siarki a izolowanym rozszczepem 
wargi i występowaniem rozszczepu podniebi-
enia (ZHU I IN., 2015). Potwierdzono także 
w badaniach naukowych związek pomiędzy 

występowaniem wad w układzie mięśniowo- 
szkieletowym oraz zmiany w chromosomach 
płodu a ekspozycją ciężarnych na powi-
etrze z przekroczonymi normami pyłów za-
wieszonych. Udowodniono, że narażenie na 
pył zawieszony prowadzi do zwiększenia 
prawdopodobieństwa pojawienia się zespołu 
Downa u potomstwa (VINCENTI I IN., 
2016). Narażenie kobiet w ciąży na szkodliwe 
dla zdrowia substancje znajdujące się w powi-
etrzu, w tym wzrost stężenia dwutlenku siarki 
(SO2) we wdychanym powietrzu stanowił 
zagrożenie ryzykiem powstania hipotrofii 
płodu. Inhalowane przez ciężarne pyły za-
wieszone wpływają na występowanie wad 
wrodzonych płodu, które dominują przede 
wszystkim w układzie krążenia (JACOBS 
I IN., 2017). Ekspozycja kobiet w ciąży na 
wtórne aerozole organiczne przyczynia się do 
wystąpienia ryzyka urodzenia dziecka z niską 
masą ciała. Podobne konsekwencje, ale w 
trzecim trymestrze ciąży dotyczyły zawartości 
związków węgla, nitratów oraz pochodnych 
amoniaku w powietrzu (LAURENT I IN., 
2016; DIAZ I IN., 2016). Zaobserwowano 
zależność pomiędzy obecnością kadmu we 
krwi ciężarnych kobiet a wewnątrzmacicznym 
zahamowaniem wzrostu (IUGR) i niską masą 
urodzeniową płodu. Toksyczne właściwości 
kadmu, przenikającego przez barierę 
łożyskową wpływają na nieprawidłowości 
we wzroście (długości) płodu (MENAI I IN., 
2012).U noworodków urodzonych przez kobi-
ety czynnie palące tytoń obwód głowy i klatki 
piersiowej noworodków wykazywał wartości 
znaczne poniżej normy. U takich noworod-
ków często trzeba było stosować tlenoterapię 
bierną w początkowych godzinach po po-
rodzie. Zarówno w przypadku palenia czyn-
nego jak i biernego w okresie koncepcyjnym 
i ciąży wzrasta możliwość wystąpienia hiper-
bilirubinemii i objawów wskazujących na wc-
zesne zakażenia noworodków (SOCHACZE-
WSKA I IN., 2010).
 W badaniu, w którym oznaczano 
stężenie kadmu i ołowiu w różnych odcinkach 
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błon płodowych i łożysku, zarówno u palących 
jak i niepalących ciężarnych wykazano, że  
w materiale pobranym od kobiet palących  
znajduje się znacznie większa ilość toksyc-
znych substancji, niż w grupie niepalących. 
Dzieci narażone w okresie prenatalnym 
na powietrze zawierające dym tytoniowy 
przychodziły na świat przed terminem, o 
niższej masie urodzeniowej, a także z mniejszą 
długością ciała. Największe stężenie kadmu w 
grupie matek palących wystąpiło w obszarze 
błon płodowych oraz w brzeżnej i centralnej 
części łożyska (SUPREWICZ I IN., 2013).
 Zanieczyszczenie powietrza ma zgubny 
i patologiczny wpływ na zdrowie człowieka 
i całe jego dalsze życie, od poczęcia aż do 
starości. Kontaminacja powietrza zaburza 
ogólny wzrost płodu, a szczególnie wzrost 
płuc. Zwiększa to ryzyko zachorowania na 
astmę, wpływa na serce oraz płuca poprzez 
bezpośrednią toksyczność i mechanizmy epi-
genetyczne, które pośredniczą w interakcjach 
gen-czynniki środowiskowe (HOLGATE, 
2017).

PODSUMOWANIE

 Zanieczyszczenie powietrza stanowi 
jeden z najważniejszych czynników ryzyka 
utraty zdrowia wśród ludzi. Kontaminacja 
powietrza, którym oddychamy wpływa w sz-
kodliwy sposób na płodność kobiet  i mężczyzn. 
W wyniku tego w znacznym stopniu zagrożona 
jest płodność człowieka, wykazując tendencję 
spadkową. Kontaminację powietrza versus 
funkcje rozrodcze prowadzi do niepłodności 
poprzez pogorszenie ilości i jakości nasienia 
u mężczyzn oraz niekorzystny wpływ na 
koncepcję i rozwój płodu u ciężarnych.
 Zarówno badania naukowe na 
zwierzętach, jak i na ludziach potwierdziły, 
że zanieczyszczenia powietrza powodują de-
fekty gametogenezy, czego konsekwencją był 
spadek zdolności reprodukcyjnych. Skutki za-
nieczyszczenia powietrza manifestować mogą 
się patologiami na poziomie molekularnym  

i komórkowym w życiu płodowym oraz prak-
tycznie przez całe życie aż do starości.
 Uzyskane dotychczas wnioski  
i dane naukowe powinny zwrócić uwagę 
społeczności międzynarodowej na przyszłe 
możliwości zastosowania wszelkich działań 
zmniejszających, bądź eliminujących problem 
kontaminacji powietrza. Powinno odbywać 
się to za pośrednictwem środków na szczeblu 
ponadnarodowym i w indywidualnych gospo-
darstwach domowych. 
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Otyłość a niedobór witaminy D

Obesity and vitamin D deficiency

  Obesity is a very serious problem - it is common and increases the risk of prema-
ture death. Is a factor responsible for the occurrence of such diseases as type II dia-
betes, hypertension, atherosclerosis and metabolic syndrome. Vitamin D deficiency, 
which, as studies show, is often associated with obesity, also increases the risk of 
these diseases. It is associated with lower skin photosynthesis in overweight people, 
because their adipose tissue retains vitamin D, which significantly limits its release 
into the bloodstream, as well as with low vitamin D intake. Reduced vitamin D  
levels and excessive body weight are interrelated, but it is still unclear how vitamin D  
affects the development of obesity. The purpose of this review is to show the rela-
tionship between vitamin D deficiency and excessive body weight.
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  Otyłość stanowi bardzo poważny problem – występuje powszechnie i zwiększa 
ryzyko przedwczesnej śmierci. Jest czynnikiem odpowiedzialnym za występowanie 
takich chorób jak: cukrzyca typu II, nadciśnienie, miażdżyca oraz zespół metabolic-
zny. Do zwiększenia ryzyka wystąpienia wyżej wymienionych chorób ma również 
wpływ niedobór witaminy D, który, jak pokazują badania często towarzyszy otyłości. 
Jest to związane z niższą fotosyntezą skórną u osób z nadwagą, bowiem ich tkanka 
tłuszczowa zatrzymuje witaminę D, co znacznie ogranicza jej uwalnianie do krwio-
biegu, a także z niską podażą witaminy D w diecie. Obniżone stężenie witaminy 
D i nadmierna masa ciała są ze sobą powiązane, jednak ciągle nie jest jasne, w jaki 
sposób witamina D wpływa na rozwój otyłości. Celem niniejszego przeglądu jest 
przedstawienie związku między niedoborem witaminy D a nadmierną masą ciała.
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WSTęP

 Witamina D wpływa na wiele funkcji 
organizmu człowieka. Dawniej uważano, że 
oddziałuje ona tylko na prawidłowy rozwój 
kośćca u dzieci. Dziś już wiadomo, że wita-
mina D ma znaczenie w metabolizmie tkanek  
i narządów pozakostnych (PLUDOWSKI  
I IN., 2018). Utrzymanie prawidłowego 
stężenia witaminy D jest potrzebne do 
prawidłowej pracy układu krążenia i układu 
nerwowego, wzmocnienia odporności, zmnie-
jszenia ryzyka rozwoju nowotworów. Pozwa-
la również na zachowanie zdrowych kości  
i mocnych zębów (MARCINOWSKA-SU-
CHOWIERSKA I IN., 2011; MICHAEL I IN., 
2010; LARROSA I IN., 2011). Bierze udział 
w regulacji układu hormonalnego poprzez 
swój aktywny metabolit (kalcytriol) i specy-
ficzne receptory, które występują w prawie 
wszystkich narządach. Odkrycie receptora dla 
witaminy D w większości komórek organizmu 
wskazuje na prawdopodobieństwo plejotro-
powego charakteru tej witaminy (PIERROT-
DESEILLIGNY I SOUBERBIELLE, 2011).  
 Poprzez wszechobecne rozmieszc-
zenie wewnątrzkomórkowych receptorów 
witaminy D we wszystkich tkankach, wita-
mina D odgrywa pośrednią rolę w metaboliz-
mie węglowodanów i lipidów, czego odzw-
ierciedleniem jest jej związek z cukrzycą typu 
2 (T2D), zespołem metabolicznym, wydziela-
niem insuliny, insulinoopornością, zespołem 
policystycznych jajników oraz otyłością 
(WIMALAWANSA, 2018).
 Osoby, które przebywają na słońcu z 
odkrytymi przedramionami oraz podudziami 
przez minimum 15 minut (w godzinach od 10 
do 15) oraz nie stosują kremów zawierających 
filtry przeciwsłoneczne, nie muszą stosować 
suplementacji w okresie maj-wrzesień, 
chociaż wciąż suplementacja jest zalecana 
oraz bezpieczna w dawce 800-2000 IU/dobę 
(w zależności od masy ciała oraz podaży wita-
miny D wraz z pożywieniem) (RUSIŃSKA I 
IN., 2018).

 W szerokości geograficznej, w 
której znajduje się Polska, w miesiącach od 
października do marca, synteza skórna wita-
miny D jest zmniejszona i praktycznie nie 
występuje. Spowodowane jest to ogranic-
zeniem słońca oraz współczesnym trybem 
życia, który coraz bardziej usuwa ludzi z ek-
spozycji na słońce (ADAMS I HEWISON, 
2010). Z tego powodu Instytut Żywności i 
Żywienia rekomenduje, aby obowiązkowo 
suplementować witaminę D w okresie jesi-
enno-zimowym w dawce 800–2000 IU/dobę 
(20–50 μg/dobę) (JAROSZ I IN., 2019). 
Według najnowszych zaleceń docelowe 
stężenie witaminy powinno wynosić dla Eu-
ropy Środkowej 30-50 ng/ml (PŁUDOWSKI 
I IN., 2013). 
 Witamina D jest witaminą rozpu-
szczalną w tłuszczach, magazynuje się w 
tkance tłuszczowej,  z której uwalniana jest do 
układu krążenia. Osoby z nadwagą i otyłością 
wykazują istotnie niższe stężenie 25(OH)D 
w surowicy, ponieważ jest rozpuszczona  
w większej ilości tkanki tłuszczowej. Dlatego 
też wysoka zawartość tkanki tłuszczowej może 
być powodem niewystarczającego stężenia tej 
witaminy (FRANCZYK I IN., 2016).
 Witamina D występuje w organizmie 
człowieka w dwóch formach – aktywnej 
biologicznie i nieaktywnej. Prowitamina 
D3 pod wpływem promieni UVB zostaje 
przekształcona w formę aktywną – chole-
kalcyferol. Witaminę D możemy również 
dostarczyć wraz z dietą: witaminę D2 (er-
gokalcyferol) spożywając rośliny i drożdże, a 
witaminę D3 spożywając pokarmy zwierzęce 
(STOLARZ-SKRZYPEK I JANKOWSKI, 
2016). Ekspozycja na światłosłoneczne za-
pewnia u ludzi ponad 90% produkcji witam-
iny D (SAVASTANO I IN., 2017).

NIEDOBóR WITAMINY D 
W POPULACJI

 Osoby otyłe mają większą powierz-
chnię ciała, która jest dostępna do endogen-
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nej syntezy witaminy D (VERBRAECKEN 
I IN., 2006). Niemniej jednak osoby otyłe 
często prowadzą siedzący tryb życia, mniej 
uczestniczą w aktywności na świeżym powi-
etrzu i więcej ukrywają pod ubraniami, gdy 
przebywają na zewnątrz, w porównaniu ze 
swoimi szczupłymi lub o prawidłowej wadze 
odpowiednikami, ograniczając w ten sposób 
endogenną produkcję cholekalcyferolu  
w skórze (VIMALESWARAN I IN., 2013). 
Niski poziom witaminy D u osób otyłych jest 
konsekwencją objętościowego rozcieńczenia 
spożytej lub skórnie zsyntetyzowanej witam-
iny D3 w masie tłuszczowej (DRINCIC I IN., 
2012).
 Badanie WORTSMAN I IN. (2000) 
jako pierwsze dostarczyło przekonujące 
dowody na to, że witamina D może zostać 
sekwestrowana (tj. uwięziona lub ukry-
ta) w tkance tłuszczowej. W ich badaniu 
dziewiętnaście szczupłych i dziewiętnaście 
otyłych osób (odpowiednio BMI≤25 i >30 
kg/m2) było narażonych na promieniowanie 
UVB przez 24 godziny. Na początku badania 
grupy miały podobne stężenie cholekalcyfer-
olu. Po interwencji promieniowaniem UVB 
u grupy osób otyłych zaobserwowano 57% 
niższe stężenie cholekalcyferolu w porówna-
niu z grupą z osobami szczupłymi.. Sugeruje 
to, że ograniczeniem w grupie otyłych była 
biodostępność zsyntetyzowanego choleka-
lcyferolu w krążeniu. Ta teoria sekwestracji 
jest prawdopodobnie najbardziej poparta w 
literaturze, a inni od tego czasu stwierdzili, 
że otyłe dzieci i dorośli potrzebują 2–5 razy 
więcej witaminy D, aby zapobiec niedo-
borowi lub leczyć niedobór w porównaniu  
z ich szczuplejszymi odpowiednikami (HOS-
SEIN-NEZHAD I HOLICK, 2013).
 Badano częstość występowania nie-
doboru witaminy D wśród dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych, mieszkających w krajach 
europejskich. Badania wykazały, że około 
13% badanych osób miało stężenie 25(OH)D  
w surowicy średnio w ciągu roku <30 nmol/L, 
przy czym 17,7% osób w okresie zimowym 

 (październik – marzec) i 8,3% osób w okresie 
letnim (kwiecień-wrzesień). Występowanie 
niedoboru witaminy D stwierdzono u 40,4% 
badanych osób (CASHMAN I IN., 2016).

WPŁYW WITAMINY D NA LECZENIE 
OTYŁOŚCI I NADWAGI

 Częstość występowania otyłości 
stale rośnie i staje się powszechna na całym 
świecie. W Stanach Zjednoczonych osoby  
z nadwagą (BMI=25–29,9kg/m2) i otyłością 
(BMI≥30 kg/m2) stanowią prawie dwie trze-
cie populacji (WANG I IN., 2011). Otyłość 
jest związana z opornością na insulinę  
i podwyższonymi mediatorami prozapalnymi 
oraz czynnikami wzrostu (GILBERT I SLIN-
GERLAND, 2013). Nowoczesny i zachodni 
styl życia jest uważany za jeden z głównych 
czynników odpowiedzialnych z jednej st-
rony za zwiększenie otyłości, z drugiej za 
obniżenie stężenia witaminy D. Każdy jed-
nostkowy wzrost BMI był związany z 1,15% 
spadkiem poziomu 25-hydroksywitaminy D3 
(VIMALESWARAN I IN., 2013). Ponadto 
stężenie 25(OH)D3 w krążeniu wzrosło po 
utracie masy ciała u osób z otyłością poprzez 
interwencje związane z trybem życia bez su-
plementacji witaminy D (GANGLOFF I IN., 
2016). 
 Badania przekrojowe pokazują 
odwrotną zależność między stężeniem witam-
iny D a otyłością. Ponadto  badania in vitro i na 
modelach zwierzęcych wykazują tendencję do 
wykazywania wpływu witaminy D i receptora 
witaminy D na tkankę tłuszczową i biologię ad-
ipocytów, wskazując na co najmniej częściowo 
przyczynową rolę w otyłości i związanych  
z nią zaburzeń fizjopatologicznych, takich jak 
insulinooporność. Jednak badania kliniczne  
i genetyczne są znacznie mniej przekonujące, 
a wysoce kontrastowe wyniki wykluczają na 
razie solidne wnioski. Niemniej jednak bada-
nia prospektywne dostarczają interesujących 
danych potwierdzających hipotezę prewen-
cyjnej roli witaminy D w wystąpieniu otyłości 
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(LANDRIER I IN., 2016).
 Niski poziom witaminy D wywołuje 
wtórną nadczynność przytarczyc, która 
powoduje transport wapnia do adipocytów, 
zwiększając w ten sposób lipogenezę. 
Zwiększone stężenie wapnia w adipocytach 
zwiększa ekspresję syntazy kwasów 
tłuszczowych, kluczowego enzymu regu-
latorowego w odkładaniu lipidów i zmniejsza 
lipolizę (DUNCAN I IN., 2007).
 Hormon sytości, czyli lektyna, jest 
wydzielana przez adipocyty. Hormon ten 
jest dodatnio skorelowany z ilością tkanki 
tłuszczowej oraz wywiera działanie auto-
krynno-parakrynne na adipocyty poprzez 
interakcję z receptorem witaminy D (VDR) 
w celu kontrolowania metabolizmu lipidów 
poprzez hamowanie lipogenezę i stymulację 
lipolizy (ABBAS, 2017). Odpowiednie 
stężenie 25(OH)D3 stymuluje wydzielanie lep-
tyny w tkance tłuszczowej u myszy (KONG  
I IN., 2013). Zatem niedobór witaminy D3 
może zwiększać apetyt i prowadzić do otyłości 
poprzez bezpośrednie regulowanie ekspresji 
leptyny (NIMITPHONG I IN., 2012).
 RODRÍGUEZ I IN. (2009) udowodnili, 
że obwód talii u kobiet z niskim poziomem 
witaminy D3 był znacznie większy niż u ko-
biet z wyższą witaminą D3 (86,2±9,3 cm vs. 
79,4±3,4 cm; p <0,05). Obliczono, że zmnie-
jszenie zawartości witaminy D w surowicy o 
0,29 nmol/l powoduje zwiększenie obwodu 
talii o 1 cm (p = 0,01) (MCGILL I IN., 2008). 
Z tych powodów dietetycy powinni dokładnie 
zająć się czynnikami wpływającymi na ni-
skie stężenie witaminy D w przypadku osób 
otyłych i włączyć odpowiednią suplementację 
tej witaminy (SAVASTANO I IN., 2017).
 Metaanaliza przeprowadzona przez 
YAO I IN. (2015) wykazała, że częstość 
występowania niedoboru witaminy D była 
różna między grupą z osobami otyłymi  
a grupą kontrolną. Największe niedobory za-
obserwowano w przypadku Azjatów oraz Eu-
ropejczyków. 
          Badanie przeprowadzone przez BENER  

I IN. (2016) obejmowało 2224 osób z cukrzycą 
i otyłością. Grupę kontrolną stanowiły osoby 
zdrowe. Badane osoby wypełniły kwestion-
ariusz, który zawierał pytania społeczno-de-
mograficzne, o wskaźnik masy ciała (BMI), 
pokrewieństwo, nawyki związane ze stylem 
życia, historię cukrzycy w rodzinie, ciśnienie 
krwi i rozwój powikłań cukrzycy, takich jak 
retinopatia, nefropatia i neuropatia. W cza-
sie badania sprawdzano poziom witaminy D.  
U osób z prawidłową masą ciała stężenie wita-
miny D było wyższe niż u osób otyłych oraz 
ze stwierdzoną cukrzycą typu 2. Wykazano, 
że niedobór witaminy D, wywiad rodzin-
ny w kierunku T2DM, BMI, nadciśnienie, 
pokrewieństwo, dochód, zawód matki, po-
chodzenie etniczne, poziom wykształcenia  
i brak zmiennych dotyczących ćwiczeń fizy-
cznych były istotnymi czynnikami rozwoju 
cukrzycy.
 Przebadano dwie grupy: 1) 118 osób 
sklasyfikowanych według ich BMI (szczupły,  
z nadwagą, otyłych lub chorobliwie otyłych) 
i ich statusu glikemicznego (normoglikemic-
zny oraz stan przedcukrzycowy i cukrzy-
cowy) oraz 2) 30 osób otyłych (BMI>30 kg/
m2) sklasyfikowanych jako normoglikemic-
znych i w stanie cukrzycowym. Poziomy 
25(OH)D były niższe u osób z cukrzycą niż 
u osób z prawidłową glikemią. Poziomy 
25(OH)D były zmniejszone w grupie osób 
ze stanem cukrzycowym w porównaniu do 
osób z prawidłowymi wartościami glikemii, 
niezależnie od BMI i były ściśle powiązane 
z metabolizmem glukozy, co sugeruje, że nie-
dobór witaminy D jest bardziej związany z 
metabolizmem węglowodanów niż z otyłością 
(CLEMENTE-POSTIGO I IN., 2015). 
 Częstość występowania choroby 
zwyrodnieniowej stawu kolanowego rośnie 
wraz ze starzeniem się populacji i pogarsza 
ją rosnąca liczba otyłych starszych osób 
dorosłych. Niski poziom witaminy D, mie-
rzony surowicą 25-hydroksywitaminą D 
(25(OH)D), u osób starszych i otyłych jest 
skorelowany z kilkoma negatywnymi stanami 
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zdrowotnymi, w tym z przewlekłym bólem 
(MACFARLANE I IN., 2011). W badaniu 
przeprowadzonym przez GLOVER I IN.  
(2016) wzięło udział 256 osób w średnim 
wieku i starszych (średni wiek 56,8 lat). Krew 
zebrano do analizy 25(OH)D za pomocą wys-
okosprawnej chromatografii cieczowej. Ucz-
estnicy przedstawili własny raport dotyczący 
bólu zwyrodnieniowego stawu kolanowe-
go i przeszli test sprawności funkcjonal-
nej kończyny dolnej. Wyniki wykazały, że 
otyłość była związana z niższymi poziomami 
25(OH)D. Uczestnicy z odpowiednim pozi-
omem 25(OH)D zgłaszali znacznie mniejszy 
ból zwyrodnieniowy stawu kolanowego w 
porównaniu do uczestników z niedoborem lub 
niewystarczającymi poziomami, niezależnie 
od statusu otyłości. 
 Co więcej, istniała znacząca interak-
cja między otyłością a poziomem 25(OH)D 
dla czynności funkcjonalnej kończyny dol-
nej, tak że osoby otyłe z odpowiednimi 
poziomami 25(OH)D wykazywały lepszą 
wydajność niż osoby otyłe z niedoborem 
lub niewystarczającym stężeniem 25(OH)D. 
Mechanizmy, za pomocą których odpowied-
nie poziomy 25(OH)D są związane z nasileni-
em bólu i poprawą funkcji stawu kolanowego, 
nie zostały całkowicie wyjaśnione. Możliwe, 
że plejotropowa rola biologicznie aktywnego 
25(OH)D wpływa na ból i przetwarzanie bólu 
poprzez mechanizmy obwodowe i centralne. 
Alternatywnie, wyższy poziom bólu może 
prowadzić do zmniejszenia aktywności na 
zewnątrz, co może przyczyniać się zarówno 
do otyłości, jak i do zmniejszenia witaminy D 
(SANGHI I IN., 2013).
 Niedobór witaminy D może także 
zwiększać ryzyko zgonów kardiometabolic-
znych związanych z zaburzeniami metabolic-
znymi u osób o prawidłowej masie ciała i osób 
otyłych (AL-KHALIDI I IN., 2019).
 Celem badania przeprowadzonego 
przez CEFALO I IN. (2018) było zbadanie, 
czy suplementacja witaminy D w połączeniu 
z dietą hipokaloryczną może mieć niezależny 

wpływ na wrażliwość na insulinę u osób  
z nadwagą i hipowitaminozą D. Osiemnastu 
ochotników bez cukrzycy i niedoboru wita-
miny D i mających BMI>25 kg/m2 randomi-
zowano (1:1) metodą podwójnie ślepej próby 
do diety hipokalorycznej oraz podawano 
doustnie cholekalcyferol w dawce 25 000 IU/
tydzień lub placebo przez 3 miesiące. Masa 
ciała w obu grupach znacznie spadła (-7,5% 
w grupie witaminy D i -10% w grupie pla-
cebo). Poziomy 25-hydroksywitaminy D w 
surowicy w grupie suplementującej witaminę 
D znacznie wzrosły (z 36,7±13,2 nmol/L do 
74,8±18,7 nmol/L). W tej grupie również 
uległa poprawa wrażliwość na insulinę (z 
4,6±2,0 do 6,9±3,3 mg•kg-1•min-1), podczas 
gdy nie zaobserwowano zmian w grupie pla-
cebo (z 4,9±1,1 do 5,1±0,3 mg•kg-1•min-1). 
Po przeprowadzonym badaniu wyciągnięto 
wniosek, że suplementacja cholekalcyferolu 
w połączeniu z dietą hipokaloryczną znacznie 
poprawia wrażliwość na insulinę u zdrowych 
osób z otyłością i może stanowić sperson-
alizowane podejście do osób opornych na 
insulinę z otyłością.
 BONNET I IN. (2019) przetestowali 
hipotezę, że otyłość zaburza homeostazę wita-
miny D w kluczowych narządach metabolizmu 
witaminy D. Samce myszy karmiono przez 7 
lub 11 tygodni dietą kontrolną (kontrola, 10% 
energii z tłuszczu) lub dietą wysokotłuszczową 
(HF, 60% energii z tłuszczu) w celu za-
pewnienia równoważnego spożycia witam-
iny D3 w obu grupach. Zaobserwowano, że 
enzymy zaangażowane w metabolizm wita-
miny D, zwłaszcza w tkance tłuszczowej, 
są transkrypcyjnie modyfikowane w diecie 
wysokotłuszczowej, przyczyniając się w ten 
sposób do związanej z otyłością redukcji wol-
nego 25(OH)D.
 Wystarczające stężenie witaminy D 
w surowicy jest wymagane do utrzymania 
zdrowych kości podczas wzrostu (PLESNER 
I IN., 2017). Celem badania PLESNER I IN. 
(2017) było ustalenie, czy niedobór witam-
iny D występuje częściej u dzieci i młodzieży  
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z otyłością w porównaniu z rówieśnikami o nor-
malnej wadze, oraz identyfikacja zmiennych 
klinicznych i biochemicznych związanych  
z niedoborem witaminy D.W badaniu wzięło 
udział 1484 dzieci i młodzież z nadwagą/
otyłością oraz 2143 dzieci z prawidłową masą 
ciała. Zmienne antropometryczne i stężenia 
na czczo surowicy 25-hydroksy witaminy 
D, parathormonu w osoczu (PTH), wapnia 
i fosforanu oceniano na początku badania. 
Niedobór witaminy D zdefiniowano jako 
stężenie 25-OH-D w surowicy <30nmol/l. W 
sumie 16,5% dzieci i młodzieży z otyłością 
wykazywało niedobór witaminy D.

PODSUMOWANIE

 Niedobór witaminy D występuje 
powszechnie u osób z nadwagą oraz otyłością, 
gdyż nadmiar tkanki tłuszczowej absorbuje 
witaminę D, przez co staje się ona niedostępna. 
Głównymi powodami niedoboru witaminy 
D są: styl życia, który wpływa na obniżenie 
skórnej syntezy witaminy D oraz niska podaż 
witaminy D w diecie. Otyłości powinna 
towarzyszyć zwiększona suplementacja wita-
miny D oraz zwiększenie jej podaży w die-
cie w porównaniu do osób o prawidłowym 
BMI. Najnowsze badania wskazują na 
korelację pomiędzy niedoborem witaminy D 
a występowaniem otyłości i zespołu meta-
bolicznego. Osoby zmagające się z otyłością 
powinny zbadać poziom witaminy D w or-
ganizmie, ponieważ jej niedobór jest bardzo 
niebezpieczny. Nadmiar masy ciała sam w 
sobie również jest bardzo niebezpieczny. 
Niedobór witaminy D jest zwykle związany  
z pogorszeniem stanu kości, ale ostatnie bada-
nia pokazują, że powoduje także zwiększenie 
ryzyka ostrych zakażeń dróg oddechowych, 
chorób autoimmunologicznych i chorób ser-
cowo-naczyniowych. Jedynie kwestia, czy 
niedobór witaminy D ma bezpośredni wpływ 
na rozwój otyłości, czy tylko pośrednio się do 
niej przyczynia, wymaga dalszych badań. 
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Wpływ związku mikroflory jelitowej z dietą 
ketogeniczną na zdrowie

The influence of the relationship of the gut 
 microflora with ketogenic diet on health

  The intestinal microflora is colonize of intestinal microbes, which through dynamic 
action between symbiotic organisms regulate and affect many processes and human health. 
Lifestyle, diet and genetic factors modify intestinal microorganisms, and also stimulate 
mechanisms that affect the quality and quantity of species diversity forming the intestinal 
microflora. Recent scientific studies have shown that the ketogenic diet interacts and has  
a proven relationship with the intestinal microflora. The ketogenic diet contains high-fat 
and low-carbohydrate ingredients, leading to the synthesis of increased amounts of ke-
tone bodies during its use. It provides enough energy for the body and affects intestinal 
microorganisms, reducing the amount of Bacteroides spp. and increasing the population  
of Firmicutes spp. This can stimulate the potential protective role against the development 
of harmful autoimmune, neurodegenerative, metabolic and anti-inflammatory processes.

  The ketogenic diet may find potential use in the therapy or adjuvant treatment of epi-
lepsy, mental illness, Alzheimer’s disease, diabetes and obesity.

 Nr 4/26/2019 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

St
re

sz
cz

en
ie

 21 

Słowa kluczowe: gut microflora, gut, ketogenic diet, nutrition, health.

  Mikroflora jelitowa to ogół drobnoustrojów kolonizujących jelita, które poprzez  
dynamiczne działanie między symbiotycznymi organizmami regulują i wpływają na wiele 
procesów i zdrowie człowieka. Styl życia, dieta i czynniki genetyczne modyfikuję mikroor-
ganizmy jelitowe, a także stymulują mechanizmy wpływające na jakość i ilość różnoro-
dności gatunków formujących mikroflorę jelit. Najnowsze badania naukowe wykazały, że  
dieta ketogeniczna oddziałuje i ma udowodniony wzajemny związek z mikroflorą jelitową.  
Dieta ketogeniczna zawiera bogatotłuszczowe i ubogowęglowodanowe składniki, 
prowadząc podczas jej stosowania do syntezy zwiększonych ilości ciał ketonowych.  
Dostarcza wystarczającej ilości energii dla organizmu oraz wpływa na mikroorganizmy 
jelit, powodując zmniejszenie ilości Bacteroides spp. i zwiększenie populacji Firmicutes 
spp. Może to stymulować potencjalną rolę ochronną przed rozwojem szkodliwych procesów 
autoimmunologicznych, neurodegeneracyjnych, metabolicznych i przeciwzapalnych. Dieta 
ketogeniczna może znaleźć potencjalne zastosowanie w terapii lub leczeniu uzupełniającym 
padaczki, chorobach psychicznych, chorobie Alzheimera, cukrzycy i otyłości.
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WSTęP

 Dieta ketogeniczna (KD - ketogenic diet) 
jest dietą ubogowęglowodanową (<10% energii), 
z wysoką zawartością tłuszczu (> 60% energii) 
oraz o odpowiedniej zawartości białka. Stan meta-
boliczny podczas jej stosowania charakteryzuje 
się zwiększonym stężeniem ciał ketonowych 
w organizmie, zwanym „fizjologiczną ketozą”. 
Przy niewystarczającej ilości spożywanych 
węglowodanów aby pozyskać energię organizm 
zużywa tłuszcze jako podstawowe źródło zapa-
sów kalorii. Prowadzi to do akumulacji ketonów 
w diecie, czyli ketozy żywieniowej (nutritional  
ketosis) (PRABHAKAR I IN., 2015). Termin „die-
ta ketogeniczna” po raz pierwszy został wprowad-
zony w leczeniu padaczki w latach 20. XX wieku. 
Dieta ketogeniczna stała się bardzo popularna jako 
dieta zmniejszająca masę ciała i poprawiająca 
wydolność fizyczną (URBAIN I BERTOZ, 2016). 
W miarę wzrostu stopnia uprzemysłowienia 
państw zasób żywności dostępnej do spożycia 
rozszerza się, a konsumenci mają tendencję 
do jedzenia dla zadowolenia smaku kosztem 
wartości odżywczych pożywienia. Ponadto nie 
każdy jednakowo skutecznie reaguje na działania 
dietetyczne mające na celu poprawę zdrowia. 
Konsekwencją tego był alarmujący wzrost liczby 
chorób niezakaźnych, nowotworów i schorzeń 
metabolicznych. Poznanie dokładnej roli mikro-
flory jelitowej w stosowaniu diety umożliwiłoby 
dalsze zrozumienie, w jaki sposób spożywana 
żywność wpływa na zdrowie na poziomie osob-
niczym i dlaczego modyfikacje dietetyczne nie 
zawsze służą wszystkim w identyczny sposób. 
Zatem zmiany mikroflory jelitowej poprzez 
dietę, a także przez spożywanie pro-, pre- i synbi-
otyków może dać możliwość zapobiegania wielu 
chorobom związanym ze stosowaniem „diety za-
chodniej”. Szczególnie w przypadku chorób met-
abolicznych, dla których jakość i ilość mikroflory 
jelitowej może być istotnym aspektem zdrowot-
nym (MILLS I IN., 2019).     
 Celem tej publikacji jest omówienie badań 
naukowych opisujących mikroflorę jelit i dietę 
ketogeniczną oraz wpływ wzajemnych interakcji 
pomiędzy nimi na zdrowie ludzi. Wybór i analiza 
wykorzystanego piśmiennictwa została dokonana 
w bazie PubMed i obejmował lata 2012 - 2019.

MIKROFLORA JELITOWA CZłOWIEKA

 W ostatnich latach rośnie ilość dowodów 
naukowych potwierdzających, że mikroflora 
jelitowa pełni istotną rolę w wielu mechaniz-
mach dotyczących zdrowia człowieka. Mikro-
flora jelitowa jest bardzo dynamicznym eko-
systemem trzewnym, na który mają wpływ 
środowisko, styl życia i zachowania żywieniowe 
gospodarza. Biorąc pod uwagę oddziaływanie 
drobnoustrojów jelitowych na zdrowie człowieka  
i ich złożone procesy działania, takie jak produk-
cja związków bioaktywnych, ochrona przed pa-
togenami, równowaga energetyczna, metabolizm 
składników odżywczych i regulacja odporności, 
ważne znaczenie w tym kontekście mają składniki 
żywieniowe (PAOLI I IN., 2019). Ludzie kolo-
nizowani są przez pierwotną mikroflorę jelitową 
głównie podczas przejścia przez kanał rodny mat-
ki i we wczesnym okresie wieku niemowlęcego. 
Większość badań naukowych podkreśla naby-
wanie fizjologicznej mikroflory jelitowej zaraz po 
urodzeniu. Niektóre z nich implikują hipotezę, że 
kolonizacja rozpoczyna się już w macicy, czego 
dowodzić może obecność mikroflory w łożysku, 
płynie owodniowym i smółce płodu u zdrowych 
ciężarnych (PEREZ-MUŇOZ I IN., 2017). Bada-
nia naukowe wykazały także, że mikroflora 
jelitowa odgrywa doniosłą rolę w modyfikowaniu 
procesów autoimmunologicznych, stymulując 
układ odpornościowy przy udziale wystąpienia 
specyficznych predyspozycji genetycznych  
i zmian w diecie (BOLLA I IN., 2019). Związek 
między odżywianiem, mikroflorą jelitową i zdrow-
iem został wyjaśniony w wielu badaniach opub-
likowanych w ostatnich latach. Długoterminowe 
nawyki żywieniowe posiadają największy wpływ 
na jakość i liczebność mikroflory jelitowej,  
a tym samym na jej oddziaływanie na organizm 
człowieka. W związku z tym zalecenia dotyczące 
zdrowego odżywiania nakazują zwiększenie 
podaży owoców i warzyw zapewniających bogate 
źródło błonnika pokarmowego oraz tłuszczów 
nienasyconych (MUFA i PUFA). Zwiększenie 
ilości spożywanych tłuszczów pochodzenia 
roślinnego może pomóc w formowaniu korzyst-
nych dla gospodarza różnorodności i funkcji 
mikroflory jelitowej (MILLS I IN., 2019). Mikro-
flora jelitowa reguluje równowagę energetyczną 
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organizmu. Dzieje się to poprzez proces rozkładu 
i fermentacji drobnoustrojów jelitowych, co sty-
muluje wytwarzanie amoniaku, amin, fenoli  
i rozgałęzionych kwasów tłuszczowych. W wyn-
iku czego dochodzi do zwiększenia liczebności 
mikroorganizmów jelitowych. Wiele  badań 
oceniało wpływ składu mikroflory jelitowej  
i metabolizmu per se w odniesieniu do mogących 
ulec trawieniu węglowodanów lub tłuszczów 
w diecie. Zaobserwowano w nich, że spożycie 
skrobi i prebiotyków zmieniło ilość określonych 
szczepów bakterii jelitowych. Mikroorganizmy 
takie jak Bifidobacteria spp. i bakterie kwasu mle-
kowego (Lactic Acid Bacteria, LAB) selektywnie 
metabolizowały substancje typu prebiotycznego  
i węglowodany. W kontrolowanych badaniach na 
ludziach wykazano korelację między spożyciem 
błonnika a wzrostem liczby Bifidobakterium spp.  
i ilości krótkołańcuchowych kwasów tłuszczo-
wych (w szczególności maślanu). Konsekwencją 
tego było obniżenie pH w jelitach (SHORTT  
I IN., 2018). Ilość i różnorodność mikroor-
ganizmów tworzących mikroflorę jelit może 
modyfikować dieta ketogeniczna. Zmiany 
właściwości ilościowych i jakościowych mikro-
flory jelitowej mogą być związane z wpływem 
składników diety, a konkretny gatunek bak-
terii może służyć jako biomarker skuteczności 
i potencjalny cel terapeutyczny (ZHANG I IN., 
2018).

WPłyW MIKROFLORy JELITOWEJ 
NA ZDROWIE

 Badania obserwacyjne porównujące 
mikroflorę jelitową zdrowych badanych z hospi-
talizowanymi pacjentami wykazały, że mikroflo-
ra odgrywa znaczącą rolę w etiologii  i rozwoju 
szeregu chorób i schorzeń żołądkowo-jelitowych, 
takich jak nieswoiste choroby zapalne jelit (IBD), 
zespół jelita drażliwego (IBS), rak jelita grubego i 
biegunka poantybiotykowa. Udowodniono też, że 
mikroflora jelit może być również zaangażowana 
w patomechanizm otyłości i cukrzycy (GREEN-
BLUM I IN., 2012; MARCHESI I IN., 2016). 
Potwierdzono występowanie wyraźnych różnic w 
gatunkach mikroflory jelitowej między zdrowy-
mi niemowlętami i niemowlętami z padaczką, a 
także zmienionym składem gatunkowym mikro-

flory u pacjentów po tygodniu leczenia dietą 
ketogeniczną. U chorych niemowląt zaobser-
wowano brak równowagi pomiędzy poszczegól-
nymi gatunkami mikroflory jelitowej i znaczną 
poprawę po zastosowaniu diety ketogenicznej. 
Patogeny obejmujące Proteobacteria spp., takie 
jak Escherichia,  Salmonella  i  Vibrio  stanowiły 
24,34% u niemowląt, a ich ilość zmniejszyła 
się gwałtownie po wdrożeniu diety ketogenic-
znej. Odnotowano, że bakterie Bacteroides spp. 
dominowały u zdrowych niemowląt i ich popu-
lacja znacznie wzrosła u pacjentów poddanych 
działaniu opisywanej diety (XIE I IN., 2017). 
Ponadto ostatnie badania wykazały, że dieta ke-
togeniczna u dzieci z ciężką padaczką znacząco 
modyfikuje organizmy formujące mikroflorę 
jelitową tych chorych (LINDEFELDT I IN., 
2019; ZHANG I IN., 2018).  Po terapii dietą 
ketogeniczną nastąpiło znaczne zmniejszenie lic-
zby bakterii Firmicutes i zwiększenie Bakteroides 
spp. Ilość szczepów Clostridioidess, Ruminococ-
caceae, Rikenellaceae, Lachnospiraceae  i Alis-
tipes  wzrosła w grupie nie reagującej na dietę 
(ZHANK I IN., 2018). Uzasadnione są  zatem 
prospektywne badania zmian mikroflory jelitowej 
u dzieci z padaczką, u których rozpoczęto kurację 
dietą ketogeniczną. Postuluje się by u pacjentów 
z dysbiozą  zasadne jest także rozważenie eksper-
ymentalnego zastosowania pre-  lub probiotyków 
w celu potencjalnego przywrócenia „równowagi 
ekologicznej” mikroflory jelitowej (TAGLIABUE 
I IN., 2017).
 Badania kliniczne potwierdzają korzyści 
ze stosowania diety ketogenicznej w zaburze-
niach endokrynologicznych. Dieta ta zyskuje 
coraz większe zastosowanie wśród specjalistów 
związanych z żywieniem. Aby była jednak skutec-
zna musi być praktykowana zawsze pod ścisłym 
nadzorem lekarza i dietetyka. Czasem może to 
także wymagać nadzoru i pobytu szpitalnego w 
trakcie jej rozpoczęcia. Celem ułatwienia akcep-
tacji i tolerancji dla pacjenta działania dietetyc-
zne są stopniowo modyfikowane. Należą do nich 
inicjowanie diety na czczo, regularne kontrole w 
celu zminimalizowania powikłań oraz monitor-
ing zmian składników nietłuszczowych i kwasów 
tłuszczowych. Taka dieta może pozytywnie 
wpływać na zapewnienie równowagi hormonal-
nej i zmniejszenie spektrum zaburzeń endokryno-
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logicznych. Niezbędne są jednak dalsze badania 
naukowe w celu oceny jej długoterminowego 
wpływu na zdrowie (GUPTA I IN., 2017). Ludzie 
stosujący dietę ketogeniczną zgłaszają spadek 
masy ciała wynikającą z redukcji poziomu in-
suliny, wzrostu efektu moczopędnego i zmnie-
jszenia odczuwania głodu (HAMDy I IN., 2018). 
Najczęstszym nagłym skutkiem ubocznym tej 
diety są objawy określane „grypą ketonową”, 
czyli stanem przejściowym manifestującym 
się zawrotami głowy, zmęczeniem i zaparciami 
(HAMDy I IN., 2018; ABBASI, 2018). W bada-
niach porównawczych z cukrzycą typu 2 dieta ta 
prowadzi do znacznie zwiększonego obniżenia 
poziomów hemoglobiny glikowanej (HbA1c) 
(różnica HbA1c: -0,5 do -1,5%) w porównaniu 
z dietami referencyjnymi (różnica HbA1c: +0,2 
do -0,5%). Niemniej jednak wyniki badań są zbyt 
heterogeniczne, aby można było uzyskać ogólne 
zalecenia diety ketogenicznej dla tej populacji 
pacjentów (STOCKER I IN., 2019). 
 Ciała ketonowe typowe dla diety ketogen-
icznej są alternatywnym źródłem energii dla 
mózgu, a zatem prawdopodobnie mogą ominąć 
niektóre nieprawidłowości w metabolizmie i 
transporcie glukozy występujące w migrenie. 
Jako cząsteczki sygnalizacyjne mogą potencjal-
nie wpływać korzystnie na reakcje powszech-
nie uważane za biorące udział w patofizjologii 
migreny: funkcjonowanie mitochondriów, stres 
oksydacyjny, pobudliwość mózgu, procesy za-
palne i wpływ na mikroflorę jelit (GROSS I IN., 
2019). Uważa się, że kluczowym mechanizmem 
jest wytwarzanie ketonów. Mechanizmy leżące 
u podstaw diety ketogenicznej mogą również 
odgrywać rolę w zaburzeniach neurologicznych, 
takich jak zapobieganie neurodegeneracji w 
chorobie Alzheimera oraz prawdopodobny udział 
w proliferacji i rozprzestrzenianiu się raka (AU-
GUSTIN I IN., 2018).
 U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym 
mikroflora okrężnicy i procesy neurodegenera-
cyjne są ze sobą ściśle powiązane, dlatego liczba 
bakterii biofermentacyjnych jest w tym przypadku 
znacznie zmniejszona. Zmniejszenie lub wyczer-
panie mikroflory okrężnicy po zastosowaniu an-
tybiotykoterapii jest stanem typowym dla rekon-
walescencji, udaru lub stanu zapalnego i stanowi 
nadmiar pionierskich grup bakterii. Jednakże przez 

cały czas stosowania diety ketogenicznej ilość 
szczepów tych bakterii pionierskich pozostała 
zmniejszona ( p <0,05–0,008). Wskazuje to na 
brak istotnego przekształcenia mikroflory jelito-
wej. Stężenie i różnorodność biologiczna mikro-
flory okrężnicy jest  parametrem intensywności 
metabolizmu drobnoustrojów. Natomiast zmiany 
w gatunkach bakteryjnych per se nie ujawniły 
różnic metabolicznych zachodzących wśród tych 
mikroorganizmów (SWIDSINSKI I IN., 2017).    
Konsumowanie produktów wchodzących w skład 
diety ketogenicznej powodowało fluktuacje licz-
by drobnoustrojów jelitowych i przebudowę ich 
składu gatunkowego u myszy. Odkrycie to może 
częściowo wyjaśniać rolę diety ketogenicznej w 
łagodzeniu niektórych objawów neurologicznych 
związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
(ASD) w modelu zwierzęcym (NEWELL I IN., 
2016). Badania na myszach wykazały też, że die-
ta ketogeniczna pośredniczy w niektórych mech-
anizmach przeciwdrgawkowych (OLSON I IN., 
2018). Być może w przyszłości zostaną wyko-
rzystane również możliwości terapeutyczne lec-
zenia padaczki poprzez wpływ na bakterie, takie 
jak Blautia,  Erysipelatoclostridium, Bifidobacte-
rium i  Streptococcus. Bifidobacteria spp. jest do-
brze opisane jako mikroorganizmy korzystne dla 
zdrowia (GHOURI I IN., 2014) i Streptococcus, 
wspólnie odgrywały rolę szczególnie w choro-
bach układu oddechowego (KRZyŚCIAK I IN., 
2013).

DIETA KETOGENICZNA 
I MIKROFLORA JELIT

 Stosowana bez ograniczania kalorii dieta 
ketogeniczna indukuje adaptacje metaboliczne, 
czyli podwyższone stężenie ciał ketonowych i 
przejście na metabolizm lipidów (URBAIN I IN., 
2017). Zmiana diety, która przebiega gwałtownie 
zmienia skład mikroflory jelitowej w ciągu zaled-
wie 24 godzin. Powrót do wartości początkowych 
następuje w dłuższym czasie, bo w ciągu około 
48 godzin od zakończenia działania dietetyc-
znego (DAVID I IN., 2014). ,,Dieta zachod-
nia” charakteryzująca się wysokim spożyciem 
tłuszczów i soli kuchennej, co może powodować 
zmiany właściwości mikroflory jelitowej, które 
wpływają na odpowiedź IgA i prowadzą do wyt-
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warzania autoprzeciwciał (PETTA I IN., 2018). 
Może to wpływać na potencjalną rolę ochronną 
przed rozwojem procesów autoimmunologic-
znych u ludzi. Jedne z ostatnich dowodów nau-
kowych wskazują, że krótkołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe (short-chain fatty acids, SCFA): oc-
tan, propionian i maślan mogą odgrywać znaczącą 
rolę w ośrodkowej regulacji apetytu (aktywacja  
i regulacja podwzgórza i zmian w ekspresji neu-
ropeptydów) oraz równowadze energetycznej, 
wpływając na glukoneogenezę enterocytów jelit 
(ROWLAND I IN., 2018).  
 W badaniu KIM I IN. deficyty pamięci w 
mysim modelu z autoimmunologicznym zapale-
niem mózgu i rdzenia kręgowego były związane z 
zapaleniem mózgu, o czym świadczyła zwiększo-
na ekspresja cytokin prozapalnych i chemokin. 
Co ważne, zastosowana dieta ketogeniczna znac-
znie złagodziła encephalitis i odwróciła zarówno 
zaburzenia pamięci, jak i zaburzenia motoryczne 
u myszy. Istnieje coraz więcej dowodów nau-
kowych wskazujących, że dieta ketogeniczna ma 
działanie neuroprotekcyjne i zapewnienia struk-
turalne i funkcjonalne działania pod wpływem 
metabolitów w komórkach mózgu (KIM I IN., 
2012).

PODSUMOWANIE

 Coraz większa ilość badań naukowych 
udowadnia znaczny wpływ mikroflory jelitowej na 
zdrowie człowieka. Mikroflora działając poprzez 
mechanizmy w mikro- i makroskali interferuje 
na procesy formujące homeostazę w organizmie. 
Wyniki badań naukowych potwierdzają także 
wpływ diety ketogenicznej na mikroflorę jelitową 
człowieka. Zwiększona ilość tłuszczów i energii 
dostarczanych w tej diecie indukuje zmiany w 
poszczególnych gatunkach mikroorganizmów 
jelitowych, powodując zwiększenie lub redukcję 
ich liczebności. W literaturze przedmiotu istnieją 
dowody naukowe, w których autorzy wykazali 
prozdrowotne działanie diety ketogenicznej w 
schorzeniach neurodegeneracyjnych, endokryno-
logicznych, onkologicznych i metabolicznych. 
Dieta ketogeniczna wpływając na mikroflorę 
jelitową tworzy razem z nią wzajemne ogniwo, 
którego odpowiednio stymulowane działanie  
i konsekwencje mogą dać możliwość zastosow-

ania w leczeniu głównym lub uzupełniającym.

LITERATURA

ABBASI J. 2018. Interest in the Ketogenic diet 
grows for weight loss and type 2 diabetes. JAMA. 
319, 215–217.

AUGUSTIN K., KHABBUSH A., WILLIAMS 
S., EATON S., ORFORD M., CROSS J. H., 
HEALES S. J. R., WALKER M. C., WILLIAMS 
R. S. B. 2018. Mechanisms of action for the me-
dium-chain triglyceride ketogenic diet in neuro-
logical and metabolic disorders. Lancet Neurol. 
17(1), 84-93.

BOLLA A. M., CARETTO A., LAURENZI A., 
SCAVINI M., PIEMONTI L. 2019. Low-Carb 
and Ketogenic Diets in Type 1 and Type 2 Diabe-
tes. Nutrients. 11(5), 962.

DAVID L. A., MAURICE C. F., CARMODy 
R. N., GOOTENBERG D. B., BUTTON J. E., 
WOLFE B. E., LING A. V., DEVLIN A. S., 
VARMA y., FISCHBACH M. A., BIDDINGER 
S. B., DUTTON R. J., TUMBAUGH P. J. 2014. 
Diet rapidly and reproducibly alters the human 
gut microbiome. Nature. 505, 559–563.

GHOURI y. A., RICHARDS D. M., RAHIMI E. 
F., KRILL J. T., JELINEK K. A., DuPONT A. W. 
2014. Systematic review of randomized control-
led trials of probiotics, prebiotics, and synbiotics 
in inflammatory bowel disease. Clin Exp Gastro-
enterol. 7, 473–487.

GREENBLUM S., TURNBAUGH P. J., BOREN-
STEIN E. 2012. Metagenomic systems biology 
of the human gut microbiome reveals topological 
shifts associated with obesity and inflammatory 
bowel disease. Proc Natl Acad Sci USA. 109, 
594–599.

GROSS E. C., KLEMENT R. J., SCHOENEN J., 
D’AGOSTINO D. P., FISCHER D. 2019. Poten-
tial Protective Mechanisms of Ketone Bodies in 
Migraine Prevention.  Nutrients.  11(4), 811.

GUPTA L., KHANDELWAL D., KALRA S., 

www.naukowcy.org.pl



GUPTA P., DUTTA D., AGGARWAL S. 2017. 
Ketogenic diet in endocrine disorders: Current 
perspectives. Journal of postgraduate medicine. 
63(4), 242–251.

HAMDy O., TASABEHJI M. W., ELSEAIDy T., 
TOMAH S., ASHRAFZADEH S., MOTTALIB 
A. 2018. Fat versus carbohydrate-based energy-
restricted diets for weight loss in patients with 
type 2 diabetes. Curr. Diab. Rep. 18, 128.

KIM D. y., HAO J., LIU R., TURNER G., SHI 
F. D., RHO J. M. 2012. Inflammation-mediated 
memory dysfunction and effects of a ketogenic 
diet in a murine model of multiple sclerosis. PLoS 
One. 7(5), 35476.

KRZyŚCIAK W., PLUSKWA K. K., JURCZAK 
A., KOŚCIELNIAK D. 2013. The pathogenicity 
of the Streptococcus genus. Eur J Clin Microbiol 
Infect Dis. 32, 1361–1376. 

LINDEFELDT M., ENG A., DARBAN H., 
BJERKNER A., ZETTERSTRÖM C. K., AL-
LANDER T., ANDERSSON B., BORENSTEIN 
E., DAHLIN M., PRAST-NIELSEN S. 2019. The 
ketogenic diet influences taxonomic and function-
al composition of the gut microbiota in children 
with severe epilepsy. NPJ Biofilms Microbiomes. 
5, 5.

MARCHESI J. R., ADAMS D. H., FAVA F., 
HERMES G. D., HIRSCHFIELD G. M., HOLD 
G., QURAISHI M. N., KINROSS J., SMIDT H., 
TUOHy K. M., THOMAS L. V., ZOETENDAL 
E. G., HART A. 2016. The gut microbiota and 
host health: a new clinical frontier. Gut. 65(2), 
330-339.

MILLS S., STANTON C., LANE J. A., SMITH 
G. J., ROSS R. P. 2019. Precision Nutrition and 
the Microbiome, Part I: Current State of the Sci-
ence. Nutrients, 11(4), 923.

OLSON C. A., VUONG H. E., yANO J. M., 
LIANG Q. y., NUSBAUM D. J., HSIAO E. y. 
2018. The Gut Microbiota Mediates the Anti-
Seizure Effects of the Ketogenic Diet. Cell. 173, 
1728–1741.e13.

PAOLI A., RIBINI A., VOLEK J. S., GRIMALDI 
K. A. 2013. Beyond weight loss: a review of the 
therapeutic uses of very-low-carbohydrate (ke-
togenic) diets. Eur J Clin Nutr. 67, 789–796.

PAOLI A., MANCIN L., BIANCO A., THOMAS 
E., MOTA J. F., PICCINI F. 2019. Ketogenic Diet 
and Microbiota: Friends or Enemies? Genes (Ba-
sel). 10(7). 

PEREZ-MUŇOZ M. E., ARRIETA M. C., RAM-
ER-TAIT A. E., WALTER J. 2017. A critical as-
sessment of the “sterile womb”and “in utero col-
onisation” hypotheses: Implications for research 
on the pioneer infant microbiome. Microbiome. 
5, 48.

PETTA I., FRAUSSEN J., SOMERS V., 
KLEINEWIETFELD M. 2018. Interrelation of 
diet, gut microbiome, and autoantibody produc-
tion. Front. Immunol. 9, 439.

POL K. 2018. Dieta ketogenna może być stosow-
ana wyłącznie w terapii oraz pod ścisłą kontrolą 
dietetyka i lekarza. Narodowe Centrum Edukacji 
Żywieniowej. Instytut Żywności i Żywienia. ht-
tps://ncez.pl/choroba-a-dieta/inne/dieta-ketogen-
na-.

PRABHAKAR A., QUACH A., ZHANG H., 
TERRERA M., JACKEMEyER D., XIAN X., 
TSOW F., TAO N., FORZANI E. S. 2015. Ac-
etone as biomarker for ketosis buildup capability 
– A study in healthy individuals under combined 
high fat and starvation diets. Nutr J. 14, 41.

ROWLAND I., GIBSON G., HEINKEN A., 
SCOTT K., SWANN J., THIELE I., TUOHy K. 
2018. Gut microbiota functions: metabolism of 
nutrients and other food components. Eur J Nutr. 
57(1), 1–24.

SHORTT C., HASSELWANDER O., MEyNI-
ER A., NAUTA A., FERNÁNDEZ E. N., PUTZ 
P., ROWLAND I., SWANN J., TÜRK J., VER-
MEIREN J., ANTOINE J. M. 2018. Systematic 
review of the effects of the intestinal microbiota 
on selected nutrients and non-nutrients. Eur J 
Nutr. 57(1), 25-49.

                26  Nr 4/26/2019 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl             Nauki Przyrodnicze i Medyczne



 Journal of Life and Medical Sciences

 Nr 4/26/2019 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne  27 

STOCKER R. K., REBER AUBRy E., BALLy 
L., NUOFFER J. M., STANGA Z. 2019. Ke-
togenic Diet and its Evidence-Based Therapeutic 
Implementation in Endocrine Diseases. Praxis 
(Bern 1994). 108(8), 541-553.

SWIDSINSKI A., DÖRFFEL y., LOEN-
ING-BAUCKE V., GILLE C., GÖKTAS Ö., 
REIßHAUER A, NEUHAUS J., WEyLANDT 
K. H., GUSCHIN A., BOCK M. 2017. Reduced 
Mass and Diversity of the Colonic Microbiome 
in Patients with Multiple Sclerosis and Their Im-
provement with Ketogenic Diet. Front Microbiol. 
28; 8,1141.

TAGLIABUE A., FERRARIS C., UGGERI F., 
TRENTANI C., BERTOLI S., de GIORGIS V., 
VEGGIOTTI P., ELLI M. 2017.Short-term im-
pact of a classical ketogenic diet on gut microbi-
ota in GLUT1 Deficiency Syndrome: A 3-month 
prospective observational study. Clinical Nutri-
tion ESPEN. 17, 33-37.

URBAIN P., BERTZ H. 2016. Monitoring for 
compliance with a ketogenic diet: what is the best 
time of day to test for urinary ketosis? Nutrition 
& Metabolism. 13, 77.

URBAIN P., STROM L., MORAWSKI L., WE-
HRLE A., DEIBERT P.,  BERTZ H. 2017. Impact 
of a 6-week non-energy-restricted ketogenic diet 
on physical fitness, body composition and bio-
chemical parameters in healthy adults. Nutrition 
& metabolism. 14, 17.

XIE G., ZHOU Q., QIU C. Z., DAI W. K., WANG 
H. P., LI y. H., LIAO J. X., LU X. G., LIN S. F., 
yE J. H., MA Z. y., WANG W. J. 2017. Ketogen-
ic diet poses a significant effect on imbalanced 
gut microbiota in infants with refractory epilepsy. 
World J Gastroenterol. 7;23(33), 6164-6171.

ZHANG y., ZHOU S., ZHOU y., yU L., ZHANG 
L., WANG y. 2018. Altered gut microbiome com-
position in children with refractory epilepsy after 
ketogenic diet. Epilepsy Res. 145, 163-168.

www.naukowcy.org.pl



Warunki publikacji
1. Czasopismo działa w systemie Open Acces.

2. Redakcja szczególnie jest zainteresowana artykułami z następujących dziedzin nauk przyrodniczych: 
agrobioinżynierii, biochemii, biologii, biotechnologii, chemii, ekologii, farmacji, medycyny, ochrony środowiska, 
ogrodnictwa, technologii przetwórstwa żywności, toksykologii, zoologii, zootechniki, żywienia człowieka  
i inne.

3. Tekst musi zwierać następujące informacje: tytuł pracy, imię (w pełnym brzmieniu) i nazwisko(a) autora(ów), 
nazwę i adres zakładu pracy (w przypadku uczelni: nazwę uczelni, wydział, katedrę/za- kład/instytut, adres), 
adres poczty elektronicznej (e-mail).

4. Do pracy należy dołączyć krótkie (nieprzekraczające 300 wyrazów) streszczenie w jęz. angielskim (wraz  
z tytułem) i polskim, informujące o zasadniczej jej treści. Dodatkowo w obu językach należy podać maksymal-
nie 5 słów kluczowych.

5. Czasopismo publikuje prace w języku polskim lub angielskim.

6. Tekst:
- musi zawierać wstęp, podsumowanie/wnioski i literaturę oraz podział tekstu właściwego na nagłówki;
- czcionka Times New Roman;
- odstępy między wierszami: 1;
- bez używania wyróżnień (np. podkreślenia), z wyjątkiem kursywy;
- wyraźne odznaczenie tytułów i nagłówków bez ich centrowania;
- zaznaczenie akapitów;
- wszystkie śródtytuły bez numeracji, czcionką tej samej wielkości;
- cytowane w tekście prace zaznaczamy przez podanie nazwiska autora(ów) (pisanych kapitalizowanymi 
literami) i roku publikacji w nawiasie półokrągłym, np. (BORKOWSKI, 2013); (FORNALIK I IN., 2011);
- cytowaną literaturę należy zestawić na końcu maszynopisu bez numeracji, w alfabetycznej kolejności,  
według nazwisk autorów, w następujących formatach:

artykuł:
TAMASKI J. S., ZOMBAN M. 1999. Jak pisać artykuł. Nauki Przyrodnicze. 1, 11-15. 

rozdział:
GORTAT M. 2012. Fityniany – substancje antyodżywcze w żywieniu ludzi i zwierząt.[W:] Toksyczne
substancje chemiczne. LIPIŃSKI W. (red.). Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATUM. Radom. 107-127.

książka:
SEIDENSTICKER J. 1992. Wielkie koty, królewskie stworzenia dzikiego świata. Elipsa.Warszawa. 100-
115.

Stowarzyszenie Młodych Naukowców

               28  Nr 4/26/2019 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne



7. Rysunki, schematy i fotografie:
- mają być wykonane w jednym z formatów: *.cdr, *.eps, *.tif, *.psd i dostarczone jako osobne pliki wraz ze 
zbiorem tekstowym;
- opisy na rysunkach powinny być wykonane czcionką odpowiedniej wielkości, nie mniejszą niż 12 punktów;
- podpisy pod rycinami powinny być zamieszczone na końcu artykułu na osobnej stronie;
- redakcja zaznacza sobie prawo odmówienia przyjęcia artykułu z uwagi na nieczytelny rysunek;
- autor artykułu oświadcza, że ma prawa autorskie do publikowanej grafiki;
- w przypadku, gdy Autorzy zamierzają włączyć do swego artykułu ilustracje publikowane przez autorów  
cytowanych prac oryginalnych, należy uzyskać z wydawnictwa zgodę na przedruk;

8. Do pracy należy dołączyć list przewodni, podpisany przez wszystkich autorów, zawierający następujące  
informacje (wzory pism znajdują się na stronie:www.naukiprzyrodnicze.naukowcy.org.pl):
 - oświadczenie o oryginalności artykułu i nieskładaniu analogicznej pracy do druku w innym   
czasopiśmie;
 - określenie wkładu poszczególnych autorów w powstanie tekstu;
 - informacje o źródłach finansowania (np. grant) w przypadku prac oryginalnych (podpisanie   
zgody na opublikowanie artykułu).

9. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i zwrotu poprawionego tekstu wiadomością e-mail 
do Redakcji w terminie 4 dni od chwili otrzymania.

10. Przyjęcie pracy do druku jest równoznaczne z przeniesieniem przez Autora (Autorów) praw autorskich  
na rzecz Wydawcy.

11. Recenzja artykułu:
- do każdej oceny powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów;
- rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości 
(tzw. „double-blind review proces”);
- ma mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji 
lub jego odrzuceniu.

12. Kontakt z Redakcją:
Stowarzyszenie Młodych Naukowców 
ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin 
e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl 
Redaktor naczelny: Mateusz Gortat, tel. 661 657 875

13. Artykuły prosimy nadsyłać na adres e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl 

14. Autor ponosi koszty wszystkich pozytywnych recenzji w wypadku nie naniesienia poprawek do artykułu, 
co skutkuje brakiem możliwości publikacji.

Warunki publikacji

Stowarzyszenie Młodych Naukowców

 Nr 4/26/2019 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne  29



Acceptance rules of article to publish
1. The academic journal functions in Open Access system.

2. The editorial office is particularly interested in the articles concerning the following branches of natural 
science: agrobioengineering, biochemistry, biology, biotechnology, chemistry, ecology, pharmacy, medicine, 
environmental protection, horticulture, food processing technology, toxicology, zoology, zootechnics, human 
nutrition etc.

3. The text must contain the following information: the title of paper, full name and surname(s) of author(s),  
the name and address of workplace (in case of collage: the name of collage, faculty, department/section/insti-
tute, address), e-mail.

4. It is obligatory to include a short (up to 300 words) summary (with the title) in English and Polish, informing 
about the basic content of the paper. Additionally, up to five key words in English and Polish must be added. 

5. The text:
- must contain an introduction, conclusion(s), references and a division of the main text into sectionhead-
ings;
- Times New Roman font;
- line spacing: 1;
- cannot contain highlighting (such as underlying), using italics is an exception;
- clear distinction of titles and headers, without centering of the text;
- marking paragraphs (indention);
- all the subheadings must be without numeration and with the same font size;
- indicating the relevant reference in the cited text needs to be done by providing surname(s) of author(s)(all 
letters capitalized) and a year of publication in round brackets, e.g. (BORKOWSKI, 2013); (FORNALIK ET. 
ALL, 2011);
- the cited literature needs to be arranged in the end of typescript, without numeration, in the alphabetic order 
according to surnames of the authors, in the following way:

the paper:
Makarski B.,  Gortat M. 2011. Effect of supplementation with copper in different chemical forms on se-
lected physiological blood markers and  content of minerals in selected tissues of Turkeys. J. Elem. 16/4: 591-
602, DOI - 10.5601/jelem.2011.16.4.08.

section:
Kulus D. 2014a. Biotechnological methods of ornamental plants reproduction. [In:] Jakość życia w badaniach 
młodych naukowców. Mucha-Szajek E. (ed.). Instytut Naukowo Wydawniczy Maiuscula. Poznań. 87-104.

book:
Sharma P. 2010. Emerging biotech business opportunities. Biotech Consortium India. 33-43.

Association Of Young Scientists

               30  Nr 4/26/2019 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne



6. Drawings, diagrams and photographs:
- need to be provided in one of the following formats: *.cdr, *.eps, *.tif, *.psd and delivered as separate files with 
the text concerning them;
- descriptions on the drawing should be presented with the adequate font size (no less than 12);
- signatures under the drawing should be placed in the end of the article on a separate page;
- the editorial office reserves the right to refuse acceptance of the article due to unclear drawing;
- author of the article declares having copyright to the published graphics;
- if the authors intend to include in the article the illustrations of the cited authors of original works, the per-
mission of the publisher to reprint the illustrations must be obtained.  

7. Covering letter, signed by all the authors, needs to be included with the paper and should contain the fol-
lowing information:
- the statement about the originality of the article and not submitting the similar paper for publication in 
another journal;
- defining the contribution of individual authors in the creation of the text;
- information about the source of funding (e. g . grant) in the case of original works (signing permission to 
publish the article). The sample is available at www.naukiprzyrodnicze.ssnp.org.pl.

8. The authors are obliged to do proofread of the article and return the revised text via e-mail to the editorial 
office within four days from the date of receiving the article.

9. Acceptance for publication is tantamount to the transfer of copyright from the author(s) to the publisher.

10. The review of article:
- for each assessment at least two independent reviewers are appointed;
- the recommended solution is “double-blind evaluation process” in which both the reviewers and the authors 
do not know each other’s identity;
- is to be prepared in written form with the conclusion in the end which specify whether the article is going 
to be published or refused.

11. Contact:
Stowarzyszenie Młodych Naukowców 
ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin 
e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl 
Editor in Chief: Mateusz Gortat, tel. 661 657 875

12. Please, send your article to the following e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl .

13. The author bears the costs of all the positive reviews in the case of not making corrections to the article, as 
a result the article will not be approved for publication. 
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