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S t r e s z c z e n i e  

 
Analizowano potencjał antyoksydacyjny ORAC dziennych racji pokarmowych (DRP) kobiet 

z chorobami układu krążenia (n=40) w wieku od 35 do 83 lat. Stan odżywienia kobiet określono wykorzy-
stując wskaźniki BMI, WHR i Bornharda. Badania przeprowadzono wykorzystując półilościowy, zmody-
fikowany kwestionariusz częstotliwości spożycia (FFQ) umożliwiający ocenę pobrania w diecie produk-
tów stanowiących źródła naturalnych antyoksydantów. Zdolność racji pokarmowej do przeciwdziałania 
procesom wolnorodnikowym wyrażono w jednostkach ORAC (oxygen radical absorbance capacity). 

Rezultaty wskazały na zbyt niską podaż naturalnych przeciwutleniaczy w racjach pokarmowych i duże 
zróżnicowanie w potencjale antyoksydacyjnym diet uwarunkowane sezonowością spożycia warzyw, 
owoców i ich przetworów. O ile w okresie letnim, na tle pozostałych miesięcy, potencjał antyoksydacyjny 
diety był najwyższy i uwarunkowany spożyciem sezonowych owoców i warzyw, to w okresie zimowym 
był istotne (p<0,001) obniżony i uwarunkowany spożyciem owoców cytrusowych (pomarańczy) i soków 
owocowo-warzywnych.. Innym cennym źródłem przeciwutleniaczy bez względu na sezonowość spożycia 
okazały się przyprawy.  

Badania wskazują na konieczność modyfikacji racji pokarmowych w kierunku zwiększenia w nich 
podaży naturalnych antyoksydantów, szczególnie w okresach ich ograniczonej dostępności na rynku. 

 
Słowa kluczowe: potencjał antyoksydacyjny racji pokarmowych ORAC, choroby układu krążenia.  
 

Wprowadzenie 

Liczne prace dowodzą, że podaż w diecie produktów stanowiących naturalne źró-
dło przeciwutleniaczy poprawia status antyoksydacyjny organizmu oraz zmniejsza 
ryzyko wystąpienia szeregu chorób cywilizacyjnych [1, 2, 3, 4]. Uzyskane do tej pory 
rezultaty badań eksperymentalnych wskazują, że zwiększenie potencjału antyoksyda-
cyjnego racji pokarmowych o około 20% skutkuje poprawą zdolności organizmu do 
przeciwdziałania procesom wolnorodnikowym [2]. Biorąc jednak pod uwagę ryzyko 
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niezbilansowania podaży związków biologicznie czynnych, należących do witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach, celowym jest określenie potencjału antyoksydacyjnego 
ze szczególnym uwzględnieniem racji pokarmowych chorych cierpiących na choroby, 
w których etiologii upatruje się zmian na tle wolnorodnikowym (np. chorób układu 
krążenia CHUK, wybranych nowotworów). 

Celem niniejszych badań była ocena stopnia pobrania w diecie substancji 
o charakterze przeciwutleniaczy, obejmujących nie tylko witaminy o działaniu antyok-
sydacyjnym, ale także szereg innych związków, których potencjalne działanie przeci-
wutleniające wyrażono wskaźnikiem ORAC, wykorzystywanym w tym celu 
w piśmiennictwie.  

Materiał i metody badań 

 Badania przeprowadzono w grupie 40 pacjentek w wieku 47 lat ze zdiagnozowa-
nymi chorobami układu krążenia (miażdżycą, nadciśnieniem lub dyslipidemią) w am-
bulatoryjnym gabinecie lekarskim. Wszystkie badane były leczone z powodu chorób 
układu krążenia od minimum 5 lat, stosowały farmakoterapię zaleconą przez lekarza 
prowadzącego i przed rozpoczęciem badań nie były informowane na temat zasad pra-
widłowego bilansowana dziennych racji pokarmowych (DRP). Charakterystykę antro-
pometryczną badanej grupy przedstawiono w tabeli 1. 

W grupie ankietowanych 25 pacjentek (62,5%) zamieszkiwało w mieście do 50 
tysięcy mieszkańców, a pozostałe były mieszkankami wsi. Wykształcenie średnie po-
siadało 55% (n=22) badanych, natomiast wyższe 30% (n=12 ) respondentek. 60% 
(n=24) badanych kobiet pracowało zawodowo, 23% (n=9) było emerytkami lub ren-
cistkami a 18% (n=7) poszukiwało pracy.  

T a b e l a  1  
Charakterystyka antropometryczna badanej grupy kobiet 
Anthropometrical characteristic studied group women 
 

Parametry/Parameters Mediana (min.-maks.) Błąd standardowy średniej (SEM) 
Wiek (lata)/Age 47 (30-83) 1,73 

BMI (kg/m2) 28,0 (22,6-33,2) 0,42 
Obwód talii (cm) circum-

ference waist 96,0 (72-110) 1,7 

WHR 0,82 (0,75-1,22) 0,016 
Wskaźnik Bernharda / 

Index Bernhard’s 5,42 (3,84-8,28) 0,16 

 
Sposób żywienia kobiet określono z wykorzystaniem półilościowego kwestiona-

riusza częstości spożycia FFQ (Food Frequency Questionaire) zmodyfikowanego na 
potrzeby niniejszej pracy (5), z wykorzystaniem albumu fotografii potraw. Ocenę spo-
życia przez respondentki produktów spożywczych stanowiących źródło naturalnych 
antyoksydantów prowadzono pod kątem sezonowości spożycia warzyw, owoców, na-
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pojów, przypraw, orzechów, przetworów zbożowych i tłuszczów roślinnych. Na tej 
podstawie wyłoniono produkty stanowiące główne źródło potencjału antyoksydacyjne-
go w racjach pokarmowych. Zdolność DRP do przeciwdziałania procesom wolnorod-
nikowym wyrażono w jednostkach ORAC (Oxygen radical absorbance, µmol 
Tx/dzień), który określa zdolność absorpcji wolnych rodników tlenowych przez pro-
dukty spożywcze [6, 7].  Potencjał antyoksydacyjny ORAC produktów spożywczych 
określono na podstawie przeglądu piśmiennictwa i stworzonej do celu bazy danych [8, 
9, 10, 11]. Dodatkowo prawidłowość zbilansowania racji pokarmowych w podstawo-
we składniki odżywcze oceniono wykorzystując wskaźnik INQ [12].  

Stan odżywienia badanych określono z wykorzystaniem wskaźników: Bornhardta 
(WB) (13); oraz WHR i BMI. W interpretacji wskaźnika stanu odżywienia – Bornhar-
da za wartości prawidłowe, zgodnie z danymi literaturowymi [13], przyjęto poziomy 
wskaźnika kształtujące się między 3,8 - 6,3, odżywienie bardzo dobre (6,4 - 6,8). Oty-
łość powyżej 6,9. Weryfikacji statystycznej dokonano wykorzystując program Statisti-
ca 7.1. 

Wyniki i dyskusja 

Z przeprowadzonych badań wynika, ze badane kobiety, zgodnie z klasyfikacją 
WHO charakteryzowała nadwaga (65%; n=26) w zakresie BMI>24,9kg/m2 lub otyłość 
(25%; n=8). Tylko u 6% badanych BMI wskazywało na prawidłowe proporcje masy 
ciała i wzrostu. Rezultaty potwierdziły pomiary obwodu talii (96cm±1,7) i wskaźnik 
WHR (0,92±0,02) wskazując na otyłość powiązaną z chorobami układu sercowo na-
czyniowego. W badaniach określono wskaźnik stanu odżywienia, który u 10% respon-
dentek kształtował się powyżej wartości „6,8” (otyłość). 

Ocena wartości odżywczej DRP badanych kobiet ujawniła duże nieprawidłowości 
w ich bilansowaniu. Sposób żywienia badanych charakteryzował zbyt wysoki udział 
energii pochodzącej z tłuszczów (44%±1,19), przy jednocześnie niskiej podaży wę-
glowodanów złożonych (42%±1,34) i białka (14%±0,4). Podaż energii w diecie 
(3331kcal±117) istotnie przekraczała zalecenia przy niskim poziomie aktywności fi-
zycznej (2500kcal, PAL 1,6). Jak ujawniła ocena zbilansowania podstawowych skład-
ników odżywczych, także tych rzutujących na potencjał antyoksydacyjny DRP, z wy-
korzystaniem wskaźnika INQ diety badanych kobiet należały do wysokotłuszczowych 
i niskowęglowodanowych w zakresie węglowodanów złożonych. Były wysokim źró-
dłem witaminy C (INQ: 1,42) oraz E (INQ: 1,42), przy jednoczesnym niezbilansowa-
niu w  magnez (INQ: 0,77) i cynk (INQ: 0,72) 
 (rys. 1). 
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Rys. 1. Wskaźnik gęstości żywieniowej INQ w DRP badanych kobiet 
Fig. 1. Index nutritional quality INQ in daily diets studied group of women  
 

Całkowity potencjał antyoksydacyjny ORAC DRP badanych kobiet wyniósł śred-
nio 1876µmol Tx/dzień (ORAC), co stanowiło wartości nieznacznie niższe aniżeli 
cytowane w piśmiennictwie [2,14] i istotnie niższe aniżeli zalecane w DRP (3000-5000 
ORAC). Po uwzględnieniu sezonowości spożycia produktów obserwowano dodatkowo 
znaczne zróżnicowanie w rezultatach (rys. 2). 
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Rys. 2. Całkowity potencjał antyoksydacyjny DRP badanych w poszczególnych porach roku 
Fig. 2. Total antioxidant capacity of daily diets in particular seasons 

 
Najwyższym potencjałem ORAC charakteryzowały się racje pokarmowe bada-

nych w okresie letnim (2430µmol Tx/dzień), przewyższając znamiennie potencjał racji 
pokarmowych spożywanych wiosną o 33% (ORAC: 1625µmol Tx/dzień, p<0,001), 
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jesienią o 29% (ORAC: 1734µmol Tx/dzień; p<0,01) i zimą o 33% (ORAC: 
1636µmol Tx/dzień; p<0,001) (tab. 2.). 

 
T a b e l a  2  

Potencjał antyoksydacyjny DRP badanych kobiet cierpiących na CHUK 
Oxygen radical absorbance capacity daily diets in group of women suffered from cardiovascular diseases 
 

ORAC [µmol Tx/dzień] / ORAC [µmol Tx/day] MEDIANA* MIN MAX ±SEM 
ORAC Całkowity / ORAC total 1876 964 2688 62 
Wiosna / Spring 1625d  822 2501 69 
Wiosna-Owoce / Spring fruits 416 (26%)a 110 1082 44 
Wiosna- napoje ogółem / Spring – total beverages 337(21%)a 101 855 30 
Wiosna-Warzywa / Spring - Vegetables 327 (20%) a,c 52 656 25 
Wiosna-Sałata / Spring - salat 263 (16%) 0 447 22 
Wiosna-przyprawy / Spring - spices 143 (9%)a 63 309 10 
Lato / Summer 2430a  1158 3544 95 
Lato-Owoce / Summer - fruits 997(41%) c 229 2250 77 
Lato-Warzywa / Summer - Vegetables 443 (18%) b 106 873 29 
Lato-napoje ogółem / Summer – total beverages 348 (14%) a 135 825 28 
Lato-przyprawy / Summer – spices 156 (6%) a 69 305 10 
Jesień / Autumn 1734bd 912 2915 72 
Jesień-śliwki / Autumn - plums 634 (37%) 0 1415 53 
Jesień-owoce / Autumn – fruits 605 (35%)b 116 1937 66 
Jesień-jabłka / Autumn – apples 462 (27%) 129 772 31 
Jesień-Warzywa / Autumn – vegetables 342 (20%) c 106 792 25 
Jesień- napoje ogółem / Autumn – total beverages 325 (19%) a 96 655 24 
Jesień-przyprawy / Autumn – spices 134 (8%) a 22 301 10 
Zima / Winter 1636cd 862 2827 71 
Zima-Owoce / Winter – fruits 542 (33%) a,b 102 1727 61 
Zima-pomarańcze / Winter – oranges 440 (27%) 80 519 25 
Zima-napoje ogółem / Winter - total beverages 354 (22%) a 125 788 26 
Zima-Warzywa / Winter - vegetables 252 (15%) d 130 540 17 
Zima-przyprawy / Winter – spices 136 (8%) a 63 303 10 

abcd Różnice znamienne statystycznie oznaczono odmiennymi inskrypcjami literowymi. 
*w nawiasach podano procentowy udział poszczególnych grup asortymentowych w całkowitym 
potencjale antyoksydacyjnym racji pokarmowych w określonej porze roku. 

 
We wszystkich porach roku największym źródłem naturalnych antyoksydantów 

w DRP były owoce. Szczególnie wysoką ich podaż, która znalazła odzwierciedlenie 
w wartościach ORAC pochodzących z owoców, notowano w okresie letnim (41% cał-
kowitego ORAC). Spadek potencjału antyoksydacyjnego DRP związanego z obecnością 
w diecie owoców malał jednak odpowiednio w jesienią (35% całkowitego ORAC), zimą 
(33% całkowitego ORAC) i był najniższy wiosną (26% całkowitego ORAC). Warto tu 
podkreślić, że źródłem przeciwutleniaczy w diecie badanych w okresie jesiennym były 
głównie jabłka oraz śliwki (27% ORAC pochodzącego z jabłek, 37% ORAC pochodzą-
cego ze śliwek), w przeciwieństwie do zimy kiedy wysokim źródłem przeciwutleniaczy 



POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNY RACJI POKARMOWYCH PACJENTÓW ZE … 1317 

 
 

okazały się cytrusy, a szczególnie pomarańcze (27% ORAC z pomarańcz). Zdolność 
racji pokarmowej do przeciwdziałania stresowi oksydacyjnemu w okresie wiosennym 
była w dużej mierze uwarunkowana większą konsumpcją sałaty, której udział w całko-
witym potencjale DRP w tej porze roku sięgał 16%. 

W przypadku warzyw obserwowano wyrównaną ich podaż jako źródła natural-
nych antyoksydantów w DRP wszystkich pór roku. W okresie wiosennym, letnim, 
jesiennym i zimowym ich udział jako nośnika naturalnych przeciwutleniaczy w diecie 
stanowił odpowiednio od 15% do 20% całkowitego potencjału antyoksydacyjnego 
racji pokarmowych. Niemniej jednak podkreślić należy, że warzywa w okresie letnim 
stanowiły największe (ORAC: 443µmol Tx/dzień; p<0,01) po owocach i na tle pozo-
stałych pór roku źródło naturalnych antyoksydantów w racji pokarmowej. Spadek ich 
spożycia i tym samym potencjału antyoksydacyjnego racji pokarmowych ORAC, no-
towano kolejno jesienią (342µmol Tx/dzień; p<0,01); wiosną (327µmol Tx/dzień; 
p<0,01) i zimą (252µmol Tx/dzień; p<0,01). 

Piśmiennictwo donosi także, że w zależności od doboru asortymentowego, na po-
tencjał antyoksydacyjny racji pokarmowych znacząco rzutuje spożycie w diecie soków 
owocowych i warzywnych, sklasyfikowanych w niniejszych badaniach jako „napoje 
ogółem”. Ich udział w racjach pokarmowych potwierdził hipotezy na ten temat, bo-
wiem stanowiły one relatywnie wysokie, porównywalne z udziałem warzyw w okresie 
wiosennym (21% ORAC) i jesiennym (19% ORAC) źródło przeciwutleniaczy. Soki 
owocowe i warzywne w okresie zimowym okazały się być nawet większym źródłem 
potencjału antyoksydacyjnego (22% ORAC) aniżeli same warzywa (15% ORAC) spo-
żywane w tym okresie.  

Istotnym źródłem przeciwutleniaczy podnoszącym wydatnie wskaźnik zdolności 
absorpcji wolnych rodników tlenowych w niniejszych badaniach okazały się przypra-
wy. Stanowiły one wyrównane źródło potencjału antyoksydacyjnego we wszystkich 
porach roku. 

Wnioski 

1. Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują na duże nieprawidłowości w bilan-
sowaniu racji pokarmowych kobiet cierpiących na choroby układu krążenia oraz 
potrzebę ich korekty w zakresie podaży tłuszczów pochodzenia zwierzęcego 
i udziału węglowodanów złożonych.  

2. Badana ujawniły także, że pomimo iż diety były wysokim źródłem tokoferoli 
i karotenoidów (w tym β-karotenu), ich całkowity potencjał przeciwutleniający 
był niższy aniżeli zalecenia w tym zakresie.  

3. Opisane rezultaty mogą zatem, sugerować, że istotnym źródłem antyoksydantów 
w racji pokarmowej są nie tylko witaminy o opisanym szeroko w tym zakresie 
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działaniu, ale także związki należące do szerokiej grupy polifenoli, alkaloidów, 
organicznych związków siarkowych i związków zawierających azot. 

4. Koniecznym, zatem wydaje się bilansowanie DRP uwzględniając także ich podaż 
i wzbogacenie diet pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia w produkty 
stanowiące naturalne ich źródło w jadłospisie, ze szczególnym uwzględnieniem 
sezonowości spożycia.  

5. Celowym też wydaje się opracowanie wskaźnika całkowitego potencjału antyok-
sydacyjnego DRP, obejmującego obok witamin także nieodżywcze związki prze-
ciwutleniające o działaniu chemoprewencyjnym. 
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DIET ANTIOXIDANT CAPACITY IN THE GROUP OF PATIENTS WITH DIAGNOSED  

CARDIOVASCULAR DISEASES 
 

S u m m a r y  
 

Total antioxidant capacity of daily diets women (age 35-83y) suffered from cardiovascular dis-
eases(n=40) was analyzed. Nutritional status was evaluated by BMI, WHR and Bornhard indicator. The 
antioxidant capacity of diets was evaluated by modified semi quantitative food frequency questionnaire 
(FFQ) with opportunity to analyze sources of antioxidants in daily diet. Possibility of daily diet to prevent 
free radical reactions in organism was expressed by ORAC (oxygen radical absorbance capacity) indica-
tor.  

Results showed insufficient supply natural antioxidants in daily diet and variety in antioxidant capacity 
determined by seasonality of the consumption in diet fruits, vegetables and their products. As far as in 
summer season the highest ORAC was determined by consumption of seasonal fruits and vegetables, in 
winter studied group consumed more oranges, and fruit-vegetable juices. The other valuable sources anti-
oxidants irrespective of seasonality of the consumption were spices.  

Studies showed necessity of diets modification to increase total antioxidant diet capacity especially in 
periods of their limited availability. 
 
Key words: cardiovascular system diseases, diet antioxidant capacity ORAC  
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