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1. Wst p 
Anna Gronowska-Senger 
Zak ad Oceny ywienia, Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Rozwijaj cy si  dynamicznie rynek ywno ci wykorzystuj cy coraz to nowsze 

technologie, skutkuje bogat  ofert  asortymentow , z której przeci tny konsument nie zawsze 

potrafi w ciwie korzysta . Jest to uwarunkowane te  jego sytuacj  socjo-ekonomiczn , 

prowadz  w efekcie ko cowym do nadkonsumpcji lub niedokarmienia. Rosn ce tempo 

ycia wymusi o zmian  jego stylu, co znalaz o odbicie równie  w zmianach sposobu 

ywienia, najcz ciej niekorzystnych. W rezultacie wzros o ryzyko chronicznych chorób 

ywieniowo-zale nych, w tym niedowagi, nadwagi, oty ci, cukrzycy, chorób uk adu 

kr enia, osteoporozy i innych. Na wiecie do 2025 roku 30% populacji doros ych b dzie 

cierpia o z powodu nadci nienia, a 366 mln w 2030 roku b dzie chorowa o na cukrzyc  

typu 2. Dotyczy to równie  naszego kraju niezale nie od rodzaju populacji, o czym wiadczy 

ilo  organizowanych corocznie konferencji, spotka  naukowych, sympozjów itp., 

po wi conych tej problematyce. 

Przy tej okazji wyra nie uwidoczni a si  potrzeba opracowania przewodnika oceny 

sposobu ywienia, poniewa  dowolno  w wyborze metod, niejednokrotnie wprowadzane 

asne modyfikacje, nie gwarantuj ce wiarygodno ci uzyskanych wyników, uniemo liwiaj  

ich porównywanie mi dzy poszczególnymi badaniami i o rodkami. Wybór odpowiedniego 

narz dzia badawczego jest niezwykle istotny i zale ny przede wszystkim od celu badania, tj. 

spo ycia sk adników pokarmowych, ywno ci czy te  zwyczajów ywieniowych. Bardzo 

wiele metod zosta o w tym celu opracowanych, pocz wszy od szczegó owego 

indywidualnego 7-dniowego okresu wa enia spo ytych produktów poprzez kwestionariusze 

cz stotliwo ci spo ycia produktów, metody na poziomie gospodarstwa domowego czy te  

list ywno ci spo ytej. 

Wybór  nie  jest  atwy,  tym  bardziej,  e  ka da  z  metod  posiada  wady  i  zalety.  St d  dla  

atwienia, ujednolicenia i w ciwego post powania w tym zakresie Komitet Nauki o 

ywieniu Cz owieka opracowa  przewodnik metodyczny do bada  sposobu ywienia. 

Autorzy maj  nadziej , e mimo jego niedoskona ci oka e si  pomocny w realizacji bada  

w tym obszarze. 
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2. Charakterystyka i zasady wyboru metod 
Anna Gronowska-Senger 
Zak ad Oceny ywienia, Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 
2.1. Ogólny podzia  metod 

Metody bada  sposobu ywienia s  zró nicowane, co wynika z wielow tkowo ci tego 

poj cia obejmuj cego zarówno zwyczaj ywieniowy, zachowanie ywieniowe czy te  nawyk 

ywieniowy tworz ce wzór ywieniowy, niejednokrotnie uwarunkowany rodowiskowo lub 

kulturowo. Ogólnie dostarczaj  one informacji odno nie spo ywanych ilo ci i rodzaju 

produktów lub sk ad posi ków, przerw mi dzy nimi oraz ich warto ci od ywczej. Kryteria ich 

podzia u s  ró ne ale najcz stszym jest czynnik czasowy lub dok adno  uzyskiwanej 

informacji. W przypadku czasu dziel  si  na retrospektywne, tzn. odtwarzaj ce w pami ci 

spo yte produkty, ich ilo ci i cz stotliwo  w krótszym lub d szym okresie (maksymalnie 

miesi c) lub prospektywne rejestruj ce dane o spo yciu w momencie konsumpcji lub krótko 

po niej (rys. 2.1). 

 
Rys. 2.1. Metody bada  sposobu ywienia zale nie od czasokresu 

 

Bior c pod uwag  stopie  dok adno ci i informacji dziel  si  na jako ciowe, ilo ciowe 

oraz jako ciowo-ilo ciowe (rys. 2.2). Metody jako ciowe informuj  o rodzajach produktów 

spo ywczych, cz stotliwo ci ich wyst powania, liczbie i rodzaju posi ków w ci gu dnia, 

przerwach mi dzy nimi, sposobach przygotowania po ywienia oraz zwyczajach 

ywieniowych. Wiele z tych metod doczeka o si  wersji skróconych okre lanych mianem 
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„screeners”, zarejestrowanych w liczbie 103, obejmuj cych ponad 25 sk adników. Wi kszo  

z nich zosta a zwalidowana. 

 
Rys. 2.2. Metody bada  sposobu ywienia zale ne od rodzaju informacji 

 

 one wykorzystywane w badaniach sposobu ywienia nie wymagaj cych oceny 

ilo ciowej czy te  ca ci konsumowanej diety. S  pomocne przy ustalaniu interwencji i 

edukacji ywieniowej. Dotycz  g ównie spo ycia owoców i warzyw oraz t uszczu. 

Metoda Wellnavi polega na fotografowaniu telefonem komórkowym posi ków 

spo ywanych w ci gu dnia i przekazywaniu obrazu do dietetyka lub centrum dietetycznego 

dla dalszej analizy. Poniewa  posi ki zawieraj  niewidoczne dodane produkty, st d badani 

wype niaj  krótki kwestionariusz dotycz cy ich spo ycia. Metoda jest przydatna w ocenie 

sposobu ywienia osób ywi cych si  poza domem. 

Metoda cz sto ci spo ycia (FFQ) zawiera list  produktów spo ywczych, nawet do 100 

lub wi cej, u on  pod k tem g ównych róde  energii i sk adników pokarmowych, 

zmienno ci osobniczej w spo yciu, wielko ci porcji. Uproszczon  form  tej metody s  ww. 

„screeners” informuj ce o cz sto ci spo ycia lub ródle danego sk adnika pokarmowego, np. 

uszczu. Ilo  pyta  w tych metodach mie ci si  zwykle w przedziale od kilku do 

kilkudziesi ciu (30) pyta . Metoda FFQ jest najcz ciej stosowan  z uwagi na prostot  

wykonania i niski koszt. 

Metody punktowe sprowadzaj  si  do oceny prawid owo ci racji pokarmowej z okresu 

tygodnia lub dekady pod k tem liczby posi ków w ci gu dnia, cz stotliwo ci wyst powania 

okre lonego produktu, typu posi ku, spo ycia produktu lub sk adnika pokarmowego w 

odniesieniu do zalece ywieniowych. Wyró niki te wycenione s  w postaci punktów, 

których sum  porównuje si  ze skal  ocen i wnioskuje o prawid owo ci racji. Do tej grupy 

zalicza si  Indeks zdrowego jedzenia (HEI), Wska nik zdrowej diety (HDI), Indeks 



Przewodnik metodyczny bada sposobu ywienia Strona
 

jako ci racji pokarmowej (DQI), ocen  wg Starzy skiej, test Bieli skiej, klasyfikacj  

wg Szewczy skiego, kwestionariusz Block’a. 

Ocena wg Starzy skiej (tabela 2.1, 2.2) uwzgl dnia ilo  posi ków oraz cz sto  spo ycia 

bia ka zwierz cego, mleka i serów, warzyw i owoców, pieczywa, kasz i str czkowych. 

Maksymalna liczba punktów wynosi 30, wiadcz c o dobrze zbilansowanej racji pokarmowej. 

Mniejsza liczba punktów wskazuje na konieczno  poprawy spo ywanej racji lub u enie jej 

od nowa. 

 
Tabela 2.1. Punktowa ocena jad ospisu wg Starzy skiej 

Wyró nik Liczba punktów 
Ilo  posi ków w ci gu dnia zaplanowana w jad ospisie:  
4-5 5 
3 3 
mniej 0 
Ilo  posi ków, w których wyst puj  produkty dostarczaj ce bia ka 
zwierz cego: 

 

we wszystkich posi kach 5 
w 75% posi ków 2 
w mniejszej liczbie posi ków 0 
Cz sto  wyst powania mleka lub serów:  
codziennie w 2 posi kach 5 
codziennie co najmniej w 1 posi ku i w 50% dni w 2 posi kach 2 
rzadziej 0 
Cz sto  wyst powania warzyw lub owoców:  
codziennie co najmniej w 3 posi kach 5 
codziennie co najmniej w 2 posi kach 2 
rzadziej 0 
Cz sto  wyst powania warzyw i owoców w postaci surowej:  
codziennie 5 
w 75% dni 2 
rzadziej 0 
Cz sto  wyst powania razowego pieczywa, kasz i str czkowych 
suchych: 

 

codziennie co najmniej jeden z ww. produktów 5 
w 75% dni jeden z ww. produktów 2 
rzadziej 0 

Razem   30 
 

Tabela 2.2. Skala ocen w zale no ci od uzyskanej liczby punktów 

Liczba uzyskanych punktów Ocena jad ospisu Wnioski 
30 dobry bez b dów 

21-27 dostateczny dy mo na wyeliminowa  
12-20, bez ocen zerowych zaledwie dostateczny du e b dy 

< 12 y nie nadaje si  do poprawienia 
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Klasyfikacja Szewczy skiego (tabela 2.3) uwzgl dnia ilo  posi ków w ci gu dnia 

dostarczaj cych bia ka zwierz cego, mleka i produktów mlecznych oraz warzyw i owoców, 

jak równie  odst p mi dzy nimi. Kryterium to dzieli sposób ywienia na cztery klasy, z 

których pierwsza wskazuje na racjonalny sposób ywienia, a pozosta e na pewne b dy 

i nieprawid owo ci. 

 
Tabela 2.3. Klasyfikacja sposobu ywienia wg Szewczy skiego i wsp. 

Klasa 
Ilo  posi ków w ci gu dnia zawieraj cych: Odst p miedzy 

posi kami 
(godz.) bia ko zwierz ce mleko i/lub 

prod. mleczne 
warzywa i/lub 

owoce 
I 3 1 2 5 
II 3 1 2 >5 
III 2 1 1 >5 
IV wszystkie jad ospisy nie mieszcz ce si  w trzech powy szych klasach 

 
Test Bieli skiej z modyfikacj  Kuleszy i wsp. polega na podziale posi ków na 9 typów 

(tabela 2.4) zale nie od ich charakteru, np. w glowodanowy, w glowodanowo-t uszczowy 

itp. Posi ki uznane za racjonalne to takie, które s  najbardziej zbilansowane pod k tem 

udzia u w nich grup produktów dostarczaj cych podstawowych niezb dnych sk adników 

pokarmowych. 

 
Tabela 2.4. Test Bieli skiej z modyfikacj  Kuleszy i innych 

Typ 
posi ku Rodzaj posi ku 

% posi ków w zale no ci od ich sk adu 
jako ciowego 

niadanie obiad kolacja inne I II 

1 glowodany lub w glowodany 
i t uszcze      

2 tak jak 1 + produkty b ce 
ród em bia ka zwierz cego      

3 tak jak 1 + dodatek mleka lub 
przetw. mlecznych      

4 
tak jak 1 + produkty b ce 
ród em bia ka zwierz. + mleko 

lub prod. mleczne 
     

5 tak jak 2 + warzywa lub owoce      
6 tak jak 3 + warzywa lub owoce      
7 tak jak 4 + warzywa lub owoce      
8 tak jak 1 + warzywa lub owoce      

9 warzywa lub owoce      

5, 6 i 7 – posi ki racjonalne 
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Kwestionariusz Block’a uwzgl dnia spo ycie warzyw, owoców i b onnika pokarmowego 

oraz t uszczu, a suma uzyskanych punktów wskazuje prawid owy udzia  sk adników w racji 

pokarmowej. 

 
Tabela 2.5. Kwestionariusz Block’a 

Spo ycie 
warzyw, owoców i b onnika 

pokarmowego uszczów ogó em Punkty 

Rzadko Rzadko 0 
Raz na tydzie  2-3 razy na miesi c 1 
2-3 razy na tydzie  1-2 razy na tydzie  2 
4-6 razy na tydzie  3-4 razy na tydzie  3 
Codziennie 5 i wi cej razy na tydzie  4 
 
Interpretacja sumy uzyskanych punktów dla spo ycia warzyw, owoców i b onnika 
pokarmowego (tabela 2.5): 
>30 – racja bogata w b onnik pokarmowy, spo ycie wystarczaj ce 
20-29 – nale y spo ywa  wi cej warzyw, owoców i produktów z pe nego ziarna 
<20 – racja uboga w wa ne sk adniki od ywcze, zbyt ma e spo ycie warzyw i owoców oraz 
innych produktów bogatych w b onnik pokarmowy 
 
Interpretacja sumy uzyskanych punktów dla spo ycia t uszczów: 
>27 – racja wysoce bogata w t uszcz 
25-27 – racja zawiera za du o t uszczu 
22-24 – typowa racja zbyt t usta 
18-21 – prawid owe wybory odno nie produktów zawieraj cych t uszcz 
<18 – racja o w ciwej ilo ci t uszczu 
 
 

Indeks Zdrowego Jedzenia HEI (tabela 2.6) jest miar  jako ci ywienia wykorzystuj  

sto  od ywcz . Ka dy wyró nik wyceniony jest jako procent energii lub w przeliczeniu na 

1000 kcal. Dla u atwienia oceny okre lono wielko  porcji przypadaj cej na 1000 kcal i 

spe niaj cej kryterium maksymalnej ilo ci punktów, których suma dla wszystkich 

wyró ników wynosi 100. Racja pokarmowa o tej liczbie punktów jest prawid owa, w 

przedziale 51-80 wymaga poprawy, a poni ej 51 punktów jest uboga i niezadowalaj ca. 
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Tabela 2.6. Indeks Zdrowego Jedzenia (wg US Department of Agriculture 2005) 

Wyró nik Punkty 
max 0 punktów Wielko  porcji na 1000 kcal 

dla punktów max 
Owoce ogó em 5 brak  0,8 kubka 
Owoce ca e (bez soków) 5 brak  0,4 kubka 
Warzywa ogó em 5 brak  1,1 kubka 
Warzywa zielone, pomara czowe, 
str czkowe 5 brak  0,4 kubka 

Zbo owe ogó em 5 brak  3 uncje** 
Ziarna 5 brak  1,5 uncji 
Mleko* 10 brak  1,3 kubka 
Mi so i fasola 10 brak  2,5 uncji 
Oleje 10 brak  12 g 

uszcze nasycone 10 15% energii  7% energii 
Sód 10 2,0g/1000 kcal  0,7 g 
Energia z t uszczów sta ych, 
alkoholu i dodanego cukru 20 50% energii  20% energii 

* - wszystkie produkty mleczne 
** - 1 uncja = 28,3495 g 

 
Wska nik Zdrowej Diety (HDI) (tabela 2.7) odnosi si  do okre lonych sk adników 

pokarmowych, tj. kwasy t uszczowe nasycone i wielonienasycone, bia ko, w glowodany 

one, mono – oligosacharydy, b onnik, cholesterol oraz owoce i warzywa, str czkowe, 

orzechy i ziarna, wycenionych w przedziale od 0 do 1 punktu. Prawid owa racja pokarmowa o 

wysokiej jako ci zdrowotnej winna charakteryzowa  si  9 punktami. 

 
Tabela 2.7. Wska nik Zdrowej Diety (cyt. za Gibson) 

Wyró nik Punkty Kryterium 

Nasycone kwasy t uszczowe (% energii) 0 
1 

> 10% 
0-10% 

Wielonienasycone kwasy t uszczowe (% energii) 0 
1 

<3% lub >7% 
3-7% 

Bia ko (% energii) 0 
1 

<10% lub >15% 
10-15% 

glowodany z one (% energii) 0 
1 

<50% lub >70% 
50-70% 

Mono i oligosacharydy (% energii) 0 
1 

>10% 
0-10% 

onnik pokarmowy (g) 0 
1 

<27 lub >40 
27-40 

Owoce i warzywa (g) 0 
1 

<400 
400 

Str czkowe, orzechy, ziarna (g) 0 
1 

<30 
>30 

Cholesterol (mg) 0 
1 

>300 
0-300 
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Indeks Jako ci Racji Pokarmowej (DQI) (tabela 2.8) obejmuje 9 wyró ników 

wycenionych w przedziale od 0 do 2 punktów. S  to: t uszcze, kwasy t uszczowe nasycone, 

cholesterol, bia ko, sód i wap  oraz warzywa i owoce, chleb, zbo owe, str czkowe. Racja 

pokarmowa, dla której w wyniku sumowania uzyskano 0 posiada wysok  jako , natomiast 

16 punktów wiadczy o z ej jej jako ci. 

 
Tabela 2.8. Indeks Jako ci Racji Pokarmowej (cyt. za Gibson) 

Zalecenie Punkty Spo ycie 

Spo ywa  t uszcze poni ej 30% energii 
0 
1 
2 

30% 
30-40% 
>40% 

Spo ywa  kwasy t uszczowe nasycone poni ej 10% 
energii 

0 
1 
2 

10% 
10-13% 
>13% 

Spo ywa  cholesterol poni ej 300mg dziennie 
0 
1 
2 

300mg 
300-400mg 

>400mg 

Je  5 lub wi cej porcji warzyw i owoców dziennie 
0 
1 
2 

5 lub wi cej porcji 
3-4 porcje 
0-2 porcji 

Je  6 lub wi cej porcji chleba, zbo owych, 
str czkowych dziennie 

0 
1 
2 

6 lub wi cej porcji 
4-5 porcji 
0-3 porcje 

Spo ywa  bia ko w umiarkowanych ilo ciach 
0 
1 
2 

100% normy 
100-150% normy 

>150% normy 

Ograniczy  spo ycie sodu do 2,4g dziennie 
0 
1 
2 

2,4g 
2,4-3,4g 
>3,4g 

Spo ywa  odpowiedni  ilo  wapnia 
0 
1 
2 

 normie 
66-100% normy 

66% normy 
 
Metody punktowe maj  charakter orientacyjny i winny by  poparte badaniami z u yciem 

innych dok adniejszych metod. 

Metody ilo ciowe – mówi  o ilo ci produktów spo ywczych konsumowanych przez 

okre lon  grup  populacyjn  lub osob . 

Metoda inwentarzowa s y do bada  sposobu ywienia na poziomie gospodarstwa 

domowego i polega na inwentaryzacji ywno ci zgromadzonej w gospodarstwie domowym 

na pocz tku i ko cu badania, a które zwykle nie przekracza 7 dni. Maj c ci ar wszystkich 

produktów spo ywczych, oblicza si  ich zu ycie w okresie badania. Dziel c uzyskan  

warto , pomniejszon  o 10% wspó czynnik strat, przez liczb  osób w gospodarstwie 

domowym oraz liczb  dni badania, uzyskuje si  spo ycie dzienne. 
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Metoda wagowa jest dok adniejsza i polega na wa eniu wszystkich konsumowanych 

posi ków przez jedn  osob  oraz resztek talerzowych. Jest wykorzystywana w ocenie 

zwyczajowego indywidualnego sposobu ywienia. Zwykle czas badania wynosi 7 dni 

i wymaga okresu przygotowania, dotycz cego opracowania kart zapisu dla okre lonej 

warto ci od ywczej racji pokarmowej, ustalenia ci aru naczy  kuchennych i sto owych. 

Jej odmian  jest metoda rejestracyjno-wagowa, w której dokonuje si  zapisu w okresie 

14 dni codziennie spo ywanej ywno ci wyra onej w miarach domowych lub przez 

bezpo rednie wa enie. 

Metoda chemiczno-analityczna polega na analizie chemicznej duplikatów spo ytych 

posi ków po uwzgl dnieniu resztek talerzowych. Jest najdok adniejsza i s y jako metoda 

odniesienia przy walidacji innych metod. 

Metody jako ciowo-ilo ciowe dostarczaj  informacji o sk adzie posi ków, cz sto ci i 

ilo ci spo ywanych produktów ywno ciowych lub sk adników pokarmowych. Zalicza si  do 

nich metod  24-godzinnego wywiadu (24-hour Dietary Recall) dotycz cego dnia lub dni 

poprzedzaj cych badanie. Mo e mie  on charakter korespondencyjny, telefoniczny lub 

bezpo redni. Wymaga standaryzacji i winien by  powtórzony kilkakrotnie w ró nych dniach. 

Dotyczy badania sposobu ywienia na poziomie indywidualnym lub grupowym. Posiada 

wersj  komputerow . 

Metoda historii ywienia (Dietary history) dotyczy bada  sposobu ywienia grup 

populacyjnych i polega na uzyskaniu informacji o zwyk ym spo yciu ywno ci i posi ków 

przez osob  w odpowiednio d ugim okresie, nawet do miesi ca. Maksymalny przedzia  nie 

zosta  okre lony. Im krótszy tym dok adno  wi ksza. Ma wersj  komputerow  i zosta a 

wystandaryzowana. Dostarcza na ogó  informacji jako ciowych, poniewa  spo ycie wyra ane 

jest w miarach domowych. Sk ada si  z trzech cz ci: informacji dotycz cej zwyczajów 

ywieniowych , ilo ci i cz sto ci ywno ci zwykle spo ywanej, charakterystyki sposobu 

ywienia. 

Metoda bie cego notowania (Dietary records) polega na zapisywaniu w okresie 1-14 

dni wszystkich produktów ywno ciowych i potraw spo ytych przez jednego badanego z 

yciem miar domowych. Niezale na od pami ci, dobra dla ludzi starszych. Dok adno  

zale y od rzetelno ci zapisu i dowolno ci czasu trwania badania. 

Pó ilo ciowa cz sto  spo ycia wykorzystuje kwestionariusz podobny do stosowanego 

w badaniu cz stotliwo ci spo ycia. Lista produktów ograniczona jest do najcz ciej 

konsumowanych i b cych ród em g ównych sk adników pokarmowych. Kwestionariusz 
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zawiera wystandaryzowane wielko ci porcji lub ich zakresy. Ma wersj  komputerow . 

Przydatna w badaniach sposobu ywienia grup, a nie pojedynczych osób. 

 

2.2. Zasady wyboru metody 

Badanie sposobu ywienia ma charakter kompleksowy, a wybór odpowiedniej metody 

zale y od celu badania, rodzaju po danych danych, ich charakteru (dane bezwzgl dne vs. 

relatywne) dost pnych róde , okresu bada , po danego stopnia dok adno ci, poziomu 

badania (indywidualny, grupowy), wieku badanych, mo liwo ci finansowych. Przy wyborze 

metody nale y równie  zwraca  uwag  na stosowane suplementy i od ywki, które nie s  

zaliczane do ywno ci, a mog  stanowi  licz ce si ród o energii i sk adników 

pokarmowych, zw aszcza przy badaniu sposobu ywienia, wyra onego w warto ci 

od ywczej. Ponadto sposób ywienia nie jest sta y ilo ciowo i jako ciowo. Wyst puje w nim 

zmienno  dzienna, tygodniowa, sezonowa, roczna. St d wybrana metoda winna j  

uwzgl dnia . Jest to szczególnie istotne w badaniach na poziomie indywidualnym, dla 

których okres badawczy nie powinien by  krótszy od tygodnia, a najlepiej d szy. Okres 

badawczy uzale niony jest te  od tego czy interesuje nas spo ycie energii czy sk adników 

pokarmowych. W przypadku energii zmienno  dzienna jest du o mniejsza ni  np. dla 

witaminy A. Dlatego dla energii mo na wybra  metod  kilkudniowego badania, a dla 

witaminy A kilku tygodni. Natomiast w przypadku grupy mo na zastosowa  metod  

krótkotrwa ego badania (np. 24-godzinny wywiad, cz sto  spo ycia). 

Najdok adniejsz  metod  jest analiza laboratoryjna, która ze wzgl du na koszt i 

pracoch onno  mo e by  wykorzystana w badaniach indywidualnych sposobu ywienia. 

Mo e ono polega  na: analizie chemicznej duplikatów porcji ca ej skonsumowanej ywno ci 

w okresie badania, próbek ywno ci skonsumowanej lub odtworzeniu racji pokarmowej 

spo ytej podczas badania. W tym ostatnim przypadku potrzebne s  informacje dotycz ce 

sposobu przygotowania ywno ci do spo ycia. 

Wybór w ciwej metody jest szczególnie trudny w badaniach spo ycia owoców i 

warzyw, co wynika cz ciowo z faktu wliczania, wzgl dnie nie, do tej grupy okre lonych 

produktów, np. ró nych rodzajów ziemniaków – frytki ketchup, cebula na kanapce itp. 

Najcz ciej stosowan  tu metod  jest 24-godzinny wywiad, zw aszcza w wersji 

komputerowej. Równie dobr  metod  jest metoda bie cego notowania. Natomiast metoda 

cz sto ci spo ycia lub „short screeners” powoduj  przeszacowanie lub niedoszacowanie 

bie cego spo ycia. 
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Nale y zaznaczy , e wybór metody o krótkotrwa ym okresie badawczym, dla 

zwi kszenia wiarygodno ci uzyskanych wyników, wymaga aby badania by y powtórzone 

kilka razy w roku, w ró nych sezonach. W przeciwnym razie wyniki b  obarczone b dem 

przekraczaj cym 10%, co skutkuje, e b  one mia y charakter przyczynkowy i mog  by  

traktowane tylko jako sygnalne. 

Wybór metody podyktowany jest tak e wielko ci  i rodzajem próby do bada . 

 

2.3. Zasady doboru próby 
 

Dobór próby zale y od celu bada , a jej wielko  od stopnia jednorodno ci populacji i 

oczekiwanej korelacji z innymi czynnikami, np. stanem od ywienia. Podstawowym 

warunkiem, który powinien by  spe niony jest reprezentatywno  próby dla przedmiotu 

bada . Nie jest to proste, zw aszcza w przypadku bada  sposobu ywienia prowadzonych w 

domach dziecka, opieki spo ecznej, szko ach, placówkach wychowawczych i innych lub u 

osób korzystaj cych z przychodni, poradni ywieniowych, obiektów odnowy biologicznej itp. 

Ogranicza si  bowiem do osób w danym momencie tam przebywaj cych. Próba, aby spe nia a 

wymogi reprezentatywno ci, winna by  w miar  jednorodna pod wzgl dem p ci, wieku, masy 

cia a, stanu fizjologicznego, a w przypadku dzieci tak e wzrostu i statusu ekonomicznego 

oraz miejsca geograficznego. Je li wyst puje zró nicowanie, wówczas próba winna 

uwzgl dnia  wszystkie te czynniki w takim stopniu aby by a reprezentatywna dla ca ej 

badanej grupy. Ponadto, je li przedmiotem bada  jest wp yw jakiego  czynnika na sposób 

ywienia, wtedy wszystkie inne czynniki, które mog yby oddzia ywa , powinny by  

wyeliminowane w najwy szym stopniu. 

Im grupa jest bardziej jednorodna, tym mniejsza liczba osób jest wymagana, ale jej 

wielko  uzale niona jest te  od sk adnika, który chcemy bada , np. spo ycie bia ka czy 

witaminy A. 

Ponadto badania krótkookresowe stwarzaj  ryzyko uzyskiwania zbyt ogólnych danych 

lub wr cz nieprawdziwych, zw aszcza je li istniej  wahania w spo yciu w ci gu roku. 

St d wyci gni te wnioski z wyników uzyskanych na takiej próbie b  obarczone 

dami, których ród a, przy interpretacji wyników winny by  zaznaczone. 

Dobór próby mo e odbywa  si  na zasadzie wolontariatu lub ankiety. 
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Je li badania prowadzone s  na poziomie krajowym lub lokalnym, wówczas nale oby 

czy  wszystkie o rodki z poszczególnych regionów czy rejonów dla uzyskania 

reprezentatywnej próby. Najcz ciej wtedy stosowanymi sposobami doboru próby s : 

1. Prosty dobór losowy, gdy próba badana wielko ci n jest dobrana ze zbioru N w ten 
sposób, e ka da próba wielko ci n ma tak  sam  szans  by  wybran . 

2. Warstwowy dobór losowy – gdy pojawia si  czynnik zewn trzny oddzia uj cy 
nierównomiernie na warto ci zmiennej zale nej, np. poziom glukozy we krwi doros ych, 
bardziej zmienny u m czyzn ni  kobiet. Dlatego nale y dobra  odpowiedni  liczb  
przedstawicieli obu p ci (dwie warstwy). 

3. Dobór grupowy (cluster) – wybranie okre lonych losowo grup i selekcja spo ród nich 
osobników do bada . 

4. Systematyczny dobór próby – polega na losowym wybraniu jednostek z obiektów 
obj tych badaniem, na przyk ad w czenie do bada  co pi tej lub co dziesi tej osoby. 

Kolejnym etapem jest dobór uczestników badania, który mo e si  odbywa  na zasadzie 

wolontariatu lub ankiety. W pierwszym przypadku prób  tworzy si  przez przekonanie 

ochotników do wzi cia udzia u w badaniach, w drugim natomiast prób  stanowi  wszystkie 

zwrotne ankiety. Oba sposoby post powania obarczone s  b dem trudnym do 

zidentyfikowania. ród em b du w doborze opartym na ochotnikach mo e by  wiek, status 

ekonomiczny, wykszta cenie, praca, status rodzinny. Podobne b dy wyst puj  w próbie 

dobranej  ankietowo,  a  dodatkowo  brak  znajomo ci  przyczyny  nie  zwrócenia  ankiety.  Im  

wi ksza zwrotno  ankiet, tym b d mniejszy. 
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3. Walidacja metod i mierniki statystyczne w badaniach sposobu ywienia 
Lidia W do owska 
Katedra ywienia Cz owieka, Uniwersytet Warmi sko-Mazurski 
 

3.1. Walidacja metod oceny sposobu ywienia 
 

Walidacji poddaje si  nowe metody o nieznanej jako ci lub znane metody uprzednio 

zwalidowane, ale u yte ponownie w innych warunkach, w innej populacji lub takie metody, 

których istotn  cz  zmodyfikowano. Walidacji wymagaj  g ównie kwestionariusze 

cz sto ci spo ycia (FFQ), poniewa  s  bardzo cz sto opracowywane przez badaczy dora nie, 

na potrzeby konkretnego badania i – jako nowe narz dzia pomiarowe – maj  nieznan  jako  

(tabela 3.1.). Jako  wielu innych metod oceny sposobu ywienia, np. metody rejestracyjnej 

lub wywiadu 24-godzinnego, zosta a opisana w wielu publikacjach i podr cznikach (Gibney i 

in. 2004, Gibson 2005). Nie wyklucza to potrzeby prowadzenia dalszych bada , ale nie jest 

konieczne walidowanie tych metod przez ka dy zespó  badawczy przed rozpocz ciem bada  

zasadniczych, pod warunkiem, e badacze dostosuj  si  do standardów post powania 

ciwych dla danej metody. Z tych wzgl dów w niniejszym rozdziale wi cej uwagi 

po wi cono walidowaniu kwestionariuszy FFQ. 

 
Tabela 3.1. Czy wszystkie kwestionariusze FFQ powinny by  walidowane? 

Tak – je li kwestionariusz: 

 jest opracowywany na nowo, 

 zawiera zasadnicze modyfikacje, 

 dzie stosowany w innej populacji i/lub w innych warunkach.  

Nie – je li kwestionariusz:  

 jest tworzony przez modyfikacj  (nie zasadnicz ) wcze niej zwalidowanych 
kwestionariuszy, 

 dzie stosowany w tej samej populacji.  

Zwalidowanie kwestionariusza cz sto ci spo ycia jest warunkiem koniecznym, aby 
móg  by  uznany za narz dzie badawcze oraz u yty w celach naukowych i praktycznych. 

 

Termin  „walidacja”  (validation) oznacza pomiar trafno ci i rzetelno ci metody, a 

trafno  (validity) stanowi miar  zdolno ci metody do zidentyfikowania rzeczywistej, 

prawdziwej sytuacji. Trafno  jest odpowiedzi  na pytanie, CZY metoda mierzy to, co ma 

mierzy . Rzetelno  (reliability) stanowi miar  dok adno ci pomiaru wykonanego za pomoc  
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metody. Rzetelno  jest odpowiedzi  na pytanie, JAK dok adnie metoda mierzy to, co ma 

mierzy . 

W badaniach ywieniowych trafno  metody oznacza jej zdolno  do prawid owego 

identyfikowania zachowania ywieniowego, spo ycia sk adnika pokarmowego lub ywno ci, 

za  rzetelno  metody okre la dok adno  tej identyfikacji. Im wi ksza rzetelno , tym 

wi ksza dok adno , z jak  metoda mierzy dan  cech  i mniejszy b d pomiaru. Pomiar 

trafno ci metody dotyczy odwzorowania jako ciowego metody, a pomiar rzetelno ci – 

odwzorowania ilo ciowego metody. Nietrafna metoda przekre la warto  wniosków, a 

nieznana trafno  metody sprawia, e nie mo na oszacowa , czy wnioski maj  warto  

wyja niaj . Metoda ma o rzetelna odpowiada za du y b d wnioskowania, ale nie wymaga 

bezwzgl dnego odrzucenia wyników, które s  wprawdzie „s abe”, ale dopuszcza si  ich 

interpretowanie, pod warunkiem zachowania du ej ostro no ci. 

Przyk ad 1 

W kwestionariuszu FFQ umieszczono pytanie dotycz ce cz sto ci spo ycia pomelo w ci gu 

ostatniego tygodnia. W kafeterii odpowiedzi nie by o odpowiedzi „nie znam” lub ”nie wiem 

czy jad em”. Je li respondent nie zna tego owocu, to metoda b dnie zidentyfikuje spo ycie. 

Wynik badania b dzie nietrafny, a wnioski bezu yteczne.  

 
Metody oceny sposobu ywienia s  narz dziami badawczymi, w których zasadniczo 

poszukuje si  informacji co ludzie jedz  i ile jedz . Pomiar spo ycia u ludzi jest zawsze 

obci ony b dem, który jest sum  ró nych b dów losowych, sta ych, proporcjonalnych, 

które s  zwi zane m.in. z metod , badaczem i respondentem lub zale  od przypadku. 

Walidowanie metody oceny sposobu ywienia oznacza udzielenie odpowiedzi na pytanie: 

jaka jest relacja mi dzy pomiarem a „prawd ”, czyli mi dzy spo yciem odwzorowanym za 

pomoc  metody a spo yciem rzeczywistym? Je li dost pny jest „z oty standard” (metoda 

idealna), to walidowanie metody oznacza porównanie jej wyników do wyników uzyskanych 

metod  uznawan  za „z oty standard”. Nie istnieje jednak idealna metoda oceny sposobu 

ywienia, która mo e idealnie opisa  spo ycie rzeczywiste („prawd ”). Tak wi c de facto 

absolutny pomiar „prawdziwego” spo ycia jest niemo liwy. Mo liwe jest jednak wskazanie 

metody referencyjnej. Metoda referencyjna stanowi kryterium zewn trzne o potwierdzonej 

i/lub wi kszej trafno ci i rzetelno ci ni  metoda walidowana.  

Walidacja metod oceny sposobu ywienia ma swoj  specyfik , która j  odró nia od 

procedur walidacyjnych stosowanych w naukach cis ych lub psychologii. Istnieje wiele 

aspektów oceny jako ci metod sposobu ywienia, które s  ukierunkowane na poznanie i 
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oszacowanie wp ywu ró nych b dów pomiarowych. Podstawowy zakres procedury 

walidacyjnej dotyczy testowania b du ogólnego metody, bez rozwa ania elementów 

sk adowych tego b du. 

W du ym uproszczeniu walidacja metod oceny sposobu ywienia sprowadza si  do 

oceny: 

1. powtarzalno ci metody (reproducibility) – ocena polega na porównaniu wyników oceny 
sposobu ywienia uzyskanych metod  walidowan  z wynikami uzyskanymi t  sam  
metod , któr  przeprowadzono powtórnie (porównanie: „test-retest”), przy za eniu, e 
wszystkie warunki pomiarowe testu i retestu s  takie same; w ten sposób jest oceniana: 

- niezawodno  wewn trzna metody – ocena polega na dwukrotnym wykonaniu 
pomiaru u tego samego respondenta przez tego samego badacza (ankietera) i s y do 
oceny b du w asnego metody,  

- niezawodno  zewn trzna metody – ocena polega na dwukrotnym wykonaniu pomiaru 
u tego samego respondenta przez ró nych badaczy i s y do oceny b du zwi zanego 
z badaczem, 

2. rzetelno ci metody (reliability) – ocena polega na porównaniu wyników oceny sposobu 
ywienia uzyskanych metod  walidowan  z wynikami uzyskanymi metod  referencyjn  

(porównanie: „test-metoda referencyjna”); rozró niana jest ocena: 

- rzetelno ci zewn trznej metody – w tym post powaniu metod  referencyjn  jest inna 
metoda oceny sposobu ywienia; to podej cie jest nazywane wzgl dn  walidacj  lub  
kalibracj , 

- rzetelno ci wewn trznej metody – w tym post powaniu metod  referencyjn  s  z 
regu y biomarkery; to podej cie jest nazywane walidacj . 

Nie istnieje „z oty standard” walidacji metod oceny sposobu ywienia. Ka dorazowo 

procedura walidacyjna wymaga ustalenia najlepszego sposobu walidacji zgodnego z wiedz  

teoretyczn  oraz dost pnego organizacyjnie i ekonomicznie. Sposób walidacji zale y od: 

1. celu badania, 

2.  rodzaju informacji docelowej: 

- czy walidowane jest spo ycie ywno ci czy sk adników pokarmowych? 

- jaka jest zmienno  spo ycia walidowanego sk adnika lub ywno ci? 

- czy dane s  typu ilo ciowego czy jako ciowego? 

- czy oceniana jest zmienno  spo ycia na poziomie indywidualnym czy grupy? 

- czy walidowana metoda mierzy spo ycie krótkoterminowe czy d ugoterminowe? 

3. mo liwo ci, czyli regu a „ludzie – czas – pieni dze”: 

- jakie s  zasoby ludzkie? 

- w jakim czasie nale y uzyska  wynik walidacji metody? 
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- jakimi rodkami dysponuje badacz na pokrycie kosztów walidacji? 

- jaki jest dost p do specjalistycznego laboratorium? 

Nowy kwestionariusz FFQ, zanim zostanie poddany procedurze walidacyjnej, musi by  

najpierw wst pnie przetestowany i sprawdzony w badaniach pilotowych. Etapy sprawdzania 

jako ci nowego kwestionariusza FFQ to:  

1. testowanie wst pne (pre-testing) w celu sprawdzenia: 

- rozumienia nazw ywno ci przez respondenta, 

- rozumienia opisu wielko ci porcji przez respondenta, 

- rozumienia instrukcji i sposobu kodowania odpowiedzi przez respondenta w 

samozwrotnych kwestionariuszach FFQ, 

- rozumienia instrukcji i sposobu kodowania odpowiedzi przez ankietera w 

kwestionariuszach administrowanych przez ankietera,  

- sposobu udzielania wyja nie  respondentom przez ankietera, 

- dopasowania kwestionariusza do celu bada , 

- sposobu wprowadzania i opracowania danych, 

2. poprawienie kwestionariusza i ponowne testowanie wst pne, nawet kilka razy, a  do 

usuni cia wad kwestionariusza, 

3. walidacja.  

ówne zasady prowadzenia bada  walidacyjnych: 

1. Walidowane powinny by  wszystkie sk adowe oceny sposobu ywienia – sk adniki 
pokarmowe, ywno  i zachowania ywieniowe, które b  przedmiotem bada  
zasadniczych. 

2. Próba wybrana do walidacji metody powinna by  reprezentatywna dla próby, w której 
 prowadzone badania zasadnicze. Optymalne jest przeprowadzenie walidacji w 

podpróbie pochodz cej z próby do bada  zasadniczych. Niektórzy badacze rekomenduj  
prowadzenie bada  walidacyjnych w tym samym czasie co badania zasadnicze, poniewa  
ogranicza to wp yw czynników zewn trznych. Mankamentem tego rozwi zania jest 
nieznana jako  metody w czasie rozpoczynania bada  i brak mo liwo ci skorygowania 
metody. 

3. Ocena sposobu ywienia metod  walidowan  powinna poprzedza  ocen  wykonan  
referencyjn  metod  oceny sposobu ywienia, wed ug zasady: „najpierw FFQ, potem 
referencyjna metoda oceny sposobu ywienia”. W przeciwnym razie metoda referencyjna 
mo e spowodowa  zmian  zwyczajów ywieniowych respondenta i zniekszta ci  
informacje zebrane za pomoc  FFQ. Na przyk ad, metoda referencyjna mo e 
zidentyfikowa  b dy ywieniowe respondenta, sprowokowa  autorefleksj  i sk oni  
respondenta do skorygowania tych b dów. 
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4. W walidacji wzgl dnej przedzia  czasu dotycz cy spo ycia ocenianego referencyjn  
metod  oceny sposobu ywienia powinien odpowiada  przedzia owi czasu, który dotyczy 
spo ycia ocenianego metod  walidowan  oraz odzwierciedla  tygodniowe i sezonowe 
zmiany w od ywianiu ludzi.   

Przyk ad 2 

Walidowany kwestionariusz FFQ dotyczy  spo ycia ywno ci w ci gu ostatniego miesi ca. 

Odpowiedni  metod  referencyjn  oceny sposobu ywienia b dzie na przyk ad metoda 

rejestracyjna z 3 dni powtórzona kilka razy w ci gu miesi ca lub metoda wywiadu 24-

godzinnego powtórzona kilka razy w ci gu miesi ca w nierównych odst pach czasowych. 

Obie metody referencyjne powinny by  przeprowadzone w innym miesi cu, po zako czeniu 

bada  realizowanych za pomoc  FFQ i uwzgl dnia  odpowiedni  liczb  dni powszednich i 

weekendowych oraz sezon. 

 

302928272625242322212019181716151413121110987654321

302928272625242322212019181716151413121110987654321

302928272625242322212019181716151413121110987654321

Metoda referencyjna oceny spo ycia: metoda wywiadu 24-godzinnego powtórzona 6 razy (w innym miesi cu, 
po FFQ)

Metoda walidowana: FFQ – wywiad spo ycia z jednego miesi ca

Metoda referencyjna oceny spo ycia: metoda rejestracyjna z 3 dni powtórzona 3 razy (w innym miesi cu, 
po FFQ)

 
Obja nienia: szarym kolorem zaznaczono dzie  tygodnia obj ty badaniem, pogrubion  
czcionk  zaznaczono dni weekendowe 
 
5. W badaniu powtarzalno ci metody powtórnie przeprowadzona metoda oceny sposobu 

ywienia ma status „retestu”. 

6. W badaniu powtarzalno ci metod oceny sposobu ywienia opieraj cych si  na pami ci 
respondenta (np. FFQ) interwa  czasu mi dzy testem i retestem powinien by  
wystarczaj co d ugi, aby respondenci zapomnieli odpowiedzi, których udzielili za 
pierwszym razem, ale wystarczaj co krótki, aby nie zmieni y si  warunki pomiaru i 
sposób od ywiania respondenta. W praktyce absolutne spe nienie tego warunku nie jest 
mo liwe. Tak wi c niezmienno  warunków pomiaru jest za eniem w pewnym sensie 
teoretycznym. W badaniu powtarzalno ci FFQ wielu badaczy wykonuje retest po 1 do 6 
miesi cy, ale równie cz sto retest jest wykonany po 1 lub 2 tygodniach. Nieliczne 
specyficzne metody s  powtarzane po 2 godzinach, albo nawet po 15 latach. 

7. Metoda referencyjna oceny sposobu ywienia powinna mie  inne ród a potencjalnych 
dów ni  metoda walidowana.  
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Przyk ad 3 

Je li walidowany kwestionariusz FFQ dotyczy  spo ycia ywno ci w ci gu ostatniego roku, to 

ród em potencjalnych b dów jest pami  d ugoterminowa respondenta. Odpowiedni  

metod  referencyjn  oceny sposobu ywienia b dzie na przyk ad metoda rejestracyjna z kilku 

dni powtórzona kilka razy w ci gu roku, poniewa  jej wyniki nie zale  od pami ci 

respondenta. 

 

8. Biomarkery u yte do walidacji metod oceny sposobu ywienia powinny by  dobrze 
dobrane, z uwzgl dnieniem ich specyficzno ci, si y zwi zku biomarkera ze spo yciem 
sk adnika lub ywno ci, róde  b dów zwi zanych z metod  (oznaczeniem biomarkera), 
a tak e interwa u czasu, którego spo ycie biomarker odzwierciedla. Zalet  u ycia 
biomarkerów jest brak b dów zwi zanych z respondentem dotycz cych nieprawid owego 
odwzorowania spo ycia, co eliminuje niedoszacowanie lub przeszacowanie spo ycia 
przez respondenta. 

9. Ka da ywno  lub sk adnik ywno ci wymaga zastosowania odr bnego i specyficznego 
biomarkera, który odzwierciedla jego spo ycie. W badaniach skupionych na wielu 
sk adnikach powoduje to znaczny wzrost kosztów bada  i ogranicza zastosowanie 
biomarkerów do walidacji metod oceny sposobu ywienia.  

Dobór metody referencyjnej do walidacji metody oceny sposobu ywienia jest trudny i 

wymaga gruntownej wiedzy teoretycznej i do wiadczenia (tabela 3.2). G ównym problemem 

w walidowaniu metod oceny sposobu ywienia jest niepowtarzalno  sytuacji ywieniowej, 

poniewa  spo ycie ywno ci przez pojedyncz  osob  jest z natury ró ne – zarówno w uj ciu 

krótkoterminowym (kilka dni), jak i d ugoterminowym (kilka miesi cy, lat). Ocena sposobu 

ywienia ludzi jest obci ona wieloma b dami, a metoda idealna nie istnieje. W walidowaniu 

metod oceny sposobu ywienia preferowane s  metody referencyjne, które maj  inne ród a 

dów ni  metoda walidowana. 
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Tabela 3.2.  Przyk ady metod referencyjnych stosowanych do walidacji wybranych 
metod oceny sposobu ywienia 

Metoda 
walidowana 

Przyk adowe metody referencyjne 

Rejestracyjna  - Metoda wagowa (dostosowana do liczby dni zapisu spo ycia) 
- Biomarkery (dostosowane do liczby dni zapisu spo ycia) 
- Metody analityczne (zw aszcza dla sk adników o nieznanej zawarto ci w 

ywno ci) 
- Badanie wydatków energetycznych organizmu metod  podwójnie 

znakowanej wody (walidacja warto ci energetycznej diety) 
Wywiad 24-
godzinny 

- Metoda wagowa z jednego dnia 
- Metoda rejestracyjna z jednego dnia (zapis wa ony lub nie wa ony) 
- Biomarkery „krótkoterminowe” (które odzwierciedlaj  spo ycie w 

krótkim czasie) 
- Badanie wydatków energetycznych organizmu metod  podwójnie 

znakowanej wody (walidacja warto ci energetycznej diety) 
Cz sto  
spo ycia 
ywno ci 

- Metoda rejestracyjna z wielu dni 
- Metoda rejestracyjna z jednego lub kilku dni, powtórzona kilka razy 
- Metoda wielokrotnego wywiadu 24-godzinnego 
- Metody analityczne dla danych z wielu dni (zw aszcza dla sk adników o 

nieznanej zawarto ci w ywno ci) 
- Biomarkery „d ugoterminowe” (które odzwierciedlaj  spo ycie w d ugim 

czasie; dostosowane do liczby dni badania) 
 

 

3.2. Mierniki i metody statystyczne 
 

Zestawienie mierników i metod statystycznych stosowanych w walidowaniu metod oceny 

sposobu ywienia zamieszczono w tabeli 3.3. i 3.4. U ycie tych mierników lub metod opiera 

si  na porównaniu wyników uzyskanych metod  walidowan  (testem) z wynikami 

uzyskanymi metod  referencyjn  lub retestem. Do porówna  s  stosowane klasyczne metody 

statystyczne (np. analiza korelacji, test t-Studenta dla prób zale nych) oraz specjalnie 

skonstruowane wska niki (np. wska niki zgodno ci grupowania).  

 

Dla danych typu ilo ciowego dobr  form  opisania istniej cych ró nic (lub ich braku) 

mi dzy metodami – metod  walidowan  i metod  referencyjn  lub retestem – jest obliczenie: 

- ró nicy bezwzgl dnej (absolute difference, AD) wyra onej w jednostkach danej cechy 
i obliczonej jako ró nica: AD=pomiar_test pomiar_Ref., 
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- ró nicy wzgl dnej (relative difference, RD) wyra onej w jednostkach % i obliczonej 
jako iloraz: RD=(pomiar_test pomiar_Ref.) 100/pomiar_Ref. 

gdzie: 

pomiar_test – oznacza wynik pomiaru metod  walidowan , 

pomiar_Ref. – oznacza wynik pomiaru metod  referencyjn  lub retestem. 

Ró nice „pomiar_test pomiar_Ref.” s  obliczane oddzielnie dla ka dej pary pomiarów, a 

nast pnie jest obliczana rednia arytmetyczna dla tych ró nic. Ró nice AD i RD  opisuj  de 

facto odpowiednio ogólny b d bezwzgl dny metody i ogólny b d wzgl dny metody. 

Metodami lub miernikami rekomendowanymi do walidacji metod jest:  

- metoda Blanda-Altmana (Bland-Altman method) – dla zmiennych ilo ciowych, 

- statystyka kappa (kappa statistics) – dla zmiennych jako ciowych. 

Inne wska niki zgodno ci grupowania obliczane dla zmiennych jako ciowych (np. 

zgodno ci ogólnej, czu ci, swoisto ci) tak e s  polecane, ale raczej jako uzupe nienie 

interpretacji statystyki kappa. 

 
Tabela 3.3. Mierniki i metody statystyczne stosowane w walidowaniu jako ciowych 

metod oceny sposobu ywienia 
Mierniki i metody statystyczne dla danych jako ciowych 

Ocena zmienno ci w grupie: 
- porównanie rozk adów cechy z dwóch pomiarów, np. test chi-kwadrat Pearsona, 

Ocena zmienno ci indywidualnej: 
- obliczenie wska ników zgodno ci grupowania – zalecane dla zmiennych 

dwustanowych lub pomiarów z ma  liczb  uporz dkowanych kategorii lub zmiennych 
ilo ciowych po ich przekszta ceniu w zmienne jako ciowe, np.:  
 statystyka kappa, 
 wska niki zgodno ci, np. zgodno ci ogólnej, czu ci, swoisto ci i ich b dy. 

Komentarz:  
(1) porównanie rozk adów cechy z dwóch pomiarów powinno by  ostro nie 

interpretowane, poniewa  nie odzwierciedla grupowania indywidualnych 
respondentów. 
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Tabela 3.4. Mierniki i metody statystyczne stosowane w walidowaniu ilo ciowych metod 
oceny sposobu ywienia 

Mierniki i metody statystyczne dla danych ilo ciowych 
Ocena zmienno ci w grupie: 
- porównanie warto ci przeci tnych dwóch pomiarów testami statystycznymi dla prób 

zale nych, np.: 
 test t-Studenta dla prób zale nych, je li zmienna ma rozk ad zgodny z rozk adem 

normalnym (np. spo ycie wi kszo ci sk adników po ywienia), 
 test Wilcoxona, je li zmienna ma rozk ad niezgodny z rozk adem normalnym (np. 

spo ycie ywno ci wyra one w g/dzie ) lub zmienna jest typu pó ilo ciowego (np. 
cz sto  spo ycia wyra ona jako krotno /dzie ), 

- obliczenie ró nicy bezwzgl dnej i wzgl dnej (%) mi dzy warto ciami przeci tnymi 
cech dwóch pomiarów. 

Ocena zmienno ci indywidualnej: 
- metoda Blanda-Altmana – obliczenie specyficznych wska ników, 
- analiza regresji – wyznaczenie równania regresji, 
- obliczenie korelacji mi dzy wynikami z dwóch pomiarów, np.: 

 korelacja Spearmana lub inne korelacje nieparametryczne, je li zmienna ma rozk ad 
inny ni  rozk ad normalny, 

 korelacja liniowa Pearsona, je li zmienna ma rozk ad zgodny z rozk adem 
normalnym lub po logarytmicznym przekszta ceniu danych o rozk adzie innym ni  
rozk ad normalny, 

Komentarz:  
(1) porównanie warto ci przeci tnych jest wymagane, je li cel bada  zak ada oszacowanie 

bezwzgl dnego spo ycia, 
(2) rekomenduje si  wspólne u ycie analizy regresji i metody Blanda-Altmana, lecz nie jest 

polecane zastosowanie analizy regresji zamiast metody Blanda-Altmana, 
(3) interpretacja wyników i poziomów istotno ci powinna by  ostro na, z uwzgl dnieniem 

liczebno ci próby i zmienno ci cechy, poniewa  np. du a zmienno  cechy mo e 
powodowa  nie wykrycie ró nic mi dzy warto ciami rednimi, nawet je li ró nice s  
znacz ce, 

(4) interpretacja wyników analizy korelacji powinna by  ostro na, poniewa  wspó czynnik 
korelacji opisuje wspó zale no  cech, lecz nie opisuje zgodno ci metody walidowanej 
z metod  referencyjn  lub retestem. 
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Analiza regresji jest rzadko stosowana w badaniach walidacyjnych, a jej „potencja  

interpretacyjny” jest niedoceniany. Analiza regresji sprowadza si  do wyznaczenia równania, 

które opisuje relacj  mi dzy pomiarem uzyskanym metod  walidowan  (testem) i pomiarem 

uzyskanym metod  referencyjn  lub retestem wed ug wzoru: 

 
y = T + const. 

gdzie:  
y – wynik pojedynczego pomiaru w metodzie walidowanej,  
T – wynik pojedynczego pomiaru w metodzie referencyjnej (spo ycie rzeczywiste, true),  
 – b d proporcjonalny metody walidowanej, np. wielko  ma ych porcji jest przez 

respondentów przeszacowywana, a du ych – niedoszacowywana,  
const. =  +  e +   
const. – sta y b d metody walidowanej, który jest sum  b dów: 

  – b d sta y zwi zany z metod  lub pomiarem, np. u ycie albumu fotografii potraw i 
ywno ci promuje przeszacowanie wielko ci porcji przez respondentów rednio o 5%,  

 e – b d losowy zwi zany ze zmienno ci  indywidualn  w spo yciu, np. spo ycie 
uszczu przez poszczególne osoby w ró nych dniach jest zmienne, tj. wykazuje u 

ka dej osoby zmienno  dzie -do-dnia,  

  – b d systematyczny zwi zany z cechami indywidualnymi respondentów, np. 
respondenci z nadwag  maj  tendencj  do niedoszacowania spo ycia ywno ci 
zawieraj cej t uszcz. 

 

Równanie regresji mo e by  u yte do skorygowania wyniku uzyskanego metod , któr  

walidowano. Przeliczenie danych obci onych nawet du ym b dem systematycznym mo e 

zapewni  dostosowanie wyników metody walidowanej do wyników uzyskanych metod  o 

znanej i wi kszej precyzji ni  metoda walidowana. Poni ej zamieszczono przyk adowy 

wykres z równaniem regresji (rys. 3.1). 
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Obja nienia: CaFFQ – spo ycie wapnia zmierzone metod  FFQ; CaRef. – spo ycie wapnia 

zmierzone metod  referencyjn  

Rys. 3.1. Przyk adowy wykres z równaniem regresji, które koryguje spo ycie wapnia 
zmierzone kwestionariuszem FFQ (nazwa w asna: ADOS-Ca). Metod  
referencyjn  by a metoda wywiadu 24-godzinnego powtórzona 7 razy. 

 
Wspó czynnik korelacji mierzy jedynie si  i kierunek zale no ci mi dzy dwoma 

pomiarami wykonanymi ró nymi metodami, ale nie mierzy ich zgodno ci. U ycie 

wspó czynnika korelacji mo e zatem powodowa  b dy w interpretacji i ocenie jako ci 

walidowanej metody. Dwa pomiary wykonane ró nymi metodami mog  wykazywa  ma  

zgodno , ale obliczony wspó czynnik korelacji mo e by  wysoki. Dodatkowe informacje i 

przyk ad dotycz cy interpretacji wspó czynnika korelacji zamieszczono w rozdziale 4.3. 

W tabeli 3.5. przedstawiono wybrane wska niki trafno ci metody szeroko 

wykorzystywane dla danych jako ciowych, które s  zmiennymi dwustanowymi (np. tak, nie) 

lub zmiennymi z ma  liczb  uporz dkowanych kategorii (np. nigdy, rzadko, cz sto). Wzory i 

interpretacja innych wska ników znajduj  si  m.in. w podr czniku J drychowskiego (2010). 

Obliczanie wska ników zgodno ci metod jest oparte na teorii klasyfikowania b dów 

diagnostycznych i na mo liwych b dach tego klasyfikowania. Mo liwo ci zgodnego 

klasyfikowania pomiarów wykonanych dwiema metodami przedstawiono na najprostszym 

przyk adzie zmiennej dwustanowej i zestawiono w tabeli czteropolowej (tabele 3.6 i 3.7). 

Pope nienie b du I rodzaju (alfa) powoduje odrzucenie prawdziwej hipotezy zerowej, a b du 

II rodzaju (beta) – nie odrzucenie fa szywej hipotezy zerowej. W odniesieniu do walidacji 

metody – b d I rodzaju jest pope niany, je li wynik uzyskany metod  walidowan  jest 

fa szywie ujemny, za  b d II rodzaju, je li wynik jest fa szywie dodatni. Przyk adowe 
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obliczenia wska ników zgodno ci grupowania i ich interpretacji zaprezentowano w 

przyk adzie 4. 

 
Tabela 3.5. Wybrane wska niki trafno ci metody  

Wska nik Wzór Opis wska nika 

Wska nik 
czu ci [a/(a+c)] 100% 

Odsetek osób (%) prawid owo zakwalifikowanych 
testem do grupy osób spe niaj cych kryterium w 
stosunku do metody referencyjnej lub retestu; tzw. 
grupa „tak-tak”. 

Wska nik 
swoisto ci  [d/(b+d)] 100% 

Odsetek osób (%) prawid owo zakwalifikowanych 
testem do grupy osób nie spe niaj cych kryterium 
w stosunku do metody referencyjnej lub retestu; 
tzw. grupa „nie-nie”. 

Wska nik 
zgodno ci 
ogólnej 

[(a+d)/(a+b+c+d)] 100% 

Odsetek osób (%) prawid owo zakwalifikowanych 
testem do grupy osób spe niaj cych i nie 
spe niaj cych kryterium w stosunku do metody 
referencyjnej lub retestu; suma tzw. grupy „tak-tak” 
i grupy „nie-nie”. 

Statystyka 
kappa 

(Po – Pe)/(1 – Pe) 

Prawdopodobie stwo (zakres 0-1) przewidywanej 
zgodno ci losowej testu i metody referencyjnej lub 
retestu jest obliczane jako ró nica obserwowanej i 
oczekiwanej zgodno ci wzgl dnej do 
prawdopodobie stwa. 

Obja nienia:  
a,b,c,d – obja niono w tabeli 3.2.5. 
Po – obserwowana zgodno  wzgl dna, Pe – oczekiwana zgodno  wzgl dna, gdzie:  
Po=(a+d)/(a+b+c+d) 
Pe=[(a+c)/(a+b+c+d) [(a+b)/(a+b+c+d)+[(b+d)/(a+b+c+d)] [(c+d)/(a+b+c+d)]  

 
 
Tabela 3.6. Klasyfikacja b dów diagnostycznych  

 Metoda referencyjna lub retest 

Metoda walidowana (test) Osoby spe niaj ce 
kryterium (tak) 

Osoby nie spe niaj ce 
kryterium (nie) 

Osoby spe niaj ce kryterium 
(tak) 

tak – tak  
test prawdziwie dodatni 
decyzja s uszna (1-alfa) 

tak – nie 
test fa szywie dodatni 

d II rodzaju (beta) 
Osoby nie spe niaj ce kryterium 

(nie) 
nie – tak  

test fa szywie ujemny 
d I rodzaju (alfa) 

nie – nie  
test prawdziwie ujemny 
decyzja s uszna (1-beta) 

Obja nienia:  
d I rodzaju (alfa) – odrzucenie prawdziwej hipotezy zerowej 
d II rodzaju (beta) – nie odrzucenie fa szywej hipotezy zerowej 
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Tabela 3.7. Klasyfikacja osób do grupy spe niaj cej kryteria i nie spe niaj cej kryterium 
wed ug metody walidowanej (testu) i metody referencyjnej lub retestu 

 Metoda referencyjna lub retest  

Metoda walidowana (test)  
Osoby spe niaj ce 

kryterium (tak) 
Osoby nie spe niaj ce 

kryterium (nie) 
Sumy w 

wierszach 
Osoby spe niaj ce kryterium 

(tak) 
a b a+b 

Osoby nie spe niaj ce kryterium 
(nie) 

c d c+d 

Sumy w kolumnach a+c b+d a+b+c+d 
Obja nienia:  
a, b, c, d – liczebno ci w grupach 
a+b+c+d = N – liczba osób ogó em 
a+c = liczba osób spe niaj cych kryterium wed ug metody referencyjnej lub retestu  
b+d = liczba osób nie spe niaj cych kryterium wed ug metody referencyjnej lub retestu 
a+b = liczba osób spe niaj cych kryterium wed ug testu 
c+d = liczba osób nie spe niaj cych kryterium wed ug testu 
a = liczba osób zgodnie zakwalifikowanych do grupy osób spe niaj cych kryterium w 

metodzie referencyjnej lub rete cie i te cie; decyzja s uszna (1-alfa) 
b = liczba osób zakwalifikowanych do grupy osób nie spe niaj cych kryterium w metodzie 

referencyjnej lub rete cie i do grupy osób spe niaj cych kryterium w te cie; b d I rodzaju 
(alfa) 

c = liczba osób zakwalifikowanych do grupy osób spe niaj cych kryterium w metodzie 
referencyjnej lub rete cie i do grupy osób nie spe niaj cych kryterium w te cie; b d II 
rodzaju (beta) 

d = liczba osób zgodnie zakwalifikowanych do grupy osób nie spe niaj cych kryterium w 
metodzie referencyjnej lub rete cie i te cie; decyzja s uszna (1-beta) 
 
Statystyka kappa (wspó czynnik kappa) jest niemal uniwersalnym wska nikiem zgodno ci 

grupowania w porównaniu ze wska nikami zgodno ci ogólnej, czu ci lub swoisto ci. 

Statystyka kappa jest obliczana jako jedna warto  liczbowa (zakres 0-1) i wyra a 

prawdopodobie stwo prawid owego klasyfikowania za pomoc  walidowanej metody w 

porównaniu do metody referencyjnej lub retestu.  

W tabeli 3.5 zamieszczono wzór do obliczenia statystyki kappa (tzw. kappa Cohen’a) dla 

zmiennej dwustanowej i czteropolowej tabeli wyników. Dla zmiennych o wi kszej liczbie 

kategorii (>2) opracowano inne wersje statystyki kappa (np. kappa Flaiss’a). Zamiast 

samodzielnych oblicze  mo na u  wygodnych narz dzi dost pnych na wielu stronach 

internetowych, w wi kszo ci bezp atnych (np. http://vassarstats.net/kappa.html). Skale 

stosowane w interpretacji statystyki kappa zamieszczono w tabeli 3.8.  

 



Przewodnik metodyczny bada sposobu ywienia Strona 30
 

Tabela 3.8. Skale stosowane w interpretacji statystyki kappa 

Rodzaj skali Statystyka kappa Interpretacja 

Pe na 

0,20 a zgodno  metod 
0,21 – 0,40 aba zgodno  metod 
0,41 – 0,60 Umiarkowana zgodno  metod  
0,61 – 0,80 Dobra zgodno  metod 

0,81 Bardzo dobra zgodno  metod 

Uproszczona 
<0,40 Niska zgodno  metod 

0,40 – 0,75 Akceptowalna zgodno  metod 
>0,75 Wysoka zgodno  metod 

 
 
Przyk ad 4 

Grupie o liczebno ci 200 osób dwukrotnie zadano pytanie dotycz ce codziennego spo ywania 

owoców. Respondenci mogli odpowiedzie  „tak” lub „nie”. Wyniki pierwszego wywiadu 

oznaczono jako FFQ 1 (test), a drugiego wywiadu jako FFQ 2 (retest). Oceniono 

powtarzalno  pytania. Liczebno ci zestawiono w tabeli 3.9, a obliczone wska niki zgodno ci 

w tabeli 3.10. 

 
 
Tabela 3.9. Zestawienie wyników testu i retestu dotycz cego codziennego spo ywania 

owoców 
 FFQ 2 (retest)  

FFQ 1 (test) 
Osoby jedz ce 

codziennie  owoce 
(tak) 

Osoby nie jedz ce 
codziennie owoców 

(nie) 

Sumy w 
wierszach 

Osoby jedz ce codziennie owoce 
(tak) 80 20 100 

Osoby nie jedz ce codziennie 
owoców (nie) 

30 70 100  

Sumy w kolumnach 110 90 200 
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Tabela 3.10. Zestawienie wska ników zgodno ci dla pytania dotycz cego codziennego 
spo ywania owoców 

Wska nik Obliczona warto  

Wska nik czu ci 80/110 100%=73% 

Wska nik swoisto ci  70/90 100%=78% 

Wska nik zgodno ci ogólnej 150/200 100%=75% 

Statystyka kappa* 0,50 (95%CI: 0,38; 0,62) 

Obja nienia: *obliczenia niewa onej statystyki kappa Cohen’a wykonano korzystaj c ze 
strony http://vassarstats.net/kappa.html; 95%CI – 95% przedzia  ufno ci1 dla statystyki kappa 

Wnioski: Pytanie ma akceptowaln  powtarzalno  (statystyka kappa>0,4) i nieznacznie lepiej 
identyfikuje osoby nie jedz ce codziennie owoców ni  osoby jedz ce codziennie owoce 
(wska nik swoisto ci wi kszy ni  czu ci; 78% vs. 73%). 
 

Metoda Blanda-Altmana jest u ywana do oceny zgodno ci mi dzy pomiarami 

uzyskanymi przez dwie metody. Jest podej ciem okre lanym jako walidacja „bez standardu 

zewn trznego”. Obie metody – walidowana i referencyjna – s  traktowane równocennie. Nie 

wymaga to wskazywania metody bardziej dok adnej („lepszej”). Wyniki dwóch metod s  

oceniane na tle ich warto ci redniej. Miernikami obliczanymi w tej metodzie s  m.in. 

wspó czynniki zmienno ci (variation coefficient,  VC)  i  powtarzalno ci  (repeatability 

coefficient, RC) oraz zakres zgodno ci (limits of agrement, LOA), który ma kluczowe 

znaczenie w interpretacji wyników (tabela 3.11). Metoda ta umo liwia: 

- ocen  zgodno ci metod przez obliczenie warto ci liczbowych wska ników wyra onych w 
jednostkach % lub jednostkach w asnych cechy, 

- wskazanie, która z metod ma tendencj  do przeszacowania lub niedoszacowania 
spo ycia, 

- porównanie czy zakres zgodno ci ró ni si  dla osób o niskim i wysokim poziomie 
spo ycia. 

Metoda Blanda-Altmana jest niestety rzadko stosowana. By  mo e trudno ci  w jej 

stosowaniu jest brak polskich opracowa  metodycznych na ten temat. 

Interpretacja wyników w metodzie Blanda-Altmana w du ym stopniu opiera si  o 

wyznaczony „odsetek osób (%), dla których pary obu pomiarów znajduj  si  poza zakresem 

zgodno ci (LOA)”. Ten miernik jest od niedawna nazywany wspó czynnikiem Blanda-

Altmana (Bland-Altman index). Dwie metody wykazuj  dobr  zgodno , je li wspó czynnik 

Blanda-Altmana jest równy lub mniejszy od 5%. Oznacza to, e co najmniej 95% ró nic 

                                                
1 Termin i interpretacj  przedzia u ufno ci wyja niono w rozdziale 4.3 (przyk ad 7). 
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pomi dzy obu pomiarami znajduje si  w przedziale wyznaczonym dla redniej ró nicy 

pomiarów ±2 odchylenia standardowe ró nic (dok adnie: ±1,96 SD ró nic).  

 
Tabela 3.11. Wska niki obliczane w metodzie Blanda-Altmana 

Wska nik Wzór lub opis 
rednia ró nica bezwzgl dna 

pomiarów w obu metodach (AD rednie) 
AD rednie jest obliczane z ró nic dla pojedynczych 
pomiarów: AD=xtest xRef.  

Odchylenie standardowe ró nicy 
bezwzgl dnej pomiarów w obu 
metodach (SDró nicy) 

SDró nicy jest miar  zmienno ci ró nic dla 
pojedynczych pomiarów  

rednia warto  pomiarów w obu 
metodach (xobu metod) 

xobu metod=(xtest+xRef.)/2  

Wspó czynnik powtarzalno ci 
(repeatability coefficient, RC) 

RC=2×SDró nicy  

Wspó czynnik zmienno ci (variation 
coefficient, VC) 

VC=(SDró nicy/xobu metod)×100%  

Zakres zgodno ci (limits of agrement, 
LOA) LOA=AD rednie ±1.96×SDró nicy 

Wspó czynnik Blanda-Altmana 
(Bland-Altman index)* 

Odsetek osób (%), dla których pary obu pomiarów 
znajduj  si  poza zakresem zgodno ci (LOA); 
kryterium interpretacji: 

 dobra zgodno  metod, gdy odsetek osób poza 
LOA 5% 

Obja nienia: AD – ró nica bezwzgl dna pomiarów w obu metodach obliczona dla ka dego 
respondenta; xtest – rednia warto  pomiaru w metodzie walidowanej; xRef. – rednia warto  
pomiaru w metodzie referencyjnej lub rete cie 
 

 

Przyk ad 5 

W grupie o liczebno ci 15 osób zmierzono spo ycie b onnika za pomoc  kwestionariusza 

FFQ. Metod  referencyjn  by a metoda rejestracyjna z 7 dni (Ref.). Wyniki pomiarów i 

obliczenia zestawiono w tabelach 3.12, 3.13 i na rysunku 3.3. 
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Tabela 3.12. Zestawienie wyników pomiarów spo ycia b onnika za pomoc  FFQ 
i metody referencyjnej (Ref.)  

Nr respondenta 
Spo ycie b onnika (g/dzie ) 

xobu metod Metoda FFQ Metoda Ref. AD 
1 19 12 7 15,5 
2 12 10 2 11,0 
3 15 9 6 12,0 
4 12 11 1 11,5 
5 14 9 5 11,5 
6 22 13 9 17,5 
7 19 15 4 17,0 
8 21 18 3 19,5 
9 18 12 6 15,0 
10 23 14 9 18,5 
11 9 8 1 8,5 
12 17 15 2 16,0 
13 11 10 1 10,5 
14 16 13 3 14,5 
15 19 14 5 16,5 

rednia — — 4,3 14,3 
Odchylenie standardowe (SD) — — 2,7 — 

 

 

Tabela 3.13. Zestawienie wska ników wyznaczonych w metodzie Blanda-Altmana 

Wska nik Obliczona warto  
rednia ró nica bezwzgl dna pomiarów w obu 

metodach (AD rednie) 
AD rednie=4,3 g/dzie  

Odchylenie standardowe ró nicy bezwzgl dnej 
pomiarów w obu metodach (SDró nicy) 

SDró nicy=2,7 g/dzie  

Wspó czynnik powtarzalno ci (RC) RC=2×2,7=5,4 g/dzie  
Wspó czynnik zmienno ci (VC) VC=2,7/14,3×100%=18,9% 
Przedzia  zgodno ci (LOA) LOA [-1,1; 9,6 ] w g/dzie  
Wspó czynnik Blanda-Altmana* 0% 
Obja nienia: *liczb  (odsetek) osób znajduj cych si  poza zakresem LOA mo na wyznaczy  w 
dwojaki sposób:  

 odczyta  z tabeli 3.12 szukaj c warto ci ró nic (AD) poza zakresem LOA,  

 odszuka  na rysunku 3.3 punkty znajduj ce si  poza zakresem LOA, który wyznaczaj  
czerwone linie 
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Obja nienia: FFQ – wynik pomiaru kwestionariuszem FFQ; Ref. – wynik pomiaru metod  
referencyjn ; SD – odchylenie standardowe; -1,96SD – dolny zakres przedzia u zgodno ci 
(LOA); +1,96SD – górny zakres przedzia u zgodno ci (LOA) 

Rys. 3.3. Wykres Blanda-Altmana dla spo ycia b onnika (g/dzie ) zmierzonego 
kwestionariuszem FFQ i metod  referencyjn  (Ref.) 

 
Wyniki: rednia ró nica w ocenie spo ycia b onnika wynosi a 4,3 g/dzie . Najmniejsza 
ró nica mi dzy metodami wynosi a 1 g/dzie , a najwi ksza 9 g/dzie . Zakres zgodno ci 
(LOA) wynosi  od -1,1 do 9,6 g/dzie . Poza zakresem zgodno ci nie by o adnej ró nicy 

adnego punktu poza czerwonymi liniami na wykresie).  

Wnioski: Kwestionariusz FFQ u yty do oceny spo ycia b onnika cechuje wysoka zgodno  z 
metod  referencyjn . 

 

3.3. Rekomendacje dotycz ce walidowania metod oceny sposobu ywienia  
 

Jedn  z pierwszych decyzji podejmowanych w badaniach walidacyjnych jest 

zaplanowanie i dobór liczebno ci próby (tabela 3.14). Walidowanie metod oceny sposobu 

ywienia powinno uwzgl dnia : 

- specyfik  metody walidowanej i jej przewidywan  rzetelno ,  

- specyfik  metody referencyjnej i jej znan  rzetelno , 

- wymagania analizy statystycznej.  

Generalnie, walidacja metody oceny sposobu ywienia o potencjalnie du ej rzetelno ci 

przeprowadzona z u yciem biomarkerów nie wymaga prób o du ej liczebno ci, tak e z 

powodu wysokich kosztów i cz sto inwazyjnego charakteru bada . Liczebno  próby w tego 

typu badaniach wynosi zazwyczaj kilka lub kilkana cie osób, rzadziej jest to kilkadziesi t 

osób. Wi kszej liczebno ci próby wymaga walidacja wzgl dna metod oceny sposobu 
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ywienia przeprowadzona z u yciem innej metody oceny sposobu ywienia. Je li do 

porównania metod s  stosowane mocne testy statystyczne i dobrze dobrane mierniki, to 

wystarczaj ca jest liczebno  próby od 50 do 100 osób dla ka dej grupy demograficznej. 

 
Tabela 3.14. Rekomendacje dotycz ce liczebno ci próby w badaniach walidacyjnych 

1. Zasi gn  porady u do wiadczonego eksperta statystyka. 

2. Wi ksza próba dostarczy lepszych oszacowa  powtarzalno ci i rzetelno ci. 

3. Liczebno  próby powinna rosn , gdy maleje liczba dni opisuj cych zwyczajowe 
spo ycie. 

4. Liczebno  próby powinna by  rozwa ana oddzielnie dla ka dej grupy demograficznej 
(np. wieku, p ci). 

5. Liczebno  próby nale y dostosowa  do u ytych metod statystycznych, wi kszej 
liczebno ci próby wymagaj  metody statystyczne posiadaj ce ograniczenia w 
interpretacji wyników, a mniejszej liczebno ci mocne metody statystyczne na przyk ad: 

- wspó czynniki korelacji: wystarczaj ca liczebno  próby to 100 do 200 osób (je li 
metoda dotyczy spo ycia 14 ÷ 28 dni), 

- metoda Blanda-Altmana: wystarczaj ca liczebno  próby to 50 do 100 osób, 
preferowana liczebno  to powy ej 100 osób. 

 

Tabele 3.15 i 3.16 stanowi  rekomendacje dotycz ce sposobu walidowania na przyk adzie 

kwestionariusza FFQ oraz wska niki i metody statystyczne rekomendowane w testowaniu 

powtarzalno ci i rzetelno ci metod oceny sposobu ywienia. 

 
Tabela 3.15. Rekomendacje dotycz ce sposobu walidowania kwestionariusza FFQ 

Minimalna procedura walidacyjna (spe nione dwa warunki, tj. 1 i 2): 
1. ocena powtarzalno ci FFQ (porównanie test-retest) z u yciem jednego wska nika, 
2. porównanie FFQ do referencyjnej metody oceny sposobu ywienia dobrze 

dostosowanej do celu bada .  
Zalecana procedura walidacyjna (spe nione dwa warunki, tj. 1 i 2):  

1. ocena powtarzalno ci FFQ (porównanie test-retest) z u yciem co najmniej dwóch 
wska ników, 

2. porównanie FFQ do referencyjnej metody oceny sposobu ywienia dobrze 
dostosowanej do celu bada , któr  zwalidowano z u yciem biomarkerów (np. w 
innych badaniach) 

lub 
1. ycie biomarkerów dobrze dostosowanych do celu bada , 
2. porównanie FFQ do referencyjnej metody oceny sposobu ywienia dobrze 

dostosowanej do celu bada . 
 



Przewodnik metodyczny bada sposobu ywienia Strona 36
 

Tabela 3.16. Wska niki i metody statystyczne rekomendowane w testowaniu 
powtarzalno ci i rzetelno ci metody 

Rekomendowane: 

o metoda Blanda-Altmana (dla zmiennych ilo ciowych), 

o statystyka kappa (dla zmiennych jako ciowych), 

o wska niki czu ci, swoisto ci, zgodno ci ogólnej (dla zmiennych jako ciowych).  

Nie rekomendowane, ale dopuszczalne:  

o wspó czynniki korelacji (dla zmiennych ilo ciowych), 

Interpretacja wyników: 

o brak schematów, 

o rozwa ana kontekstowo, 

o z uwzgl dnieniem cech badanej próby i jej liczebno ci. 

 

 

DDzzii kkuujj   mmggrr  iinn ..  JJooaannnniiee  KKoowwaallkkoowwsskkiieejj  zzaa  pprrzzyyggoottoowwaanniiee  pprrzzyykk aadduu  ii  kkoonnssuullttoowwaanniiee  
zzaassttoossoowwaanniiaa  mmeettooddyy  BBllaannddaa--AAllttmmaannaa  ddoo  wwaalliiddaaccjjii  mmeettoodd  oocceennyy  ssppoossoobbuu  yywwiieenniiaa..  

DDzzii kkuujj   mmggrr  MMoonniiccee  KKooppee   zzaa  sspprraawwddzzeenniiee  zzggooddnnoo ccii  tteekkssttuu  zz  tteeoorreettyycczznnyymmii  ppooddssttaawwaammii  
aannaalliizzyy  ssttaattyyssttyycczznneejj  ii  wwaa nnee  ssppoossttrrzzee eenniiaa..  

DDzzii kkuujj   ddrr  hhaabb..  iinn ..  JJoollaanncciiee  CCzzaarrnnooccii sskkiieejj  ii  mmggrr  iinn ..  BBeeaacciiee  KKrruussii sskkiieejj  
zzaa  cceennnnee  uuwwaaggii  ddoottyycczz ccee  tteekkssttuu..  
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4. Zasady obliczania i interpretacji wyników 
Lidia W do owska 
Katedra ywienia Cz owieka, Uniwersytet Warmi sko-Mazurski 
 

4.1. Rodzaje danych i etapy ich opracowywania 

 
Rodzaj gromadzonych danych zale y od celu bada  i ma decyduj cy wp yw na sposób 

przekszta cania, obliczania i interpretacj  wyników bada  z zakresu oceny sposobu ywienia. 

Gromadzone dane mog  by  informacjami dwojakiego typu: 

- jako ciowego, np. cz sto  spo ycia, 

- ilo ciowego, np. spo ycie sk adników pokarmowych, warto  energetyczna diety. 

Po przekszta ceniu i opracowaniu danych s  one nast pnie interpretowane na poziomie: 

grupowym (populacji), jako dane typu: 

- jako ciowego, np. liczba lub udzia  (%) respondentów posiadaj cych okre lone cechy, 
np. spo ywaj cych codziennie warzywa, 

- ilo ciowego, np. warto  przeci tna cechy w grupie, np. rednie spo ycie ryb przez 
grup  respondentów, 

indywidualnym (jednostki), jako dane typu: 

- jako ciowego, np. codzienne spo ywanie niadania przez respondenta, 

- ilo ciowego, np. spo ycie ryb przez respondenta. 

Opracowanie danych ywieniowych wymaga zachowania ci le okre lonej kolejno ci 

post powania. Pomini cie jednego z etapów lub niedostatecznie uwa ne wykonanie 

procedury mo e powodowa  zniekszta cenie wyników i b dy we wnioskowaniu. Niestety, 

takie sytuacje zdarzaj  si  zbyt cz sto, zw aszcza u niedo wiadczonych badaczy, a ich 

skutkiem jest upowszechnianie informacji fa szywych. 

Po wykonaniu bada  z zakresu oceny sposobu ywienia zebrane informacje wymagaj  

opracowania i przetworzenia. Proces ten obejmuje nast puj ce etapy: 

1. gromadzenie danych, 

2. kodowanie danych, 

3. tzw. czyszczenie danych,  

4. przekszta canie danych, 

5. weryfikacj  danych i ewentualne usuni cie przypadków nietypowych, 

6. analiz  statystyczn  i interpretacj  wyników, 

7. wnioskowanie.  
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4.2. Porz dkowanie danych i ich przekszta canie 

 
Porz dkowanie danych jest wst pnym etapem ich przetwarzania, który obejmuje 

gromadzenie, kodowanie i czyszczenie danych. Pomini cie lub uproszczenie tego procesu, a 

tak e niestaranna realizacja spowoduj  b dy we wnioskowaniu. Analizie statystycznej pod 

adnych warunkiem nie mog  by  poddawane dane nieuporz dkowane, niesprawdzone w 

sposób systematyczny i nie poddane logicznej weryfikacji.  

Wszystkie dane zebrane podczas bada  podlegaj  archiwizacji, czyli trwa emu zapisaniu, 

najcz ciej na no nikach elektronicznych. Niektóre urz dzenia pomiarowe pozwalaj  na 

bezpo rednie zapisywanie wyników w pami ci urz dzenia, a inne sposoby zbierania danych 

wymagaj  od badacza na przyk ad zapisu na wydrukowanym kwestionariuszu. Takie 

informacje musz  by  przepisane do szablonów (tzw. template) przygotowanych w arkuszach 

kalkulacyjnych (np. Excel) lub pakietach statystycznych (np. Statistica, SPSS, SAS).  

Usprawnienie zapisywania danych wymaga opracowania systemu ich kodowania. To 

pozwala przyspieszy  i upro ci  wpisywanie zw aszcza d ugich informacji tekstowych. 

Najcz ciej informacje tekstowe koduje si  cyframi.  

Przyk ad 1 

Przyj o si , e p  respondentów jest kodowana nast puj co: „m czyzna” jako „1”, a 

„kobieta” jako „2”, chocia  w niektórych metodach statystycznych wymagane  jest 

kodowanie tzw. zero-jedynkowe. Na potrzeby tych analiz dane wymagaj  rekodowania: 

czyzna jako „0”, a kobieta jako „1”. 

 

Niezale nie od stopnia automatyzacji w zapisywaniu danych i udzia u ludzi w tym 

procesie, zawsze nale y przewidzie  mo liwo  pojawienia si  b dów. Z tego powodu dane 

wymagaj  tzw. czyszczenia. Czyszczenie danych obejmuje ich logiczn  weryfikacj  i 

eliminowanie b dów losowych (tzw. grubych), czyli usuwanie warto ci, które znajduj  si  

poza zakresem oczekiwanych warto ci.  

Przyk ad 2 

Nie jest mo liwe, aby respondent spo  22 posi ki w ci gu dnia – prawdopodobna 

prawid owa warto  to 2 posi ki/dzie , co zosta o nieprawid owo zapisane podczas 

kodowania.  
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Po przekszta ceniu danych konieczna jest ich kolejna weryfikacja w celu wyeliminowania 

dów, które mog  powsta  podczas przekszta cania danych. 

Decyzja o usuni ciu przypadków nietypowych (rzadko wyst puj cych, tzw. odstaj cych) 

jest zazwyczaj trudna i wymaga du ego do wiadczenia od badacza, ale nawet do wiadczeni 

badacze podejmuj  j  bardzo ostro nie. Przypadki nietypowe to informacje prawdziwe, co do 

których badacz nie ma w tpliwo ci (sprawdzi ), e s  wiarygodne.  

Przyk ad 3 

Przypadkiem nietypowym jest respondent, który w dniu obj tym badaniem spo  diet  o 

warto ci energetycznej 600 kcal. Jest to prawdopodobne. Ale je li respondent z ró nych 

powodów (np. brak czasu na posi ki) spo  tak ma o ywno ci wyj tkowo i ma prawid ow  

mas  cia a, nie chudnie ani nie tyje, to b dem badacza jest poszukiwanie relacji mi dzy 

warto ci  energetyczn  jego diety w tym jednym dniu a wska nikami zdrowia. Je li 

badaczowi zale y na wykryciu ogólnej regu y (ogólnej zale no ci mi dzy zmiennymi), to 

uzasadnione jest usuni cie takiej informacji (respondenta) z bazy danych.  

 

Pozostawienie w bazie danych przypadków nietypowych zniekszta ca wynik analizy 

statystycznej i utrudnia formu owanie wniosków, poniewa  przypadki nietypowe s  

warto ciami ekstremalnie ma ymi lub du ymi, które zwi kszaj  rozst p w próbie (zakres 

minimum-maksimum). W analizie korelacji i regresji liniowej przypadki nietypowe maj  

du y wp yw na nachylenie linii regresji i zniekszta cenie wyników. Zawsze decyzj  o 

usuni ciu przypadków nietypowych cechuje du y subiektywizm badacza, dlatego wymaga 

ona rozwagi i najlepiej dyskusji z innymi do wiadczonymi badaczami, a tak e dostosowania 

si  do powszechnie „akceptowanej praktyki” w danym obszarze bada . 

Ograniczenie subiektywizmu badacza podczas usuwania przypadków nietypowych jest 

mo liwe w odniesieniu do danych ilo ciowych. Zazwyczaj jest stosowana „regu a odchylenia 

standardowego”, np. „ 3SD”  lub  „ 2SD”.  To  znaczy,  e  usuwane  s  warto ci,  które  

wykraczaj  poza zakres warto ci redniej grupowej (x) powi kszonej lub pomniejszonej o 3 

odchylenia standardowe (lub 2 odchylenia standardowe) obliczone dla grupy.  

W badaniach ywieniowych uzasadnione jest usuni cie danych ilo ciowych, dotycz cych 

spo ycia ywno ci, warto ci energetycznej i zawarto ci sk adników pokarmowych w diecie, 

które znajduj  si  poza zakresem x 3SD. Mo liwym podej ciem jest tak e przyj cie 

szego zakresu warto ci „prawid owych”, tj. zakresu x 2SD. Przed podj ciem ostatecznej 

decyzji nale y jednak dok adnie sprawdzi  czy usuni cie informacji o nietypowych 
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respondentach lub rzadkich zachowaniach ywieniowych nie zaprzepa ci mo liwo ci 

wyja nienia wp ywu takich zachowa  na zdrowie. 

Nale y zaznaczy , e ka da ingerencja w zgromadzone oryginalnie informacje, np. 

korygowanie warto ci, usuwanie respondentów lub usuwanie pojedynczych danych z 

pozostawieniem respondenta w bazie (wtórne luki w danych), musi by  w publikacji 

odnotowana, wyra nie opisana i wyja niona. Wygodn  form  prezentowania procesu 

gromadzenia danych, ich czyszczenia i weryfikacji jest schemat lub wykres. Poni ej 

zamieszczono przyk adowy schemat (rys. 4.1). 

 

Próba wylosowana: N=2104

Populacja generalna

Próba zrealizowana: N=1107

losowanie

rekrutacja

weryfikacja danych

Luki w danych dotycz cych
• wysoko ci u 3 osób (0,3% próby zrealizowanej)
• masy cia a u 15 osób  (1,4% próby zrealizowanej)
• obwodu talii u 101 osób (9,1% próby zrealizowanej)

Usuni cie informacji z powodu niewiarygodnego wywiadu o:
• aktywno ci fizycznej od 27 osób  (2,4% próby zrealizowanej) 
• obwodzie talii od 223 osób (20,1% próby zrealizowanej) 

Próba ogó em: N=1107
w tym liczebno cech:
• zachowania ywieniowe N=1107
• postawy wzgl dem ywno ci, ywienia i zdrowia N=1107
• sytuacja spo eczno-ekonomiczna N=1107
• wysoko cia a N=1104
• masa ciaa N=1092
• aktywno fizyczna N=1080
• obwód talii N=783

 
Rys. 4.1. Przyk adowy schemat doboru i liczebno  próby (N) dziewcz t w wieku 13-21 

lat z populacji ogólnopolskiej 
 

Przekszta canie danych 

Mo liwo ci przekszta cania danych zale  od ich typu i rodzaju pierwotnie gromadzonych 

informacji. Dane typu: 

- jako ciowego (kategorie) – mog  by  przekszta cane w inne kategorie danych 
jako ciowych lub dane „pó ilo ciowe”, 

- ilo ciowego – mog  by  przekszta cane w inne dane ilo ciowe lub dane jako ciowe 
(kategorie). 

Gromadzone dane jako ciowe odnosz  si  do spo ywania okre lonej ywno ci lub 

istnienia specyficznych zachowa ywieniowych, np. jedzenia niadania i s  najcz ciej 
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pozyskiwane metod  wywiadu. Maj  posta  kategorii, któr  respondent wybiera jako jedn  z 

dwóch mo liwych odpowiedzi (np. tak – nie, du o – ma o) lub wielu mo liwych odpowiedzi 

opisuj cych na przyk ad cz sto  spo ycia ywno ci (np. nigdy, czasami, cz sto, codziennie).  

Gromadzone dane ilo ciowe opisuj  ilo  spo ywanej ywno ci lub warto  energetyczn  

i/lub zawarto  sk adników pokarmowych w diecie lub posi ku. Precyzja tych informacji 

zale y od zastosowanej metody oceny sposobu ywienia. 

Mo liwo ci przekszta cania danych jako ciowych zestawiono w tabeli 4.1. Dane 

jako ciowe pogrupowane w wiele kategorii mog  by  przekszta cone przez badacza w 

mniejsz  liczb  nowych kategorii, które s  bardziej zintegrowane. Przyk adowo, zebrane 

podczas wywiadu informacje o cz sto ci spo ycia pogrupowane oryginalnie w 10 kategorii 

mog  by  przekszta cone w 2 kategorie (tabela 4.2). 

 

Tabela 4.1. Mo liwo ci przekszta cania danych jako ciowych 

Zgromadzone 
dane jako ciowe 

Przekszta cone dane 

Cz sto  
spo ycia  

Dane jako ciowe: 

- nowe grupowanie kategorii cz sto ci spo ycia na mniejsz  liczb  
kategorii 

Dane „pó ilo ciowe”: 

- przypisanie kategoriom cz sto ci spo ycia umownych warto ci 
liczbowych, np.: 

 liczb ca kowitych, tzw. rang 

 liczb rzeczywistych okre laj cych dzienn  cz sto  spo ycia 
(krotno /dzie ) 

Zwyczaje 
ywieniowe 

Dane jako ciowe: 

- nowe grupowanie kategorii cz sto ci spo ycia na mniejsz  liczb  
kategorii 
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Tabela 4.2. Przyk adowy sposób przekszta cania danych jako ciowych w inne dane 
jako ciowe 

Oryginalne kategorie cz sto ci spo ycia Nowe kategorie cz sto ci spo ycia  

(1) Nigdy   

(1) rzadziej ni  raz w tygodniu (2) 1 raz w miesi cu lub rzadziej    

(3) 2-3 razy w miesi cu  

(4) 1-2 razy w tygodniu 

(2) co najmniej raz w tygodniu 

(5) 3-4 razy w tygodniu 

(6) 5-6 razy w tygodniu 

(7) 1 raz dziennie  

(8) 2-3 razy dziennie 

(9) 4-5 razy dziennie 

(10) 6 razy dziennie lub wi cej 

 

Dane jako ciowe mog  by  przekszta cane w umowne dane liczbowe, co rozszerza 

mo liwo ci prowadzenia analizy statystycznej. Z takimi danymi mo na post powa  podobnie 

jak z prawdziwymi danymi liczbowymi, ale nale y pami ta , e tak przekszta cone dane nie 

maj  rozk adu zgodnego z rozk adem normalnym i w analizie statystycznej wymagaj  

zastosowania testów nieparametrycznych. 

Najprostszym sposobem przekszta cania danych jako ciowych w dane liczbowe jest ich 

rangowanie, tj. przypisanie kategoriom cz sto ci spo ycia umownych liczb ca kowitych, 

które logicznie odzwierciedlaj  rosn ce nat enie cechy (tabela 4.3).  

Interesuj cym sposobem przekszta cania danych jako ciowych typu „kategorie” jest ich 

transformacja w dane „pó ilo ciowe”. Kategoriom, które opisuj  nat enie cechy (cz sto  

spo ycia) mo na arbitralnie przypisa  umowne liczby rzeczywiste. Generalnie, wi kszo  

badaczy dobiera warto ci liczbowe metod  a’priori w taki sposób, aby stanowi y rodek 

zakresu kategorii cz sto ci spo ycia (tabela 4.3). Warto ci liczbowe przypisywane 

kategoriom cz sto ci spo ycia ywno ci s  z regu y inne ni  warto ci liczbowe przypisywane 

kategoriom cz sto ci spo ycia napojów, a jeszcze inne warto ci s  przypisywane kategoriom 

cz sto ci spo ycia napojów takich jak kawa i herbata (http://www.cdc.gov/nchs/). Lepiej 

dopasowane warto ci liczbowe mog  by  obliczone na podstawie bada  walidacyjnych 

kwestionariuszy cz sto ci spo ycia. Wymaga to porównania wyników bada  wykonanych 

metod  cz sto ci spo ycia z wynikami uzyskanymi metod  referencyjn . 
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Tabela 4.3. Przyk adowe sposoby przekszta cania danych jako ciowych dotycz cych 
spo ycia ywno ci w dane liczbowe 

Kategorie cz sto ci spo ycia Rangi przypisane kategoriom 
cz sto ci  

Cz sto  dzienna* 
(krotno /dzie ) 

(1) Nigdy   1 0,0 

(2) 1 raz w miesi cu lub rzadziej    2 0,025 

(3) 2-3 razy w miesi cu  3 0,083 

(4) 1-2 razy w tygodniu 4 0,214 

(5) 3-4 razy w tygodniu 5 0,500 

(6) 5-6 razy w tygodniu 6 0,786 

(7) 1 raz dziennie  7 1,0 

(8) 2-3 razy dziennie 8 2,5 

(9) 4-5 razy dziennie 9 4,5 

(10) 6 razy dziennie lub wi cej 10 6,0 

Obja nienia: *wska niki zastosowane dla kategorii cz sto ci spo ycia w kwestionariuszu 
FFQ-10 autorstwa W do owska i Nied wiedzka (materia y niepublikowane) 

 
 

Rodzaj zgromadzonych danych typu ilo ciowego zale y od zastosowanej metody oceny 

sposobu ywienia. Mog  to by  informacje dotycz ce warto ci energetycznej diety (posi ku), 

zawarto ci sk adników pokarmowych w diecie (posi ku) oraz spo ycia ywno ci.  

Warto  energetyczna i zawarto  sk adnika pokarmowego w diecie (posi ku) mog  by  

przekszta cone w dane jako ciowe typu „kategoria” (tabela 4.4). Kryteria tworzenia kategorii 

mog  by  przyj te: 

- arbitralnie przez badacza (metoda a’priori) na podstawie wcze niejszej wiedzy i jego 
do wiadczenia oraz rekomendacji ywieniowych, np. <ilo ci rekomendowanej i ilo ci 
rekomendowanej, z ryzykiem i bez ryzyka nieodpowiedniego spo ycia, 

- w oparciu o „odkrywane” cechy w asne zbioru danych (metoda a’posteriori), np. 
<warto ci redniej i warto ci redniej; <mediany i mediany; zakresy tercylowe, 
kwartylowe, kwintylowe, itp.  
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Tabela 4.4. Mo liwo ci przekszta cania danych ilo ciowych 

Zgromadzone 
dane ilo ciowe 

Przekszta cone dane 

Warto  
energetyczna 
diety/posi ku  

Dane jako ciowe: 
- grupowanie respondentów wed ug warto ci energetycznej na 

kategorie, np.: 
 <2000 i 2000 kcal/dzie , 
 <warto ci redniej2 i warto ci redniej, 
 <mediany3 i mediany, 
 zakresy tercylowe4, kwartylowe5, kwintylowe6, itp. 

Zawarto  
sk adnika 
pokarmowego w 
diecie/posi ku 

Dane jako ciowe: 
- grupowanie respondentów wed ug zawarto ci sk adników 

pokarmowych na kategorie, np.: 
 <ilo ci rekomendowanej i ilo ci rekomendowanej, 
 z ryzykiem i bez ryzyka nieodpowiedniego spo ycia, 
 <warto ci redniej i warto ci redniej, 
 <mediany i mediany, 
 na zakresy tercylowe, kwartylowe, kwintylowe itp. 

Spo ycie 
ywno ci 

Dane ilo ciowe: 
- obliczenie warto ci energetycznej diety/posi ku, 
- obliczenie zawarto ci sk adników pokarmowych w diecie/posi ku, 
- obliczenie spo ycia ywno ci w  mniejszej liczbie nowych grup 

ywno ci, które utworzono przez przekszta cenie informacji 
gromadzonych pierwotnie, 

- obliczenie liczby porcji ywno ci w wyró nionych grupach 
ywno ci; 

Dane jako ciowe: 
- obliczenie warto ci energetycznej diety/posi ku i grupowanie 

respondentów jak opisano powy ej dla danych jako ciowych, 
- obliczenie zawarto ci sk adników pokarmowych w diecie/posi ku i 

grupowanie respondentów jak opisano powy ej dla danych 
jako ciowych. 

 

 

                                                
2 Warto rednia (x) najcz ciej oznacza redni  arytmetyczn . 
3 Mediana (Me) oznacza warto  danej cechy, powy ej i poni ej której znajduje si  jednakowa liczba obserwacji 

(po 50%); nazywana jest warto ci rodkow  lub warto ci  przeci tn . 
4 Podzia  tercylowy oznacza grupowanie respondentów na 3 kategorie o jednakowej liczebno ci, tj. dolny tercyl 

wyznacza warto  cechy, któr  posiada <33% próby, rodkowy tercyl wyznacza warto  cechy, któr  posiada 
33-66% próby, górny tercyl wyznacza warto  cechy, któr  posiada >66% próby. 

5 Podzia  kwartylowy oznacza grupowanie respondentów na 4 kategorie o jednakowej liczebno ci, a warto ciami 
granicznymi s  warto ci cechy odpowiadaj ce 25%, 50% i 75% próby. 

6 Podzia  kwintylowy oznacza grupowanie respondentów na 5 kategorii o jednakowej liczebno ci, a warto ciami 
granicznymi s  warto ci cechy odpowiadaj ce 20%, 40%, 60% i 80% próby. 
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Zalet  grupowania a’priori jest mo liwo  wzorowania si  na podzia ach tworzonych 

przez innych badaczy, co u atwia porównywanie wyników i ich interpretacj . Wad  

grupowania a’priori jest niepewno  co do prawid owo ci przyj tych za  oraz ich 

uniwersalnego charakteru. Nie jest pewne czy jednakowe kryteria podzia u (cut-off) mog  by  

stosowane dla spo ecze stw yj cych w ró nych krajach i warunkach bytowania oraz 

posiadaj cych odmienne zwyczaje ywieniowe. Ta w tpliwo  dotyczy podzia u na osoby 

spo ywaj ce niewystarczaj  (nieodpowiedni , nie rekomendowan ) lub wystarczaj  

(odpowiedni , rekomendowan ) ilo  wielu sk adników pokarmowych i zwi zków 

bioaktywnych. 

Przyk ad 4 

Pomimo wielu dowodów nie ma absolutnej pewno ci czy osoby spo ywaj ce mniej ni  25 g 

onnika na dzie  mo na zaliczy  do grupy o zwi kszonym ryzyku utraty zdrowia, a osoby 

spo ywaj ce co najmniej 25 g b onnika na dzie  – do grupy bez ryzyka utraty zdrowia. Czy 

punkt odci cia powinien by  wy szy w odniesieniu do spo ecze stw rolników, którzy 

tradycyjnie jedz  du o ywno ci pochodzenia ro linnego? I odwrotnie – ni szy w odniesieniu 

do spo ecze stw pasterzy i hodowców, którzy tradycyjnie jedz  du o mi sa? 

 

Interesuj cym sposobem grupowania a’posteriori jest podzia  respondentów na kategorie 

wed ug zakresów tercylowych, kwartylowych, kwintylowych, itp. Kryteria podzia u (cut-off) 

 obliczane dla w asnego zbioru danych jako warto ci cechy, które dziel  respondentów na 

grupy o jednakowym udziale procentowym. Zalet  takiego sposobu grupowania a’posteriori 

jest atwo  prowadzenia analizy statystycznej i porówna  mi dzygrupowych, poniewa  

grupy zawieraj  odpowiednio po 33% próby, po 25% próby, po 20% próby, itp. Wad  takiego 

sposobu grupowania s  unikatowe punkty odci cia, które musz  by  obliczane oddzielnie dla 

ka dego zbioru danych. Takie podej cie utrudnia porównywanie wyników uzyskiwanych 

przez ró nych badaczy, a nawet tych samych badaczy, ale w ró nych populacjach/próbach. 

Cz sto stosowanym sposobem przekszta cania danych ilo ciowych dotycz cych spo ycia 

ywno ci w inne dane ilo ciowe jest obliczenie warto ci energetycznej i zawarto ci 

sk adników pokarmowych w diecie/posi ku (tabela 4.4). Procedury przeliczeniowe oraz ich 

zalety i ograniczenia zosta y opisane w rozdziale 5.  

Kolejnym sposobem przekszta cania danych ilo ciowych dotycz cych spo ycia ywno ci 

w inne dane ilo ciowe jest utworzenie mniejszej liczby nowych kategorii ywno ci w 

stosunku do informacji zgromadzonych pierwotnie (tab. 4.4). Spo ycie ywno ci w nowych 

kategoriach ywno ci mo e by  wyra one ilo ciowo na dwa sposoby – jako: (i) rednie 
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spo ycie przez respondenta w grupie ywno ci, (ii) rednia liczba porcji ywno ci 

spo ywanych przez respondenta. Zalet  takiego podej cia jest uzyskanie szczegó owych 

informacji na etapie gromadzenia danych, a nast pnie atwiejsze interpretowanie wyników 

dotycz cych po czonych grup ywno ci, poniewa  relacje mi dzy od ywianiem a zdrowiem 

 bardziej wyraziste dla ogólnych cech od ywiania.  

Przyk ad 5 

Wp yw od ywiania na ryzyko chorób mo e by atwiej wykryty dla „mi sa przetworzonego” 

ni  poszczególnych produktów z tej grupy, tj. wysokogatunkowych w dlin, kie bas, parówek, 

itp.  

 

Wad czenia ywno ci w grupy jest konieczno  arbitralnego: 

- ustalenia liczby nowych grup, 

- wyboru ywno ci, która zostanie w czona do nowej grupy, 

- opracowania procedury przeliczeniowej i przyj cia wielu za  podczas ilo ciowej 
transformacji grup ywno ci.  

W Polsce nie istnieje jedna procedura takich przekszta ce , a nieliczne zespo y badawcze, 

które stosuj  ten sposób przekszta cania danych, robi  to wed ug indywidualnie 

opracowanego schematu. W jednym z kwestionariuszy cz sto ci spo ycia (FFQ), 

opracowanych przez autork  niniejszego rozdzia u, pierwotnie gromadzone informacje o 

spo yciu 165 grup ywno ci i potraw s  przekszta cane w rednie spo ycie 44 grup ywno ci 

przez respondenta (http://www.uwm.edu.pl/edu/lidiawadolowska/).  

Bardziej uniwersalnym sposobem grupowania ywno ci – u ytecznym do porówna  

mi dzynarodowych – jest podzia  wzorowany na Piramidzie prawid owego ywienia oraz 

modelowych racjach pokarmowych. Obejmuje on 6 grup ywno ci: (1) produkty zbo owe i 

ziemniaki, (2) warzywa i owoce, (3) produkty mleczne, (4) mi so, w dliny, ryby i jaja, (5) 

uszcze, (6) cukier i s odycze (Turlejska i in. 2004, http://www.izz.waw.pl/). rednie 

spo ycie w tych grupach ywno ci mo e by  wyra ane liczb  porcji ywno ci, po 

przeliczeniu ilo ci poszczególnych produktów wyra onych w g/osob  na „równowa niki 

porcji” ywno ci. W Polsce s  dost pne jedynie przyk adowe „równowa niki porcji” 

ywno ci. W innych krajach istnieje pe na lista ywno ci, dla której opracowano procedur  

przeliczeniow  na porcje ywno ci (U.S. Department of Agriculture… 2010). Dzi ki temu 

opracowywanie danych w przeliczeniu na porcje ywno ci jest tam bardzo popularne, 

zw aszcza w pracach odnosz cych si  do poziomu populacyjnego i polityki wy ywienia. 
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4.3. Podstawowa analiza statystyczna informacji ywieniowych 
 

Analiza statystyczna informacji ywieniowych jest prowadzona w celu: 

- opisania badanej próby, 

- zweryfikowania hipotez. 

Opis (charakterystyka) badanej próby jest pierwszym i koniecznym etapem opracowania 

informacji ywieniowych, który nie mo e by  pomini ty. Niew tpliwie, z naukowego punktu 

widzenia, bardziej interesuj ce jest testowanie hipotez i sprawdzanie prawdziwo ci za  

przyj tych przez badacza przed rozpocz ciem bada . Testowanie hipotez to prawdziwe 

szukanie odpowiedzi. Ale nie istnieje droga „na skróty” – opis próby musi by  zrobiony, 

nawet je li wiele z tych wyników nie doczeka si  opublikowania, poniewa  s  „ma o 

interesuj ce”.  

Pocz tkowe analizy dostarczaj  wa nych informacji, które wnikliwemu badaczowi 

podpowiadaj  kierunek dalszych analiz i pomagaj  zweryfikowa  wst pne za enia analizy 

statystycznej.  

Przyk ad 6 

Pewne badania mia y na celu okre lenie ryzyka wyst pienia nadwagi i oty ci u osób cz sto 

pij cych s odzone napoje. Okaza o si , e w badanej próbie o liczebno ci 1000 osób by y 2 

osoby oty e i 100 osób z nadwag . Ma a liczebno  osób z oty ci  skomplikuje analiz  

statystyczn  – istniej ce zale no ci prawdopodobnie nie zostan  wykryte z powodu ma ej 

liczebno ci osób oty ych. W takiej sytuacji badacz mo e podj  dwie alternatywne decyzje:  

 wykluczy  osoby oty e, zmniejszy  liczebno  próby do 998 osób, zmieni  cel bada  i 
prowadzi  analiz  tylko w grupie „nadwaga” (N=100), 

 skorygowa  cel bada , utworzy  jedn  grup  osób „nadwaga i oty ” (N=102) i 
prowadzi  analiz  w ca ej próbie (1000 osób). 

W tabeli 4.5 zestawiono klasyczne sposoby opracowywania wyników bada  

ywieniowych i opisu badanej próby. Dane jako ciowe wymagaj  obliczenia liczby 

respondentów i ich procentowego udzia u (odsetka, tj. wska nika struktury) w wyró nionych 

kategoriach.  Interpretacja  wyników  zale y  od  kryteriów  (cut-off) przyj tych podczas 

tworzenia kategorii.  

Podstawowy sposób opisu danych ilo ciowych w celu scharakteryzowania próby 

obejmuje wyznaczenie warto ci przeci tnych, miar zró nicowania rozk adu i zakresu 

zmienno ci, np. minimum – maksimum (tabela 4.5). Dane ilo ciowe odnosz ce si  do 

spo ycia  sk adników  pokarmowych  s  porównywane  z  warto ciami  referencyjnymi,  tj.  



Przewodnik metodyczny bada sposobu ywienia Strona 49
 

normami ywienia i warto ciami rekomendowanymi. U ycie warto ci referencyjnych do 

analizy i interpretacji danych ywieniowych omówiono w rozdziale 7. 

 
Tabela 4.5. Podstawowy sposób opracowania wyników bada ywieniowych i opisu 

próby 
Rodzaj danych  Parametry statystyczne stosowane do opisu próby 

Dane jako ciowe Poziom grupowy: 
- obliczenie liczby i odsetka (%) respondentów w wyró nionych 

kategoriach 
- wyznaczenie kategorii obserwowanej najcz ciej w zbiorze danych, 

tj. modalnej (Mo) 
- wyznaczenie 95% przedzia u ufno ci (95%CI) dla odsetka (%) 
Poziom indywidualny: 
- wskazanie kategorii, w której znajduje si  respondent 

Dane ilo ciowe  Poziom grupowy: 
- obliczenie warto ci przeci tnych cechy, np. mediany (Me), redniej 

arytmetycznej (x) 
- wyznaczenie 95% przedzia u ufno ci (95%CI) dla redniej 
- obliczenie zakresu cechy, np. minimum-maksimum, zakresu od 10. 

do 90. centyla 
- obliczenie miar zró nicowania rozk adu cechy, np. odchylenia 

standardowego (SD), wspó czynnika zmienno ci (V, %), 
odchylenia wiartkowego (QD, tj. zakresu mi dzy 25. i 75. 
centylem) 

- opis kszta tu rozk adu cechy, np. sko no ci 
- porównanie z warto ciami referencyjnymi 
Poziom indywidualny: 
- obliczenie przeci tnego spo ycia (/osob /dzie ) z danych 

dotycz cych kilkudniowego spo ycia przez respondenta (miary jak 
dla poziomu grupowego) 

- obliczenie miar zró nicowania rozk adu dla kilkudniowego 
spo ycia przez respondenta (jak dla poziomu grupowego) 

- porównanie z warto ciami referencyjnymi 
Dane 
„pó ilo ciowe” 

Poziom grupowy: 
- obliczenie przeci tnej cz sto ci spo ycia (x), tj. redniej rangi lub 

redniej cz sto ci wyra onej jako krotno /dzie  
- obliczenie miar rozproszenia cz sto ci spo ycia, np. odchylenia 

standardowego (SD) 
 

W badaniach ywieniowych praktycznie nie istnieje mo liwo  przeprowadzenia bada  u 

wszystkich osób z populacji generalnej. Niemal zawsze parametry statystyczne s  

wyznaczane dla próby, z której pochodz  informacje zgromadzone przez badacza. Próba 



Przewodnik metodyczny bada sposobu ywienia Strona 50
 

powinna w mo liwie najlepszy sposób odwzorowa  ró norodno  populacji, któr  

reprezentuje. Jednak nie ma pewno ci, e warto  danej cechy w ca ej populacji jest taka 

sama jak w próbie. Z tego powodu obliczone wska niki – pochodz ce nawet z najlepiej 

dobranej próby – s  estymatorami warto ci cechy w populacji. To znaczy, e w pewnym 

sensie s  warto ciami „przybli onymi” w odniesieniu do populacji, które oszacowano z 

danych zgromadzonych dla próby.  

St d coraz powszechniej jest podawany dla parametrów statystycznych – np. odsetka i 

warto ci redniej – zakres nazywany 95% przedzia em ufno ci (95%CI, confidence interval). 

Jest to zakres, w którym dany parametr (np. warto rednia) znajduje si  w populacji z 

prawdopodobie stwem wynosz cym 95%. Przedzia  ufno ci pokazuje moc statystyczn  

(precyzj ) oszacowanego parametru – im w szy, tym lepiej oszacowano warto  parametru 

dla populacji, i odwrotnie – im szerszy, tym mniejszym zaufaniem mo na obdarzy  

oszacowan  warto  parametru w odniesieniu do populacji. 

Przyk ad 7 

W pewnych badaniach stwierdzono, e 72% osób jad o codziennie niadanie (wynik dla 

próby). Obliczony przedzia  ufno ci zapisano jako (95%CI: 65%; 79%). Oznacza to, e w 

ca ej populacji – z prawdopodobie stwem wynosz cym 95% – by o od 65% do 79% takich 

osób (wynik dla populacji). 

 
Wa nym etapem opisowej analizy danych jest opis kszta tu rozk adu cechy i ocena 

zgodno ci rozk adu cechy z rozk adem normalnym, np. za pomoc  tzw. sko no ci. Rozk ad 

normalny jest krzyw  o kszta cie dzwonu, wi kszo  warto ci jest symetrycznie 

rozmieszczona w pobli u warto ci redniej, warto ci cechy bardzo niskie lub bardzo wysokie 

 nieliczne, a warto rednia cechy jest równa medianie i warto ci modalnej. Ocena 

„normalno ci” rozk adu mo e by  prowadzona ró nymi testami statystycznymi, np. testem 

Ko mogorowa-Smirnowa lub Cox’a, ale ich wad  jest nadmierna czu . Z tego powodu 

bardzo u yteczna jest ocena wizualna rozk adu cechy (na wykresie). 

Poznanie rozk adu cechy jest konieczne do prawid owego doboru testów statystycznych i 

poprawnej weryfikacji hipotez. Cechy o rozk adzie niezgodnym z rozk adem normalnym nie 

mog  by  bowiem analizowane standardowymi testami statystycznymi (np. testem t-

Studenta) – w ich analizie nale y u  tzw. testów nieparametrycznych (np. testu Kruskala-

Wallisa). Innym rozwi zaniem jest logarytmiczna transformacja danych (log10 lub loge), która 

atwia „dopasowanie” danych do rozk adu normalnego. To przekszta cenie jest u ywane dla 

rozk adów prawosko nych, czyli takich, w których jest wi cej warto ci bardzo wysokich ni  
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bardzo niskich. W badaniach ywieniowych prawosko ne rozk ady maj  np. spo ycie elaza 

lub warto  energetyczna diety, a tak e spo ycie innych sk adników pokarmowych, je li 

badania wykonano w próbie o ma ej liczebno ci. 

 
Weryfikacja hipotez 

Istot  bada  naukowych jest weryfikacja hipotez i sprawdzenie prawdziwo ci za  

przyj tych przez badacza przed rozpocz ciem bada . Wymaga to sformu owania hipotezy 

zerowej i hipotezy alternatywnej, któr  badacz jest sk onny przyj , je li odrzuci hipotez  

zerow . Formu owanie hipotez wymaga posiadania pewnej wiedzy statystycznej, ale przede 

wszystkim gruntownej wiedzy merytorycznej i znajomo ci literatury przedmiotu, a tak e 

cho by minimalnego do wiadczenia. 

Wa  decyzj  jest wybór odpowiedniego testu statystycznego, który zale y od postaci 

hipotezy zerowej i hipotezy alternatywnej oraz rodzaju posiadanej informacji, np. czy dane s  

typu ilo ciowego, czy jako ciowego? Czy rozk ad cechy jest zgodny, czy niezgodny z 

rozk adem normalnym?  

Podej cie  MTMM  (multi tests, multi methods), czyli „wiele testów, wiele metod” w 

najlepszy sposób okre la decyzj  dotycz  wyboru testu (testów) do weryfikacji hipotez. 

Uznaje si , e wi ksza liczba ró nych testów u ytych w analizie statystycznej bardziej 

niezawodnie odpowie na postawione przez badacza pytanie ni  jeden test, nawet najlepiej 

dobrany. Wybrane testy powinny si  wzajemnie uzupe nia  i pozwala  na weryfikacj  

ró nych aspektów hipotezy zerowej i hipotezy alternatywnej. 

Przyk ad 8 

W pewnych badaniach postawiono hipotez  zerow , e matki i córki spo ywaj  tak  sam  

ilo  wapnia. Spo ycie wapnia okre lono metod  wywiadu 24-godzinnego w mg/dzie  u 700 

par matka-córka.  

Dobrym wyborem testów do weryfikacji hipotezy zerowej b dzie u ycie 2 testów: (i) testu 

t-Studenta dla prób zale nych do porównania redniego spo ycia wapnia przez matki i 

redniego spo ycia wapnia przez córki, (ii) wspó czynnika korelacji Pearsona do okre lenia 

wspó zale no ci mi dzy spo yciem wapnia przez matk  i córk .  

ym wyborem testów do weryfikacji hipotezy zerowej b dzie u ycie 2 nast puj cych testów: 

(i) wspó czynnika korelacji tau-Kendalla do okre lenia wspó zale no ci mi dzy spo yciem 

wapnia przez matk  i córk , (ii) wspó czynnika korelacji Pearsona do okre lenia 

wspó zale no ci mi dzy spo yciem wapnia przez matk  i córk . 
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Kolejn  decyzj  badacza jest wybór poziomu istotno ci alfa ( ), przy którym odrzuci 

hipotez  zerow  i przyjmie hipotez  alternatywn . W badaniach ywieniowych do weryfikacji 

hipotez jest zwykle przyjmowany poziom istotno ci ( ) równy 0,05. Obliczony poziom 

istotno ci (p) mniejszy od poziomu  pozwala na odrzucenie hipotezy zerowej i przyj cie 

hipotezy alternatywnej.  

W praktyce – dla nie-statystyków – weryfikacja hipotez oznacza porównanie parametrów 

opisuj cych dan  cech  i wykrywanie ró nic mi dzy grupami. Tak wi c odrzucenie hipotezy 

zerowej jest interpretowane jako istnienie (istotnych) ró nic mi dzy porównywanymi 

grupami. Niekiedy, je li ró nice mi dzygrupowe s  stwierdzane przy poziomie istotno ci  

wi kszym ni  0,05, ale mniejszym ni  0,1, to s  interpretowane jako „tendencja” do ró nicy 

mi dzy grupami. 

Nale y zaznaczy , e „ka dy wynik jest dobry”. Badacze, zw aszcza pocz tkuj cy, cz sto 

z niecierpliwo ci  poszukuj  ró nic mi dzy porównywanymi grupami i zapominaj , e „brak 

ró nic” tak e jest bardzo interesuj cym wynikiem.  

Przyk ad 9 

W pewnych badaniach stwierdzono, e nie ma podstaw aby odrzuci  hipotez  zerow  o braku 

ró nic w spo yciu warzyw i owoców przez osoby o wysokim i niskim statusie spo eczno-

ekonomicznym. Taki wynik wiadczy o zacieraniu si  ró nic w poziomie ycia, warunkach 

bytowania i mo liwo ciach zaspokajania potrzeb pokarmowych w tych warstwach 

spo ecznych, zw aszcza w spo ecze stwach, które wcze niej by y silnie zró nicowane.  

 

W tabeli 4.6 zestawiono rodzaje podstawowej analizy statystycznej stosowanej do 

weryfikacji hipotez w badaniach ywieniowych. Dobr  form  zilustrowania istniej cych 

ró nic (lub ich braku) mi dzy warto ciami przeci tnymi cechy w porównywanych grupach A 

i B jest obliczenie: 

- ró nicy bezwzgl dnej (absolute difference, AD) wyra onej w jednostkach danej cechy 

i obliczonej jako ró nica AD=A B, 

- ró nicy wzgl dnej (relative difference, RD) wyra onej w jednostkach % i obliczonej 

jako iloraz RD=(A B) 100/B. 

gdzie: 

A – oznacza wynik pomiaru w grupie A, 

B – oznacza wynik pomiaru w grupie B. 
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W przypadku grup zale nych (np. pomiarów wykonanych dwukrotnie u tej samej osoby) 

ró nice „A B” s  obliczane oddzielnie dla ka dej pary pomiarów, a nast pnie jest obliczana 

rednia arytmetyczna dla tych ró nic. Porównanie grup niezale nych (np. o ró nej p ci lub 

osób z nadwag  i bez nadwagi) wymaga niezale nego obliczenia redniej warto ci cechy w 

grupie A i redniej warto ci cechy w grupie B, a nast pnie obliczenie ich redniej ró nicy. 

 

Tabela 4.6. Rodzaje podstawowej analizy statystycznej stosowanej do weryfikacji 
hipotez w badaniach ywieniowych  

Rodzaj danych  Rodzaj analizy statystycznej do weryfikacji hipotez 
Dane jako ciowe Poziom grupowy: 

- porównanie rozk adów w grupach, np. test chi-kwadrat Pearsona, 
- obliczenie szansy (ilorazu szans, OR) wst pienia okre lonego 

zdarzenia w analizie regresji logistycznej. 
Dane ilo ciowe  Poziom grupowy: 

- porównanie warto ci przeci tnych, np. test t-Studenta, analiza 
wariancji,  

- obliczenie ró nicy bezwzgl dnej i wzgl dnej (%) mi dzy 
warto ciami przeci tnymi cech. 

Poziom indywidualny: 
- obliczenie korelacji mi dzy ró nymi cechami tego samego 

respondenta, np. korelacja liniowa Pearsona, 
- obliczenie korelacji mi dzy kolejnymi pomiarami cechy 

wykonanymi u tego samego respondenta, np. korelacja liniowa 
Pearsona, 

- obliczenie korelacji mi dzy tymi samymi cechami respondentów 
po czonych „w pary” (zale nych), np. korelacja liniowa Pearsona, 

- obliczenie ró nicy bezwzgl dnej i wzgl dnej (%) mi dzy kolejnymi 
pomiarami cechy wykonanymi u tego samego respondenta. 

Dane 
„pó ilo ciowe” 

Poziom grupowy: 
- porównanie warto ci przeci tnych, np. test U, test Kruskala-

Wallisa, test Ko mogorowa-Smirnowa. 
Poziom indywidualny: 
- obliczenie korelacji mi dzy ró nymi cechami tego samego 

respondenta, np. korelacja Spearmana, korelacja tau-Kendalla, 
- obliczenie korelacji mi dzy kolejnymi pomiarami cechy 

wykonanymi u tego samego respondenta, np. korelacja Spearmana, 
korelacja tau-Kendalla. 

 

Analiza korelacji jest testem stosunkowo atwym do wykonania, zw aszcza przez badaczy 

pocz tkuj cych. Z tego powodu jest cz sto nadu ywana w weryfikowaniu hipotez lub jej 

wyniki s  nieprawid owo interpretowane. W analizie korelacji interpretowanym parametrem 
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jest wspó czynnik korelacji (r) i wspó czynnik determinacji (R2). Wspó czynnik korelacji 

okre la si  i kierunek powi zania (wspó zale no ci) mi dzy analizowanymi cechami, ale nie 

weryfikuje ró nic mi dzy tymi cechami. Jego warto ci mieszcz  si  w zakresie [-1,00; +1,00]. 

Wspó czynnik determinacji jest miar  jako ci dopasowania modelu i informuje, jaka cz  

modelu matematycznego zosta a dopasowana do danych do wiadczanych. Jego warto ci 

mieszcz  si  w zakresie od 0 do 1 (lub do 100% je li jest wyra ony w jednostkach %). 

Zalet  wspó czynnika korelacji s  jasno zdefiniowane kryteria, które u atwiaj  badaczowi 

podejmowanie decyzji i wnioskowanie (tabela 4.7). Warto  r=0 oznacza ca kowity brak 

wspó zale no ci mi dzy cechami, r=-1,00 oznacza liniow  ujemn  wspó zale no  mi dzy 

cechami (gdy jedna cecha ro nie, to druga maleje), a r=1,00 oznacza liniow  dodatni  

wspó zale no  mi dzy cechami (obie cechy rosn  lub malej ). Prawid owa interpretacja 

wspó czynnika korelacji pozwala wy cznie na okre lenie si y powi zania i kierunku zmian 

cechy w jednej grupie, w stosunku do zmian tej cechy w innej grupie. Cecha mo e si  

zmienia  w obu grupach w pewien systematyczny sposób (cechy skorelowane), ale obie 

grupy mog  si  ró ni  wielko ci  cechy w sposób wysoce istotny. 

 

Tabela 4.7. Skala stosowana w interpretacji wyników analizy korelacji 

Wspó czynnik korelacji Interpretacja 

r = 0 Zmienne nie s  skorelowane 

0 < r  < 0,1 Korelacja nik a 

0,1  r  < 0,3 Korelacja s aba 

0,3  r  < 0,5 Korelacja przeci tna  

0,5  r  < 0,7 Korelacja wysoka 

0,7  r  < 0,9 Korelacja bardzo wysoka 

0,9  r  < 1 Korelacja prawie pe na 

r  = 1,0 Korelacja liniowa 

 

Przyk ad 10 

W pewnych badaniach porównano dwie metody (A i B) oceny spo ycia wapnia (u 5 

respondentów). W metodzie A uzyskano ci g danych [800; 860; 890; 950; 990 mg/dz.], a w 

metodzie B [500; 550; 600; 650; 700 mg/dz.]. Hipoteza zerowa: brak ró nicy mi dzy 

metodami. 
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Wyniki: Obliczona korelacja wynosi r=0,99 (p<0,001) i wiadczy o bardzo silnej 

wspó zale no ci mi dzy spo yciem wapnia okre lonym obiema metodami. rednie spo ycie 

wapnia (x SD) okre lone metod  A wynosi 898 75 mg/dz., metod  B wynosi 600 79 mg/dz. 

rednia ró nica bezwzgl dna mi dzy metod  A i metod  B wynosi AD=298 mg/dz., a rednia 

ró nica wzgl dna wynosi RD=33%. Obliczona warto  testu t-Studenta dla prób zale nych 

wynosi t=79,64 (p<0,0001) i wiadczy o istotnej ró nicy mi dzy metodami. 

Wnioski: Obie metody ró ni  si  istotnie w ocenie spo ycia wapnia. Metoda A systematycznie 

przeszacowuje spo ycie wapnia w porównaniu z metod  B. 

 

Nale y podkre li , e dane ilo ciowe dotycz ce spo ycia ywno ci oraz warto ci 

energetycznej i zawarto ci sk adników pokarmowych wymagaj  innego podej cia w doborze 

metod analizy statystycznej do weryfikacji hipotez. Wybór testu do porównania danych 

ilo ciowych powinien by  poprzedzony sprawdzeniem rozk adu cechy i jego zgodno ci z 

rozk adem normalnym. 

Z regu y spo ycie ywno ci ma rozk ad niezgodny z rozk adem normalnym. W 

porównaniach mi dzygrupowych wymaga to zastosowania testów nieparametrycznych lub 

wcze niejszej transformacji danych (np. logarytmowania), aby uzyska  rozk ad zgodny z 

rozk adem normalnym.  

Spo ycie sk adników pokarmowych ma zwykle rozk ad zgodny z rozk adem normalnym 

(z wyj tkiem elaza), pod warunkiem, e próba ma odpowiedni  liczebno , tj. liczebno  

dobrze dostosowan  do zastosowanej metody oceny sposobu ywienia i zmienno ci danej 

cechy w próbie. W takim przypadku w porównaniach mi dzygrupowych u ywa si  testów 

parametrycznych. Spo ycie sk adników pokarmowych w próbach o zbyt ma ej liczebno ci lub 

spo ycie sk adników charakteryzuj cych si  du  zmienno ci  indywidualn  (np. witamina 

A, karotenoidy) ma rozk ad niezgodny z rozk adem normalnym – w tym przypadku w 

porównaniach mi dzygrupowych nale y u  testów nieparametrycznych. 

 

Analiza regresji logistycznej 

Analiza regresji logistycznej jest szeroko stosowana w interpretacji ró nego rodzaju 

bada . W ostatnich latach praktycznie uzyska a status klasycznej metody statystycznej. Jej 

podstawowym zastosowaniem jest opracowanie wyników bada  z zakresu epidemiologii, ale 

jest wykorzystywana nawet do walidowania metod. W epidemiologii analiza regresji 

logistycznej jest stosowana do opracowania wyników bada  kliniczno-kontrolnych (case-

control study). 
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Analiza regresji logistycznej jest z regu y stosowana w badaniach o du ej liczebno ci 

próby (typu epidemiologicznego), ale jest tak e bardzo u yteczna w analizie wyników 

pochodz cych z prób o mniejszej liczebno ci.  Analiza wyst pienia okre lonego zdarzenia w 

ma ej próbie jest obci ona du ym b dem, który mo e by  skorygowany przez okre lenie 

prawdopodobie stwa wyst pienia tego zdarzenia. To zadanie dobrze spe nia analiza regresji 

logistycznej. 

Analiza regresji logistycznej jest metod  odpowiedni  dla danych jako ciowych, w 

których zmienna zale na jest dychotomiczna, tj. ma dwa stany, np. „chory” i „zdrowy” lub 

„zjad ” i „nie zjad ”. Jest tak e szeroko stosowana dla danych ilo ciowych, po ich 

przekszta ceniu w zmienn  dwustanow . Zalet  modelowania jest to, e zmienne niezale ne 

(predyktory, czynniki ryzyka) nie musz  mie  rozk adu normalnego, a interpretacja ilorazu 

szans i innych parametrów regresji jest intuicyjna. 

Wynikiem analizy regresji logistycznej jest iloraz szans (Odds Ratio,  OR),  który  jest  

warto ci  liczbow . Definicja ilorazu szans jest dosy  skomplikowana, dlatego nie zosta a 

wiernie przytoczona. Badaczowi nie-statystykowi do poprawnej interpretacji ilorazu szans 

wystarczy znajomo  „definicji uproszczonej” i praktyczne zrozumienie OR. Iloraz szans 

okre la szans  (prawdopodobie stwo) wyst pienia okre lonego zdarzenia i s y do wykrycia 

wp ywu czynników ryzyka na wyst pienie modelowanego zdarzenia (Stanisz 2007a).  

W uj ciu liczbowym iloraz szans okre la ile razy (lub o ile %) ro nie lub maleje szansa 

wyst pienia modelowanego zdarzenia w porównaniu do grupy, w której czynnik ryzyka jest 

nieobecny. Warto ci ilorazu szans mieszcz  si  zwykle w zakresie od 0 do 5, ale mog  by  

nawet wi ksze od 30. Warto ci ilorazu szans mniejsze od 1,00 oznaczaj  mniejsze 

prawdopodobie stwo zaj cia zdarzenia, a warto ci OR wi ksze od 1,00 oznaczaj  wi ksze 

prawdopodobie stwo zaj cia zdarzenia w porównaniu do grupy, w której czynnik ryzyka jest 

nieobecny. Warto  ilorazu szans powinna by  zawsze podawana z 95% przedzia em ufno ci.  

W ocenie sposobu ywienia regresja logistyczna jest wykorzystywana do wykrycia 

wp ywu czynników ywieniowych na wyst pienie choroby lub zaburze  zdrowia. Typowym 

predyktorem (zmienn  niezale ) jest nieodpowiednie spo ycie sk adnika pokarmowego (np. 

spo ycie b onnika <25 g/dzie ) lub niekorzystne zachowanie ywieniowe (np. niejedzenie 

niadania). Typow  zmienn  zale  jest wyst powanie zaburze  zdrowia (tak – nie), takich 

jak wyst powanie nadwagi, nieprawid owych wska ników profilu lipidowego, 

nieprawid owych wska ników hematologicznych, itp. Poni ej przedstawiono przyk adowe 

wyniki opracowane z wykorzystaniem regresji logistycznej. 
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Przyk ad 11 

Pewne badania mia y na celu okre lenie ryzyka wyst pienia nadwagi u m odzie y cz sto 

pij cej s odzone napoje. Grup  referencyjn  by a m odzie  pij ca s odzone napoje rzadziej 

ni  raz w tygodniu (OR=1,00).Obliczenia zestawiono w tabeli 4.8.  

 

Tabela 4.8. Iloraz szans wyst pienia nadwagi u m odzie y spo ywaj cej s odzone napoje 

Wyró niki  Iloraz szans (OR) wyst pienia nadwagi 

Liczebno  próby 1593 

Liczba osób z nadwag  283 

Udzia  osób z nadwag  (%) 17,8 

Cz sto  spo ycia s odzonych napojów  

   < raz w tygodniu  1,00 (ref.) 

   raz w tygodniu 0,98 (0,63; 1,51) 

   2-3 razy/tydzie  1,10 (0,74; 1,63) 

   4-6 razy/tydzie  1,04 (0,67; 1,62) 

   codziennie 1,62* (1,07; 2,46) 

Obja nienia: () w nawiasach podano 95% przedzia  ufno ci; ref. – grupa referencyjna; 
*p<0,05 

Wyniki: Obliczony iloraz szans dla codziennego spo ywania s odzonych napojów wynosi  
OR=1,62 (95%CI: 1,07; 2,46) i by  istotny (p<0,05). 

Interpretacja: Codzienne spo ywanie s odzonych napojów zwi ksza o 62% szans  
wyst pienia nadwagi u m odzie y w porównaniu z m odzie  pij  s odzone napoje rzadziej 
ni  raz w tygodniu. 

Wnioski: Codzienne spo ywanie s odzonych napojów sprzyja wyst powaniu nadwagi u 
odzie y. 

 

4.4. Zaawansowana analiza statystyczna informacji ywieniowych 
 
Wzory ywienia 

ywno  jest z onym uk adem wielu sk adników, które mog  wchodzi  we wzajemne 

interakcje i oddzia ywa  na organizm w wieloraki sposób. Z tego powodu poszukiwanie 

zwi zku mi dzy pojedynczym czynnikiem ywieniowym a chorob  przewlek  mo e by  

trudne. Badania ywieniowe oparte na tradycyjnym podej ciu i poszukuj ce wp ywu 

pojedynczych sk adników ywno ci mog  prowadzi  do niedoszacowania ich wp ywu na 
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zdrowie, a w rezultacie nieprawid owej interpretacji wyników bada  i formu owania b dnych 

zalece ywieniowych. 

Problemy metodyczne tradycyjnego podej cia w du ym stopniu rozwi zuje analiza 

wzorów ywienia. Jest uwa ana za podej cie holistyczne, które jest alternatywne i 

uzupe niaj ce w ocenie zale no ci mi dzy diet  a ryzykiem chorób przewlek ych. Zamiast 

poszukiwania wp ywu pojedynczych sk adników pokarmowych lub ywno ci, wzory 

ywienia oceniaj  wp yw ca ej diety i jej z ono . 

Wzory ywienia (dietary patterns, DPs) reprezentuj  zespó  wielu charakterystycznych, 

wspólnie wyst puj cych cech opisuj cych od ywianie ludzi. Cechy te mog  okre la  rodzaj i 

ilo  sk adników pokarmowych, ywno ci lub grup ywno ci, a tak e cz sto  spo ywania 

posi ków, preferowanie lub unikanie okre lonej ywno ci. Optymalne wzory ywienia, które 

reprezentuj  zespó  najkorzystniejszych dla zdrowia cech od ywiania, s  nazywane 

„wzorcami ywienia”. 

Obecnie s  rozró niane trzy sposoby wy onienia wzorów ywienia, które charakteryzuj  

technik  ich tworzenia i s  u ywane jako ich nazwa (Kant 2010, Wirfält i in. 2013): 

 metoda a’priori („hypothesis-driven”) – wzory ywienia wy onione na podstawie 
za , 

 metoda a’posteriori („data-driven”) – wzory ywienia wy onione na podstawie cech 
asnych zbioru, 

 metoda hybrydowa (hybrid method),  która  stanowi  kompilacj  obu  ww.  metod  –  
hybrydowe wzory ywienia.  

 

Wzory ywienia wy onione na podstawie za  

Wy anianie wzorów ywienia na podstawie za  by o praktykowane od dawna, 

chocia  tego post powania nie nazywano w ten sposób. Obecnie u ycie wska ników jako ci 

diety, które oceniaj  zgodno  dostosowania od ywiania respondentów do zalece  

ywieniowych jest nazywane „wy anianiem wzorów ywienia na podstawie za ”. To 

podej cie zak ada, e zale no  mi dzy wieloma ró nymi cechami od ywiania a zdrowiem 

zosta a dobrze poznana i skwantyfikowana. 

Do wy onienia wzorów ywienia typu „hypothesis-driven” s  u ywane 4 wska niki 

jako ci  diety,  wymienione  w  tabeli  4.9.  Wszystkie  wska niki  s  wyra one  warto ciami  

liczbowymi, co umo liwia podzia  respondentów na tych z niskimi wska nikami (niska 

jako  diety) i tych z wysokimi wska nikami (wysoka jako  diety). Najwi ksze 

zró nicowanie we wska nikach zdrowia jest stwierdzane u respondentów ze skrajnych grup 
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jako ci diety. Mniej wyra na zale no  mi dzy diet  i zdrowiem jest dostrzegana u 

respondentów ze „ rodkowymi” warto ciami wska ników, którzy podlegaj  wielu ró nym, 

cz sto przeciwstawnym wp ywom. 

 
Tabela 4.9. Zestawienie cech charakterystycznych sposobu wy aniania wzorów ywienia 

na podstawie za  („hypothesis-driven”) 
Nazwa  Wzory ywienia „hypothesis-driven” 
Sposób 
wy onienia  

Podej cie pre-definiowane, które jest oparte na rekomendacjach 
ywieniowych i znanej zale no ci mi dzy od ywianiem i zdrowiem 

Typ Ocenia zgodno  dostosowania do zalece ywieniowych 
Konstrukcja Wska nik (liczba) 
Metoda 
konstrukcji 

Punktem wyj cia s  wska niki jako ci diety: 
 Indeks zdrowego jedzenia (Healthy Eating Index, HEI), 
 Wska nik zdrowej diety (Healthy Diet Index, HDI), 
 Wska nik jako ci diety (Dietary Quality Index, DQI), 
 Wska nik diety ródziemnomorskiej (Mediterranean Diet Score, MDS) 

– w wielu odmianach regionalnych. 
Charakterystyka  Podzia  respondentów na tych z niskimi wska nikami (niska jako  

diety) i tych z wysokimi wska nikami (wysoka jako  diety); 
 Mo liwo  stopniowania jako ci diety; 
 Respondenci ze „ rodkowymi” warto ciami wska ników podlegaj  

wielu ró nym wp ywom. 
Konieczne 
decyzje badacza 

 Wybór cech od ywiania; 
 Adjustacja cech od ywiania na warto  energetyczn  diety; 
 Liczba zmiennych. 

 

yteczno  wzorów ywienia typu „hypothesis-driven” w du ym stopniu zale y od 

wyboru kryteriów i punktów odci cia przyj tych we wska niku jako ci diety (tabela 4.10). 

Wi kszo  kryteriów odnosi si  do chorób uk adu kr enia, lecz s abo „pasuj ” one do innych 

chorób. Z powodu takiej konstrukcji wska ników jako ci diety wyniki bada  dostarczaj  

silniejszych dowodów dotycz cych zale no ci mi dzy diet  a chorobami uk adu kr enia ni  

na przyk ad mi dzy diet  a nowotworami. Najwi ksz  wad  wzorów ywienia wy anianych 

na podstawie za  s  same za enia i przekonanie, e reprezentuj  najlepsz  wiedz  

naukow . Jednak nie ma ca kowitej pewno ci, e w istocie tak jest. 
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Tabela 4.10. Zalety i wady wzorów ywienia wy onionych na podstawie za  

(„hypothesis-driven”) 
Zalety  
 

•  u yteczne, je li kryteria i punkty odci cia zostan  jasno i trafnie 
zdefiniowane. 

Wady  
 

• ona konstrukcja. 
• Wynik zale y od przyj tych za  i punktów odci cia. 
• Niektóre z rekomendacji mog  nie reprezentowa  najlepszej wiedzy naukowej. 
• Aktualny poziom wiedzy limituje zakres oceny i wnioskowanie.  
• Wymagana jest gruntowna wiedza bazowa o „zdrowej” diecie.  
• Odnosz  si  g ównie do chorób uk adu kr enia, a s abo „pasuj ” do innych 

chorób (np. nowotworowych). 
• Nie ma pewno ci czy istniej  wzory ywienia tworzone w oparciu o 

rekomendacje. 
• Ma a si a ró nicuj ca, je li kryteria maj   podzia  dychotomiczny 

(dwustanowy). 
 
Praktycznym problemem, z którym si  spotykaj  badacze u ywaj cy metody „hypothesis-

driven” do wy onienia wzorów ywienia, jest du e rozpowszechnienie b dów ywieniowych 

w populacji. To sprawia, e tylko nieliczni respondenci mog  by  zakwalifikowani do grupy o 

wysokiej jako ci diety. Wi kszo  respondentów skupia si  w „ rodkowym” zakresie 

warto ci wska ników i posiada ma o charakterystyczne cechy od ywiania, co powoduje 

trudno ci w interpretacji. Na przyk ad, w ogólnopolskich badaniach zachowa ywieniowych 

dziewcz t stwierdzono, e wzór ywienia „sprzyjaj cy zdrowiu” mia o tylko 4% próby 

(tabela 4.11). 

 
Tabela 4.11. Przyk adowe wzory ywienia wy onione dwiema metodami i ich rozk ad w 

reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej dziewcz t w wieku 13-21 lat 
(Projekt GEBaHealth) 

Metoda „hypothesis-driven” Metoda „data-driven” 
• Wzór ywienia: zachowania ywieniowe 

sprzyjaj ce zdrowiu (4% próby) 
• Wzór ywienia: zachowania ywieniowe 

niesprzyjaj ce zdrowiu (17% próby) 
• Wzór ywienia: zachowania ywieniowe 

ani sprzyjaj ce, ani niesprzyjaj ce 
zdrowiu (79% próby) 

• Wzór urozmaicony wysokot uszczowy 
(25% próby) 

• Wzór ma o urozmaicony 
niskot uszczowy niskob onnikowy (21% 
próby) 

• Wzór niskob onnikowy (29% próby) 
• Wzór niskot uszczowy (25% próby) 

Obja nienia: „hypothesis-driven” – wzory wy onione na podstawie za ; „data-driven” – 
wzory wy onione na podstawie cech w asnych zbioru 
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Wzory ywienia wy onione na podstawie cech w asnych zbioru 

Wy anianie wzorów ywienia na podstawie cech w asnych zbioru ma stosunkowo m od  

histori . Jest ona ci le powi zana z rosn  dost pno ci  pakietów statystycznych i 

mo liwo ci  wygodnego u ywania wielowymiarowych technik statystycznych.  

Wy onienie wzorów ywienia metod  „data-driven” nie wymaga adnych za   

wst pnych, dlatego badacza nie ogranicza wcze niej zgromadzona wiedza. S  one odkrywane 

na podstawie cech w asnych zbioru danych za pomoc  analizy g ównych sk adowych i bardzo 

do niej podobnej analizy czynnikowej oraz za pomoc  analizy skupie  (tabela 4.12). 

 
Tabela 4.12. Zestawienie cech charakterystycznych sposobu wy aniania wzorów 

ywienia na podstawie cech w asnych zbioru („data-driven”) 
Nazwa  Wzory ywienia „data-driven” 
Sposób 
wy onienia  

Podej cie „bez za  wst pnych”, w którym wzory ywienia s  
odkrywane na podstawie cech w asnych zbioru danych. 

Typ Identyfikuje zachowania ywieniowe 
Konstrukcja Czynnik lub skupienie 
Metoda 
konstrukcji 

Wielowymiarowe techniki statystyczne: 
 Analiza g ównych sk adowych (Principal Component Analysis, PCA) –

poszukiwanie zmiennych silnie skorelowanych i identyfikacja 
czynników g ównych (z mo liwo ci  eliminacji zmiennych s abo 
skorelowanych), 

 Analiza czynnikowa (Factor Analysis, FA) – poszukiwanie zmiennych 
silnie skorelowanych i identyfikacja czynników, 

 Analiza skupie  (Cluster Analysis, CA) – grupowanie respondentów na 
podstawie odleg ci euklidesowych i identyfikacja skupie ; 

Charakterystyka Analiza g ównych sk adowych i analiza czynnikowa: 
 Czynniki s  skalami tworzonymi na podstawie korelacji nowej 

zmiennej z wieloma produktami (sk adnikami); 
 Respondenci maj  niskie, rednie lub wysokie warto ci czynników; 
 Mo liwo  stopniowania jako ci diety. 

Analiza skupie : 
 Du e skupienia reprezentuj  zachowania wspólne dla wielu 

respondentów; 
 Ma e skupienia reprezentuj  bardzo specyficzne zachowania niewielu 

respondentów (grupy nietypowe); 
 Wybory ywno ci typowe dla wielu respondentów w ma ym stopniu 

decyduj  o tworzonych skupieniach; 
 Skupienia s  kategoriami, w których po grupowaniu respondentów nie 

jest rozwa ane ich zró nicowanie; 
 Brak mo liwo ci stopniowania jako ci diety, mniejsza moc 

statystyczna. 
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cd. tabeli 4.12. 
Konieczne 
decyzje badacza 

Analiza g ównych sk adowych i analiza czynnikowa: 
 tworzenie czynników (nowych zintegrowanych cech) i „utrata” 

oryginalnych danych ywieniowych; 
 Unikanie utraty oryginalnych danych zwi ksza moc statystyczn . 

Analiza skupie : 
 przekszta canie danych wej ciowych (np. standaryzacja lub adjustacja 

na warto  energetyczn ), 
 identyfikacja wzorów do raportowania, 
 identyfikacja wzorów do dalszej analizy, 
 interpretacja i nadanie wzorom nazwy. 

 
Analiza g ównych sk adowych i analiza czynnikowa opieraj  si  na poszukiwaniu cech 

od ywiania (zmiennych), które s  silnie skorelowane – to one tworz  „czynnik” 

identyfikowany jako wzór ywienia. Czynniki s  skalami, co daje mo liwo  stopniowania 

jako ci diety i wyró nienia respondentów o niskich, rednich lub wysokich warto ciach 

czynników. Do podzia u respondentów na grupy z regu y s  stosowane zakresy tercylowe, 

kwartylowe, kwintylowe, a nawet decylowe (por. przypisy w rozdziale 4). Tworzenie 

czynników, które s  nowymi zintegrowanymi cechami od ywiania prowadzi do „utraty” 

oryginalnych danych ywieniowych i w swoisty sposób mo e skomplikowa  interpretacj  

wyników. Pozwala jednak na stworzenie zintegrowanego i obrazowego opisu diety. Jednymi 

z najcz ciej przytaczanych w pi miennictwie naukowym wzorów ywienia, wy onionymi za 

pomoc  analizy g ównych sk adowych, s  dwa wzory ywienia: „rozs dny” i „zachodni” 

(rys. 4.2). 

Wysokot uszczowe produkty mleczne

Rafinowane produkty zbo owe

Ziemniaki

Mas o

Mi so przetworzone

Czerwone mi so

Pe noziarniste produkty zbo owe

Ryby i owoce morza

Str czkowe

Owoce

Warzywa 

Wzór rozs dny
(„Prudent” pattern)

Wzór zachodni
(„Western” pattern)

r=0,67

r=0,37

r=0,55

r=0,53

r=0,49

r=0,64

r=0,65

r=0,67

r=0,55

r=0,41

r=0,49
 

Obja nienia: r – adunek czynnikowy (wspó czynnik korelacji) mi dzy pojedynczymi cechami 
od ywiania (zmiennymi wej ciowymi) a wzorem ywienia (czynnikiem)  
Rys. 4.2. Przyk adowe wzory ywienia wy onione na podstawie cech w asnych zbioru 

danych za pomoc  analizy g ównych sk adowych 
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Analiza skupie  opiera si  na grupowaniu respondentów na podstawie odleg ci 

euklidesowych. W tym samym skupieniu s  „umieszczani” respondenci, których 

charakteryzuje du e matematycznie zdefiniowane podobie stwo wewn trzgrupowe i du e 

zró nicowanie mi dzygrupowe, przy czym kryteria tego podobie stwa mog  by  wcze niej 

nieznane (tabela 4.12). Ta metoda statystyczna zosta a opracowana ponad 100 lat temu przez 

polskiego naukowca – antropologa, statystyka i demografa – Jana Czekanowskiego (1882-

1965) i jest obecnie stosowana w wieku dziedzinach nauki.  

Identyfikowane skupienia (wzory ywienia) s  kategoriami, dlatego w przeciwie stwie do 

analizy g ównych sk adowych i analizy czynnikowej, nie istnieje mo liwo  stopniowania 

jako ci diety, co zmniejsza moc statystyczn . W czane do analizy zmienne opisuj ce cechy 

od ywiania maj  cz sto zró nicowany zakres i skal . Na przyk ad, typowy zakres warto ci 

energetycznej diety to 1500-4000 kcal/dzie , a spo ycia elaza to 5-25 mg/dzie . Z tego 

powodu badacz musi podj  decyzj  o przekszta caniu (lub nie) danych wej ciowych. 

Zazwyczaj zró nicowane dane s  standaryzowane, ale ich adjustowanie na warto  

energetyczn  jest ju  przekszta ceniem mniej popularnym.  

W analizie skupie  kluczow  decyzj  podejmowan  przez badacza jest wybór liczby 

wy onionych wzorów ywienia oraz ich identyfikacja, a tak e wybór wzorów, dla których 

dzie nast pnie analizowana wspó zale no  ze wska nikami zdrowia. Nadawanie nazwy 

wzorom ywienia wy onionym w analizie skupie  cechuje wi kszy subiektywizm ni  w 

analizie g ównych sk adowych i analizie czynnikowej. Uwa a si , e wzory ywienia 

wy aniane za pomoc  analizy g ównych sk adowych i analizy czynnikowej w wi kszym 

stopniu wykorzystuj  kryteria ilo ciowe i wymagaj  mniejszej liczby subiektywnych decyzji 

ni  w przypadku analizy skupie . 

Niezale nie od zastosowanej techniki wielowymiarowej, wzory ywienia wy onione na 

podstawie cech w asnych zbioru lepiej odwzorowuj  rzeczywisto  ni  wzory ywienia 

wy onione na podstawie za  (tabele 4.10 i 4.13). S  bli sze realnego wiata, w którym 

ywno  i sk adniki s  spo ywane w uk adach z onych, za  brak za  wst pnych 

uniezale nia je od aktualnej wiedzy i pogl dów naukowych. Si a statystycznego 

wnioskowania ro nie, je li do analizy jest w czana wi ksza liczba cech ywieniowych 

(zmiennych). 
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Tabela 4.13. Zalety i wady wzorów ywienia wy onionych na podstawie cech w asnych 
zbioru („data-driven”) 

Zalety  
 

• Nie wymagaj  wst pnych za . 
•  bli sze realnego wiata, w którym ywno  i sk adniki s  spo ywane w 

uk adach z onych.  
• Analiza wielu cech umo liwia ocen  efektu skumulowanego wp ywu 

pojedynczych czynników, który mo e przewy sza  wp ywy pojedynczych 
czynników. 

• Wi ksza liczba czynników mo e dostarcza  „silniejszych dowodów 
statystycznych”. 

Wady  
 

• Mog  nie reprezentowa  optymalnych wzorów ywienia. 
• Nie s  optymalne, tj. je li efekt zdrowotny jest specyficzny dla sk adnika, wtedy 

pojawia si  efekt „rozcie czenia” zak ócony wp ywem innych czynników. 
•  uwarunkowane rodowiskowo (SES), kulturowo, etnicznie, zmieniaj  si  z 

wiekiem, co powoduje trudno ci w porównywaniu. 
 

ycie metody „data-driven” do wy onienia wzorów ywienia nie jest rekomendowane w 

przypadku istnienia silnej i specyficznej zale no ci mi dzy sk adnikiem pokarmowym a jego 

efektem zdrowotnym (np. kwas foliowy – wady cewy nerwowej). W czenie do budowanego 

modelu wielu dodatkowych czynników zniekszta ca wspó zale no  i os abia si  

statystycznego wnioskowania z powodu pojawienia si  efektu „rozcie czenia” i wp ywu 

innych czynników. 

Wzory ywienia wy aniane na podstawie cech w asnych zbioru mog  nie spe nia  

oczekiwa  badacza, który d y do wykrycia spolaryzowanych wzorów – optymalnych i nie 

optymalnych. Taka sytuacja zdarza si  nadspodziewanie cz sto, a przyk ad takich wyników 

przedstawiono powy ej w tabeli 4.11. aden z czterech wzorów ywienia wy onionych na 

podstawie cech w asnych zbioru nie by  zgodny z rekomendacjami ywieniowymi. 

Unikatowy charakter wzorów ywienia wy anianych na podstawie cech w asnych zbioru 

jest ich zalet , ale i wad . Wzory ywienia wy aniane na podstawie cech w asnych zbioru 

zale  od sytuacji spo eczno-ekonomicznej (SES), uwarunkowa  kulturowych i etnicznych 

oraz indywidualnych cech respondenta, które zmieniaj  si  z wiekiem. To generuje trudno ci 

w porównywaniu wzorów ywienia odkrywanych przez ró nych badaczy, a nawet tych 

samych badaczy, ale w ró nych populacjach/próbach. 

Znajomo  zalet i ogranicze  wzorów ywienia wy anianych ró nymi metodami pozwala 

unikn  ich niepo danych konsekwencji i w pe ni wykorzysta  zalety. Niew tpliwie, analiza 

wzorów ywienia sta a si  obecnie standardowym podej ciem w ocenie zale no ci mi dzy 

diet  a ryzykiem chorób przewlek ych, poniewa  ocenia wp yw ca ej diety i jej z ono . 
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Wiele kwestii wymaga rozwi zania i udoskonalenia. Uwa a si , e s  potrzebne nast puj ce 

dzia ania:  

- opracowanie nowych innowacyjnych sposobów okre lania wzorów ywienia,  

- walidacja powszechnie u ywanych metod identyfikacji wzorów ywienia, 

- badanie wp ywu b dów w ocenie sposobu ywienia na identyfikowane wzory ywienia.  
 

4.5. Interpretacja wyników 
 

W interpretacji wyników nale y unika  schematycznego podej cia i traktowania wyniku 

weryfikacji hipotezy jako rozstrzygaj cego. Bardzo du a liczebno  próby u atwia wykrycie 

nawet nik ych ró nic mi dzy warto ciami rednimi lub rozk adami, nadaj c wynikom wi ksze 

znaczenie ni  na to zas uguj . Przeciwnie, ma a liczebno  próby i/lub du a zmienno  cechy 

w próbie utrudniaj  wykrycie ró nic mi dzy warto ciami rednimi lub rozk adami, nawet 

wtedy, gdy s  one bardzo wyraziste. Taka sytuacja wymaga od badacza decyzji czy przyj  i 

interpretowa  uzyskany wynik, czy te  kontynuowa  badania, np. zwi kszaj c liczebno  

próby, poprawiaj c dobór próby i jej reprezentatywno  dla populacji.  

Zawsze interpretacja wyników powinna uwzgl dnia  okoliczno ci uzyskania wyniku 

(czyli oszacowanej warto ci parametru), a mianowicie: wielko  próby, jej reprezentatywno  

dla populacji, zmienno  indywidualn  parametru, zalety i ograniczenia zastosowanej metody 

oceny sposobu ywienia, itp. Ma a wielko  próby, nie reprezentatywny dobór  próby, du a 

zmienno  cechy w próbie (i populacji) powinny sk ania  badacza do bardzo ostro nego 

formu owania opinii i wnioskowania. Niekiedy organizacja bada  i uzyskane wyniki nie 

pozwalaj  na sformu owanie ogólnego wniosku odnosz cego si  do ca ej populacji, za  

wnioskowanie musi by  odnoszone wy cznie do badanej próby, bez mo liwo ci 

generalizowania. 

Na zako czenie nale y podkre li , e zastosowanie analizy statystycznej w opracowaniu 

wyników bada ywieniowych jest konieczno ci , nawet je li interpretacja wyników analizy 

wymaga wnikliwo ci i ostro no ci. Analiza statystyczna jest usystematyzowanym sposobem 

szukania zale no ci mi dzy cechami. Bez analizy statystycznej nie jest mo liwe wykrycie 

regu  (prawid owo ci) rz dz cych wiatem przyrody.  

 
DDzzii kkuujj   mmggrr  MMoonniiccee  KKooppee   zzaa  sspprraawwddzzeenniiee  zzggooddnnoo ccii  tteekkssttuu  

zz  tteeoorreettyycczznnyymmii  ppooddssttaawwaammii  aannaalliizzyy  ssttaattyyssttyycczznneejj  ii  wwaa nnee  ssppoossttrrzzee eenniiaa..  
DDzzii kkuujj   ddrr  hhaabb..  iinn ..  JJoollaanncciiee  CCzzaarrnnooccii sskkiieejj  ii  mmggrr  iinn ..  BBeeaacciiee  KKrruussii sskkiieejj  

zzaa  cceennnnee  uuwwaaggii  ddoottyycczz ccee  tteekkssttuu..  
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5. Korzystanie z baz danych o sk adzie i warto ci od ywczej ywno ci 
w ocenie sposobu ywienia 

Hanna Kunachowicz, 
Instytut ywno ci i ywienia w Warszawie 
 
5.1. Wst p 

 
Informacje zebrane w kwestionariuszu oceny sposobu ywienia s  na ogó  wyra one w 

ilo ci produktów spo ywczych spo ytych w ci gu jednego, przeci tnego dnia przez dan  

osob . Niezb dne jest ich przeliczenie na sk adniki od ywcze.  

Sk adniki od ywcze bardziej ani eli produkty mog  by  korelowane ze wska nikami 

stanu od ywienia czy te  stanu zdrowia badanego cz owieka lub wybranej populacji. 

Wspó cze nie wiele takich zale no ci jest przedmiotem bada . Przyk adem mo e tu by  

wyst powanie nadci nienia t tniczego, które koreluje z zawarto ci  sodu w diecie, a nie z 

zawarto ci  produktów konserwowanych, o których wiemy, e zawieraj  na ogó  znacz ce 

ilo ci sodu. Jednak e, jeszcze w po owie XX wieku przeprowadzano korelacj  z produktami, 

czy grup  produktów, poniewa  brak by o danych o warto ci od ywczej poszczególnych 

produktów. 

Warto  od ywcza jest to przydatno  danego produktu do pokrycia zapotrzebowania 

cz owieka na sk adniki od ywcze. Wszystkie uznane za niezb dne sk adniki od ywcze s  

wymienione w normach ywienia. Jest ich oko o 80. Od ka dego z nich mo e zale  jedna 

lub kilka wybranych cech zdrowia cz owieka np. nadmiar energii – oty , niedobór bia ka – 

niedo ywienie, brak witamin antyoksydacyjnych – podatno  na przewlek e choroby 

niezaka ne i inne. W pracach epidemiologicznych zale no ci te mog  by  badane, je li 

zgromadzone zostan  dane o spo yciu produktów i przeliczone na spo ycie sk adników 

od ywczych oraz dane o stanie zdrowia dla danej populacji. 

 
5.2. Tabele i bazy danych o sk adzie ywno ci 
 

Tabele wydane w formie ksi kowej lub bazy danych o sk adzie ywno ci zapisane na 

no nikach elektronicznych zawieraj  informacje o warto ci od ywczej, czyli zawarto ci 

sk adników od ywczych w wybranych produktach. 

Warto ci zawarte w tabelach zazwyczaj podane w przeliczeniu na 100 g cz ci jadalnych 

produktu, i wyra ane w jednostkach przyj tych w normach dla poszczególnych sk adników 

od ywczych np. bia ko w gramach, witamina B1 czy elazo w miligramach, a retinol oraz 

selen w mikrogramach. Nawet sk adniki takie jak kwasy t uszczowe, które s  oznaczane 
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analitycznie jako procentowy udzia  w t uszczu ca kowitym czy aminokwasy wyra ane w 

stosunku do bia ka ca kowitego s  odpowiednio przeliczane, aby w tabelach wyrazi  ich 

zawarto  w 100g produktu.  

Dodatkowo podana jest informacja o zawarto ci w produkcie cz ci niejadalnych – 

odpadków. Umo liwia to przeliczenie ilo ci rozpatrywanego sk adnika zawartego w 

cz ciach jadalnych na jego zawarto  w produkcie rynkowym, co ilustruje poni ej 

przedstawiony przyk ad. Przeliczenie na produkt rynkowy wymaga pos enia si  warto ci  

zamieszczon  w rubryce „% odpadków”. Na przyk ad je eli chcemy wiedzie , ile witaminy C 

zawieraj  kupione  przez  nas  ziemniaki,  to  wykorzystuj c  zawarte  w  tabelach  dane  o  

zawarto ci odpadków, mo emy dokona  przeliczenia z cz ci jadalnych na produkt rynkowy 

w nast puj cy sposób: 

100 g surowych ziemniaków zawiera 22 g odpadków, 
cz ci jadalnych jest wi c 100 g – 22 g = 78 g. 

Odczytana z tabel zawarto  witaminy C w 100 g cz ci jadalnych 
ziemniaków surowych wynosi 14,0 mg. 

100 g surowych ziemniaków zawiera tyle witaminy C, ile 78 g cz ci jadalnych, 
a wi c  (78 :100)  14,0 mg = 10,9 mg. 

A wi c zawarto  witaminy C w 100 g surowych ziemniaków rynkowych 
wynosi 10,9 mg. 

 

Forma ksi kowa tabel o sk adzie ywno ci, je li uwa nie przeczyta si  wst p oraz 

przeanalizuje si  dane liczbowe zawarte w tabelach, pozwala atwiej zrozumie  zamieszczone 

informacje ani eli forma elektroniczna. 

Zastosowanie baz danych w formie elektronicznej do oblicze  warto ci od ywczej 

badanych diet przyczyni o si , zw aszcza w pierwszym okresie ich stosowania tj. w latach 

dziewi dziesi tych XX wieku, do wykrycia wielu b dów, jakie mog  wyst pi  podczas 

obliczania ilo ci spo ytych z diet  poszczególnych sk adników od ywczych i wynikaj cych z 

nich nieprawid owych interpretacji. Du e trudno ci sprawia dokonanie w ciwego wyboru z 

bazy danych produktu spo ywczego, który w jak najbli szym stopniu powinien odpowiada  

temu, który osoba badana wymieni a w ankiecie. Dotyczy to zw aszcza produktów z onych, 

np sa atka warzywna. Ponadto problem stanowi niejasny opis produktów, np. rodzaju i 

technologii spo ywanych frytek. Frytki przygotowane ze wie ych ziemniaków ch on  

znacznie mniejsze ilo ci t uszczu ni  frytki z mro onych ziemniaków. St d przyj cie danych 

o zawarto ci t uszczu we frytkach wytwarzanych w krajach Europy po udniowej – Basenu 

Morza ródziemnego by oby nieprawid owe w krajach Europy Pó nocnej czy rodkowej i na 
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odwrót. Je eli znany jest sposób przygotowania frytek, wtedy atwiej jest zastosowa  

odpowiednie dane o zawarto ci w nich t uszczu. Innym przyk adem niejasnego opisu mo e 

by  nieprawid owe t umaczenie nazwy w asnej produktu, np. wyrobu czekoladowego „Ptasie 

mleczko” na nic nie mówi ce po angielsku t umaczenie tej nazwy “Bird’s milk”. 

Kolejnym czynnikiem wp ywaj cym na prawid owo  oblicze , s  tzw. „puste miejsca”. 

Je eli w bazie o sk adzie ywno ci brakuje danych o poszczególnych aminokwasach to mo e 

si  okaza , e w 100 g bia ka diety znajduje si  np. 55 g aminokwasów, co jest oczywi cie 

absurdem. Dotyczy  to mo e wielu sk adników, je eli kto  u yje np. przypadkowych 

niesprawdzonych informacji o sk adzie ywno ci. Obecnie w Internecie mo na znale  wiele 

takich róde . Dane tam zawarte cz sto pochodz  z informacji ywieniowej zamieszczonej na 

opakowaniach produktów spo ywczych. Z za enia jest ona niepe na w porównaniu do tabel 

– podawana jest tylko zawarto  wybranych sk adników od ywczych. Niektórzy autorzy 

takich „ róde ” w przypadku gdy nie dysponuj  danymi o zawarto ci konkretnego sk adnika 

od ywczego podaj  warto  „zero”, zamiast napisa  brak danych. Np. zerowa zawarto  

cholesterolu w serze gouda nie oznacza, e tam go nie ma, lecz, e jego zawarto  jest 

nieznana, poniewa  sery podobnie jak inne produkty zwierz ce zawieraj  w swoim sk adzie 

cholesterol. 

ytkownik tabel musi dokona  w ciwego wyboru produktu w sytuacji braku w bazie 

danych produktu wymienionego w ankiecie. Najlepiej wykorzysta  dane produktu 

podobnego, np. gdy w ankiecie podano „bu ka s odka” - w tabelach odpowiednikiem b dzie 

bu ka ma lana lub cha ka, lub gdy podano „szynka babuni” – szynka wieprzowa gotowana. 

Je li brakuje odpowiednika mo na szuka  danego produktu w uznanej bazie danych innego 

europejskiego kraju.7 W wyj tkowych przypadkach, je eli brakuje danych o warto ci 

energetycznej i sk adnikach podstawowych mo na skorzysta  z danych podanych na etykiecie 

przez producenta, np. kasza kuskus, ry  basmati, deser mleczny z kasz  mann , lody, sorbety.  

Nale y szczególnie zwraca  uwag  czy produkt nie jest wzbogacany. Dodatek 

sk adników od ywczych w bardzo znacznym stopniu zmienia jego warto  od ywcz , np. 

soki wzbogacane i nie wzbogacane, zbo owe produkty niadaniowe. W ró nych krajach 

europejskich wzbogacanie obligatoryjne mo e dotyczy  ró nych produktów. W Polsce dodaje 

si  jod do soli kuchennej, podczas gdy w Szwajcarii i w Danii sól jodowana dodawana jest do 

produktów przetwarzanych przemys owo a nie jest u ywana w gospodarstwie domowym. 
                                                
7 Linki do wybranych narodowych baz danych: 
ameryka ska – www.nal.usda.gov, du ska – www.foodcomp.dk, fi ska – www.fineli.fi,  
francuska – www.afssa.fr, niemiecka – www.sfk-online.net, s owacka – www.florafood.com,  
polska – www.izz.waw.pl,  



Przewodnik metodyczny bada sposobu ywienia Strona 71
 

Wa nym elementem przygotowania danych o warto ci od ywczej, przeznaczonych do 

umieszczenia w tabelach i bazach danych s  badania analityczne. Wiarygodne dane o sk adzie 

ywno ci powinny by  otrzymywane przy zastosowaniu odpowiednich metod analitycznych. 

Metody referencyjne maj ce zastosowanie w badaniach sk adu ywno ci powinny by  

wybierane z metod publikowanych przez mi dzynarodowe organizacje, takie jak CEN, ISO 

oraz AOAC International. Organizacje te cz sto uaktualniaj  zalecane metody analityczne. 

Organizacja analityczna AOAC (Official Methods of Analysis) wydaje periodycznie 

czasopismo Journal of AOAC, w którym wymieniane s  i opisywane metody analityczne 

uznane i polecane na wiecie do oznaczania poszczególnych sk adników od ywczych. Zaleca 

si , aby wszystkie umieszczone w tabelach b  bazie danych wyniki pochodzi y z oznacze  

wykonanych metodami analitycznymi wed ug standardów mi dzynarodowych. 

Zalecane jest równie , aby badania analityczne by y wykonane w laboratorium 

akredytowanym, charakteryzuj cym si  wdro eniem systemu jako ci wg normy ISO/IEC 

17025. Szczególnie wa ne jest, aby dane o sk adzie podstawowych surowców, jak np. m k, 

mi sa, mleka itd. pochodzi y z bada  analitycznych przeprowadzanych co kilka-kilkana cie 

lat w danym kraju. Musz  one opiera  si  na odpowiedniej liczbie prób pobranych zgodnie z 

zasadami próbkobrania. Przeprowadzenie takich bada  jest zawsze pracoch onne i kosztowne, 

ale niezb dne dla wiarygodno ci uzyskiwanych warto ci. Z otrzymanych wyników uzyskuje 

si  warto ci rednie, które zamieszczane s  w tabelach. 

Zawarto  sk adników od ywczych w produktach z onych z wielu sk adników np. 

pieczywo, dania obiadowe, pizza, dania serwowane w barach szybkiej obs ugi i wiele innych 

mo e by  obliczona na podstawie receptur i sk adu surowców. Cz sto niezb dne jest 

dokonanie analiz pó produktów np. kuwertury czekoladowej stosowanej do produkcji 

czekolady czy mieszaniny bia kowo-pekluj cej u ywanej w produkcji w dlin, bo bez nich nie 

mo na policzy  zawarto ci sk adników w wyrobie.  

ycie ró nych baz danych do obliczania warto ci od ywczej diet powoduje znacz ce 

ró nice w wynikach dotycz cych zawarto ci sk adników od ywczych, szczególnie 

sk adników mineralnych i witamin. Polskie porównanie krajowej bazy danych ze s owack  

Aliment  wskazuje generalnie na zgodno  uzyskiwanych wyników z wyj tkiem wyników 

retinolu i sk adników mineralnych, np. miedzi. 

W Instytucie ywno ci i ywienia w latach 1985-2005 prowadzono liczne porównania 

warto ci analitycznych z warto ciami obliczonymi na podstawie tabel lub bazy danych 

wykazuj c w wi kszo ci przypadków zgodno  tych dwóch metod. Dotyczy y one 

porównania zawarto ci sk adników podstawowych, witamin, sk adników mineralnych. Jest to 
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jeden z najlepszych sposobów sprawdzania wiarygodno ci warto ci rednich zamieszczonych 

w tabelach. 

 

5.3. Obliczanie warto ci od ywczej produktów z onych umieszczonych 
w tabelach i w bazie danych 

 
Przy obliczeniach warto ci od ywczej niezb dna jest znajomo  wydajno ci lub 

wspó czynników wydajno ci produktu z onego, np. danej potrawy. Na ogó  wspó czesne 

ksi ki kucharskie nie podaj  wydajno ci, co uniemo liwia wykorzystanie takich przepisów. 

W tej sytuacji, aby móc oblicza  warto  od ywcz  nowych potraw, musz  zosta  

wyznaczone do wiadczalnie stosowne wspó czynniki wydajno ci. Wa ne jest zastosowanie 

indywidualnych wspó czynników retencji (zachowania) sk adników od ywczych zwi zanych 

np. z technik  kulinarn . Inne bowiem b  straty witamin w czasie gotowania, duszenia czy 

sma enia. Odmienne straty s  w procesie mro enia i w trakcie wielu innych zabiegów 

technologicznych. 

Z tego wzgl du w ocenie spo ycia wa nym elementem jest uwzgl dnianie wydajno ci i 

strat technologicznych poszczególnych sk adników od ywczych. W tabelach i bazie danych 

zawarto  sk adników w surowcach, np. w ziemniakach, owocach, warzywach itp. jest 

podawana w produkcie surowym, a wi c bez strat. W przypadku produktów przemys owo 

przetworzonych, gdzie zosta y zastosowane procesy technologiczne (np. przy otrzymywaniu 

ki, mleka UHT, serów, w dlin i in.) zosta y uwzgl dnione zarówno straty jak i wydajno  

procesu. W systemie Langual rejestrowany jest rodzaj procesów. Podobnie w potrawach, 

równie  zosta y uwzgl dnione i wydajno  i straty kulinarne. Wielko  strat kulinarnych 

podana jest w tabeli we wst pie do Tabel z 2005 roku. A zatem je li liczymy warto  

od ywcz  potrawy z jej surowców to musimy straty uwzgl dni , je li za  pos ugujemy si  

danymi o potrawie z Tabel lub bazy danych, to straty zosta y uwzgl dnione i korekta jest 

zb dna. Wymaga to indywidualnego podej cia do zebranych w ankiecie danych o spo yciu. 

Niektóre ga zie przemys u spo ywczego np. piekarstwo publikuj  swoje receptury dla 

wielu wyrobów, w postaci wydawnictw. To jest najlepsz  drog  do prowadzenia oblicze  na 

podstawie dobrze przygotowanych, opublikowanych informacji o recepturach wyrobów. 

Trzeba pami ta , e w dobie gospodarki rynkowej nie s  obowi zkowe do stosowania w 

zak adach produkcyjnych jednakowe receptury. Cz sto produkt o tej samej b  zbli onej 

nazwie mo e by  wytwarzany w oparciu o inn  receptur , stosowan  tylko w danym 

przedsi biorstwie. Ponadto obecnie receptury produktów spo ywczych s  poufne i coraz 
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rzadziej producenci ywno ci udost pniaj  je na potrzeby opracowywania tabel sk adu i 

warto ci od ywczej ywno ci. Pos ugiwanie si  niepe nymi informacjami o sk adzie receptur 

mo e by  powa nym ród em b dów. 

Przy wykorzystywaniu danych o sk adzie ywno ci na podstawie pi miennictwa (tzn. 

danych kompilacyjnych) wa ne jest dokonanie oceny jako ci bada , na podstawie których 

uzyskano dane warto ci. Tak post powano przy przygotowywaniu europejskiej bazy danych o 

zawarto ci sk adników bioaktywnych (Bioactive compounds food database). 

Przestrzeganie zasad obliczania sk adu i warto ci od ywczej produktów spo ywczych ma 

podstawowe znaczenie dla wiarygodno ci danych zawartych w krajowych tabelach i bazach 

danych. 

 

5.4. Ustalenia mi dzynarodowe i europejskie dotycz ce baz danych 
o sk adzie ywno ci 

 
W latach 80-tych XX wieku z inicjatywy FAO powo ano na wiecie regionalne centra 

zajmuj ce si  gromadzeniem danych o sk adzie ywno ci w danym regionie. W 1984 r. w 

ramach Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych powsta a organizacja mi dzynarodowa 

(International Network of Food Data System – INFOODS). Jej celem jest koordynacja 

wysi ków na rzecz poprawy jako ci, wiarygodno ci i dost pno ci danych o sk adzie ywno ci 

we wszystkich krajach wiata. Jako jedne z pierwszych w tworzonej przez INFOODS sieci 

globalnej powsta y regionalne organizacje: EUROFOODS i NORFOODS – obejmuj ce kraje 

europejskie, a nast pnie ASEANFOODS i AFROFOODS, które obj y swym zasi giem 

regiony krajów rozwijaj cych si . 

W 1997 roku powo any zosta  Komitet ds ywno ci dla Krajów Europy rodkowej i 

Wschodniej (CEECFOODS). Jego zadaniem by o m.in. utworzenie komputerowej bazy 

danych odno nie sk adu i warto ci od ywczej produktów spo ywczych i potraw 

(wprowadzenie jednolitego systemu ich kodowania), ulepszanie programu komputerowego 

ALIMENTA s cego do oblicze  i oceny warto ci od ywczej racji pokarmowych oraz 

zapewnienie swobodnej wymiany danych o jako ci ywno ci. W Unii Europejskiej w tym 

samym czasie projekt COST gromadzi  specjalistów z krajów UE, którzy pracowali nad tymi 

samymi zagadnieniami. 
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CENTRA ZAJMUJ CE SI  PRACAMI NAD BAZAMI DANYCH 
O SK ADZIE YWNO CI W WIECIE 

 
1949-1960 FAO  Food Composition Tables 
1983 FAO/UNU  INFOODS*/ (International Food Data) 
 
  INFOODS 
 
   SAARCFOODS - South Asian Association for Regional 
      Cooperation 
 
   EUROFOODS Europa 
 
   NORFOODS - Food Composition for Nordic Countries 
 
   CEECFOODS - Food Composition for Central and Eastern 
           European Countries 
 
   LATINFOODS  - Ameryka aci ska 
 
   SAMFOODS - Regional Data Center for South America 
 
   CAPFOODS - Regional Center for Central America and 
          Panama 
 
   MEXCARIBEFOODS - Meksyk i Wyspy Karaibskie 
 
   ASIAFOODS 
 
   OCEANIAFOODS 
 
           
   USDA - United States Department of Agriculture 
            US NATIONAL NUTRIENT DATABANK 
 
 
*/ organizacje te zajmuj  si  opracowaniem elektronicznych baz danych o  
    sk adzie ywno ci na danym terenie wg ustalonych kryteriów wiarygodno ci danych  
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CEECFOODS gromadzi o specjalistów badania ywno ci z krajów Europy rodkowej 

i Wschodniej, jednak e, nie powsta a wówczas jednolita europejska baza danych, do której 

opracowania d ono. W latach 2005-2010 powo ano program Unii Europejskiej nazwany 

EuroFIR  i  kierowany  przez  dr  Paula  Finglasa  z  Institute  of  Food  Research  w Norwich 

w Wielkiej Brytanii, a ze strony Polski koordynatorem by a prof. Hanna Kunachowicz. Celem 

EuroFIR jest rozwój, zarz dzanie, publikowanie oraz wykorzystanie danych o sk adzie 

ywno ci i wspieranie wspó pracy mi dzynarodowej w tym zakresie, jak równie  

harmonizacja danych poprzez popraw  ich jako ci, mo liwo ci wyszukiwania baz danych i 

spe nianie okre lonych norm. Prowadzone w nim prace nad ustaleniami zasad opracowywania 

baz danych o sk adzie ywno ci wskaza y, e nie jest mo liwe opracowanie jednej bazy 

danych  dla  krajów  UE  W  rezultacie  stworzono  bank  danych  o  sk adzie  ywno ci,  w  sk ad  

którego wchodz  narodowe bazy kilkunastu krajów, uczestników programu, w tym polska 

baza danych (www.eurofir.org). W ramach programu stworzono kryteria jakie musz  spe ni  

narodowe bazy danych aby mog y zosta  w czone do europejskiego banku danych o sk adzie 

ywno ci.  

Do podstawowych kryteriów, które musia y zosta  spe nione w odniesieniu do krajowej 

bazy danych nale : 

 sprawdzenie i ocena jako ci danych; 

 zakodowanie wszystkich produktów w systemie LanguaL, który jednoznacznie 
okre la rodzaj produktu, zastosowany proces technologiczny, sposób przechowywania 
i przygotowania; 

 ujednolicenie jednostek i nazw sk adników od ywczych; 

 podanie nazw produktów w j zyku ojczystym i w j zyku angielskim oraz w 
stosownych przypadkach nazw systematycznych po acinie (np. ryby, owoce i 
warzywa); 

 podanie róde  pochodzenia danych; 

 zamieszczenie bazy danych na stronie internetowej np. jednostki opracowuj cej baz . 
W przypadku Polski jest ni  Instytut ywno ci i ywienia w Warszawie (skrót ang. 
NFNI);  

Dzi  bankiem danych zarz dza stowarzyszenie non-profit EuroFIR AISBL 

(www.euofir.org).Zawiera on uznane dane o sk adzie ywno ci w krajach europejskich 

odpowiednie do stosowania w ocenie spo ycia i w poszukiwaniu wp ywu ywienia na 

zdrowie.  Informacje o strukturze i dzia alno ci EuroFIR w ró nych j zykach, w tym po 

polsku, podane s  w Wikipedii. 
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Polska baza danych o sk adzie i warto ci od ywczej ywno ci pos a do opracowania 

wielu wyda  monograficznych tabel sk adu i warto ci od ywczej ywno ci. Pe na monografia 

autorstwa  H.  Kunachowicz,  I.  Nadolnej,  B.  Przygody  i  K.  Iwanow  pt.:  „Tabele  sk adu  i  

warto ci od ywczej ywno ci” ukaza a si  w roku 2005 nak adem Wydawnictwa Lekarskiego 

PZWL. Opracowano tak e skrócone wersje tabel, by y to: „Warto  od ywcza produktów 

spo ywczych i typowych potraw” (w roku 2012 ukaza o si  ju  jej VI wydanie uaktualnione i 

rozszerzone) „Jem zdrowo. W glowodany, indeks glikemiczny i inne sk adniki od ywcze” 

oraz cztery pozycje w serii „Liczmy....” – „Liczmy kalorie”, „Liczmy wap  w diecie”, 

„Liczmy cholesterol w diecie”, „Liczmy witaminy w diecie”. Kolejne opracowania tabel 

wprowadzaj  konieczne poprawki i uzupe nienia, np. dotycz ce wp ywu b onnika 

pokarmowego na warto  energetyczn  b  wprowadzenie danych dla nowych sk adników 

np. glukozy i fruktozy. Poprawki i uzupe nienia b ce przedmiotem publikacji s  wnoszone 

do krajowej bazy danych, a po przygotowaniu kolejnej edycji bazy danych, zostan  one 

równie  przekazane do EuroFIR AISBL. 

 

Podsumowanie 
Bazy danych o sk adzie i warto ci od ywczej ywno ci s  niezb dne w ocenie spo ycia 

sk adników od ywczych. Stanowi  bowiem podstaw  przeliczania spo ycia produktów na 

spo ycie sk adników od ywczych. Zapewnienie wiarygodno ci danych o sk adzie ywno ci 

jest w tym przypadku szczególnie wa ne i wobec tego sta o si  przedmiotem szczegó owych 

wytycznych wypracowanych w Programie EuroFIR UE w ci gu szeregu lat. 

Uwa a si , e baza danych o sk adzie ywno ci w danym kraju powinna by  jedna, ale 

mo e by  wykorzystywana w wielu programach obliczeniowych, dostosowanych do potrzeb 

odbiorców. Wykorzystanie polskiej bazy danych jest zwi zane z przyj ciem przez jej 

ytkowników warunków umowy licencyjnej, która m.in. zak ada obowi zek licencjobiorcy 

powo ania si  na ród o wykorzystywanych danych. 

Przy braku danych, np. o bioaktywnych sk adnikach ywno ci, czy zawarto ci niektórych 

sk adników (np. chromu, selenu) w ywno ci do czasu uzupe nienia krajowych danych 

istnieje mo liwo  korzystania z baz innych krajów, przede wszystkim europejskich. 

Podobnie odno nie poszczególnych produktów, je li nie wyst puj  one w krajowej bazie, 

mo na wykorzysta  ich sk ad z innej bazy, zwracaj c jednak uwag  czy nie s  to produkty w 

danym kraju np. wzbogacane. Bowiem dodawanie witamin i sk adników mineralnych do 

ywno ci zmienia w znacz cym stopniu jej warto  od ywcz . 
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dzi  nale y, e stosowanie podanych w tym rozdziale zasad przyczyni si  do 

zwi kszenia porównywalno ci wyników oceny sposobu ywienia i pozwoli na lepsz  ocen  

wp ywu ywienia na zdrowie. 

 

ZZaa  wwssppóó pprraacc   ww  pprrzzyyggoottoowwaanniiuu  nniinniieejjsszzeeggoo  rroozzddzziiaa uu  
sskk aaddaamm  ppooddzzii kkoowwaanniiee  wwssppóó pprraaccoowwnniikkoomm::  

ddrr  BBeeaacciiee  PPrrzzyyggooddzziiee,,  ddrr  AAnnnniiee  WWoojjttaassiikk  ii  mmggrr  WWoojjcciieecchhoowwii  KK yyssoowwii..  
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6. Metody badania sposobu ywienia na poziomie indywidualnym 
i grupowym 

 
6.1. Metody bada  sposobu ywienia niemowl t, dzieci i m odzie y 
Halina Weker*, Piotr Socha** 
  * Zak ad ywienia, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 
** Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburze  Od ywiania, Instytut-Pomnik Centrum 

Zdrowia Dziecka 
 

6.1.1. Wst p 
Sposób od ywiania w okresie wczesnego dzieci stwa ma znacz cy wp yw na 

ugoterminowe efekty zdrowia, w tym ryzyko wyst pienia przewlek ych chorób 

dietozale nych w doros ci. Badania dotycz ce oceny sposobu ywienia niemowl t i ma ych 

dzieci pozwalaj  na okre lenie zale no ci pomi dzy sk adowymi modeli bezpiecznego 

ywienia a stanem od ywienia dziecka, najcz ciej ocenianym poprzez cechy lub wska niki 

antropometryczne.  

 

6.1.2. Metody oceny sposobu ywienia 
 

Najcz ciej stosowane s  cztery metody s ce do oceny sposobu ywienia: 

- wywiad ywieniowy dotycz cy spo ycia z ostatnich 24 godzin (24-hour dietary recall), 

- bie ce notowanie (dzienniczek ywieniowy – dietary records), 

- historia ywienia (dietary history), 

- kwestionariusz cz sto ci spo ycia (food frequency questionnaire). 

 

Wywiad ywieniowy dotycz cy spo ycia z ostatnich 24 godzin (24-hour dietary recall) 

Wywiad mo e zosta  przeprowadzony w bezpo rednim spotkaniu, jak równie  przez 

telefon bez wp ywu na jako  zebranych danych. Osoba przeprowadzaj ca wywiad 

ywieniowy (ankieter) z rodzicami/opiekunami dziecka lub starszym dzieckiem/nastolatkiem 

mo e pos ugiwa  si  pomocami takimi jak fotografie produktów, dwu- lub trójwymiarowe 

modele produktów, miary kuchenne, które pomagaj  respondentom oszacowa  wielko ci 

porcji. Dane mo na zbiera  w tradycyjny sposób, np. za pomoc  formularza lub kodowa  w 

ywieniowym programie komputerowym. W przypadku badania spo ycia w grupie, wywiady 

ywieniowe dotycz ce spo ycia z ostatnich 24 godzin powinny by  zaplanowane w ró nych 

dniach tygodnia, aby zagwarantowa  uchwycenie zmienno ci spo ycia. Metoda ta jest 
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pracoch onna dla ywieniowców i badaczy, którzy musz  zosta  odpowiednio przeszkoleni 

do zbierania informacji. Trudno ci  jest zebranie danych na temat karmienia piersi  (wielko  

spo ycia) oraz po czenie informacji na temat ywienia dziecka pochodz cych od wielu 

opiekunów. Respondenci ch tnie uczestnicz  w badaniu (ma y odsetek odmów). Rodzice 

ma ych dzieci s  na ogó  dobrymi respondentami, orientuj  si  w asortymencie produktów, 

wielko ci porcji, cz sto ci spo ycia posi ków. 

Uzyskane dane s  przydatne do oszacowania redniej warto ci energetycznej i od ywczej 

spo ycia oraz wychwycenie spo ycia suplementów diety w dniu wywiadu. Na podstawie tego 

materia u mo na zidentyfikowa  pokarmowe ród a sk adników od ywczych oraz oceni  

wielko ci porcji posi ków w badanych grupach. Z zebranego wywiadu mo na uzyska  tak e 

szczegó owe informacje na temat sposobu przygotowania posi ków i doboru produktów w 

diecie w danym dniu. 

Metoda ta nie ma zastosowania do oceny zwyczajowego spo ycia energii i sk adników 

od ywczych przez dziecko, poniewa  uwzgl dnia krótki okres czasu, a informacje/dane 

obejmuj  jedynie aktualny sposób ywienia. Metoda nie mo e by  u yta do oceny 

zwyczajowego spo ycia produktów spo ywczych, z uwagi na niemiarodajno /zawodno  

przy ocenie dziennego spo ycia dziecka. Jest te  obci ona niedoszacowaniem 

zwyczajowego spo ycia energii, ale tak e nadmiernym wykazywaniem spo ycia u niemowl t 

i ma ych dzieci. Mo e by  ona trudna do zastosowania, je li wywiad trzeba przeprowadzi  z 

wi cej ni  jednym respondentem (np. rodzicem i innym opiekunem dziecka). 

Metoda ta ma zastosowanie w ogólnokrajowych populacyjnych badaniach sposobu 

ywienia, ale równie  wykorzystuje si  j  do badania indywidualnego sposobu ywienia 

dziecka. 

 

Bie ce notowanie (dzienniczek ywieniowy – dietary records) 

Bie ce notowanie jest metod  cz ciej wykorzystywan  w ocenie sposobu ywienia 

pojedynczych osób ni  grup. Stosowanie metody musi zosta  poprzedzone dok adnym 

poinstruowaniem respondenta co do sposobu zapisu wraz z pokazaniem odpowiednich 

przyk adów. Jakkolwiek rodzice/opiekunowie proszeni s  o staranny zapis zwyczajowej diety 

dzieci, mog  pojawi  si  przek amania zapisu, np. wskutek modyfikacji sposobu ywienia 

dziecka lub pomijaniu w zapisie produktów uwa anych za niekorzystne, np. s odyczy. 

Metoda zapisu diety nie wymaga nak adów finansowych, jest atwa do prowadzenia, nie 

wymaga odtwarzania sposobu ywienia z pami ci, jak np. wywiad ywieniowy. Jednak 

prowadzenie dzienniczka ywieniowego jest praco- i czasoch onne.  
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Metoda ta pozwala na identyfikacj  pokarmowych róde  sk adników od ywczych w 

diecie dziecka w przedziale czasowym d szym ni  jeden dzie . Pozwala równie  na 

ustalenie wielko ci porcji posi ków spo ywanych przez dziecko, zw aszcza gdy zapis 

obejmuje równie  wag  produktów/posi ków. Wychwytuje wzory ywieniowe, w tym 

cz sto  spo ycia posi ków, jak równie  ró nice we wzorcu zwi zane z dniem tygodnia (dni 

przedszkolne, szkolne/sobota, niedziela). 

Powa nym ograniczeniem metody jest fakt, e zapis w konkretnym okresie czasu mo e 

okaza  si  nietypowy ze wzgl du np. na chorob  dziecka, z bkowanie, spo ywanie posi ków 

poza domem ( obek, przedszkole, szko a). Metoda mo e by  obci ona niedoszacowaniem 

zwyczajowego spo ycia energii. Obserwowano zmiany sposobu ywienia w wyniku 

konieczno ci zapisania jad ospisu. Stwierdzono równie , e osoby, które decyduj  si  na 

udzia  w badaniu s  z regu y dobrze zmotywowane, wykszta cone, zatem mog  nie by  grup  

reprezentatywn  dla ogólnej populacji. Informacje / dane zebrane t  metod  obejmuj  jedynie 

aktualny sposób ywienia. Pojedynczy zapis sposobu ywienia przez 3 lub 7 kolejnych dni 

nie odzwierciedla prawdziwej zmienno ci diety danego dziecka. Prowadzenie dzienniczka 

mo e wymaga  wielu respondentów, z których ka dy prowadzi cz stkowy zapis. 

 

Przyk ad 

Kompleksowa  ocena  sposobu  ywienia  dzieci  w  wieku  13-36  miesi cy  w  Polsce  w  

powi zaniu ze stanem ich od ywienia oraz w odniesieniu do zalece ywieniowych (2010-

2011). 

1. Dobór próby 

Badanie zosta o przeprowadzone na losowej reprezentatywnej próbie dzieci w wieku 13-

36 miesi cy. Kryterium w czenia do grupy badanej by  wiek dzieci (13-36 miesi cy), 

natomiast kryterium wy czenia - choroby dziecka wymagaj ce ywienia innego ni  drog  

doustn . Dobór dzieci do próby badanej zosta  zrealizowany za pomoc  losowania 

dwustopniowego. W pierwszym etapie losowania z operatu 379 powiatów w Polsce 

wylosowano 40 powiatów (losowanie proste bez zwracania). Powiaty te zosta y wylosowane 

do próby z prawdopodobie stwem wyznaczonym na podstawie ich wielko ci mierzonej 

liczb  mieszka ców. Dane do wyznaczenia prawdopodobie stwa dla ka dego powiatu 

pozyskano z G ównego Urz du Statystycznego (stan liczby ludno ci na 2009 rok). Nast pnie 

przeprowadzono drugi etap losowania (losowanie proste bez zwracania z wykorzystaniem 

tablic liczb losowych), gdzie operatem by a baza PESEL dzieci w wieku 13-36 miesi cy z 40 

wylosowanych powiatów. W ka dym powiecie wybrana zosta a próba 10 uczestników 
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badania - dzieci w wieku 13-36 miesi cy. Respondentem wype niaj cym ankiet  i 

dzienniczek ywieniowy dziecka by a matka/ojciec lub opiekun prawny dziecka. Przeszkoleni 

ankieterzy kontaktowali si  z grup  wylosowanych rodziców / opiekunów dzieci – najpierw 

telefonicznie, a nast pnie bezpo rednio w celu poinstruowania odno nie do wype nienia 

ankiety (cz  D). Do badania w czono wszystkie wylosowane dzieci, których rodzice 

wyrazili zgod  na udzia  w badaniu. W przypadku odmowy wzi cia udzia u w badaniu przez 

rodzica dobierano losowo kolejne dziecko z danego powiatu, tak aby zapewni  prób  400 

uczestników badania. Operat losowania sporz dzony by  zgodnie z zasadami: 

1) odpowiednio ci, 2) kompletno ci, 3) wy czno ci, 4) dok adno ci, 5) dogodno ci. 

2. Narz dzie badawcze  

Narz dziem badawczym by  autorski kwestionariusz ankietowy z w czonym 

formularzem do zapisu jad ospisów dzieci z trzech kolejnych dni. Kwestionariusz ankietowy 

sk ada  si  z czterech cz ci: 

 w  cz ci  A  -  zebrano  dane  dotycz ce  warunków  rodzinno  -  rodowiskowych  dzieci  
zakwalifikowanych do badania; 

 cz  B - dotyczy a danych na temat stanu od ywienia ocenionego na podstawie cech 
antropometrycznych (wysoko , masa cia a), odnotowanych w ksi eczkach zdrowia 
i/lub pochodz cych z aktualnych pomiarów w poradni pediatrycznej w POZ, a tak e 
danych na temat stanu zdrowia i aktywno ci dziecka uzyskanych od rodziców / 
opiekunów; 

 w cz ci C - zamieszczono pytania odnosz ce si  do sposobu ywienia, w tym zachowa  
ywieniowych i preferencji ywieniowych dzieci, kwestionariusz cz sto ci spo ycia grup 

produktów wraz ze skategoryzowanymi zmiennymi dotycz cymi wielko ci porcji; 

 cz  D – to formularz do zapisu jad ospisów dzieci z trzech kolejnych dni, z instrukcj  
odno nie do zapisu dla matek.  

Narz dzie badawcze zwalidowano w badaniu pilota owym przeprowadzonym w grupie 

40 matek dzieci w wieku 13–36 miesi cy ycia.  

3. Metodyka badania 

Do oceny stanu od ywienia badanych dzieci wykorzystano cechy antropometryczne - 

aktualn  mas  cia a (kg) i wysoko  cia a (m), wpisane do arkusza przez rodziców/opiekunów 

dziecka z ksi eczki zdrowia i/lub aktualnych pomiarów wykonanych w poradni POZ, na 

podstawie których obliczono warto ci wska ników masy cia a BMI (kg/m2), a nast pnie 

wystandaryzowano je w odniesieniu do siatek centylowych WHO, uzyskuj c dla ka dego 

dziecka znormalizowany wska nik masy cia a BMI z-score oraz warto ci centylowe masy 

cia a, wysoko ci cia a i wska nika masy cia a BMI. 
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Do oceny sposobu ywienia dzieci wykorzystano: odpowiedzi na pytania z cz ci C 

kwestionariusza odnosz ce si  do post powania ywieniowego – w okresie niemowl cym 

(retrospektywnie) i aktualnego sposobu ywienia oraz cz  D kwestionariusza, czyli zapis 

jad ospisów dzieci z 3 kolejnych dni (w tym jeden wi teczny), na podstawie których 

oszacowano redni  ca odzienn  racj  pokarmow  oraz obliczono jej warto  energetyczn  

i od ywcz  za pomoc  komputerowego programu ywieniowego. 

 

Metoda ta mo e by  wykorzystywana do bada  interwencyjnych lub w indywidualnym 

poradnictwie ywieniowym. 

 
Historia ywienia (dietary history) 

Kwestionariusz do oceny historii ywienia s y do zbierania informacji nt. prawdziwych 

i powtarzalnych wzorców zwyczajowego spo ycia ywno ci i sk adników od ywczych. Dane 

te mog  by  wykorzystane do rangowania i kategoryzowania spo ycia. Dla badacza 

stosuj cego t  metod  wa niejsze jest zebranie danych z maksymalnie d ugiego przedzia u 

czasu ni  szczegó owo  informacji. W post powaniu klinicznym historia ywienia mo e by  

zastosowana do oceny sposobu ywienia dziecka i planowania interwencji ywieniowej w 

kierunku modyfikacji/poprawy diety. Metoda ta wychwytuje wzorce ywieniowe dziecka 

w przesz ci oraz zmiany w sposobie ywienia w danym okresie czasu. 

W metodzie tej trudne mo e by  dok adne oszacowanie wielko ci spo ycia niemowl cia 

lub ma ego dziecka w d szym okresie czasu. Materia  zebrany t  metod  przysparza 

trudno ci w ocenie diety niemowl cia lub ma ego dziecka ze wzgl du na zmieniaj cy si  wraz 

z rozwojem sposób ywienia. Metoda obci ona jest ryzykiem przeszacowania warto ci 

energetycznej i od ywczej diety. Ilo ciowe szacowanie diety jest trudne ze wzgl du na brak 

wskazówek dotycz cych wystandaryzowanej wielko ci porcji i zmienno ci z dnia na dzie  

sposobu ywienia niemowl t i ma ych dzieci. Oszacowanie wielko ci spo ycia mo e by  

trudne dla rodzica lub innego respondenta. 

Metoda jest stosowana w badaniach epidemiologicznych, ale tak e w indywidualnym 

poradnictwie ywieniowym. 

 

Kwestionariusz cz sto ci spo ycia (food frequency questionnaire) 

Kwestionariusz cz sto ci spo ycia jest metod  cz sto u ywan  w badaniach dotycz cych 

ywienia wymagaj cych szybkich i prostych do zastosowania narz dzi. Metoda jest u ywana 

do oceny cz sto ci spo ycia produktów spo ywczych, standardowej wielko ci porcji 
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poszczególnych produktów pogrupowanych na listach i oszacowania na tej podstawie 

warto ci energetycznej i od ywczej diety. Zdarzaj  si  tak e prostsze kwestionariusze 

cz sto ci spo ycia, które np. w przypadku niemowl t maj  zebra  informacje, czy dane 

produkty zosta y wprowadzone do diety. Metoda ta dostarcza opisowych danych na temat 

wzorów ywieniowych w okre lonym przedziale czasowym. Zalet  kwestionariusza cz sto ci 

spo ycia do oceny sposobu ywienia niemowl t i dzieci jest fakt, e jest to metoda ma o 

kosztowna, pozwala na zebranie informacji na temat typowej diety dziecka, szczególnie je li 

uwzgl dniony jest tygodniowy przedzia  czasu, z którego zbierane s  informacje. 

Metoda dostarcza danych jako ciowych na temat zwyczajowego spo ycia ywno ci. 

Pozwala na identyfikacj  zwyczajowo spo ywanych asortymentów produktów i mo e by  

wykorzystywana do oszacowania spo ycia energii i sk adników od ywczych przy 

odpowiedniej konstrukcji narz dzia badawczego (rangowanie wielko ci porcji i ilo ci 

spo ywanych produktów). 

Z zebranych danych uzyskuje si  niewiele informacji na temat sposobu przygotowania 

potraw/posi ków oraz na temat poszczególnych produktów (np. ich nazw handlowych). 

Metoda jest s abiej wystandaryzowana i sprawdzona w badaniach sposobu ywienia 

niemowl t i ma ych dzieci. Jest tak e obci ona ryzykiem przeszacowania spo ycia energii 

i niektórych sk adników od ywczych.  

Metoda jest stosowana w badaniach na poziomie grupowym oraz indywidualnym 

poradnictwie ywieniowym. Przyk ad zastosowania metody podany powy ej. 

W du ych badaniach populacyjnych cz sto czy si  elementy opisanych metod.  

Reasumuj c, metody oceny sposobu ywienia s  w dalszym ci gu rozwijane w kierunku 

jak najdok adniejszego szacowania wielko ci spo ycia. W tym celu coraz cz ciej 

wykorzystuje si  techniki cyfrowe, np. aplikacje w przeno nych urz dzeniach osobistych typu 

smartfon, tablet, które pozwalaj  na fotografowanie potrawy i oszacowanie wielko ci porcji. 

Aktualnie promowane s  takie metody zbierania danych. 

Ocena spo ycia energii, jak i sk adników od ywczych, opiera si  na wyliczeniach przy 

wykorzystaniu odpowiednich komputerowych programów ywieniowych, które zawieraj  

bazy produktów spo ywczych rejestrowanych w ocenie spo ycia powy ej wymienionymi 

metodami. Ograniczeniem wielu programów jest opó niona aktualizacja baz produktów 

spo ywczych lub brak mo liwo ci dopisywania nowych produktów spo ywczych. Wyniki 

mog  by  wyra ane nie tylko w sposób ilo ciowy (wielko  spo ycia danego sk adnika 

spo ywczego) ale równie  w sposób jako ciowy, np. liczba posi ków spo ywanych w ci gu 

dnia zawieraj cych warzywa, liczba posi ków mlecznych itp. W interpretacji wyników ka dej 
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z wymienionych metod oceny spo ycia nale y bra  pod uwag  zarówno ryzyko zawy ania, 

jak i zani ania spo ycia produktów spo ywczych. Zani anie spo ycia jest typowe dla 

starszych dzieci, m odzie y z oty ci . 

 
6.1.3. Metody oceny stanu od ywienia 

 
Ocena sposobu ywienia powinna by czona z podstawow  ocen  stanu od ywienia. 

Podstawowymi metodami oceny stanu od ywienia s  pomiary antropometryczne - g ównie 

ocena d ugo ci cia a/wzrostu i masy cia a, ale równie  mo na uwzgl dni  dodatkowe pomiary 

- obwód w pasie, pomiar obwodu g owy czy pomiary fa dów skórnych i obwodu ramienia. 

Pomiar obwodu w pasie jest dobrym wyk adnikiem oty ci centralnej i obecnie mo e by  

odniesiony do opracowanych dla polskiej populacji siatek centylowych. Pomiar obwodu 

owy jest szczególnie wa ny w okresie pierwszych 3 lat ycia, przy czym nieprawid owy 

wynik mo e by  nie tylko skutkiem zaburze  stanu od ywienia, ale równie  zaburze  

rozwojowych.  

W badaniach epidemiologicznych, a tak e dla indywidualnej oceny stanu od ywienia 

przydatny jest wska nik masy cia a (BMI) – pozwala na rozpoznanie w wieku rozwojowym 

niedowagi, nadwagi i oty ci. W pediatrii w interpretacji wszystkich pomiarów 

antropometrycznych pos ugujemy si  siatkami centylowymi i wyra amy warto ci pomiaru 

kana em centylowym lub warto ci  znormalizowan  dla wieku – z-score. W przypadku 

obserwacji longitudinalnych lokalizacja kolejnych pomiarów w okre lonym kanale 

rozwojowym wyznaczonym przez centyle daje mo liwo  przewidywania kolejnych warto ci 

na podstawie poprzednich. 

Sposób ywienia oraz spo ycie sk adników od ywczych powinno odnosi  si  do stanu 

od ywienia. Wiarygodne pomiary antropometryczne wymagaj  standaryzacji metod pomiaru 

– standaryzacji urz dze  pomiarowych i przeszkolenia personelu wykonuj cego pomiary. 

Alternatyw  jest wykorzystanie pomiarów wykonywanych w warunkach przychodni lub 

szpitala przez fachowy personel (np. piel gniarka), a najmniej wiarygodn  metod  

uzyskiwania danych antropometrycznych jest raportowanie tych danych przez pacjenta lub 

rodziców. 

Z przegl du bada  prowadzonych w obszarze ywienia wynika, e metody oceny 

sposobu ywienia i stanu od ywienia niemowl t i ma ych dzieci s  silnie zró nicowane, a 

ka da z nich ma swoje zalety i wady.  
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6.2.Metody bada  sposobu ywienia ludzi doros ych 
Juliusz Przys awski*, Maria Borawska**, Jadwiga Biernat** 
    * Katedra i Zak ad Bromatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
  ** Katedra i Zak ad Bromatologii, Uniwersytet Medyczny Bia ymstoku 
*** Katedra ywienia Cz owieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu 
 

6.2.1. Wst p 
 

W ocenie sposobu ywienia ludzi doros ych nie ma ogranicze , co do wyboru metody. 

Zale y to od celu badania, rodzaju po danych informacji i czasu, w którym dane maj  by  

uzyskane. Wa na jest te  precyzja metody. Priorytet w ród metod jako ciowych maj : metoda 

cz sto ci spo ycia produktów (FFQ), natomiast w ród metod jako ciowo-ilo ciowych – 

wywiad o spo yciu z 24 godzin oraz metoda bie cego notowania, wykorzystywane zarówno 

na poziomie indywidualnym jak i grupowym.  

 

6.2.2. Wywiad o spo yciu z ostatnich 24 godzin (24-hour dietary recall) 
 
Celem post powania jest zebranie przez ankietera informacji dotycz cych spo ycia 

produktów, potraw (z uwzgl dnieniem receptury) i napojów przez osob  badan , z któr  

przeprowadzany jest wywiad. Przy ocenie wielko ci spo ywanych porcji wykorzystuje si  

albumy fotografii produktów i potraw, w których przedstawiono typowy wygl d potraw i 

produktów o odpowiedniej masie lub informacje osoby badanej o spo yciu ywno ci podanej 

w miarach domowych. Metoda ma zastosowanie do oceny zwykle spo ycia na poziomie 

indywidualnym lub grupowym, redniego spo ycia w grupie, porównania sposobu ywienia 

ró nych grup ludno ci, a tak e do oceny zwyczajów ywieniowych. Przyk ad ankiety badania 

zwyczajów ywieniowych podano w tabeli 6.1. 
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Tabela 6.1. Przyk ad ankiety do bada  zwyczajów ywieniowych 

Liczba posi ków w ci gu dnia dwa, trzy, cztery, pi , trzy albo cztery, cztery albo 
pi . 

Regularn  spo ywania posi ków 
 

tak 
niadanie 

II niadanie 
obiad 
podwieczorek 
kolacja 
podjadanie pomi dzy 

ównymi posi kami    tak                      
nie           

nie 
niadanie 

II niadanie 
obiad 
podwieczorek 
kolacja 

rednia d ugo  przerw mi dzy posi kami 2 godz. 3 godz. 4 godz. 5 godz. ró nie 
Ile razy w tygodniu w posi ku obiadowym 
wyst puje mi so lub inne bia ko zwierz ce 
(ryby, jaja) 

1 raz, 2 razy, 3 razy, 4 razy, 5 razy, 6 razy, 7 razy, 
nie spo ywam. 

Jakie najcz ciej wyst puj  w posi ku 
obiadowym produkty w glowodanowe 

ziemniaki, produkty m czne (makarony, kluski), 
ry , kasze, nasiona r. str czkowych (groch, fasola). 

Jak cz sto spo ywane s  produkty nabia owe 
(mleko, sery, jogurty) 

codziennie, 3-4 razy w tygodniu, raz w tygodniu, 
kilka razy w miesi cu, raz w miesi cu, 
sporadycznie, nie spo ywam 

Jak cz sto spo ywane s  warzywa Raz dziennie, kilka razy dziennie, 3-4 razy w 
tygodniu, raz w tygodniu, kilka razy w miesi cu, 
raz w miesi cu, sporadycznie, nie spo ywam 

Jak cz sto spo ywane s  owoce Raz dziennie, kilka razy dziennie, 3-4 razy w 
tygodniu, raz w tygodniu, kilka razy w miesi cu, 
raz w miesi cu, sporadycznie, nie spo ywam 

Jak cz sto spo ywane jest pieczywo ciemne Raz dziennie, kilka razy dziennie, 3-4 razy w 
tygodniu, raz w tygodniu, kilka razy w miesi cu, 
raz w miesi cu, sporadycznie, nie spo ywam 

Jak cz sto spo ywane s  kasze codziennie, 3-4 razy w tygodniu, raz w tygodniu, 
kilka razy w miesi cu, raz w miesi cu, 
sporadycznie, nie spo ywam 

Jak cz sto spo ywane s  nasiona ro lin 
str czkowych (groch fasola) 

codziennie, 3-4 razy w tygodniu, raz w tygodniu, 
kilka razy w miesi cu, raz w miesi cu, 
sporadycznie, nie spo ywam 

Jak cz sto spo ywane s  ryby codziennie, 3-4 razy w tygodniu, raz w tygodniu, 
kilka razy w miesi cu, raz w miesi cu, 
sporadycznie, nie spo ywam 

Jaki rodzaj t uszczu u ywany jest do 
smarowania pieczywa 

mas o, mas o o obni onej WE, margaryna mi kka 
lub do smarowania pieczywa (Flora, Rama),  
margaryna o obni onej WE, mieszaniny mas a i 
margaryny (Finea, Masmix), smalec, nie u ywam 

Jaki rodzaj t uszczu u ywany jest do 
sma enia 

mas o, margaryna zwyk a, margaryna do sma enia, 
olej, oliwa z oliwek, smalec, nie u ywam 

Jaki rodzaj t uszczu u ywany jest do sa atek 
i surówek 

majonez, majonez o obni onej WE, olej, oliwa z 
oliwek, mietana, nie u ywam 

Jaki rodzaj t uszczu u ywany jest w trakcie 
przygotowania zup 

mas o, margaryna, olej, mietana, nie u ywam 

Jakie rodzaje produktów wybierane s  
podczas zakupów 

o zwi kszonej zawarto ci t uszczu 
o zmniejszonej zawarto ci t uszczu 
jest to dla mnie bez znaczenia 

Cd. tabeli na stronie 91  
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Które produkty spo ywane s  najcz ciej mi so: 
wieprzowina, wo owina, ciel cina, drób 

dliny: 
chude (szynka), t uste (baleron), kie basy, w dliny 
podrobowe, pasztety 
ryby: 
karp, w gorz, ledzie, dorsz, makrela, morszczuk 
nabia : 
mleko chude, mleko t uste, twaróg t usty, twaróg 
pó usty, twaróg chudy, sery te, sery topione, 
jaja, mietana 9 %, 12-20 %, powy ej 20 % 

uszczu 
wyroby cukiernicze: 
ciasta tortowe, ciasta francuskie, ciasto dro owe, 
ciasto biszkoptowe, bita mietana, lody, czekolada, 
cukierki 

Czy przyjmowane s  preparaty witaminowe 
i/lub zawieraj ce sk . mineralne lub inne 
suplementy diety 

nie 
tak (jakie)......................................... 

Czy spo ywane s  produkty okre lane jako 
tzw „zdrowa ywno ” (otr by, kie ki, müsli, 
tofu, itp.) 

nie 
tak (jakie) ........................................ 
........................................................ 

Czy stosowana jest jaka  dieta nie 
tak (jak ) ........................................ 

 
W tym ostatnim przypadku, wywiad przeprowadza si  z ka  badan  osob  przez okres 

kilku dni (np. 3, 7, 10 dni), z uwzgl dnieniem wszystkich dni tygodnia. Do niew tpliwych 

zalet wywiadu 24 godzinnego nale  niewielkie koszty bada  oraz relatywnie krótki czas 

badania (20-30 min.). róde  b dów nale y szuka  zarówno w pracy osoby prowadz cej 

wywiad, jak i osoby odpowiadaj cej na pytania. W przypadku ankietera, nale y zwróci  

uwag  czy posiada dobr  znajomo  wielko ci jednostkowych opakowa  produktów, ich 

dost pno ci na rynku, wiedzy na temat sposobu przyrz dzania potraw, receptur, wielko ci 

miar domowych, a tak e zaanga owanie oraz umiej tno  wspó pracy z respondentem. 

Najwa niejsze b dy pope niane przez osob  ankietowan  to: pomijanie i/lub zapominanie 

rodzaju spo ywanych produktów, potraw i napojów, przeszacowanie lub niedoszacowanie 

wielko ci porcji oraz udzielanie fa szywych odpowiedzi. Wywiad o spo yciu z ostatnich 24 

godzin powinien sk ada  si  z nast puj cych etapów: przypomnienia wszystkich spo ytych 

produktów i potraw, opisu rodzaju i sk adu spo ytych produktów, potraw oraz wypitych 

napojów, oceny wielko ci porcji spo ytych produktów, potraw i napojów oraz weryfikacji 

logicznej i merytorycznej uzyskanych informacji. Wyra enie miar domowych w gramach 

mo na przeprowadzi  przy wykorzystaniu albumu fotografii produktów i potraw. Wywiad 

nale y zako czy  pytaniem o rodzaj i cz sto  przyjmowanych suplementów diety oraz ilo  

wypitych w okresie badania napojów alkoholowych (patrz tabela 6.2.). 
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Tabela 6.2. Przyk ad ankiety wywiadu 24 godzinnego 

1.Numer ankiety.................2.Data rozpocz cia badania....................... 3. P ........................... 
Dzie  tygodnia            data.......................................... 

NAZWA PRODUKTU MIARA ILO  W 
GRAMACH UWAGI 

I niadanie 
    
    
    
II niadanie 
    
    
    
Obiad 
    
    
    
Podwieczorek 
    
    
Kolacja 
    
    
    
Aktywno  fizyczna (spacer, praca w ogródku, jazda na rowerze, aerobik, p ywanie, itp.) 

 

Uzyskane w wyniku badania informacje dotycz ce jako ci i ilo ci spo ytych produktów i 

potraw, s  nast pnie wprowadzane do komputerowych baz danych (patrz rozdzia  5), na 

podstawie których specjalistyczne programy ywieniowe wyliczaj  warto  energetyczn  

ca odziennych racji pokarmowych, zawarto  bia ka ogó em, t uszczu ogó em, cholesterolu, 

poszczególnych grup kwasów t uszczowych, w glowodanów ogó em, b onnika 

pokarmowego, niezb dnych witamin i sk adników mineralnych, a tak e udzia y energii 

pochodz cej z bia ek, t uszczów i w glowodanów oraz porównuj  z odpowiednimi normami 

ywieniowymi. Nale y pami ta , e uzyskane wyniki bada  s  obarczone b dem, którego 

wielko  zale y od szeregu czynników zwi zanych ze sposobem przeprowadzenia wywiadu 

ywieniowego, a tak e dok adno ci informacji (lub ich braku) o sk adzie produktów i potraw, 

zawartych w tabelach sk adu i warto ci od ywczej produktów spo ywczych. 

 

6.2.3. Metoda bie cego notowania (dietary record) 
 

Zasada metody polega na zapisie w okresie 1 do 14 dni wszystkich produktów i potraw. 

Ocena ilo ciowa jest dokonywana przez osob  badan  z wykorzystaniem miar domowych. Do 
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niew tpliwych zalet tej metody nale : atwo  wykonania, niskie koszty przeprowadzonych 

bada  oraz mo liwo  powtarzania bada . Niestety, podobnie jak inne metody oceny sposobu 

ywienia, metoda ta ma równie  wady, do których nale y zaliczy : wielko  szacowania 

porcji, b dy zapisu, brak zmienno ci spo ycia. Dok adno  i precyzja oceny zwyczajowego 

spo ycia zale  od czasu trwania badania (3, 5, 7, a nawet wi cej dni). Najcz ciej jest 

stosowany trzydniowy zapis spo ycia, a wyd enie go do 7 dni urealnia rzeczywiste rednie 

spo ycie w ci gu dnia. D sze czasokresy zwi kszaj  b d metody. 

Podobnie jak w przypadku wywiadu o spo yciu z ostatnich 24 godzin, uzyskane 

informacje dotycz ce jako ci i ilo ci spo ytych produktów i potraw, s  wprowadzane do 

komputerowych baz danych, a nast pnie w programach ywieniowych, jest przeprowadzana 

ocena warto ci od ywczej racji pokarmowych. 

 
Tabela 6.3. Przyk ad kwestionariusza bie cego notowania 

Potrawa Nazwa produktu 
spo ywczego Miara domowa Ilo  w 

gramach 
Uwagi 

technologiczne 
I niadanie, godz. …… 

     

II niadanie, godz. ….. 
     

Obiad, godz. ….. 
     

Podwieczorek godz. ….. 
     

Kolacja, godz. ….. 
     

Posi ek dodatkowy/Przek ska godz. ….. 
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6.2.4. Metoda cz sto ci spo ycia (food frequency questionnaire) 

 
Metoda ta stosowana jest g ównie do bada  na poziomie grupowym, obejmuj cym 

bardzo liczn  grup  osobników. Kwestionariusz cz sto ci spo ycia pozwala na uzyskanie 

odpowiedzi na pytanie, jak cz sto spo ywane s  poszczególne produkty lub grupy produktów 

w okre lonym przedziale czasu (dzie , tydzie , miesi c, rok). Sk adowymi kwestionariusza 

: lista spo ywanych produktów oraz informacje o cz sto ci spo ycia poszczególnych 

produktów i potraw. Badany ma do wyboru 6 kategorii cz sto ci spo ycia ywno ci w 

okre lonym przedziale czasu (np. 12 miesi cy). Przyk ad kwestionariusza podano w tabeli 

6.4. Kwestionariusz cz sto ci spo ycia przed nadaniem mu charakteru narz dzia badawczego, 

musi by  walidowany, czyli nale y okre li  w ka dej badanej grupie lub populacji jego 

trafno  (niezawodno ). 

 
Tabela 6.4. Przyk ad kwestionariusza cz sto ci spo ycia ywno ci 

1. Numer kodowy (wype nia ankieter)…..   2. P      3.Data badania      4. Data urodzenia 
 
Jak cz sto 
w ostatnim 

czasie 
spo ywano 

Nigdy lub 
prawie 
nigdy 

Raz w 
miesi cu 

lub rzadziej 

Kilka razy 
w miesi cu 

Kilka razy 
w tygodniu Codziennie Kilka razy 

dziennie 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

Proponowany jako narz dzie badawcze kwestionariusz FFQ zosta  opracowany w 

Katedrze ywienia Cz owieka Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego. Kwestionariusz 

cz sto ci spo ycia ywno ci o akronimie FFQ-6 (Food Frequency Questionnaire) umo liwia 

uzyskanie danych o cz sto ci spo ycia produktów, których lista mo e zawiera  od kilku do 

kilkuset zale nie od celu badania. Mog  by  one zebrane w grupy produktów, co podano w 

tabeli 6.5. Uzyskane informacje s  danymi jako ciowymi, a ich opracowanie i interpretacja 

jest zale na od celu bada . 
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Tabela 6.5. Przyk adowe grupy produktów 

Mleko naturalne i napoje mleczne, np. mleko, zupy mleczne, jogurt naturalny, kefir, 
ma lanka naturalna 
Napoje mleczne s odzone, np. jogurty owocowe, jogurty z p atkami czekoladowymi, 
ma lanka smakowa, owocowy jogurt, kakao na mleku 
Twarogi naturalne, np. sery twarogowe ró ne, twaro ki naturalne, mozarella, serki 
twarogowe z zio ami 
Twaro ki smakowe, np. owocowe, czekoladowe, waniliowe, 
Sery, np. sery te, ple niowe, sery topione, serki do smarowania 
Jaja i potrawy z jaj, np. jajecznica, omlet, pasta z jaj, jaja gotowane 
itd. … 
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6.3. Metody badania sposobu ywienia osób starszych 
Anna Brzozowska, Wojciech Roszkowski 
Katedra ywienia Cz owieka, Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 

6.3.1. Specyfika bada  sposobu ywienia osób starszych 
 
Ocena sposobu ywienia osób starszych wymaga szczególnego podej cia z powodu 

ró nych ogranicze  i uwarunkowa  sposobu ywienia, które nie wyst puj  u osób m odszych, 

lub wyst puj  ze znacznie mniejsz  cz sto ci  lub nasileniem, a tak e ze wzgl du na cz stsze 

wyst powanie nieprawid owo ci w od ywianiu si .  

Prawid owe ywienie ma istotne znaczenie dla jako ci ycia, w tym zachowania zdrowia 

i spowolnienia nieuchronnych zmian jakie zachodz  wraz z up ywem czasu w starzej cym si  

organizmie, a tak e, cznie z odpowiedni  aktywno ci  fizyczn , mo e spowodowa  

ust pienie zespo u s abo ci (z ang. frailty). Sposób ywienia osób starszych zale y zarówno 

od preferencji i nawyków ukszta towanych we wcze niejszych okresach ycia, jak i ich 

aktualnej sytuacji, w tym w du ym stopniu od stanu zdrowia. W organizmie osób starszych 

zachodzi wiele zmian, które wp ywaj  na sposób ywienia np. zaburzenia w odczuwaniu 

bod ców sensorycznych czy sucho  w jamie ustnej s  bezpo rednio zwi zane wyborem 

pokarmów. Choroby wieku starszego wymagaj  cz sto stosowania okre lonych ogranicze  

dietetycznych. Brak dostatecznych funduszy i niepe nosprawno  to kolejne czynniki 

sprzyjaj ce pope nianiu przez osoby starsze b dów w sposobie ywienia, których 

konsekwencje zdrowotne mog  by  powa ne. 

Ocena sposobu ywienia osób starszych jest trudniejsza ni  osób doros ych ze wzgl du 

na ograniczenia funkcjonalne, a tak e na du  heterogenno c tej grupy populacyjnej. St d dla 

doboru w ciwych metod oraz prawid owej interpretacji uzyskanych wyników bardzo wa na 

jest charakterystyka badanej osoby lub populacji, zarówno pod wzgl dem czynników socjo-

demograficznych, dotycz cych zdrowia i funkcjonowania, w tym szczególnie funkcji 

poznawczych, aktywno ci fizycznej, jak równie  aspektów zwi zanych z ywno ci  i 

ywieniem (tabela 6.1). 

  



Przewodnik metodyczny bada sposobu ywienia Strona 97
 

Tabela 6.1. Parametry istotne dla interpretacji danych uzyskiwanych w badaniach 
sposobu ywienia osób starszych 

Parametry uwzgl dniane 
w kwestionariuszu ankiety 

Wykorzystanie parametru w doborze 
metody i interpretacji wyników 

Wiek, p , miejsce zamieszkania, typ 
gospodarstwa domowego (instytucja) Charakterystyka socjo-demograficzna 

Wykszta cenie (liczba lat ucz szczania do 
szko y) 

Charakterystyka socjo-demograficzna, korekta 
wyniku testu Mini Mental State Examination 

Cechy antropometryczne (co najmniej masa 
cia a, wzrost) i zmiany masy cia a   

Wybór warto ci referencyjnych i ewentualnie 
stwierdzenie niedoszacowania spo ycia 

Wydolno  fizyczna (aktywno  w 
czynno ciach codziennych i czasie wolnym np. 
Activity of Daily Living, Instrumental Activity of 
daily living, Physical Activity Scale for Elderly) 

Oszacowanie wydatku energetycznego do 
wybrania warto ci referencyjnych i ewentualnie 
stwierdzenia niedoszacowania spo ycia 

Samodzielno  w robieniu zakupów, 
przygotowaniu posi ków 

Ocena potrzeby uzyskania dodatkowych 
informacji od opiekunów 

Problemy ze wzrokiem, s uchem, pisaniem 
Dostosowanie metodyki badania do mo liwo ci 
badanego 

Funkcje poznawcze (np. Mini Mental State 
Examination) 

Charakterystyka osoby/populacji, stwierdzenie 
mo liwo ci samodzielnego udzia u w badaniu 

Problemy z gryzieniem (stan uz bienia), 
po ykaniem, kserostomia 

Weryfikacja nietypowych zachowa  
ywieniowych 

Apetyt (np. Simplified Nutritional Appetite 
Questionnaire) Weryfikacja niedoszacowania spo ycia 

Wykluczanie/w czanie produktów do diety Weryfikacja nietypowych zachowa  
ywieniowych 

Zwyczajowa liczba posi ków, pojadanie, 
spo ycie p ynów 

Weryfikacja danych uzyskanych metodami 
ilo ciowymi  

Stosowanie produktów wzbogaconych, 
suplementow diety 

Weryfikacja przelicze  spo ycia produktów na 
sk adniki od ywcze; szczególnie wa ne przy 
stosowaniu biomarkerów i bada  powi za  
spo ycia z efektami zdrowotnymi 

Samoocena stanu zdrowia, choroby przewlekle, 
leki, depresja (np. Geriatric Depression Scale) Charakterystyka osoby/populacji 

Sytuacja yciowa (samotno , sytuacja 
ekonomiczna, korzystanie z pomocy 
instytucjonalnej w zakresie ywienia itp.) 

Charakterystyka osoby/populacji, weryfikacja 
danych o spo yciu potraw i ich receptur  

 
Planuj c badania trzeba pami ta , e w tej grupie populacyjnej zg aszalno  jest mniejsza 

ni  w m odszych grupach wiekowych. Dla oceny reprezentatywno ci badania trzeba ustali  

jakimi cechami subpopulacja uczestnicz ca w badaniu ró ni si  (lub nie) od populacji 

docelowej w danym badaniu. W tym celu osobom odmawiaj cym udzia u w badaniu nale y 

zada  kilka krótkich pyta  (max. 5 pyta ) o tre ci zale nej od celu badania np. ile posi ków 

spo ywaj  w ci gu dnia, czy stosuj  suplementy diety, na jakie choroby przewlekle choruj . 
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Zwykle odmawiaj  udzia u w badaniach osoby o gorszym stanie zdrowia i mniej aktywne, o 

ni szym statusie ekonomicznym i ni szym wykszta ceniu.  

Najlepiej stosowa  metody zwalidowane, dostosowane do mo liwo ci wykonawczych 

osób starszych oraz do zwyczajów ywieniowych tej grupy populacyjnej, przestrzegaj c 

zasad, z których najwa niejsze to: 

- kwestionariusze powinny by  krótkie, zawiera  g ównie pytania zamkni te, dostosowane 
do celu badania, w przypadku problemów z pisaniem odpowiedzi mog  by  nagrywane; 

- w przypadku stosowania metod rejestracyjnych czas obserwacji nale y ograniczy  do 
niezb dnego minimum oraz upewni  si , e osoba badana mo e pos ugiwa  si   
instrukcj  i jest w stanie zapisa  ilo  i rodzaj spo ywanych produktów samodzielnie lub 
z pomoc  osób trzecich;  

- ze wzgl du na cz ciej ni  w m odszych grupach wiekowych, pojawiaj ce si  braki 
odpowiedzi i nie cis ci w zapisach, nale y przewidzie  potrzeb  ich uzupe nienia 
poprzez ponowny kontakt z respondentem lub opiekunem; 

- w przypadku prowadzenia wywiadów personel realizuj cy badanie powinien by  dobrany 
nie tylko z punktu widzenia znajomo ci metody badania, ale tak e pod wzgl dem 
umiej tno ci kontaktowania si  z osobami starszymi, a na spotkania trzeba przewidzie  
wi cej czasu; 

- badanie sposobu ywienia w instytucjach opieku czych wymaga zgody kierownika 
placówki, odpowiedniego przeszkolenia personelu oraz wdro enia procedur kontrolnych;  

- w badaniach nale y uwzgl dni  suplementy diety i produkty wzbogacone, a tak e 
zwróci  uwag  na wielko  spo ycia p ynów; 

- o ile to mo liwe uzyskane wyniki powinny by  weryfikowane przy u yciu biomarkerów i 
testów skriningowych oceniaj cych ryzyko niedo ywienia. 

 
Dodatkowe wyposa enie i wi ksza ilo  czasu potrzebna na zbieranie danych, dobranie 

odpowiedniego personelu powoduj , e koszt badania sposobu ywienia osób starszych jest 

wi kszy ni  bada  w m odszych grupach wiekowych. Jednak e niedostosowanie metodyki do 

specyfiki badanej grupy mo e powodowa  odmow  /rezygnacj  z udzia u w badaniu, co 

ogranicza reprezentatywno  próby, a tak e prowadzi do uzyskania mniej wiarygodnych 

wyników. Natomiast u ycie wystandaryzowanych metod do oceny sposobu ywienia osób 

starszych i jego uwarunkowa  u atwia porównywanie wyników bada  z ró nych o rodków i 

umo liwia przeprowadzanie meta-analiz, które pozwalaj  na precyzyjniejsze wnioskowanie 

odno nie zwi zków ywienia ze zdrowiem.  

W miar  przybywania lat ycia i pojawiania si  ogranicze  w funkcjach yciowych 

samodzielne wype nianie kwestionariuszy, udzielanie wywiadu o spo yciu czy te  notowanie 
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rodzaju i ilo ci spo ywanych produktów i potraw mo e osobie starszej sprawia  trudno  i 

by  przyczyn  stresu. Ograniczenia funkcjonalne charakterystyczne dla starszego wieku, 

które mog  utrudnia  badania wielko ci spo ycia to zmniejszona zdolno  do radzenia sobie 

ze stresem, ograniczenia funkcji fizycznych i poznawczych (tabela 6.2). W niektórych 

badaniach dane osób z oznakami upo ledzenia funkcji poznawczych s  wykluczane z analizy. 

Jednak e pomini cie ich ogranicza mo liwo  formu owania wniosków dotycz cych ogó u 

osób starszych, co tym bardziej jest niekorzystne, e w nie osoby z ograniczeniem 

sprawno ci umys owej cz sto stanowi  grup  ryzyka nieprawid owego ywienia.  Lepszym 

rozwi zaniem ni  wykluczanie tych osób z badania jest zbieranie danych z zastosowaniem 

metod obserwacyjnych z pomoc  opiekunów lub cz onków rodziny. 

Na ogó  uwa a si , e osoby starsze maj  sk onno  do niedoszacowania spo ycia 

produktów, a to skutkuje niedoszacowaniem warto ci od ywczej diety i jest opisywane jako 

„low energy reporting (LER)”. W populacji osób starszych cz ciej niedoszacowuj  spo ycie 

ywno ci badani o bardziej zaawansowanym wieku, z wy szym BMI, m czy ni ni  kobiety, 

osoby z ni sz  punktacj  w testach funkcji poznawczych, wy szym wydatkiem 

energetycznych. Jednak e trzeba zawsze zweryfikowa  niskie wyniki, poniewa  u ponad 30% 

osób spo ród zakwalifikowanych jako LER odnotowuje si  spadek masy cia a, co wskazuje 

na problem niedo ywienia, a nie niedoszacowania spo ycia. 
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Tabela 6.2. Ograniczenia funkcjonalne u osób starszych wp ywaj ce na form  i przebieg 
badania sposobu ywienia  

Funkcje Bariery w badaniach sposobu 
ywienia 

Sposoby pokonywania 
barier 

fiz
yc

zn
e 

abszy wzrok 

trudno ci przy czytaniu i 
wype nianiu kwestionariuszy, 
pos ugiwaniu si   materia ami 
drukowanymi (instrukcje, albumy 
porcji, etykiety produktów 
spo ywczych, suplementów) i 
modelami, sprz tem (wagi)  

wi ksza czcionka, wi ksze 
odst py w tek cie, wyra ny 
druk, dobór odpowiedniego 
sprz tu (du y wy wietlacz), 
pomoc w odczytywaniu 
informacji 

os abienie s uchu    
niezrozumienie tre ci 
pytania/instrukcji  wynikaj ce z 
niedos yszenia 

usuni cie róde  ha asu z 
pomieszczenia, 
umo liwienie 
respondentowi 
odczytywania tre ci z ruchu 
ust (pozycja twarz  w 
twarz) 

trudno ci w pisaniu trudno  w samodzielnym 
wype nianiu ankiety 

zapewnienie pomocy 
drugiej osoby przy 
wype nianiu 
kwestionariuszy 

po
zn

aw
cz

e 

absza pami  
krótkotrwa a 

ma o wiarygodne odpowiedzi 
wynikaj ce z niepami ci 

 

dobranie odpowiedniej 
metody oceny sposobu 
ywienia (np. bie ce 

notowanie, historia 
ywienia) 

os abienie percepcji 
i zdolno ci 
porozumiewania si  

trudno ci w rozumieniu tre ci 
pytania, z wys awianiem si , 
„uciekaj ce” s owa, trudno ci w 
wy onieniu prawid owej 
odpowiedzi 

stosowanie prostego j zyka, 
bez „ argonu naukowego”, 
unikanie d ugich zda , 
wyd enie czasu 
przeznaczonego na wywiad 
(kontakt z respondentem) 

trudno  w 
skupieniu uwagi  
przez d szy czas 

trudno ci w uzyskaniu 
odpowiedzi na pytanie ze 
wzgl du na sk onno  do 
dywagacji i dygresji 

wyd enie czasu 
przeznaczonego na wywiad 
(kontakt z respondentem) 

 

W tabeli 6.3 przedstawiono warunki i ograniczenia w zastosowaniu poszczególnych 

metod oceny sposobu ywienia w populacji osób starszych.  

Najcz ciej do oceny sposobu ywienia osób starszych zdrowych, tj. bez ogranicze  

fizycznych i psychicznych, podobnie jak w przypadku osób doros ych, dla oceny aktualnego 
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sposobu ywienia stosuje si  bie ce notowanie oraz 2-3-krotny wywiad o spo yciu 

z ostatnich 24 godzin, a dla oceny spo ycia dotycz cego d szego okresu (przesz ci) 

kwestionariusze cz sto ci spo ycia (FFQ) lub metod  historii ywienia.  

 

Tabela 6.3. Charakterystyka metod badania sposobu ywienia pod k tem mo liwo ci ich 
zastosowania u osób starszych  

Metoda badania sposobu 
ywienia Uwarunkowania zastosowania u osób starszych 

Ocena cz stotliwo ci spo ycia 
(FFQ) 

wymaga sprawnej pami ci badanych osób i umiej tno ci  
uogólniania (unikania nadmiernego uszczegó awiania) 
odpowiedzi; mog  wyst powa  trudno ci w ocenie wielko ci 
spo ycia; konieczna jest walidacja kwestionariusza; 
wskazana weryfikacja przez badacza w kontakcie z badanym 

Jednorazowy wywiad o 
spo yciu w ci gu ostatnich 24 
godzin 

wymaga sprawnej pami ci, mo liwo ci skupienia i 
koncentracji osób badanych, umiej tno ci wyra enia 
spo ycia w miarach i wagach; wymaga udzia u 
do wiadczonego ankietera; metoda nie pozwala na ocen  
zwyczajowego spo ycia niezb dnego do porównania z 
normami ywienia 

Kilkukrotny (2-3-krotny) 
wywiad o spo yciu w ci gu 
ostatnich 24 godzin 

uwagi jak wy ej; ponadto mo e by  zbyt obci aj cy dla 
osób badanych; przy zastosowaniu odpowiednich przelicze  
statystycznych umo liwia ocen  zwyczajowego spo ycia 

Bie ce notowanie spo ycia 
przez 3-7 dni 

metoda mo liwa do stosowania przez pe nosprawn  osob , 
ch tn  do wspó pracy, z mo liwo ci  i umiej tno ci  
wa enia i wype niania formularzy;  wymaga kontroli 
badacza; d szy okres badania powoduje zm czenie badanej 
osoby i zmniejsza dok adno  notowania 

Metody obserwacyjne 
(notowanie, wa enie porcji, 
film, zdj cia fotograficzne) 

metody u yteczne u osób niepe nosprawnych, przy ywieniu 
zinstytucjonalizowanym; wymagaj  walidacji, przeszkolenia 
personelu/opiekunów 

Testy przesiewowe 
maj  zastosowanie do identyfikacji osób/grup z ryzykiem 
niedo ywienia; mniej przydatne do oceny ca ciowej, gdy  
wyniki wyra one w punktach lub kategoriach ryzyka 

Metody po rednie – bilansu 
ywno ci i badania bud etu 

gospodarstw domowych 

ze wzgl du na okre lenie przeci tnego spo ycia w populacji 
(w grupie, w gospodarstwie domowym itp.) nie ma 
mo liwo ci wyodr bnienia indywidualnego spo ycia osoby 
starszej 
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6.3.2. Metoda cz sto ci spo ycia (food frequency questionnaire – FFQ) 
 

Kwestionariusze cz sto ci spo ycia z d ug  list  produktów i uwzgl dnieniem wielko ci 

porcji s  bardzo cz sto wykorzystywane w badaniach epidemiologicznych jako metoda 

szybka i efektywna do oceny spo ycia w d szym czasie np. miesi ca , a nawet roku. 

Metoda ta uwa ana jest za lepsz  do badania osób starszych ni  metody oparte na pami ci 

krótkotrwa ej. Jej zalet  jest równie  zdefiniowana lista produktów i brak pyta  otwartych, 

odpowiadanie na które jest trudniejsze.  

W odniesieniu do osób starszych bardzo wa na jest liczba produktów na li cie  i czas 

niezb dny do wype nienia kwestionariusza. W tym zakresie wyst puje du a dowolno , a 

wykorzystywane w badaniach osób starszych kwestionariusze zawieraj  od 30 do 244 pozycji 

(produktów/ grup produktów), obejmuj   okresy od ostatnich 24 godzin  do 3 lat i  od 5 do 11 

kategorii cz sto ci spo ycia. Zbyt d ugi czas koncentrowania si  na udzielaniu odpowiedzi 

mo e powodowa  zm czenie i rezygnacj  z udzia u w badaniach, dlatego te   w przypadku 

osób starszych wype nianie kwestionariusza nie powinno trwa  d ej ni  20-25 min. Lista 

produktów nie powinna by  tak e zbyt krótka, poniewa  mo e to prowadzi  do zebrania 

informacji niepe nych. Dobór produktów/grup produktów nale y poprzedzi  rozpoznaniem 

sytuacji odno nie zwyczajów ywieniowych danej grupy oraz znajomo ci nazw produktów 

np. nowo wprowadzanych na rynek. Warunkiem uzyskania dobrych danych jest 

zwalidowanie takich kwestionariuszy.  

Inn  kwesti  jest u ywanie kwestionariuszy opracowanych dla m odszych grup 

wiekowych. Wiedz c, e osoby starsze charakteryzuj  si  odmiennymi wzorami ywienia 

przed ich zastosowaniem powinny by  one równie  zwalidowane. Ponadto istnieje potrzeba 

weryfikacji odpowiedzi zawartych w kwestionariuszach poprzez bezpo redni  rozmow  z 

badanym w celu doprecyzowania wielko ci porcji, a szczególnie zweryfikowania braków 

odpowiedzi, które nie zawsze wynikaj  z niezamierzonego pomini cia lecz ze specyficznych 

zwyczajów ywieniowych, a w istotny sposób wp ywaj  na wielko  spo ycia. 

 
6.3.3. Wywiad dotycz cy spo ycia z ostatnich 24 godzin (24-hour dietary 

recall) 
 

Wywiady dotycz ce spo ycia produktów i potraw w ci gu ostatnich 24 godzin s  zwykle 

stosowane do bada  monitoringowych, a ich wiarygodno  w porównaniu do bada  osób 
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odszych jest oceniana ró nie m.in. dlatego, e uzyskanie wiarygodnych danych wymaga 

sprawnej pami ci krótkotrwa ej. 

Walidacja w ramach EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and 

Nutrition) wykaza a, e osoby starsze mniej niedoszacowuj  spo ycie energii w porównaniu 

do osób m odszych, natomiast ze wzgl du na problemy z pami ci , cz ciej omijaj  

spo ywane produkty. 

Dla wi kszo ci sk adników od ywczych, wywiady dostarczaj  danych stosunkowo 

porównywalnych do metody FFQ.  Jednak e metoda FFQ (104 produkty, suplementy diety) 

w porównaniu do trzykrotnie przeprowadzonych wywiadów 24-godzinnych, dawa a istotnie 

wy sze wyniki dla MUFA, PUFA i b onnika, natomiast ni sze dla bia ka, kwasów 

uszczowych trans, polisacharydów, witamin B1 i E, likopenu, ekwiwalentów retinolu i 

ekwiwalentów kwasu foliowego. Zgodno  wyników uzyskana tymi dwiema metodami 

zale y od poziomu spo ycia, a ró nice s  tym wi ksze im wy sza jest warto  energetyczna 

diety. Przy zastosowaniu krótkiego kwestionariusza FFQ bardzo dobr  zgodno  uzyskano 

dla witaminy E, natomiast brak zgodno ci dla witaminy B12.  

 

6.3.4. Bie ce notowanie spo ycia (dietary record) 
 
Generalnie uwa a si , e osoby starsze w dobrym stanie zdrowia, a szczególnie bez 

ogranicze  funkcjonalnych s  w stanie prowadzi  bie ce notowanie z wykorzystaniem miar 

domowych, a tak e wa eniem produktów i potraw z odpowiedni  dok adno ci  przez 3-4 dni. 

Jest to jednak okres zbyt krótki, aby traktowa  uzyskane dane jako odnosz ce si  do 

zwyczajowego ywienia. Rejestrowanie spo ycia przez d sze okresy jest trudne dla osób 

starszych, ponadto zwykle pomijane s  produkty spo ywane rzadko. Pozytywnie oceniane 

jest to, e badany jest bardziej zainteresowany tym co je, a badacz ma lepszy wgl d we wzór 

ywienia, natomiast wad   korygowanie sposobu ywienia  przez badanego w kolejnych 

dniach, aby zmniejszy  nak ad pracy lub poprawi  swój wizerunek.   

Porównanie wyników uzyskanych metod  rejestracyjno-wagow  przez 3 dni z 

otrzymanymi przy zastosowaniu krótkiego kwestionariusza AGES-FFQ wykaza o du  

zgodno  w uszeregowaniu wielko ci spo ycia wi kszo ci grup produktów spo ywczych. i 

dobr  korelacj  dla 13 mikrosk adników, natomiast s ab  dla retinolu i cynku. Lepiej 

korelowa y wyniki dotycz ce spo ycia mikrosk adników  uzyskane na podstawie FFQ i  

bie cego notowania spo ycia bez wa enia, bo dla 10 spo ród 15 ocenianych, korelacja by a 

dobra lub bardzo dobra. W przypadku mikrosk adników wspó czynniki korelacji poprawiaj  
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si , niezale nie od zastosowanej metody, gdy uwzgl dnia si  suplementy jako ród o witamin 

i sk adników mineralnych.  

Oprócz omówionych wy ej metod w badaniach osób starszych spotyka si  tak e inne 

lub ich kombinacje. Przyk adowo w badaniu SENECA zastosowano rejestrowanie wa onych 

porcji oraz zmodyfikowan  metod  historii ywienia polegaj  na skonstruowaniu 

kwestionariuszy cz stotliwo ci spo ycia na bazie sk adu poszczególnych posi ków (tzw.  

meal-based  approach).   Wyniki uzyskane metod  historii ywienia by y wy sze ni   przy 

rejestrowaniu  wa onych  porcji,  a  ró nice  waha y  si  od  1%  (cholesterol)  do  28%  (mono-  i  

disacharydy). 

 
6.3.5. Badanie sposobu ywienia osób z zaburzonymi funkcjami 

poznawczymi i w instytucjach opieku czych 
 
Istnieje wiele przes anek wskazuj cych na potrzeb  przeprowadzania oceny sposobu 

ywienia tak e w ród osób z zaburzonymi w wyniku procesów starzenia si  lub chorób 

neurodegeneracyjnych funkcjami poznawczymi. Zastosowanie zarówno wywiadu o spo yciu 

w ci gu ostatnich 24-godzin, jak i kwestionariusza cz stotliwo ci spo ycia, czyli metod 

opartych na pami ci, daje wyniki ma o wiarygodne niezale nie od tego czy dotyczy osób 

zinstytucjonalizowanych czy te  nie. W takiej sytuacji korzysta si  z pomocy piel gniarek lub 

opiekunów, którzy s  odpowiednio przeszkoleni.  

Udzia  personelu opieku czego jest niezb dny przy ocenie sposobu ywienia osób 

korzystaj cych z tzw. ywienia zbiorowego. Aktualnie wi kszo  z osób przebywaj cych w 

instytucjach typu domy weterana, emeryta, domy opieki dla osób starszych czy te  szpitale 

jest obci ona ró nymi chorobami lub zaburzeniami stanu zdrowia, które utrudniaj  

przeprowadzenie bada .  

Przyk adem zastosowania metody obserwowanego bie cego notowania, mo e by  

badanie przeprowadzone w Holandii, obejmuj ce 25 osób ( redni wiek 77 lat) z zaburzeniami 

funkcji poznawczych, ale bez demencji, przebywaj cych w domu opieki. Przeszkolone 

piel gniarki zapisywa y jakie produkty, napoje i potrawy (z uwzgl dnieniem receptur) by y 

spo ywane przez ca y dzie  i ewentualnie podczas nocy (porcje wydawane i resztki 

talerzowe). Wyniki oceny spo ycia by y dok adne, a walidacja wykaza a tylko 5% 

nieoszacowanie spo ycia energii. Przy ywieniu zbiorowym atwo tak e uzyska  od osób z 

obs ugi informacje dotycz ce sposobu przyrz dzania posi ków, sk adu potraw i wielko ci 

wydawanych porcji.  Ocena spo ycia dokonywana u osób starszych przez piel gniarki lub 
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opiekunki na ogó  przeszacowuje jednak ilo  spo ytej ywno ci, st d dla uzyskania dobrych 

wyników wymagane jest szkolenie personelu i procedury kontrolne.  

Najw ciwszym sposobem post powania jest wa enie porcji przed posi kiem i 

pozosta ci po posi ku, jednak e ze wzgl du na du y nak ad czasu i pracy mo e by  

zastosowany tylko do ma ych grup. Trudne do realizacji w praktyce jest te  kontrolowanie 

pojadania oraz wypijanych napojów zarówno w dzie , jak i w porze nocnej. 

W instytucjach przeznaczonych dla osób starszych (domy opieki, szpitale) mo na 

stosowa  oszacowanie wielko ci spo ytych porcji z zastosowaniem tzw. plate diagram 

sheets. Na diagramie zaznacza si  jak  cz  porcji potrawy/produktu badana osoba spo a 

w czasie ka dego posi ku (0, 25, 50 i 100%). Warto  energetyczna mo e by  

niedoszacowana w przypadku, gdy badane osoby spo ywaj  mniej ni  50% serwowanej 

porcji. Metoda jest  uwa ana za u yteczn  i polecana jest  w praktyce klinicznej do 

zidentyfikowania osób z ma ym spo yciem. Mimo, i  pojawiaj  si  próby zastosowania 

rejestracji spo ycia poprzez filmowanie lub zdj cia, ze wzgl dów technicznych nie s  jeszcze 

mo liwe do szerokiego stosowania.  

Niepoprawnym jest korzystanie z raportów magazynowych lub jad ospisów jako 

róde  informacji o spo yciu ywno ci przez osoby starsze przebywaj ce w instytucjach, 

bowiem z  ywienia  tego  korzystaj  te  opiekunowie  i  administracja  oraz,  e  nie  dotyczy  to  

ilo ci faktycznie spo ytych.  

 
6.3.6. Nowe technologie w badaniach sposobu ywienia osób starszych 

 
Ju  w 1990 roku, dla pokonania trudno ci w zbieraniu danych o spo yciu, wynikaj cych 

z ogranicze  funkcjonalnych osób starszych, zaproponowano rejestrowanie ilo ci spo ytych 

produktów, potraw i napojów poprzez nagrywanie ich na ta  video. Jest to sposób 

wygodny dla badacza, nieobci aj cy pami ci badanego i wystarczaj co dok adny. W ci gu 

kolejnych lat podejmowano szereg prób stworzenia narz dzi, które nie tylko u atwia yby 

rejestracj  ilo ci spo ytych, ale tak e przeliczanie ich na sk adniki od ywcze i energi . 

Narz dzia takie wykorzystuj  m.in. urz dzenia przeno ne, jak osobiste komputery czy 

telefony komórkowe, strony internetowe, globalny system pozycjonowania (GPS) itp. 

Stwarzaj  one nowe mo liwo ci oceny spo ycia, jednak obecnie ich zastosowanie w 

badaniach osób starszych nie jest jeszcze dok adnie rozeznane. Szersze ich wykorzystanie w 

naszym kraju jest w chwili obecnej niemo liwe, nie tylko ze wzgl du na brak odpowiedniego 
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oprogramowania komputerowego w j zyku polskim, ale tak e z powodu ograniczonego 

dost pu do sprz tu i braku umiej tno ci pos ugiwania si  nim przez osoby starsze.  

 
Podsumowanie 

Wiedza z zakresu bada  sposobu ywienia osób starszych jest ci gle niewystarczaj ca. 

Niezb dne s  wi c dalsze prace pozwalaj ce na wypracowanie krótkich i prostych metod, 

mo liwych do stosowania równie  u osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, które 

odpowiednio scharakteryzuj  sposób ywienia seniorów, a wyniki uzyskane przy ich u yciu i 

 przyczynowo powi zane ze wska nikami zdrowotnymi. Opracowanie i zastosowanie 

takich metod zarówno w badaniach populacyjnych, jak i w odniesieniu do jednostek mo e 

przyczyni  si  do lepszego wyja nienia roli diety w zachowaniu zdrowia, a konsekwencji 

lepszej jako ci ycia osób w podesz ym wieku. 
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7. Warto ci referencyjne w ocenie adekwatno ci sposobu ywienia 
Jadwiga Charzewska 
Instytut ywno ci i ywienia w Warszawie 
 
7.1. Wst p 
 

W celu w ciwej interpretacji danych uzyskanych od respondentów w wyniku 

zastosowania metod oceny spo ycia, niezb dne jest odniesienie wyliczonych wielko ci, do 

ciwych poziomów norm ywienia cz owieka. W Polsce, odpowiednie warto ci dla 

energii i sk adników od ywczych dla osób zdrowych, w zale no ci od wieku, p ci, 

aktywno ci fizycznej, masy cia a i stanu fizjologicznego opracowane s  w postaci tabel i 

nazywane s  od pierwszego wydania z roku 1950 do chwili obecnej, normami. Ich 

odpowiednikami w nomenklaturze angloj zycznej s , warto ci nazwane referencyjnymi dla 

spo ycia jako Dietary Reference Intakes (DRI).  

Jednostki w jakich wyra ane s  sk adniki od ywcze, zebrane w postaci norm czyli 

danych referencyjnych spo ycia, s  warto ciami u rednionymi dla danego wieku, p ci lub 

aktywno ci fizycznej.  

Wynik spo ycia indywidualnej osoby lub grupy w podej ciu konserwatywnym, oceniany 

by  zazwyczaj w procentach ró nicy mi dzy spo yciem a u rednion  norm . Dopuszczalne 

odchylenia od normy przyjmowane by y w sposób arbitralny i ró ny: jako odchylenie o 10 %, 

20 % lub 2/3 normy czy poni ej 2 standardowych odchyle . Na podstawie takich kryteriów 

oceniano, czy dana osoba lub grupa osób charakteryzuje si  zwyczajowym spo yciem 

niedoborowym lub nadmiernym. 

Wspó cze nie, w ocenie adekwatno ci spo ycia, rekomendowane jest podej cie 

statystyczne, oparte na ocenie prawdopodobie stwa wyst powania ryzyka niedoboru lub 

nadmiaru sk adnika w diecie. 

W przypadku oceny spo ycia osób indywidualnych, porównuj c spo ycie do norm 

ywienia zadawane jest pytanie: jakie jest prawdopodobie stwo, e losowo wybrana osoba 

indywidualna ma zwyczajowe spo ycie poni ej lub powy ej zapotrzebowania? W tym celu 

wyznaczy  nale y prawdopodobie stwo i na podstawie wielko ci tego wska nika, 

dokonywana jest interpretacja odno nie oceny adekwatno ci spo ycia. 

Nieco inaczej ocena adekwatno ci dokonywana jest w grupie osób. Problem oceny 

dostatecznego spo ycia na poziomie populacyjnym polega na oszacowaniu proporcji osób z 

wyst powaniem ryzyka deficytów ywieniowych w badanej populacji. 
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Metoda oceny prawdopodobie stwa u wiadamia s abo  konserwatywnej oceny 

adekwatno ci, w której oceniamy, na podstawie redniego spo ycia w populacji lub procentu 

realizacji normy, bo nawet przy wysokich warto ciach tych wska ników, mog  wyst powa  

znaczne odsetki osób o spo yciu ekstremalnie niskim. Podobnie porównanie dwóch populacji 

nie polega na porównaniu rednich procentów realizacji normy lub rednich bezwzgl dnych 

warto ci spo ycia, lecz na ocenie procentu osób z ryzykiem niedoboru (lub nadmiaru) w 

ka dej z nich. Wynika to z faktu, e przy rednim spo yciu sk adnika na tym samym 

poziomie w obu populacjach, mog  wyst powa  ró ne frakcje osób o niedoborach lub 

nadmiarach ywieniowych. 

 

7.2. Ocena danych o spo yciu na tle warto ci referencyjnych 
 

Najnowsze normy ywienia wydane w roku 2008, znowelizowano (w skróconej wersji ) 

w Instytucie ywno ci i ywienia w roku 2012. Normy te zawieraj  referencyjne warto ci dla 

zapotrzebowania lub spo ycia sk adników od ywczych (DRI-Dietary Reference Intakes) na 

czterech poziomach:  

 redniego zapotrzebowania grupy - Estimated Average Requirement (EAR) 

 zalecanego spo ycia - Recommended Dietary Intake (RDA) 

 wystarczaj cego spo ycia - Adequate Intake (AI) 

 najwy szy tolerowany poziom spo ycia - Tolerable Upper Intake Level (UL) 

W polskich normach zawarte s  równie  wytyczne do w ciwego stosowania zalece  

ywieniowych przez pracowników s by zdrowia i nauki, odno nie zastosowania nowych 

standardów DRI w ocenie adekwatno ci diety osób indywidualnych i grup osób. 

W opracowaniu wytycznych, istnieje wyra ne rozró nienie oceny spo ycia osób 

indywidualnych, od oceny grup osób, jak i metod stosowanych do tych ocen, gdy  s  one 

zupe nie ró ne. 

Najcz stsze zastosowania w ocenie sposobu ywienia grup osób to m.in.: 

 oszacowanie odsetka osób w grupie (lub w populacji) zagro onych niewystarczaj cym 
lub nadmiernym spo yciem, czyli identyfikacja rozmiaru podgrup o wyst powaniu 
ryzyka niedostatecznego lub nadmiernego spo ycia;  

 badanie zmian (trendów) w odsetku osób o ryzyku niedostatecznego lub nadmiernego 
spo ycia,  

 oraz badanie trendów i zmian w konsumpcji ywno ci w czasie. 
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Wnioskowanie o adekwatno ci spo ycia danej, indywidualnej osoby, mo na dokona  

poprzez analiz  ró nicy mi dzy obserwowanym spo yciem i poziomem normy EAR 

redniego zapotrzebowania grupy) dla odpowiedniego wieku, stanu fizjologicznego i p ci. 

Statystyczna metoda prawdopodobie stwa szacuje z okre lonym poziomem pewno ci (oko o 

85%), e spo ycie danej osoby jest wystarczaj ce. W opracowaniach ekspertów z Food and 

Nutrition Board z Instytutu Medycyny w USA, oraz z WHO, rekomenduje si  metod  

ilo ciow  do oceny obserwowanego zwyczajowego spo ycia osoby indywidualnej 

(ocenianego kilkukrotnym wywiadem o spo yciu lub zapisem spo ycia z kilku dni). 

Natomiast do oceny adekwatno ci spo ycia w grupie osób krytycznie wa nej dla zdrowia 

publicznego, zaproponowane s  dwie metody oceny adekwatno ci spo ycia: metoda 

prawdopodobie stwa i punktu odci cia EAR (cut–point). Jednak e to metoda 

prawdopodobie stwa jest metod  preferowan  do oceny wyst powania niew ciwego 

spo ycia sk adników od ywczych. Metoda ta szacuje procent osób z grupy ze zwyczajowym 

spo yciem mniejszym od poziomu EAR. Konkretne przyk ady w ciwych sposobów u ycia 

DRI w ocenie adekwatno ci od ywczej grup i osób indywidualnych zosta y opisane przez 

grupy eksperckie i badawcze wraz z opisem metod statystycznych wykorzystywanych do tych 

ocen (6, 7, 8, 9, 13,17). Sposoby te zaadaptowano do polskich norm ywienia. 

 

7.3. Wytyczne zastosowa  norm do oceny adekwatno ci spo ycia 
 
Poziom indywidualny 

 Dla sk adników od ywczych, które posiadaj  warto ci w normach na poziomach EAR i 
RDA, to poziom EAR jest odpowiedni dla osób indywidualnych, w okre lonym etapie 
ycia i grupie p ci, do oceny prawdopodobie stwa nieadekwatno ci spo ycia sk adnika 

dla ocenianej jednostki. 

 Dla  sk adników  od ywczych  które  posiadaj  w  normach  warto ci  na  poziomie  
wystarczaj cego spo ycia (AI), zwyczajowe spo ycie na poziomie lub powy ej AI 
mo na oceni  jako wystarczaj ce. Spo ycie poni ej poziomu AI nie mo e by  oceniane 
jako niedobór. 

 Dla sk adników od ywczych z najwy szym tolerowanym poziomem spo ycia -Upper 
Level (UL), zwyczajowe spo ycie powy ej tego poziomu jest traktowane jako spo ycie o 
potencjalnym ryzyku wyst pienia oddzia ywa  niepo danych analizowanego sk adnika 
na zdrowie jednostki. 
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Poziom grupowy 

Ocena adekwatno ci spo ycia w grupie jest trudniejsza, gdy  wymaga zastosowania 

post powania statystycznego. 

 Nale y dostosowa  rozk ady spo ycia w badanej grupie dla wewn trzosobowej wariancji 
(usun  wewn trzosobow  zmienno , która eliminuje przypadkowo  spo ycia). 

ównym celem jest uzyskanie rozk adów zwyczajowego spo ycia na poziomie 
populacyjnym z danych o spo yciu tylko z niewielkiej liczby dni. Aby obliczy  
prawdopodobie stwo wyst powania niedostatecznego spo ycia musimy dysponowa  
danymi o spo yciu z jednego dnia w populacji losowej reprezentatywnej dla danej grupy 
wieku i p ci oraz z co najmniej 5% próby z tej populacji, u której nale y przeprowadzi  
zapis spo ycia z trzech kolejnych dni tygodnia lub dwóch niekolejnych dni (czyli 
dysponowa  zwyczajowym spo yciem dla tej podgrupy osób). Je eli nie dysponujemy 
spo yciem zwyczajowym (zapis spo ycia z trzech kolejnych dni lub dwóch niekolejnych 
dni tygodnia) dla interesuj cej nas populacji, mo na przyj  dane dotycz ce 
zwyczajowego spo ycia w wybranej grupie wieku i p ci pochodz ce z bada  
ogólnonarodowych (krajowych lub mi dzynarodowych). Takim badaniem jest na 
przyk ad Continuing of Food Intake by Individuals (CSFII), gdzie zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w Dietary Reference Intakes: Applications in Dietary Assessment, IOM, 2000 
do wyznaczania zwyczajowego spo ycia mo na pos  si  danymi odno nie odchyle  
standardowych mi dzyosobniczych podanych w tym opracowaniu. 

 W dalszym post powaniu, w ciwym poziomem do oceny wyst powania 
nieodpowiedniego spo ycia w grupach osób jest norma EAR, 

 Dla sk adników od ywczych, dla których s  wyznaczone warto ci tylko AI, rednie 
spo ycie w grupie na poziomie lub powy ej AI sugeruje ma  cz sto  wyst powania 
nieodpowiedniego spo ycia. rednie spo ycie poni ej poziomu AI nie mo e by  
oceniane jako niedobór. 

 Dla sk adników od ywczych z UL, nale y u  UL jako standardu w metodzie 
prawdopodobie stwa do oszacowania odsetka osób w grupie, o potencjalnym ryzyku 
wyst pienia oddzia ywa  niepo danych. 

Górny tolerowany poziom spo ycia (UL) jest najwy szym poziomem spo ywanych 

codziennie sk adników od ywczych, który nie stanowi ryzyka niekorzystnych skutków 

zdrowotnych u prawie wszystkich osobników w grupie, dla której zosta  ustalony. Wraz ze 

wzrostem spo ycia powy ej UL, potencjalne ryzyko wyst pienia dzia  niepo danych 

wzrasta. UL nie jest zalecanym poziomem spo ycia, nie jest norm . 

Potrzeba ustalenia UL wyros a ze wzgl du na coraz bardziej powszechn  praktyk  

wzbogacania ywno ci w sk adniki od ywcze i szerokie stosowanie suplementów diety. 

Negatywne skutki zdrowotne wykorzystano do okre lenia UL, które ró ni  si  dla 

poszczególnych sk adników od ywczych. W wypadku poziomu UL, warto zwróci  uwag , e 
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dla niektórych sk adników uwzgl dnia on wszystkie ród a sk adnika w diecie, dla innych 

tylko spo ycie z suplementów, produktów fortyfikowanych lub leków. 

Spo ycie mi dzy RDA i UL, nie stwarza zagro enia dla osoby lub grupy osób 

odno nie niedostatecznego spo ycia lub nadmiernego spo ycia. W obu przypadkach 

zagro enie  jest  bliskie  zeru.  Podobnie  spo ycie  mi dzy  EAR  i  UL  nie  powinno  by  

interpretowane jako nadmierne. 

 

7.4. Ocena adekwatno ci spo ycia metod  prawdopodobie stwa u osób 
indywidualnych 

 

Aby oceni  prawdopodobie stwo dostatecznego spo ycia, potrzebne s  nast puj ce 

informacje: 

a) norma EAR dla okre lonego wieku i p ci,  

b) zmienno  zapotrzebowania dla sk adnika w okre lonym wieku i p ci (czyli standardowe 
odchylenie normy EAR), 

c) rednie obserwowane spo ycie osoby. 

d) zmienno  dzienna spo ycia osoby (standardowe odchylenie wewn trzosobowe). 

Przyjmuje si , e rednie spo ycie sk adnika od ywczego na poziomie indywidualnym, 

najlepiej mo na oszacowa  na podstawie jej zwyczajowego spo ycia (kilka wywiadów o 

spo yciu z ostatnich 24-godz. lub kilkudniowych zapisów spo ycia). Istniej  zmienno  

mi dzy dniami dobrze okre la wielko  odchylenia standardowego wewn trzosobowego 

(SDwo). Aby oceni  prawdopodobie stwo dostatecznego spo ycia nale y obliczy  ró nic  (D) 

mi dzy rednim spo yciem danego sk adnika u badanej osoby (y) a norm  EAR (r) i jej 

kierunek (dodatni lub ujemny). 

(1) D = y - r 

gdzie D oznacza wielko  ró nicy mi dzy spo yciem i wielko ci  na poziomie EAR. 

 
Kolejnym krokiem jest ustalenie jak du a ma by  ta ró nica, aby wnioskowa , e 

zwyczajowe spo ycie znacznie przekracza lub jest znacz co niedostateczne w porównaniu do 

aktualnego zapotrzebowania osób indywidualnych. Je li ró nica taka pochodzi aby z 

obserwowanego spo ycia z wielu dni, wówczas ocena jest bardziej pewna.  

Aby zinterpretowa  ró nic  mi dzy obserwowanym rednim spo yciem i 

zapotrzebowaniem (EAR) nale y zmierzy  zmienno  D, czyli odchylenie standardowe 

ró nicy mi dzy spo yciem a norm  EAR oznaczonej jako D (SDD).  
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Aby wyliczy  SDD dla ró nicy D, wykorzystuje si : 

- odchylenie standardowe zapotrzebowania (SDr oszacowane jako 10, 15 lub 20% wysoko ci 

normy EAR w zale no ci od sk adnika)  

- SDwo wewn trz osobniczego spo ycia (zmienno  spo ycia z dnia na dzie ),  

Stosuj c nast puj cy wzór (2) 

(2) SDD = Vr+(Vwo/n), 

Gdzie: Vr oznacza wariancj  rozk adu zapotrzebowania w grupie (SDr)2,  

Vwo = wariancja wewn trz osobnicz , z dnia na dzie , spo ycia sk adnika [odchylenie 

standardowe wewn trzosobowe podniesione do kwadratu (SDwo)2], 

n- liczba dni (wywiadów). 

W sytuacji gdy brak informacji o zmienno ci dziennej spo ycia u badanej osoby, 

sugeruje si  zastosowanie wariancji zmienno ci (z dnia na dzie ) spo ycia danego sk adnika, 

pochodz cej z du ego badania podobnej grupy osób.  

eby oceni  prawdopodobie stwo, czy spo ycie jest powy ej (lub poni ej) 

zapotrzebowania nale y obliczy  stosunek D do SDD czyli z-score i  porówna  go  z  

warto ciami z tabeli 1. Aby wnioskowa , czy indywidualne spo ycie jest dostateczne, 

po dany jest oko o 85% poziom ufno ci. Wspó czynnik z, mo e by  nast pnie 

przekszta cony w prawdopodobie stwo adekwatno ci u ywaj c statystycznej tabeli, takiej jak 

przedstawiono w tabeli 1 (gdzie np. warto  1 z-score odpowiada warto ci 0,85 

prawdopodobie stwa). Gdy wska nik D/SDD jest w przybli eniu równy 1, to mo na 

wnioskowa  z 85% poziomem ufno ci, e zwyczajowe spo ycie osoby indywidualnej jest 

wi ksze ni  zapotrzebowanie. W tabeli 7.1 pokazano wybrane z-warto ci odpowiadaj ce 

ró nym poziomom pewno ci. 
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Tabela 7.1. Warto ci dla wska nika D/SDD i odpowiadaj ce im prawdopodobie stwo, 
umo liwiaj ce wnioskowanie, czy zwyczajowe spo ycie jest dostateczne czy 
niedostateczne 

Kryterium 
(z-score) 

Wnioskowanie 
Prawdopodobie stwo 

poprawnego 
wnioskowania. 

D/SDD>2,00 
D/SDD>1,65 
D/SDD>1,50 
D/SDD>1,00 
D/SDD>0,50 
D/SDD>0,00 
 
D/SDD<-0,50 
D/SDD<-1,00 
D/SDD<-1,50 
D/SDD<-1,65 
D/SDD<-2,00 

Zwyczajowe spo ycie jest dostateczne 
Zwyczajowe spo ycie jest dostateczne 
Zwyczajowe spo ycie jest dostateczne 
Zwyczajowe spo ycie jest dostateczne 
Zwyczajowe spo ycie jest dostateczne 
Zwyczajowe spo ycie jest dostateczne  
lub niedostateczne 
Zwyczajowe spo ycie niedostateczne 
Zwyczajowe spo ycie niedostateczne 
Zwyczajowe spo ycie niedostateczne 
Zwyczajowe spo ycie niedostateczne 
Zwyczajowe spo ycie niedostateczne 

0,98 
0,95 
0,93 
0,85 
0,70 
0,50 

 
0,70 
0,85 
0,93 
0,95 
0,98 

ród o: Murphy 2003. 

Kryterium wykorzystuj ce zastosowanie wska nika (D/SDD) wyra aj cego stosunek 

ró nicy mi dzy obserwowanym, zwyczajowym spo yciem badanej osoby i median  

zapotrzebowania EAR, a odchyleniem standardowym dla tej ró nicy, umo liwia jako ciowe 

wnioskowanie, na podstawie ilo ciowej analizy, i tak: 

 je eli D/SDD jest wi ksze ni  1 wtedy wyst puje du a pewno , e zwyczajowe spo ycie 
sk adnika od ywczego u osoby indywidualnej jest dostateczne, 

 je eli D/SDD jest mniejsze ni  –1, wtedy istnieje pewno , e spo ycie sk adnika 
od ywczego u analizowanej osoby jest niedostateczne, 

 je eli D/SDD jest pomi dzy – 1 i 1, to nie mo na okre li  z pewno ci , czy spo ycie 
osoby indywidualnej jest dostateczne lub niedostateczne. W takim przypadku w tabeli 1 
podano sposób interpretacji adekwatno ci spo ycia. Warto ci prawdopodobie stwa 
powy ej 0,5 mo na interpretowa  jako w ciwe spo ycie sk adnika przez osob  
indywidualn  natomiast poni ej 0,5 b  oznacza y, e osoba badana powinna zwi kszy  
spo ycie sk adnika i nale y wskaza  jej o jakie produkty musi wzbogaci  diet . 

Ocen  spo ycia indywidualnych osób mo na równie  analizowa  z zastosowaniem 

poziomu normy AI (wystarczaj cego spo ycia). Poziom AI ma zastosowanie do sk adników, 

co do których jest zbyt ma o informacji by ustali  poziom EAR i RDA. Dlatego w przypadku 

takich sk adników, nie mo e by  zastosowana podana powy ej procedura wyliczania 

prawdopodobie stwa. Stosowne s  natomiast wyliczenia uwzgl dniaj ce odchylenie 

standardowe dla spo ycia mi dzy dniami u badanej osoby (wewn trzosobowe) i na tej 
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podstawie wyznaczenie wska nika z–score, poniewa  brak jest indywidualnego 

zapotrzebowania w normie na tym poziomie, zmienno  zapotrzebowania okre lana jako SDr 

nie zosta a uwzgl dniona we wzorze. Mo na równie  przyj , e je li zwyczajowe ywienie 

badanej  osoby  jest  równe  lub  wi ksze  od  poziomu  AI,  wówczas  jest  niemal  pewne,  e  

spo ycie analizowanego sk adnika jest dostateczne. Sytuacja komplikuje si  wówczas kiedy 

spo ycie sk adnika jest ni sze od poziomu AI, wówczas w takim przypadku zaleca si  

zwi kszenie spo ycia danego sk adnika, dla osi gni cia poziomu AI. 

Z kolei poziom UL ma zastosowanie wówczas, gdy trzeba oceni  czy spo ycie osoby 

indywidualnej jest tak wysokie, e przekracza ten poziom i stanowi ryzyko niekorzystnych 

oddzia ywa  zdrowotnych. Do takich sytuacji stosowane s  równie  procedury statystyczne, z 

zastosowaniem tylko odchylenia standardowego wewn trzosobowego spo ycia u badanej 

osoby. 

 

7.5. Zastosowanie norm ywienia w ocenie adekwatno ci spo ycia grup osób 
 

W ocenie adekwatno ci spo ycia w grupie wybieramy EAR. Poziom RDA – zalecanego 

spo ycia, nie ma zastosowania do oceny spo ycia sk adników w grupach osób. Poziom AI - 

wystarczaj cego spo ycia, jest wykorzystywany do stwierdzenia, e je li rednia 

zwyczajowego spo ycia sk adnika w grupie jest równa lub wy sza od tego poziomu, sugeruje 

to ma e prawdopodobie stwo niedostatecznego spo ycia. Poziom UL- najwy szy tolerowany 

poziom spo ycia, ma zastosowanie do oceny odsetka osób w grupie o potencjalnym ryzyku 

wyst powania niepo danych skutków zdrowotnych z nadmiaru spo ycia sk adnika. 

Tok post powania w ocenie adekwatno ci spo ycia grupowego wymaga: uzyskania 

dok adnych danych o spo yciu, wybrania odpowiedniego referencyjnego poziomu norm, 

dostosowania rozk adów spo ycia do zmienno ci mi dzy osobniczej czyli wyznaczenie 

rozk adu zwyczajowego spo ycia (po usuni ciu zró nicowania wewn trzosobowego czyli 

przypadkowo ci w spo yciu) oraz w ciwej interpretacji wyników. 

Poziomu RDA nie nale y stosowa  do oceny adekwatno ci spo ycia, poniewa  w 

za eniu przekracza zapotrzebowanie u 97-98% osób w populacji, dlatego wskazanie 

odsetka osób o ni szym spo yciu od tego poziomu, jest powa nym przeszacowaniem 

niedoborowego spo ycia. 

rednie zapotrzebowanie grupy (poziom EAR) ma zastosowanie wówczas, gdy chcemy 

zbada  cz sto  wyst powania osób o niedostatecznym (niedoborowym) spo yciu w 

analizowanej grupie osób. Temu celowi s  dwie statystyczne metody: ocena 
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prawdopodobie stwa lub punktu odci cia (cut off points). W obu metodach szacowanie 

dostatecznego spo ycia odbywa si  na podstawie miar rozproszenia jakimi s  odchylenia 

standardowe i przy za eniu normalnego rozk adu spo ycia. Poza tym ocena spo ycia 

populacji musi uwzgl dnia  du  zmienno  wewn trzosobow  - dziennego spo ycia. Ocena 

jest przeprowadzana w rozk adach dostosowanych do zwyczajowego spo ycia. Aby 

dostosowa  rozk ady zwyczajowego spo ycia nale y:  

 oszacowa  normalno  rozk adu i zastosowa  transformacj  je li jest to konieczne; 

 wyznaczy  mi dzy i wewn trzosobow  zmienno  i usun  wewn trzosobow  
zmienno  z rozk adu, pozostawiaj c w rozk adzie zwyczajowego spo ycia tylko 
zmienno  mi dzyosobow ; 

 dostosowa  u ka dej indywidualnej osoby redni  spo ycia, aby wyznaczy  zwyczajowy 
rozk ad spo ycia;  

 je eli dane by y transformowane nale y zastosowa  back transformacj , aby dostosowa  
je do wyj ciowych jednostek. 

Celem zastosowania obu statystycznych sposobów wylicze , jest ocena z rozk adów 

zwyczajowego spo ycia, cz sto ci wyst powania osób indywidualnych z nieodpowiednim 

spo yciem sk adnika w analizowanej grupie. 

 

7.5.1. Metoda oceny prawdopodobie stwa 
 

Zasada prawdopodobie stwa polega na obliczeniu krzywej ryzyka i po czeniu 

poziomów spo ycia z poziomami ryzyka. Z wykre lonej krzywej ryzyka mo na odczyta  

ryzyko wyst powania nieodpowiedniego spo ycia u ka dej pojedynczej osoby. 

Prawdopodobie stwo nieodpowiedniego spo ycia mo e by  wyliczone dla dowolnego 

poziomu zwyczajowego spo ycia, w tym tak e referencyjnego poziomu. Metoda ta pozwala 

na czn  ocen  cz sto ci wyst powania osób o niedostatecznym ywieniu, na które sk adaj  

si  ryzyka nieodpowiedniego ywienia ka dej osoby indywidualnej w grupie. Na przyk ad 

je li rednie ryzyko niedoboru witaminy C w grupie oszacowano na 25%, oznacza to, e 25% 

osób nie pokry o zapotrzebowania na ten sk adnik. 

Zastosowanie metody prawdopodobie stwa wymaga spe nienia pewnych za : 

- spo ycie i zapotrzebowanie s  niezale ne, 

- rozk ad zapotrzebowania jest znany. 

Zastosowanie tej wiarygodnej metody oceny wymaga znacznej wiedzy statystycznej i 

umiej tno ci pos ugiwania si  t  wiedz , co mo e by  zbyt trudne w codziennej praktyce, 
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mo e by ród em b dów oceny, przy niew ciwym jej zastosowaniu. W Polsce 

(w Instytucie ywno ci i ywienia) istniej  profesjonalnie opracowane programy 

komputerowe do oceny prawdopodobie stwa niedostatecznego spo ycia, standaryzuj ce 

sposób post powania i gwarantuj ce wiarygodno  oceny.  

 

7.5.2. Metoda oceny spo ycia z zastosowaniem punktu odci cia (cut off 
point) 

 
Metoda punktu odci cia EAR, uwa ana jest za mniej parametryczn  wersj  ni  metoda 

prawdopodobie stwa. Wymaga ona do oceny proporcji osób w populacji o niedostatecznym 

spo yciu z symetrycznych rozk adów spo ycia. Metoda punktu odci cia nie mo e by  

stosowana do oceny, na przyk ad spo ycia elaza i warto ci energetycznej, ze wzgl du na 

wyst powanie sko nego rozk adu zapotrzebowania na ten sk adnik i sko nego rozk adu 

spo ycia, natomiast w przypadku warto ci energetycznej ze wzgl du na wyst powanie 

wysokiej korelacji mi dzy zapotrzebowaniem i spo yciem. Metoda punktu odci cia EAR 

mo e by  u yta przy spe nieniu nast puj cych warunków: 

 spo ycie i zapotrzebowanie s  niezale ne 
 rozk ad zapotrzebowania jest symetryczny wokó  EAR 
 wariancja spo ycia jest wi ksza ni  wariancja zapotrzebowania 
 prawdziwe wyst powanie niedostatecznego spo ycia w populacji nie jest mniejsze ni  8 

do 10 % i nie wi ksze ni  90 do 92 %. 

W tej metodzie, wyst powanie ryzyka niedostatecznego spo ycia jest odsetkiem osób o 

spo yciu ni szym od mediany zapotrzebowania (EAR). Zastosowanie metody punktu 

odci cia umo liwia ocen  cz sto ci wyst powania niedostatecznego spo ycia, wyra onej jako 

proporcja osób w grupie o zwyczajowym spo yciu znajduj cym si  poni ej mediany 

zapotrzebowania dla tej grupy (EAR). 

Obie opisane wy ej metody, wymagaj  specjalnych programów i statystycznej 

wiedzy, wi c istnieje potrzeba oprogramowania, które jest przyjazne dla u ytkownika, 

aby ta ocena by a szeroko stosowana (typu pakietu programowego Dieta 5.0). 

 

7.5.3. Ocena spo ycia makrosk adników 
 
Ocena adekwatno ci spo ycia energii jest trudna, nawet je li dysponujemy 

siedmiodniowymi zapisami spo ycia w przypadku osoby indywidualnej lub nawet grupy 

osób. Bezpo rednie porównanie w stosunku do normy EER (Estimated Energy Requirement) 
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mo e by  niew ciwe ze wzgl du na szerokie zró nicowanie rozmiarów cia a populacji 

i poziomów aktywno ci fizycznej, jak równie  ze wzgl du na to, e spo ycie i 

zapotrzebowanie energii s  ze sob  skorelowane (wraz ze wzrostem zapotrzebowania wzrasta 

spo ycie). Tote  proponuje si  przeprowadza  ocen  adekwatno ci dostarczanej energii 

metod  oceny prawdopodobie stwa, a bardziej w ciw  jest ocena w stosunku do 

standardów wska nika BMI. Zaleca si  podawa  rozk ad wska nika BMI i odsetki osób 

poni ej i powy ej obowi zuj cych standardów BMI jako oceny dostatecznej jej zawarto ci 

w diecie. 

Dopuszczalny zakres rozk adu makrosk adników (Acceptable Macronutrient Distribution 

Range – AMDR) zosta  zdefiniowany jako spo ycie dla danego ród a energii, które jest 

zwi zane z obni onym ryzykiem przewlek ej choroby, zapewniaj c dostateczn  ilo  

niezb dnych sk adników od ywczych. AMDR jest wyra ony jako procent ca kowitego 

spo ycia energii. Je li jednostka lub grupa osób spo ywa poni ej lub powy ej tego zakresu, 

istnieje mo liwo  zwi kszenia ryzyka chorób przewlek ych. Spo ycie sk adników 

od ywczych z AMDR w zakresach zalecanych, wp ywa na d ugotrwa e zachowanie zdrowia 

oraz zmniejsza ryzyko braku ilo ci niezb dnych sk adników od ywczych. Rozk ad AMDR 

ustalono dla bia ka, w glowodanów, t uszczów, tak e kwasów t uszczowych- linolowego (n-

6) i alfa-linolenowego (n-3) oraz wielonienasyconych kwasów t uszczowych. W ciwym 

post powaniem w ocenie adekwatno ci tych sk adników pokarmowych jest okre lenie 

proporcji populacji w zakresach zalecanych przez AMDR oraz powy ej i poni ej tych 

zakresów. 

Podsumowuj c, do oceny adekwatno ci spo ycia przy wykorzystaniu norm, 

proponowane s  obecnie metody uwzgl dniaj ce statystyczne podej cie. Nie porównuje si  

redniego spo ycia do odpowiedniej warto ci normy jako procentu jej realizacji, a wymagana 

jest ocena proporcji grupy osób o niedostatecznym spo yciu (poni ej normy) z rozk adów 

zwyczajowego spo ycia sk adnika i odpowiedniego EAR lub AI dla odpowiednich grup 

wieku i p ci. W post powaniu statystycznym wykorzystywana jest zmienno  

wewn trzosobnicza spo ycia (z dnia na dzie ), aby usun  przypadkowo  z ywienia i 

pewniej oceni  niedobór sk adnika pokarmowego, tylko na podstawie zmienno ci mi dzy 

osobami w grupie. 

Trzeba jednak pami ta , e ocena spo ycia jest tylko jednym z elementów oceny stanu 

od ywienia. Zaleca si , aby ocen  spo ycia czy  z badaniem antropometrycznym, 

biochemicznym i klinicznym, by mie  dla w ciwej oceny spo ycia pe  informacj  o stanie 

od ywienia badanej osoby (lub grupy osób). 
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8. ród a i przyczyny b dów w badaniach sposobu ywienia 
Anna Gronowska-Senger 
Zak ad Oceny ywienia, Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 

Metodyka bada  sposobu ywienia nie dysponuje metodami referencyjnymi, co wynika 

cz ciowo z niskiego statusu naukowego instrumentarium badawczego w niej stosowanego. 

Wszystkie dost pne metody obarczone s  b dem, którego przyczyny i ród a s  

zró nicowane. G ówna przyczyna tkwi w charakterze metody powoduj c, e niektóre z nich 

 bardziej lub mniej przydatne w ocenie sposobu ywienia. 

Kolejn  s  ró nice mi dzy i wewn trz osobnicze w spo yciu zw aszcza na poziomie 

indywidualnym, nieznajomo  receptur (badania sposobu ywienia poza domem – bary, 

restauracje), niew ciwie wybrana grupa do bada  oraz sposób grupowania respondentów. 

Najcz ciej stosowanymi metodami s : metoda cz stotliwo ci spo ycia (FFQ), wraz z jej 

form  skrócon  (screeners), metoda 24 godzinnego wywiadu (24 hour recall) oraz metoda 

rejestracyjna (food record). W metodzie cz stotliwo ci spo ycia ród em b dów jest 

nieuwzgl dnianie wielu elementów sposobu ywienia, tj. niepe na lista ywno ci 

konsumowanej, cz sto  serwowania posi ków i ich wielko . W rezultacie przeci tne 

spo ycie jest niedok adne, a d uga lista produktów w kwestionariuszu (mo e by  100 

i wi cej) powoduje zm czenie respondenta i prowadzi do przeszacowania spo ycia, podczas 

gdy krótsza lista go niedoszacowuje. Skrócone formy badania cz stotliwo ci spo ycia tzw. 

”screeners” (lista obejmuje od 15 do 30 produktów) stosowane przy ocenie sposobu ywienia 

wybranych elementów sposobu ywienia (np. okre lony sk adnik lub produkt) obarczone s  

dami wynikaj cymi z braku informacji o ca ym sposobie ywienia, rodzaju stosowanych 

miar, które nie maj  charakteru ilo ciowego oraz czynnika czasowego zwi zanego z 

zmienno ci  spo ycia, nie tylko w sensie asortymentowym ale tak e wielko ci porcji. Dlatego 

 nieprzydatne do bada  zwyczajowego spo ycia. 

W metodzie 24-godzinnego wywiadu oraz metodzie rejestracyjnej ród em b dów mog  

by  niew ciwe okre lenie ilo ci spo ytej, niew ciwe przekszta canie obj to ci na mas , 

luki w pami ci, nieuwzgl dnianie suplementacji, zmienno  dzienna w spo yciu, pomijanie 

substancji dodanych do produktów (cukier, t uszcz, sól), ró ny czas trwania bada  (od 

jednego dnia do miesi ca lub d ej) najlepsze by yby niezale ne okresy wybrane losowo, 

nieuwzgl dnianie dni wolnych od pracy oraz przyjmowanie ró nych danych 

interpretacyjnych. Kolejne ród o tkwi w pomijaniu biodost pno ci sk adników 

pokarmowych zw aszcza przy wyra aniu spo ycia w jego warto ci od ywczej. Dotyczy to 



Przewodnik metodyczny bada sposobu ywienia Strona 122
 

zarówno bezpo rednich oznacze  chemicznych jak i obliczania tej warto ci przy u yciu tabel 

sk adu i warto ci od ywczej ywno ci, w których zwykle zawarto ci odnoszone s  do 100 g 

cz ci jadalnej produktów surowych. W metodach chemicznych oceny warto ci od ywczej 

sposobu ywienia b dy cz sto tkwi  w nieprawid owym kodowaniu próbek, pomijaniu strat 

sk adników w procesach kulinarnych, wspó czynników wydajno ci w przypadku produktu 

onego lub potrawy. 

Cz sto ród em b dów jest nieumiej tno  przekszta cania danych jako ciowych na 

ilo ciowe lub pó ilo ciowe. 

We wszystkich tych metodach ród em b dów mo e by  nierzetelno  zapisu i 

odpowiedzi. Nie bez znaczenia s  te  umiej tno ci badanego i badaj cego, zw aszcza gdy 

korzysta si  z technik elektronicznych (Internet, komputer, CD, telefon komórkowy) tym 

bardziej, e wi kszo  z tych metod wykorzystuje te narz dzia. 

Ogólnie przyczyny b dów w metodach oceny sposobu ywienia wynikaj  z niskiego 

statusu naukowego instrumentarium badawczego, którym si  pos uguj , trudno ci w 

standaryzacji, subiektywizmu, konieczno ci posiadania wykwalifikowanego personelu. St d 

poprzez ocen  prawid owo ci ywienia, pozwalaj  jedynie na przewidywanie ewentualnego 

wyst pienia ryzyka chorób dietozale nych.  
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