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Celem pracy była ocena stosowania suplementów diety oraz stopnia wiedzy 
na temat suplementacji wśród młodzieży licealnej. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że zdecydowana większość (86%) młodzieży licealnej stosuje suple-
menty diety. W grupie młodzieży stosującej suplementy diety 52% mężczyzn 
i 49% kobiet deklaruje przyjmowanie tych preparatów raz dziennie. Głównym 
powodem stosowania suplementacji diety przez młodzież jest wzbogacanie die-
ty w witaminy, a w przypadku kobiet także poprawa stanu włosów, skóry i pa-
znokci.
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Suplementy diety są szczególnym rodzajem środków spożywczych, kojarzącym 
się konsumentom ze zdrowym stylem życia i z dbałością o zdrowie (1). Suplemen-
tami diety są środki spożywcze, których celem jest uzupełnianie normalnej diety, 
będące skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych 
substancji wykazujących efekt odżywczy lub fi zjologiczny, pojedynczych lub zło-
żonych wprowadzone do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7). Pomimo, że prawidłowo skomponowana, zróżnicowana dieta pokrywa zapo-
trzebowanie zdrowego człowieka na witaminy i składniki mineralne w ostatnich la-
tach można zaobserwować znaczący rozwój rynku suplementów diety (8). Z badań 
wynika, że co piąty Polak (22%) stosuje preparaty wzbogacające dietę (5).

Skład suplementów diety stanowią w większości surowce roślinne tradycyjnie 
stosowane w Europie, w tym również surowce farmakopealne, jednak powinny 
one być w suplementach w dawkach niższych od dawek leczniczych. Suplementy 
diety wykazują różne oddziaływanie na poszczególne układy i narządy organizmu 
człowieka: wspomagają układ odpornościowy, opóźniają procesy starzenia, wpły-
wają na narządy ruchu i układ sercowo naczyniowy, wspomagają układ pokarmowy 
i odchudzania, wpływają korzystnie na organizm w stanach zwiększonego wysiłku 
fi zycznego, wspomagają proces widzenia oraz wpływają na stan skóry, włosów i pa-
znokci (1).

Stosowanie suplementów diety powinno być świadome i uzasadnione ze wzglę-
dów zdrowotnych, ponieważ nadmierne przyjmowanie tego rodzaju preparatów 
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może skutkować przedawkowaniem niektórych składników, a to może być przyczy-
ną poważnych powikłań zdrowotnych.

Zwiększająca się na rynku liczba suplementów diety oraz wzrastający odsetek 
osób wzbogacający dietę w te preparaty, wskazuje na celowość uwzględnienia tego 
zjawiska w badaniach żywieniowych (8).

Celem pracy była ocena stosowania suplementów diety oraz stopnia wiedzy na 
temat suplementacji wśród młodzieży licealnej w wieku 16–18 lat.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy 
w 2011 r. W anonimowych, dobrowolnych badaniach ankietowych uczestniczyło 
117 uczniów, kobiety stanowiły 69,2% populacji (81 osób), a mężczyźni 30,8% po-
pulacji (36 osób).

Respondenci podawali masę ciała (kg) i wzrost (m), a następnie obliczono 
wskaźnik względnej masy ciała BMI. Interpretację wskaźnika przeprowadzono na 
podstawie siatek centylowych dla dziewcząt i chłopców uwzględniając wiek an-
kietowanych uczniów. Wartość BMI poniżej 5 centyla określono jako niedowagę, 
wartości pomiędzy 85 a 95 centylem jako nadwagę, a powyżej 95 centyla jako 
otyłość (9).

Uwzględniając wartość wskaźnika BMI w badanej grupie uczniów niedowagę 
stwierdzono u 17,3% kobiet i 11,1% mężczyzn, prawidłową masę ciała u 77,8% ko-
biet i mężczyzn, nadwagę u 6,2% kobiet i 8,3% mężczyzn, a otyłość u 3,7% kobiet 
i 2,8% mężczyzn.

W przeprowadzonym kwestionariuszu zebrano informacje dotyczące powodów 
stosowania suplementacji, zbadano częstotliwość przyjmowania suplementów die-
ty, znajomości grup suplementów. Respondenci określali także źródła zdobywania 
wiedzy na temat suplementów diety.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Obecnie w naszym kraju obserwuje się wzrost popularności spożycia suplementów 
diety w różnych grupach społecznych. Często jest to związane z opinią, że żywność 
ze względu na obróbkę technologiczną pozbawiona jest składników odżywczych. 
Istnieje także duża grupa osób, która chce „poprawić” przez stosowanie preparatów 
zaliczanych do kategorii „inside beauty” wygląd skóry, paznokci lub włosów (3).

Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowana większość młodzieży lice-
alnej stosuje suplementy diety, jedynie 14% (16 osób) deklarowało, ze nie stosuje 
suplementacji diety. Powody stosowania suplementacji diety przez badaną młodzież 
licealną przedstawiono na ryc. 1. Główną przyczyną stosowania suplementów przez 
młodzież jest uzupełnienie diety w witaminy. Taki powód stosowania suplementów 
diety deklaruje 58,0% ankietowanych kobiet i 44,4% mężczyzn. Kobiety również 
deklarują stosowanie suplementów w celu poprawienia stanu włosów, skóry i pa-
znokci – 49,4%. Duża liczba ankietowanych licealistów stosuje suplementy w celu 
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Ryc. 1. Powody stosowania 
suplementacji [%].
Fig.1. Reasons for supple-
mentation [%].

uzupełnienia diety w składniki mineralne (39,5% kobiet i 27,8% mężczyzn) oraz 
w celach profi laktycznych (38,3% kobiet i 30,6% mężczyzn). W badaniu prowadzo-
nym przez Kościołek i współpr. (8) wśród uczniów Centrum Edukacji Copernicus 
94% ankietowanych zdeklarowało, że stosowało suplementy diety zawierające wita-
miny i składniki mineralne. Spośród tych uczniów zdecydowana większość (79,8%) 
przyznała, że stosowała preparaty uzupełniające dietę w witaminy i składniki mine-
ralne w celu poprawy stanu włosów, skóry i paznokci, natomiast 17% uczniów sto-
sowała suplementację w celach profi laktycznych. Badania Szponara i współpr. (11) 
także potwierdzają stosowanie suplementacji diety preparatami witaminowymi i mi-
neralnymi wśród dzieci i młodzieży. W badanej grupie 14,45% zdeklarowało sto-
sowanie suplementów diety, w większości były to preparaty witaminowe (12,6%), 
w mniejszym stopniu mineralne (3,9%) i preparaty witaminowo-mineralne (3,6%).

Częstotliwość przyjmowania suplementów diety przez badanych licealistów 
obrazuje ryc. 2. Zdecydowana większość uczniów (52% mężczyzn i 49% kobiet) 
deklaruje uzupełnianie swojej diety przez przyjmowanie suplementów raz dziennie. 
Sporadyczne stosowanie suplementacji diety deklaruje 23% badanych mężczyzn 
i 34% kobiet.

Ryc. 2. Częstotliwość przyj-
mowania suplementów diety 
[%].
Fig. 2. The frequency of taking 
dietary supplements [%].
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Suplementacja diety witaminami i składnikami mineralnymi w wielu przypad-
kach może przyczynić się do lepszej realizacji zaleceń żywieniowych. Należy jed-
nak pamiętać, że istnieje ryzyko spożycia nadmiernych ilości witamin i składników 
mineralnych, które może spowodować skutki uboczne (5). Często w praktyce sto-
sowania suplementów występuje wiele błędów, które zwiększają ryzyko zaburzeń 
stanu zdrowia. Suplementacja nierzadko postrzegana jest przez konsumentów jako 
łatwa droga do skorygowania sposobu żywienia, bez konieczności korekty diety. 
Należy jednak pamiętać, że rezygnując z prawidłowej diety na rzecz tabletek nie 
spożywa się wielu substancji bioaktywnych występujących naturalnie w produk-
tach spożywczych. Stosowanie suplementów diety często obserwuje się u osób dba-
jących o swoje odżywianie i często stosujących kilka preparatów jednocześnie co 
zwiększa ryzyko przedawkowania (10).

Ryc. 3. Znajomość grup suplementów wśród licealistów [%].
Fig. 3. Knowledge of the dietary groups among high school students [%].

Na ryc. 3 przedstawiono wyniki dotyczące znajomości grup suplementów diety 
wśród badanych licealistów. W grupie suplementów diety najbardziej znane są wi-
taminy, ponieważ wiedzę na ich temat deklaruje 100% ankietowanych mężczyzn 
i 90,1% kobiet. Duża grupa uczniów liceum deklaruje znajomość takich grup su-
plementów jak: preparaty ziołowe (66,7% mężczyzn i 85,2% kobiet), aktywatory 
(75% mężczyzn i 84%kobiet) i składniki mineralne (75% mężczyzn i 64,2% ko-
biet). Najmniej znaną grupą suplementów diety wśród badanej młodzieży licealnej 
są antykataboliki, ponieważ wiedzę o tych suplementach deklaruje 8,3% mężczyzn 
i 7,4% kobiet.

Najważniejszym źródłem wiedzy o suplementach diety wśród ankietowanych li-
cealistów stanowią informacje od znajomych (58% kobiet i 49% mężczyzn). Waż-
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nym źródłem informacji o suplementach diety w grupie licealistów jest internet 
(37% mężczyzn, 52% kobiet), telewizja (33% mężczyzn, 52% kobiet) oraz radio 
(38% kobiet i mężczyzn). Natomiast z badań Kościołek i współpr. (8) wynika, że 
ankietowani uczniowie uzyskiwali informacje na temat suplementów z internetu 
(42,6%), popularnych czasopism (41,5%), plakatów reklamowych (38,3%) oraz te-
lewizji (36,2%) (ryc. 4).

WNIOSKI

1. Głównym powodem stosowania suplementów diety przez badaną młodzież 
licealną jest uzupełnienie diety w witaminy. W przypadku kobiet ważnym powo-
dem jest także stosowanie suplementacji w celu poprawienia stanu włosów, skóry 
i paznokci.

2. Zdecydowana większość licealistów deklaruje stosowanie suplementów diety 
jeden raz w ciągu dnia.

3. Witaminy, preparaty ziołowe i składniki mineralne są najbardziej znanymi gru-
pami suplementów diety wśród młodzieży licealnej.

4. Informacje o suplementach diety ankietowani zdobywają od znajomych, z te-
lewizji i radia oraz internetu.

M.  G i l,  P.  C i s z e k,  E.  G ł o d e k

EVALUATION OF DIETARY SUPPLEMENTS USAGE AND KNOWLEDGE
ON SUPPLEMENTATION AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS FROM DĘBICA

S u m m a r y

The aim of this study was the assessment of dietary supplements usage and knowledge on supplementa-
tion among high school students. Surveys were conducted among high school students in Dębica in 2011. 
The study group included 117 students aged 16-18 years; women accounted for 69.2% (n=81), and men 
30.8% (n=36) of the subjects.

Ryc. 4. Źródło informacji o su-
plementach diety [%].
Fig. 4. Sources of information 
about dietary supplements [%].
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The study shows that the vast majority (86%) of high school students used supplements. In the group 
of adolescents using dietary supplements, 52% of men and 49% of women reported taking these prepara-
tions once a day. The main reason for the use of dietary supplements by adolescents is to enrich diet with 
vitamins, and to improve the condition of women’s hair, skin and nails. The most popular supplements 
include vitamins, herbs and minerals.
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