
 Streszczenie  Wstęp. Obecnie coraz więcej konsumentów zainteresowanych jest spożywaniem żywności bezpiecz-
nej dla zdrowia, co z kolei może prowadzić do zaburzeń w odżywianiu (ortoreksji).
Cel pracy. Ocena postaw badanych do jakości diety, aby określić ryzyko wystąpienia ortoreksji.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 100 uczestników zajęć w klubach fitness (80 kobiet i 20 mężczyzn) do 
30. roku życia. Jako metodę zastosowano test Bratmana.
Wyniki. Większość badanych nie poświęca dużo czasu na planowanie posiłków, ale 80% stara się spożywać składniki 
wpływające pozytywnie na zdrowie. Kobiety bardziej zwracają uwagę na wartość odżywczą i prozdrowotne właści-
wości posiłku. 51% badanych unika żywności zawierającej dodatki.
Wnioski. Przeprowadzone badania nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy w badanej grupie występuje ryzyko 
zagrożenia ortoreksją. Wymagania dotyczące wysokiej jakości spożywanej żywności oraz troska o właściwe kompo-
nowanie posiłków nie mogą być utożsamiane z zaburzeniami odżywiania.
Słowa kluczowe: ortoreksja, respondent, zaburzenia w odżywianiu.

 Summary  Background. Today, more and more consumers are interested in healthy food consumption which in 
turn can lead to eating disorders (orthorexia).
Objectives. The aim of this study was to assess the attitudes of respondents to the quality of the diet to determine 
the risk of orthorexia.
Material and methods. The study involved 100 fitness clubs participants (80 women and 20 men) up to 30 years 
old. As a method, Bratman test was used.
Results. The majority of respondents did not devote much time to plan meals, but 80% ate ingredients that positively 
affect their health. Women pay more attention to the nutritional and health enhancing food. Additionally 51% of the 
subjects avoided foods containing additives.
Conclusions. The study does not state clearly whether there is a risk of orthorexia in the studied group. Requirements 
for the quality of food consumed as well as concern about the appropriate food composition cannot be equated with 
eating disorders.
Key words: orthorexia nervosa, eating disorders, response.
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E. Babicz-Zielińska i wsp.
Zaburzenia w odżywianiu wynikające 
z troski o zdrowie

Wstęp

Zauważalny ostatnio spadek zaufania do żyw-
ności konwencjonalnej oraz wzrost znaczenia 
zdrowia powodują, iż coraz więcej konsumentów 
zainteresowanych jest spożywaniem żywności bez-
piecznej dla zdrowia o wysokiej jakości [1]. Chęć 
prowadzenia zdrowego trybu życia oraz nadmierne 
skupianie się na jakości jedzenia może jednak pro-
wadzić do zaburzeń w odżywianiu (eating disorers), 

jakim jest ortoreksja. Ortoreksja została zdefinio-
wana jako obsesja na punkcie zdrowia i skupianie 
się na jakości jedzenia [2, 3]. Ortorektyk wyklucza 
z diety żywność, która jego zdaniem może za-
wierać zanieczyszczenia lub sztuczne substancje 
dodawane do żywności. Prowadzić to może do 
znacznych ograniczeń dietetycznych i zaburzeń 
w relacjach międzyludzkich, ponieważ osoba cho-
ra koncentruje się jedynie na jedzeniu [4]. Osoby 
cierpiące na to zaburzenie postrzegały żywność 
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przetworzoną jako „niebezpieczną” dla zdrowia, 
a konserwowaną jako „sztuczną” [5]. Według Brat-
mana jest to poszukiwanie w kuchni duchowości 
[2]. Dla ortorektyka jakość jedzenia jest ważniejsza 
niż jej smak. 

Cel pracy

Celem przeprowadzonych badań była ocena 
postaw respondentów w stosunku do jakości diety, 
które pozwalają na określenie ryzyka wystąpienia 
ortoreksji u osób prowadzących bardzo aktywny 
tryb życia. 

Materiał i metody

W badaniu wzięło udział 100 respondentów, 
uczestników zajęć w klubach fitness, w tym 80 
kobiet i 20 mężczyzn; były to osoby, które nie 
przekroczyły 30. roku życia. Jako metodę zastoso-
wano test Bratmana [2] zawierający 10 stwierdzeń; 
możliwe odpowiedzi to: nigdy, od czasu do czasu, 
często, zawsze. Dla oceny różnic w postawach 
kobiet i mężczyzn, które są statystycznie istotne, 
obliczono test χ2.

Tabela 1. Postawy respondentów w stosunku do jakości diety (test Bratmana)

Lp. Stwierdzenie Nigdy Od czasu  
do czasu

Często Zawsze

Ogół K M Ogół K M Ogół K M Ogół K M

1. Czy spędzasz więcej niż 3 
godziny na planowaniu po-
siłków?

70 69 75 22 24 15 7 7 5 1 0 5

2. Czy planujesz posiłki  
z dziennym wyprzedze-
niem?*

18 10 50 43 45 35 31 36 10 8 9 5

3. Czy wartość odżywcza po-
siłku jest ważniejsza od 
przyjemności jego spoży-
wania?*

21 14 50 49 58 15 22 20 30 8 9 5

4. Czy czujesz, że wraz ze 
wzrostem jakości Twojej 
diety, jakość Twojego życia 
pogorszyła się?

55 55 55 31 32 25 13 13 15 1 0 5

5. Czy stajesz się coraz bar-
dziej wymagający wobec 
siebie?

15 11 30 35 37 25 47 49 40 3 3 5

6. Czy celebrujesz posiłki  
i spożywasz jedynie  
prozdrowotne składniki?**

20 15 40 56 63 30 23 21 30 1 1 0

7. Czy czujesz się lepszy/lep-
sza w porównaniu do in-
nych, ponieważ spożywasz 
lepsze jedzenie? 

77 75 85 16 18 10 6 6 5 1 1 0

8. Czy czujesz się winny  
i zniechęcony, gdy nie  
dotrzymujesz warunków 
diety?

32 28 45 31 33 25 27 31 25 8 8 5

9. Czy Twoja dieta powoduje, 
że się izolujesz?

73 73 75 19 20 15 7 6 10 1 1 0

10. Kiedy spożywasz posiłki we 
właściwy sposób, czujesz, 
że masz nad sobą komplet-
ną kontrolę?

26 24 36 33 34 30 30 34 15 11 9 20

* Różnice statystycznie istotne na poziomie α = 0,001, ** różnice statystycznie istotne na poziomie α = 0,05.
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Wyniki

Wyniki przeprowadzonego testu prezentuje 
tabela 1.

Jak wynika z tabeli, większość respondentów 
nie poświęca dużo czasu na planowanie posiłków, 
jednak 30% zwraca uwagę na ich wartość odżyw-
czą i planuje posiłki z dziennym wyprzedzeniem. 
Prawie 80% stara się spożywać składniki wpływa-
jące pozytywnie na zdrowie. Kobiety w większym 
stopniu niż mężczyźni zwracają uwagę na wartość 
odżywczą i prozdrowotne właściwości składników 
posiłku niż przyjemność z ich spożywania, częściej 
planują posiłki z wyprzedzeniem. W badaniach 
przeprowadzonych wśród lekarzy, stwierdzono, iż 
kobiety większą wagę przywiązywały nie tylko do 
swego wyglądu, ale także do jakości diety [1].

Na pytanie o stosunek respondentów do żyw-
ności przetworzonej i zawierającej dodatki 51% 

odpowiedziało, iż stara się unikać żywności zawie-
rającej dodatki, a 39% respondentów chciałoby 
jadać tylko żywność ekologiczną, w tym więcej 
kobiet (41%) niż mężczyzn (30%). Tylko 17% ba-
danych unika produktów przetworzonych (30% 
mężczyzn i 14% kobiet).

Wnioski

Przeprowadzone badania testem Bratmana nie 
pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy w bada-
nej grupie występuje ryzyko zagrożenia ortoreksją. 
Wymagania dotyczące wysokiej jakości spożywa-
nej żywności oraz troska o właściwe komponowa-
nie posiłków nie mogą być utożsamiane z zabu-
rzeniami odżywiania. Wymaga to dalszych badań 
w różnych grupach środowiskowych. 


