
Streszczenie 

Badanie wybranych aspektów zachowań ortorektycznych wśród osób młodych 

Ortoreksja (Orthorexia nervosa, z gr. ortho – prawidłowy, właściwy; orexis – apetyt, 

pożądanie, ON) definiowana jest jako patologiczna fiksacja na spożywaniu właściwej i 

zdrowej żywności. Ortoreksja nie jest jednostką uwzględnioną w obowiązujących 

klasyfikacjach chorób  

i zaburzeń psychicznych (ICD-10, DSM-5). Pomimo rosnącego zainteresowania nadal jest to 

zjawisko słabo zbadane. Brakuje oficjalnej definicji i kryteriów diagnostycznych, a aktualnie 

stosowane narzędzia do oceny ON posiadają pewne ograniczenia. W dotychczasowych 

badaniach niewielką uwagę poświęcono zachowaniom żywieniowym, wiedzy i postawom 

wobec żywności i żywienia, które wydają się być ważne w kontekście obrazu zaburzenia. 

 

Celem pracy była analiza poziomu wiedzy i wybranych aspektów zachowań 

zdrowotnych w kontekście oceny ryzyka wystąpienia ortoreksji wśród osób młodych.  

Dla realizacji celu głównego postawiono następujące cele szczegółowe: 

 oszacowanie rozpowszechnienia ortoreksji w badanej grupie; 

 analiza wybranych zachowań żywieniowych, takich jak: liczba spożywanych posiłków, 

występowanie skłonności do pojadania pomiędzy posiłkami (oraz określenie rodzaju 

najczęściej pojadanej żywności), stosowanie specjalnych diet, stosowanie ograniczeń  

w spożyciu żywności, sposób robienia zakupów i przygotowywania posiłków; 

 ocena poziomu wiedzy żywieniowej; 

 ocena postaw względem żywności i troski o zdrowie; 

 ocena jakości stosowanej diety w aspekcie natężenia cech prozdrowotnych i 

niezdrowych; 

 określenie związku między poziomem wiedzy żywieniowej a podejmowanymi 

zachowaniami żywieniowymi; 

 określenie związku między postawami względem żywności i troski o zdrowie  

a podejmowanymi zachowaniami żywieniowymi; 

 określenie związku między podejmowanymi zachowaniami żywieniowymi  

a wskaźnikiem jakości stosowanej diety. 

 



Badania przeprowadzono w okresie od marca do listopada 2017 roku wśród osób 

młodych, w wieku 16-35 lat. Badaniem objęto 538 osób. Uczestnikami badania byli 

uczniowie, studenci oraz osoby pracujące zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego. 

Po wstępnej weryfikacji do dalszej analizy zakwalifikowano 527 kompletnych i prawidłowo 

uzupełnionych ankiet. Z badania zostały wykluczone osoby poniżej 16 roku życia (N=7) z 

uwagi na niedostateczny wpływ na wybory żywieniowe. Z dalszych analiz wyeliminowano 

także osoby, u których istniało ryzyko rozwoju zaburzeń odżywiania (N= 47), bowiem mogło 

mieć to wpływ na wyniki badania. Ostatecznie w analizie uwzględniono odpowiedzi 473 

respondentów. 

Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem 

następujących narzędzi: kwestionariusza ORTO-15 opisującego nasilenie zachowań 

ortorektycznych, kwestionariusza Postaw wobec Jedzenia (EAT-26), który umożliwia 

wykrycie symptomów zaburzeń odżywiania, skali Postaw względem zdrowia i smaku 

(HTAS), skali Troski o zdrowie (HCS), kwestionariusza Food Related Lifestyles (FRL), który 

służy do oceny preferencji i zwyczajów żywieniowych oraz Kwestionariusza do badania 

poglądów  

i zwyczajów żywieniowych KomPAN, dzięki któremu dokonano oceny jakości stosowanej 

diety oraz poziomu wiedzy żywieniowej. Zebrane dane poddano analizie w programie IBM 

SPSS Statistics wersja 23. 

 

W wyniku przeprowadzonych badań dotyczących wiedzy i wybranych aspektów 

zachowań zdrowotnych w kontekście oceny ryzyka ON stwierdzono: 

1. Rozpowszechnienie ortoreksji w badanej grupie jest na poziomie 3,6%. Istotnie częściej 

zaburzenie to występuje wśród  kobiet (4,2%) niż wśród mężczyzn (2,1%); 

2. Osoby z ortoreksją dokonują korzystniejszych wyborów żywieniowych - isotnie częściej  

i bardziej regularnie spożywają posiłki w ciągu dnia, rzadziaj pojadają, na przekąski 

wybierają wysokowartościowe produkty, ograniczają spożycie żywności o dużej 

zawartości tłuszczu i cukru; 

3. Poziom wiedzy żywieniowej osób z ortoreksją jest na przeciętnym poziomie i nie różni się 

istotnie od pozostałych badanych; 

4. Postawy osób z ortoreksją i skłonnością do ortoreksji wobec troski o zdrowie są neutralne, 

z tendencją do pozytywnych; 

5. Osoby z ortoreksją reprezentują neutralne postawy względem żywności i zdrowia, 

niemniej jednak istotnie wyższe wyniki osiągnęły w wymiarach: Zainteresowanie 



zdrowiem  

oraz Zainteresowanie produktami naturalnymi; 

6. Dieta osób z ortoreksją i skłonnością do ortoreksji charakteryzuje się umiarkowanym 

natężeniem cech prozdrowotnych oraz małym natężeniem cech niezdrowych; 

7. U osób z ortoreksją poziom wiedzy żywieniowej jest dodatnio skorelowany  

z Aspektami jakościowymi, Informacjami na opakowaniach i ceną oraz Motywami 

zakupowymi i Sposobem robienia zakupów. Korelacje te w większości występują także 

wśród osób ze skłonnością do ortoreksji. Nie wykazano związku między poziomem 

wiedzy żywieniowej a wymiarem Zdrowa żywność. 

8. U osób z ortoreksją i skłonnością do ortoreksji troska o zdrowie jest dodatnio skorelowana 

z Aspektami jakościowymi i Zdrową żywnością. Nie wykazano związku między troską  

o zdrowie a Informacjami na opakowaniach i ceną. 

9. U osób z ortoreksją Zainteresowanie zdrowiem jest dodatnio skorelowane z Aspektami 

jakościowymi. Nie wykazano związku między Zainteresowaniem zdrowiem a Zdrową 

żywnością oraz Informacjami na opakowaniach i ceną. Nie wykazano również związku 

między Produktami naturalnymi a wspomnianymi wymiarami zachowań żywieniowych. 

10. U osób z ortoreksją i skłonnością do ortoreksji Indeks prozdrowotnej diety jest dodatnio 

powiązany ze Sposobem gotowania i Zdrową żywnością, natomiast Indeks niezdrowej 

diety ujemnie z Aspektami jakościowymi oraz Informacjami na opakowaniach i ceną. 

 

Przeprowadzone badania upoważniają do wyciągnięcia następujących wniosków: 

1. W badanej grupie ortoreksja jest rzadkim zjawiskiem, natomiast duża część osób 

badanych wykazuje skłonność do ortoreksji. 

2. Osoby z ortoreksją w większym stopniu koncentrują się na zagadnieniach związanych  

z żywnością. Podejmowane przez nich zachowania żywieniowe różnią się (z pozoru 

korzystnie) od zachowań obserwowanych u pozostałych badanych.  

3. Część zachowań, które zaobserwowano u osób z ortoreksją wystąpiły także w grupie osób 

ze skłonnością do ortoreksji co wskazuje, iż zasadne jest wyodrębnienie (uwzględnienie  

w nowych narzędziach do oceny ON) grupy podwyższonego ryzyka. 

4. Poziom wiedzy i zachowania żywieniowe obserwowane w badanej grupie wykazują 

pewne nieprawidłowości, co wskazuje na potrzebę prowadzenia wśród osób młodych 

działań  

o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym zmierzających do zwiększenia świadomości na 

temat roli prawidłowego odżywiania. 



 

Podjęty projekt jest prawdopodobnie pierwszym tak obszernym badaniem, w którym 

analizowano poziom wiedzy i zachowania żywieniowe występujące w przebiegu ON. 

Uzyskane wyniki mogą być podstawą do dalszych badań nad symptomami ON oraz mogą 

okazać się pomocne w rozumieniu specyfiki tego zaburzenia. Niemniej jednak istnieje kilka 

ograniczeń, które sprawiają, że uzyskane wyniki należy interpretować ostrożnie. Pożądane 

byłoby powtórzenie i rozszerzenie obecnych badań w przyszłości, aby zweryfikować 

uzyskane wyniki. 


