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W pierwszym dniu, z uwagi na dużą liczbę referatów oraz zróżnicow anie tem atyczne,
obrady toczyły się rów nolegle w dwóch salach w sesjach przedpołudniow ych i p o p o 
łudniowych. W pierwszej części sesji przedpołudniow ej przedstaw iono 4 referaty ple
narne. Pierwszy z nich wygłoszony przez H. Gertiga pt. „Interakcje leków z żywnością”
dotyczył wpływu żywności na aktywność biologiczną leków, ich transport, wchłanianie,
biodostępność i m etabolizm oraz interakcji o odwrotnym kierunku tj. oddziaływaniu
leków na procesy związane z wykorzystaniem składników pożywienia. W kolejnym
referacie pt. „Prozdrow otne aspekty w nauce o żywieniu człowieka” Stanisław Berger
poruszył rolę nauki o żywieniu człowieka w wyjaśnieniu m echanizm ów między spo
sobem odżywiania się a zdrowiem, kładąc szczególny nacisk na rozwój bad ań na
poziom ie m olekularnym , tkankowym i populacyjnym. W wystąpieniu pt. „Koncepcja
zintegrow anej oceny wyżywienia” Jan Gawęcki wskazał na celowość prow adzenia oceny
w artości odżywczej żywności z równoczesnym określeniem stopnia jej skażenia związ
kam i szkodliwymi dla zdrowia. Jerzy Łukasiak w referacie pt. „R ola specjacji oraz dobrej
praktyki laboratoryjnej w analizie żywności” przedstaw ił zasadnicze problem y związane
z analizą żywności oraz nowe kryteria określające toksyczność występujących w niej
dodatków i zanieczyszczeń. Kolejna, popołudniow a sesja referatow a dotyczyła zagad
nień związanych z jakością zdrow otną żywności w aspekcie składników odżywczych
oraz zanieczyszczeń. R eferat wprowadzający w tę problem atykę pt. „A ktualne zmiany
w now oopracow anych tabelach składu i wartości odżywczej żywności” przedstaw iła
H anna Kunachowicz. A uto rk a zwróciła uwagę na konieczność poszerzenia istniejących
tabel o nowe surowce i produkty oraz przeprow adzenie korekty istniejących danych,
uwzględniając nowoczesne m etody instrum entalne. W następnych doniesieniach p o ru 
szano kwestie dotyczące zanieczyszczeń żywności pochodzących z niewłaściwie prow a
dzonych procesów technologicznych i agrotechnicznych czy też celowo wprowadzanych
w raz z tzw. substancjam i dodatkowymi. Z w rócono szczególną uwagę na pozostałość
w środkach spożywczych pestycydów chloroorganicznych, azotynów i azotanów , a tak 
że występowania związków krzem oorganicznych.
W rów nolegle toczącej się sesji przedpołudniow ej wygłoszono 3 referaty plenarne.
Światosław Ziem liński mówił nt. „Roli witam in antyoksydacyjnych w profilaktyce i le
czeniu miażdżycy” przedstaw iając wyniki własnych badań doświadczalnych i klinicznych
wyjaśniające możliwe m echanizm y działania tych witamin w profilaktyce i leczeniu
niedokrw iennej choroby serca. Problem atyka dotycząca miażdżycy stanowiła przedm iot
w ystąpienia Barbary Cybulskiej, która w referacie pt. „W spółczesne zasady profilaktyki
i leczenia zachowawczego miażdżycy” zaakcentow ała korzystny wpływ racjonalizacji
żywienia, regulowanych ćwiczeń fizycznych oraz stosowania w określonych przypadkach
farm akoterapii. W spółczesne poglądy określające rolę wolnych rodników i żywienio
wych antyksydantów, w możliwości ograniczenia stresu oksydatywnego, przedstaw ił
Bogdan Falkiewicz w pracy pt. „Influence o f diet on free radical pathology in the
civilisation - related diseases a review o f the literatu re”. W kolejnych doniesieniach
kontynuow ano tem atykę znaczenia racjonalnego żywienia w profilaktyce zm ian m iaż
dżycowych i procesach starzenia organizm u uwypuklając wpływ diety bogatobłonnikowej na gospodarkę lipidową, znaczenie i realne spożycie wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych oraz wpływ witamin antyoksydacyjnych na określone param etry bio
chem iczne i stan kliniczny osób starszych.
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W dalszej części sesji Z. Niedziałek przedstaw ił referat plenarny pt. „T endencje
w spożyciu przetw orów zbożowych oraz m leka i jego przetw orów a strategia zapo
biegania chorobom na tle wadliwego żywienia”. A u to r wskazał na niekorzystne zjawisko
obniżania się na przestrzeni ostatnich lat spożycia przetw orów zbożowych i m leka a tym samym ograniczenie podaży tak potrzebnych dla organizm u składników p o k ar
mowych jak błonnik, wapń czy tiam ina - odgrywających istotną rolę w prew encji
niektórych chorób cywilizacyjnych. A utorzy kolejnych doniesień poruszali kwestie
wzbogacenia diety p rep aratam i witaminowymi i m ineralnym i, diety w egetariańskiej
w prewencji schorzeń m etabolicznych oraz m agnezu w leczeniu nadciśnienia tętnicze
go. O brady sesji popołudniow ej dotyczyły dwóch różnych zagadnień. Pierwsze z nich
- to szeroko rozum iane żywieniowe uw arunkow ania alergii pokarm owych oraz p o ru 
szona w referacie Z ofii O ko-Sam ow skiej kwestia farm akologicznego w spom agania le
czenia niektórych chorób cywilizacyjnych. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska w donie
sieniu pt. „N iepożądane reakcje pokarm ow e u dzieci - diagnostyka i leczenie” om ó
wiła mechanizm y patogenetyczne reakcji alergicznych, klasyfikując m.in. substancje,
które mogą je wywołać. W dalszej części obrad przedstaw iono znaczenie profilaktyczne
diet eliminacyjncyh, wpływ ferm entacji mlekowej na obniżanie właściwości im m unoreaktywnych białek serwatkowych m leka krowiego oraz m leko zastępcze preparaty
lecznicze o obniżonej antygenowości. Drugi n urt obrad w sesji popołudniow ej dotyczył
aktualnych zagadnień dietetycznych oraz kwestii profilaktyki żywieniowej schorzeń
metaboliczno-cywilizacyjnych. Problem om tym pośw ięcone były referaty: Jana Hasika
pt. „A ktualne poglądy w leczeniu dietetycznym w chorobach w ątroby i trzustki”, L e 
cha Hryniewieckiego pt. „Żywienie a nowotwory przew odu pokarm ow ego” oraz M a
riana Grzymisławskiego pt.„ Z nczenie czynnika żywieniowego w patogenezie i terapii
cukrzycy nieinsulinozależnej”.
W drugim dniu trw ania sym pozjum odbyły się dwie sesje: referatow a i plakatow a.
Problem atyka pierwszej z nich koncentrow ała się na zdrowotnych zagrożeniach wyni
kających z otyłości, jej w ystępow ania w populacji polskiej oraz dietetycznych m etodach
leczenia tego schorzenia. R eferat wprowadzający pt. „Otyłość jako czynnik ryzyka
choroby niedokrw iennej serca” wygłosiła Longina Kłosiewicz-Latoszek podkreślając, że
otyłość stanowi rosnący problem zdrowotny współczesnych społeczeństw zwiększając
ryzyko przedw czesnego zgonu. M etaboliczne zaburzenia towarzyszące otyłości związane
są głównie z nieprawidłowym żywieniem i niską aktywnością fizyczną.
Na m arginesie odnotow ać należy zaliczenie do chorób cywilizacyjnych - narkom anii,
której rosnąca w świecie i w Polsce plaga wymaga odpow iednich działań profilakty
cznych. W trwającej od godzin porannych sesji plakatow ej zaprezentow ano łącznie
92 postery w trzech działach tematycznych. W pierwszym z nich pod hasłem „Żyw
ność” przedstaw iono 43 plakaty obejm ujące szeroki zakres zagadnień związanych
z żywnością dietetyczną, niskoenergetyczną wzbogacaną w itam inam i i składnikam i m i
neralnymi oraz poddaną różnorodnym procesom technologicznym, jak również wystę
powaniem w żywności zanieczyszczeń.
T em at „Żyw ienie” prezentow any był na 36 posterach w aspekcie prow adzenia
badań ankietowych, postaw społeczno-psychologicznych względem żywienia, preferencji
żywieniowych, oceny sposobu żywienia czy stosow ania diet w egetariańskich w nie
dokrwiennej chorobie serca.
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O statnia grupa 13 plakatów określonych, z uwagi na bardzo zróżnicowany charakter
tematyczny, m ianem „V aria” związana była z zagadnieniam i fizjologiczno-biochemicznymi dotyczącymi witam in antyoksydacyjnych, gospodarki tłuszczowej i w ęglow odano
wej w badaniach biologicznych i modelowych. Sesję plakatow ą zakończyła szeroka
i ożywiona dyskusja.
Dwudniow e obrady zam knął przewodniczący kom itetu organizacyjnego d r hab.
J. Przysławski dziękując zebranym za udział w obradach i podkreślając integrujący,
różne środow iska naukow e, ch arakter spotkania. W yraził także nadzieję, iż prow adzone
dyskusje i w ym iana doświadczeń zaowocuje z jednej strony dalszą w spółpracą, z dru
giej praktycznym i i możliwymi do zaproponow ania ogółowi społeczeństw a wytycznymi
i wskazówkami pozwalającymi ograniczyć ryzyko rozwoju schorzeń m etaboliczno- cy
wilizacyjnych.
W arto jeszcze w spom nieć, że sympozjum spotkało się z dużym zainteresow aniem
środków przekazu, czego wynikiem były wywiady radiowe, telewizyjne oraz w prasie
codziennej.

