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Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na depresję choruje 350 milionów ludzi na świecie [9]. Jednocześnie najnowsze wyniki
badań wskazują na istotny wzrost liczby osób deklarujących stosowanie diety roślinnej [5], która uważana jest za korzystną dla zdrowia [1].
Jednakże doniesienia na temat samopoczucia wegetarian i wegan są niejednoznaczne, niektóre wyniki badań wskazują na istotny związek między
stosowaniem diety roślinnej a występowaniem depresji [4, 6, 7], podczas gdy inne wskazują na protekcyjną zależność [2, 3].

Cel pracy

Tabela 1. Charakterystyka spożycia wybranych grup pokarmowych
wśród badanych wegetarian w zależności od wyniku testu WHO-5

Celem pracy była analiza zależności między sposobem żywienia a
samopoczuciem wśród kobiet deklarujących stosowanie diety wegetariańskiej.

Materiał i metodyka
Dane zbierano od listopada 2019 do stycznia 2020 metodą Computer-Assisted Web
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Wyniki
Na podstawie testu WHO-5 ponad połowę badanych kobiet będących na diecie
wegetariańskiej (54,4%) zaklasyfikowano do osób ze złym samopoczuciem (test
WHO-5 <13 pkt). Kobiety z
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(test WHO-5 ≥13 pkt)

w

porównaniu do kobiet ze złym samopoczuciem istotnie częściej spożywały warzywa

A, B – różnymi literami zaznaczono różnice istotne statystycznie na
podstawie testu U-Manna Witneya (wartość P ≤0,05)

(2,43 ± 1,08 vs. 2,14 ± 1,05 razy/dobę), produkty zbożowe pełnoziarniste (1,81 ±
1,01 vs.1,30 ± 0,94 razy/dobę), rośliny strączkowe (0,91 ± 0,84 vs. 0,58 ± 0,60
razy/dobę) oraz zastępniki mięsa (0,30 ± 0,52 vs.0,20 ± 0,39 razy/dobę)(test UManna Whitneya wartość P ≤0,05) - tabela 1. Stwierdzono występowanie istotnych
dodatnich korelacji między częstotliwością spożycia w/w produktów a wartością
testu WHO-5; współczynniki korelacji Spermana wahały się od 0,18 dla warzyw do
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ocenionym na podstawie testu WHO-5 w badanej grupie kobiet. Dla potwierdzenia
zależności, a w szczególności określenia czy występuje związek przyczynowoskutkowy, między stosowaniem diety wegetariańskiej a samopoczuciem należy w
przyszłości przeprowadzić badania kohortowe obejmujące dużą grupę osób.

Wykres 1. Wykres korelacji dla częstotliwości spożycia pełnoziarnistych produktów
zbożowych i testu WHO-5 w grupie wegetarian
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