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˚ucie to umiej´tnoÊç motoryczna, której
trzeba si´ nauczyç. Uczenie si´ ˝ucia
podczas spo˝ywania pokarmu o odpowiedniej konsystencji ma wpływ na wiele aspektów zwiàzanych z od˝ywianiem:
postrzeganie
smaku,
aromatu
i g´stoÊci jedzenia, poziomu odczuwania sytoÊci, a tak˝e prowadzi do poszerzenia palety akceptowanych pokarmów.
Centrum Badaƒ Nestlé prowadzi prace
nad oddziaływaniem tekstury ˝ywnoÊci w okresie przechodzenia z karmienia naturalnego na posiłki uzupełniajàce w celu produkowania/rekomendowania pokarmów o odpowiedniej
konsystencji.
˚ucie to umiej´tnoÊç motoryczna, której trzeba si´ nauczyç. Tak samo, jak
dzieci muszà nauczyç si´ trzymania
pióra i pisania, tak muszà nauczyç si´
radzenia sobie z pokarmem o wi´kszej
g´stoÊci ni˝ np. mleko naturalne lub
dzieci´ce papki. JednoczeÊnie dzieci
muszà zaadoptowaç si´ do ogromnych zmian anatomicznych w jamie
ustnej, której obj´toÊç zwi´ksza si´
dwukrotnie w okresie od narodzin do
ukoƒczenia 4 roku ˝ycia. W mi´dzyczasie, mi´Ênie ˝waczowe stajà si´ grubsze i silniejsze, a j´zyk staje si´ niezale˝ny od szcz´ki, co pozwala na lepszà
kontrol´ pokarmu podczas ˝ucia [1].
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Rys 2. Typowe wzory elektromiografii ˝ucia osoby dorosłej (A) i małego dziecka (B).
Dorosły wykonuje krótkie i dobrze zsynchronizowane ruchy wszystkich mi´Êni ˝waczowych, w którym RM i LM to odpowiednio prawy i lewy mi´sieƒ ˝wacza (zaadaptowane z Greena i innych [10]).
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Rys 1. Typowe Êlady kinematyki szcz´ki osoby dorosłej (A) i małego
dziecka (B) podczas ˝ucia. Mo˝na zauwa˝yç równomierny
i kontrolowany zgryz u dorosłych oraz regularnoÊç wykonywanych
ruchów (zaadaptowane z Wilsona i Greena [9]).

Proces uczenia si´ ˝ucia ma swoje
konsekwencje. JeÊli dziecko nauczy
si´ ˝uç poprawnie, w ˝yciu dorosłym
b´dzie mogło kontrolowaç t´ czynnoÊç w zale˝noÊci od tekstury ˝ywnoÊci, którà b´dzie spo˝ywaç. To sprawi, ˝e jedzenie b´dzie przyjemniejsze
ze wzgl´du na lepsze rozpoznawanie
smaku i aromatu pokarmów. Pozytywne aspekty poprawnego ˝ucia wychodzà tak˝e poza samà przyjemnoÊç –
dobrze prze˝ute jedzenie jest łatwiej
trawione i wchłaniane [2]. Ponadto
˝ucie wywołuje uczucie nasycenia, co

4

r = 0.53389
p = 0.21708
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nie, jak oddziałuje konsystencja
˝ywnoÊci na umiej´tnoÊç ˝ucia u dzieci (badanie clinicaltrials.gov NCT
02156986). Dzi´ki temu badaniu
Nestlé b´dzie mieç wi´kszà wiedz´ na
ten temat, co zaowocuje dostarczeniem na rynek produktów ˝ywieniowych odpowiednich dla dzieci wraz ze
wskazówkami dla rodziców. Wyniki
b´dà dost´pne na poczàtku 2015 roku,
jednak ju˝ dziÊ nale˝y powiedzieç, ˝e
konsystencja przekàsek pochodzenia
zbo˝owego spo˝ywanych w dzieciƒstwie wpływa na umiej´tnoÊç ˝ucia
w ˝yciu dorosłym (Rys. 3).

prowadzi do wyuczenia zdrowych nawyków ˝ywieniowych poprzez kontrolowanie iloÊci spo˝ywanego pokarmu
[3]. Badania wykazujà, ˝e dzieci preferujà pokarmy, których tekstur´ mogà
zmieniç [4], a wczesna ekspozycja na
szereg tekstur w wieku dzieci´cym
daje wi´kszà akceptacj´ ró˝norodnych
struktur spo˝ywanych pokarmów
w dorosłym ˝yciu [5]. Inne badania wykazujà, ˝e dieta z twardszymi teksturami pomaga w rozwoju koÊci i mi´Êni,
co w rezultacie daje wi´cej miejsca na
stałe uz´bienie [6].
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Rys 1. Wpływ ró˝nych produktów spo˝ywczych na amplitud´ poziomà i pionowà
rejestrowanej kinematyki szcz´ki zbadany na przykładzie 7 ró˝nych dost´pnych na
rynku przekàskach zbo˝owych dla niemowlàt. Widaç, ˝e amplitudy poziome i pionowe
nie sà skorelowane oraz ˝e właÊciwoÊci ˝ywnoÊci sterujà procesem prze˝uwania.

EfektywnoÊç ˝ucia jest definiowana
jako
efektywnoÊç
rozdrabniania
pokarmu pomi´dzy z´bami i tworzenia
gotowych do przełkni´cia k´sów. Zale˝y ona od anatomii poszczególnych
ludzi, koordynacji cech anatomicznych
i konsystencji pokarmu. Autorzy badaƒ
u˝ywajà ró˝nych metod – obserwacje
[7], charakterystyka k´sów pokarmowych [8], mierzenie aktywnoÊci mi´Êni [9], mierzenie ruchów szcz´ki [10] –
w celu zmierzenia efektywnoÊci ˝ucia
w zale˝noÊci od wieku dziecka. Badania te wykazały, ˝e umiej´tnoÊç ˝ucia

ewoluuje u dziecka, poczynajàc od
niekontrolowanych, pionowych ruchów, na okr´˝nych ruchach koƒczàc
(Rys. 1), gdzie kontrolowane sà synchronizacja i czas trwania ruchów
mi´Êni szcz´ki (Rys. 2). Jednak˝e, brak
informacji o typie pokarmu u˝ytego
w tych badaniach uniemo˝liwia wypracowanie wniosków co do oddziaływania konsystencji ˝ywnoÊci na ˝ucie.
Dlatego Centrum Badaƒ Nestlé rozpocz´ło badanie we współpracy z Massachusetts General Hospital w Bostonie. Celem eksperymentu jest ustale-
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