
VII. STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

 

Do prawidłowego funkcjonowania człowieka niezbędne jest zachowanie 

odpowiedniego stężenie w organizmie  składników mineralnych, zwanych biopierwiastkami. 

Jest to czynnik determinujący prawidłowy rozwój fizyczny, dobre samopoczucie psychiczne 

oraz właściwą wydajność w pracy. Ustrój człowieka nie jest w stanie sam ich syntetyzować 

i dlatego powinny być one dostarczane w odpowiednich proporcjach i ilościach wraz 

z pożywieniem. Udokumentowany jest wpływ nieprawidłowej podaży składników 

mineralnych na rozwój chorób kardiologicznych, cukrzycy, osteoporozy czy też niektórych 

nowotworów. 

Włosy stanowią trwałą, obojętną tkankę, nie ulegającą biologicznej degradacji, 

na którą nie mają bezpośredniego wpływu mechanizmy homeostatyczne, jak w przypadku 

krwi. Dzięki temu stanowią idealny materiał analityczny do oceny zawartości składników 

mineralnych w całym organizmie. 

Celem pracy było przedstawienie wpływu cech demograficznych oraz zachowań  

żywieniowych na zawartość wybranych mikro i makro elementów (sodu, potasu, wapnia, 

magnezu, siarki i ołowiu) we włosach studentów francuskich (Ośrodek Kształcenia 

Medycznego w Niort), polskich (Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej) oraz 

białoruskich (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały). Te trzy grupy 

studentów zamieszkują państwa o różnym rozwoju gospodarczym, zróżnicowanym klimacie, 

a także posiadają odmienne przyzwyczajenia żywieniowe. 

Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane do celów epidemiologicznych, w celu 

przeciwdziałania wystąpienia schorzeń spowodowanym niedoborem mikro 

i makroelementów wśród młodych ludzi.  

Wysunięto następujące wnioski: 

• cechy demograficzne oraz wskaźniki biometryczne mają istotny wpływ 

na zawartość składników mineralnych we włosach studentów objętych 

badaniem, 



• poziom aktywności fizycznej oraz wybrane zachowania żywieniowe istotnie 

różnicują zawartość mikro i makro elementów we włosach studentów objętych 

badaniem, 

• częstość spożywania wybranych produktów ma istotny wpływ na zawartość 

składników mineralnych we włosach studentów objętych badaniem. 

Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane do profilaktyki, w postaci zwiększenia 

świadomości młodych ludzi o wpływie ich diety na funkcjonowanie organizmu. 

Badania składu pierwiastkowego włosów nie były do tej pory wykonywane na badanej 

populacji i z tego względu stanowią dobry materiał porównawczy (czuły marker) do oceny 

niedoboru jak i nadmiaru mikro i makro elementów w organizmie studentów objętych 

badaniem, spowodowane złymi nawykami żywieniowymi, które  może mieć udział w 

etiologii niektórych chorób cywilizacyjnych. 

 

 

 

 


