
7. STRESZCZENIE 

 

 Organizm człowieka jest ciągle narażony na działanie stresu oksydacyjnego 

i reaktywnych form tlenu. Powstający w ustroju stres oksydacyjny jest zaburzeniem 

równowagi pomiędzy wytwarzaniem wolnych rodników tlenowych, a zdolnością 

do ich neutralizowania przez naturalne mechanizmy ochronne. Przyczyną tej nierównowagi 

mogą być fizjologiczne oraz patologiczne procesy metaboliczne organizmu, jak również 

czynniki zewnętrzne. Istotną rolę odgrywają także nieprawidłowe odżywianie oraz styl życia.  

 Skutkiem działalności reaktywnych form tlenu jest wiele chorób, w tym chorób 

określanych mianem chorób cywilizacyjnych, takich jak np. choroby układu sercowo–

naczyniowego, miażdżyca, cukrzyca typu 2 czy choroby nowotworowe, jak również wielu 

innych. 

 Obroną przed reaktywnymi metabolitami są układy antyoksydantów enzymatycznych, 

a także antyoksydanty niskocząsteczkowe, do których należą m.in. witamina C, witamina A, 

witamina E czy fenole roślinne będące związkami, które opóźniającymi lub hamującymi 

procesy utleniania w organizmie. Znaczenie w neutralizacji wolnych rodników tlenowych 

mają również mikroelementy takie jak selen, cynk i miedź, wchodzące w skład enzymów 

przeciwdziałających utlenieniu. 

 Całkowity potencjał antyoksydacyjny określa zdolność ustroju do neutralizowania 

wolnych rodników tlenowych inicjujących uszkodzenia oksydacyjne. 

 Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ 

na dobrostan człowieka, co więcej jak wskazują badania może zapobiegać wystąpieniu wielu 

chorób, w tym chorób rodnikozależnych.  

 Celem niniejszej pracy była ocena całkowitego potencjału antyoksydacyjnego oraz 

stężenia selenu w surowicy dzieci w wieku przedszkolnym w nawiązaniu do ich żywienia 

oraz stanu odżywienia.  

 U dzieci przedszkolnych poza badaniem fizykalnym dokonano pomiaru masy ciała 

oraz wysokości ciała. Z uzyskanych pomiarów wyliczono wskaźnik masy ciała BMI (Body 

Mass Index). Oceny stanu odżywienia dokonano za pomocą siatek centylowych (The WHO 

Child Growth Standards 2007) dla chłopców i dziewcząt określających wartość wskaźnika 

BMI dla wieku. Narzędziem badawczym do oceny żywienia dzieci był kwestionariusz 24–

godzinnego wywiadu żywieniowego, przeprowadzony trzykrotnie z rodzicem (opiekunem) 

każdego badanego dziecka, zaś do oceny częstości spożywania produktów zawierających 



selen posłużył kwestionariusz częstości spożycia żywności FFQ (Food Frequency 

Questionnaire). Wszystkim badanym dzieciom pobrano 2 ml krwi na skrzep w celu oceny 

stężenia całkowitego potencjału antyoksydacyjnego oraz selenu w surowicy. 

 Badaniem objęto 81 zdrowych dzieci w wieku 2,5–6 lat (średnia wieku 4,6±1,20 lat). 

W całej grupie było 27 dziewcząt i 54 chłopców. Wśród całej grupy wyodrębniono grupę 

badanych w wieku 2,5–3 lat (29 dzieci, co stanowiło 35,8% badanych) oraz grupę w wieku  

4–6 lat (52 dzieci, co stanowiło 64,2% badanych). 

 Analiza stanu odżywienia wykazała, iż większość badanych dziewcząt (61,5%) 

i chłopców (68,5%) w wieku 2,5–3 lat cechowała się prawidłowym stanem odżywienia (BMI 

15–85 centyl). W grupie dzieci w wieku 4–6 lat odsetek dzieci eutroficznych wynosił 50,0% 

dla dziewcząt oraz 63,2% dla chłopców.  

 Wśród dzieci w wieku 2,5–3 lat nadwagę lub otyłość stwierdzono u 38,5% dziewcząt 

oraz 31,3% chłopców (BMI >85 centyla), zaś wśród dzieci w wieku 4–6 lat nadmierny stan 

odżywienia dotyczył 23,7% chłopców i aż 42,9% dziewcząt. 

 W grupie dzieci w wieku 2,5–3 lat nie było dziewcząt ani chłopców, których BMI 

mieściło się <15 centyla, zaś wśród dzieci w wieku 4–6 lat odsetek dzieci niedożywionych 

wynosił dla dziewcząt 7,1 %, a dla chłopców 13,1%. 

 W żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym bardzo ważne jest podawanie 

odpowiedniej ilości posiłków w ciągu doby, jak również ich regularność spożywania. 

Oceniając sposób żywienia wykazano, że większość dzieci zarówno w grupie 2,5–3 latków, 

jak i 4–6 latków odżywiała się regularnie, zaś tylko niewiele ponad połowę badanych dzieci 

w obu grupach wiekowych spożywało prawidłową ilość posiłków w ciągu dnia.  

 Analizując żywienie dzieci przedszkolnych stwierdzono w obu grupach wiekowych 

nadmierną podaż w diecie: energii, białka, węglowodanów, a także wśród dzieci w wieku  

2,5–3 lat nadmierną podaż tłuszczów. Z kolei podaż tłuszczów w diecie dzieci w wieku 4–6 

lat realizowana była w 97,6% podaży dobowej. 

 Badając podaż witamin o właściwościach przeciwutleniających w diecie dzieci 

przedszkolnych stwierdzono w obu grupach wiekowych ponadnormatywną podaż: witaminy 

C oraz witaminy A. Niedostateczna podaż w diecie w obu grupach wiekowych dotyczyła 

jedynie witaminy E.  

 Analizując podaż mikroelementów o właściwościach antyoksydacyjnych w diecie 

badanych dzieci wykazano w obu grupach wiekowych ponadnormatywną podaż zarówno 

cynku jak i miedzi.  



 Wartości całkowitego potencjału antyoksydacyjnego w surowicy, będące miarą 

zdolności do neutralizacji wolnych rodników tlenowych były obniżone zarówno wśród dzieci 

w wieku 2,5–3 lat (u 55,2% badanych) jak i wśród dzieci w wieku 4–6 lat (u 63,5% 

badanych) w odniesieniu do wartości referencyjnej całkowitego potencjału 

antyoksydacyjnego u zdrowych dzieci. Nie stwierdzono istnienia zależności pomiędzy 

całkowitym potencjałem antyoksydacyjnym, a stanem odżywienia badanych dzieci, jak 

również pomiędzy spożyciem składników diety o udowodnionych właściwościach 

antyoksydacyjnych, tj. witaminy C, witaminy A, β-karotenu, witaminy E oraz cynku i miedzi, 

a wartością TAS w surowicy 

 W odniesieniu do większości wyników krajów Europy Zachodniej i Stanów 

Zjednoczonych, średnie stężenie selenu w surowicy w grupie dzieci w wieku 2,5–3 lat 

wynoszące 41,3±12,6 µg/L oraz 38,3±11,4 µg/L u dzieci 4–6 letnich wskazują na znaczny 

niedobór tego pierwiastka wśród dzieci w wieku przedszkolnym w województwie podlaskim. 

Nie potwierdzono również zależności pomiędzy stężeniem selenu w surowicy, a stanem 

odżywienia badanych dzieci przedszkolnych. Selen wykazuje działanie synergistyczne 

z witaminami antyoksydacyjnymi, szczególnie z witaminą E, co potwierdzono dodatnią 

korelacją pomiędzy stężeniem selenu w surowicy, a dobową podażą witaminy E w diecie 

dzieci w wieku 4–6 lat. 

 Selen jako ważna składowa enzymów antyoksydacyjnych, a przez to systemu obrony 

przeciwdziałającej utlenieniu może wpływać na wartość całkowitego potencjału 

antyoksydacyjnego organizmu. Stwierdzono istotną statystycznie korelację pomiędzy 

stężeniem całkowitego potencjału antyoksydacyjnego w surowicy, a stężeniem selenu 

w surowicy w grupie dzieci w wieku 2,5–3 lat oraz zależność pomiędzy stężeniem 

całkowitego potencjału antyoksydacyjnego, a stężeniem selenu w surowicy w całej badanej 

grupie (brak istotności statystycznej). Tej zależności nie stwierdzono jednak wśród dzieci 

w wieku 4–6 lat.  

 Prawidłowo zbilansowana dieta, zawierająca witaminy i mikroelementy 

antyoksydacyjne wpływa ochronnie na organizm i przyczynia się do obniżenia ryzyka 

wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych, szczególnie chorób rodnikozależnych, jednak 

wymaga to jeszcze wielu dalszych badań. 



 


