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Zbadano zawartoæ wapnia i fosforu w ca³odziennych racjach pokarmowych
dzieci i m³odzie¿y. Stwierdzono, ¿e spo¿ycie wapnia przez dziewczêta i ch³opców
w grupach wiekowych 10-12 i 13-15 lat wynosi³o odpowiednio 43 i 51% oraz 44
i 65% normy bezpiecznego spo¿ycia, natomiast spo¿ycie fosforu przekracza³o tê
normê i w zale¿noci od wieku wynosi³o 122 i 133% dla dziewcz¹t i 141 i 165%
dla ch³opców.
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WSTÊP
Badania oceniaj¹ce sposób ¿ywienia dzieci i m³odzie¿y naszego kraju wskazuj¹ na wystêpowanie wielu b³êdów ¿ywieniowych zagra¿aj¹cych zdrowiu. Nale¿¹ do nich miêdzy
innymi niedostateczne spo¿ycie wapnia [13, 16, 17], wysoka poda¿ fosforu oraz wynikaj¹ce z tego faktu nieprawid³owe proporcje pomiêdzy tymi pierwiastkami w ca³odziennych
racjach pokarmowych [12]. Nieprawid³owoci te s¹ przede wszystkim wynikiem niedostatecznego w stosunku do zapotrzebowania spo¿ycia mleka i jego przetworów [4, 17], oraz
coraz bardziej powszechnego spo¿ycia produktów zawieraj¹cych fosforany jako substancje konserwuj¹ce [12].
Region rodkowo-wschodni Polski, do którego nale¿y powiat bialski, to obszar s³abo
zurbanizowany. Ludnoæ wiejska stanowi 71% ogó³u jego mieszkañców. G³ównym ród³em utrzymania ludnoci jest rolnictwo. Poza nim pracuje zaledwie oko³o 14% mieszkañców. Du¿e bezrobocie (oko³o 20%), niski status spo³eczny mieszkañców tego regionu (7%
mieszkañców posiada wykszta³cenie wy¿sze) i wielodzietnoæ rodzin (41,4% rodzin posiada czworo i wiêcej dzieci) mo¿e rzutowaæ na sposób ¿ywienia dzieci i dorastaj¹cej m³odzie¿y [11].
* Praca wykonana w ramach projektu KBN nr 3PO5D06323.
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Celem pracy by³o ustalenie stopnia realizacji norm bezpiecznego spo¿ycia dla wapnia
i fosforu oraz wzajemnych proporcji miêdzy tymi pierwiastkami w ca³odziennych racjach
pokarmowych (CRP) dzieci i m³odzie¿y w wieku 1015 lat z miejskich szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych powiatu bialskiego.
MATERIA£ I METODY
Badaniami objêto 628 dzieci (302 dziewcz¹t i 326 ch³opców) w wieku 1015 lat, uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjalnych z Bia³ej Podlaskiej i Miêdzyrzeca Podlaskiego. Oceny sposobu ¿ywienia dokonano na podstawie trzykrotnego wywiadu kwestionariuszowego dotycz¹cego spo¿ycia
z ostatnich 24 godzin poprzedzaj¹cych badania. Iloæ pobranej energii oraz wapnia i fosforu z po¿ywienia wyliczono za pomoc¹ programu komputerowego ¯ywienie opartego na krajowych tabelach ¿ywieniowych [8]. Ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce w Polsce normy ¿ywienia [18], badanych podzielono na dwie grupy, a mianowicie: dzieci w wieku 1012 i 1315 lat. Wyniki oznaczeñ wapnia
i fosforu porównano z normami bezpiecznego spo¿ycia, za energii ze rednimi wartociami przewidzianymi dla wyodrêbnionych grup uwzglêdniaj¹c wiek, masê cia³a i aktywnoæ fizyczn¹ badanych
[18]. Iloæ spo¿ytego mleka i jego przetworów oraz produktów bogatych w fosfor wyliczono
w g/osobê/dzieñ, a nastêpnie przedstawiono jako odsetek realizacji norm na poziomie wy¿ywienia
docelowego [15]. Liczbê dzieci pobieraj¹cych wapñ i fosfor w zakresie 90-110% i powy¿ej,
66,7-90% oraz poni¿ej 66,7% normy bezpiecznego spo¿ycia przedstawiono jako odsetek w stosunku do ogólnej liczby badanych dzieci w poszczególnych grupach. Obliczono tak¿e gêstoæ ¿ywieniow¹ diety dla wapnia i fosforu oraz stosunek wapnia do fosforu w CRP, który porównano z wartociami wyliczonymi na podstawie danych zawartych w tabelach ¿ywieniowych.

WYNIKI
Uzyskane wyniki dotycz¹ce redniej zawartoci energii, wapnia i fosforu w CRP przedstawiono w tabeli I. Spo¿ycie energii przez m³odsze i starsze dzieci pozostawa³o w granicach dopuszczalnego ± 10% odchylenia od normy. Pobranie wapnia z diety przez m³odsze
i starsze dziewczêta wynosi³o 476±256 i 562±336 mg/dzieñ/osobê i pokrywa³o normy bezpiecznego spo¿ycia odpowiednio w 43 i 51%. Zawartoæ wapnia w racjach pokarmowych
m³odszych i starszych ch³opców wynosi³a 487±298 i 713±428 mg/dzieñ/osobê, co stanowi³o odpowiednio: 44 i 65% normy bezpiecznego spo¿ycia. Spo¿ycie fosforu przez m³odsze
i starsze dziewczêta wynosi³o 978±243 i 1063±314 mg/dzieñ/osobê, tj. 122 i 133% normy
bezpiecznego spo¿ycia. Równie¿ ch³opcy, zw³aszcza starsi, pobierali fosfor z diety w ilociach przekraczaj¹cych normê o 41% i 65% (1124 ±265 i 1317±357 mg/dzieñ/osobê).
rednia gêstoæ ¿ywieniowa diety dla wapnia w stosunku do wartoci teoretycznej wyliczonej na podstawie norm, wynosi³a 45 i 50% odpowiednio dla m³odszych i starszych dziewcz¹t oraz 46 i 58% dla m³odszych i starszych ch³opców. W przypadku fosforu wartoci te
wynosi³y odpowiednio 127 i 132% dla dziewcz¹t i 145 i 149% dla ch³opców.
Stosunek wapnia do fosforu w CRP badanych dziewcz¹t i ch³opców odbiega³ od wartoci wyliczonej na podstawie norm (1:1,4) i wynosi³ 1:2,6 w obu grupach dziewcz¹t
i w grupie ch³opców m³odszych, za w grupie ch³opców starszych 1:3,1.
Najwy¿sze spo¿ycie mleka i jego przetworów, wynosz¹ce 52% normy, zaobserwowano
w grupie ch³opców starszych, natomiast m³odsze i starsze dziewczêta oraz m³odsi ch³opcy
spo¿ywali mleko i przetwory mleczne rednio w oko³o 36%. Wykazano równie¿ i¿, realizacja norm spo¿ycia produktów bogatych w fosfor, tj. miêsa, ryb oraz ziemniaków i nasion
rolin str¹czkowych by³a relatywnie wy¿sza wród dzieci starszych ani¿eli m³odszych.
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Ta b e l a 1 . Zawartoæ energii, wapnia i fosforu w CRP badanych dzieci i m³odzie¿y (rednia ± SD)
Energy, calcium and phosphorus content in daily rations of examined adolescents (mean
± SD)
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* W nawiasach podano redni % realizacji normy na poziomie bezpiecznego spo¿ycia, w przypadku
energii liczby w nawiasach dotycz¹ odchylenia od redniego spo¿ycia w grupie
* In parenthesis  for Ca and P: percent of RDA on safe intake level; for energy: percent of an average
intake in the group

Ryciny 1 i 2 przedstawiaj¹ odsetek badanych dzieci realizuj¹cych w okrelonym zakresie normê bezpiecznego spo¿ycia dla wapnia i fosforu. Spo¿ycie wapnia poni¿ej 66,7%
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Odsetek badanych dzieci i m³odzie¿y spo¿ywaj¹cych wapñ w zakresie 90-110% i powy¿ej,
66,7-90% oraz poni¿ej 66,7% normy bezpiecznego spo¿ycia.
Percent of adolescents consuming Ca in different ranges of RDA on safe intake level.
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Odsetek badanych dzieci i m³odzie¿y spo¿ywaj¹cych fosfor w zakresie 90-110% i powy¿ej,
66,7-90% oraz poni¿ej 66,7% normy bezpiecznego spo¿ycia.
Percent of adolescents consuming P in different ranges of RDA on safe intake level.

stwierdzono u 82% m³odszych i 72% starszych dziewcz¹t. Natomiast wród ch³opców niewystarczaj¹ce spo¿ycie tego pierwiastka wykazano odpowiednio u 80 i 54% badanych.
Zawartoæ fosforu w CRP by³a znacznie wy¿sza. rednio 86% dziewcz¹t m³odszych i starszych oraz 94 i 97% ch³opców spo¿ywa³o ten pierwiastek w zakresie 90110% i powy¿ej
normy.
DYSKUSJA
Bior¹c pod uwagê wielostronne metaboliczne funkcje wapnia i fosforu w organizmie,
wa¿nym jest aby codzienna dieta zawiera³a te sk³adniki pokarmowe w odpowiedniej iloci
i proporcji. Dotyczy to szczególnie dzieci i m³odzie¿y bêd¹cej w okresie intensywnego
wzrostu i rozwoju. Badania Stopnickiej i wsp. [13], Ustynowicz-Fabiszewskiej [16] oraz
Zagóreckiej i wsp. [17] prowadzone w pó³nocnowschodnich terenach Polski wskazuj¹ na
niepokoj¹co niskie spo¿ycie wapnia siêgaj¹ce 43-60% przy jednoczenie nadmiernym, przekraczaj¹cym 40% normy, spo¿yciu fosforu. Potwierdzi³y to równie¿ prezentowane badania
przeprowadzone w regionie rodkowo-wschodnim naszego kraju (Tabela I).
Spo¿ycie wapnia poni¿ej 66,7% normy bezpiecznego spo¿ycia stwierdzono u 67% badanych ch³opców i a¿ u 77% dziewcz¹t (Ryc. 1). Zgodnie z opini¹ Ekspertów WHO [10]
pobranie sk³adnika pokarmowego poni¿ej 2/3 normy bezpiecznego spo¿ycia jest zagro¿eniem dla zdrowia. Wiele badañ wskazuje, ¿e d³ugotrwa³y niedobór wapnia w diecie dzieci
i m³odzie¿y w okresie intensywnego budowania masy kostnej rzutuje na jej metabolizm
i mo¿e byæ przyczyn¹ nie osi¹gniêcia przez nie optymalnego poziomu szczytowej masy
kostnej [2, 6]. Ponadto stwarza ryzyko rozwoju osteoporozy w starszym wieku na co wska-
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zuj¹ badania epidemiologiczne prowadzone na ca³ym wiecie, tak¿e i w Polsce [3]. Zapotrzebowanie na wapñ w okresie wzrostu jest szczególnie wysokie czego odbiciem s¹ normy
¿ywieniowe [18]. Najbogatszym ród³em ³atwo przyswajalnego wapnia jest mleko i jego
przetwory, które spo¿ywane w codziennej diecie zapewniaj¹ pokrycie zapotrzebowania na
ten pierwiastek w 66-70% [7, 17]. Obecnoæ tych produktów w dietach badanych dzieci
by³a niewystarczaj¹ca i wynosi³a dla ch³opców 35-52%, a dla dziewcz¹t 36-38% normy.
Potwierdzeniem tego faktu by³a gêstoæ ¿ywieniowa diety dla wapnia, która wynosi³a rednio w przypadku m³odszych i starszych dziewcz¹t odpowiednio 45 i 50% a dla m³odszych
i starszych ch³opców 46 i 58%. Na obni¿one spo¿ycie mleka i produktów mlecznych wskazuje siê równie¿ w ¿ywieniu ró¿nych grup ludnoci w Polsce [9], a tak¿e populacji dzieci
Wielkiej Brytanii i USA [4, 14].
W przeciwieñstwie do wapnia rednie spo¿ycie fosforu przez badane dzieci by³o wysokie i przekracza³o normê bezpiecznego spo¿ycia, w przypadku dziewcz¹t o 22-33%, za
w przypadku ch³opców o 41-65% (Tabela I). Otrzymane wyniki s¹ zbie¿ne z badaniami
Chwojnowskiej i wsp. [5], w których wykazano, ¿e m³odzie¿ warszawska spo¿ywa³a ten
pierwiastek w iloci przekraczaj¹cej zapotrzebowanie o blisko 48%. Nadmierne spo¿ycie
fosforu wynika nie tylko z powszechnego wystêpowania tego pierwiastka w ¿ywnoci, ale
i z dodawania do niej fosforanów w celu przed³u¿enia trwa³oci i poprawy jej cech organoleptycznych [12].
Jak wynika z danych przedstawionych na Ryc. 2, a¿ u 86% dziewcz¹t i 95% ch³opców
zawartoæ fosforu w racjach pokarmowych by³a w granicach 90-110% lub powy¿ej normy
bezpiecznego spo¿ycia. Znacznie wy¿sza zawartoæ tego pierwiastka w diecie w stosunku
do zaleceñ mo¿e wywo³aæ istotne zmiany w metabolizmie wapnia, które mog¹ staæ siê przyczyn¹ jego zmniejszonego wch³aniania z przewodu pokarmowego oraz zwiêkszonej utraty
z ka³em i w konsekwencji prowadziæ do hipokalcemii, podwy¿szenia poziomu parathormonu (PTH) w surowicy oraz wzrostu resorpcji koci [1, 12]. Wysokie spo¿ycie fosforu jest
szczególnie niebezpieczne w przypadku niedoboru wapnia w diecie. Zaburzony zostaje
wówczas stosunek wapnia do fosforu, który powinien wynosiæ od 2:1 do 1:1 i jest mo¿liwy
do osi¹gniêcia tylko w racjach pokarmowych opartych na naturalnych produktach spo¿ywczych przede wszystkim mleku i jego przetworach [12].
W wietle przytoczonych faktów wydaje siê konieczne upowszechnianie wiedzy o racjonalnym ¿ywieniu i roli jak¹ odgrywa optymalna poda¿ wapnia i fosforu w budowie tkanki
kostnej, co jest szczególnie wa¿ne w ¿ywieniu dzieci i m³odzie¿y. Istotne jest kszta³towanie
prawid³owych nawyków ¿ywieniowych, polegaj¹cych na zwiêkszeniu spo¿ycia produktów
bogatych w wapñ, przy jednoczesnym ograniczeniu produktów wysoko przetworzonych.
Nale¿y podkreliæ ponadto, i¿ jakkolwiek najkorzystniejsze dla zdrowia jest spo¿ywanie
wapnia w postaci produktów naturalnych, to w uzasadnionych przypadkach, w stanach jego
niedoboru wskazana jest kontrolowana suplementacja zapobiegaj¹ca zaburzeniu jego metabolizmu [7].
WNIOSKI
1. rednie spo¿ycie wapnia by³o niewystarczaj¹ce w obu grupach wiekowych (10-12
i 13-15 lat) i wynosi³o w przypadku dziewcz¹t 43 i 51% normy, natomiast w przypadku
ch³opców 44 i 65%, podczas gdy indywidualne spo¿ycie tego pierwiastka na poziomie
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£ 2/3 normy dotyczy³o 82% m³odszych i 72% starszych dziewcz¹t oraz odpowiednio: 80%
i 54% ch³opców.
2. rednie spo¿ycie fosforu przekracza³o wartoci bezpiecznego spo¿ycia i wynosi³o
122133% dla dziewcz¹t oraz 141165% dla ch³opców, przy czym a¿ 68% m³odszych i starszych dziewcz¹t oraz odpowiednio 83% i 91% ch³opców spo¿ywa³o fosfor powy¿ej 110%
normy.
3. Wydaje siê, ¿e niedobory wapnia oraz nieprawid³owy stosunek Ca:P w diecie dzieci
i m³odzie¿y wystêpuj¹ce na terenie rodkowo-wschodniej Polski i w wielu innych regionach kraju, w okresie intensywnego budowania masy kostnej, mog¹ byæ przyczyn¹ nie osi¹gniêcia optymalnego poziomu szczytowej masy kostnej i stwarzaæ zagro¿enie osteoporoz¹
w póniejszym wieku.
4. Stwierdzone nieprawid³owoci w zakresie spo¿ycia wapnia i fosforu wskazuj¹ na potrzebê szerszego upowszechniania wiedzy o racjonalnym ¿ywieniu wród dzieci i ich rodziców.
J. Czeczelewski, B. Raczyñska
CALCIUM AND PHOSPHORUS CONTENT IN DAILY RATIONS
OF ADOLESCENTS FROM BIA£A PODLASKA DISTRICT
Summary
The aim of the study was to assess the Ca and P intake and Ca:P ratio in daily rations of boys and
girls aged 10-15 years. Calcium intake amounted to 51% and 65% of safe intake level of RDA for
10-12 and 13-15 years old boys and 43% and 44% for girls, respectively. Phosphorus intake exceeded the RDA and amounted to 141-165% for boys and 122-133% for girls. It is suggested that
persisting disproportions in Ca:P ratio (³1:1,26) in daily rations may have disadvantageous effect on
Ca metabolism, particularly in girls. A permanent nutritional education of children stressing the
impact of proper nutrition on health, seem indispensable.
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