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Introduction. Adequate content of water-soluble vitamins in the diets of preschool
children is of vital importance to their health and development, both physical and
mental.
Aim. The aim of this study was to analyse intake of water-soluble vitamins in preschool
children from Turek, including vitamin density in the preschoolers’ diets.
Material and methods. The target group were 165 children who attended a preschool in
Turek, however, the final population comprised 50 children aged 4 to 6 years, including
20 girls and 30 boys. Food record was used to estimate vitamin intake: the foods eaten
at preschool were weighed and the foods eaten outside preschool were estimated using
typical household measures. Vitamin intake was calculated in Dieta 4.0 computer
programme and vitamin density was estimated as amounts per 1000 kcal of energy
intake using Microsoft Excel 2010. Statistical analysis was carried out using the IBM SPSS
Statistics 21. Vitamin intake was analysed according to gender.
Results. No statistically significant differences between girls and boys were found. Only
mean intake of folate was lower than EAR, both in girls and boys. Substantial percentages
of the studied children had intakes of folate and vitamin C lower than EAR, 64.0% and
40.0%, respectively.
Conclusions. Unbalanced content of water-soluble vitamins in the studied children’s
diets indicates the risk of developing diet-related diseases and needs urgent intervention.
These results show that it is necessary to educate parents and preschool staff about
the importance of balancing water-soluble vitamins in children’s diets and about their
dietary sources.

Wprowadzenie
Odpowiednie spożycie witamin rozpuszczalnych w wodzie przez dzieci w wieku przedszkolnym jest niezwykle
ważne dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, zarówno
fizycznego, jak i psychicznego. Witaminy z grupy B są niezbędne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Są one potrzebne do syntezy kilku

neurotransmiterów, a w szczególności dotyczy to witamin
B1, B2, B6, B12 oraz kwasu foliowego (1). Niedobory witaminy
B1 zwiększają ryzyko rozwoju depresji (2). Witaminy B6, B9
i B12 pełnią istotną rolę w rozwoju funkcji poznawczych (3).
Z kolei nieodpowiednie spożycie witamin B1, B2, B6, B12
i kwasu foliowego wiąże się ze zwiększonym stężeniem
homocysteiny we krwi, co stanowi czynnik ryzyka chorób
sercowo-naczyniowych, takich jak choroba niedokrwienna

*Praca została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z funduszów przyznanych na badania własne.
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serca czy udar mózgu (1, 4). Natomiast witamina C nie tylko
wspomaga odporność organizmu, ale także – ze względu na
działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne – chroni przed
miażdżycą (5).
Wymienione przykładowe znaczenie witamin rozpuszczalnych w wodzie pokazuje, jak ważne jest zapewnienie
ich odpowiedniej podaży w codziennej diecie dziecka.
Z tego względu, jak również z uwagi na to, że dotychczas
opublikowano tylko kilka prac dotyczących spożycia witamin
przez dzieci w wieku przedszkolnym (6-9), konieczne jest
prowadzenie badań w tym zakresie.

Cel pracy
Celem niniejszej pracy była analiza spożycia witamin
rozpuszczalnych w wodzie przez dzieci w wieku przedszkolnym z Turku, z uwzględnieniem gęstości odżywczej tych
mikroskładników.

Materiał i metody
Opis grupy badawczej, sposób zebrania danych i zastosowaną metodę oceny sposobu żywienia przedstawiono
szczegółowo w poprzedniej pracy (10). Spożycie witamin
rozpuszczalnych w wodzie obliczono w programie komputerowym Dieta 4.0 opracowanym przez Instytut Żywności
i Żywienia w Warszawie. Obliczono także gęstość odżywczą
tych witamin w dietach dzieci w przeliczeniu na 1000 kcal,
przy pomocy programu komputerowego Microsoft Excel
2010.
Spożycie witamin B1, B2, B6, folianów, B12, niacyny i witaminy C porównano z normami na poziomie średniego
zapotrzebowania grupy (EAR) (11). Ponadto, spożycie witamin porównano do górnego tolerowanego poziomu spożycia (UL), oczywiście tylko w przypadku tych witamin, dla
których opracowano normę na tym poziomie. I tak, spożycie
witaminy B6 i folianów porównano do UL opracowanego
przez Scientific Committee on Food (12), a spożycie niacyny
i witaminy C porównano do UL opracowanego przez Food
and Nutrition Board of the Institute of Medicine (13, 14).
Statystyczną analizę wyników przeprowadzono w programie komputerowym IBM SPSS Statistics 21 i zastosowano
takie same metody analizy jak w poprzedniej pracy (10).

Wyniki
W tabeli 1 przedstawiono spożycie witamin rozpuszczalnych w wodzie przez badane dzieci w wieku przedszkolnym
z Turku w zależności od płci, a w tabeli 2 – rozkład badanej
grupy dzieci w przedziałach norm na spożycie witamin
rozpuszczalnych w wodzie w zależności od płci. Nie stwierdzono statystycznie istotnego zróżnicowania analizowanych
zmiennych.

Dyskusja
W dotychczas opublikowanych pracach przedstawiających spożycie witamin rozpuszczalnych w wodzie przez
polskie dzieci w podobnym wieku, tylko w dwóch z nich
badano statystycznie istotne zróżnicowanie w zależności
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od płci (8, 9), przy czym tak samo jak w badanej grupie
dzieci z Turku, również wśród 4-letnich dzieci miejskich
nie stwierdzono statystycznie istotnego zróżnicowania
w spożyciu tych witamin przez dziewczynki i chłopców
(8). Jednakże wśród 4-letnich dzieci wiejskich (8) spożycie
czterech z siedmiu analizowanych witamin rozpuszczalnych
w wodzie było statystycznie istotnie wyższe u chłopców niż
u dziewczynek, a mianowicie spożycie witaminy B1, folianów,
witaminy B12 i niacyny. U 6-letnich dzieci z Nowego Sącza
i okolic (9), spośród siedmiu analizowanych witamin rozpuszczalnych w wodzie zaobserwowano statystycznie istotnie
wyższe spożycie witaminy C u dziewczynek i statystycznie
istotnie wyższą gęstość odżywczą folianów i witaminy C,
również u dziewczynek. Jeszcze więcej różnic statystycznie
istotnych w zależności od płci obserwowano w spożyciu
witamin rozpuszczalnych w wodzie wśród dzieci z innych
krajów (15, 16). Wśród brytyjskich 7-letnich dziewczynek
i chłopców zaobserwowano statystycznie istotne zróżnicowanie spożycia aż pięciu z sześciu analizowanych witamin
rozpuszczalnych w wodzie – witamin B1, B2, B6, folianów
i niacyny – a także dwie różnice w gęstości odżywczej witamin B1 i B2 (15). Natomiast w grupie 4-6,5-letnich dzieci
z Belgii (16) płeć zróżnicowała istotnie spożycie wszystkich
trzech analizowanych witamin rozpuszczalnych w wodzie:
witamin B1, B2 i C.
Najbardziej niepokojące w badanej grupie dzieci w wieku
przedszkolnym z Turku, zarówno wśród dziewczynek, jak
i chłopców było wysokie spożycie witaminy B12 oraz zbyt
niskie spożycie folianów.
Wysokie spożycie witaminy B12 nie jest zaskakujące
i wydaje się typowe dla diet polskich dzieci w podobnym
wieku. Jeszcze wyższym spożyciem tej witaminy niż badane
przedszkolaki z Turku charakteryzowały się 4-latki z polskich
miast i wsi (8), 6-latki z Nowego Sącza i okolic (9), a nawet
3-latki z Krakowa (17). Spożycie witaminy B12 było wyższe
niż u badanych przedszkolaków również wśród dzieci z innych krajów: 4-10-letnich dzieci brytyjskich (18), dzieci ze
Stanów Zjednoczonych młodszych niż 6 lat (19), a najwyższe
wśród hiszpańskich 2-5-latków, u których wyniosło aż 5,5 µg
u dziewczynek i 5,1 µg u chłopców. Wysokie spożycie tej
witaminy świadczy o wysokim udziale produktów pochodzenia zwierzęcego w dietach badanych dzieci. Potwierdza
to wysoki udział białka zwierzęcego, który wykazano w poprzedniej pracy (20).
Niekorzystnie należy także ocenić spożycie folianów przez
badane dzieci z Turku, wskazujące na wysokie ryzyko niedostatecznego spożycia. Wprawdzie nie analizowano spożycia
folianów w grupie polskich (6) i brytyjskich (21) 4-6-latków,
jednak wiadomo, że młodsze dzieci: 3-latki z Krakowa (17)
i 4-latki z polskich miast i wsi (8), spożyły więcej tej witaminy.
Znacznie wyższe było spożycie folianów również w grupie
dzieci w wieku poniżej 6 lat ze Stanów Zjednoczonych (19).
W grupie 6-latków z Nowego Sącza i okolic (9) oraz 6-7latków z Hiszpanii (22) tylko niewielki odsetek dzieci nie
spełnił zaleceń odnośnie spożycia folianów. Tak niskie spożycie folianów w badanej grupie przedszkolaków z Turku
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Tabela 1. Spożycie witamin rozpuszczalnych w wodzie przez badane dzieci w wieku przedszkolnym z Turku w zależności od płci.
Składnik
pokarmowy

Normy

Dziewczynki
(n = 20)

Chłopcy
(n = 30)

Ogółem
(n = 50)

χ

SD

χ

SD

χ

SD

0,5

0,717

0,286

0,741

0,187

0,732

0,229

brak

0,582

0,229

0,582

0,129

0,582

0,5

1,251

0,371

1,247

0,298

brak

1,016

0,292

0,981

0,5

1,15

0,33

brak

0,93

(µg)

160

(µg/1000 kcal)

p

Dziewczynki
(n = 20)

Chłopcy
(n = 30)

Ogółem
(n = 50)

Me

SE

Me

SE

Me

SE

NS

0,658

0,064

0,726

0,034

0,714

0,032

0,174

NS

0,523

0,051

0,569

0,023

0,555

0,025

1,249

0,326

NS

1,177

0,083

1,224

0,054

1,201

0,046

0,192

0,995

0,235

NS

0,901

0,065

0,969

0,035

0,958

0,033

1,25

0,37

1,21

0,36

NS

1,09

0,07

1,23

0,07

1,18

0,05

0,27

0,99

0,32

0,97

0,30

NS

0,88

0,06

0,94

0,06

0,90

0,04

145,5

28,3

148,2

30,5

147,1

29,4

NS

144,8

6,3

148,5

5,6

147,5

4,2

brak

117,8

18,7

116,2

17,7

116,8

18,0

NS

117,7

4,2

117,2

3,2

117,4

2,5

1,0

2,23

0,63

2,39

0,89

2,33

0,79

NS

2,08

0,14

2,21

0,16

2,16

0,11

brak

1,81

0,49

1,86

0,58

1,84

0,54

NS

1,77

0,11

1,73

0,11

1,74

0,08

6

10,10

3,07

9,40

2,13

9,68

2,54

NS

10,01

0,69

9,47

0,39

9,62

0,36

brak

8,19

2,46

7,42

1,62

7,73

2,01

NS

7,39

0,55

7,07

0,30

7,21

0,28

40

56,2

29,4

58,4

33,6

57,5

31,7

NS

51,7

6,6

49,4

6,1

50,5

4,5

brak

45,1

22,5

46,3

27,6

45,8

25,4

NS

41,5

5,0

39,2

5,0

39,6

3,6

Witamina B1
(mg)
(mg/1000 kcal)
Witamina B2
(mg)
(mg/1000 kcal)
Witamina B6
(mg)
(mg/1000 kcal)
Foliany

Witamina B12
(µg)
(µg/1000 kcal)
Niacyna
(mg)
(mg/1000 kcal)
Witamina C
(mg)
(mg/1000 kcal)

χ – średnia; SD – odchylenie standardowe; Me – mediana; SE – błąd standardowy średniej; p – istotność; NS – p > 0,05

stwarza ryzyko rozwoju anemii megaloblastycznej (23),
zaburzeń w funkcjonowaniu układu nerwowego (23), rozwoju chorób sercowo-naczyniowych (24), a nawet rozwoju
niektórych rodzajów nowotworów (23, 25-27).
Wysokie spożycie witamin B1, B2, B6 oraz niacyny przez
badane dzieci w wieku przedszkolnym z Turku było zbliżone
do spożycia tych witamin przez reprezentatywną grupę ich
polskich rówieśników (6). Natomiast spożycie tych witamin
przez 4-latki z polskich miast i wsi (8) oraz brytyjskie 4-6latki (21) i 4-6-latki ze Szczecina (7) było wyższe, podobnie
jak spożycie witamin B1 i B2 przez belgijskie 4-6,5-latki (16).
Ciekawe jest również to, że znacznie młodsze dzieci, 3-latki
z Krakowa (17), spożyły prawie tyle samo witamin B1, B2 i B6
ile badane przedszkolaki z Turku, a jedynie spożycie niacyny było nieco niższe. Warto także zwrócić uwagę na to, że
spożycie niacyny wśród dzieci w podobnym wieku z innych
krajów (15, 18, 19, 21, 28) było znacznie wyższe niż w badanej grupie dzieci z Turku i przekraczało normę na poziomie
112

EAR ponad dwukrotnie lub więcej. Normy na poziomie UL
na spożycie witamin B1 i B2 nie zostały opracowane. UL dla
spożycia witaminy B6 nie zostało przekroczone przez ani
jedno badane dziecko, a spożycie niacyny było wyższe niż
UL tylko w przypadku jednej badanej dziewczynki. W tej sytuacji korzystnie należy ocenić spożycie wszystkich czterech
witamin przez badane dzieci przedszkolne z Turku, zwłaszcza
że wykazano negatywny wpływ niedostatecznego spożycia
tych witamin na zdrowie umysłowe i zachowanie dzieci
i młodzieży (29). Ponadto witaminy te, wraz z folianami,
których spożycie niestety było zbyt niskie, przyczyniają się
do obniżenia stężenia homocysteiny we krwi (30). Wysokie
stężenie tego aminokwasu sprzyja rozwojowi miażdżycy,
której ryzyko u badanych dzieci jest zwiększone z uwagi na
niekorzystny skład kwasów tłuszczowych ich diety oraz zbyt
wysokie spożycie energii z białka i sacharozy (31).
Korzystnie należy ocenić spożycie witaminy C w badanej
grupie dzieci przedszkolnych z Turku. Warto jednak zwrócić
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Tabela 2. Rozkład badanej grupy dzieci w wieku przedszkolnym z Turku w przedziałach norm na spożycie witamin rozpuszczalnych w wodzie w zależności od płci.
Dziewczynki
(n = 20)

Chłopcy
(n = 30)

Ogółem
(n = 50)

%

%

%

10,0

6,7

8,0

NS

0,0

0,0

0,0

#

poniżej EAR

0,0

0,0

0,0

#

powyżej UL

0,0

0,0

0,0

#

poniżej EAR

70,0

60,0

64,0

NS

powyżej UL

0,0

0,0

0,0

#

0,0

0,0

0,0

#

poniżej EAR

5,0

6,7

6,0

NS

powyżej UL

5,0

0,0

2,0

NS

poniżej EAR

40,0

40,0

40,0

NS

powyżej UL

0,0

0,0

0,0

#

Składnik
pokarmowy

p

Witamina B1
poniżej EAR
Witamina B2
poniżej EAR
Witamina B6

Foliany

Witamina B12
poniżej EAR
Niacyna

Witamina C

p – istotność; NS – P > 0,05
# – p nie może być obliczone, gdy odsetek wynosi 0,0% lub
100,0%

suplementów (30). Z uwagi na to, że część badanych dzieci
przedszkolnych z Turku zażywała suplementy zawierające
witaminę C, konieczne jest uświadomienie ich rodzicom
i personelowi przedszkolnemu, jak ważna jest różnorodność
świeżych warzyw i owoców w codziennej diecie.
W związku z powyższym ponownie nasuwa się wniosek,
iż konieczne jest prowadzenie wśród rodziców i personelu przedszkolnego edukacji żywieniowej ze szczególnym
uwzględnieniem znaczenia odpowiedniego zbilansowania
witamin rozpuszczalnych w wodzie i ich źródeł w żywności.
Aby zapewnić zdrowie polskim dzieciom, a tym samym
zapewnić zdrowie całego przyszłego społeczeństwa, konieczne jest naprawienie błędów żywieniowych jak najszybciej, gdyż choroby dietozależne, przy sprzyjających
warunkach, rozwijają się już od najwcześniejszych okresów życia. Na istotność podjęcia tych działań wskazują
wyniki badań uzyskiwane na przestrzeni ostatnich lat,
zarówno wykazujące błędy w sposobie żywienia tej grupy
dzieci (6-10, 17, 20, 31-34) i w stosowanych jadłospisach
przedszkolnych (35-37), jak i świadczące o niewystarczającej wiedzy żywieniowej rodziców (38-44) oraz personelu
przedszkolnego (45-49).

Wnioski
1. Niezbilansowanie zawartości witamin rozpuszczalnych
w wodzie w dietach badanych dzieci w wieku przedszkolnym
z Turku wskazuje na ryzyko rozwoju chorób dietozależnych
i wymaga pilnej interwencji.
2. Zaobserwowane błędy w zakresie spożycia witamin
rozpuszczalnych w wodzie przez badane dzieci przedszkolne
po raz kolejny wskazują na konieczność prowadzenia edukacji żywieniowej dla rodziców oraz personelu przedszkolnego,
zwłaszcza na temat znaczenia odpowiedniego zbilansowania
witamin rozpuszczalnych w wodzie i na temat ich źródeł
w żywności.

Podziękowanie
uwagę, że spożycie witaminy C było najniższe w porównaniu do wcześniej badanych dzieci w podobnym wieku
z Polski i innych krajów (6-8, 15-19, 21, 22, 28), przy czym
nie wiadomo, jaki był udział suplementów w dostarczaniu
tej witaminy w przytoczonych badaniach. Antyoksydacyjne działanie witaminy C sprzyja zapobieganiu chorobie
niedokrwiennej serca pod warunkiem, że witamina ta jest
dostarczona wraz z warzywami i owocami, a nie w postaci
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