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Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku 7-12 lat w aspekcie 
występowania otyłości
Assessment of nutritional status of children aged 7-12 years in aspect of obesity occurrence

Ewa Malczyk, Beata Całyniuk, Marzena Zołoteńka-Synowiec, Emilia Kaptur

Instytut Dietetyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Introduction. Harmonious development of the child is the main factor 
ensuring health in adulthood. Popularization of fast food, sweets, candy and 
other high energy snacks and reduction of physical activity, has resulted 
in excessive increase of body mass. Obesity has become an epidemic of 
the twenty-first century, therefore it is important to promote prevention 
healthcare aiming to make the youngest consumers aware of the risks 
of irrational nutrition. In the diagnosis of nutritional status disorders 
anthropometric studies are used due to their easy application and low 
cost of implementation.

Aim. The assessment of nutritional status of children aged 7-12 years from 
the municipality of Gogolin in the aspect of obesity occurrence.

Material & methods. The study involved 275 students, including 144 
boys and 131 girls. Nutritional assessment was made on the basis of 
selected anthropometric parameters, i.e. body mass, height, waist and arm 
circumference, skinfold thickness over the triceps, BMI and WHtR.

Results. Most of the children were characterized by a correct proportion of 
body mass to height and were not at risk of abdominal obesity. Overweight 
was found in 10% of the boys and 12% the girls, obesity in 5% of the 
boys and 5% of the girls and underweight in 1% of the girls and 5% of 
the boys. Abdominal obesity diagnosed by WHtR occurred in 9% of the 
boys and in 6% of the girls; based on centile charts for waist circumference 
– in 11% of the boys and in 9% of the girls. In 8% of the boys and 7% 
of the girls the arm circumference was too small. Only in 5 persons the 
skinfold thickness over the triceps was below standard.

Conclusions. 1. Abnormal body mass was observed in every fifth boy and 
almost in every sixth girl, with overweight and obesity more frequent than 
malnutrition. 2. Among children with excess body mass, older children 
(10-12 years) prevailed over younger (7-9 years). 3. In approximately 10% 
of the children abdominal obesity was diagnosed, more often in the boys 
than the girls. 4. Growth disorders were found in every third boy and every 
fifth girl. 5. Due to an increased risk of overweight and obesity a continuous 
monitoring of the nutritional status of children is recommended for prompt 
identification of deviations in their development and, in consequence, for 
prevention of diet-dependent diseases.
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Wprowadzenie. Harmonijny rozwój dziecka jest głównym czynnikiem 
zapewniającym zdrowie w życiu dorosłym. Popularyzacja żywności typu fast 
food, słodyczy, cukierków i innych wysokoenergetycznych przekąsek oraz 
zmniejszenie aktywności fizycznej niosą ze sobą konsekwencje w postaci 
nadmiernego przyrostu masy ciała. Otyłość stała się epidemią XXI wieku, 
dlatego istotna jest profilaktyka zdrowotna mająca na celu uświadomienie 
już najmłodszym konsumentom zagrożeń związanych z nieracjonalnym 
odżywianiem. W diagnozowaniu zaburzeń stanu odżywienia znalazły 
zastosowanie badania antropometryczne, które charakteryzują się łatwością 
ich przeprowadzenia i niskim kosztem realizacji.

Cel badania. Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku 7-12 lat z gminy 
Gogolin w aspekcie występowania otyłości.

Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 275 uczniów, w tym 
144 chłopców i 131 dziewczynek. Ocenę stanu odżywienia dokonano na 
podstawie wybranych parametrów antropometrycznych, tj.: masy ciała, 
wysokości ciała, obwodu talii, ramienia i grubości fałdu skórnego nad 
mięśniem trójgłowym ramienia oraz wskaźnika masy ciała – BMI oraz 
WHtR.

Wyniki. Większość badanych dzieci charakteryzowała się prawidłową 
proporcją masy ciała do wysokości ciała i nie była zagrożona otyłością 
brzuszną. Nadwagę stwierdzono u 10% badanych chłopców i 12% 
dziewczynek, otyłość u 5% chłopców i 5% dziewczynek, a niedowagę 
u 1% dziewczynek i u 5% chłopców. Otyłość brzuszna diagnozowana na 
podstawie WHtR, występowała u 9% chłopców i 6% dziewczynek, natomiast 
w oparciu o siatki centylowe dla obwodu talii – u 11% chłopców i u 9% 
dziewczynek. U 8% chłopców i u 7% dziewczynek stwierdzono zbyt mały 
obwód ramienia. Tylko u 5 osób grubość fałdu skórnego nad mięśniem 
trójgłowym ramienia była poniżej normy.

Wnioski. 1. Nieprawidłową masę ciała stwierdzono u co piątego chłopca 
i niemal u co szóstej dziewczynki, przy czym częściej występowała nadwaga 
i otyłość niż niedożywienie. 2. Wśród dzieci z nadmierną masą ciała większy 
udział miały dzieci starsze (10-12 lat), niż młodsze (7-9 lat). 3. U około 
10% badanych dzieci zdiagnozowano otyłość brzuszną, która częściej była 
rozpoznawana wśród chłopców niż dziewczynek. 4. Zaburzenia wzrastania 
dotyczyły co trzeciego chłopca i co piątej dziewczynki. 5. Ze względu na 
wzrost ryzyka nadwagi i otyłości, zalecane jest ciągłe monitorowanie stanu 
odżywienia dzieci w celu szybkiej identyfikacji odchyleń w ich rozwoju, 
a w konsekwencji zapobieganie chorobom dietozależnym.

Słowa kluczowe: stan odżywienia, dzieci, otyłość brzuszna, BMI, obwód 
talii, WHtR, grubość fałdu tłuszczowego nad mięśniem trójgłowym
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i rokiem urodzenia. Pomiarów dokonano w godzinach 
porannych po wcześniejszym opróżnieniu pęcherza. 
Badani ubrani byli w stroje sportowe bez obuwia. Na 
szczegółowe  badania,  tj.:  pomiar  obwodu  ramienia, 
obwodu talii i grubości fałdu skórnego, wyraziło zgodę 
132 rodziców, od 73 chłopców i 59 dziewczynek. 
  Pomiary  masy  ciała  przeprowadzono  na  wadze 
elektronicznej z dokładnością do 0,1 kg. Wzrost zmie-
rzono przy pomocy wzrostomierza z dokładnością do 
1 cm w pozycji wyprostowanej. Wysokorosłość rozpo-
znano u dzieci ze wzrostem przekraczającym wartość 
97. centyla, zaś niskorosłość poniżej 10. centyla dla 
danego  wieku  i  płci.  Uzyskane  wyniki  porównano 
z danymi referencyjnymi przedstawionymi w projek-
cie OLAF [1] oraz  stały  się podstawą do obliczenia 
wskaźnika  masowo-wzrostowego  BMI  dla  każdego 
dziecka. Niedowagę, nadwagę  i otyłość rozpoznano 
na podstawie siatek centylowych BMI dla określonego 
wieku i płci opracowanych w ramach projektu OLAF 
[1]. BMI poniżej 10. centyla definiowano jako niedo-
wagę, w zakresie 85-90. centyla – nadwagę, natomiast 
BMI równe lub większe od 90. centyla – otyłość.
  Obwód  talii  zmierzono  za  pomocą  metra  kra-
wieckiego z dokładnością do 0,1 cm, w połowie odle-
głości między górnym. grzebieniem kości biodrowej 
a  dolnym  brzegiem  żeber.  Z  kolei  pomiaru  obwodu 
ramienia  dokonano  przy  pomocy  nierozciągliwej 
taśmy  w  równej  odległości  od  wyrostka  barkowego 
i wyrostka łokciowego na niedominującej ręce. Gru-
bość  fałdu  tłuszczowego  nad  mięśniem  trójgłowym 
oznaczono w połowie odległości między wyrostkiem 
barkowym a łokciowym z tylnej części ramienia przy 
pomocy  fałdomierza  [7].  W  celu  zidentyfikowania 
otyłości brzusznej wykorzystano siatki centylowe dla 
obwodu talii oraz wskaźnik WHtR (stosunek obwodu 
talii do wysokości ciała). Jeżeli wartość obwodu talii 
wyniosła powyżej 90. centyla dla danego wieku i płci 
lub wskaźnik WHtR był równy, bądź większy niż 0,5, 
to przyjęto, że występuje zwiększone ryzyko występo-
wania otyłości brzusznej. Wartości obwodów ramienia 
i grubości fałdów skórnych porównano z normami dla 
dzieci wrocławskich z powodu braku norm reprezen-
tatywnych dla całego kraju [7]. Za osoby z nadwagą 
lub otyłe uznano te, których wartość obwodu ramienia 
przekraczała  90.  centyl.  Niedożywienie  natomiast 
stwierdzono, gdy wartość tego obwodu sklasyfikowano 
poniżej 10. centyla. Te same kryteria brano pod uwagę 
w ocenie stanu odżywienia na podstawie grubości fałdu 
skórnego. 
  Uzyskane wyniki opracowano w programie MS 
Excel  i  poddano  analizie  statystycznej  w  programie 
Statistica  10.0  obliczając  wartość  średnią,  medianę, 
odchylenie standardowe i kwartyle dolny i górny.

Wykaz skrótów
WC – wartość obwodu talii
WHtR (Waist-to-Height-Ratio) – stosunek obwodu 

talii do wysokości ciała 
c – centyl

Wprowadzenie

  Już w wieku dziecięcym zdrowie człowieka w dużej 
mierze uzależnione jest od jego prawidłowego rozwoju, 
dlatego dbanie o zdrowie dzieci i młodzieży jest pod-
stawą profilaktyki zdrowia dorosłych [1]. Żywienie 
jest jednym z najważniejszych czynników środowisko-
wych, które wpływa na rozwój psychofizyczny dzieci 
i młodzieży. Dieta powinna być dobrze zbilansowana, 
oparta na zasadach racjonalnego żywienia, aby zapew-
nić młodemu organizmowi odpowiednią podaż energii 
oraz składników pokarmowych [2, 3]. Szczególną rolę 
w wieku rozwojowym odgrywa także aktywność fizycz-
na,  która  wspiera  m.in.  właściwe  kształtowanie  się 
układu kostnego [4]. Następstwem zbyt małej aktyw-
ności ruchowej i błędów żywieniowych są występujące 
coraz częściej zaburzenia w stanie odżywiania (nadwa-
ga i otyłość) oraz nieprawidłowe wzrastanie. Dlatego 
ważne jest szybkie zidentyfikowanie nieprawidłowości 
w rozwoju, poprzez monitorowanie stanu odżywienia 
dzieci, co może zapobiec wzrostowi ryzyka rozwoju 
chorób  dietozależnych  w  wieku  późniejszym  [5]. 
Pomocne w określeniu stanu odżywienia są badania 
antropometryczne. Badania te dostarczają informacji 
o zmianach spowodowanych nadmiarem lub niedo-
borem spożycia energii i składników pokarmowych. 
Pomagają  zdiagnozować  niedożywienie  lub  otyłość, 
a także  mogą  służyć  do  oceny  składu  ciała,  w tym 
zawartości tłuszczu i beztłuszczowej masy ciała. Zale-
tami badań antropometrycznych jest stosunkowy niski 
koszt  i  łatwość  ich  przeprowadzenia  w porównaniu 
z innymi metodami oceny stanu odżywienia [6]. 

Cel badań 

  Ocena  stanu  odżywienia  wybranej  grupy  dzieci 
w wieku 7-12 lat z gminy Gogolin w aspekcie wystę-
powania otyłości. 

Materiał i metody

  Badanie  zostało  przeprowadzone  w 2013  roku, 
wśród 275 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły 
Podstawowej  nr  3  w  Gogolinie.  W  podstawowych 
badaniach  antropometrycznych  (pomiar  masy  ciała 
i wysokości ciała) po uzyskaniu zgody od opiekunów, 
wzięło udział 144 chłopców i 131 dziewcząt w wieku 
7-12  lat  z  deklarowanym  ogólnym  dobrym  stanem 
zdrowia,  bez  przewlekłych  schorzeń  wpływających 
na  badane  parametry.  Wiek  kalendarzowy  dzieci 
został  wyliczony  z  różnicy  pomiędzy  datą  badania 
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Wyniki i omówienie

  Średnia  masa  ciała  chłopców  wynosiła  36,1  kg, 
a dziewcząt 34,7 kg i mieściła się w zakresie wąskiej 
normy  (25-75  centyl)  zawartej  w  siatkach  centylo-
wych (tab. I) potwierdzając, że większość chłopców 
(80%)  i  dziewczynek  (84%)  charakteryzowała  się 
prawidłową  masą  ciała.  U  20%  chłopców  i  16% 
dziewczynek stwierdzono nieprawidłową masę ciała, 
w tym częściej występowała ona wśród starszych, niż 
młodszych uczestników badania (ryc. 1). 
  Średnie wartości wysokości ciała badanych chłop-
ców w wieku od 7 do 12 lat mieściły się w granicy normy, 
tj. pomiędzy 25-75. centylem (dla 7-9-latków 131 cm, 
dla 10-12-latków 147 cm). Również wartości średnich 
wysokości ciała dziewczynek zawierały się w zakresie 
wąskiej normy (dla 7-9-latków 132 cm, dla 10-12-lat-
ków 147 cm). Świadcząc, że większość badanych dzieci 
miała  prawidłową  wysokość  ciała  (72-82%).  Zabu-
rzenia  wzrastania  częściej  występowały  u  chłopców, 
niż  u dziewcząt  (28%  vis  18%).  Największy  odsetek 
(16%)  dzieci  z  niskorosłością  rozpoznano  w  grupie 
10-12-letnich chłopców, natomiast najwięcej osób ze 
skrajnie  niskim  wzrostem  (poniżej  3.  centyla),  było 
wśród 10-12 letnich dziewcząt (8%) (ryc. 2). 
  Prawidłową  proporcję  masy  ciała  do  wysokości 
ciała  miało  80%  przebadanych  chłopców.  Średnia 
wartość BMI dla chłopców w wieku 7-9 lat wynosiła 
16,4 kg/m2, a w grupie starszej 19,5 kg/m2. Nadwa-
gę stwierdzono u 10% badanych, przy czym częściej 
u starszych  niż  młodszych  chłopców  (14%  vs  6%). 
Podobną  zależność  zaobserwowano  wśród  otyłych 
chłopców. Natomiast niedożywionych chłopców było 
o 2% więcej w grupie młodszych, niż starszych dzieci 
(6% vis 4%) (tab. I, ryc. 3). 
  Większość badanych dziewczynek (82%) również 
charakteryzowała się prawidłowym stanem odżywie-
nia białkowo-energetycznego. Średnia wartość wskaź-
nika BMI dla dziewcząt w wieku 7-9 lat wynosiła 16,4 
kg/m2, a w wieku 10-12 lat 18,7 kg/m2. Tylko jedna 
10-letnia dziewczynka spośród wszystkich badanych 
była niedożywiona (BMI=12,8 kg/m2). Największy 
odsetek  dziewcząt  z  nadwagą  stwierdzono  wśród 
7-9-latek  (14%).  W  tej  grupie  nie  było  dziewcząt 
otyłych. Wśród dziewcząt w wieku 10-12 lat odsetek 
osób z nadwagą, jak i otyłych, kształtował się na tym 
samym poziomie (po 10%) (tab. I, ryc. 3).
  Średnia  i  mediana  wskaźnika  WHtR  zarówno 
chłopców,  jak  i  dziewczynek,  przyjmowały  wartości 
poniżej 0,50, co świadczy, że większość dzieci nie była 
zagrożona występowaniem otyłości brzusznej (92%). 
Otyłość brzuszna diagnozowana powyżej 0,50 wystę-
powała u 6% dziewczynek i 9% chłopców (ryc. 4). 
  Innym  parametrem  diagnozującym  otyłość 
brzuszną  jest  obwód  talii.  Większość  chłopców 

i dziewczynek miała obwód talii mieszczący się wąskiej 
normie odpowiedniej dla wieku i płci, co potwierdziły 
wyliczone wartości średnich i mediana (tab. II). Anali-
za indywidualnych wyników w oparciu o obowiązujące 
siatki centylowe dla obwodu talii ujawniła, że otyłość 
brzuszna  częściej  występowała  u  chłopców  (11%), 
niż u dziewczynek (9%). Najwięcej dzieci z otyłością 
brzuszną  rozpoznano  w  grupie  wiekowej  10-12  lat, 

Ryc. 3. Odsetek badanych w poszczególnych przedziałach centyli 
wskaźnika BMI z uwzględnieniem płci i wieku (n=275)

Fig. 3. Percentage of examined in selected percentile ranges of BMI 
by gender and age (n=275)

Ryc. 1. Odsetek badanych w poszczególnych przedziałach centyli masy 
ciała z uwzględnieniem płci i wieku (n=275)

Fig. 1. Percentage of examined in selected percentile ranges of body 
mass by gender and age (n=275)
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Ryc. 2. Odsetek badanych w poszczególnych przedziałach centyli 
wzrostu z uwzględnieniem płci i wieku (n=275)

Fig. 2. Percentage of examined in selected percentile ranges of body 
height by gender and age (n=275)
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Ryc. 4. Odsetek badanych w poszczególnych przedziałach wskaźnika 
WHtR z uwzględnieniem płci i wieku (n=159)

Fig. 4. Percentage of examined in selected percentile ranges of WHtR 
by gender and age (n=159)
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odpowiednio u 17% chłopców i u 18% dziewczynek 
(ryc. 5).
  Średnie  wartości  jak  i  mediana  dla  obwodu  ra-
mienia mieściły się w granicy wąskiej normy (25-75 
centyl) określonej dla poszczególnych grup badanych 
z  uwzględnieniem  płci  i  wieku.  Prawidłowy  obwód 
ramienia występował równie często u chłopców,  jak 
i dziewcząt (82%). W grupach młodszych chłopców 
i  dziewczynek  (7-9-letnich)  odsetek  dzieci  mają-
cych  obwód  ramienia  mieszczący  się  w  normie  był 
wyższy,  niż  w  grupach  starszych.  U  8%  chłopców 
i u  7%  dziewczynek  stwierdzono  zbyt  mały  obwód 

ramienia, co może świadczyć o niskim zasobie białek 
somatycznych. U 10% chłopców (7% w wieku 7-9 lat 
i 13% w wieku 10-12 lat) oraz u 11% dziewczynek 
(8% w wieku 7-9 lat i 15% w wieku 10-12 lat) obwód 
ramienia oznaczono powyżej normy, tj. powyżej 90. 
centyla (ryc. 6). 
  U chłopców w wieku 7-9 lat grubość fałdu skórne-
go wynosiła 10,2 mm, a u dziewczynek w tym wieku 
była większa i wynosiła 11,5 mm. Odwrotną zależność 
odnotowano w przypadku starszych dzieci. Chłopcy 
charakteryzowali  się  nieznacznie  większą  grubością 
fałdu  niż  dziewczęta  (tab.  II).  Grubość  fałdu  skór-

Tabela I. Średnie wartości masy ciała [kg], wzrostu [cm] i wskaźnika BMI [kg/m2] z uwzględnieniem płci i wieku (n=275)
Table I. Mean body weight [kg], height [cm] and BMI [kg/m2], by gender and age (n=275)

Wskaźniki somatyczne, płeć, wiek [lata] /Somatic indicators, gender, age [years] n Średnia±SD /Mean±SD Mediana /Median Q25-Q75

masa ciała [kg] /body mass 7-9
10-12
ogółem /total
7-9
10-12
ogółem /total

69
75

144
58
73

131

29,6±4,6
42,7±11,1
36,1±7,9
28,8±4,3

40,6±10,2
34,7±7,2

29,4
41,4
35,4
28,3
38,1
33,2

22,0-42,1
26,2-77,7
24,1-59,9
21,7-40,2
26,8-72,5
24,3-56,5

wzrost [cm] /body height 7-9
10-12
ogółem /total
7-9
10-12
ogółem /total

69
75

144
58
73

131

131±6,8
147±9,1
139±7,9
132±5,5
147±7,4
139±6,4

130
145
138
131
146
139

121-147
132-169
127-158
123-144
132-164
128-154

BMI /[kg/m2] 7-9
10-12
ogółem /total
7-9
10-12
ogółem /total

69
75

144
58
73

131

16,4±1,57
19,5±3,70
18,0±2,64
16,4±1,85
18,7±3,55
17,5±2,70

16,3
19,2
17,7
16,4
17,6
17,0

13,5-20,5
14,2-30,0
13,8-25,3
13,7-20,5
14,0-29,2
13,8-24,8

Q25, Q75 – kwaryle dolny i górny /kwaryle upper and lower

Tabela II. Średnie wartości wskaźnika WHtR, obwodu talii [cm], obwodu ramienia [cm], grubości fałdu skórnego nad tricepsem [mm] z uwzględnieniem płci 
i wieku (n=159)
Table II. Average values of WHtR, waist circumference [cm], arm circumference [cm], skinfold thickness over triceps [mm], by gender and age (n=159)

Wskaźniki somatyczne, płeć, wiek [lata] /Somatic indicators, gender, age [years] n Średnia±SD /Mean±SD Mediana /Median Q25-Q75

wskaźnik WHtR 7-9
10-12
ogółem /total
7-9
10-12
ogółem /total

41
47
88
37
34
71

0,43±0,04
0,44±0,05
0,43±0,04
0,41±0,03
0,42±0,05
0,41±0,04

0,42
0,42
0,42
0,40
0,41
0,40

0,37-0,51
0,38-0,58
0,38-0,55
0,37-0,47
0,36-0,51
0,37-0,49

obwód talii [cm] /waist circumference 7-9
10-12
ogółem /total
7-9
10-12
ogółem /total

41
47
88
37
34
71

56,7±5,2
65,6±10,1
61,2±7,65
54,1±4,34
63,3±8,01
58,7±6,18

56
63
59
53
61
57

53,9-60,9
59,33-68,18
56,63-64,58
52,26-58,97
57,32-65,44
54,79-62,21

obwód ramienia [cm] /arm circumference 7-9
10-12
ogółem /total
7-9
10-12
ogółem /total

41
47
88
37
34
71

19,5±1,87
22,0±2,91
20,8±2,31
19,1±1,83
22,3±3,04
20,7±4,87

19
21
20
18
21
20

18,1-20,7
20,2-23,6
19,2-22,2
17,7-20,2
19,9-23,1
18,8-21,7

grubość fałdu skórnego nad tricepsem [mm]
/skin-fold thickness above the triceps

7-9
10-12
ogółem /total
7-9
10-12
ogółem /total

41
47
88
37
34
71

10,2±3,03
13,3±4,81
11,7±3,92
11,5±3,45
13,2±4,08
12,4±3,65

9,4
12,7
10,8
10,9
12,1
11,5

6,3-16,1
7,2-23,8
6,7-20,0
7,5-18,0
8,6-20,9
8,0-19,4
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nego u większości badanych dzieci była prawidłowa 
(mieściła się w granicach 10-90. centyla). W grupie tej 
większy odsetek stanowiły dzieci w wieku 7-9 lat niż 
w wieku 10-12 lat. Odnotowano tylko 5 przypadków 

(4 wśród chłopców i 1 wśród dziewcząt), gdzie grubość 
fałdu  skórnego  nad  mięśniem  trójgłowym  ramienia 
była poniżej normy (<10c), co świadczyło o niskich 
zasobach  tłuszczowych  w  organizmie.  W  grupach 
10-12-letnich  chłopców  i  dziewcząt  odsetek  dzieci 
z grubością fałdu skórnego nad tricepsem ponad 90. 
centyl dla danego wieku i płci, oznaczono znacznie 
większy niż w grupach młodszych (ryc. 7).
  Biorąc pod uwagę parametry oceny stanu odży-
wienia,  tj.  wskaźnik  BMI,  masa  ciała,  obwód  talii, 
obwód ramienia, grubość fałdu skórnego wykazano, że 
86% badanych dzieci było prawidłowo odżywionych, 
w tym częściej dotyczyło to dziewczynek, niż chłop-
ców. Z niedożywieniem zmagało się 3% uczestników 
badania. Nadwagę i otyłość zdiagnozowano aż u 11% 
dzieci (u 13% dziewczynek i u 9% chłopców).

Dyskusja 

  Monitorowanie stanu zdrowia dzieci, w tym stanu 
odżywienia,  pozwala  na  wykrycie  nieprawidłowości 
w  rozwoju  młodego  organizmu  i  daje  możliwość 
wczesnego ich skorygowania. Stwarza również szansę 
prewencji chorób dietozależnych w przyszłości. Zbie-
ranie informacji o stanie zdrowia młodych ludzi staje 
się źródłem danych potrzebnych przy sporządzaniu 
statystyk, a także jest punktem odniesienia w przygo-
towaniu programów profilaktycznych oraz promocji 
zdrowia [8].
  Jednym  z  głównych  problemów  wśród  dzieci 
i młodzieży jest nadwaga i otyłość, dlatego zarówno 
w Polsce, jak i na świecie, podejmuje się badania oceny 
stanu odżywienia w kontekście nadmiernej masy ciała. 
Otyłość  jest  jedną z chronicznych chorób niezakaź-
nych, nazywana też chorobą cywilizacyjną. Stwarza 
zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Uważa się, 
że  może  zaburzać  funkcjonowanie  wielu  układów. 
Duża część otyłych dzieci staje się otyłymi dorosłymi. 
U osób z nadmierną masą ciała stwierdza się większe 
ryzyko zachorowania na: chorobę niedokrwienną ser-
ca, miażdżycę, udar mózgu, raka jelita grubego, nowo-
twory piersi [9]. Nadwaga i otyłość stanowią ogromny 
problem epidemiologiczny na świecie. Światowa Or-
ganizacja Zdrowia alarmuje o wzrastającej tendencji 
występowania otyłości.  Jeszcze 30 lat temu częstość 
występowania otyłości była niemal dwukrotnie mniej-
sza. W 2008 r. liczba otyłych oscylowała w granicach 
500 mln osób powyżej 20. roku życia, jednocześnie aż 
43 mln dzieci nie przekraczających pięciu lat miało 
nadmierną  masę  ciała.  Natomiast  w Polsce  prawie 
14%  dzieci  cierpi  z powodu  nadmiernej  masy  ciała 
[10, 11]. Z raportu WHO opublikowanego w 2008 r. 
wynika, że 10% dziewczynek i 17% chłopców w wieku 
jedenastu lat miała nadmierną masę ciała. Natomiast 
raport z 2012 r. ukazuje wzrost występowania nadwagi 
i otyłości aż o 7% zarówno w grupie jedenastoletnich 

Ryc. 5. Odsetek badanych w poszczególnych przedziałach centyli ob-
wodu talii – WC z uwzględnieniem płci i wieku (n=159)

Fig. 5. Percentage of examined in selected percentile ranges of waist 
circumference – WC – by gender and age (n=159)
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Ryc. 6. Odsetek badanych w poszczególnych przedziałach centyli ob-
wodu ramienia z uwzględnieniem płci i wieku (n=159)

Fig. 6. Percentage of examined in selected percentile ranges of arm 
circumference by gender and age (n=159)
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Ryc. 7. Odsetek badanych w poszczególnych przedziałach centyli 
grubości fałdu skórnego nad tricepsem z uwzględnieniem płci i wieku 
(n=159)

Fig. 7. Percentage of examined in selected percentile ranges of skinfold 
thickness over triceps by gender and age (n=159)
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Ryc. 8. Stan odżywienia dzieci z uwzględnieniem co najmniej trzech 
wskaźników (wskaźnik BMI, masa ciała, obwód talii, obwód ramienia, 
grubość fałdu skórnego) wskazujących niedożywienie lub nadwagę 
i otyłość (n=159)

Fig. 8. Children’s nutritional status, by at least three indicators (BMI, 
body mass, waist circumference, arm circumference, skinfold thickness) 
to indicate malnutrition or overweight and obesity (n=159)
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dziewcząt (17%), jak i chłopców (24%)[11]. Zadowa-
lający jest fakt, że w badaniach własnych odsetek dzieci 
z nadmierną masą ciała był nieco niższy, i wyniósł 11% 
w grupie dziewcząt (w tym 12% w wieku 10-12 lat) 
i 12% w grupie chłopców (w tym 15% w wieku 10-12 
lat). Polskę pod względem ilości otyłych nastolatków 
wyprzedza tylko 5 państw. Najwięcej jest ich w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie nadwagę i otyłość rozpoznaje 
się aż u 30% dziewcząt i 31% chłopców w omawianej 
grupie wiekowej [12]. 
  Przyczyn  wzrastającej  częstości  występowania 
nadmiernej masy ciała należy szukać w zmieniającym 
się stylu życia dzieci, zmniejszonej aktywności rucho-
wej,  w  tym  unikaniu  zajęć  wychowania  fizycznego. 
Nadmierna masa ciała u dzieci szkolnych niekorzyst-
nie  wpływa  na  zaburzeniach  somatyczne,  między 
innymi obniża sprawność fizyczną, zauważalna  jest 
gorsza jakość postawy ciała w porównaniu do rówieś-
ników z prawidłowa masą ciała. Stwierdza się również 
dodatnie korelacje pomiędzy występowaniem otyłości 
i depresji, szczególnie u dziewcząt [10, 13]. W okresie 
dzieciństwa, oprócz zaburzeń psychologicznych, ist-
nieje już ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, 
które  wg  badań  Lurbe  i  wsp.  [14]  skorelowane  jest 
z grubością fałdu skórnego i wskaźnikiem BMI. Nie-
docenione wydaje się ryzyko zaburzenia gospodarki 
węglowodanowej u dzieci, szczególnie występowania 
cukrzycy typu 2, do niedawna rozpoznawanej tylko 
u pacjentów dorosłych. Sinha i wsp. [15] stwierdzają 
upośledzenie  tolerancji  glukozy  u  25%  populacji 
4-10-latków. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, 
że  w  badanej  grupie  dzieci  z  Gogolina  znajdują  się 
dzieci z zaburzeniem tolerancji glukozy. 
  Badania Białokoz-Kalinowskiej i wsp. [2] przepro-
wadzone wśród 7-10-latków w Białymstoku wykazały, 
że 5,4% dzieci cierpi na otyłość, w tym 4,3% dziewcząt 
i  6,3%  chłopców,  a  aż  11,3%  uczestników  badania 
zmaga  się  z  nadwagą  (11,3%  dziewcząt  i 11,4% 
chłopców). Natomiast w badaniach Szponara i wsp. 
[5]  udział  7-9-latków  z  nadmierną  masą  ciała  był 
nieco niższy i wynosił odpowiednio dla chłopców 9,3% 
i dziewcząt 5,2%. W badaniach własnych wykazano, 
że  nadmierna  masa  ciała  (na  podstawie  wskaźnika 
BMI)  częściej  występowała  wśród  dziewcząt  (14%) 
niż u chłopców (6%) w wieku 7-9 lat. Z kolei dzieci 
płci męskiej w wieku 10-12 lat były częściej obarczone 
występowaniem nadwagi i otyłości (23%) niż dziew-
częta (20%). Potwierdzają to również badania Miri-
lova i wsp. [16], w których prawie u 17% chłopców 
i 15% dziewcząt w wieku 6-15 lat wartość wskaźnika 
BMI przekroczyła 85. centyl. Sytuacja jeszcze gorzej 
kształtowała się w badaniach Falkowskiej i wsp. [17]. 
W grupie przebadanych 10-12-letnich dzieci u 23% 
dziewcząt i aż u 31% chłopców rozpoznano zbyt dużą 
masę ciała.

  Otyłość, szczególnie otyłość brzuszna, zwiększa 
ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego i chorób 
związanych z układem sercowo-naczyniowym [18]. 
Badania NHANES 1999-2000 [19] przeprowadzone 
w  USA  pokazały,  że  zespół  metaboliczny  występuje 
u  32,1%  młodzieży,  której  wartość  wskaźnika  BMI 
jest równa lub przekracza 95 centyl i u 7,1% dzieci 
z nadwagą  (BMI  85-95  centyl).  Podobne  rezultaty 
uzyskali Firek-Pędros i wsp. [20], którzy badając dzieci 
z otyłością prostą wykryli wyżej wymienione schorze-
nie wśród 14% uczestników badania, natomiast tylko 
u 35% przebadanych nie stwierdziły żadnych korelacji 
z  występowaniem  zaburzeń  lipidowych,  gospodarki 
węglowodanowej  i nadciśnieniem tętniczym. Jedno-
cześnie autorzy cytowanych wyników zauważyli, że 
grubość  fałdu  skórnego  nad  mięśniem  trójgłowym 
nie ma związku z występowaniem u dzieci zaburzeń 
metabolicznych.  Istotny  zatem  staję  się  pomiar  ob-
wodu  talii  już  u  młodszych  dzieci  i  porównywanie 
otrzymanych wartości do siatek centylowych lub wy-
korzystanie wskaźnika WHtR w celu zdiagnozowania 
otyłości  brzusznej.  W  ostatnich  latach  dostrzeżono 
wartości progowe obwodu talii, po których przekro-
czeniu zauważa się wzrost ryzyka wystąpienia chorób 
sercowo-naczyniowych. Wartości powyżej 90. centyla 
są  istotnym  wskaźnikiem  w  diagnostyce  otyłości 
i występowania zespołu metabolicznego [21].
  Badania  przeprowadzone  przez  Banasia  i  wsp. 
[22] wykazały, że zbyt duży obwód pasa w grupie ba-
danych dzieci (7-16 lat) częściej występował u chłop-
ców – 20,2%, niż u dziewczynek – 14,6%. Potwierdziły 
to  wyniki  niniejszych  badań,  jednak  liczba  otyłych 
(WC>90c) w badanej grupie była znacznie mniejsza, 
i wynosiła odpowiednio 11% chłopców i 9% dziewcząt. 
Nadmierny obwód talii również częściej spotykany był 
u chłopców przebadanych przez Chrzanowską i Suder 
[23]. Jeszcze w 1983 roku tylko 3,9% chłopców i 2,4% 
dziewcząt zmagało się z otyłością brzuszną, natomiast 
niespełna 17 lat później odsetek ten wzrósł ok. półtora 
razy (6,4% chłopcy i 3,1% dziewczęta). 
  Przyrost  tkanki  tłuszczowej  najczęściej  trwa 
powoli.  Ważna  staje  się  zatem  wczesna  profilaktyka 
prowadzona wśród dzieci. Powinno się uświadamiać już 
najmłodsze dzieci, a także ich rodziców, o następstwach 
nieprawidłowego  żywienia,  zachęcać  do  spożywania 
większej ilości warzyw i owoców, ryb, produktów pełno-
ziarnistych, zastępowania słodyczy i chipsów zdrowymi 
przekąskami lub do całkowitego ich wyeliminowania. 
Należy mobilizować do zwiększenia aktywności fizycz-
nej w różnych formach: granie w piłkę nożną, pływanie, 
taniec, jazda na rowerze, bieganie, itp. [24]. 
  Konsekwencją  małej  aktywności  fizycznej 
i błędów żywieniowych są zaburzenia w odżywianiu 
(niedowaga, nadwaga i otyłość), ale także nieprawid-
łowe wzrastanie. Do zaburzeń wzrastania zalicza się 
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niskorosłość i wysokorosłość. W przyrodzie występuje 
zjawisko akceleracji, polegające na przyspieszeniu fi-
zycznego rozwoju dzieci, który zachodzi z pokolenia 
na pokolenie. Współczesne dzieci wykazują znacznie 
wyższy wzrost, niż ich równolatkowie sprzed lat. Wy-
sokorosłość to cecha pożądana zarówno u chłopców, 
jak i dziewcząt. Wysoki człowiek o wiele łatwiej jest 
akceptowany  w  społeczności,  dlatego  coraz  częściej 
mówi się o zjawisku hightyzmu, czyli dominacji wy-
sokich ludzi nad niskimi. Wśród dzieci i nastolatków, 
szczególnie chłopcy o niższym wzroście, przeżywają 
frustracje oraz mają obniżoną samoocenę i nie akcep-
tują własnego wyglądu. Jest to spowodowane tym, że 
u płci męskiej wysoki wzrost zalicza się do cech pożą-
danych. Ustalenie i wykrycie przyczyn zbyt niskiego 
wzrostu oraz monitorowanie tempa wzrastania dzieci, 
daje szansę wdrożenia adekwatnego leczenia w wypad-
ku niedoborów na tle żywieniowym, a także zaburzeń 
hormonalnych. W przypadku braku przyczyny nisko-
rosłości dzieci, uznaje się je za zdrowe niskie. Wyso-
korosłość może być problemem dla części dziewcząt, 
szczególnie w wieku rozwojowym, będąc przyczyną 
niskiej samooceny oraz garbienia się [25]. 
  Analiza  uzyskanych  wyników  wysokości  ciała 
dzieci uczęszczających do szkół w Gogolinie dostar-
czyła informacji, że aż 28% przebadanych chłopców 
i  18%  dziewcząt  zmagało  się  z  zaburzeniami  wzro-
stu, w tym odpowiednio 15% i 10% z niskorosłością. 
W grupie chłopców tylko 72% z nich mieściło się w wy-
znaczonych normach. Problem niskorosłości dostrze-
gli również Górniak i wsp. [26]. Autorzy rozpoznali 
omawiane zaburzenie u 13,6% chłopców w wieku 7-19 
lat, w tym ze skrajnie niskim wzrostem, czyli wartością 
poniżej 3 centyla, u 5,4%, to jest u około 1% więcej 
chłopców  niż  w  niniejszych  badaniach  (4%).  Tak 
znaczny procent dzieci niskorosłych może świadczyć 
o złym zestawieniu racji pokarmowej, niedożywieniu 
ilościowym,  ale  też  jakościowym.  Potwierdziła  to 
Suliga [27], która w swoich badaniach zauważyła, że 
40% osób o zbyt niskim wzroście miało nieprawidło-
wo zestawiony jadłospis, w którym brakowało mleka 
i produktów mlecznych. 

  Innym  niepokojącym  zjawiskiem  występującym 
u dzieci jest niedożywienie. Szponar i wsp. [5] badali 
wybrane losowo z całej Polski dzieci w wieku 1-18 lat. 
W grupie 7-9-latków 7,1% chłopców i 17,6% dziew-
cząt  cechowało  się  niedoborem  masy  ciała,  również 
w grupie starszej (10-12 lat) problem ten dominował 
nieznacznie częściej u dziewcząt (11,4%), niż u chłop-
ców (10,3%). Bączyk i wsp. [3] w swoich badaniach 
w grupie 10-12-latków rozpoznali niedobór masy ciała 
u 10% chłopców i aż u 36% dziewcząt. Jednak autorzy 
cytowanych wyników brali pod uwagę dzieci, których 
wartości wskaźnika BMI były mniejsze od 25 centyla. 
Tymczasem w badaniach własnych nie oznaczono tak 
licznej grupy dzieci z niedoborem masy ciała. Zaledwie 
3% przebadanych dzieci cierpiało z powodu niedoży-
wienia, i częściej niedobór masy ciała rozpoznawano 
u chłopców  (5%)  niż  u  dziewcząt  (1%).  Wyniki 
niniejszej pracy były zbieżne z wynikami badań Fal-
kowskiej  i  wsp.  [17],  które  również  oscylowały  na 
granicy 3%, oraz Kolarzyk i wsp. [28], co wskazuje, że 
niedożywienie w grupie dzieci 7-12-letnich stanowił 
problem marginalny. 

Wnioski
1.  Nieprawidłową masę ciała stwierdzono u co piąte-

go chłopca i niemal u co szóstej dziewczynki, przy 
czym częściej występowała nadwaga i otyłość, niż 
niedożywienie. 

2.  Wśród  dzieci  z  nadmierną  masą  ciała  większy 
udział miały dzieci starsze (10-12 lat), niż młod-
sze (7-9 lat).

3.  U  około  10%  badanych  dzieci  zdiagnozowano 
otyłość brzuszą, która częściej była rozpoznawana 
wśród chłopców, niż dziewcząt. 

4.  Zaburzenia  wzrastania  dotyczyły  co  trzeciego 
chłopca i co piątej dziewczynki.

5.  Ze względu na wzrost ryzyka nadwagi i otyłości, 
zalecane jest ciągłe monitorowanie stanu odżywie-
nia dzieci w celu szybkiej identyfikacji odchyleń 
w  ich  rozwoju,  a  w  konsekwencji  zapobieganie 
chorobom dietozależnym.

  1.  Kułaga  Z  i  wsp.  Siatki  centylowe  wysokości,  masy  ciała 
i wskaźników masy ciała dzieci i młodzieży w Polsce – wyniki 
badania OLAF. Stand Med 2010, 7: 690-700.

  2.  Białokoz-Kalinowska I i wsp. Ocena stanu odżywienia dzieci 
w  wieku  wczesnoszkolnym  z  regionu  Podlasia.  Pediatr 
Współcz Gastroenterol Hepatol Żyw Dziecka 2007, 9(2): 
127-129.

  3.  Bączyk  I  i  wsp.  Analiza  nawyków  żywieniowych  dzieci 
miejskich w wieku 10-12 lat z województwa wielkopolskiego. 
Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol Żyw Dziecka 2010, 
12(3): 113-116.

Piśmiennictwo / References

  4.  Fornal-Urban A i wsp. Sprawność fizyczna a wiek i budowa 
ciała młodych szachistów. Pediatr Endocrinol 2009, 15(3): 
177-182.

  5.  Szponar  Ł,  Ołtarzewski  M.  Epidemiologia  niedożywienia 
dzieci i młodzieży w Polsce. Pediatr Współcz Gastroenterol 
Hepatol Żyw Dziecka 2004, 6(1): 13-17. 

  6.  Charzewska  J,  Chabros  E,  Pachocka  L.  Ocena  stanu 
odżywienia. [w:] Praktyczny poradnik dietetyki. Jarosz M 
(red). IŻŻ, Warszawa 2010: 117-121.



169Malczyk E i wsp.   Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku 7-12 lat w aspekcie występowania otyłości

  7.  Kwinta P i wsp. Ocena rozwoju somatycznego i składu ciała 
dzieci w 7. roku życia urodzonych z ekstremalnie małą masą 
ciała  (≤1000  g)  –  wieloośrodkowe  badanie  przekrojowe 
kohorty  urodzonej  w  latach  2002-2004  w  województwie 
małopolskim. Med Wieku Rozw 2012, 16(2): 81-88. 

  8.  Twarduś  K,  Kózka  M,  Struska-Depowska  H.  Ocena  stanu 
zdrowia  i  rozwoju  dzieci  w  wieku  6-7  lat  jako  podstawa 
zdrowotnej  gotowości  szkolnej.  Probl  Pielęg  2011,  19(2): 
228-232.

  9.  Gawlik  A,  Zachurzok-Buczyńska  A,  Małecka-Tendera  E. 
Powikłania otyłości u dzieci i młodzieży. Endokrynol Otyłość 
2009, 5(1): 19-27.

 10.  Jarosz  M,  Rychlik  E.  Otyłość  wyzwaniem  zdrowotnym 
i cywilizacyjnym. Post Nauk Med 2011, 9: 712-717.

 11.  Obesity and overweight. Fact Sheets Nr 311. World Health 
Organization  2011.  http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs311/en/index.html (dostęp 20.12.2013).

 12.  Currie  C,  et  al.  Social  determinants  of  health  and  well-
being  among  young  people.  Health  Behaviour  in  School-
aged  Children  (HBSC)  study:  international  report  from 
the  2009/2010  Survey.  No.  6,  WHO  Regional  Office  for 
Europe  2012.  http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0003/163857/Social-determinants-of-health-and-
well-being-among-young-people.pdf (dostęp 20.12.2013).

 13.  Wasiluk A, Saczuk J. Sprawność fizyczna dziewcząt z nadwagą 
i otyłością z terenów wschodniej Polski. Endokrynol Otyłość 
2012, 8(1): 8-15.

 14.  Lurbe E, Alvarez V, Redon J. Obesity, body fat distribution, 
and ambulatory blood pressure in children and adolescents. 
J Clin Hypertens 2001, 3: 362-367.

 15.  Sinha  R,  et  al.  Prevalence  of  impaired  glucose  tolerance 
among children and adolescents with marked obesity. N Engl 
J Med 2002, 346: 802–810.

 16.  Mirilov  JM,  Bjelica  AL.  Prevention  of  child  obesity  as 
a measure  of  preventing  malignant  diseases.  Arch  Oncol 
2004, 12(4): 213-214.

 17.  Falkowska  A,  Stefańska  E,  Ostrowska  L.  Ocena  sposobu 
żywienie dzieci w wieku 10-12 lat o zróżnicowanym stopniu 
odżywienia. Endokrynol Otyłość 2011, 7(4): 222-228.

 18.  Kułaga  Z,  Litwin  M,  Zajączkowska  M.  Porównanie 
wartości obwodów talii i bioder dzieci i młodzieży polskiej 
w  wieku  7-18  lat  z  wartościami  referencyjnymi  dla  oceny 
ryzyka  sercowo-naczyniowego  –  wyniki  wstępne  projektu 
badawczego  OLAF  (PL0080).  Stand  Med  2008,  5(4): 
473-485.

 19.  Duncan  G,  Sierra  ML,  Zhou  X.  Prevalence  and  trends  of 
a  metabolic  syndrome  phenotype  among  US  adolescents, 
1999-2000. Diabetes Care 2004, 27: 2438-2443.

 20.  Firek-Pędras  M  i  wsp.  Wpływ  rozmieszczenia  tkanki 
tłuszczowej na zaburzenia metaboliczne u dzieci i młodzieży 
z  otyłością  brzuszną.  Endokrynol  Diabetol  2006,  12(1): 
19-24.

 21.  Yamborisut U, et al. Central body fat distribution indices in 
Thai preschool children. Open J Pediatr 2012, 2: 47-52. 

 22.  Banaś I, Kardas P. Pomiar obwodu talii u dzieci i młodzieży 
narzędziem przesiewowym oceny czynników ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych.  Forum  Med  Rodz  2011,  5(3): 
229-238.

 23.  Chrzanowska M, Suder A. Changes in central fatness and 
abdominal obesity in children and adolescents from Cracow 
Poland 1983-2000. Ann Hum Biol 2010, 37: 243-253.

 24.  Sikorska-Wiśniewska G. Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży. 
Żywn Nauk Technol Jakość 2007, 6(55): 71-80.

 25.  Jadkowska  M,  Woynarowska  B,  Oblacińska  A.  Test 
przesiewowy do wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym 
u  dzieci  i  młodzieży  w  wieku  szkolnym.  Instytut  Matki 
i Dziecka, Warszawa 2007.

 26.  Górniak  K,  Lichota  M,  Wilczewski  A.  Występowanie 
niskorosłości  i  wysokorosłości  chłopców  w  wieku  7-19  lat 
ze  wschodnich  województw  Polski  w  świetle  wybranych 
zmiennych społecznych. Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): 
48-54.

 27.  Suliga  E.  Zróżnicowanie  sposobu  żywienia  niskorosłych 
i  wysokorosłych  dziewcząt  i  chłopców  z  województwa 
świętokrzyskiego. Pediatr Endocrinol 2009, 15(3): 183-187.

 28.  Kolarzyk E i wsp. Ocena wskaźników wagowo-wzrostowych 
młodzieży  krakowskiej  w  wieku  15-18  lat.  Probl  Hig 
Epidemiol 2007, 88(3): 343-347.


