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Cel pracy. Porównanie zachowań zdrowotnych uczniów o odmiennych
proporcjach wagowo-wzrostowych.

Aim. To compare health behaviors of pupils of different weight-height
proportions.

Materiał i metody. Badania prowadzono w polkowickich szkołach
podstawowych i gimnazjalnych w 2008 roku. Analizie poddano pomiary
771 uczniów (330 chłopców i 441 dziewcząt) w wieku 10-15 lat, u których
zmierzono wysokość i masę ciała, skład ciała (Futrex 6100 A/ZL) oraz
zastosowano kwestionariusz dotyczący zachowań zdrowotnych. Wartości
graniczne BMI Cole‘a i wsp. posłużyły do rozpoznania u badanych nadwagi,
otyłości i niedowagi. Uczniów podzielono w obrębie płci na grupy: młodszą
(10-12 lat) i starszą (13-15 lat). Z metod statystycznych wybrano korelację
porządku rang Spearmana i test Chi-kwadrat oraz przedstawiono częstości
występowania wybranych zachowań zdrowotnych w grupach uczniów
o różnych proporcjach wagowo-wzrostowych.

Materials & methods. The research was conducted in primary and
secondary schools of Polkowice in 2008. The analysis covered the
measurements of 771 schoolchildren (330 boys and 441 girls) at the age
of 10-15 years, whose body height and weight as well as body composition
(Futrex 6100 A/ZL) were measured, and a questionnaire concerning health
behaviors was applied. The BMI boundary values of Cole and collaborators
served the purpose of identifying overweight, obesity and underweight
among the research subjects. The schoolchildren of one gender were divided
into two groups: a younger one (10-12 years old) and an older one (13-15).
Out of all statistical methods the Spearman’s rank-order correlation and
the chi-square test were selected and the frequencies of the occurrence of
selected health behaviors were presented in the groups of schoolchildren
of different weight-height proportions.

Wyniki. Świadomość nadwagi i otyłości jest większa w grupie starszej
(chłopcy 72,7%, dziewczęta 91,2%) niż w grupie młodszej (chłopcy
47,2%, dziewczęta 53,5%). Wśród uczniów z rozpoznaną niedowagą
zaobserwowano tendencję do częstego postrzegania własnej masy ciała jako
prawidłowej (chłopcy: młodsi 42,1%, starsi 61,5%; dziewczęta: młodsze
60,7%, starsze 52,2%). Analiza związków pomiędzy samooceną proporcji
ciała a wartością BMI oraz tkanka tłuszczową wskazała na silniejsze
powiązania między badanymi czynnikami w grupie uczniów starszych.
Aktywność fizyczna nie różnicuje osób o odmiennych proporcjach ciała,
w przeciwieństwie do zajęć biernych (użytkowanie komputera i telewizora).
W wieku gimnazjalnym szczególnie wśród uczniów z nadmierną masą ciała,
obserwuje się zwiększenie odsetka osób korzystających z multimediów
w wymiarze powyżej 2 godzin dziennie.
Wnioski. Proporcje ciała są trafniej oceniane w grupach uczniów starszych,
na co wskazuje silniejszy związek BMI i tkanki tłuszczowej z prawidłową
oceną własnej masy ciała.

Results. The awareness of overweight and obesity is greater in the older
group (boys 72.7%, girls 91.2%) than in the younger group (boys 47.2%,
girls 53.5%). Among the schoolchildren with the recognized underweight
the tendency to frequently perceive one’s own body weight as regular
was noticed (boys: younger ones 42.1%, older ones 61.5%; girls: younger
ones 60.7%, older ones 52.2%). The analysis of the correlations between
self-assessment of body proportions and the BMI value and fatty tissue
indicated stronger correlations among the factors subject to the research
in the group of the older pupils. Physical activity does not differentiate
individuals of different body proportions in contrast to passive activities
(computer use and TV watching). Among the secondary school pupils,
particularly among the schoolchildren of excessive body weight, the
increase in the percentage of individuals using multimedia more than
2 hours a day can be observed.

Słowa kluczowe: BMI, zachowania zdrowotne, samoocena masy ciała,
aktywność fizyczna

Conclusions. Body proportions are more precisely assessed in the group of
older pupils, which is proved by the stronger correlation between BMI and
fatty tissue and the correct assessment of one’s own body weight.
Key words: BMI, health behaviors, weight perception, physical activity
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Wprowadzenie
Szczególnym okresem w ontogenezie człowieka,
w którym obserwuje się nasilenie zmian fizycznych,
wynikających z kształtowania właściwości biologicz-
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nych człowieka, jest okres pokwitania. Zmieniające
się intensywnie wymiary ciała dojrzewającej młodzieży oraz kształtowanie typu budowy somatycznej,
stwarzają warunki do zwiększonego zainteresowania
zarówno sylwetką własną jak i osób z najbliższego

552

otoczenia. Nie bez znaczenia pozostaje także wizerunek somatotypu kreowany w środkach masowego
przekazu. Modelowa smukła sylwetka jest bowiem
uznawana w wielu kulturach za synonim urody stanowiący podstawę w osiąganiu życiowego sukcesu
i będący często ideałem, do którego dąży młodzież
podejmując przeróżne działania [1].
Zaburzenia w proporcjach między masą a wysokością ciała są powszechnie klasyfikowane w kategoriach szczupłości lub niedowagi (niedobór masy ciała)
oraz nadwagi i otyłości [2,3]. Niewłaściwe proporcje
masy do wysokości ciała uznaje się za stan organizmu
wskazujący na zagrożenie zdrowotne stanowiące
narastający problem zdrowia publicznego w skali
międzynarodowej w krajach o zróżnicowanym rozwoju
gospodarczym [4,5].
Niedobór masy ciała powiązany jest najczęściej
z niedożywieniem energetyczno-białkowym organizmu oraz zmniejszoną podażą witaminowo-mineralną, co w okresie dojrzewania może zaburzać procesy
rozwojowe [6,7]. Nadmierna masa ciała zwiększa
ryzyko występowania przewlekłych chorób negatywnie wpływających na jakość życia [5,8,9], a nadwaga
i otyłość nabyta w wieku rozwojowym sprzyja występowaniu ponadnormatywnej masy ciała w wieku
dorosłym [10].
Niewłaściwa ocena własnej masy ciała przez dorastającą młodzież jest czynnikiem powiązanym z podejmowaniem ryzykowynych dla zdrowia zachowań,
takich jak niewłaściwa dieta, przyjmowanie środków
farmakologicznych oraz prowokowanie wymiotów
[11, 12, 13, 14].
Cele pracy
Mając na uwadze, że masa ciała, w porównaniu
do wysokości, jest bardziej wrażliwym parametrem na
działanie czynników środowiskowych, wśród których
znaczącą rolę odgrywa przyjęty styl życia [15, 16, 17],
głównym celem pracy jest porównanie zachowań
zdrowotnych uczniów o odmiennych proporcjach
wagowo-wzrostowych. Dodatkowym celem jest analiza
związków wybranych zachowań z otłuszczeniem ciała
i wskaźnikiem masy ciała (BMI).
Materiał i metody
Badania przekrojowe prowadzone były w 2008
roku w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
znajdujących się na terenie miasta Polkowice. Analiza obejmuje wyniki badań 771 uczniów (w tym
330 chłopców i 441 dziewcząt) w wieku 10-15 lat,
u których dokonano pomiaru wysokości i masy ciała
prowadzonych techniką Martina [18]. Używając antropometru zmierzono wysokość ciała (B-v) z dokład-
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nością odczytu do 0,1 cm, a na wadze elektronicznej
(błąd pomiaru do 100 g) przeprowadzono pomiar
masy ciała z dokładnością odczytu wyników do 0,1 kg.
Do oceny zawartości tkanki tłuszczowej w masie ciała
badanych uczniów użyto analizatora składu ciała Futrex model 6100 A/ZL. W celu uzyskania informacji
dotyczących ryzykownych zachowań zdrowotnych
związanych z oceną własnej masy ciała, aktywnością
fizyczną oraz oglądaniem telewizji, wykorzystano
pytania zawarte w ankiecie Youth Risk Behavior Survey
[19]. Dodatkowo w kwestionariuszu zamieszczono
pytanie dotyczące czasu przeznaczonego na użytkowanie komputera oraz konsoli do gier (skonstruowane
na wzór pytania zawartego w kwestionariuszu YRBS
związanego z oglądaniem telewizji).
Z odpowiedzi potwierdzających użytkowanie
telewizora i komputera, obliczono łączny czas tygodniowy. Stosując się do wskazań Amerykańskiej
Akademii Pediatrycznej (American Academy of
Pediatrics), zalecającej aby nie spędzać przed ekranem
telewizora i komputera więcej niż 2 godziny dziennie,
wyznaczono przeciętny dobowy czasy, który poddano klasyfikacji wydzielając wśród badanych 2 grupy
– korzystających z multimediów: do 2 godz./dobę
i powyżej 2 godz./dobę) [20].
Klasyfikacji poddano również odpowiedzi potwierdzające podejmowanie aktywności fizycznej
trwającej jednorazowo 20 minut i więcej w wymiarze
tygodniowym, wydzielając dwie grupy o zróżnicowanym poziomie: umiarkowanym – do 5 dni w tygodniu,
i wysokim – 6-7 dni w tygodniu.
Na podstawie zmierzonych cech somatycznych
(masa i wysokość ciała) wyliczono wskaźnik masy
ciała BMI, a do określenia otyłości, nadwagi oraz niedowagi posłużono się międzynarodowymi wartościami
granicznymi dla dzieci i młodzieży zaproponowanymi
przez Cole‘a i wsp. [2, 3]. Uwzględniając wiek przypadający na okres edukacji w szkole podstawowej
10-12 lat (klasy 4-6) i gimnazjalnej 13-15 lat (klasy
1-3), badanych podzielono w obrębie płci na 2 grupy:
młodszą i starszą.
Obliczeń statystycznych dokonano przy użyciu
programu Statistica w wersji 9.0 pakietu StatSoft. Do
zbadania korelacji wybranych zachowań zdrowotnych
z parametrami somatycznymi zastosowano korelację
porządku rang Spearmana. Do oceny dwuczynnikowych związków między wybranymi zmiennymi posłużył test Chi-kwadrat Pearsona. Za poziom istotny
statystycznie przyjęto p=0,05.
W pracy przedstawiono także częstości występowania wybranych zachowań zdrowotnych w grupach
uczniów o różnych proporcjach wagowo-wzrostowych.
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Ryc. 1. Częstość występowania nadwagi i otyłości oraz niedowagi wśród
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Fig. 1. Frequency of the occurrence of overweight and obesity and
underweight among pupils from primary and secondary schools
Samoocena masy ciała:
GRUPY BMI CHŁOPCÓW

Rycina 2 przedstawia dane dotyczące zgodności
oceny własnej masy ciała z rzeczywistym stanem
określonym przez wskaźnik BMI. Dzieci o zróżnicowanym BMI podzielono na trzy grupy: 1. niedowaga
(obejmująca uczniów z rozpoznanymi 3 poziomami
szczupłości ciała), 2. prawidłowa masa ciała i 3. nadwaga (uczniowie z rozpoznaną nadwaga lub otyłością). Odpowiedzi dotyczące oceny własnej masy ciała
również poddano takie samej kategoryzacji proponując określenia: 1. niedowaga (niewielka i znaczna
niedowaga), 2. prawidłowa masa ciała i 3. nadwaga
(niewielka i znaczna nadwaga).
Odsetek uczniów dostrzegających zaburzone proporcje wagowo-wzrostowe spowodowane nadmiarem
masy ciała jest znacząco większy w grupie starszej
(chłopcy 72,7%, dziewczęta 91,2%) niż w grupie
młodszej (chłopcy 47,2%, dziewczęta 53,5%).
Wśród uczniów obu płci i grup wieku z rozpoznaną zbyt niską masą ciała obserwuje się tendencje do
częstego postrzegania własnych proporcji ciała jako
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Postrzeganie własnych proporcji ciała
a parametry somatyczne

średnia niedowaga
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Tylko wśród chłopców można zaobserwować
zależność na granicy istotności statystycznej między
przynależnością do określonej grupy BMI i wieku
(c2 Pearson, p=0,061). Różnice dotyczą głównie
chłopców z nadwagą i otyłością. Odsetek uczniów
o ponadnormatywnej masie ciała w grupie młodszej
stanowi 27,2%, a w grupie starszej 16,3%. U blisko
10% chłopców w obu grupach rozpoznano także niedowagę (ryc. 1, tab. I).
Wśród dziewcząt z nadwagą i otyłością nie obserwuje się istotnych różnic w częstościach między
grupami młodszą i starszą, a uczennice z nadmierną
masą ciała stanowią w obu grupach ponad 17% badanej populacji. Dziewczęta, których masa ciała jest
zbyt niska zarówno w grupie młodszej jak i starszej
stanowią ponad 11%.
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Częstości występowania nadwagi i otyłości oraz
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Ryc. 2. Zgodności oceny własnej masy ciała uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z rzeczywistym stanem określonym przez
wskaźnik BMI
Fig. 2. Conformity of self-assessment of body weight of pupils from
primary and secondary schools with the actual state determined by
BMI

prawidłowych (chłopcy młodsi 42,1% i starsi 61,5%,
dziewczęta młodsze 60,7% i starsze 52,2%). W badanej populacji odnotowano także osoby z rozpoznaną
niską masą ciała, postrzegające własne proporcje ciała
w kategoriach nadwagi. Obserwowane nieprawidłowo-

Tabela. I. Charakterystyka badanych z podziałem na kategorie BMI w grupach wieku i płci
Table. I. Characteristics of the subjects with the division into BMI categories in age and gender groups
Niedowaga
(klasy szczupłości)

Grupy

niewielka

Nadwaga
(klasy ponadnormatywnej masy ciała)

umiarkowana

100

%

znaczna

nadwaga

otyłość

n

%

n

%

n

%

n

%

n

Właściwa masa
ciała

%

n

%

młodsza
(10-12 lat)

chłopcy

16

8,2

2

1,0

1

0,5

38

19,5

15

7,7

123

63,1

dziewczęta

23

9,5

5

2,1

0

0

33

13,6

10

4,1

171

70,7

starsza
(13-15 lat)

chłopcy

13

9,6

0

0

0

0

19

14,1

3

2,2

100

74,1

dziewczęta

20

10

1

0,5

2

1,0

25

12,6

9

4,5

142

71,4
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Tabela. II. Korelacje między samooceną masy ciała a wybranymi parametrami somatycznymi uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Table II. Correlations between self-assessment of body weight and selected
somatic parameters of pupils from primary and secondary schools
Samoocena masy ciała
Parametry somatyczne

Grupa chłopców

Grupa dziewcząt

młodsza
starsza
młodsza
starsza
(10-12 lat) (13-15 lat) (10-12 lat) (13-15 lat)

Masa ciała [cm]

0,35

0,33

0,31

0,58

BMI [kg/m2]

0,39

0,55

0,36

0,64

Tkanka tłuszczowa [%]

0,33

0,58

0,24

0,54

Wybrane zachowania zdrowotne wśród uczniów
o zróżnicowanych proporcjach wagowowzrostowych
Aktywność fizyczna podejmowana jednorazowo
powyżej 20 minut nie różnicuje uczniów o odmiennych proporcjach wagowo-wzrostowych zarówno
w obrębie grupy wieku jak i między grupami (młodszastarsza) (ryc. 3). Jednakże należy zwrócić uwagę na
aktywność fizyczną osób z nadwagą i otyłością. Wśród
chłopców z grupy starszej (13-15 lat) widoczny jest
zwiększony odsetek uczniów (40,9%), podejmujących

GRUPY BMI CHŁOPCÓW

nadwaga właściwa niedowaga

młodsza

nadwaga właściwa niedowaga

Aktywność fizyczna:

GRUPY BMI DZIEWCZĄT

ści dotyczą 2 uczniów szkoły podstawowej (chłopiec
i dziewczynka) oraz 2 dziewcząt z gimnazjum. Są to
osoby szczególnie narażona na drastyczne skutki dla
zdrowia ryzykownych zachowań zdrowotnych związanych z regulacją masy ciała.
Wśród uczniów z właściwą masą ciała przeciętnie
2 na 3 osoby prawidłowo oceniają własne proporcje
wagowo-wzrostowe (grupa młodsza: chłopcy 64,2%,
dziewczęta 70,7%, grupa starsza: chłopcy 69,0%,
dziewczęta .63,4%).
Zbadanie związków między oceną masy ciała
a wartością wskaźnika BMI i zawartością tkanki
tłuszczowej w organizmie (tab. II) wykazało silniejsze
powiązania między badanymi czynnikami wśród uczniów grup starszych obu płci (chłopcy: dla BMI r=0,55
i%tłuszczu r=0,58, dziewczęta: dla BMI r=0,64
i%tłuszczu r=0,54) w porównaniu z grupami młodszymi (chłopcy: dla BMI r=0,39 i%tłuszczu r=0,33,
dziewczęta BMI r=0,36 i%tłuszczu r=0,24).
Zbliżone wartości współczynnika korelacji rang
Spearmana dla wskaźnika masy ciała (BMI) i procentowej zawartości tłuszczu w organizmie badanych
w powiązaniu z samooceną proporcji ciała, czynią
wskaźnik BMI w badanej populacji diagnostycznym
do oceny masy ciała w kierunku zaburzeń związanych z zawartością w organizmie tkanki tłuszczowej
(tab. II). Potwierdzeniem tych obserwacji są także
wysokie powiązania (na poziomie r=0,7-0,8), które
odnotowano pomiędzy BMI a procentową wartością
tłuszczu dziewcząt i chłopców obu grup wiekowych.
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Ryc. 3. Odsetek uczniów w poszczególnych grupach BMI i wieku
deklarujących podejmowanie aktywności fizycznej trwającej powyżej
20 minut
Fig. 3. Percentage of schoolchildren in the individual BMI and age groups
declaring that they take up physical activity for over 20 minutes

różne formy aktywności fizycznej codziennie lub prawie codziennie (6-7 dni w tygodniu, jednorazowo ≥20
minut) w porównaniu do blisko połowę mniejszego odsetka (22,6%) chłopców z grupy młodszej (10-12 lat).
Aktywność fizyczna dziewcząt z nadwagą i otyłością
wykazuje tendencję do zmniejszania się częstotliwości
jej podejmowania w okresie gimnazjalnym. Ponad 20
minutowy wysiłek fizyczny 6 lub 7 dni w tygodniu
zadeklarowało w grupie młodszej 30,2% uczennic,
a w grupie starszej 14,7%.
Ogółem aktywność fizyczną realizowaną jednorazowo ≥20 minut codziennie lub prawie codziennie
w wieku 10-12 lat podejmuje 30,8% chłopców i 23,6%
dziewcząt, a w wieku gimnazjalnym – 13-15 lat: 36,3%
chłopców i 19,6% dziewcząt.
Badanie związku aktywności fizycznej z wartością
wskaźnika BMI wykazało słabe powiązanie uwzględnionego czynnika trybu życia z proporcjami ciała,
podobnie jak czas przeznaczany przez uczniów na
pozaszkolne zajęcia multimedialne (tab. III).
Tabela. III. Korelacje między wskaźnikiem masy ciała BMI a wybranymi
elementami stylu życia uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Table. III. Correlations between the BMI body weight coefficient and selected
elements of lifestyle of pupils from primary and secondary schools
Body Mass Index (BMI)
Grupa chłopców

Grupa dziewcząt

młodsza
starsza
młodsza
starsza
(10-12 lat) (13-15 lat) (10-12 lat) (13-15 lat)
Aktywność fizyczna [dni]1/

0,09

0,19

0,05

0,01

Użytkowanie komputera
i telewizora [h] 2/

-0,09

0,15

0,11

-0,04

1/
2/

wysiłek ≥20 minut dziennie
(przeciętny czas dzienny)
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Prowadzona analiza wykazała jednak, że zadeklarowany czas użytkowania komputera oraz telewizora
różnicuje zarówno chłopców jak i dziewczęta w obrębie
wydzielonych grup BMI oraz wieku. Odsetek uczniów
przeznaczających powyżej dwóch godzin dziennie na
komputer, telewizję i filmy istotnie wzrasta w grupie
starszej, zarówno wśród osób z nadmierną jak i właściwą masą ciała (ryc. 3). Wśród uczniów z nadwagą lub
otyłością obserwuje się największy wśród wszystkich
sklasyfikowanych typów proporcji ciała BMI, odsetek
osób spędzających zbyt długi czas przed ekranem
telewizora lub komputera obejmujący w grupie starszej 86,4% chłopców i 91,2% dziewcząt, a w grupie
młodszej 77,4% chłopców i 67,4% dziewcząt.
Zaleceń Amerykańskiej Akademii Pediatrii
dotyczących dopuszczalnego limitu dziennego na
korzystania z multimediów (do 2 godzin) nie spełnia
ogółem wśród uczniów klas 4-6 szkół podstawowych
69,2% chłopców i 58,7% dziewcząt. Wśród uczniów
szkół gimnazjalnych odsetek uczniów korzystających
z komputera lub telewizora powyżej 2 godzin dziennie istotnie wzrasta do 85,9% u chłopców i 83,9%
w grupie dziewcząt.

GRUPY BMI CHŁOPCÓW

nadwaga właściwa niedowaga

GRUPY BMI DZIEWCZĄT

nadwaga właściwa niedowaga

Użytkowanie komputera i telewizora:

ponad 2 godz.

młodsza

do 2 godz.
73,7

starsza

84,6

młodsza

65

starsza

86

młodsza

77,4

starsza

86,4

młodsza

64,3

starsza

73,9

młodsza

55,6

starsza

83,8

młodsza

67,4

starsza

91,2

0

20

40

%

60

80

100

Ryc. 4. Odsetek uczniów w poszczególnych grupach BMI i wieku
deklarujących przeciętny czas przeznaczany dziennie na użytkowanie
komputera i telewizora
Fig. 4. Percentage of schoolchildren in the individual BMI and age
groups declaring average time spent daily using a computer and
watching TV

Dyskusja
Prezentowane wyniki badań wskazują na występowanie zaburzeń proporcji wagowo-wzrostowych
u 30,5% badanych. Najwyższy odsetek osób z ponadnormatywną masą ciała zaobserwowano wśród młodszych chłopców 27,2% (n=53) przy 16-18% odsetku
badanych w pozostałych grupach wieku i płci. Odniesienie uzyskanych informacji do danych ogólnopol-
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skich zawartych w międzynarodowym raporcie HBSC
z lat 2005/2006 (łącznie% osób z nadwagą i otyłością
w kolejności lat 11-13-15; chłopcy: 17‑14‑12, dziewczęta: 10-8-6), czyni populację uczniów szkół polkowickich charakterystyczną pod względem zwiększonej
częstości występowania dzieci i młodzieży z nadwagą
oraz otyłością [22]. Obserwacje te mogą sygnalizować
kierunek zmian realizujących się w monitorowanym
środowisku, podobnie jak dane dotyczące osób z rozpoznaną tzw. niedoborową masą ciała.
W badanym środowisku polkowickim, co dziesiąty
uczeń charakteryzuje się znaczną szczupłością ciała.
Wyniki badań Chabros i wsp. [23], oparte na opracowaniu danych pomiarowych uzyskanych w latach
1999-2000 oraz 2005-2006, w populacji warszawskiej
wśród młodzieży w wieku 11-15 lat, wskazując odsetek
około 14% dziewcząt i 6-8% chłopców z niedowagą,
podkreślają występowanie odmienności między grupami płci. Badania własne nie potwierdziły istotnych
różnic międzypłciowych wśród uczniów ze zbyt niską
masą ciała, podobnie jak i w grupie uczniów z ponadnormatywną masą ciała (nadwaga i otyłość). Natomiast identyfikacja osób z zaburzonymi proporcjami
wagowo-wzrostowymi umożliwiła przeprowadzenie
analizy zgodności między oceną własną proporcji ciała
oraz ich rzeczywistym stanem (BMI).
Przedstawione w pracy wyniki wskazują na trudności w dokonywaniu właściwej oceny własnej masy
ciała wśród uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.
Zaledwie co drugie dziecko w wieku 10-12 lat potrafi właściwie ocenić proporcje wagowo-wzrostowe,
a w wieku 13-15 lat prawidłową ocenę dokonują 2 na
3 badane osoby. Obserwowane zjawisko może wynikać
z nasilonego w okresie zaawansowanego dojrzewania,
zainteresowanie własnym ciałem oraz jego wyglądem
zewnętrznym [13], a uzyskane wyniki wskazują na
potrzebę wyposażania uczniów od najmłodszych
lat szkolnych w wiedzę dotyczącą metod oceny oraz
znaczenia dla zdrowia prawidłowej masy ciała, a także
bezpiecznych sposobów jej regulacji. Według Kołoło
i Woynarowskiej [13] nieadekwatna ocena własnych
proporcji ciała skutkuje często podejmowaniem ryzykownych dla zdrowia zachowań, wśród których odnotowuje się nieprawidłową dietę, ograniczenie przyjmowania posiłków lub całkowitą z nich rezygnację oraz
stosowanie środków farmakologicznych drastycznie
oddziałujących na funkcję układu pokarmowego [12,
14, 15, 24]. Według Stice i Shaw, [1] mechanizm
podejmowania ryzykownych zachowań zdrowotnych
związanych z masą ciała jest bardzo złożony. Zarówno zbytnia szczupłość jak i podwyższona masa
ciała zwiększają ryzyko późniejszego niezadowolenia
z proporcji wagowo-wzrostowych, przyczyniając się
tym samym do podejmowania ryzykownych praktyk
związanych z jej unormowaniem.
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Jako bezpieczną i skuteczną metodę regulacji
masy ciała wskazuje się świadomie podejmowaną
aktywność fizyczną [1, 25]. Wyniki niniejszego
opracowania wskazują na słabe powiązania wartości
wskaźnika masy ciała BMI zarówno z deklarowaną
aktywnością fizyczną jak i z czasem zajęć biernych
tak wśród uczniów szkół podstawowych jak i gimnazjalnych. Ujawnił się natomiast wzrastający w okresie
gimnazjalnym odsetek osób przeznaczających znaczną
część czasu po szkole na oglądanie telewizji, filmów
oraz użytkowanie komputera. Odnotowano także,
że wśród uczniów z nadwagą lub otyłością występuje
największy wśród wszystkich sklasyfikowanych typów
proporcji ciała BMI, odsetek osób spędzających zbyt
długi czas przed ekranem telewizora lub komputera.
Jodkowska i wsp. [26] prowadząc badania wśród
gimnazjalistów w wieku 13-15 lat, ukierunkowane na
poszukiwanie różnic w zachowaniach zdrowotnych
osób z nadmierną i właściwą masą ciała, nie stwierdziły
istotnych statystycznie związków pomiędzy ilością
czasu spędzanego przed komputerem czy telewizorem.
Jednakże dysponując nieco innymi danymi dotyczącymi aktywności fizycznej (liczba dni w tygodniu przeznaczona na różne formy aktywności fizycznej trwającej łącznie 60 minut dziennie) wykazały mniejszą
aktywność ruchową uczniów otyłych w porównaniu
do grupy kontrolnej. Na powiązania niskiej aktywności
fizycznej z otyłością wskazują również inni badacze
[1, 25].
Słabe powiązania badanych składowych trybu
życia z wartością wskaźnika BMI oraz podwyższony odsetek osób z nadwagą i otyłością w badanym
środowisku, sugerują podjęcie działań związanych
z poszukiwaniem innych czynników poza analizowanymi, przyczyniających się do występowanie
wśród polkowickich uczniów zaburzeń proporcji
wagowo-wzrostowych. Zwraca się uwagę, na coraz
większą dostępność wśród młodych ludzi żywności
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wysokokalorycznej, co przekłada się bezpośrednio
na zwiększoną jej konsumpcję i reakcję masy ciała na
utrzymujący się dodatni bilans energetyczny [18, 19].
Jednocześnie podkreśla się związki czynników społeczno-ekonomicznymi z zachowaniami zdrowotnymi
związanymi z odżywianiem [17].
Włączenie do analizy informacji dotyczących
środowiska rodzinnego i zachowań zdrowotnych związanych z odżywianiem oraz dodatkowych informacji
o aktywności fizycznej badanych, może przyczynić
się do wskazania czynników mających związek z występowaniem skrajnych wartości masy ciała w wieku
rozwojowym.
Podsumowanie wyników badań i wnioski
1. Niewłaściwą masą ciała charakteryzuje się co
3 badany uczeń. Nadwagę lub otyłość rozpoznano u odsetka około 20%, a niezalecaną zbytnią
szczupłość ciała u odsetka 10% badanych.
2. Proporcje ciała są trafniej oceniane w grupach
uczniów starszych, na co wskazuje silniejszy
związek BMI i tkanki tłuszczowej z prawidłową
oceną własnej masy ciała.
3. Rozpoznana aktywność fizyczna nie różnicuje
osób o odmiennych proporcjach ciała, w przeciwieństwie do multimedialnych zajęć sedenteryjnych (użytkowanie komputera i telewizora).
W wieku gimnazjalnym szczególnie wśród osób
z nadmierną masą ciała, a także z właściwymi proporcjami wagowo-wzrostowymi znacznie wzrasta
liczba uczniów korzystających w czasie wolnym
z multimediów w wymiarze powyżej 2 godzin
dziennie.
4. Promowanie wśród uczniów znaczenia dla zdrowia prawidłowych proporcji ciała oraz przekazywanie wiedzy o metodach jej oceny powinno
mieć miejsce od najwcześniejszych lat edukacji
szkolnej.
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