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Codzienny sposób  
żywienia  
dzieci wpływa na: 
 
- rozwój fizyczny  
- rozwój psychiczny  
- odporność organizmu  
- stan zdrowia w wieku dziecięcym i dorosłym 

Wpływ żywienia na zdrowie 



Prawidłowa dieta dostarcza: 
 
-  Białka 
-  Tłuszcze 
-  Węglowodany 
-  Witaminy 
-  Mikro i makroelementy 
-  Błonnik pokarmowy (produkty roślinne) 
 
 

W odpowiednich proporcjach  
i odpowiedniej  jakości 



Choroby cywilizacyjne (zwane także chorobami XXI wieku) –  
 

globalnie szerzące się, powszechnie znane choroby, 
spowodowane rozwojem cywilizacji. Częstotliwość ich 
występowania zależy od stopnia rozwoju cywilizacyjnego 
społeczeństwa. Nie ma dokładnego podziału i nie można 
jednoznacznie powiedzieć czy dana choroba jest chorobą 
cywilizacyjną 



CHOROBY !
 CYWILIZACYJNE:!
!
•  cukrzyca"
•  nadciśnienie tętnicze"
•  choroba wieńcowa"
•  otyłość"
•  udar mózgu"
•  zawał serca"
•  miażdżyca"
•  astma oskrzelowa"
•  alergie"
•  kamica nerkowa"
!

!

"
"
•  Osteoporoza"

•  AIDS"

•  gruźlica"

•  nowotwory"

•  choroby psychiczne: anoreksja, 

nerwica, depresja, alkoholizm, 

narkomania"

•  choroby przewodu pokarmowego: 

próchnica, choroby wrzodowe, 

refluks żół.-przełykowy"



Przyczyny nowotworów 



  
Spożywanie żywności przetworzonej, 
wysokoenergetycznej, bogatej  w tłuszcze, cukry i sól 
sprzyja w  wieku dziecięcym: 
 
- zaburzeniom rozwoju  
  (wahania hormonalne) 
- obniżeniu odporności 
- alergii 
- nadwadze i otyłości 
- chorobom p.pokarmowego 
- cukrzycy typu 2 
-procesom rozrostowym (nowotwory) 
-zaburzeniom zachowania 
 



W Polsce, w ciągu ostatnich 20 lat, 
trzykrotnie wzrosła liczba dzieci z nadwagą.  
 
-  22,3 % dzieci w okresie  szkoły 

podstawowej i gimnazjum –nawaga  i   
otyłość, a 8%   niedowaga. 

-    80%  dzieci w wieku szkolnym żywi się 
nieprawidłowo. 
 

Otyłość to choroba !!! 
 



   
 
 

Mapa otyłości 



Mapa otyłości- świat 



                  Otyłość dzieci  
 
 
 
BMI = masa ciała w kg / wzrost   w   m 2 
 
Nadwaga = BMI >85 centyla  
 
Otyłość = BMI > 95 centyla 
  
Wzrasta ilość dzieci z nadwagą i otyłością. 
 
Co czwarte dziecko w Europie ma problem z nadwagą. 
 
 
 
 
  
  
 



 
  
 

Okresy krytyczne 

•  I okres  1-2  r.ż 

•  II okres  - 
dojrzewanie 

    Otyłość u rodziców, a 
ryzyko  otyłości u 
dzieci 

 

 



 
 

Najczęstsze konsekwencje otyłości : 
 

 
 
 

 

•  cukrzyca typu 2 
•  podwyższony poziom 

cholesterolu 
•  stłuszczenie wątroby 
•  kamica żółciowa 
•  przedwczesne 

dojrzewanie (zab. 
hormonalne) 

•  nowotwory 
•  spadek odporności 
•  alergie,choroby  dróg 

oddech. 
•  depresja, zab. 

zachowania, agresja 
•  powikłania 

ortopedyczne 



Cukrzyca 
 
Wzrasta liczba zachorowań wśród dzieci 
poniżej 10. roku życia.  
 
U dzieci dominuje  cukrzyca typu 1 — ten 
typ cukrzycy ma podłoże genetyczne oraz 
autoimmunologiczne.  
 
Cukrzyca typu 2 jest bardzo częsta 
wśród osób dorosłych, otyłych. 
  
W  USA  2 x większa ilość nastolatków 
z DM 2 niż z DM 1. 



Od 10 lat  liczba zachorowań 
dzieci na cukrzycę typu 2 

wzrasta, co jest bezpośrednio 
powiązane z nieprawidłowym 

żywieniem dzieci,  
wzrostem nadwagi  

i otyłości. 



 
  
 

   Indeks glikemiczny  

•  jest to średni, procentowy wzrost stężenia 
glukozy we krwi po spożyciu 50g 
przyswajalnych węglowodanów 

•  im wyższy IG produktu tym większy wzrost 
poziomu cukru we krwi po jego spożyciu i 
zarówno szybki jego spadek 



Dieta oparta o produkty o wysokim 
indeksie glikemicznym może 
powodować: 
- zachwianie równowagi hormonalnej 
(Insulina- Glukagon) 
- zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2 
- zwiększa ryzyko nadwagi i otyłości 
- nadpobudliwość u dzieci  
- zaburzenia koncentracji i procesów 
nauczania. 



Spożywając produkty o niskim i średnim 
indeksie glikemicznym, cukier uwalnia 
się stopniowo do krwi i utrzymuje na 
stałym poziomie - nawet do trzech 
godzin.  
 
 
 



Indeks glikemiczny 
•  Niski  IG < 50 :np. naturalne, nierafinowane, 

nieprzetworzone produkty zbożowe, surowe warzywa  

 
•  Średni IG   50- 75: np. kasze, ziemniaki, niektóre 

warzywa, strączki 

•  Wysoki  IG >75 : np. białe bułki, biały chleb, 
słodycze,owoce,napoje słodzone 



GALT (ang. gut-associated lymphoid tissue) – 
  
określenie na całość tkanki limfatycznej występującej w obrębie 
przewodu pokarmowego. 
Szerszym pojęciem jest MALT (ang. mucosa-associated lymphoid 
tissue) czyli część układu immunologicznego, na który składa się 
tkanka limfatyczna związana z błonami śluzowymi. 
W skład tkanki limfatycznej przewodu pokarmowego wchodzą: 
 
- migdałki podniebienne (pierścień Waldeyera) 
- migdałek gardłowy 
- kępki Peyera 
- grudki limfatyczne w wyrostku robaczkowym i jelicie grubym 
- tkanka limfatyczna tworząca się z wiekiem w żołądku 
- tkanka limfatyczna w przełyku 
- rozsiane komórki limfatyczne i plazmatyczne w blaszce właściwej  
błony śluzowej 



Alergie 
» Egzema 
» Astma 
» Zaburzenia wypróżnień – 

biegunki, zaparcia, wzdęcia, 
bóle brzucha 

Ø Miejscem	  inicjacji	  alergii	  -‐	  błona	  śluzowa	  przewodu	  pokarmowego	  i	  
dróg	  oddechowych.	  

Ø  prawidłowa	  funkcja	  układu	  odpornościowego	  ochrona	  przed	  
alergenami	  to	  prawidłowo	  funkcjonujące,	  szczelne	  jelita	  

Ø  brak	  korzystnej	  mikroflory	  jelit	  
Ø Uszkadzanie	  nabłonka	  jelitowego	  przez	  substancje	  chemiczne	  
Ø  EFEKT:	  ZAKŁÓCONE	  TRAWIENIE,	  WCHŁANIANIE,	  ALERGIZACJA	  

ORGANIZMU	  	  

MLEKO?	  



Infekcje	  	  
dróg	  oddechowych	  	  
i	  przewodu	  
pokarmowego	  

Ø  zanieczyszczenie	  środowiska	  
Ø  brak	  higieny	  życia	  
Ø  brak	  hartowania	  
Ø  Odżywianie;	  	  
•  Zbyt	  przetworzone,	  zimne,	  	  

słodkie,	  tłuste	  
•  zanieczyszczone,	  z	  larwami	  	  

pasożytów	  	  
•  na	  drożdżach,	  z	  dodatkiem	  	  

utrwalaczy,	  spulchniaczy	  itp..	  



Obecne w produktach wysokoprzetworzonych  
dodatki chemiczne, jak i  rafinowany cukier , sól, 
niekorzystne tłuszcze – prowadzą dysbiozy  flory 
jelitowej. 
 
Pasożyty i grzyby – niekorzystne patogeny  w 
przewodzie pokarmowym człowieka. 



Wzmacniamy odporność organizmu 
poprzez wpływ na mikroflorę jelitową 
 
Wzbogacanie diety dziecka  o prebiotyki, czyli 
składniki pokarmowe, które nie ulegają 
strawieniu (inulina). 
 
Występuje naturalnie w 
cykorii, porach, karczochach, 
czosnku, szparagach, cebuli. 
  
Probiotyki (kiszonki) 



Nadmiar słodyczy, cukru w diecie 
inicjuje niepokój i nadmierną, 
agresywną energię. 

ADHD – 
zespół 
zaburzeń 
zachowania 

Z	  doniesień	  naukowych	  wynika,	  
że	  5	  latki,	  które	  piją	  duże	  ilości	  
słodkich	  napojów	  gazowanych	  
wykazują	  więcej	  agresywnych	  
zachowań	  i	  mają	  problem	  ze	  

skupieniem	  uwagi.	  	  
Dodatki	  do	  żywności	  oddziałują	  
na	  nasze	  ciało,	  w	  tym	  na	  układ	  

nerwowy	  (	  cukier,	  konserwanty	  ).	  



Zwolnienie z WF-u 

Aktywność  fizyczna 



Zasada przyczyny i skutku 

 edukacja = świadomość=motywacja= działanie=efekty 



Masz wpływ na swoje zdrowie 
 
Masz wpływ na zdrowie swoich dzieci 



Dziękuję za uwagę 

Justyna Okupniak 


