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WSTĘP 

W Polsce problem jakości wyżywienia i badanie stanu odżywienia 
różnych grup ludności zostały podjęte i opracowane przez Szczygla (1) 
i współpracowników. Inni autorzy (2, 3, 4, 5. 6) w pracach swoich pod
kreślają szczególnie ważne znaczenie racjonalnego żywienia, od któn':!go 
jest uzależniony w dużej mierze właściwy irozwój fizyczny organizmu. 

Badania nad wpływem środowiska na stan odżywienia przeprowadza
ne były u nas przez Krupę (7) w pracy nad stanem zdrowotnym dzieci 
w Chrzanowie w zależności od warunków bytowania i miejsca zamiesz
kania. Autorka stwierdza, że stosunkowo, zły stan zdrowia istnieje wśród 
dzieci pochodzących ze wsi. Główną przyczynę tego widzi przede 
wszystkim w nieznajomości zasad racjonalnego żywienia. Do podob
nych wniosków nad badaniem środowiska wiejskiego w woj. lubelskim 
doszli i inni autorzy (8 9), a w woj. kralmwskim Gastoł (10) i współpra
cownicy. Ostatnio obszerne artykuły na temat spożycia produktów 
żywnościowych na wsi ogłosiła Czerniewska z Instytutu Ekonomiki 
Rolnej. 

Obecnie tematem wielu prac są badania nad stanem odżywienia lud
ności, którego ogólnymi wskaźnikami są: zawartość Hb, obraz krwi, 
waga i wzrost. Zależność między sposobem żywienia a poziomem Hb 
we krwi była badana przez Lehmana (11), Hayesa (12), Keyesa (13) i in
nych. Podobnymi badaniami mającymi wpływ na zmianę zawartości 
Hb we krwi, jak również wahaniami sezonowymi zajmowała się u nas 
kilka lat temu Zahorska (4). Stwierdza ona, że istnieją wahania sezono
we poziomu Hb we krwi wiosną i jesienią. Na wiosnę poziom Hb jest 
niższy, natomiast wyższy jesienią. Różnica poziomu otrzymana na pod
stawie badań wynosiła 1,1 g Hb/100 ml krwi. Badania Wohny (14) wy
kazały, że istnieje u ludzi zdrowych pewna zależność między sposobem 
żywienia a poziomem Hb we krwi. Na zmianę tego poziomu ma wpływ 
przede wszystkim jakość i ilość białka. McKenzie (15) potwierdził zależ
ność wzrostu Hb od sposobu żywienia, prowadząc obserwacje na cho
rych szpitalnych. Autor podkreśla, że przy iracjonalnym żywieniu cho
rzy w krótszym czasie powracają do zdrowia. Daje się również stwier
dzić u nich szybsily wzrost zawartośd Hb we krwi. 
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PRZEDMIOT I ZAK RES BADAŃ 

Do badań, które prowadziliśmy przez dwa lata, wybraliśmy internat 
młodzieżowy Technikum Zawodowego w Lublinie; w chwili ich r ozpo
,.::zęci a w internacie znajdowało się 315 uczniów, wśród których było 
tylko 25 dziewcząt. Rozpiętość wieku młodzieży wahała się w grani
ca-eh od 13 do 19 lat. 
Rozpoczęte badania w roku 1956 ograniczyły się do stwierdzenia oce

:r..y wyżywienia na podstawie badań laboratoryjnych. Za JgOdstawę ba
dań przyjęto określenie ilości składników odżywczych i wartości kalo-
:·ycznej całodziennego wyżywienia i w rozbidu na podstawowe posiłki. 
Badania te prnwadzone były przez 10 dni w kaildej porze roku. Za pod
stawę do oceny ilościowej składników odżywczych i warto-ści kaloryc~
nej przyj ęliśmy projekty norm całodziennych rac ji żywnościowych (1, 16). 

W -okresie trwania badań nie wprowadzaliśmy żadnych zmian w za
. kresie żywienia mając n.a uwadze określenie faktycznej jakości wyży
wienia i wpływu jego na stan zdrowia młodzieży. 
Jednocześnie opracowaliśmy i stronę sanitarno-higienczną przyrzą

dzania i spożywania posiłków. 

Od czerwca 1957 r., poza systematycznymi badaniami. jakości posił
ków, rozpoczęliśmy badania lekarskie i badania morfologiczne krwi , 
uwzględniając podział młodzieży na grU1py w zależności od płci, wieku 

i pochodzenia socjalnego. Ponieważ w okresie wakacyjnym żywienie 
młodzieży różnił-o się h ardz.o znacznie od internatowego podajemy wy
niki niektórych badań <lla jednego i drugiego okresu. Ze względów tech
nicznych ocenę stanu odżywienia młodzieży z okresu wakacyjnego mu
sieliśmy ograniczyć do badań po powrocie uczniów do szkoły . 

Oceny jakości wyżywienia młodzieży w okresie szkolnym dokonywa
liśmy w oparciu o badania laboratoryjne składu i jakości posiłków. Za 
podstawę do oceny stanu odżywienia młodzieży w tym okresie przy
jęliśmy badania zawartości Hb wykonywane na początku r-oku szkol
nego i w ostatnich dniach prz.ed okresem wakacyjnym. Badania krwi 
prowadżone były trzykrotnie: w czerwou i wrześniu 1957 r. i końcu 
maja 1958 r. każdorazowo u 277 osób. 

METODYKA BADAŃ 

Do chemicznych badań laboratoryjnych składu i wartości odżywczej 
pobierano całodzienne posiłki ośmiokrotnie przez okres 10 dni. Począt
kowo ozna-czano składniki odżywcze i wartość kaloryczną w całodzien
nym wyżywieniu, potem w ,rozbiciu na trzy zasadnicze posiłki. Próby 
ważono na wadze technicznej mielono przez maszynkę trzykrotnie i po 
dokładnym wymieszaniu pobierano średnią próbę, z której oznaczano 
wilgoć i brano do dalszych oznaczeń powietrznie suchą masę. Oznacze
nia chemi-czne wilgoci białka i tłuszczu oraz przeliczenia teoretyczne 
węglowodanów, popiołu i wartości kalorycznej wykonywano według 
ogólnie przyjętych metod podanych w piśmiennictwie (17). 

Krew do badań morfologicznych pobierano z opuszki palca w godzi
nach popołudniowych przed spożyciem obiadu, tj . 5-6 godzin po spo
życiu pierwszego posiłku i badano ją w laboratorium Woj. Stacji San.
Epid . w Lublinie. 
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Hemoglobinę oznaczano wg metody Wonga (18). Krew pobierano 
w ilości 0,02 ml i prz€noszono do probówki z zawartością 10 ml 0,1 O/o 
roztworu Na 2C03 • Ekstynkcję mierzono w fotometrze Pulfricha, uży
wając filtru zi€lonego S 56 .. Z ekstynkcji odczytywano procentową za
wartość Hb na podstawie krzywej wzorcowej. Jako normę przyjęto 
16 §f/o Hb. 

Obliczanie krwinek czerwonych wykonywano wg · ogólnie przyjętej 

metody cytowanej przez Garleja (19). 

W badaniach ankietowych posługiwano się własnymi kartami, które 
wypełniane były w trakcie badań lekarskich. W kartach tych istnieją 
rubryki dla odnotowywania pochodzenia społecznego z uwzględnieniem 
lat spędzony-eh na wsi lub w mieście, przebytych chorób, budowy ciała 
oraz pojeinnośd oddechowej płuc wagi ciała, siły mięśniowej, wzrostu. 
og6lnego stanu odżywienia , stopnia aktywności ,wyników badań krwi 
i postępów w nauce. Ponadto w ankietach tych notowano, gdzie mło
dzież spP,dzała wakacje i jak wypleniała wolny czas. 

Tabela I 

Zawartość składników energetycznych i kalorii w całodziennym wyżywieniu 
według wyników oznaczeń laboratoryjnych 

- -· ---·-·-- --- -

Okres Białko w g Tłuszcz w g 

I 84,6* 108,5 
69, 7-99, 5** 97,9-118,9 

II 60,6 87,6 
44,2-83,6 42,4-138, 7 

III 66,8 93,9 
36,6-99,3 66,1-136,0 

IV 74,3 78,3 
40,5-89,9 38,6-120,6 

jesienny 
zimowy 

I - wrzesień, październik, listopad 
II - grudzień, styczeń, luty 

wiosenny III - ma:i;zec, kwiecień, maj 
letni VI - czerwiec 

• - średnia wartość 

•· - rozpiętość wyników 

---------- -· 

I Węglowodany I Wartość kalo-
w g ryczna w kcal 

___ -··--==·-··-:··· ··-·----·--· -··-- -- --····· ········- .. , -:-::'..=:.:- ··-

628,2 3826,3 
566,4-689,8 3425,8-4226,9 

527,4 3166,6 
409,9-736, 7 2243,0-4095,9 

541,1 3286,2 
. 314,9-735,5 2001,4-4273,2 

454,5 2820,2 
285,3-604,5 2782,0-3527,3 

Wyniki badań zestawiono w tabelach od I do VI. Dane dotyczące wy
żywienia zilustrowane są w tabelach od I do III. 

Tabela IV podaje zmiany procentowej zawartości Hb, czerwonych 
krwinek i wskaźników zabarwienia po całorocznym żywieniu inter
natowym. 

Tabela V i VI przedstawiają liczbę osób, u którY'ch zauważono spa
dek lub wzrost procentowej zawartości Hb w stosunku do ogólnej licz
by przebadanej młodzieży z poszczególnych środowisk. 
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Tabela Il 
Zawartość białka, tłuszczów węglowodanów oraz kalorii w poszczególnych 

posiłkach 

Okres 

Il 

III 

Okres 

II 

III 

Okres 

II 

III 

Białko 
wg 

śniadania 

Tłuszcz 
wg 

Węglowodany 
wg 

Wartość kalo
ryczna w kcal 

w zaokrą
gleniu 

---··=~~ --.•-------=----=:.;:::__==--=----:-::: .. : ------- ··- - --· .. -- --------- --· ·-· 

16,7 * 
14,3-20,5 

21 ,2 
14,2-26,4 

Białko 
wg 

25,6 
11,6-37,7 

30,6 
20,0-39,2 

19,4 
6,5-22,5 

26,4 
18,7- 34,0 

177,5 
139,2 - 210,0 

196,7 
128,9-233,0 

963 
805-1077 

1107 
740-1288 

Obiady 

Tłuszcz 

wg 

31.9 
19,8-67,8 

40,9 
28,3-57,2 

Wartość kalo
Węglowodany ryczna w kcal 

w g w zaokrą-
gleniu 

192,1 1242 
78,7-356,9 839-1866 

219,0 1370 
186,3-322,7 1179-1940 

Kolacje 
__ l ___ --1---------------------···--------
- · B::l:o J Tłuszcz wg 

Węglowodany 
wg 

Wartość kalo
ryczna w kcal 

w zaokrą
gleniu 

21,6 
8,1-42,4 

21,5 
14,2-33,8 

31,3 
12,2-49,0 

28,3 
21 ,5-41,4 

163,5 
103,0-202,2 

159,1 
112,3-186,7 

991 
716-1222 

974 
746-1107 

* - średnia wartość 
** - rozpiętość wyników 
Okres zimowy II - grudzień, styczeń, luty 
Okres wiosenny III - marzec, kwiecień, maj 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Jak wskazują dane tabeli I, wyżywienie młodzieży w internacie pod 
względem wartości kalorycznej nie odbiegało zbyt od norm podawanych 
w piśmiennictwie (1, 16). Otrzymane przez nas średnie wyniki z czte
!'ech póir roku wahają się w granicach 2 820 - 3 826 kcal. Wartości te 

>. ·, 
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Częstotliwość występowania produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego 
w całodziennych racjach pokarmowych w ciągu dekady w poszczególnych porach 

roku 

---- · · -· - - - I - - · ·- - - ""'.'·-- :--:--·-- - -- ·-·- ---- ----- ---- -- ----- ---- -- ----- -----~--~~= = 

Okres 

badawczy 

Produkty mięsne Produkty mleczne 
--

Mięso 
mięsne 

Prz~twory I 
1-------- 1--------

w ciągu 
10 dni 

g 
na 

osobo
dzień 

g 
w ciągu I na 
10 dni osobo-

dzień 

Ryby Mleko Sery 

g 
w ciągu I na I w ciągu 
10 dni osobo- 10 dni 

dzień 

g 
na . w ciągu 

osobo- i 10 dni 
dzień 

g 
na 

osobo
dzień 

J a j a 

Jaja 

g 
w ciągu I na 
10 dni osobo-

dzień 

--- --- ----- - - --- - . ... . - ---- ,····-- ---.-- -=== = === ='== ===== = 

wiosna 
III 

lato 
IV 

jesień 
I 

zima 
II 

10 

10 

9 

IO 

95,2 3 15,5 

103,9 3 13,5 

105,8 7 28,9 

131 ,1 3 29,3 

4 26,6 10 394,7 3 16,8 9 0,05 

3,5 10 284,7 3 14,5 9 0,17 

10 269,4 4 19,0 6 0,04 

2 4,1 10 407,4 :~ 13,9 9 0,19 

z .., 
u, 

N
'< :s 
ro· 
::i 
rt,· 

s 
cS' 
o., 

~-
(I) 
N· 
'-< 

,!>
CC 
((:, 



·490 

..c: I CJ 

2 Okres 
~ 
;$ 

badaw-

~ 
czy 

Q) 

;$ 

- - ,- ~ ~ -57 

13- 14 

M. Mazurkiewicz i inni Nr51 
Zmiany procentowej 

Tabe -~ 
zawartości Hb, i lości czerwonych krwinek :i 

Liczba osób 
przebadanych 

w tym: 

Chłopcy I Dziew-
. częta 

! 
17 

i 
I 

-_ 'c~=h ~ o p c :i~zba kr:;~ek·, ·1 
% Hb g% Hb cze rwonych ' 

--- - ---- - -·-- ---------- ---
w mm" w mil. 

rozpię- 1 , d . rozpi ę- I . d . 
• . f sre ma tos c 

średnia tość sre ma _ 

~j 
66,2-94,8 79 ,5 12,7 3,77-4 ,78 4,23 

V.58 17 1 ! 75,8-94,8 84,4 13,5 3,51-4,61 4,14 
I 

-- --!,---- --·-- - -····-· - - 1. __ _ 

I 
14- 15 i 

IX.57 46 

--1 ------- - -- ------·· ···--- - .. -· -- --- - •---·· ····- -- -, --- - - --1 

i 71,1-94,8 84,03 13,4 3,44-5 ,04 4,35 
I 

I 
i V.58 

------1~ 
I 

15-161 
IX.57 

46 

43 

' r 

V.58 I ' 43 6 75,0-99,5 82,2 13,2 

I 7_3,4-94,8 85,8 13,7 3,58-4,95 4,35 

---- -··- -·---· - . 

6 171,1-94,8 76,5 12,2 , 3,68-5,26 4,35 

I 

3,78-5 ,15 4,41 

i-
i i 

------ ------ - \ •--- -- -----! --- --- --- - -----! I 
' ! I 
' IX .57 i 25 i 13 78,2-99,5 86,7 13,9 
j 

I 
--- ------ 1 

I 
3,80-5,13 4,40 

16--17 i : 

' ' V 58 25 i 13 80,6-99,5 87,9 14,1 3,99-5,04 4,40 

I /- ------- -- - ·-------- ---

! ' 

I 
IX.57 12 i 3 73,4-97,1 85,5 13,7 

l 
3,97-5,06 4,40 

17-18 I 
I 

V.58 9 I 80,6-94,8 89,8 14,4 4,07-4,72 4,50 

---- ·- - ------- - - - - !- ----

IX.57 5 I 73,4-90,0 83,4 13,3 4,05-4,57 4,50 

18-19 
; 

V.58 4 I - I 87,7-97,8 92,0 14,7 4,43-4,57 4,48 
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I a IV 
i wskażnika krwi po całorocznym żywieniu internatowym 

Dz ewczęta 

Wskażnik krwi % Hb 

---------~---- - -------

rozpię- I 
I średnia 

tość I 
rozpię-1 średnia 
tość 

j 0,81-1,011 0,93 85,3 85,3 

, 0,90-1,11 1,02 82,9 82,'l 

0,86-1, 11 0,97 82,9 82,9 

0,81 

0.88- l, 11 0,96 7:3,4-82,9 74,5 

0,86-1,10 1,00 75,8-94,8 83,3 

0,80-1,09 0,95 71,1-94,8 79,3 

1 

0,86-1,10 l,00 74,8-94,8 83,5 

0,85-1,06 0,96 82,9-87,7 86,1 

0,91-1,04 1,00 82,9 82,9 

-----··-- -· -··---·-···----

0,90-1,02 0,94 87,7 87,7 

1,00-1,06 1,03 

%g Hb 
Liczba krwinek 

czerwonych 
w mm3 w mil. 

------------ --------

średnia 

13,6 

13,3 

------ ----

13,3 

-

ll,9 
i 

I 
i 

13,3 

12,7 

13,4 

I 

13,8 

13,3 

- -- ----.----

14,0 

--

ro7pię- / 
średnia 

tość I 

4,71 4 71 

4,06 4,06 

- -·-· -----··----··-·· --·-- ----

3,90 3,90 

- -

------ - ----- ~ 

3,59-4,42 3,92 

3,50-4,40 3,93 

. ---

3,55-5,01 4,07 

3,35-4,61 4,03 

- --- -------

3,98-4,70 4,32 

I 

4,34 4,34 

4,47 4,47 

- -

491 

Wskażnik krwi 

rozpię

tość 

0,90 

1,02 

1,07 

-

0,85-1 ,09 

śred

nia 

0,90 

1,02 

- -

1,07 

0,97 

I 
I 

0,85-1,07 I 0,99 

I 
I 

0,87-1,07 
I 

0,98 

0,95-1, 10 1,03 

0,88-1,08 0,99 

0,95 0,95 

-

1,00 1,00 

-
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Tabela V 
Spadek lub wzrost Hb w stosunku do liczby przebadanej młodzieży w okresie 

wakacyjnym w zależności od pochodzenia socjalnego 

Ogólna licz
ba przeba

danych osób 

chłop- , dzi e w-
cy cz,;ta 

::·:·: .:.:=.- -'. .:::.:-:-.::::-· -=:::·· 

104 21 

Pochodzenie 
socjalne 

1) chłopskie 

2) robotnicze 

3) intel. 
prac. 

Liczba osób 
przebadanych 

O kres wakacyjny 

56 

27 

21 

% osób 
ze spadkie m Hp 

chłopcy I dziew-
częta 

10 

7 

4 

Tab e 1 a VI 

71,4 80,0 

44,4 42,8 

42,8 90,0 

'.Yi osó b 
ze wzros te m Hp 

chłopcy I dziew-
częta 

10,7 

11,l 14,2 

23,8 25,0 

Zmiany zawartości Hb w stosunku do liczby przebadane j młodzieży w okresie 
_szkQ_łnym vv_ zależności od pochodzenia socjalnego 

Ogolna licz
ba przeba

danych osób 

chłop- Idzi ew · 
cy częta 

. --- . ·--

Pochodzenie 
socjalne 

1) chłopskie 

142 24 2) robotnicze 

3) intelig. 
prac. 

Liczba osób Okres szkolny 

przebadanych 7{ osob--z{I'~zrost-;:m-·1 :t· osób z~ItparJ kiem 

--~~łopc~-1.~~:;~-~~;~~:;r-d~i::- i-~hłopcy ' d:~:;~-
78 

45 

19 

12 

7 

2 

58,9 

42,2 

36,8 

66,6 

28,6 

19,2 

26,6 

42,l 

16,6 

28,5 

pokrywają się z normami żywieniowymi ZSSR, które ,przewidują dla 
tej grupy młodzieży 2 940 -3 340 kcal/dobę. W odniesieniu do norm 
USA wartości te są niskie tylko w dolr1€j granicy rozpiętości. Wg tych 
norm zapotrzebowanie kaloryczne dla tej grupy młodzieży wynosi 
3 200 - 3 800 kcal/dobę. Według projektu norm polskich (16) zapotrze„ 
bowanie to wynosi 3 300 -3 700 kcal/dobę. Otrzymane przez nas śrej
nie wartości kaloryczne są za niskie tylko w dolnej granicy rozpiętości . 

Średnia zawartość składników odżywczych dla badanych okresów 
pnedstawia się następująco: średnia zawartość białka waha się w gra
ni-cach 60.6 - 84.6 g/dobę co jest za niskie w porównaniu z normami 
ZSRR. (98 .0 g białka) i projektem norm polskich (97.0 g). Pokrywają 
się natomiast z normami USA (85,0 g); średnia zawartość tłuszczu w ca
łodziennych racjach pokarmowych wynosi 78 3 -108,5 g/dobę, co na
leżałoby uważać za wystarczające w odniesieniu do norm ZSRR (86,0 --
99,0 g) i do dolnej granicy rozpiętości w porównaniu do projektu norm 
polskich (95,0- 125,0 g); uzyskane średnie wartości węglowodanów 
mieszczą się w granicach 454,5 - 628,2 g/dobę. Są one za wysokie w sto
sunku do norm ZSRR (471,0 g), jak równie-ż do dolnej granicy projektu 
norm polskich (562,0 - 497,0 g). 

W tabeli II podana j,est wartość kaloryczna i zawartość składnik{)w 
energetycznych ,całodziennego wyżywienia w rozbiciu na podstawowe 
posiłki. Jak wynika z danych tej tabeli średnia wartość kaloryczn;i 

,~ 
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w okresie zimowym kształtuje się następująco: śniadania 805 - 1 077 
kcal; obiady 839 -1 865 kcal; kolacje 716 -1 222 kcal. 

Dla okresu wiosenrn:!go wartość kaloryczna śniadań wynosi: 740 --
1 288 kcal„ obiadów: 1179 - 1 940 kcal, kolacji: 746 - 1 107 kcal. 

Jak widać z tego zestawienia, w średnich wartościach poszczególnych 
$kładników odżywczych w zasadniczych posiłkach dla omawianych 
dwóch okresów (zima, wiosna) daje się zauważyć wzrost białka, tłusz
czu i węglowodanów w śniadaniach i obiadach dla okresu wiosennego. 
Zawartość tych składników w kolacjach dla obydwu okresów nie wy
kazuje różnic. Wzrost omawianych składników podobnie jak kalorycz
ności przesuwa się w kierunku obiadów. 
Biorąc pod uwagę wnioski wysuwane przez Wahnę (14), zwróciliśmy 

szczególną uwagę n.a produkty, dostarczając białko zwierzęce. Częstotli
wość występowania tych produktów oraz zużycie ich w gramach na 
l osobodzień w wybranych dekadach ilustruje tabela III. Z omawianych 

·produktów na pierwsze miejsce pod względem częstotliwości występo
wania i ilości zużyda wysuwają się mleko i mięso. Największe zużycie 
mleka przypada na okres zimowo-wiosenny, a w pozostałych jest mniej
sze. Zużycie mięsa największe jest w okresie zimowym i spada poprzez 
jesień i lato do wiosny. Częstotliwość spożycia jej jest dość wysoka 
w okresie wiosennym, letnim i zimowym, zmniejsza się w jesieni. Za
znaczyć jednak należy, że zużycie jaj traktowane było jako dodatek do 
potraw. Nie podawano ich natomiast jako danie główne i stąd, mimo 
dużej częstotliwości występowania, bardzo niskie ich zużycie na 
1 osobodzień. 

Zużycie przetworów mięsnych największe jest w okresie jesienno
zimowym. Spożycie serów oraz częstotliwość ich podawania rozłoż.on2 
są na ogół równomiernie w ciągu roku. 
Największe spożycie ryb jest na wiosnę. W powstałych okresach 

kształtuje się raczej przypadlwwo. 
Stan odżywienia młodzieży można również oceniać do pewnego stop

nia na podstawie zawartośd Hb ilości cz•erwonych krwinek i indeksu 
krwi. Zawartość Hb ulega wahaniu w zależności od płci, wieku, okre
su badania. na eo wskazuje tabela IV. Z danych tych wynika, że za
wartość Hb jest wyższa u chłopców niż u dziewcząt i różnica ta dla 
tego samego wieku młodzieży od 13 do 19 lat i okresu badania wynosi 
0,4 t'/o Hb. Zawartość Hb w okresie przedwakacyjnym (maj) jest wyż
sza w p orównaniu z wynikami z wrz-eśnia. Różnica ta wynosi dla chłop•
ców 0,7 g 0/o Hb, co wynika ze średnich wartości Hb z maja - 13,9 gO/o 
Hb i września - 13,2 gO/o Hb, dla dziewcząt jest zdecydowanie niższe 
i wynosi 0,09 g0/o Hb. 
Największa zawartość Hb występuje u młodzieży obojga płci w wie

ku od 17 do 19 lat i wynosi dla chłopców 14,4-14,7 gO/o Hb, dla dzi,ew
<'ząt 13,8 - 14,0 g0/o Hb. 

Nobecourt (20) przyjmuje jalw normę dla młodzieży w okresie po
kwitani a 13,0 - 14,0 g0/o Hb. Hawk i Oser podają dla wieku 14 lat 
13,4 gO/o Hb. 
Zawartość Hb wg Szczygla (1) dla wi-eku 18 - 20 lat wynosi około 

14,0 gO/o Hb. 
Uzyskane przez nas wyniki procentowej zawartości Hb w zależności 

od płci i wieku pokrywają się z normami podanymi w piśmiennictwie, 
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osiągając ich górne granice, względnie .przekraczając je, co daje się 
zauważyć na przykładzie chłopców. 

W wahaniach sezonowych zawartość Hb przedstawia się następująco: 
na początku roku szkolnego (wrzesień) dla chłopców w wieku od 13 do 
19 lat wynosi 12,2 - 13,9 g-0/0 Hb. Stanowi to 76,5 - 86,7°/o Hb; przy • 
końcu roku szkolnego (maj) dla chłopców tego samego wieku wynosi J 
13,3- 14,7 gO/o Hb co E:tano,wi 82,2 - 92 Q-O/o Hb. Wyniki nasze są l 
wyższe niż otrzymane przez Zahorską ( 4). 1 

Ilość czerwonych krwinek jest wyższa u chłopców i waha się w gra- i 

nicach 3,44- 5,26 m il. U dziewcząt wynosi 3,35 - 5,01 mil. Liczba '] 
krwinek nie odbiega od norm podawanych w piśmiennictwie. J 
Wskaźnik zabarwienia krwi kształtuje się bardzo różnie, osiągając 

granicę rozpiętości dla chłopców: 0,81 - 1,03, dla dziewcząt: 0,90 - 1 ;07. 
Jak wynika z zestawienia wskaźnik zabarwienia krwi u dziewcząt jest 

· wyższy. Normalnie dla osób zdrowych wynosi on 0,80 - 1,00. 
Zmiany obrazu krwi u młodzieży w okresie wakacyjnym w zależno

ści od pocho:izenia socjalnego przedstawione są w tabeli V. Okres ten• 
rozpatrujemy z punktu widzenia obniżenia i wzrostu procentowej za
wartości Hb u chłopców i dz.iewcząt. Największy spadek procentowe.i 
zawartości Hb zaobserwowaliśmy u mlo:izieży pchodzenia chłopsk:ego, 
znacznie niższy u robotniczego i inteligencji pracującej. Spadek ten 
w od.niesieniu do liczby przebadanej mlodzieiy z poszczególnych środo
wisk przedstawia się następująco: w środowisku chłopskim 71,4°/o, ro
botni-czym 44,40/o, inteligencji pracującej 42,80/o przypadków w porów
naniu z ogólną liczbą młodzieży z danego środowiska. 

Liczba osób, u których nastąpił wzrost proc,entowe,i zawartośd Hb 
w okresie wakacyjnym, prze:mwa się w o:iwrotnym kie runku jak spa
dek i największa jest u młodzieży ze śro:iowiska inteligencji pracują
<'ej 23,80/o, robotniczego 11,10/o, chłopskiego 10,70/o. 
Pawyższe dane dotyczą tylko młodzieży męskiej. Podobne wnioski 

można by wyciągnąć na podstawie badań dziewcząt, lecz ze względu na 
małą ich ilość oraz pewne stany fizjologiczne związane z okresem po
kwitania nie mogą one stanowić materiału -statystycznego (21). 

Zmiany zawartości Hb zauważone u młodzieży w okresie szkolnym 
rozpatrywano również w zależności od środowiska. W okresie tym za
obserwowano największą poprawę stanu od.żywienia wśród mlo:izieży 
pochodzenia ,chłopskiego, potem robotni-czego i inteligencji pracując-ej 
(tab. VI). Liczba osób, u których wzrosła procentowa zawartość Hb, sta
nowi dla środowiska: · chłopski-ego - 58,9-0/o, robotniczego - 42,2°/o, 
inteligencji pracującej - 36,80/o. 

Liczba osób młodzieży wiejskiej, u której zauważono obniżenie pro
cenbwej zawartości Hb w okresi,e szkolnym, jest niższa w stosunku do 
poz.ostałych środowisk i wynosi: 19,2°/o. Dane te można by wytłumaczyć 
w oparciu o piśmienni-ctwo (15) szybszym przystosowaniem się orga
nizmów zdrowych nieprawidłowo odżywianych do unormowanego try-
bu życia. 

Znaczna poprawa stanu odżywienia młodzieży wiejskie j przy równo
czesnym nieznacznym spadku procentowej zawartości Hb który mo·i'.n~ 
by wytłumaczyć indywidualnymi cechami organizmu, może być roz
patrywana jeszcze inaczej. Młodzież wiejska w okresie wakacy jnym 
który pokrywa się z okresem nasilonych prac polowych na wsi (8, 9), 
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i {" r wykorzystywanę jest do tych prac, co łączy się z dużym wysiłkiem fi
~. zycznym. Potwierdzenie tego uzyskaliśmy podczas przeprowadzania wyi: wiadu z młodzieżą, który dotyczył sposobu żywienia i ;rodzaju zaję ć 
(_ podczas wakacji. W okresie nasilonych prac żniwnych na wsi ludność 
[ wiejska z, braku cza~u ż_ywi_ s_ię niesystematycznie. Posiłki owani_czają 
P: się do dan prostych 1 naJmmeJ czasochłonnych. Wpływa to u3emme na 
l;-stan odżywienia młodzieży wiejskiej. Brak odpowiedniego zestawu i do
l boru składników odżywczych nie pokrywa całkowitego zapotrzebowa
f'.-nia organizmu. Wynikiem tego między innymi jest spadek zawartości 
i Hb u młodzieży wiejskiej w czasie wakacji i jej wzrost w okresie syste
f, matycznego żywienia internatowego. Wahania te dają się zauważyć 
l u młodzieży z innych środowisk społecznych w znacznie mni,ejszym 
w stopniu. 
t 

WNIOSKI 

~ ' Na podstawie otrzymanych wyników można wyciągnąć następujące 
r. wnioski: 
; 1) wyżywienie młodzieży w internacie pod względem wartości ka
: lorycznej i zawartości składników energetycznych niezbyt odbiega od 
j r.orm podawanych w piśmiennictwie; 
i 2) wartość kaloryczna i ilość poszczególnych składników energe
f tycznych zwiększa się w okresie wiosennym; 
f 3) poziom Hb u młodzieży po całorocznym żywieniu internatowym 
" ulega poprawie, co w pewnym stopniu świadczy, że wyżywienie w in
f temacie jest wystarczające; 
~. 4) istnieją wahania poziomu Hb u młodzieży w zależności od środo
f wiska socjalnego; największy spadek poziomu Hb po okresie wakacy jt nym i jej wzrost w ciągu roku szkolnego zauważono u młodzieży wiej
~ skiej; 
f · 5) młodzież wiejska wykazuje największą :zdolność przystosowania 
; się do nowych warunków żywieniowych w internacie; 
t 6) w kresie żywienia wakacyjnego i domowego różnice poziomu Hb 
t we krwi są mniejsze u młodzieży robotniczej i inteligencji pracującej 
~ niż u młodzieży wiejskiej. Wpływa na to prawdopodobnie bardziej 
t unormowany tryb życia i systematyczniejszy sposób żywienia mlodzie
t ży robotniczej i młodzieży z inteligencji pracującej w okresie wakacyj
l nym, co potwierdziły wywiady z młodzieżą. 

ł·,M_ M a :1 Y Jl I< (' li .Jl 'I. M. I1 •O I< O p a, A. f O Jl C H ,!J. a 

' ~- v!CCJ1EJ(OBAJfvi)[ HAJI. cocromrnEM TTHTAI-IHr! H OTKOPMJ1EHvl5l 
[ -MOJI OJlE>Kv! B BO3PACT E OT 13 )10 19 J1ET TTPO)l(v!BAIOIU EVI B OJI.HQ_Tv\ 
~. vl3 HIITEPHATOB fOPO,llA JIIOEJ11-1HA . 

TTp O.'lC,TT3Jll,1 Ul,J,TT i l /J.llYX JICTJIH C l1C>C,1C.'(Ollalll!H Ila;]. oueHKoii !ll!T3Hlfll H HCKOTOJ)l,lMl1 ,11.'.lJl· 

/ ,tb!MH C()CT ,!Ml l<J) OllH, ;'lJllOll\ll~Hf B0'33pC!lllC lf;] COC TOH HHe OT l<OJJM,1e1rn,1 MOJIO}l,C}l{H )Irnny 

: m eii n 0.l].J IOM 113 HIITCf> ll ,lTHB rop o ,'(a J1106,nirna. K oJJH'leCTBO MOJJO,Ue)IUI Il T J)CXKJ' 3Tll b!X 

(· MCc.1C,'l01l iJlll!SIX Mop1jio.nor 11 •1c{'KII X I! M(\'l liUHII Cl<HX OCMOTpax paBIIHJJOCb 277 lJ(\!IOJlC K 13 BO:l 

i paCTe OT I ;3 / lO 19 JJCT, 

.. , i. Cp c ;u1:1c fl C3YJlbT , ITLI l<il JIOpK'IIIOCTJ! B C)K C;'lJleBIJblX ( cyTOtJHb! X) npO,!l.OB0.1bCTBCllll hlX 

rnaiiKaX KOJl('.L);JCTCll u rpa 11 HU3 X OT 2820 Jl.O 3826 J<aJJ. 

(~. 2. Cpc.-\Jlll(': pc:iy,11 1,T,JTJ,I IJHT i.lT CJlhllb!X 3 JICMCITTOH !!Jl C,llCTaBJJmOTCH Tal<: 6eJJOI< OT 6Cl,6 
'.· l!O 84,0 r /cyT,rn, )!(lip m 78 !lO 108,.'i r /cyTKH, yr.nc,BO,!l.bl OT 454,5 ] l,O 628,2 r /cyTK H. 
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:3. j1,poae Hb I-i-B y M O~IOJ],C·}KJ1 H B03 p ac-r e OT t;) )lO 19 „!I CT pan.ns1 e'i.H ,=LJl,I Mc1 Jlh1IH'KOO 

'.)T 14,4 Jl.O 14,7 r 0/o HB, )I.JJH .'\CllOlJeK OT 13,7 }],O 14,0 r ''/11 I lll. 
4. CaMoe Ó{)J!bUJOC C1ll!)Ke HH•e npOLI:CH11HOro !CO,[l,Cjl)Ka!IWI lh1 IIOCJI·C Killlffl,yJI KOHCTaT,1· 

ll<JllaHO y c eJJ bC~OH MOJJO,L],C)KH B OTI!OIIJCIIIHI K .KOJIH'ICCT,By HOC.lll' / lOlla.Jillbl X .IIHI( 71,4°/o. 
5. y )KOJIO) l C)KH cp CJ.l.bl -pa{J<)tUIX H rpy,il.OllO H llHl'CJIJJHre 1-ruHll Il ucp.HO).l,C nwramrn li Ilf!· 

r e pnare .H .UOM a He 3 8MC'I CHO OOJJbllU!X n c,p e MCII ITTITOCHTC,i b llO Y,jlOBlIH 1-1-ll H :, p m rn . 

M. M a z u r k i e ·W i c z, M. P o k o, r a, A. G o 1 e n id a 

STUDIES ON THE MANNER OF ALIMENTATION AND THE NUTRITIONAL 
STATUS EF YOUNG PEOPLE IN A SELECTED BOARDING-HOUSE 

Investigations lasting two years were carried out on the evaluation of ali 
mentation and some data concerning the composition of blood giving an idea as 
to the nutritional .stauts of the young people re-siding .in one of the boarding
houses in Lublin city. The rnunber of young peop1e attending thrice the medical 

-exam1nat1on and mor,phological tests amounted to 277 individuals. Their age 
:.anged from 13-19 years. 

The four seasons of the years were taken into oonsideration in the ac.curate 
laboratory investigation for the evaluation of alimentation. 

In the evaluation of the nutritional sta,tus boarding-house alimentation wa, 
dabomted (for the school year) and individual alimentation at home (vacation 
period). It was found that: 

1. The average results of calori.fic value in the full-day food rations deviate 
b€tween 2,820 to 3,820 kcal/24 homs. 

2. The average c,ont,ent of energy oomponents amounts to: protein - 60.6 -
34.0 g/24 hrs, fat 78.3 - 108,5 g/24 hrs, carbohydrates 454.3 - 628. g/24 hrs. 

3. The level of Hb in youth of 13 - 19 years of age amounts to in boys 
14.4- 14.7 gł/o Hb, .in girls 13.7-14.0 gł/o Hb. 

4. The greate-st decrease of Hb content in blood after vaca,tion alimentation 
· was noted iin rural youth. 

5. In ,the young people frOl!Il the environment of labourers and working in
teiligensia during the period of hoarding-house alimentation and that of home 
a limentation no great changes of the Hb level in blood was found. 
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