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1. Wst"p

Codzienne stosowanie zbilansowanej i urozmaiconej diety jest elementem 

kultury zdrowotnej. Wiedza na temat racjonalnego od ywiania wydaje si! by" 

powszechna. Jednak informacje masowo komunikowane nie przek#adaj$ si! cz!-

sto na codzienn$ praktyk!. Zapewnienie pe#nego pokrycia zapotrzebowania na 

energi! i wszystkie sk#adniki od ywcze, w tym sk#adniki mineralne niezb!dne 

dla prawid#owego wzrostu i funkcjonowania organizmu, to podstawa racjonal-

nego  ywienia. Zarówno niedobory, jak i nadmiary pokarmowe cz!sto prowadz$ 

do okre%lonych stanów chorobowych, które wp#ywaj$ na stan zdrowia popula-

cji. Spo%ród wielu istotnych sk#adników od ywczych po ywienia na szczególn$ 

uwag! zas#uguj$ foliany. Stanowi$ one grup! zwi$zków zaliczanych do witamin 

grupy B. 

Kwas foliowy jest niezb!dnym sk#adnikiem diety, niesyntetyzowanym 

w organizmie cz#owieka. Witamina B
9
 jest konieczna do prawid#owego 
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funkcjonowania uk#adu krwiono%nego. Jej niedobór lub brak u ludzi doros-

#ych sprzyja mi!dzy innymi mia d ycy, niedokrwisto%ci, zwi!ksza podat-

no%" komórek na zmiany nowotworowe, a tak e towarzyszy zaburzeniom 

psychicznym o charakterze depresyjnym [22]. Niedobory wynikaj$ce 

z niedostatecznego spo ycia, upo%ledzonego wch#aniania lub zwi!kszonego 

zapotrzebowania mog$ w konsekwencji doprowadzi" do niedokrwisto%ci mega-

loblastycznej. Wykazano,  e oko#o 60% przypadków niedokrwisto%ci megalobla-

stycznej wyst!puje w#a%nie na tle niedoborów witaminy B
9
 [8]. Hipowitaminoza 

na tle niedoboru folianów wyst!puje na ca#ym %wiecie stosunkowo cz!sto. Naj-

bardziej nara one na niedobory s$ niemowl!ta, zw#aszcza urodzone przedwcze%-
nie i o niskiej masie cia#a, oraz dziewcz!ta w okresie dojrzewania, a tak e kobiety 

w ci$ y i osoby w podesz#ym wieku [24]. Powa nym skutkiem niedoboru kwasu 

foliowego w po ywieniu kobiet w ci$ y s$ wady cewy nerwowej p#odu (WCN). 

Obejmuj$ one deformacje czaszki (bezmózgowie, bezczaszkowie, przepuklina 

mózgowa) oraz deformacje kr!gos#upa (przepuklina oponowa lub oponowo-

-rdzeniowa, rozszczep kr!gos#upa). Wady te prowadz$ do %mierci noworodka lub 

trwa#ego, ci! kiego kalectwa. Prawid#owy proces zamykania si! cewy nerwo-

wej p#odu ko&czy si! przed up#ywem 4. tygodnia od pocz!cia, a wi!c 6 tygodni 

od ostatniej menstruacji. Istotne jest,  e wiele kobiet, szczególnie m#odych, nie 

jest wówczas %wiadomych ci$ y i nie przestrzega diety zalecanej w tym okresie. 

Cz!sto%" wyst!powania wad cewy nerwowej na %wiecie wynosi od 0,5 do 8, 

w Polsce za% 2–3 na 1000  ywych noworodków [3, 22]. Dzienna norma zale-

canego spo ycia folacyny wzrasta wraz z intensywno%ci$ wysi#ku Þ zycznego 

i wynosi dla doros#ych 270–310 'g na osob!. Dla kobiet w ci$ y i karmi$cych 

jest wy sza, odpowiednio 450 i 530 'g kwasu foliowego na osob!. Dzieci i m#o-

dzie  potrzebuj$ mniej folianów: 90–220 'g na osob!. Poziom bezpieczny jest 

ni szy o 10–50 'g [5].

Zapobieganie omawianym wadom jest mo liwe dzi!ki stosowaniu suple-

mentacji kwasu foliowego, która zmniejsza prawdopodobie&stwo pojawienia 

si! tych wad o 58–100%, szczególnie w przypadku kobiet, które ju  wcze%niej 

urodzi#y dziecko z wrodzon$ wad$ cewy nerwowej [19]. Nale y doda",  e spo-

 ywanie produktów bogatych w kwas foliowy nie zapewnia organizmowi jego 

optymalnego poziomu, poniewa  zwyczajowa dieta zawiera niewystarczaj$c$ 

ilo%" tej witaminy. Osi$gni!cie wi!c w#a%ciwego poziomu folianów wy#$cznie 

poprzez zastosowanie modyÞ kacji diety jest do%" trudne. Bardziej efektywne jest 

spo ywanie kwasu foliowego zawartego we wzbogaconej (fortyÞ kowanej)  yw-



95Poda$ kwasu foliowego...

no%ci [2]. Prawdopodobnie jest to jedyna potencjalnie skuteczna metoda zapo-

biegania pojawianiu si! wad cewy nerwowej. Zwi!kszenie zawarto%ci kwasu 

foliowego stwierdza si! u kobiet przyjmuj$cych suplementy tej witaminy przy 

jednoczesnym spo yciu wzbogaconej  ywno%ci [19]. Jednak pomimo du ej sku-

teczno%ci suplementacja jest ma#o efektywn$ metod$ zapobiegania wyst!powaniu 

wrodzonych wad cewy nerwowej, gdy  znaczna liczba ci$  nie jest planowana. 

Wiele kobiet %wiadomie decyduj$cych si! na macierzy&stwo przed zaj%ciem 

w ci$ ! nie zasi!ga porady medycznej. Suplementacj! kwasu foliowego przed 

ci$ $ stosuj$ wi!c tylko niektóre kobiety. W celu zmiany sytuacji w Polsce od 

1997 r. prowadzony jest Program Pierwotnej ProÞ laktyki Wad Cewy Nerwo-

wej, upowszechniaj$cy spo ycie witaminy B
9 
[3, 22]. Równie  podj!ta strategia 

Narodowego Planu Zdrowia na lata 2004–2013 przewiduje zapobieganie wadom 

cewy nerwowej u p#odu [13].

Obok korzystnych efektów, jakie wywiera kwas foliowy, czasami mo e 

doj%" do wyst$pienia niepo $danych objawów zwi$zanych z jego nadmiernym 

spo yciem. Wówczas mo e si! pojawi" gor$czka, zaczerwienienie skóry i trud-

no%ci w oddychaniu.

Foliany wyst!puj$ prawie we wszystkich produktach  ywno%ciowych, 

zarówno zwierz!cych, jak i ro%linnych [14, 21]. Doskona#ym (ród#em kwasu 

foliowego w po ywieniu s$ ciemnozielone warzywa (pietruszka, szpinak, 

broku#y), a tak e w$troba, dro d e, jaja i sery. Znaczne ilo%ci wyst!puj$ rów-

nie  w wyci$gu z dro d y i kie#kach zbó . Niewielkie ilo%ci folianów s$ 

syntetyzowane w przewodzie pokarmowym przez bakterie jelitowe [14]. 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, konsumpcja kwasu foliowego jest 

zazwyczaj niska. Niedobory kwasu foliowego pog#!biane s$ stratami pod-

czas przygotowywania posi#ków [22]. Znaczne straty tej witaminy, si!ga-

j$ce 50–90% zawarto%ci wyj%ciowej, maj$ miejsce w czasie przetwarzania 

i gotowania  ywno%ci, zw#aszcza w du ej ilo%ci wody [21, 24]. Z kolei 

%wie e warzywa i owoce przechowywane w temperaturze pokojowej mog$ 

straci" w ci$gu trzech dni nawet do 70% wyj%ciowej zawarto%ci folianów. 

Zawarto%" folianów w ca#odziennych racjach pokarmowych, w zale no%ci 

od sposobu  ywienia, waha si! od 95 do 562 'g. Badania krajowe wskazuj$ 

równie  na du y rozrzut zawarto%ci tej witaminy w poszczególnych racjach 

pokarmowych – od 162 do 680 'g. Brak jest jednak dok#adnych danych 

w odniesieniu do %redniego spo ycia [21]. W zwi$zku z tym za celowe uwa a 

si! fortyÞ kowanie coraz wi!kszej liczby produktów spo ywczych. Dodatkowym 
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cennym (ród#em tego pierwiastka mo e by" suplementacja stosowana zgodnie 

z zaleceniami lekarza.

Minimalne dzienne zapotrzebowanie osoby doros#ej na t! witamin! nie 

powinno by" ni sze ni  100 'g. Ujemny bilans folianów u ci! arnych jest zja-

wiskiem Þ zjologicznym. Dlatego przyjmuje si!,  e zalecana dawka witaminy B
9
 

u kobiet w ci$ y, zmniejszaj$ca ryzyko wyst!powania wad rozwojowych u p#odu, 

wynosi ok. 200–400 'g. Wed#ug McPartlina i wsp. optymalne dzienne spo ycie 

folianów w okresie rozrodczym powinno wynosi" 0,66 mg [12]. Celem pracy 

by#a ocena poda y kwasu foliowego przez wybran$ grup! studentek kierunku 

zdrowie publiczne na Uniwersytecie Szczeci&skim. 

2. Materia# i metody

Materia# do bada& stanowi#y dane od 110 studentek kierunku zdro-

wie publiczne w Instytucie Kultury Fizycznej Wydzia#u Nauk Przyrodni-

czych Uniwersytetu Szczeci&skiego. Badane reprezentowa#y grup! wiekow$ 

19–25 lat. Materia# obejmowa# 7-dniowe wywiady spo ywanych potraw, 

uzupe#nione danymi ankietowymi na temat wieku, p#ci, miejsca i warun-

ków mieszkania w czasie studiów, stanu rodziny oraz aktywno%ci Þ zycz-

nej. Na podstawie uzyskanych danych dokonano oceny dobowego spo ycia 

kwasu foliowego i ustalano zale no%" tego spo ycia od jako%ci  ywienia, od 

stanu od ywienia, aktywno%ci sportowo-rekreacyjnej, miejsca zamieszkania 

i aktualnego stanu rodzinnego. Wielko%" spo ycia kwasu foliowego obliczano 

opieraj$c si! na zawarto%ci tego pierwiastka w racjach pokarmowych, konsu-

mowanych w ci$gu tygodnia. Na podstawie ca#kowitego spo ycia witaminy B
9
 

w tygodniu obliczono jej %redni$, dobow$ konsumpcj!. Oceny zawarto%ci kwasu 

foliowego w produktach spo ywczych dokonano sumuj$c jego ilo%" we wszyst-

kich pokarmach. Zawarto%" kwasu foliowego w produktach od ywczych obli-

czono za pomoc$ programu komputerowego ,,Dieta 2,0”. Zapotrzebowanie na 

kwas foliowy przyj!to wed#ug norm  ywienia dla ludno%ci Polski opracowanych 

w Instytucie )ywno%ci i )ywienia w zale no%ci od aktywno%ci Þ zycznej [23]. 

)adna z badanych dziewcz$t nie nale a#a do grupy kobiet w ci$ y lub karmi$-

cych. Stan od ywienia oceniano na podstawie danych dotycz$cych masy cia#a 

i wzrostu badanych studentów. Ocen! t! przeprowadzono pos#uguj$c si! wska(-

nikiem masy cia#a Queteleta: BMI = [masa cia"a (kg)] : [wysoko%& cia"a (m2)]. 
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Interpretacji wyników dokonano zgodnie ze schematem podanym przez WHO 

2003 [8]:

– niedo ywienie < 18,5 kg/m2,

– norma 18,5–24,9 kg/m2,

– nadwaga 25,0–29,9  kg/m2,

– oty#o%" > 30 kg/m2.

Jako%"  ywienia oceniono pos#uguj$c si! metod$ punktow$ wed#ug 

Starzy&skiej [9]. Interpretacji wyników bada& dokonywano wed#ug skali:

  jako%"  ywienia liczba uzyskanych punktów

1) dobre    30

2) dostateczne 21–27

3) zaledwie dostateczne 12–20

4) z#e   <12

Aktywno%" ruchowa kobiet by#a oceniana na podstawie udzia#u w zaj!-

ciach sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ramach kierunku studiów 

i udzia#u w dodatkowych treningach sportowych w tygodniu. Studentki zakwali-

Þ kowano do jednej z grup wykorzystuj$c arbitralnie przyj!te kryteria:

• du a aktywno%" – dodatkowe zaj!cia sportowe podejmowane cztery razy 

w tygodniu lub cz!%ciej,

• umiarkowana aktywno%" – dodatkowe zaj!cia sportowe podejmowane dwa–

 trzy razy w tygodniu,

• ma#a aktywno%" – dodatkowe zaj!cia sportowe podejmowane jeden raz 

w tygodniu lub rzadziej.

Korelacje mi!dzy badanymi parametrami oceniano przy u yciu testu 

niezale no%ci chi-kwadrat (*2) na niezale no%", przy poziomie istotno%ci 

p < 0,05.

3. Wyniki bada$

W badanej grupie oko#o 62% studentek spo ywa#o zbyt ma#e ilo%ci kwasu 

foliowego, w tym u 28,4% osób konsumpcja B
9 

by#a bardzo niska – wynosi#a 

jedynie 31,1% warto%ci nale nej. Nadmierne spo ycie folianów stwierdzono 

w grupie 34,6% dziewcz$t. U reszty odnotowano prawid#ow$ zawarto%" tej wita-

miny w codziennej diecie (tabela 1). 
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Badanie zale no%ci mi!dzy wielko%ci$ spo ycia kwasu foliowego 

a miejscem zamieszkania pozwoli#o ustali",  e nie by#o ró nicy w konsump-

cji kwasu foliowego mi!dzy kobietami pochodz$cymi ze wsi i mieszkaj$cymi 

w mie%cie. Wspó#czynnik korelacji ('2 = 0,004 < '2 = 5,991) przy poziomie istot-

no%ci p < 0,05 nie potwierdzi# istotne statystycznie zale no%ci mi!dzy zmien-

nymi (tabela 2). U wi!kszo%ci badanych studentek spo ycie folianów by#o ni sze 

od zalecanej normy. Nie stwierdzono zale no%ci mi!dzy spo yciem kwasu 

foliowego a stanem od ywienia ('2 = 3,085 przy poziomie istotno%ci 0,05) (tabe-

la 3).

W badanej grupie  adna studentka nie od ywia#a si! dobrze, 22,7% 

osób od ywia#o si! dostatecznie, 45,5% badanych zaledwie dostatecznie, 

a blisko 31,8% (le. W%ród dziewcz$t od ywiaj$cych si! (le niskie spo ycie 

kwasu foliowego stwierdzono u 35,3% badanych. W%ród studentek od ywia-

j$cych si! zaledwie dostatecznie zbyt nisk$ konsumpcj! B
9
 zaobserwowano 

u 44,1%, a u osób od ywiaj$cych si! dostatecznie niedobór tej witaminy 

w diecie wyst!powa# u 20,6% badanych. Badanie statystyczne testem korelacji 

chi-kwadrat potwierdzi#o brak korelacji mi!dzy jako%ci$  ywienia a spo yciem 

folianów ('2 = 5,201 < 9,488) (tabela 4).

W%ród badanych 41,8% studentek wykazywa#o si! ma#$ aktywno%ci$ 

sportowo-rekreacyjn$, 44,6% kobiet – umiarkowan$ aktywno%ci$ Þ zyczn$, 

a u blisko 14% aktywno%" sportowo-rekreacyjna by#a du a. W grupie o niskiej 

aktywno%ci ruchowej prawid#owe spo ycie kwasu foliowego stwierdzono 

u 50% badanych, podobnie jak w grupie aktywnej. Nie odnotowano zale -

no%ci mi!dzy aktywno%ci$ sportowo-rekreacyjn$ a spo yciem kwasu folio-

wego (tabela 5). Badanie %redniego spo ycia kwasu foliowego wykaza#o, 

 e w 99,5% zaspokoi#o ono dopuszczaln$ norm!. Pojedyncze osoby spo y-

wa#y zbyt ma#o kwasu foliowego, a u jednej osoby zawarto%" tego zwi$zku 

w konsumowanych pokarmach wynios#a 31,1% zalecanej normy. +wiadczy to 

o du ych dysproporcjach w spo yciu folianów.

4. Dyskusja

SpecyÞ ka zbiorowo%ci studenckiej powoduje,  e jest ona przedmiotem 

zainteresowania wielu badaczy. Badania sposobu  ywienia i stanu od ywienia 

pozwoli#y ustali",  e jako%"  ywienia badanej grupy m#odzie y akademickiej 

znacznie odbiega od zalecanych norm. )adna ze studentek nie od ywia#a si! 
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prawid#owo. Punktowa ocena realizowanego przez m#odzie  akademick$ spo-

sobu  ywienia si! wykaza#a,  e tylko 22,7% badanych  ywi#o si! dostatecznie 

(21–27 punktów). Przewa aj$ca liczba kobiet od ywia#a si! niew#a%ciwie, w tym 

wysoki odsetek (45,5%) uzyska# wynik z przedzia#u 12–20 punktów, co w za-

stosowanej metodzie interpretuje si! jako rezultat zaledwie dostateczny. Jedno-

cze%nie a  31,8% badanych zdoby#o mniej ni  12 punktów, przez co uzyska#o 

ocen! niedostateczn$, wskazuj$c$ na b#!dny wzór od ywiania si!. Ani jedna 

studentka nie uzyska#a maksymalnej liczby punktów, która pozwoli#aby na 

do-br$ ocen! sposobu  ywienia. Uzyskane wyniki wskazuj$,  e u 85,5% bada-

nych kobiet stan od ywienia mie%ci# si! w normie. U 4,5% badanych stwierdzono 

nadwag!, a u oko#o 10% rozpoznano niedowag!.

Z wynikami bada& w#asnych koresponduj$ ustalenia innych autorów, którzy 

wskazuj$ na rozpowszechnienie z#ych nawyków  ywieniowych w %rodowisku 

m#odzie y studiuj$cej [1, 5, 7, 11]. W innych o%rodkach akademickich stwierdzono 

podobne b#!dy [15, 16, 20]. Z wcze%niejszych bada& wynika,  e nieprawid#owo-

%ci te polega#y g#ównie na nieregularnej konsumpcji posi#ków, wadliwym zesta-

wieniu produktów spo ywczych i niewystarczaj$cej ilo%ci razowego pieczywa, 

kasz, ro%lin str$czkowych suchych, surowych warzyw i owoców. Z powy szego 

wynika,  e w badanej populacji spo ywane posi#ki by#y niew#a%ciwie skompono-

wane z punktu widzenia zasad prawid#owego  ywienia [10, 17, 18].

Je eli chodzi o dobowe spo ycie kwasu foliowego, to zaobserwowano 

kolejne niepokoj$ce zjawisko. W badanej grupie w wi!kszo%ci przypadków 

w diecie wyst!powa# niedobór folianów. Uzyskane wyniki s$ zbli one do 

opublikowanych przez innych autorów [1, 24]. Podobne spostrze enia poczy-

nili Wyka i Miko#ajczak [22]. W badaniach przeprowadzonych na grupie 

wroc#awskich kobiet wykazano niewystarczaj$ce spo ycie kwasu foliowego 

w %redniej ca#odziennej racji pokarmowej, które realizowa#o 70% zalece& 

Programu Pierwotnej ProÞ laktyki Wad Cewy Nerwowej. W badaniu Cha-

rzewskiej i wsp. [4] %rednie spo ycie kwasu foliowego kszta#towa#o si! 

u kobiet na poziomie 257 mcg, które realizowa#o 64% zalece&.

Uzyskane rezultaty bada& wskazuj$ na fakt,  e wi!kszo%" badanych 

kobiet (62%) spo ywa zbyt ma#e ilo%ci kwasu foliowego i nie realizuje ogól-

nie przyj!tych zasad racjonalnego od ywiania, co mo e odegra" powa n$ rol! 

w ich przysz#o%ci. Zebrane wyniki %wiadcz$ o konieczno%ci intensywniejszej 

edukacji i natychmiastowej korekty  ywieniowej w celu zapobiegania wadom 



100 Anna Krajewska-P#dzik, Anna S"owik-Gabryelska

cewy nerwowej u potomstwa. IntensyÞ kacja dzia#a& edukacyjnych na rzecz 

promocji zdrowia przysz#ych matek przyczyni#aby si! do rozwoju zachowa& 

prozdrowotnych i mog#aby sprzyja" kszta#towaniu pozytywnych nawyków 

 ywieniowych. Nale y w wi!kszym stopniu u%wiadamia" m#odym kobietom 

mo liwo%" stosowania suplementacji tej witaminy i uzupe#niania niedoborów 

w codziennej diecie produktami fortyÞ kowanymi w kwas foliowy. Wydaje 

si!,  e niedostatek wiedzy nie jest jedynym powodem stwierdzonych niepra-

wid#owo%ci  ywieniowych. Istotn$ rol! mo e tu odgrywa" brak motywacji 

i warunków do realizowania prawid#owego modelu  ywienia, g#!boko utrwa-

lone niew#a%ciwe nawyki, a tak e niedocenianie roli kobiet w kreowaniu zdrowia 

przysz#ych pokole&.

5. Wnioski

1. Spo ycie kwasu foliowego przez wi!kszo%" badanych kobiet by#o niewystar-

czaj$ce, a u 25% niedostateczne. 

2. +rednia poda  kwasu foliowego pokrywa#a zalecan$ norm! w 99,50% 

w przypadku studentek o niskiej i umiarkowanej aktywno%ci ruchowej oraz 

w 77,9% w przypadku dziewcz$t bardzo aktywnych sportowo.

3. Nie stwierdzono statystycznie istotnych ró nic w spo yciu kwasu foliowe-

go przez grupy studentek wyró nione ze wzgl!du na miejsce zamieszkania, 

stan od ywienia, jako%"  ywienia i aktywno%" ruchow$.
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Tabela 1

Poziom spo ycia kwasu foliowego

Liczba 

osób

Wielko%" spo ycia sodu (mg/doba)

niedobór norma wysoka 

liczba % liczba % liczba %

110 68 61,8 4 3,6 38 34,6

              Tabela 2

Zale no%" konsumpcji kwasu foliowego od miejsca zamieszkania

Miejsce 

zamieszkania

Liczba

osób

Spo ycie kwasu foliowego

obni one w normie wysokie

liczba % liczba % liczba %

Miasto 81 50 61,7 3 3,7 28 34,6

Wie% 29 18 62,1 1 3,5 10 34,5

Razem 110 68 61,8 4 3,6 38 34,6

Tabela 3

Zale no%" spo ycia kwasu foliowego od stanu od ywienia

Spo ycie 

kwasu 

foliowego

Liczba 

osób

Stan od ywienia BMI 

niedo ywienie norma nadwaga

liczba % liczba % liczba %

Niskie 68 5 7,3 59 86,8 4 5,9

W normie 4 4 100

Wysokie 38 6 15,8 31 81,6 1 2,6

Razem 110 11 10 94 85,5 5 4,5

Tabela 4

Zale no%" spo ycia kwasu foliowego od jako%ci  ywienia 

Spo ycie 

kwasu 

foliowego

Liczba 

osób

Jako%"  ywienia 

z#a
zaledwie 

dostateczna
dostateczna

liczba % liczba % liczba %

Niskie 68 24 35,3 30 44,1 14 20,6

W normie 4 2 50,0 2 50,0

Wysokie 38 9 23,7 20 52,6 9 23,7

Razem 110 35 31,8 50 45,5 25 22,7
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Tabela 5

Zale no%" spo ycia kwasu foliowego od aktywno%ci sportowo-rekreacyjnej

Spo ycie kwasu 

foliowego

Liczba 

osób

Aktywno%" sportowo-rekreacyjna

ma#a umiarkowana du a

liczba % liczba % liczba %

Niskie 68 30 44,8 27 39,7 11 16,4

W normie 4 2 50,0 2 50,0

Wysokie 38 14 35,9 22 57,9 2 5,1

Razem 110 46 41,8 49 44,6 15 13,6

Tabela 6

Poda  kwasu foliowego w diecie studentów 

w zale no%ci od aktywno%ci sportowej

Aktywno%" 

sportowo-

-rekreacyjna

Liczebno%" 

grupy

Zawarto%" 

%rednia X

+/–

Zawarto%" 

minimalna

['g]

Zawarto%" 

maksymalna

['g]

Norma 

['g]

Stosunek 

do normy

[%]

Ma#a 

i umiarkowana
95 268,66 84 984 270 99,5

Wysoka 15 241,46 144 377 310 77,9

Razem 110
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FOLIC ACID INTAKE IN FOOD RATIONS 

OF FEMALE PUBLIC HEALTH STUDENTS AT UNIVERSITY 

OF SZCZECIN

Summary

Among all nutrients considered, special attention should be paid to folic acids. 

These elements belong to the vitamin B group. Folic acids are an essential compo-

nent of each diet, being responsible for proper functioning of the circulatory system. 

DeÞ ciency among adults can lead to the development of such conditions as sclerosis 

or anemia. Moreover, insufÞ cient intake of folic acids can increase susceptibility 

of cells to neoplasmatic changes and can also cause psychical disorders such as 

depression. It is crucial to note that a deÞ ciency of folic acids in the diets of pregnant 

women can cause neural tube defects (NTD). Folic acid intake in Poland and other 

countries is proven to be at a very low level. The deÞ ciency of this nutrient is mag-

niÞ ed by improper storage, preparation and processing of food. The aim of the study 

was to evaluate folic acid intake among a group of female students and to establish 

a relationship between its consumption and diet quality, nutritional state and physical 

activity. 

The materials for analysis were data obtained in 2006–2007 from females of Public 

Health Studies, at the Institute of Physical Education, Faculty of the Natural Sciences, 

University of Szczecin. The research was conducted on women ages 19 to 25. The mate-

rial was based on 7 day eating reports, age, gender, living conditions during the studied 

period, family background and physical activity. The data served to evaluate daily intake 
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of folic acid and to establish a relationship between its consumption and diet quality, 

nutritional state and physical activity. 

It was concluded that folic acid intake in the research group was slightly below the 

recommended value. 62% of the female students proved to consume too little folic acid, 

with 28.4% of them being far below the recommended level, amounting to only 31.1% 

of the norm. For 34.6% of the subjects, the norm was exceeded, while the intake of 

the rest proved to be at the right level. No statistically signiÞ cant correlations were 

established between folic acid intake and nutritional state, diet quality, living conditions 

or physical activity.

Translation: Agnieszka Kraso*


