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Dokonano oceny spo¿ycia wybranych witamin i sk³adników mineralnych
u kobiet ciê¿arnych. Do oceny sposobu ¿ywienia zastosowano metodê 24-godzinnego wywiadu, trzykrotnie powtórzonego. Oceniane racje pokarmowe charakteryzowa³y siê zbyt nisk¹ zawartoci¹ witamin z grupy B, a zw³aszcza folianów (53% zalecanych wartoci) oraz witaminy B1 (70%) i B2 (82%), natomiast
zbyt wysok¹ zawartoci¹ witaminy A i E. W przypadku sk³adników mineralnych
odnotowano nisk¹ zawartoæ ¿elaza, miedzi, cynku i wapnia, natomiast wysok¹
zawartoæ fosforu oraz nieprawid³owy stosunek wapnia do fosforu.

S³owa kluczowe: witaminy, sk³adniki mineralne, dieta kobiet w ci¹¿y, pobranie witamin
i sk³adników mineralnych z dieta
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WSTÊP
Prawid³owe ¿ywienia kobiet w ci¹¿y, a nawet jeszcze przed zajciem w ci¹¿ê, jest istotnym warunkiem zdrowia zarówno matki jak i dziecka [1, 6, 9, 13, 14]. Bardzo wa¿nym
elementem w³aciwego ¿ywienia ciê¿arnych jest odpowiednie spo¿ycie witamin i sk³adników mineralnych, a wiêc sk³adników maj¹cych istotny wp³yw na kszta³towanie siê poszczególnych narz¹dów, prawid³owy przebieg ci¹¿y oraz samego porodu [1, 8, 9, 13, 14]. Podczas ci¹¿y grone mog¹ byæ nie tylko niedobory np. ¿elaza, cynku, jodu, wapnia, kwasu
foliowego czy witamin antyoksydacyjnych, ale równie¿ nadmiary, zw³aszcza witaminy A,
D i E. Powstaj¹ one najczêciej na skutek nadmiernej suplementacji diety preparatami witaminowymi [2, 3, 9, 11]. Warunkiem prawid³owego od¿ywiania kobiet w ci¹¿y jest wiec nie
tylko znajomoæ zasad racjonalnego ¿ywienia, ale równie¿ wiedza kobiet na temat wp³ywu
¿ywienia na przebieg ci¹¿y i porodu, prawid³owy rozwój dziecka zarówno fizyczny jak
i umys³owy oraz jego stan zdrowia w póniejszym okresie ¿ycia [1, 4, 8, 9].
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Przeprowadzone badania mia³y wiêc na celu ocenê spo¿ycia witamin i sk³adników mineralnych przez kobiety w ci¹¿y w poszczególnych trymestrach, a uzyskane wyniki stanowiæ
mog¹ podstawê do realizacji edukacji ¿ywieniowej, w celu kreowania w³aciwych zachowañ ¿ywieniowych u kobiet w ci¹¿y.
MATERIA£ I METODY
Oceniono sposób ¿ywienia kobiet ciê¿arnych (n=100), bêd¹cych w I, II i III trymestrze ci¹¿y
(odpowiednio 32, 33 i 35 kobiet), w wieku 18-40 lat. Badane kobiety by³y pacjentkami poradni
ginekologicznych z Warszawy i województwa mazowieckiego. Badania przeprowadzono w latach
2002-2003.
Do oceny wartoci od¿ywczej ca³odziennych racji pokarmowych wykorzystano 24-godzinny
wywiad ¿ywieniowy, trzykrotnie powtórzony (obejmuj¹cy 2 dni robocze i 1 wi¹teczny). Zawartoæ
witamin i sk³adników mineralnych obliczono korzystaj¹c z programu komputerowego ¯ywienie,
w którym bazê danych stanowi³y tabele sk³adu i wartoci od¿ywczej produktów spo¿ywczych [5, 7].
Uzyskane wartoci, zredukowano o tzw. straty nieuniknione i technologiczne [12], a nastêpnie porównano z obowi¹zuj¹cymi w Polsce normami ¿ywienia, dla kobiet ciê¿arnych, na poziomie bezpiecznym [17]. Dla porównania istotnoci ró¿nic pomiêdzy wartociami rednimi wykorzystano
analizê wariancji, przy poziomie ufnoci 95%.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
rednia wieku badanych kobiet wynosi³a 27,3 ± 5,2 lat, przy czym najwiêcej kobiet by³o
w wieku 18-30 lat (68%). Bior¹c pod uwagê wykszta³cenie stwierdzono, i¿ ponad po³owa
badanych (58%) posiada³a wykszta³cenie rednie, oko³o 25% wykszta³cenie wy¿sze, natomiast niewielki odsetek stanowi³y kobiety z wykszta³ceniem zawodowym i podstawowym.
redni wskanik masy cia³a BMI badanej grupy kobiet przed zajciem w ci¹¿ê wynosi³
22,3 ± 2,7, przy czym u 12% kobiet stwierdzono niedowagê (BMI < 19,8), za u 7% nadmiern¹ masê cia³a (BMI > 26). Natomiast redni przyrost masy cia³a w czasie trwania ci¹¿y
wynosi³, dla kobiet w I trymestrze 1,7 ± 1,3 kg, w I trymestrze 5,5 ± 3,0 kg, za w trzecim
13,3 ± 4,2 kg. Masa cia³a matki przed ci¹¿¹ oraz jej przyrost podczas ci¹¿y ma ogromne
znaczenie. Kobiety maj¹ce niedowagê przed ci¹¿¹ czêciej rodz¹ dzieci z ma³¹ mas¹ urodzeniow¹, a umieralnoæ oko³oprodowa ich dzieci jest czêstsza ni¿ u kobiet o prawid³owej
masie cia³a [14].
Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, i¿ spo¿ycie z diet¹ wszystkich
wybranych witamin, za wyj¹tkiem witaminy PP, by³o najni¿sze w 3 trymestrze ci¹¿y
(tab. I). Najwy¿sze spo¿ycia, w przypadku ocenianych witamin, odnotowano w 2 trymestrze (ró¿nice istotne statystyczne). Sytuacja ta mo¿e wynikaæ z faktu, i¿ w pierwszych
miesi¹cach wiadomej ci¹¿y, koniec pierwszego trymestru, kobiety bardziej zwracaj¹ uwagê na sposób ¿ywienia. Jednoczenie od koñca pierwszego trymestru lekarze zalecaj¹ stosowanie suplementacji diety, co w dalszym okresie mo¿e powodowaæ mniejsz¹ dba³oæ
o sposób ¿ywienia.
Odnosz¹c ocenione rednie spo¿ycie witamin z ca³odzienn¹ racj¹ pokarmow¹ do zalecanych norm na poziomie bezpiecznym, wykazano i¿ spo¿ycie witamin rozpuszczalnych
w t³uszczach tj. witaminy A i witaminy E, jak te¿ witaminy C by³o powy¿ej zalecanych
iloci, aczkolwiek rednie spo¿ycie witaminy A i C u kobiet w trzecim trymestrze obni¿y³o
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*  witaminê A i foliany wyra¿ono w mg
p  wyniki analizy wariancji dla otrzymanych wartoci rednich
NS  brak ró¿nic istotnych statystycznie pomiêdzy badanymi grupami (p >0,05)

siê o blisko 25% w porównaniu do obliczonej wartoci redniej (ró¿nice istotne statystyczne pomiêdzy trymestrami).
Podobne wyniki odnonie wysokiej zawartoci witaminy A w ca³odziennych racjach
pokarmowych kobiet w ci¹¿y odnotowali równie¿ inni autorzy [3, 10, 16]. St¹d te¿ niepokoj¹cym mo¿e byæ fakt rutynowego stosowania preparatów witaminowo-mineralnych
o wysokiej zawartoci ww. witaminy. Wed³ug wiatowej Organizacji Zdrowia przekroczenie dziennej dawki witaminy A wynosz¹cej 10 000 j.m. zwiêksza ryzyko powstawania wad
wrodzonych u dziecka: zniekszta³cenia czaszki, twarzy, wad serca, uszkodzeñ grasicy i orodkowego uk³adu nerwowego oraz zaburzeñ wzrostu [9, 14]. Z przeprowadzonych badañ
wynika, ¿e nie u wszystkich kobiet ciê¿arnych istnieje potrzeba stosowania dodatkowych
iloci witaminy A. Równie¿ wysokie zawartoci witaminy E, zarówno w badaniach w³asnych (rednio 13,9 mg/dzieñ  173% zalecanych wartoci), jak i innych autorów (11,8
mg/dzieñ  146% zalecanych wartoci) [3], sugeruj¹ zachowanie ostro¿noci w stosowaniu
suplementacji przez kobiety w ci¹¿y. Jednak z badañ zarówno w³asnych [2], jak i Koz³owskiej-Wojciechowskiej i wsp. [3] wynika, ¿e preparaty witaminowo-mineralne w czasie ci¹¿y przyjmowa³o odpowiednio 77% i 93% badanych kobiet.
rednie spo¿ycie z ca³odzienn¹ racj¹ pokarmow¹ witamin z grupy B w porównaniu do
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norm tj. witaminy B1, B2, B6, folianów, jak te¿ witaminy PP, by³o poni¿ej zalecanych wartoci. Najwy¿sze niedobory odnotowano w przypadku folianów  oko³o 50% oraz witaminy
B1  30%. W przypadku witamin B2 i PP odnotowano niedobory rzêdu 10-20% w stosunku
do wartoci po¿¹danych. Z badañ przeprowadzonych przez Instytut ¯ywnoci i ¯ywienia
[15] na ponad 600 osobowej grupie kobiet wynika, i¿ spo¿ycie witaminy B1 i B2 by³o niewystarczaj¹ce, zw³aszcza w drugiej po³owie ci¹¿y, niezale¿nie od miejsca zamieszkania
(miasto, wie). Równie¿ badania Weker i wsp. [16] wykaza³y, i¿ spo¿ycie witamin z grupy
B (z wyj¹tkiem witaminy B12) by³o niedoborowe, zw³aszcza w II po³owie ci¹¿y. Na podstawie uzyskanych wyników w³asnych oraz innych autorów nale¿a³oby zalecaæ suplementowanie diety kobiet w ci¹¿y witaminami z grupy B, a szczególnie kwasem foliowym, co jest
obecnie realizowane w zaleceniach lekarskich. Niedobór kwasu foliowego, poza ryzykiem
wady cewy nerwowej, niesie ze sob¹ równie¿ niebezpieczeñstwo przedwczesnego porodu
i ma³ej masy urodzeniowej noworodków, zaburzeñ wzrastania p³odu. Witamina ta bowiem
jest koenzymem warunkuj¹cym prawid³ow¹ syntezê kwasów nukleinowych [1, 4, 6, 13,
14]. Bardzo wa¿nym jest jednak prawid³owa, a czasami zwiêkszona (w grupach ryzyka)
poda¿ kwasu foliowego przed zajciem w ci¹¿ê, st¹d te¿ zaleca siê aby wszystkie kobiety
w wieku rozrodczym, zw³aszcza przed planowan¹ ci¹¿¹, przyjmowa³y 0,4 mg kwasu foliowego dziennie, jednak nie wiêcej ni¿ 1 mg/dzieñ [4, 14, 17]. Z badañ w³asnych [2] wynika
natomiast, ¿e kwas foliowy przed zajciem w ci¹¿ê przyjmowa³o jedynie 24% badanych
kobiet.
Podobnie jak w przypadku witamin, równie¿ w ocenie spo¿ycia zwi¹zków mineralnych,
najwy¿sze iloci badanych sk³adników odnotowano w 2 trymestrze ci¹¿y, za najni¿sze
w 3 trymestrze. Stwierdzone ró¿nice pomiêdzy trymestrami waha³y siê od kilku do kilkunastu procent (ró¿nice istotne statystyczne z wyj¹tkiem ¿elaza) (tab. II).
Istotne przekroczenia w spo¿yciu, blisko 2-krotne, odnotowano jedynie w przypadku
fosforu. Równie¿ stosunek spo¿ycia wapnia do fosforu w ocenianych racjach pokarmowych by³ nieprawid³owy, a udzia³ fosforu w diecie ponad 5-krotnie wy¿szy ni¿ wapnia, co
mo¿e mieæ w przysz³oci wp³yw na stan koæca zarówno matki jak i dziecka [1, 17]. Niedobór wapnia w czasie ci¹¿y wp³ywa nie tylko na obni¿on¹ gêstoæ kostn¹ u noworodka, ale
równie¿ zwiêkszon¹ czêstotliwoæ wystêpowania u matki nadcinienia ci¹¿owego, stanu
przedrzucawkowego oraz zwiêkszone ryzyko przedwczesnego porodu [13, 14].
Znacz¹ce niedobory w spo¿yciu, wród ocenianych sk³adników mineralnych odnotowano w przypadku ¿elaza (oko³o 50%), miedzi (35%) oraz wapnia (oko³o 25%), co wskazuje
na koniecznoæ zwiêkszonego spo¿ycia tych sk³adników z diet¹ lub ewentualnie suplementacjê diety w te pierwiastki. Jest to szczególnie istotne w przypadku ¿elaza, bowiem jego
niedobory zwiêkszaj¹ czêstoæ wystêpowania ma³ej masy urodzeniowej noworodka, przedwczesne porody oraz umieralnoæ oko³oporodow¹. Niedokrwistoæ ciê¿arnych mo¿e byæ
przyczyn¹ wystêpowania niedoborów ¿elaza u p³odu i noworodka, co w póniejszym okresie ich ¿ycia wi¹¿e siê z opónieniem rozwoju psychomotorycznego i umys³owego u dzieci
[4] Niedobór ¿elaza u ciê¿arnej wi¹¿e siê ze zwiêkszonym ryzykiem wyst¹pienia infekcji
w drogach moczowych, ma³ej masy urodzeniowej dziecka, porodu przedwczesnego i gorszym wynikiem oceny noworodka w skali Apgar, co wp³ywa na zwiêkszenie umieralnoci
oko³oporodowej dzieci [6, 9, 14]. Bardzo wa¿nym elementem diety jest równie¿ odpowiednia poda¿ miedzi, która odgrywa istotn¹ rolê w przyswajaniu ¿elaza, st¹d jej niedobór mo¿e
powodowaæ niedokrwistoæ i jej niekorzystne nastêpstwa [9].
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Zbyt niskie spo¿ycie wapnia, ¿elaza oraz witamin z grupy B odnotowali tak¿e w swoich
badaniach inni autorzy [3, 11, 15, 16]. Zaobserwowane nieprawid³owoci wynika³y na ogó³
z niskiego spo¿ycia produktów pochodzenia rolinnego, szczególnie warzyw i owoców,
produktów zbo¿owych z grubego przemia³u oraz mleka i jego przetworów.
Uzyskane wyniki badañ wskazuj¹ na potrzebê sta³ego monitorowania sposobu ¿ywienia
kobiet w okresie ci¹¿y oraz podjêcie dzia³añ edukacyjnych skierowanych do tej grupy spo³ecznej, aby zapobiec konsekwencjom zdrowotnym niedoborów lub nadmiarów pokarmowych, a zw³aszcza witamin i sk³adników mineralnych.
WNIOSKI
1. Najni¿sze zawartoci witamin i sk³adników mineralnych w ca³odziennych racjach
pokarmowych badanych stwierdzono u kobiet w III trymestrze ci¹¿y.
2. Oceniane racje pokarmowe charakteryzowa³y siê zbyt nisk¹ zawartoci¹ witamin
z grupy B, a zw³aszcza folianów (53% zalecanych wartoci) oraz witaminy B1 (70%) i B2
(82%), natomiast zbyt wysok¹ zawartoci¹ witaminy A i E.
3. W przypadku sk³adników mineralnych odnotowano nisk¹ zawartoci¹ ¿elaza, miedzi,
cynku i wapnia, natomiast wysok¹ zawartoci¹ fosforu oraz nieprawid³owy stosunek wapnia do fosforu (0,22).
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4. Ze wzglêdu na nisk¹ poda¿ niektórych sk³adników od¿ywczych, zw³aszcza ¿elaza
i folianów zaleca siê wybiórcz¹ suplementacjê preparatami witaminowo-mineralnymi oraz
prowadzenie edukacji ¿ywieniowej kobiet w okresie prokreacyjnym.
J . H a m u ³ k a, A . Wa w r z y n i a k
EVALUATION OF SELECTED VITAMINS AND MINERALS INTAKE
IN PREGNANT WOMEN
Summary
Evaluation of vitamins and minerals intake in pregnant women from Warsaw and Mazowsze
Region was performed. The study was done in 2002-2003 with participation of 100 women, aged 1040 years. The information about food intake was collected using 24-hour recall three times repeated.
The study showed too low intake of vitamins of group B, especially folates (53% recommended
value), vitamin B1 (70%), vitamin B2 (82%). Intake of fat-soluble vitamins A and E was too high,
above recommendation. Daily diet of pregnant women contained too low level of iron, copper, zinc
and calcium, and too high phosphorus, and incorrect calcium and phosphorus ratio (0.22).
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