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Wstęp. Wczesne ekspozycje żywieniowe kobiet ciężarnych
stają się głównymi determinantami prawidłowego rozwoju
płodów, a także kształtują obraz zdrowia przyszłych pokoleń.
Szereg dowodów naukowych wskazuje, że żywienie kobiet
ciężarnych może być przyczyną modyfikacji ekspresji genowej
i podatności na wiele chorób. Celem pracy była analiza relacji zwyczajów żywieniowych kobiet ciężarnych i dziennego
dostarczania składników pokarmowych oraz ich wpływu na
stan urodzeniowy noworodka.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 178. zdrowych
kobiet ciężarnych w wieku 19-38 lat, z wartością średnią (29,9
lat) będących w okresie od 1. do 4. doby po porodzie w oddziałach położniczo-noworodkowych szpitali województwa śląskiego. Badania przeprowadzono przy użyciu standaryzowanego
kwestionariusza Narodowego Instytutu Zdrowia – Jakościowego Kwestionariusza Żywieniowego (Diet History Questionnaire – DHQ II) oraz autorskiego kwestionariusza wywiadu.
Wyniki. W grupie badanych kobiet średnia wartość energetyczna całodziennej racji pokarmowej spożywanej podczas
ciąży wynosiła 2609,87±1199,86 kcal/dobę. Biorąc pod uwagę całkowity poziom spożycia tłuszczy w gramach, stwierdzono, że średni poziom spożycia tłuszczy stanowi 90,87±42,98g
(103,4% zalecanego spożycia), co jest wartością mieszczącą
się w normie podanej (46-90g + 13-16g) dla kobiet w ciąży.
Spożycie węglowodanów przez badane kobiety w ciąży jest
ponad dwukrotnie wyższe (244,4%) niż zalecana norma referencyjna. Kobiety rodzące noworodki z masą urodzeniową
w normie (2500-4000g) spożywały posiłki o mniejszej zawartości energetycznej, mniejszej zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów oraz cholesterolu, niż matki rodzące noworodki
z makrosomią. Istotną statystycznie korelacją okazała się korelacja ujemna między skalą Apgar a spożyciem alkoholu przez
kobietę ciężarną. W zakresie oszacowanych ilości dostarczanych grup artykułów żywnościowych, stwierdzono niezgodności z zalecanymi modelami racji pokarmowych dla kobiet
w ciąży. Wśród badanych kobiet, żadna nie przestrzegała diety
wegetariańskiej oraz żadna nie wykluczyła całkowicie z diety
takich produktów jak: mięso, ryby, jaja oraz produkty mleczne.
Wnioski. Zwyczaje żywieniowe kobiet ciężarnych wpływają na
nieprawidłową strukturę w zakresie dziennego spożycia wybranych składników pokarmowych, udziału energii, zawartości poszczególnych grup produktów żywnościowych. Średnie
spożycie całkowitej ilości owoców oraz średnie spożycie cukrów dodanych w dziennej racji pokarmowej kobiet ciężarnych
znacznie przekracza zalecane normy dla kobiet w ciąży. Nie
stwierdzono korelacji między spożyciem ilości kwasów omega 3 a masą ciała noworodka.
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WSTĘP
Wczesne ekspozycje żywieniowe kobiet ciężarnych stają się głównymi determinantami prawidłowego rozwoju płodów, a także kształtują
obraz zdrowia przyszłych pokoleń. U podstaw
paradygmatów epigenetycznych leżą wszelkie
zmiany w diecie, które wywołują wzrost liczby
współczesnych chorób metabolicznych. Szereg
dowodów naukowych wskazuje, że żywienie
kobiet ciężarnych może być przyczyną modyfikacji ekspresji genowej i podatności na wiele
chorób. Nowoczesne badania żywieniowe stanowią podstawę do opracowywania coraz nowszych modeli żywieniowych. Wzrasta również
zainteresowanie wokół efektów zdrowotnych
poszczególnych składników odżywczych w diecie kobiety ciężarnej [1]. Odżywianie się kobiet
w ciąży jest podstawową determinantą dla
wzrostu płodu, wagi urodzeniowej i zachorowalności oraz długoterminowych nieodwracalnych skutków szkodliwych dla płodów [2].
Współczesna cywilizacja charakteryzuje się
dużym spożyciem pożywienia o wysokim indek-
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sie glikemicznym i energetycznym, oraz przetworzonych produktów spożywczych z dużą
ilością soli i substancji chemicznych [3]. Okres
przedkoncepcyjny oraz ciąży stanowią szczególny czas, gdzie preferencje żywieniowe nabierają
znaczenia. Sposób żywienia kobiety ciężarnej
należy do najważniejszych czynników środowiskowych odpowiadających za prawidłowy przebieg ciąży, rozwój płodu oraz stan zdrowia
dziecka w późniejszym życiu. Wzrasta zainteresowanie współczesnej medycyny wokół występowania efektów zdrowotnych wynikających
z dostarczania składników odżywczych przez
kobiety ciężarne, ich wpływu na przebieg ciąży
i rozwój płodu [4].
W świetle badań naukowych, jedną z najbardziej teratogennych i toksycznych substancji, po
którą często sięgają kobiety ciężarne jest alkohol. Spożywanie alkoholu w ciąży może być
przyczyną wewnątrzmacicznego zahamowania
wzrostu płodu oraz porodu przedwczesnego.
W Polsce odnotowuje się 10 000 urodzeń noworodków z niską urodzeniową masą ciała na
skutek spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Według stanowiska Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) zaleca się ograniczenie spożycia alkoholu w czasie
ciąży do 1 jednostki alkoholu [5]. Natomiast
ACOG (American Congress of Obstetricians and
Gynaecologists) rekomenduje zupełną abstynencję spożywania alkoholu przez kobietę ciężarną
[6]. Dostarczanie składników pokarmowych
w ciąży wpływa na prawidłowe tempo wzrostu
płodu, dojrzewanie organów wewnętrznych
i szlaków metabolicznych, jak również doznań
smakowych, które kształtują późniejsze preferencje żywieniowe dziecka [7]. Środowisko
odżywcze, w jakim rozwija się płód lub noworodek wpływa na wystąpienie ryzyka rozwoju
zaburzeń metabolicznych w późniejszym okresie życia. Naukowcy sugerują, że wystąpienie
niektórych chorób u dorosłych może być związane z żywieniem prenatalnym, ze względu na
możliwość zaistnienia modyfikacji genowej
(zmiany ekspresji genów: metylacji DNA, modyfikacji histonów i mikro RNA) i wynikającą
z tego trwałą pamięcią wcześniejszych stanów

odżywczych. Istnieją dowody naukowe przeprowadzane na modelach zwierzęcych, iż takie
programowanie epigenetyczne powinno być
postrzegane, jako zjawisko międzypokoleniowe
(transgenerational phenomenon), stąd konieczne jest podjęcie inicjatyw profilaktycznych u kobiet w ciąży [8].

CEL PRACY
Celem pracy była analiza relacji zwyczajów
żywieniowych kobiet ciężarnych i dziennego
dostarczania składników pokarmowych oraz ich
wpływu na stan urodzeniowy noworodka.

MATERIAŁ I METODY
Badaniem objęto grupę 178. zdrowych kobiet
ciężarnych w wieku 19–38 lat, z wartością średnią (29,9 lat) będących w okresie od 1. do 4.
doby po porodzie w oddziałach położniczonoworodkowych szpitali województwa śląskiego. Badania przeprowadzono przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza Narodowego
Instytutu Zdrowia – Jakościowego Kwestionariusza Żywieniowego (Diet History Questionnaire – DHQ II) oraz autorskiego kwestionariusza wywiadu. Standaryzowany kwestionariusz
DHQ II dotyczy badania żywienia w okresie
ostatnich 12. miesięcy, stąd włączono do badania kobiety bezpośrednio po zakończeniu ciąży
fizjologicznej.
Wstępnie zakwalifikowano 178 kobiet, jednak po weryfikacji wszystkich kwestionariuszy
odrzucono 75 ze względu na brak 100% ich
wypełnienia Ostatecznie wyłoniono 103 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy, które
poddano analizie statystycznej.

WYNIKI
Wiek badanych kobiet ciężarnych zawierał się
w przedziale 19–38 lat. Większość (81,55%)
stanowiły kobiety w wieku 26-35 lat, niespełna 8% stanowiła grupa pacjentek powyżej 35.
roku życia, natomiast 10,68% badanych kobiet
było w wieku 19-25 lat. Dominującą grupę – 81

Tab. 1. Stan urodzeniowy noworodków
Analizowane zmienne

Średnia ± SD

Masa urodzeniowa [g]
3405,08 ± 443,58
Długość urodzeniowa [cm]
54,60 ± 3,05
Skala Apgar – punktacja w 1 minucie
9,72 ± 0,69
SD – odchylenie standardowe
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Mediana

Min

Max

3520
54
10

2510
49
6

4200
62
10
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na 103 (78,64%) stanowiły mężatki, 17,47% –
niezamężne, 3,89% – rozwódki. Większość
badanych kobiet 69 (66,99%) posiadała wykształcenie wyższe oraz średnie – 25 (24,27%).
Status socjoekonomiczny, 57 (55,34%) kobiet
określa jako dobry, 2 (1,65%) jako bardzo
dobry. Badane to głównie mieszkanki dużych
miast (46,60% badanych).
Stan urodzeniowy noworodków oceniano na
podstawie urodzeniowej masy ciała, długości
ciała oraz uzyskanej punktacji w skali Apgar
ocenianej w pierwszej minucie życia. Średnia
urodzeniowa masa ciała noworodka wyniosła
3405,08g ± 443,58 (min. 2510g – max.
4200g). Średnia długość ciała noworodka –
54,60 ± 3,05 cm (min. 49cm – max.62cm,).
Średnia punktacja w skali Apgar – 9,72 ± 0,69
(min. 6 – max. 10), 9,7% noworodków osiągnęło urodzeniową masę ciała powyżej 4000g
(tab.1., ryc.1.,2.).
W grupie badanych kobiet średnia wartość
energetyczna całodziennej racji pokarmowej
spożywanej podczas ciąży wynosiła 2609,87
±1199,86 kcal/dobę (min. 1000 kcal/dobę
– max. 6394 kcal/dobę). Uśredniając normę zalecanego spożycia dla kobiet w ciąży (uwzględniającą stan fizjologiczny, wiek, masę ciała, aktywność fizyczną) wartość energetycznej dziennej racji pokarmowej wg zaleceń wynosi 2375g2475g. Wyniki w badanej grupie wskazują spo-

życie energii na poziomie 124,6% zalecanego
spożycia u kobiet w ciąży (tab.2.).
Średni poziom spożycia wybranych składników pokarmowych jest nieco wyższy niż poziom EAR, zwykle przekracza zalecane normy.
Biorąc pod uwagę całkowity poziom spożycia
tłuszczy w gramach, stwierdzono, że średni
poziom spożycia tłuszczy stanowi 90,87±
42,98g (103,4% zalecanego spożycia), co jest
wartością mieszczącą się w normie podanej (4690g + 13-16g) dla kobiet w ciąży.
Spożycie węglowodanów przez badane kobiety w ciąży jest ponad dwukrotnie wyższe
(244,4%) niż zalecana norma referencyjna
(średnio 369,78±202,41g/os/d).
Średni poziom spożycia białek mieści się
powyżej normy referencyjnej EAR (140,8%),
podanej w przedziale 54-96g i wynosi średnio
91,30±42,69 g/os/d.
Średnie dostarczanie cholesterolu jest równe dopuszczalnej normie tj. 304,55±158,03mg
(EAR = 89,0%) Wartość procentowa udziału
energii pochodzącej z tłuszczy, węglowodanów
i białek mieści się w górnej granicy zalecanej
normy (tab.2.).
Wpływ spożycia wybranych składników
pokarmowych oraz udział procentowy energii
w dziennej racji pokarmowej kobiet ciężarnych
na masę ciała noworodka prezentuje tabela 3.
Kobiety rodzące noworodki z masą urodze-

Ryc. 1. Urodzeniowa masa ciała noworodków

Ryc. 2. Punktacja w skali Apgar
w pierwszej minucie życia
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Tab. 2. Energia oraz składniki pokarmowe w dziennej racji pokarmowej kobiet ciężarnych w odniesieniu do
zalecanych norm referencyjnych
Energia
Składnik pokarmowy
Os/dzień

Min

Max

Energia
Energy USDA kcal/os/d

1000

Tłuszcz
Total fat G USDA

35,4

Węglowodany
Carbohydrate g USDA

98,1

Białko
Protein G USDA

29,8

276

Alcohol_G_USDA

Średnia ±Sd

EAR*

EAR
% zalecanego spożycia

Min
EAR
[% z
normy]

Max
EAR
[% z
normy]

Norma*
referencyjna

124,6%

95,6%

99,7%

1900-2000kcal
+ 475 kcal
w ciąży czyli
2375-2475

85,3

103,4%

80,5%

144,6%

46-90g + 1316 g w ciąży
czyli 59g-106g

330

244,4%

85,9

140,8%

6394 2609,87±1199,86 2367

250

90,87±42,98

1058 369,78±202,41
91,30±42,69

244,4% 244,4%
89,5%

EAR 135 g
RDA175g

159,1%

EAR 135 g
RDA175g

0

11,4

0,81±1,55

0,2

-

-

-

-

Cholesterol_MG_USDA

101

780

304,55±158,03

267

89,0%

89,0%

89,0%

<300 mg

Nasycone kwasy tłuszczowe
(NKT) Total saturated fatty
acids G_USDA

12,1

113

33,90±18,74

31,1

137,6%

137,6% 137,6%

22,6

Jednonienasycone kwasy
tłuszczowe (JKT) Total
monounsaturated fatty
acids G_USDA

11,2

98,8

31,69±15,10

28,5

105,2%

105,2% 105,2%

27,1

Wielonienasycone kwasy
tłuszczowe (WKT) Total
polyunsaturated fatty acids
G_USDA

5,6

64,8

17,43±9,25

15,6

86,2%

86,2%

86,2%

18,1

Trans 18:1 (trans-octadecenoic acid)

1

17,5

4,49±2,41

4,3

-

-

-

-

Trans 18:2 (trans-octadecadienoic acid)

0,1

2

0,65±0,35

0,6

-

-

-

-

Trans 16:1 (trans-hexadecenoic acid)

0

0,3

0,02±0,04

0

-

-

-

-

%Energy from TOTAL_FAT

14,9

51,4

31,95±6,32

32,4

129,6%

%Energy from
CARBOHYDRATE

35,4

81,3

55,73±8,45

54,6

109,2%

78,0%

109,2%

50-70%

%Energy from PROTEIN

6,9

28,3

14,35±3,07

14,8

148,0%

98,7%

148,0%

10-15%

108,0% 129,6%

25-30%

EAR* – średnia dla badanej grupy; EAR – poziom średniego zapotrzebowania grupy; RDA Recommended Dietary Allowance
– poziom zalecanego spożycia; * – wg Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja (2012) red. M. Jarosz dla kobiet
w ciąży w wieku >19 lat

Tab. 3. Masa ciała noworodka a udział procentowy energii i składników pokarmowych w dziennej racji
pokarmowej
Energia
Składniki pokarmowe
ENERGY_KCAL_USDA
PROTEIN_G_USDA
TOTAL_FAT_G_USDA
CARBOHYDRATE_G_USDA
ALKOHOL_G_USDA
CHOLESTEROL_MG_USDA
%Energy from TOTAL_FAT_G_USDA
%Energy from CARBOHYDRATE_G_USDA
%Energy from PROTEIN_G_USD
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Masa ciała noworodka
Masa ciała
w normie

Makrosomia

2580,79±1190,19
90,4±42,01
89,90±41,90
365,29±203,52
0,77±1,59
298,85±155,29
31,99±6,44
55,63±8,54
14,38±3,15

2880,40±1321,31
99,73±50,26
99,86±53,77
411,5±196,91
1,22±1,21
357,6±181,82
31,56±5,37
56,63±7,91
13,99±2,25

P (test
T Studenta)
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns

(p=0,455767)
(p=0,513863)
(p=0,489105)
(p=0,495425)
(p=0,384614)
(p=0,266015)
(p=0,837574)
(p=0,724813)
(p=0,700708)
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niową w normie (2500-4000g) spożywały posiłki
o mniejszej zawartości energetycznej, o mniejszej
zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów
oraz cholesterolu niż matki rodzące noworodki z makrosomią. Obserwowane różnice nie są
istotne statystycznie (tab.3.).
Dokonując analizy deklaracji spożywania
alkoholu w ciąży stwierdzono, że 58 (56,31%)
kobiet w czasie ciąży spożywało alkohol. Analizując równocześnie wpływ spożycia alkoholu
na parametry antropometryczne noworodka,
nie zaobserwowano różnic istotnych statystycznie (tab.4.). Natomiast analizując ilość spożywanego alkoholu w dziennej racji pokarmowej
przez kobiety ciężarne zaobserwowano korelację istotną statystycznie. Istotną statystycznie
korelacją okazała się korelacja ujemna między
skalą Apgar a spożyciem alkoholu przez kobietę ciężarną (im więcej alkoholu spożywają kobiety będące w ciąży. tym niższa wartość w skali
Apgar w 1.minucie (ryc.3).

Analizując wpływ spożycia kwasów omega-3
na masę ciała noworodka stwierdzono, że kobiety, które spożywały kwasy omega-3 na średnim
poziomie 2,27±1,45g urodziły noworodki o masie ciała w normie (2500g-4000g). Kobiety, które
urodziły noworodki o masie >4000g spożywały większą ilość kwasów omega-3 (średnio
2,52±1,83g). Nie były to różnice istotne statystycznie (tab.5.). Zmierzono korelację między
spożyciem kwasów omega-3 a masą ciała noworodka. Stwierdzono, że korelacja nie jest istotna
statystycznie – wynosi 0,0028 (p = 0,978). Brak
istotnej statystycznie zależności między badanymi parametrami przedstawia rycina 4.
Dokonano oceny dziennego spożycia poszczególnych grup produktów żywnościowych
i odniesiono wybrane grupy do zalecanych
przez Instytut Medycyny Stanów Zjednoczonych norm spożycia DRI. Oszacowano średnie
spożycie całkowitej ilości zbóż, które wynosiło
6,51±3,17 ekwiwalentów uncji (1 oz= 28,34g)

Tab. 4. Wpływ spożycia alkoholu przez kobiety w ciąży na masę i długość ciała noworodka oraz punktację
w skali Apgar w 1. minucie życia
Analizowane zmienne
Alkohol w ciąży – tak (n=58)
Alkohol w ciąży – nie (n=45)
Test ANOVA

Masa ciała
noworodka

Długość ciała
noworodka

Apgar

3410,36±477,63
3377,57±409,39
Ns (p=0,717744)

54,61±3,14
54,45±2,96
Ns (p=0,805074)

9,90±0,83
9,73±0,50
Ns (p=0,828279)

Ryc. 3. Wpływ spożycia alkoholu przez kobiety ciężarne na punktację w skali Apgar w 1. minucie życia
u noworodka
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i mieściło się w zalecanym spożyciu od 3 – 10
uncji dziennie. Natomiast spożycie zbóż pełnoziarnistych powinno stanowić połowę całkowitego spożycia zbóż, w związku z tym stwierdzono, niezgodność z zaleceniami. Badana grupa
kobiet średnio spożywała dziennie 0,94 uncji
zbóż nierafinowanych, natomiast zbóż pozostałych 5,53 uncji. Średnie spożycie ilości warzyw
(bez warzyw strączkowych) było zgodne z zaleceniami i wynosiło 2,68±2,25 uncji. Podobnie w przypadku spożycia całkowitej ilości
produktów mlecznych (2,99±3,25 ekwiwalentów szklanek) oraz mięsa i ryb (4,16±2,78 oz).
Natomiast w dziennej racji pokarmowej kobiet
ciężarnych ponad normę wyniosło średnie spożycie całkowitej ilości owoców (3,54±2,78
ekwiwalentów filiżanki) i było niezgodne z DRI
(1-2. ekwiwalentów filiżanki).
Kobiety ciężarne spożywały średnio 27,24±
31,10 równoważnika cukrów dodanych, co
stanowiło 108,96g (29,4% z całkowitej ilości
węglowodanów), przekraczając tym samym
zalecane 10% z całkowitego dziennego spożycia węglowodanów, które w badanej grupie
wynosiło 369,78±202,41g. Tabela 6 przedstawia wyniki średniego dziennego spożycia grup
produktów żywnościowych opartych na zaleceniach piramidy żywieniowej.

DYSKUSJA
W pracy dokonano oceny diety kobiet w ciąży
na podstawie analizy dostarczania energii oraz
wybranych składników pokarmowych w dziennej racji pokarmowej, odnosząc wybrane dane

Tab. 5. Wpływ spożycia kwasów
omega-3 na urodzeniową masę
ciała noworodka

szczegółowe do zaleceń dla kobiet w ciąży dla
populacji polskiej według Instytutu Żywności
i Żywienia. Badania potwierdziły liczne nieprawidłowości w ilościowej oraz jakościowej ocenie dziennych racji pokarmowych u kobiet
w ciąży. Fizjologia ciąży stanowi czynnik sam
w sobie konieczności wystąpienia dodatniego bilansu energetycznego oraz nadwagi [9]. W badaniach własnych średnia wartość energetyczna całodziennej racji pokarmowej spożywanej
podczas ciąży wynosiła 2609,87±1199,86 kcal/
dobę, tym samym wykraczała poza zalecane
normy EAR przez IŻŻ (124%EAR). Wśród
publikowanych wyników spotyka się duże rozbieżności między kalorycznością notowanych
jadłospisów kobiet ciężarnych. Myszkowska
– Ryciak i wsp. zauważa duże zróżnicowanie
w obrębie grupy pod względem udziału energii
w dziennej racji żywieniowej kobiet ciężarnych
od 1310 kcal do 2573kcal. W badaniach własnych stwierdzono jeszcze większą rozpiętość
podaży energii od 1000kcal do 6394kcal/d.
W badaniach Myszkowskiej–Ryciak i wsp.
udział tłuszczów w diecie kobiet wynosił 33,1%
±4,9% i był nieznacznie wyższy niż w badaniach własnych (31,95%±6,32%) oraz nieznacznie przekraczał zalecane normy [10].
W świetle danych literaturowych w Polsce
jedną z najbardziej powszechnych wad żywieniowych jest nadmierne spożycie tłuszczu oraz
cholesterolu, które stają się przyczyną wielu
chorób przewlekłych [11]. Spożycie dzienne
tłuszczu całkowitego u badanych kobiet ciężarnych wykraczało poza zalecane normy dla
kobiet w ciąży. W badaniach własnych oprócz

P=0,617259
(Test T Studenta)
Zmienna
Omega 3 fatty acids [g]

Masa ciała noworodka
Norma

Makrosomia

2,27 ± 1,45

2,52 ± 1,83

* dzienne zapotrzebowanie na kwasy omega-3: 1–1,5 g.

Ryc. 4. Spożycie kwasów omega-3 przez kobiety ciężarne a masa ciała noworodka
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Tab. 6. Dzienne spożycie przez kobiety w ciąży grup żywności na podstawie piramidy żywieniowej
Grupy żywności
na podstawie piramidy żywności

Średnie spożycie
±SD

Min

Max

Mediana

DRI zalecenia

Całkowita ilość zbóż w ekwiwalentach uncji
MPED_GRAIN_TOTAL_USDA
Total number of grain ounce equivalents

6,51±3,17

1,50

19,20

5,90

3-10 ounce equivalents

Ilość pełnoziarnistych zbóż w ekwiwalentach
uncji MPED_GRAIN_WHL_USDA
Number of whole grain ounce equivalents

0,94±0,84

0,00

6,40

0,80

to equal half of
total grain ounce
equivalents

Ilość niepełnoziarnistych zbóż w ekwiwalentach
uncji MPED_GRAIN_NWHL_USDA
Number of non-whole grain ounce equivalents

5,53 ±2,87

1,10

16,80

5,00

Całkowita ilość warzyw bez roślin strączkowych
MPED_VEGETABLE_TOTAL_USDA Total number
of vegetable cup equivalents, excl legumes

2,68±2,25

0,50

17,90

2,30

Warzywa ciemno-zielone
MPED_VEGETABLE_DRKGR_USDA Number
of dark-green vegetable cup equivalents

0,33±0,52

0,00

2,90

0,10

Warzywa pomarańczowe
MPED_VEGETABLE_DPYEL_USDA Number
of orange vegetable cup equivalents

0,34±1,29

0,00

13,00

0,10

Ilość białych ziemniaków
MPED_VEGETABLE_POTATO_USDA
Number of white potato cup equivalents

0,64±0,54

0,00

2,60

0,50

Ilość innych warzyw bogatych w skrobię
MPED_VEGETABLE_STARCY_USDA Number
of other starchy vegetable cup equivalents

0,03±0,05

0,00

0,20

0,00

Pomidory
MPED_VEGETABLE_TOMATO_USDA
Number of tomato cup equivalents

0,44±0,38

0,00

2,00

0,30

Pozostałe warzywa
MPED_VEGETABLE_OTHER_USDA
Number of other vegetable cup equivalents

0,68±0,74

0,00

5,00

0,50

Całkowita ilość owoców
MPED_FRUIT_TOTAL_USDA
Number of other fruit cup equivalents

3,54±2,78

0,40

13,20

2,70

Owoce cytrusowe,melony, jagody
MPED_FRUIT_CITMLB_USDA
Number of citrus, melon, berry cup equivalents

1,29±1,28

0,10

6,00

0,80

Pozosałe owoce
MPED_FRUIT_OTHER_USDA
Number of other fruit cup equivalents

2,19±1,90

0,10

9,70

1,70

Ilość produktów mlecznych w ekwiwalencie
szklanki MPED_DAIRY_TOTAL_USDA
Total number of milk group (milk, yogurt &
cheese) cup equivalents

2,99±3,25

0,10

20,80

2,10

Mleko
MPED_DAIRY_MILK_USDA
Number of milk cup equivalents

1,76±3,05

0,00

20,70

0,80

Jogurty
MPED_DAIRY_YOGURT_USDA
Number of yogurt cup equivalents

0,35±0,35

0,00

1,50

0,30

Sery
MPED_DAIRY_CHEESE_USDA
Number of cheese cup equivalents

0,79±0,75

0,00

3,70

0,60

Mięso i ryby
MPED_M_MPF_USDA
Oz cooked lean meat from meat, poultry, fish

4,16±2,78

0,60

21,50

3,20

1-4 cup equivalents

1-2½ cup equivalents

2-3 cup equivalents

2-7 ounce equivalents

77

© GinPolMedProject 4 (42) 2016: 071-080

Tab. 6. (ciąg dalszy)
Grupy żywności
na podstawie piramidy żywności

Min

Max

Mediana

1,09±0,93

0,00

5,00

0,90

0,0097±0,08

0,00

0,80

0,00

Kiełbasy
MPED_M_FRANK_USDA Oz cooked lean meat
from franks, sausages, luncheon meats

1,51±1,38

0,00

9,80

1,10

Mięso z kurczaka i innego drobiu MPED_M_POULT_USDA Oz cooked lean meat from chicken,
poultry, and other poultry

0,83±0,81

0,00

5,60

0,60

Ryby i owoce morza bogate w omega3
MPED_M_FISH_HI_USDA Oz cooked lean meat
from fish, other seafood high in omega-3

0,16±0,38

0,00

3,50

0,00

Ekwiwalent uncji ilości ryb i owoców morza
z niską zawartością omega3
MPED_M_FISH_LO_USDA Oz cooked lean meat
from fish, other seafood low in omega-3

0,37±0,80

0,00

7,80

0,20

Jaja
MPED_M_EGG_USDA
Oz equivalents of lean meat from eggs

0,38±0,40

0,00

2,10

0,30

Produkty sojowe
MPED_M_SOY_USDA
Oz equivalents of lean meat from soy product

0,001±0,009

0,00

0,10

0,00

Orzechy i nasiona
MPED_M_NUTSD_USDA Oz equivalents of lean
meat from nuts and seeds

0,64±1,56

0,00

10,30

0,20

Ilość gotowanej, suchej fasoli i grochu
MPED_LEGUMES_USDA Number of cooked dry
beans and peas cup equivalents

0,004±0,02

0,00

0,10

0,00

Ilość uznaniowa oleju wyrażona w gramach
MPED_DISCFAT_OIL_USDA
Grams of discretionary oil

20,48±15,34

3,20

110,00

16,70

Ilość tłuszczu stałego wyrażona w gramach
MPED_DISCFAT_SOL_USDA
Grams of discretionary solid fat

54,59±30,91

15,50

185,00

49,30

Równoważnik łyżeczki cukrów dodanych
MPED_ADD_SUG_USDA
Teaspoon equivalents of added sugars

27,24±31,10

2,40

179,00

18,00

Gotowane chude mięso(wołowina, wieprzowina, cielęcina i jagnięcina)
MPED_M_MEAT_USDA Oz cooked lean meat
from beef, pork, veal, lamb, and game
Podroby
MPED_M_ORGAN_USDA
Oz cooked lean meat from organ meats

Średnie spożycie
±SD

DRI zalecenia

1 uncja (oz) = 28,3495 g
1 Teaspoon equivalents = 4 g
1 cup equivalents= 225 ml
DRI – Dietary Reference Intake

wysokiego spożycia tłuszczu, również zaobserwowano wysoki poziom cholesterolu w dziennej racji pokarmowej u kobiet w ciąży. Według
aktualnych zaleceń IŻŻ poziom podaży cholesterolu powinien wynosić poniżej 300 mg/dzień.
W badanej grupie kobiet średnie wartości spożycia cholesterolu wynosiły 304,55±158,03mg.
Udział procentowy energii pochodzącej z węglowodanów w badaniach własnych wynosił
55,73±8,45%, mieszcząc się w zaleceniach IŻŻ.
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Podobne wyniki stwierdzono w przypadku
dostarczania energii pochodzącej z białek, udział
procentowy był zgodny z zaleceniami IŻŻ
i wynosił 14,35±3,07%. Natomiast zaobserwowano znaczne przekroczenie norm spożycia
całkowitej ilości węglowodanów wyrażonych
w gramach w dziennej racji pokarmowej
(244,4% normy na poziomie EAR). Wiązało się
to z dużym spożyciem przez badaną grupę
kobiet cukrów dodanych, w tym sacharozy.
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Dokonując analizy wpływu spożycia wybranych składników pokarmowych, na wybrane
parametry stanu urodzeniowego noworodka
(masę i długość ciała oraz punktację Apgar w 1.
minucie), nie uzyskano potwierdzenia bezpośrednich korelacji istotnych statystycznie, poza
faktem, iż spożywanie alkoholu przez kobiety
w ciąży ma istotny wpływ na obniżenie oceny
stanu zdrowia noworodka w 1. minucie życia
według skali Apgar. Spożywanie alkoholu w ciąży może stać się głównym czynnikiem wywołującym zahamowanie wewnątrzmacicznego
wzrastania płodu. W badaniach własnych stwierdzono znacznie częstszy udział alkoholu, jako
czynnika zachowań antyzdrowotnych (56,31%
kobiet ciężarnych spożywa alkohol w ciąży).
Podobne wyniki zaobserwowali Wierzejska
i wsp. stwierdzając u 52% badanych spożycie
alkoholu w ciąży z różną częstotliwością, jednak nie uzyskano bezpośredniego wpływu na
urodzeniową masę ciała noworodków i punktację w skali Apgar [12]. W badaniach własnych
uzyskano podobne wyniki w przypadku braku
korelacji pomiędzy ilością spożywanego alkoholu a masą i długością ciała noworodka, natomiast odmienne w korelacji między ilościowym
spożyciem alkoholu a punktacją w skali Apgar
w 1. minucie życia noworodka. Stwierdzono, że
im więcej kobiety ciężarne spożywają alkoholu,
tym niższy jest wynik punktacji Apgar w 1.
minucie życia noworodka. Dotychczas brakuje
polskich danych podających dokładną ilość alkoholu spożywanego przez kobiety ciężarne.
W badaniach własnych zastosowanie analizy
programowej Diet*Calc, pozwoliło na ustalenie
dziennego spożycia alkoholu przez kobiety ciężarne, które wynosiło 0,81±1,55 g/d (min – 0,
max -11,4g/d). Udział alkoholu w diecie kobiet
ciężarnych pochodził głównie ze spożywania
alkoholi niskoprocentowych (piwo, wino). Ze
względu na przepuszczalność łożyska literatura
podaje, że po 40. – 60. minutach od spożycia
płód ma taką samą zawartość alkoholu we krwi,
jak kobieta ciężarna. Dotychczas brakuje ustalonej dawki alkoholu, która byłaby szkodliwa
dla płodu, czy też wpływałaby na przebieg ciąży, dlatego kobiety ciężarne nie powinny spożywać alkoholu [13].
Ocena jakości żywienia polega nie tylko na
ocenie wartości energetycznej i odżywczej diety, ale również na ocenie konsumpcji odpowiednich grup produktów spożywczych, na zdiagnozowaniu ewentualnych nadmiarów czy ilości
niedoborowych. O prawidłowości żywienia
decyduje odpowiedni skład produktów zawartych w diecie oraz wielkość ich spożycia [14].

Stąd też w badaniach własnych oszacowano
ilość dostarczanych grup artykułów żywnościowych, stwierdzając pewne niezgodności z zalecanymi modelami racji pokarmowych dla kobiet
w ciąży. Wśród badanych kobiet, żadna nie
przestrzegała diety wegetariańskiej oraz żadna
nie wykluczyła całkowicie z diety takich produktów, jak: mięso, ryby, jaja oraz produkty
mleczne.
Stwierdzone spożycie produktów zbożowych
w ilości 184,49g (6,51±3,17oz) było znacznie
poniżej zaleceń dla kobiet, które wynosi 280g/
d, natomiast mieściło się w granicach zaleceń
DRI dla kobiet w ciąży. Zaobserwowano niekorzystny stosunek spożywanych produktów ze
zbóż pełnoziarnistych do zbóż niepełnoziarnistych. Spożycie produktów zbożowych ze zbóż
nierafinowanych powinno wynosić według DRI
połowę ilości wszystkich spożywanych produktów zbożowych, natomiast badana grupa dostarczała jedynie 26,64g (0,94±0,84oz), co
stanowiło 15% całkowitej ilości produktów
zbożowych.
Podaż mięsa w okresie ciąży powinna wynosić ok. 150-200g na dobę, w tym dwa razy
w tygodniu zalecane jest włączenie do diety ryb.
W badaniach własnych obserwowano spożycie
mięsa i ryb w ilości 118g/d (4,16±2,78oz), co
było nieznacznie poniżej zaleceń (79%), gdzie
spożycie ryb i owoców morza zarówno bogate,
jak i ubogie w kwasy omega – 3 stanowiło
zaledwie 15 g/dobę, a spożycie powinno wynosić dla kobiet dorosłych 30g.
Średnie spożycie warzyw było zgodne z zaleceniami DRI, natomiast w dziennej racji pokarmowej kobiet ciężarnych ponad normę
wyniosło średnie spożycie całkowitej ilości
owoców (3,54±2,78 ekwiwalentów filiżanki)
i było niezgodne z DRI – (1-2 ekwiwalentów
filiżanki). Odmienne wyniki badań prezentuje
Mędrala – Kuder wykazując zbyt niskie spożycie owoców, warzyw oraz produktów mlecznych przez kobiety ciężarne [15]. Przybyłowicz
i wsp. w swoich badaniach stwierdziła wysokie
spożycie owoców i warzyw przez kobiety ciężarne [16].
Spożycie produktów mlecznych w badaniach
własnych było zgodne z zaleceniami, natomiast
dostrzeżono nieprawidłowości w przypadku
zbyt dużej podaży tłuszczu stałego oraz znacznego przekroczenia zaleceń w stosunku do
cukrów dodanych. Spożywanie węglowodanów
prostych pod postacią słodyczy przez kobiety
ciężarne nie jest bez znaczenia dla rozwoju
receptorów smaku u płodu i tym samym wywołuje zwiększoną preferencję do spożycia produk-
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PIŚMIENNICTWO

tów bogatych w węglowodany u dzieci w późniejszym okresie życia [17]. Podobne nieprawidłowości w podaży poszczególnych grup produktów spożywczych u kobiet ciężarnych obserwowali Sygnowska i wsp. [18].
Błędy popełniane przez kobiety ciężarne
w zakresie odżywiania powinny być eliminowane bezpośrednio od początku trwania ciąży,
a najkorzystniej już w okresie przedkoncepcyjnym. W związku z tym, celowa jest edukacja
kobiet planujących bądź będących już w ciąży,
jako wczesna profilaktyka powikłań związanych
z nieprawidłowym żywieniem [19]. Edukacja
w zakresie żywienia kobiet ciężarnych stanowi
istotny element opieki okołoporodowej, której
celem jest poprawa stanu odżywienia kobiet
oraz poprawa wyników zdrowotnych zarówno
kobiety, jak i dziecka.
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