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Streszczenie
Sposób odżywiania się kobiet w ciąży wpływa zarówno na rozwój płodu znajdującego się w łonie matki, 
jak i na zdrowie dziecka już po urodzeniu. Modyfikacja diety w czasie ciąży wiąże się ze zwiększeniem za-
potrzebowania organizmu matki nie tylko na energię w postaci podstawowych składników odżywczych, 
takich jak białka, tłuszcze i węglowodany, ale również na składniki mineralne i witaminy, m.in. kwas folio-
wy, żelazo, witaminę A. Wyniki najnowszych badań pokazują, że zarówno niedożywienie organizmu matki, 
jak i spożywanie nadmiernej ilości pokarmów przez kobietę podczas 9 miesięcy ciąży niesie za sobą szkod- 
liwe skutki dla rozwijającego się płodu. Nieprawidłowe żywienie może sprzyjać wystąpieniu poronienia, 
wad wrodzonych lub przedwczesnego porodu, ale też zwiększać zagrożenie pojawienia się dolegliwości 
zdrowotnych, takich jak otyłość czy cukrzyca, w starszym wieku. W związku z powyższym ważną rolę  
w pracy położnych oraz ginekologów odgrywa promocja zdrowego odżywiania wśród kobiet w okresie kon-
cepcyjnym i w czasie ciąży. Dieta może przyczynić się do prawidłowego rozwoju płodu i zmniejszyć ryzyko 
rozwoju chorób w wieku dorosłym.
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Abstract
Nutrition during pregnancy affects development of the fetus in the womb as well as health of the child after birth. Modifications of the diet during pregnancy are 
associated with increased demands of the mother’s body not only for energy in the form of basic nutrients – such as proteins, fats and carbohydrates – but also 
minerals and vitamins (e.g. folic acid, iron, vitamin A). The latest research show that both malnutrition and eating too much by woman during the nine months of 
pregnancy lead to harmful consequences for the developing fetus. Incorrect nutrition can increase the risk of miscarriage, birth defects or premature labor, as well 
as the risk of health problems later in life, such as obesity or diabetes. Therefore, promoting healthy eating among women during the period of conception and 
pregnancy is an important task of  midwives and gynecologists, as it will ensure the proper development of the fetus and reduce the risk of diseases in adulthood.
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Wprowadzenie 

W ostatnich latach w mediach obserwuje się coraz więk- 
sze zainteresowanie problematyką wizerunku ciała kobie-
ty. Na przestrzeni wieków ideał kobiecej sylwetki zmieniał 
się, odzwierciedlając trendy pojawiające się w ówczesnych 
społeczeństwach.1 Kult ciała stał się jednym z atrybutów ko-
biecości i ważną wartością dla młodych dziewcząt. Współ- 
czesna kultura jest nośnikiem wielu informacji i sposo-
bów wywołania zmian w obrazie ciała tak, aby odpowia-
dały standardom atrakcyjności i spełniały oczekiwania 
społeczne. Obecnie w przekazach medialnych jest pro-
mowany ideał szczupłej sylwetki, która stała się kanonem 
piękna i synonimem zdrowia. Pojawiające się propozycje 
diet opierających się na niskokalorycznych produktach, 
wizerunki wychudzonych modelek na wybiegach, szczu-
płych piosenkarek i aktorek doprowadziły do tego, że ko-
biecość, w którą została wpisana szczupła sylwetka, jest 
nie tylko atutem, ale także ważnym elementem pozytyw-
nej samooceny. Przyczynia się to do powstania przepaści 
między ciałem idealnym a własnym, a to z kolei prowadzi 
do ciągłego niepokoju o wygląd i masę ciała.2

Skutkiem dążenia do wzorców atrakcyjności lansowa-
nych przez środki masowego przekazu stały się zaburzenia 
odżywiania. Dotykają one również kobiet w ciąży. Sposób 
odżywiania się kobiety przed ciążą oraz w okresie ciąży 
ma bardzo duże znaczenie i niesie za sobą odległe skutki, 
zarówno dla zdrowia matki, jak i jej dziecka. Racjonalne 
odżywianie się jest ważne dla zapewnienia prawidłowego 
przebiegu ciąży oraz optymalnego rozwoju dziecka, ale 
również jego zdrowia po urodzeniu, w pierwszych latach 
życia, a nawet w wieku dorosłym.3 

Celem niniejszej pracy jest ocena zaburzeń odżywiania 
występujących w okresie ciąży oraz korelacji między nimi. 
Należy założyć, że zmiana nieprawidłowego sposobu od-
żywiania kobiety ciężarnej na zdrowy oraz zbilansowany 
ma pozytywny wpływ na rozwój dziecka w łonie matki 
oraz w późniejszych latach jego życia.

Klasyfikacja zaburzeń odżywiania

Zaburzenia odżywiania w międzynarodowej klasyfika-
cji The International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems, tenth revision (ICD-10) za-
kwalifikowano do zaburzeń behawioralnych związanych 
z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi.4 
Według wyżej wymienionej klasyfikacji wyróżnia się ta-
kie zaburzenia, jak: jadłowstręt psychiczny, żarłoczność 
psychiczna, przejadanie się związane z czynnikami psy-
chologicznymi, inne zaburzenia odżywiania i zaburzenia 
odżywiania nieokreślone.5

Do zaburzeń odżywiania, dla których istnieją określone 
kryteria diagnostyczne (DSM-IV), zalicza się natomiast: 
anoreksję psychiczną, bulimię psychiczną i nieokreślone 
zaburzenia odżywiania wraz z zespołem objadania kom-
pulsywnego i ich odmianami.6

Najczęściej występujące 
zaburzenia odżywiania

Otyłość

Według definicji otyłość oznacza przesadne nagroma- 
dzenie tkanki tłuszczowej w ciele człowieka, które prze-
ważnie występuje z przewlekłymi chorobami metabo-
licznymi.7 W dzisiejszych czasach jest to często spoty-
kany problem u ludzi w każdym wieku. Przyczyny mogą 
pochodzić od wewnątrz (czyli wynikać z funkcjonowania 
danego organizmu) lub z zewnątrz, np. nieodpowiedni 
sposób odżywiania czy sytuacje stresogenne.8

Następstwa otyłości to zwiększone ryzyko zachorowa-
nia na: cukrzycę typu 2, choroby sercowo-naczyniowe 
(m.in. nadciśnienie tętnicze), zaburzenia w funkcjono-
waniu układu kostnego, oddechowego oraz trawiennego. 
Co więcej, otyłość niesie za sobą zarówno problemy psy-
chiczne, jak i społeczne – występują trudności w nawią-
zywaniu kontaktów międzyludzkich, zostaje zaburzona 
samoocena, co prowadzi do przygnębienia, osamotnienia, 
a nawet depresji.7

Bulimia nervosa (żarłoczność psychiczna)

Zgodnie z klasyfikacją Amerykańskiego Towarzystwa 
Psychicznego (DSM-IV) bulimia to nawracające incyden-
ty żarłoczności oznaczające spożywanie zbyt dużej ilości 
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pokarmu podczas jednego posiłku oraz świadomość kom-
pletnego braku kontroli nad tymi czynnościami.9 Często 
jest to związane z „przeczyszczeniem” przewodu pokar-
mowego (np. wywoływaniem wymiotów, stosowaniem 
preparatów przeczyszczających) wynikającym z zaburzo-
nej dbałości o masę swojego ciała.10

Duży wpływ na występowanie tego typu zaburzeń mają 
środki masowego przekazu, które lansują profil idealnego 
człowieka: o szczupłej sylwetce, odnoszącego wiele sukce-
sów oraz godnego naśladowania. Istotnym elementem jest 
także to, że popularnym i promowanym przez firmy far-
maceutyczne sposobem zrzucenia nadmiaru kilogramów 
jest stosowanie preparatów odchudzających bądź rygory-
stycznych diet.11

Następstwa bulimii są bardzo niebezpieczne dla zdro-
wia. Zalicza się do nich m.in.: małe stężenie potasu, mag- 
nezu, hipowolemię, obrzęki kończyn dolnych, problemy 
sercowo-naczyniowe (zaburzenia rytmu serca, obniżenie 
ciśnienia tętniczego krwi), napady drgawkowe, zaburze-
nia pracy przewodu pokarmowego (występowanie nadże-
rek, odwodnienie, zmniejszenie masy ciała), zaburzenia 
świadomości, wahania nastroju.1

Anorexia nervosa (jadłowstręt psychiczny)

Pojęcie anoreksji oznacza zamierzoną utratę masy ciała, 
którą można uzyskać przez takie zachowania, jak: stoso-
wanie preparatów przeczyszczających lub moczopędnych, 
wykonywanie intensywnych ćwiczeń fizycznych, nie-
przyjmowanie pokarmu przez pewien czas.10 Anorektyk 
ma silną potrzebę stałego chudnięcia, gdyż widzi siebie 
jako kogoś zbyt grubego, choć jego waga jest w normie 
lub nawet jest zbyt niska.9 W znacznej części zaburzenie 
to dotyczy ludzi, których charakteryzuje upór w dążeniu 
do osiągnięcia wyznaczonego celu, osób ambitnych i od-
powiedzialnych, lecz ze zniekształconym postrzeganiem 
własnego ciała.12

Anoreksja może spowodować różne niepokojące fizycz-
ne zmiany w organizmie chorej osoby: obniżenie ciśnienia 
tętniczego krwi, osłabienie tętna, małe stężenie cukru we 
krwi, obniżenie temperatury ciała, problemy w funkcjo-
nowaniu układu moczowego i pokarmowego, a także za-
burzenia hormonalne (zatrzymanie miesiączki), zmiany 
psychiczne: rozdrażnienie, agresję, problemy w komuni-
kacji międzyludzkiej i stany depresyjne (chęć popełnienia 
samobójstwa).1

Orthorexia nervosa (ortoreksja)

Pojęcie ortoreksji (z języka greckiego ortho – właściwy, 
prawidłowy; orexis – apetyt, pożądanie) po raz pierwszy  
pojawiło się w 1997 r. w książce Stevena Bratmana „He-
alth Food Junkies” i oznacza nietypowe zaburzenie od-
żywiania – fobię na punkcie jedzenia tylko zdrowych 
pokarmów, przez co dochodzi do ograniczenia spożywa-
nia niektórych rodzajów produktów.13 Choroba zwykle 

pojawia się, gdy człowiek chce zmienić swój styl żywie-
nia na dobrze zbilansowany z powodów zdrowotnych, 
np. zminimalizować wystąpienie niektórych chorób lub 
też zaspokoić potrzebę poprawy swojego samopoczucia 
lub ogólnej kondycji zdrowotnej. Człowiek chory unika 
swoich znajomych, a zwłaszcza spotkań w restauracjach 
i barach, które nie podają odpowiednich według niego 
posiłków, przez co pomija w swojej diecie produkty za-
wierające aromaty, barwniki, konserwanty i  żywność 
genetycznie modyfikowaną lub wykorzystującą pestycy-
dy. Jeśli już dochodzi do spotkania z innymi ludźmi, po-
trafi rozmawiać tylko o przygotowywaniu posiłków oraz 
o tym, jak unikać poszczególnych substancji, lekceważąc 
inne tematy. Najbardziej narażone na zachorowanie na 
ortoreksję są osoby egocentryczne i bezustannie dążące 
do perfekcji w różnych dziedzinach życia.14

Skutki uciekania się do tak bezwzględnych zachowań 
dietetycznych są dość poważne. Głównie wynika z tego 
niedożywienie (ortorektyk woli nic nie jeść niż spożywać 
pokarmy „zakazane”), przez co dochodzi do niedoboru 
wielu składników odżywczych potrzebnych do prawidło-
wego funkcjonowania organizmu. U kobiet zostaje zabu-
rzona praca całego układu hormonalnego, podobnie jak 
w przypadku anoreksji, zanika krwawienie miesiączkowe 
wskutek nieprawidłowej produkcji estrogenów regulu-
jących cykl. Kolejnym zagrożeniem jest występowanie 
trudności w nawiązywaniu kontaktu z  innymi ludźmi 
– nie tylko ze strony osoby chorej, ale też jej znajomych, 
którzy nie chcą mieć do czynienia z ortorektykiem.5

Wpływ zaburzeń odżywiania  
na matkę i dziecko

Sposób odżywiania się kobiety w ciąży ma wpływ nie 
tylko na jej zdrowie, ale również na rozwój dziecka. Nie-
dobory niektórych składników odżywczych mogą przy-
czynić się do wystąpienia wady pierwotnej u płodu, poro-
du przedwczesnego, a nawet zgonu.15 Prawidłowy sposób 
żywienia ciężarnej kobiety powinien w pełni zaspokajać 
zapotrzebowanie na wszystkie pierwiastki w odpowied-
nich proporcjach.16 Według niektórych badaczy przyczy-
ny występowania wybranych chorób przewlekłych u osób 
dorosłych są w większej mierze spowodowane przez śro-
dowisko wewnątrzmaciczne niż przez uwarunkowania 
genetyczne.3

Występujące u kobiety problemy z odżywianiem wpły-
wają na jej rozrodczość, najczęściej ją zmniejszając. Wiąże 
się to głównie z zaistniałymi zaburzeniami miesiączko-
wania lub brakiem owulacji.17 Otyłość u kobiety ciężarnej 
może być źródłem powikłań okresu przedporodowego, 
okołoporodowego i poporodowego. Według badań Chu 
et al. u otyłych matek prawie 3,5-krotnie wzrasta ryzy-
ko zachorowania na cukrzycę ciężarnych, aż 4-krotnie na 
nadciśnienie tętnicze, a wystąpienie stanu przedrzucaw-
kowego jest 3-krotnie wieksze niż u ciężarnych mających 
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prawidłową masę ciała.19 Nie tylko matka jest zagrożona 
komplikacjami. Jej dziecko jest bardziej narażone na wy-
stąpienie makrosomii, wad wrodzonych, zgonu wewnątrz 
macicy lub zaraz po narodzeniu. Samo prowadzenie cią-
ży u kobiety zmagającej się z otyłością wiąże się z proble-
mami technicznymi, takimi jak trudności w wykonaniu 
badania ultrasonograficznego, wysłuchaniu pelotą czyn-
ności serca płodu czy przeprowadzeniu badania przed-
miotowego ciężarnej. Poród często wymaga indukcji, a na- 
wet cesarskiego cięcia, które w tym przypadku jest trud-
niejsze do wykonania – większa ilość tkanki tłuszczo-
wej powoduje trudności z wydobyciem płodu, a czasem 
nawet gorsze gojenie się rany pooperacyjnej.17 Kobiety 
otyłe dłużej przebywają w szpitalu, a  ich dzieci często 
otrzymują mało punktów w skali Apgar.7

Ciąża u kobiety chorej na bulimię często jest niepla-
nowana ze względu na nieregularny cykl miesiączkowy, 
przez co stosowane środki antykoncepcyjne są niesku-
teczne. U chorej wzrasta ryzyko poronienia i wystąpienia 
porodu przedwczesnego, u płodu natomiast może dojść 
do wad wrodzonych (takich jak rozszczep podniebienia 
czy wargi), przez co konieczne jest regularne monitoro-
wanie ciąży. Dziecko bulimiczki zwykle rodzi się z niską 
masą urodzeniową i wymaga intensywnej terapii.17

Płodność u kobiet chorujących na anoreksję jest zabu-
rzona ze względu na nieprawidłowe cykle miesiączkowe. 
Nawet jeśli anorektyczka zajdzie w ciążę, choroba będzie 
wpływać na zdrowie zarówno jej, jak i jej dziecka. Chorzy 
zjadają mniejsze ilości pokarmu, przez co doprowadzają do 
niedoborów w organizmie.17 W badaniach Wójciak et al. 
40% kobiet starało się podjąć próbę odchudzania w okre-
sie ciąży – 62% ankietowanych za powód takiego zacho-
wania podało obawę przed utratą atrakcyjności, a dla 48% 
respondentek celem zmniejszenia wagi była profilaktyka 
chorób występujących w okresie ciąży.18 Niedowaga u cię-
żarnych ma negatywne skutki na rozwijające się dziecko. 
Największe oddziaływanie niedoborów składnikowych na 
płód zaobserwowano w okresie zagnieżdżania się zapłod-
nionej komórki jajowej oraz najszybszego rozwoju łoży-
ska.3 Płód jest narażony na wystąpienie niskiej masy uro-
dzeniowej, a po urodzeniu – problemów z oddychaniem.17 
Takie niedobory żywieniowe mają również wpływ na stan 
zdrowia dziecka w przyszłości, kiedy będzie już dorosłe.18 
Konsekwencje takiego stylu żywienia u matki to m.in.: 
anemia, osteoporoza, nadciśnienie tętnicze, depresja po-
porodowa, a nawet konieczność żywienia pozajelitowego. 
Kobieta zwykle nie karmi piersią, gdyż nie ma odpowied-
nio przystosowanych gruczołów piersiowych do tej roli.17

Podsumowanie

Podsumowując, sposób żywienia kobiety w ciąży jest 
jednym z najważniejszych czynników prawidłowego roz-
woju płodu. Badania pokazują, że zarówno nadmierne 
spożywanie jedzenia, jak i zbyt mała ilość przyjmowanego 

pokarmu działają w sposób szkodliwy na dziecko. Mogą 
sprzyjać wystąpieniu wad wrodzonych, przewlekłych cho- 
rób metabolicznych, naczyniowych oraz endokrynolo-
gicznych. Istotnym elementem edukacji kobiet planują-
cych ciążę jest promowanie racjonalnego odżywiania.3
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