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Wp³yw od¿ywiania matki na rozwój p³odu
The impact of maternal nutrition on fetal development
S£ AWOMIR MRZYG£ ÓD
Konsultacyjna Poradnia ¯ywienia Katedry Higieny I Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w £odzi

Od¿ywianie matki jest g³ównym czynnikiem wewn¹trzmacicznym, który
mo¿e wp³ywaæ na rozwój p³odu i mo¿e mieæ konsekwencje w przysz³ym
¿yciu dziecka. Zjawisko to mo¿e wyjaniaæ teoriê o p³odowej genezie
chorób wieku doros³ego. Innymi s³owy, od¿ywianie matki mo¿e mieæ
wp³yw na metabolizm, fizjologiê i ekspresjê genomu p³odu, które z kolei
mog¹ predysponowaæ do rozwoju metabolicznych, endokrynologicznych
i sercowo-naczyniowych chorób w wieku doros³ym. Wiele badañ pokazuje,
¿e zarówno niedo¿ywienie matki jak i spo¿ywanie przez matkê nadmiernej
iloci pokarmów w okresie ci¹¿y mo¿e byæ szkodliwe dla rozwijaj¹cego
siê p³odu. Dlatego te¿ tak wa¿ne jest promowanie w³aciwego od¿ywiania
kobiet w czasie ci¹¿y i przed ci¹¿¹, gdy¿ zapewni ono nie tylko optymalny
rozwój p³odu, ale tak¿e mo¿e przyczyniæ siê do zmniejszenia ryzyka
rozwoju chorób wieku doros³ego.

Maternal nutrition is the main intrauterine factor which can change the
expression of fetal development and may have consequences in the
future. This phenomenon can explain the theory of fetal origins of
adult diseases. In other words, maternal nutrition may have an impact
on the metabolism, physiology and expression of fetal genome which,
in turn, can predispose to development of metabolic, endocrine and
cardiovascular diseases in adult life. Many studies show that maternal
undernutrition and overnutrition in pregnancy may be harmful to fetal
development. Therefore, is very important to promote optimal maternal
nutrition during and before pregnancy. It will not only ensure optimal
fetal development, but it can also reduce the risk of diseases in adulthood.
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Wprowadzenie
Od¿ywianie kobiety w okresie poprzedzaj¹cym
ci¹¿ê oraz podczas ci¹¿y ma bardzo du¿e znaczenie
dla zapewnienia prawid³owego przebiegu ci¹¿y, optymalnego rozwoju dziecka, dla jego zdrowia po urodzeniu, w pierwszych latach ¿ycia, a nawet w wieku
doros³ym. Problem ten jest na tyle wa¿ny i poparty
wynikami wielu badañ, ¿e WHO zaleca popularyzowanie zasad zdrowego ¿ywienia kobiet w ci¹gu ca³ego ich ¿ycia, a szczególnie w okresie prekoncepcyjnym i w ci¹¿y. wiadczyæ mo¿e o tym dokument opublikowany przez WHO w 2004 r. w którym czytamy:
Zdrowe od¿ywianie w pierwszych latach ¿ycia dziecka procentuje przez ca³e ¿ycie. Znaczenie ma ju¿ od¿ywianie matki w czasie ci¹¿y, poniewa¿ rzutuje ono na
rozwój p³odu. Niedo¿ywienie p³odu zwiêksza ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych w póniejszym
okresie ¿ycia cz³owieka [1].
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Od¿ywianie matki odgrywa g³ówn¹ rolê we wzrocie i rozwoju p³odu. Pomimo, ¿e znaczny wysi³ek
ostatnich lat zosta³ po³o¿ony na zdefiniowanie potrzeb ¿ywieniowych zwierz¹t, optymalne ¿ywienie
podczas ci¹¿y pozostawia znacz¹cy problem dla wielu gatunków zwierz¹t. Pomimo zaawansowanej opieki prenatalnej matki i p³odu, oko³o 5% noworodków
urodzonych w USA cierpi z powodu wewn¹trzmacicznego opónienia wzrostu [2,3]. W trakcie ostatnich dziesiêciu lat, niepodwa¿alne badania epidemiologiczne powi¹za³y wewn¹trzmaciczny niedorozwój
p³odu z etiologi¹ wielu przewlek³ych chorób wystêpuj¹cych w wieku doros³ym u ludzi i zwierz¹t [4,5].
Te intryguj¹ce odkrycia zachêci³y do bardziej szczegó³owych badañ na zwierzêtach w celu identyfikacji
podstaw biochemicznych do ¿ywieniowego programowania rozwoju p³odowego i jego d³ugoterminowych konsekwencji dla zdrowia [6-9]. Artyku³ ten
stanowi przegl¹d ostatnich postêpów na tym polu
badañ.
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rodowisko wewn¹trzmaciczne jako g³ówny
czynnik wp³ywaj¹cy na wewn¹trzmaciczny
rozwój p³odu
Wielorakie genetyczne i rodowiskowe czynniki
wp³ywaj¹ na rozwój p³odu [10]. Chocia¿ genom p³odu wp³ywa zasadniczo na potencja³ wzrostu w macicy, wzrasta iloæ danych, które wskazuj¹, ¿e rodowisko wewn¹trzmaciczne jest g³ównym determinantem rozwoju p³odu. S¹ tak¿e dowody na to, ¿e rodowisko wewn¹trzmaciczne p³odu mo¿e mieæ wiêksze
znaczenie dla etiologii przewlek³ych chorób wieku
doros³ego ni¿ jego garnitur genetyczny. Na przyk³ad
w ci¹¿ach bliniaczych dziecko z wewn¹trzmacicznym opónieniem wzrostu ma wiêksze prawdopodobieñstwo rozwoju cukrzycy typu 2 ni¿ rodzeñstwo
z normalnym wzrostem p³odowym [11]. Wród wewn¹trzmacicznych czynników rodowiskowych,
od¿ywianie odgrywa najwiêksz¹ rolê w rozwoju ³o¿yska i p³odu [5].
Niedo¿ywienie a wewn¹trzmaciczny rozwój
p³odu
Matczyne niedo¿ywienie podczas ci¹¿y redukuje ³o¿yskowy i p³odowy wzrost zarówno u zwierz¹t
jak i ludzi [5,11]. Kobiety maj¹ce przed ci¹¿¹ niedowagê czêciej rodz¹ dzieci z nisk¹ mas¹ urodzeniow¹
(poni¿ej 2500 g), a umieralnoæ oko³oporodowa jest
u ich dzieci zjawiskiem czêstszym ni¿ u dzieci kobiet
o prawid³owej masie cia³a czy kobiet z nadwag¹.
Szczególnym ryzykiem ma³ej masy urodzeniowej
obarczone s¹ dzieci matek zbyt szczup³ych przed
ci¹¿¹ i jednoczenie przybywaj¹cych na wadze zbyt
ma³o podczas ci¹¿y [4,12]. Dostêpne dowody sugeruj¹, ¿e wzrost p³odu jest najbardziej podatny na niedobory ¿ywieniowe w matczynej diecie (np. bia³ko
i mikroelementy) podczas okresu oko³oimplantacyjnego i w okresie gwa³townego rozwoju ³o¿yska [8,9].
P³odowe niedo¿ywienie doæ czêsto wystêpuje
w wiecie zwierz¹t. Dla przyk³adu, niedobory ¿ywieniowe u owiec w zachodnich Stanach Zjednoczonych
s¹ czêsto poni¿ej 50% ni¿ zalecenia National Research Council [13]. Nie poddane suplementacji owce
pastwiskowe trac¹ znacznie masê cia³a podczas ci¹¿y, a ich zdrowie, rozwój p³odu i wyniki laktacji s¹
znacznie nara¿one na szwank. U wiñ, nieproporcjonalne dostarczanie ¿ywnoci podczas ci¹¿y skutkuje 15-20% iloci¹ prosi¹t z nisk¹ mas¹ urodzeniow¹
(<1,1 kg), których poporodowe wskaniki prze¿ycia i wzrostu s¹ znacznie zmniejszone. Dlatego te¿,
s³abe wyniki niektórych zwierz¹t podczas poporodowego wzrostu i fazy koñcowej mog¹ byæ konsekwencj¹
s³abego wzrostu w macicy.
Niedo¿ywienie u kobiet ciê¿arnych mo¿e byæ
przyczyn¹ niskiego spo¿ycia sk³adników od¿ywczych
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z powodu zarówno ograniczonego spo¿ycia ¿ywnoci jak i powa¿nych nudnoci czy wymiotów znanych
jako wymioty ciê¿arnych. Przypad³oæ ta dotyczy oko³o 1-2% ciê¿arnych i zwykle wystêpujê oko³o 16. tygodnia ci¹¿y [14]. Kobiety mog¹ byæ tak¿e nara¿one
na zwiêkszone ryzyko niedo¿ywienia z powodu zbyt
wczesnej lub zbyt pónej ci¹¿y. W sytuacji, gdy nastoletnia matka sama jest w okresie wzrostu, konkuruje o pokarm z p³odem. Tak¿e krótkie odstêpy miêdzy ci¹¿ami skutkuj¹ uszczupleniem sk³adników
od¿ywczych ju¿ od samego pocz¹tku trwania ci¹¿y.
Niska masa urodzeniowa i przedwczesne porody zdarzaj¹ siê dwukrotnie czêciej u m³odocianych ciê¿arnych ni¿ wród kobiet doros³ych, a miertelnoæ noworodków m³odocianych matek jest prawie trzykrotnie wy¿sza ni¿ w grupie kobiet doros³ych [15]. Ponadto, ju¿ sama niewydolnoæ ³o¿yska mo¿e skutkowaæ ograniczonym transferem sk³adników od¿ywczych od matki do p³odu, prowadz¹c do niedo¿ywienia i nieprawid³owego rozwoju wewn¹trzmacicznego p³odu [10]. Ostatecznie, z powodu zawodnictwa
o sk³adniki od¿ywcze, ci¹¿e wielorakie bêd¹ce wynikiem technik reprodukcji s¹ czêsto obarczone ryzykiem niedo¿ywienia, a co za tym idzie ograniczeniem
wzrostu p³odów [5]. A zatem, zarówno warunki
¿ywieniowe jak i ró¿nego rodzaju zaburzenia fizjologii mog¹ wp³ywaæ na ograniczenie prawid³owego rozwoju p³odu spowodowane brakiem sk³adników
od¿ywczych.
Przekarmienie a wewn¹trzmaciczny rozwój
p³odu
Znacz¹ce problemy zdrowotne zwierz¹t jak i kobiet w wieku reprodukcyjnym mog¹ byæ spowodowane nadwag¹ lub oty³oci¹, która czêsto jest wynikiem przekarmienia. Przekarmienie mo¿e byæ wynikiem nadmiernej poda¿y energii i/lub bia³ek. Rozleg³e badania pokaza³y, ¿e matczyne przekarmienie
ogranicza prawid³owy rozwój ³o¿yska i p³odu, i jest
zwi¹zana ze zwiêkszon¹ czêstoci¹ poronieñ i miertelnoci¹ noworodków u szczurów, wiñ i owiec
[15,16]. Wyniki ostatnich studiów epidemiologicznych wskazuj¹, ¿e 30-45% doros³ej populacji USA
(podobnie w Polsce) wykazuje nadwagê lub oty³oæ
[17]. Wiele kobiet z nadwag¹ lub oty³oci¹ niew¹tpliwie zachodzi w ci¹¿ê i kontynuuje nadmiern¹
poda¿ ¿ywnoci podczas ci¹¿y [18]. Kobiety te zwykle przybieraj¹ na wadze podczas pierwszej ci¹¿y
i gromadz¹ wiêcej t³uszczu podczas kolejnych ci¹¿.
Matczyna oty³oæ lub nadwaga przed lub w trakcie
ci¹¿y mog¹ spowodowaæ ograniczenia rozwoju p³odu i wi¹¿¹ siê ze zwiêkszonymi wskanikami miertelnoci i chorobowoci noworodków.
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Problemy zdrowotne zwi¹zane z wewn¹trzmacicznym ograniczeniem rozwoju p³odu
Wewn¹trzmaciczne ograniczenie rozwoju p³odu mo¿e byæ przyczyn¹ oko³oporodowych jak i neonatologicznych komplikacji. Dla przyk³adu, jest ono
odpowiedzialne za oko³o 50% martwo urodzonych
noworodków. Noworodki, których masa nie przekracza 2,5 kg przy porodzie, maj¹ miertelnoæ szacowan¹ na 5 do 30 razy wiêksz¹ ni¿ noworodki z prawid³ow¹ mas¹ cia³a, podczas gdy te z mas¹ cia³a mniejsz¹
ni¿ 1,5 kg maj¹ wskaniki miertelnoci wiêksze od
70 do 100 razy [2]. Noworodki z ograniczonym rozwojem wewn¹trzmacicznym, jeli prze¿yj¹, czêsto
maj¹ zwiêkszone ryzyko rozwoju chorób neurologicznych, oddechowych, pokarmowych czy kr¹¿eniowych w okresie noworodkowym. Zarówno badania
epidemiologiczne jak i eksperymentalne sugeruj¹, ¿e
ograniczony rozwój wewn¹trzmaciczny przyczynia
siê do wiêkszego ryzyka wyst¹pienia chorób przewlek³ych w wieku doros³ym. Dla przyk³adu, u osób, które w ³onie matki by³y nara¿one na klêskê g³odu w Holandii w latach 1944-1945 notowano czêciej wy¿sze
wskaniki opornoci na insulinê, czêciej zapada³y
na choroby sercowo-naczyniowe, mia³y wy¿sze
wskaniki zachorowalnoci i miertelnoci w wieku
doros³ym [19]. Badanie kohortowe 15 000 szwedzkich kobiet i mê¿czyzn urodzonych w latach 19151929 dostarczy³o najbardziej przekonywuj¹cych dowodów na blisk¹ korelacjê pomiêdzy ograniczonym
rozwojem p³odu, a zwiêkszonym ryzykiem mierci
z powodu choroby niedokrwiennej serca [20]. A zatem, rodowisko wewn¹trzmaciczne p³odu mo¿e
zmieniaæ ekspresjê jego genomu i mieæ d³ugofalowe
konsekwencje. Zjawisko to zosta³o nazwane programowaniem p³odowym, które prowadzi do wczeniejszej teorii p³odowej etiologii chorób wieku doros³ego[5]. Wynika st¹d wniosek, ¿e zmiany w ¿ywieniu p³odu i stan hormonalny mog¹ skutkowaæ
adaptacj¹ rozwojow¹, która na sta³e zmienia budowê, fizjologiê i metabolizm potomstwa, predysponuj¹c jednostki do rozwoju chorób metabolicznych
i sercowo-naczyniowych w okresie doros³oci.
Mechanizmy biochemiczne ograniczonego
rozwoju wewn¹trzmacicznego
Brak wiedzy na temat mechanizmów powstawania ograniczonego rozwoju wewn¹trzmacicznego
uniemo¿liwia rozwój efektywnych opcji terapeutycznych. Poniewa¿ zarówno badania oceniaj¹ce rozwój
jak i ¿ywienie czêsto zawieraj¹ elementy procedur
inwazyjnych, ze wzglêdów praktycznych i etycznych
wystêpuj¹ przeszkody do ich przeprowadzania. Dlatego te¿, powszechnie do tego typu badañ wykorzystuje siê modele zwierzêce (np. myszy, szczury, winie i owce). Dostêpne badania, w których omawiany
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jest temat ewentualnych mechanizmów biochemicznych sugeruj¹, ¿e kluczow¹ rolê w rozwoju p³odu odgrywa aminokwas arginina [21].
Decyduj¹ca rola tlenku azotu i poliamin dla
rozwoju p³odu i ³o¿yska
Arginina jest wspólnym substratem dla syntezy
tlenku azotu i poliamin [21]. Tlenek azotu jest g³ównym czynnikiem rozkurczaj¹cym miêniówkê
g³adk¹ naczyñ krwiononych i odgrywa wa¿n¹ rolê
w regulacji przep³ywu krwi pomiêdzy p³odem i ³o¿yskiem, dlatego te¿ ma znaczenie dla prawid³owego
transferu sk³adników ¿ywieniowych i tlenu od matki
do p³odu [22]. Poliamidy z kolei odgrywaj¹ rolê regulatorów syntezy DNA i bia³ek, dlatego te¿, odpowiadaj¹ za proliferacjê i ró¿nicowanie komórek [21,23].
Tak wiêc, tlenek azotu i poliaminy s¹ kluczowymi regulatorami angiogenezy i embriogenezy [24] czyli
rozwoju p³odu i ³o¿yska. Tê zasadnicz¹ rolê tlenku
azotu i poliamin mo¿na zaprezentowaæ podaj¹c przyk³ady przeprowadzonych badañ. W jednym z badañ,
ograniczenie syntezy tlenku azotu u szczurów czy
niedobór tlenku azotu u myszy skutkowa³ ograniczeniem wewn¹trzmacicznego rozwoju p³odów [25].
W innym, zahamowanie syntezy poliamin zapobiega³o embriogenezie u myszy, a zahamowanie syntezy
³o¿yskowych poliamin redukowa³o rozmiar ³o¿yska
i os³abia³o rozwój p³odu [23]. Jeszcze inne badanie
udowodni³o, ¿e ograniczony rozwój wewn¹trzmaciczny p³odu u ludzi jest zwi¹zany z obni¿on¹ iloci¹
ca³kowitej syntezy tlenku azotu a przy obni¿onym
transporcie argininy obni¿onej syntezie tlenku azotu w komórkach endothelium ¿y³ pêpkowych. Ostatecznie, niedobory argininy u matki powoduj¹ ograniczenia rozwoju p³odu, a tak¿e wzrost miertelnoci oko³oporodowej u szczurów, podczas gdy dieta suplementowana arginin¹ wycofuje ograniczenia wzrostu p³odów u szczurów z ograniczeniem rozwoju spowodowanym niedotlenieniem i inhibitorami syntezy
tlenku azotu [26].
Wp³yw witamin i minera³ów na rozwój
p³odu
Jedn¹ z najwa¿niejszych dla prawid³owego rozwoju p³odu witamin jest folacyna  kwas foliowy. Bierze ona udzia³ w wytwarzaniu kwasów nukleinowych, który to proces nasila siê w okresie ci¹¿y, st¹d
zapotrzebowanie na t¹ witaminê wzrasta dwukrotnie. Trzeba tak¿e pamiêtaæ, ¿e kwas foliowy odgrywa
równie¿ du¿¹ rolê w wytwarzaniu krwi  zarówno
matki, jak i p³odu. Jego niedobór w okresie poprzedzaj¹cym zap³odnienie i w pierwszych tygodniach
ci¹¿y sprzyja powstawaniu wrodzonych wad uk³adu
nerwowego u p³odu [27].
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Z kolei niedobór witaminy A mo¿e byæ przyczyn¹
upoledzenia wzrostu wewn¹trzmacicznego, ale du¿o
bardziej niebezpieczne mo¿e byæ jej przedawkowanie gdy¿ zwiêksza ryzyko wyst¹pienia wad rozwojowych u noworodka [4].
Tak¿e niedobór ¿elaza mo¿e byæ przyczyn¹ niskiej masy urodzeniowej noworodka i porodu przedwczesnego. Wyniki badañ epidemiologicznych przeprowadzonych w krajach europejskich wykazuj¹, ¿e
wród miesi¹czkuj¹cych kobiet niedobory ¿elaza wystêpuj¹ u 10-30%, a niedokrwistoæ z niedoboru ¿elaza u 1,5-14%. Rozpowszechnienie niedokrwistoci
z niedoboru ¿elaza u kobiet ciê¿arnych siêga 6-30%.
Jeszcze wy¿sze wskaniki niedoborów dotycz¹ krajów, gdzie uzupe³nianie niedoborów podczas ci¹¿y nie
jest rozpowszechnione [12, 28].
Niedobory cynku odpowiadaj¹ czêsto za przyczynê niep³odnoci, poronieñ, malformacji, a tak¿e za
ograniczenie wewn¹trzmacicznego rozwoju p³odu,
porody wczeniacze i porody po czasie, miertelnoæ
oko³oporodow¹ a tak¿e zmiany dotycz¹ce ³o¿yska.
Grup¹ najbardziej nara¿on¹ na niedobory cynku, s¹
nie tylko osoby z niedostateczn¹ poda¿¹ ¿ywnoci
(szczególnie bia³ka), ale tak¿e osoby z zaburzeniami
w obrêbie b³ony luzowej przewodu pokarmowego
jak ma to miejsce w chorobie trzewnej, osoby z zespo³em jelita nadwra¿liwego, u osób z cukrzyc¹, leczonych lekami moczopêdnymi czy nadu¿ywaj¹cych
alkoholu. Prawid³owe spo¿ycie cynku lub jego uzupe³nianie odgrywa du¿¹ rolê w zapobieganiu niskiej
masie urodzeniowej dziecka i porodowi przedwczesnemu [29].
Wyniki wielu badañ sugeruj¹, ¿e odpowiednio
du¿e spo¿ycie magnezu we wczesnym okresie ci¹¿y
wi¹¿e siê z wiêksz¹ mas¹ urodzeniow¹ dziecka. Uzupe³nianie niedoborów tego pierwiastka podczas ci¹¿y mo¿e wiêc przyczyniæ siê do zmniejszenia wystêpowania niskiej masy urodzeniowej.
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dz¹cym przez ³o¿ysko. Podniesienie poziomu ektogenezy podczas okresu braku po¿ywienia i ³atwym
transporcie ketonów do p³odu pozwala matczynym
cia³om ketonowym dotrzeæ do p³odu, gdzie mog¹ byæ
wykorzystane jako substrat do przemian metabolicznych równie dobrze jak substrat lipogenezy. Pomimo, ¿e matczyny cholesterol jest wa¿nym ród³em
cholesterolu dla p³odu we wczesnym okresie ci¹¿y,
jego znaczenie spada do minimum w póniejszym
okresie, kiedy to tkanki p³odu uzyskuj¹ mo¿liwoæ
syntezy w³asnego cholesterolu. Matczyna hipertrójglicerydemia jest charakterystyczn¹ cech¹ podczas ci¹¿y i koresponduje z gromadzeniem trójglicerydów nie tylko we frakcji LDL lipoprotein ale tak¿e
we frakcji HDL. Chocia¿ trójglicerydy nie przechodz¹
przez barierê ³o¿yska, obecne w ³o¿ysku receptory
lipoprotein wraz z lipaz¹ lipoprotein, fosfolipaz¹ A2
i wewn¹trzkomórkowymi aktywatorami lipazy pozwalaj¹ na uwolnienie do p³odu wielonienasyconych
kwasów t³uszczowych transportowanych jako trójglicerydy w matczynych lipoproteinach. Normalny
rozwój p³odu wymaga dostêpnoci zarówno niezbêdnych kwasów t³uszczowych jak i d³ugo³añcuchowych
wielonienasyconych kwasów t³uszczowych, a stan
od¿ywienia matki podczas ci¹¿y jest zwi¹zany z rozwojem p³odu. Jednak¿e, nadmierna poda¿ pewnych
d³ugo³añcuchowych kwasów t³uszczowych mo¿e
spowodowaæ zarówno zmniejszenie iloci kwasu arachidonowego jak i lipidów bior¹cych udzia³ w peroksydacji, w konsekwencji doprowadzaj¹c do zmniejszenia przestrzeni antyoksydacyjnej [30].
W badaniach przeprowadzonych u wczeniaków
karmionych sztucznie wykazano, ¿e niedobór kwasów omega-3 przyczynia siê do pojawienia siê u tych
dzieci zaburzeñ rozwoju siatkówki, zaburzeñ
w ostroci widzenia i widzenia stereoskopowego. Dlatego wa¿ne wydaje siê odpowiednie spo¿ycie kwasów
omega-3 podczas ci¹¿y. Wykazano, ¿e wzbogacenie
po¿ywienia d³ugo³añcuchowymi kwasami t³uszczowymi
z rodziny omega-3 podczas ci¹¿y i karmienia
Metabolizm lipidów w ci¹¿y i ich wp³yw na
piersi¹
sprzyja lepszemu rozwojowi intelektualnemu
rozwój p³odu
dzieci. Na niedobory kwasów omega-3 podczas ci¹¿y
We wczesnej ci¹¿y dochodzi do zwiêkszonego nara¿one s¹ szczególnie wieloródki, u których odstêp
gromadzenia t³uszczu w organizmie kobiety, co jest czasu pomiêdzy kolejnymi ci¹¿ami by³ krótki. Podspowodowane zarówno nadmiernym spo¿yciem jak czas ci¹¿y bowiem, z powodu zwiêkszonego zapotrzei zwiêkszon¹ lipogenez¹. W póniejszym okresie ci¹- bowania, wyczerpuj¹ siê rezerwy kwasów omega-3.
¿y dochodzi do przyspieszonego uwalniania zapasów Jeli wiêc odstêp miêdzy kolejnymi ci¹¿ami jest zbyt
t³uszczu, które odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w rozwoju krótki, czas na odbudowê rezerw jest niewystarczap³odu. Oprócz wykorzystania kwasów t³uszczowych j¹cy. Niedobory kwasów omega-3 utrzymuj¹ siê jesztransportowanych przez ³o¿ysko, p³ód wytwarza je cze przez 6 miesiêcy po porodzie. Na niedobory kwatak¿e z dwóch innych produktów: gliceroli i cia³ ke- sów omega-3 nara¿one s¹ równie¿ ciê¿arne wegetatonowych. Chocia¿ glicerol przechodzi przez ³o¿y- rianki, a zw³aszcza weganki. Ich po¿ywienie charaksko w niewielkich ilociach, jest to preferowany sub- teryzuje siê na ogó³ niewystarczaj¹c¹ zawartoci¹
strat do matczynej glukoneogenezy, a matczyna glu- kwasów omega-3 przy wzglêdnie du¿ej zawartoci
koza jest ilociowo g³ównym sk³adnikiem przecho- pochodz¹cych z pokarmów rolinnych kwasów z ro-
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dziny omega-6. Zaburzony stosunek kwasów omega-6 do omega-3 w po¿ywieniu, pog³êbia wzglêdny
niedobór kwasów omega-3 z powodu konkurowania
o te same enzymy metabolizuj¹ce obie grupy kwasów t³uszczowych. Niedobór kwasów omega-3 mo¿e
siê tak¿e nasiliæ u osób spo¿ywaj¹cych du¿e iloci izomerów trans nienasyconych kwasów t³uszczowych.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e izomery trans, podobnie jak
kwasy omega-6, konkuruj¹ o te same enzymy bior¹ce udzia³ w dalszym metabolizmie, powoduj¹c
wzglêdny niedobór kwasów omega-3 [12].
Gospodarka wêglowodanowa matki a rozwój
p³odu
Upoledzona tolerancja wêglowodanów u kobiety
prowadzi do wielu nieprawid³owoci w metabolizmie
jej potomstwa. Nastêpstwa mog¹ byæ wczesne i dotyczyæ rozwoju w okresie p³odowym lub odleg³e, widoczne dopiero w ¿yciu poza³onowym. Stymulowane wydzielanie insuliny zosta³o przebadane w odpowiedzi na bodziec glukozy, najsilniejszy stymulator
wydzielania insuliny. Gwa³towny wzrost poziomu
glikemii w pewnych granicach u ludzi pobudza gwa³towne pocz¹tkowe wydzielanie pierwszej fazy insuliny (1-3 min.). Wielkoæ wydzielania insuliny w odpowiedzi na bodziec glukozy wzrasta równolegle do
wielkoci glikemii a¿ do maksymalnego efektu, tj. do
oko³o 150 mg% powy¿ej podstawowego poziomu glikemii. Druga faza wydzielania insuliny pojawia siê
i utrzymuje tak d³ugo, jak d³ugo wystêpuje hiperglikemia i zwykle trwa od 10 do 60 min. po pojedynczej
poda¿y glukozy [31]. Utrzymuj¹ca siê hiperglikemia
utrzymuje siê powy¿ej dwóch godzin, synteza insuliny znacznie maleje, a jej poziom jest niedostateczny
do utrzymania normoglikemii. Poniewa¿ glukoza
pobudza komórki B i D, podczas gdy aminokwasy
pobudzaj¹ komórki A z nastêpow¹ sekrecj¹ glukagonu, wielkoæ insuliny oraz innych hormonów uwal-
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nianych podczas posi³ków zale¿y od stosunku spo¿ywanych wêglowodanów do bia³ek. Posi³ki bogate
w wêglowodany pobudzaj¹ przede wszystkim uwalnianie insuliny. Posi³ki bogate w bia³ka bardziej pobudzaj¹ wydzielanie glukagonu [32].
Prawid³owa ci¹¿a charakteryzuje siê dwoma
g³ównymi zmianami w fizjologii insuliny:
1. zmniejszeniem zdolnoci insuliny do zu¿ycia
glukozy
2. zwiêkszeniem sekrecji insuliny przez komórki B.
Podczas trwania ci¹¿y od jej pocz¹tku do chwili
porodu zdolnoæ insuliny do pobudzania zu¿ycia glukozy spada o 50-70%, a odpowied wydzielnicza insuliny na pokarmy zawieraj¹ce glukozê wzrasta 2-,
a nawet 3-krotnie [31].
Nie wiadomo nadal w jakim stopniu poziom insuliny wp³ywa na rozwój ci¹¿y i na stan p³odu w momencie urodzenia. Pimiennictwo szeroko traktuje
na temat hipertrofii p³odowej u kobiet chorych na
cukrzycê. Autor nie znalaz³ natomiast w pimiennictwie prac omawiaj¹cych zale¿noæ wzrostu p³odu od
wartoci insulinemii dobowej w ci¹¿y niepowik³anej
cukrzyc¹.
Wnioski
Rozwój p³odu jest bardzo wra¿liwy na stan od¿ywienia matki w okresie oko³oimplantacyjnym
i w okresie szybkiego wzrostu ³o¿yska (pierwszy trymestr ci¹¿y). Matczyne niedo¿ywienie lub nadmierne od¿ywienie podczas ci¹¿y mog¹ zaburzyæ rozwój
p³odu. Podsumowuj¹c, nowa wiedza na temat mechanizmów reguluj¹cych rozwój p³odu bêdzie niezbêdna przy ustalaniu nowych strategii maj¹cych na
celu profilaktykê ograniczonego rozwoju p³odu. Zrozumienie wielop³aszczyznowej roli sk³adników
od¿ywczych i ich wp³yw na ekspresjê genomu bêdzie
mia³o szerokie zastosowanie w prewencji wielu chorób.

Pimiennictwo / References
1. ***Food and Health in Europe: A New basis for action.
WHO, 2004.
2. Marsal K. Intrauterine growth restriction. Curr Opin Obstet Gynecol 2002, 14: 127-135.
3. Koletzko B. Early nutrition and its later consequences:
new opportunities. Adv Exp Med Biol 2005, 569: 1-12.
4. Szamotulska K, Szostak-Wêgierek D. Ma³a masa urodzeniowa a zespó³ X w wieku doros³ym (hipoteza Barkera). Diabetologia Polska 1999, 6: 56-61.
5. Barker DJP, Clark PM. Fetal undernutrition and disease
in later life. Rev Reprod 1997, 2: 105-112.
6. Scheaffer AN, Caton JS, Redmer DA, Reynolds LP. The
effect of dietary restriction, pregnancy, and fetal type in
different ewe types on fetal weight, maternal body weight,
and visceral organ mass in ewes. J Anim Sci 2004, 82(6):
1826-38.

7. Sugden MC, Holness MJ. Gender-specific programming of
insulin secretion and action. J Endocrinol 2002, 175:
757-767.
8. Wu G, Pond WG, Flynn SP, Ott TL, Bazer FW. Maternal
dietary protein deficiency decreases nitric oxide synthase
and ornithine decarboxylase activities in placenta and endometrium of pigs during early gestation. J Nutr 1998,
128: 2395-2402.
9. Waterland RA, Jirtle RL. Early nutrition, epigenetic changes at transposons and imprinted genes, and enhanced
susceptibility to adult chronic diseases. Nutrition 2004,
20: 63-68.
10. Bell AW, Ehrhardt RA. Regulation of placental nutrient
transport and implications for fetal growth. Nutr Res Rev
2002, 15: 211-230.

Mrzyg³ód S. Wp³yw od¿ywiania matki na rozwój p³odu
11. Phillips DW, Barker DJP, Hales CN, First S, Osmond C.
Thinness at birth and insulin resistance. Diabetologia 1994,
37: 150-154.
12. Szostak-Wêgierek D, Cichocka A. ¯ywienie kobiet w ci¹¿y.
PZWL Warszawa 2005.
13. Thomas VM, Kott RW. A review of Montana winter range
ewe nutrition research. Sheep Goat Res J 1995, 11: 17-24.
14. Snell LH, Haughey BP, Buck G, Marecki MA. Metabolic
crisis: hyperemesis gravidarum. J Perinat Neonat Nurs
1998, 12: 26-37.
15. King JC. The risk of maternal nutritional depletion and
poor outcomes increases in early or closely spaced pregnancies. J Nutr 2003, 133: 1732S-1736S.
16. Wallace JM, Bourke DA, Aitken RP, Milne JS, Hay WW.
Placental glucose transport in growth-restricted pregnancies induced by overnourished adolescent sheep. J Physiol
2003, 547: 85-94.
17. Ziemlañski . Podstawy prawid³owego ¿ywienia cz³owieka. Instytut Danone Warszawa 1998.
18. Castro LC, Avina RL. Maternal obesity and pregnancy outcomes. Curr Opin Obstet Gynecol 2002, 14: 601-606.
19. Lumey LH. Reproductive outcome in women prenatally
exposed to undernutrition: a review of findings from the
Dutch famine birth cohort. Proc Nutr Soc 1998, 57:
129-135.
20. Leon DA, Lithell HO, Vagero D, Koupilova L, Mohsen R,
Berglund L, Lithell UB, McKeigue PM. Reduced fetal
growth rate and increased risk of death from ischaemic
heart disease: cohort study of 15000 Swedish men and
women born 1915-29. Br Med J 1998, 317: 241-245.
21. Ishida M, Hiramatsu Y, Masuyama H, Mizutani Y, Kudo T.
Inhibition of placental ornithine decarboxylase by DL-[alpha]-difluoro-methyl ornithine causes fetal growth restriction in rat. Life Sci 2002, 70: 1395-1405.
22. Bird IM, Zhang LB, Magness RR. Possible mechanisms underlying pregnancy-induced changes in uterine artery
endothelial function. Am J Physiol 2003, 284: R245-R258.

407
23. Ishida M, Hiramatsu Y, Masuyama H, Mizutani Y, Kudo T.
Inhibition of placental ornithine decarboxylase by DL-[alpha]-difluoro-methyl ornithine causes fetal growth restriction in rat. Life Sci 2002, 70: 1395-1405.
24. Reynolds LP, Redmer DA. Angiogenesis in the placenta.
Biol Reprod 2001, 64: 1033-1040.
25. Hefler LA, Reyes CA, OBrien WE, Gregg AR. Perinatal
development of endothelial nitric oxide synthase-deficient
mice. Biol Reprod 2001, 64: 666-673.
26. Hata T, Hashimoto M, Manabe A, Aoki S, Lida K,
Masumura S, Miyazaki K. Maternal and fetal nitric oxide
synthesis is decreased in pregnancies with small for gestational age infants. Human Reprod 1998, 13: 1070-1073.
27. Czeizel AE, Dudas I. Prevention of the first occurrence of
neural tube defects by periconceptional vitamin supplementation. NEJM 1992, 327, 1832-5.
28. ***Institute of Medicine, National Academy of Science:
Iron Deficiency Anemia: Recommended Guidelines for Prevention, Detection, and Management among US Children
and Woman in Childbearing Age. Washington, DC, National Academy Press, 1993.
29. Jameson S. Zinc status in pregnancy: the effect of zinc therapy on perinatal mortality, prematurity, and placental ablation. Ann N Y Acad Sci 1993 Mar 15, 678:178-92. Review.
30. Herrera E. Lipid metabolism in pregnancy and its consequences in the fetus and newborn. Endocrine 2002 Oct
19(1): 43-55. Review.
31. Buchanan TA, Metzger BE, Freinkel N, Bergman RN. Insulin sensitivity and B-cell responsiveness to glucose during late pregnancy in lean and mostderately obese woman with normal glucose tolerance or mild gestational
diabetes. Am-J-Obstet-Gynecol. 1990 Apr 162(4):
1008-14
32. Bell GI, Kayano T, Buse JB. Molecular biology of mammalial glucose transporters. Diabetes-Care. 1990 Mar 13(3):
198-208

