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Podaż białka w diecie kobiet ciężarnych o prawidłowym
i nieprawidłowym stanie odżywienia przed ciążą a masa
ciała noworodków
Protein intake in diet of pregnant women with correct and incorrect pre-pregnancy nutritional
status versus the newborns’ body mass
AGNIESZKA OSTACHOWSKA-GĄSIOR
Zakład Higieny i Ekologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Wprowadzenie. Wyniki badań poświęconych określeniu stopnia zależności
między ilością i jakością białka w diecie kobiet ciężarnych a urodzeniową
masą ciała ich dzieci nie są zbieżne. W przypadku populacji niedożywionych
ta zależność jest statystycznie znamienna, natomiast wśród ludności krajów
wysoko uprzemysłowionych tak dużego wpływu podaży białka w diecie
kobiety ciężarnej na poprawę masy ciała noworodka nie stwierdza się.
Cel pracy. Określenie czy są zależności między zmianami w ilości białka
spożywanego w poszczególnych trymetrach ciąży przez kobiety różniące się
stanem odżywienia przed ciążą, a urodzeniową masą ciała ich dzieci.
Materiał i metoda. W badaniach uczestniczyły 72 kobiety (średni wiek
26±4,75 lat). Stan odżywienia kobiet przed ciążą określano na podstawie
wskaźnika BMI. W ocenie sposobu żywienia zastosowano metodę
24 godzinnego wywiadu żywieniowego. Porównanie spożycia białka
w poszczególnych trymestrach ciąży przeprowadzono analizą wariancji oraz
testem t-Studenta dla badań zależnych.
Wyniki. U żadnej z kobiet nie było niedoborów białka w diecie. Między
kobietami o prawidłowym oraz nieprawidłowym stanie odżywienia przed
ciążą nie stwierdzono istotnych różnic w średnim dla całego okresu ciąży
spożyciu białka. Białko pochodzenia zwierzęcego, było tym, którego spożycie
wzrosło statystycznie znamiennie w każdej z grup kobiet, a najbogatszą
w białko zwierzęce była dieta kobiet z nadwagą. Najwyższe średnie masy
urodzeniowe noworodków stwierdzono w przypadku matek z nadwagą oraz
otyłych i były to różnice na poziomie statystycznie istotnym.
Wniosek. Nie tylko ilość białka w diecie zgodna z zalecanymi w normach
żywieniowych wartościami, lecz przede wszystkim wzrost spożycia białka
w trakcie ciąży można rozpatrywać jako jeden z czynników mających wpływ
na poprawę masy ciała noworodków.

Introduction. The results of studies on the quality and quantity of
protein in pregnant women’s diet inﬂuencing the newborns’ body mass
show this dependence to be statistically signiﬁcant in the malnourished
populations of undeveloped countries, with no signiﬁcant dependence in
highly developed countries.
Aim. To determine if the trimester changes of protein intake level in the
diet of women with diﬀerent pre-pregnancy nutritional status inﬂuence
the newborns’ body weight.
Material and method. The examinations covered 72 pregnant women (of
the average age: 26±4.75 years). Their pre-pregnancy nutritional status
(underweight, proper body mass, overweight and obesity) was estimated
on the basis of the BMI value. The protein intake was estimated on the
basis of data gathered by the 24-hour nutritional recall. Statistical tests
were performed to show the protein intake diﬀerences of particular
trimesters of pregnancy in women with correct and incorrect pre-pregnancy
nutritional status.
Results. None of the women revealed protein intake deﬁciency in their
daily diet. No signiﬁcant protein intake diﬀerences were noted between
the women with correct and incorrect pre-pregnancy nutritional status.
The animal protein intake increased signiﬁcantly during pregnancy in all
studied groups and was the highest in the overweight women’s group.
The body mass of newborns delivered by overweight and obese women
was signiﬁcantly higher in comparison to the body mass of newborns of
women from other BMI groups.
Conclusion. Not only the recommended quantity of dietary protein but
also the increase of protein intake during pregnancy can be considered
as factors inﬂuencing the newborns’ body mass.

Słowa kluczowe: podaż białka w diecie, kobiety w ciąży, żywienie,
urodzeniowa masa ciała
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Wprowadzenie
Odżywianie i stan odżywienia kobiety ciężarnej
jest bezspornie jednym z istotniejszych czynników
środowiska zewnętrznego mających wpływ na prze-
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bieg ciąży [1, 2, 3, 4]. W przypadku krajów, w których
niedożywienie jest problemem populacyjnym, poprzez
poprawę diety kobiety ciężarnej uzyskiwana jest poprawa stanu odżywienia noworodka [5, 6, 7, 8, 9], ale
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w odniesieniu do krajów wysokorozwiniętych wpływ
odżywiania kobiety ciężarnej na masę urodzeniową
jej potomstwa nie zawsze jest statystycznie znamienny. Niektóre z badań sugerują brak związku między
zawartością składników odżywczych w diecie kobiet
ciężarnych, a parametrami antropometrycznymi noworodków [10, 11]. Inne z kolei wskazują, że nie tylko
przyrost masy ciała kobiety w trakcie ciąży, ale również
urodzeniowa masa ciała noworodków są zależne od
sposobu żywienia kobiety ciężarnej, a w szczególności
od tego jak odżywia się w pierwszej połowie ciąży [10,
12, 13], a nawet od tego jak odżywia się w okresie
okołokoncepcyjnym [14]. Czynnikiem, który ma
wpływ na masę urodzeniową noworodka bez względu
na rejon świata jest stan odżywienia kobiety przed ciążą, gdyż niedożywienie matki sprzyja niedożywieniu
płodu i noworodka, a otyłość matki z kolei oznacza
dla noworodka częstsze występowanie nadmiernej
masy urodzeniowej i makrosomii [15, 16, 17, 18,
19, 20, 21]. O tym, że nie tylko ilość pożywienia, ale
także proporcje między poszczególnymi składnikami
odżywczymi w diecie kobiety ciężarnej ma wpływ na
stan zdrowia dziecka w chwili urodzenia i kształtowanie się jego stan zdrowia w późniejszym okresie
życia jako pierwszy wskazał Barker. Wg jego badań
mała masa urodzeniowa noworodków urodzonych
w terminie (38-42 tydzień ciąży) jest skutkiem zaburzeń wzrastania płodu i czyni takiego noworodka
bardziej podatnym w wieku dorosłym na nadciśnienie, cukrzycę typu 2, insulinooporność, otyłość i hiperlipidemię, a poprzez to stawia go w grupie osób
o dużym ryzyku wystąpienia zespołu metabolicznego
i choroby niedokrwiennej serca [22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29]. Noworodki o małej masie urodzeniowej
mają mniejsze szanse na prawidłowy rozwój ﬁzyczny
i psychiczny, gdyż niedożywienie płodu uznawane
jest za jedną z przyczyn trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i większej umieralności
poporodowej [30, 31, 32]. Do podobnych wniosków
prowadzą też miedzy innymi obserwacje Rooseboom,
Vander Meulen, Van Montfrans, Ravelli, Osmond,
Blezer, a także badania Campbell, Hall, Cross, Shiell,
Godfrey [26, 33]. Rozwój i zwiększenie masy ciała
płodu rozpoczyna się ze szczególną intensywnością
w II trymestrze ciąży, a w III trymestrze nasilają się
procesy kostnienia [34, 35, 36]. Z tych właśnie przyczyn normy żywieniowe dla kobiet w ciąży określają
wzrost dobowego zapotrzebowania na energię, białko,
tłuszcze, składniki mineralne i witaminy w porównaniu z okresem poprzedzającym ciążę [37, 38, 39].
Synteza białka w okresie ciąży przebiega ze wzmożoną
intensywnością, gdyż jest ono niezbędne nie tylko
do odnowy białek tkankowych matki, lecz także do
syntezy tkanek płodowych i łożyska. Białko pożytkowane jest na rozrost macicy, powiększenie gruczołów
sutkowych, syntezę płynu owodniowego oraz syntezę
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krwi matczynej [40]. Organizm poprzez zmiany
w metabolizmie białka adaptuje się do zwiększonego
zapotrzebowania na białko, tym niemniej u kobiet
ciężarnych koniecznym jest dostarczanie go wraz
z dietą w większych ilościach [20, 41]. Opracowane
przez Instytut Żywności i Żywienia normy spożycia
białka oparte są na wynikach krajowych badań spożycia żywności, sposobu żywienia oraz stanu odżywienia
i dla kobiet ciężarnych przewidują one dostarczanie
dodatkowych 7g białka/osobę/dobę do bezpiecznego
poziomu spożycia białka krajowej racji pokarmowej,
wynoszącego dla kobiet nie będących w ciąży 0,8g/
kg masy ciała/dobę [39]. Najkorzystniej, gdy białko
pochodzenia zwierzęcego stanowi 60%, a roślinnego
40% całkowitej ilości białka spożywanego z dietą dobową. Wykorzystanie białka na potrzeby energetyczne
powinno u kobiet w ciąży kształtować się na poziomie
nie niższym niż 14% i nie wyższym niż 25% [40].
Ustalenie górnej granicy zalecanego udziału białka
w dobowej podaży energii jest podyktowane wynikami
badań wskazujących związek między wyższym niż
25% udziałem białka w podaży energii, a opóźnieniem
rozwoju płodu [42, 43, 44]
Cel pracy
Określenie czy są zależności między zmianami
w ilości białka spożywanego w poszczególnych trymetrach ciąży przez kobiety różniące się stanem odżywienia przed ciążą, a urodzeniową masą ciała ich dzieci.
Materiał i metodyka
W badaniach uczestniczyły 72 kobiety mieszkające
w Krakowie. Średni wiek kobiet to 26±4,75 lat. Stan
odżywienia kobiet przed ciążą określano na podstawie
wskaźnika BMI zgodnie z zakresami opracowanymi
przez IOM. Według IOM prawidłowy stan odżywienia
rozpoznawany jest przy BMI w zakresie 19,8-26,0
kg/m2. BMI poniżej 19,8 to niedowaga. Nadwaga jest
wówczas, gdy BMI jest między 26,1-29,0, a otyłość – powyżej 29,0 kg/m2. W badanej grupie kobiet niedowagę
stwierdzono u 22 z nich, nadwagę i otyłość u 10, a prawidłowy stan odżywienia u 40 kobiet. Ilość białka w diecie dobowej oceniono w oparciu o 24-godzinny wywiad
żywieniowy, który przeprowadzany był u każdej z kobiet
9-krotnie, tj. trzy-krotnie w każdym trymestrze ciąży.
Na podstawie informacji uzyskanych z 24-godzinnego
wywiadu żywieniowego określono także procentowy
udział białka jako źródła energii dla organizmu. Porównanie spożycia białka w poszczególnych trymestrach
ciąży przeprowadzono analizą wariancji dla badań
zależnych, a następnie – gdy wynik tej analizy wskazywał na zróżnicowanie pomiędzy trzema trymestrami
– przeprowadzano wielokrotne porównywania dwóch
trymestrów testem t-Studenta dla badań zależnych, celem umiejscowienia tych różnic. Porównanie masy uro-
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dzeniowej noworodków matek przynależnych do grup
wyodrębnionych w oparciu o stan odżywienia kobiet
przed ciążą (wg BMI) dokonano testem t-Studenta. Za
statystycznie znamienne przyjmowano te wyniki testów
dla których poziom istotności był mniejszy lub równy
0,05 (p≤0,05). Stosowanym w analizie statystycznej
narzędziem była STATISTICA 6.0.
Wyniki
Ilość białka spożywanego przez kobiety ciężarne
wzrastała w trakcie ciąży. Znamienny statystycznie
wzrost dotyczył ogółu białka oraz białka zwierzęcego.
Średnie dla poszczególnych trymestrów ciąży spożycie białka przez ogół kobiet badanych przedstawiono
w tabeli I.
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W I trymestrze ciąży najbogatsza w białko była
dieta kobiet otyłych, a najmniej białka spożywane
było w tym okresie przez kobiety z prawidłowym BMI.
Nie były to jednak różnice istotne statystycznie. Bez
względu na stan odżywienia przed ciążą kolejnym
trymestrom ciąży towarzyszyło zwiększenie spożycia
białka, przy czym jedynie w przypadku białka zwierzęcego był to wzrost istotny statystycznie. Spożycie
białka zwierzęcego wzrosło najbardziej u kobiet
z nadwagą. U kobiet z niedowagą zwiększenie spożycia
białka zwierzęcego w diecie odbyło się kosztem białka
roślinnego, którego zawartość w diecie tej grupy kobiet
w III trymestrze była niższa niż w I i II trymestrze.
U pozostałych kobiet spożycie białka roślinnego wzrastało, w tym najbardziej u kobiet otyłych (tab. II).

Tabela I. Zawartość białka w diecie ogółu kobiet ciężarnych w poszczególnych trymestrach ciąży
Table I. Protein in daily diet of women in particular trimesters of pregnancy
Zmienna/Variable
Białko ogółem /Total protein [g]

Białko roślinne/Vegetable protein [g]

Białko zwierzęce/Animal protein [g]

Trymestr
/Trimester

Średnia
/Mean

SD

Min.

Max.

I
II
III
I
II
III
I
II
III

74,89
79,00
86,87
26,94
26,24
27,87
47,94
52,74
58,98

25,27
26,29
27,96
9,19
8,05
8,57
21,42
24,65
24,08

17,53
30,49
20,40
10,54
10,17
13,43
6,89
9,52
6,97

137,59
174,84
175,99
53,03
54,90
55,60
117,01
148,40
140,26

Istotność różnic (p)/Signiﬁcance of diﬀerences (p)
Trym I/II
Trym I/III
Trym II/III
NS
<0,001
0,036

NS

NS

NS

NS

0,030

NS

Tabela II. Zawartość białka w diecie w poszczególnych trymestrach ciąży kobiet podzielonych na grupy w oparciu o wartość wskaźnika BMI przed ciążą
Table II. Protein in daily diet of women with diﬀerent pre-pregnancy BMI in particular trimesters of pregnancy

Grupa wg BMI/BMI group

BMI 1
Niedowaga
/Underweight
(n=22)

BMI 2
Norma
/Standard
(n=40)

BMI 3
Nadwaga
/Overweight
(n=7)

BMI 4
Otyłość
/Obesity
(n=3)

Rodzaj białka
/Type of protein
Białko ogółem
/Total protein
Białko zwierzęce
/Animal protein
Białko roślinne
/Vegetable protein
Białko ogółem
/Total protein
Białko zwierzęce
/Animal protein
Białko roślinne
/Vegetable protein
Białko ogółem
/Total protein
Białko zwierzęce
/Animal protein
Białko roślinne/Vegetable protein
Białko ogółem
/Total protein
Białko zwierzęce
/Animal protein
Białko roślinne
/Vegetable protein

Średnia zawartość białka w diecie[g]
/Mean dietary protein content [g]
I trymestr
II trymestr
III trymestr
średnia±SD
średnia±SD
średnia±SD
min.-maks.
min.-maks.
min.-maks.
81,16±24,85
82,88±27,58
89,59±24,05
39,04-137,59
30,49-174,84
60,53-129,89
52,95±22,34
53,43±24,86
62,21±21,75
15,50-117,01
9,52-134,35
26,16-99,07
28,19±9,68
29,43±7,21
27,35±6,70
10,73-53,03
15,25-43,28
14,69-39,57
71,07±26,67
74,15±22,58
82,26±26,68
17,53-137,04
31,05-133,88
20,40-140,03
45,12±21,73
50,21±20,21
55,20±21,64
6,89-97,99
14,07-105,50
6,97-99,95
25,93±9,53
23,91±6,75
27,02±9,00
10,54-52,07
10,17-40,18
13,43-55,60
73,55±16,38
91,40±40,84
100,26±41,81
51,84-95,69
46,40-166,21
43,72-175,99
44,63±12,18
60,73±44,25
68,51±37,19
27,60-58,49
19,55-148,40
23,47-140,26
28,91±5,96
30,65±12,44
31,72±10,77
23,32-37,90
17,81-54,90
20,08-48,97
83,09±26,16
86,36±18,79
97,26±35,43
64,90-113,07
74,41-108,02
69,75-137,24
56,45±28,45
62,71±27,24
63,38±39,95
29,22-85,98
42,00-93,56
25,74-10,5,29
26,64±9,27
23,65±10,21
33,89±9,31
17,15-35,68
14,47-34,65
25,70-44,01

Istotność różnic (p)
/Signiﬁcance of diﬀerences (p)
Trym I/II

Trym I/III

Trym II/III

NS

NS

NS

NS

0,032

NS

NS

NS

NS

NS

0,018

NS

NS

0,013

NS

NS

NS

NS

NS

0,048

NS

NS

0,017

NS

NS

NS

NS

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Kobiet u których spożycie białka było poniżej
zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia było wraz ze
stopniem zaawansowania ciąży coraz mniej. W I trymestrze ciąży zbyt niska podaż białka dotyczyła 25%
kobiet, w II trymestrze 11,1%, a III trymestrze 8,3%
kobiet ciężarnych.
Niedostateczna podaż białka dotyczyła przede
wszystkich kobiet otyłych. Odsetek kobiet z poszczególnych grup BMI, u których stwierdzono niedobory
białka w diecie dobowej poszczególnych trymestrów
ciąży przedstawiono na rycinie 1.
0
BMI 1

BMI 2

BMI 3

BMI 4

BMI 1

BMI 2

BMI 3

BMI 4

BMI 1

BMI 2

BMI 3

BMI 4

-10
-20

%

-30

Dane antropometryczne noworodków
/Newborns’ anthropometric data
Stan odżywienia kobiet
przed ciążą
Masa ciała noworodDługość ciała nowo(wg BMI)
ków
rodków
/Pre-pregnancy nutritio- /Newborns’ body mass /Newborns’ body length
nal status
(g)
(cm)
(acc.to BMI)
Średnia/mean± SD
Średnia/mean ± SD
(min. - maks.)
(min. - maks.)
BMI-1 Niedowaga
/underweight (n=22)

3132,70 ± 508,70
(2350,00-4110,00)

53,82 ± 2,50
(51,00-59,00)

BMI-2 Norma
/Standard (n=40)

3446,50 ± 445,50
(2100,00-4520,00)

55,33 ± 2,85
(47,00-65,00)

BMI-3 Nadwaga
/Overweight (n=7)

3610,00 ± 613,80
(2760,00-4680,00)

56,86 ± 3,02
(53,00-63,00)

BMI-4 Otyłość
/Obesity (n=3)

3553,30 ± 134,3
(3400,00-3650,00)

56,33 ± 0,58
(56,00-57,00)

-40
-50
-60
-70
-80

I trymestr

II trymestr

III trymestr

Ryc. 1. Procent kobiet z poszczególnych grup BMI o zbyt niskiej podaży
białka w diecie w poszczególnych trymestrach ciąży
Fig. 1 Percentage of women from diﬀerent BMI groups with dietary
protein deﬁciency in particular trimesters of pregnancy

Ocena procentowego udziału białka w realizacji
zapotrzebowania energetycznego wykazała, że między
kobietami różniącymi się stanem odżywienia przed
ciążą są znamienne różnice w ilości białka wykorzystywanego na potrzeby energetyczne. U ogółu kobiet oraz
u kobiet z niedowagą wraz ze stopniem zaawansowania
ciąży wzrasta statystycznie znamiennie wykorzystania
białka na cele energetyczne, natomiast u kobiet otyłych jest ono coraz niższe (ryc.2).
Podstawowe dane antropometryczne, tj. masę
i długość ciała, noworodków kobiet różniących się
stanem odżywienia przed ciążą przedstawiono w tabeli III. Średnia masa ciała noworodków matek uczest20

18,3 18,2

18
16
% energii z białka

Tabela III. Dane antropometryczne noworodków matek o różnym BMI przed
ciążą
Table III. Anthropometric data of newborns of mothers with diﬀerent prepregnancy BMI

14,4

14,9 15,3

16,1
14,3 14,1

16,1
14,3

14

15,6

15
13,3

14,1

13,8

12
10
8
6
4
2
0
ogół kobiet*

kobiety z
niedow agą*
I trym estr

Kobiety o
kobiety z nadw agą
praw idłow ym BMI
II trym estr

kobiety otyłe

III trym estr

Ryc. 2. Procentowy udział białka w dobowej podaży energii u ogółu
kobiet oraz w grupach utworzonych na podstawie BMI przed ciążą
Fig. 2 Percentage of energy from protein in examined pregnant
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niczących w badaniach wynosiła 3371g (±495,7g)
w zakresie 2100 – 4680g, a długość ciała 56cm (47
– 65cm).
Najniższą średnią masę ciała stwierdzono u noworodków kobiet z niedowagą przed ciążą, a najwyższą u noworodków kobiet z nadwagą. Średnia masa
noworodków matek z niedowagą przed ciążą były
statystycznie znamiennie niższa od średniej masy ciała
noworodków matek o prawidłowym stanie odżywienia
(p= 0,0l4) oraz noworodków matek z nadwagą i otyłych (p=0,024). Nie było natomiast znamiennych statystycznie różnic w urodzeniowej masie ciała między
noworodkami kobiet o prawidłowym i nadmiernym
(nadwaga, otyłość) stanie odżywienia przed ciążą.
Urodzeniowa masa ciała noworodków wszystkich
kobiet, które przed ciążą były otyłe znajdowała się
w zakresie uznawanym za optymalny (2500-4500g).
Zanotowano trzy przypadki urodzeniowej masy ciała
poniżej 2500g. Urodzeniową masę ciała poniżej 2500g
stwierdzono u dwójki dzieci kobiet z niedowagą przed
ciążą oraz u jednego dziecka kobiety z prawidłowym
BMI przed ciążą. Urodzeniową masę ciała powyżej
4500g stwierdzono u pięciu noworodków. Były to
cztery noworodki, których matki miały nadwagę przed
ciążą oraz jeden noworodek kobiety o prawidłowym
stanie odżywienia przed ciążą.
Zawartość białka w diecie matek dzieci o masie
ciała poniżej 2500g wynosiła średnio dla kolejnych
trymestrów ciąży: 74,6g/dobę, 76,9g/dobę, 81,1g/
dobę. Ten 9%wzrost spożycia białka ogółem był
spowodowany istotnym wzrostem spożycia białka
zwierzęcego (50,5g/dobę w I trymestrze i 54,9g/dobę
w III trymestrze). Ilość białka w diecie dobowej kobiet,
które urodziły dzieci o masie ciała powyżej 4500g
wynosiła średnio dla kolejnych trymestrów ciąży
77,5g/dobę, 92,4g/dobę i 95,2g/dobę, zatem spożycie białka ogółem było u tych kobiet w III trymestrze

Ostachowska-Gąsior A. Podaż białka w diecie kobiet ciężarnych o prawidłowym i nieprawidłowym stanie odżywienia ...

ciąży wyższe o niemal ¼ (23%) w porównaniu do
spożycia w I trymestrze i było spowodowane wyższym
spożyciem zarówno białka zwierzęcego (52,8g/dobę
w I trymestrze i 67,9g/dobę w III trymestrze) jak
i roślinnego (24,7g/dobę w I trymestrze i 27,3g/dobę
w III trymestrze).
Dyskusja
Wzrost spożycia białka w trakcie ciąży następował
u kobiet o prawidłowym stanie odżywienia przed ciążą
jak i u kobiet z niedowagą lub nadwagą i otyłością.
Białkiem, którego spożycie wzrosło statystycznie
znamiennie w każdej z grup, było białko pochodzenia zwierzęcego. U kobiet z niedowagą zwiększenie
w poszczególnych trymestrach ciąży spożycia białka
zwierzęcego odbyło się kosztem białka roślinnego,
a więc nie towarzyszyły temu istotne zmiany w całkowitej ilości białka dostarczanego z pożywieniem.
W każdym trymestrze ciąży najbogatsza w białko
zwierzęce była dieta kobiet z nadwagą. U nich też zanotowano największy wzrost jego spożycia. Spożycie
białka zwierzęcego przez kobiety z nadwagą wzrosło
między I a III trymestrem ciąży średnio o 23,88g/dobę.
Według licznych badań zwiększenie spożycia białka
zwierzęcego w drugiej połowie ciąży skutkuje poprawą
masy urodzeniowej [34, 35, 45, 46]. Średnia masa
urodzeniowa noworodków matek z nadwagą wynosiła 3610g i była najwyższa w porównaniu do masy
ciała noworodków kobiet z pozostałych grup BMI.
Fakt ten stanowi potwierdzenie dla wyników wyżej
wspomnianych badań o istnieniu zależności między
ilością białka zwierzęcego w diecie kobiety ciężarnej
i urodzeniową masą ciała noworodka.
Istotnym dla kondycji noworodka pozostaje nie
tylko ilość białka w diecie, ale także jego procentowy
udział w realizacji zapotrzebowania energetycznego
organizmu, gdyż uzyskiwanie z białka więcej niż 25%
energii, zwykle związane z dietą niedoborową, uznawane jest za jedną z przyczyn zaburzeń rozwoju płodu
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[42]. W żadnej z grup BMI ta górna granica nie została
przekroczona, a jedynie w grupie kobiet z niedowagą
przed ciążą nastąpił istotny statystycznie wzrost ilości
białka pożytkowanego na cele energetyczne. Wzrost
ten nastąpił z wynoszącej w I trymestrze wartości
14,3% do 16,1% w III trymestrze ciąży. U kobiet
z nadwagą i o prawidłowym stanie odżywienia przed
ciążą także wzrastał procentowy udział białka w realizacji zapotrzebowania energetycznego organizmu,
lecz był on niewielki. Natomiast u kobiet z otyłością
białko w coraz to niższym stopniu (I trymestr 18,3%
vs III trymestr 13,8%) było źródłem energii. Masa
urodzeniowa noworodków matek otyłych przed ciążą
wynosiła średnio 3553g i nie różniła się istotnie od
masy ciała noworodków matek z nadwagą, czyli tych,
których dzieci miały najwyższą urodzeniową masę
ciała. Przeprowadzone obserwacje wskazują zatem na
istnienie pozytywnego związku między urodzeniową
masą ciała, a procentem energii uzyskiwanej z białka
w pierwszych, a nie w ostatnich miesiącach ciąży.
O podobnych wnioskach informują między innymi
badania Barker’a [22], Moore’a [3] i Cuco [40].
Wnioski
1. Kobiety z nadwagą lub otyłością rodzą dzieci
o masie ciała znamiennie wyższej niż kobiety
z niedowagą przed ciążą.
2. Istotny wzrost między poszczególnymi trymestrami ciąży ilości białka spożywanego przez kobiety
ciężarne, a nie tylko średnia podaż białka w diecie
na poziomie zgodnym z zaleceniami dla kobiet
w ciąży, jest czynnikiem redukującym prawdopodobieństwo wystąpienia niskiej urodzeniowej
masy ciała ich dzieci.
3. Związek między wysokim (16-25%) procentowym udziałem białka w realizacji zapotrzebowania energetycznego kobiety ciężarnej a masą ciała
noworodka spada wraz ze stopniem zaawansowania ciąży.
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