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Wstęp 
Żywienie kobiet w ciąży powinno być oparte na ogólnych zasadach racjonalnego żywienia. W czasie ciąży 
zapotrzebowanie na niektóre składniki odżywcze zwiększa się. Badania wykazują, iż spożycie niektórych 
składników odżywczych wśród  kobiet ciężarnych jest niewystarczające. Deficyt składników w tym okresie 
może zwiększać ryzyko wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń. Szczególne znaczenie podczas ciąży ma 
pokrycie zapotrzebowania na foliany, których niedobór sprzyja powstawaniu wrodzonych wad cewy 
nerwowej u płodu, stąd zalecana jest suplementacja kwasem foliowym już w okresie planowania 
poczęcia. Istotne jest również odpowiednie spożycie innych składników, w tym  
witamin np. witaminy D3, witamin antyoksydacyjnych oraz składników  
mineralnych (jod, żelazo), a także kwasów tłuszczowych n-3.  
 

Celem pracy była ocena spożycia wybranych witamin i składników  
mineralnych z uwzględnieniem suplementów diety wśród kobiet w ciąży. 
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Materiał do badań stanowiły ankiety zebrane podczas badań sposobu żywienia   
przeprowadzonego wśród 93 kobiet w ciąży w 2011 r. w dwóch miastach Polski - Radzyniu  
Podlaskim i Zamościu w ramach Programu Eliminacji Niedoboru Jodu. 
Metody 
Ocenę spożycia witamin i składników mineralnych przeprowadzono w oparciu o metodę 
wywiadu żywieniowego z ostatnich 24 godzin z uwzględnieniem pytań o częstotliwość 
stosowania suplementów diety. Dane z wywiadów wprowadzono do programu 
komputerowego Dieta 5 i analizowano pod względem zawartości żelaza, folianów, jodu, 
witaminy D i wapnia w całodziennych dietach z wykorzystaniem m.in. danych o składzie 
żywności: Tabele Składu i Wartości Odżywczej Żywności (Kunachowicz H., Przygoda B., 
Nadolna I., Iwanow K.  PZWL 2005). Wyniki dotyczące spożycia porównano do Norm 
żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja (2012) opracowanych w Instytucie Żywności  
i Żywienia pod redakcją prof. M. Jarosza oraz do wartości UL (Tolerable upper intake levels 
for vitamins and minerals, EFSA, 2006; EFSA Journal 2012;10(7):2813) 
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Ryc. 1. Suplementacja diety wśród kobiet ciężarnych          
             (N=93) 
 

Tabela 1. Stosowanie suplementacji wśród badanych kobiet (N=93) 

Ilość 
preparatów 
przyjmowanych 
w ciągu 
ostatniego 
miesiąca 

Liczba kobiet stosujących preparaty: 

z 
żelazem 

z kwasem 
foliowym 

z 
jodem 

z 
witaminą 

D3 

z 
wapniem  

przynajmniej 1 
preparat 

66 78 66 63 27 

więcej niż 1 
preparat 

9 11 7 3 0 

Wyniki 



 Tabela 2. Dzienne spożycie wybranych składników odżywczych z dietą podstawową oraz  
z zastosowaniem suplementacji wśród kobiet ciężarnych  

Składnik odżywczy średnia ± SD 
% diet poniżej 

normy RDA/AI* 
P95 

Kobiety, u których 
został przekroczony 

poziom UL**  

Liczba % 

Żelazo (mg) 

Dieta podstawowa  
(N=93) 

8,75 ± 3,1 100 14 0 0 

Dieta + Suplementacja  
(N=66) 

 46,9 ± 31,45 19,6 106,7 20 30,3 

Kwas foliowy 
(µg) 

Dieta podstawowa  
(N=93) 

225,5 ± 82,3 100 370,7 0 0 

Dieta + Suplementacja  
(N=78) 

865,9 ± 296,2 19,2 1357,6 27 34,6 

Jod (µg) 

Dieta podstawowa  
(N=93) 

119,0 ± 72,65 96,9 222,8 0 0 

Dieta + Suplementacja  
(N=66) 

298,10 ± 92 16,7 458,5 1 1,5 

Witamina D (µg) 

Dieta podstawowa  
(N=93) 

2,25 ± 1,89 100 5,86 0 0 

Dieta + Suplementacja  
(N=63) 

14,45 ± 6,7 65 25,3 0 0 

Wapń (mg) 

Dieta podstawowa  
(N=93) 

624,6 ± 402,0 77,8 1328,7 0 0 

Dieta + Suplementacja  
(N=27) 

865,2 ± 444,7 51,8 1390,8 1 3,7 

*RDA dla żelaza (27 mg), kw. foliowego (600 µg), jodu (220 µg) i wapnia (800 mg) – według Norm żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja (2012);  
AI dla witaminy D (15 µg ) – według Institute of Medicine (USA),2010; 
**UL: dla żelaza - 45 mg; kw. foliowego - 1000 µg; jodu - 600 µg;  wapnia – 2500 mg – według Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals, EFSA, 2006;  
UL dla witaminy D - 100 µg – według EFSA Journal 2012;10(7):2813 



1. Badanie wykazało, że diety kobiet ciężarnych bez suplementacji były 
niedoborowe w kwas foliowy (100%), żelazo (100%), witaminę D (100%),  
jod (97%) i wapń (78%).  

2. Wśród 93 kobiet w ciąży, 81 kobiet (90%) stosowało suplementację.  

3. Pomimo stosowania suplementacji, diety niektórych kobiet ciężarnych  
były nadal niedoborowe w witaminę D (65%), wapń (52%), żelazo (20%), 
kwas foliowy (19%) i jod (17%). 

4. Wśród kobiet przyjmujących suplementy diety górny bezpieczny poziom 
spożycia (UL) dla kwasu foliowego został przekroczony u 35% kobiet,  
dla żelaza u 30%, wapnia u 4% i jodu u 1,5% kobiet. 

5. W okresie ciąży zalecana jest suplementacja diety. Jednakże ze względu  
na możliwe ryzyko przedawkowania niektórych składników odżywczych, 
suplementy diety powinny być  przyjmowane pod kontrolą lekarza. 
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