
CIĄŻA I PORÓD 

rozmawiamy z. 
doktor 
KATARZYNĄ PIETUCH, 
ginekologiem i położnikiem z kliniki 
Invicta i przychodni Ka-Medica 

Jakie mikro- i makroelementy sq 
szczególnie potrzebne, kiedy jesteś 
w ciąży? Które łatwo sobie zapewnisz, 
stosując odpowiednią dietę, 
a jakie warto brać w formie tabletek? 
O suplementach dla kobiet w ciąży 
opowiada doktor Katarzyna Pietuch, 
specjalista ginekologii i położnictwa, 
w rozmowie z Magdą Rodak. 

Cenne 

• Pani doktor, o jakich suplementach rozmawia Pani 
z kobietą, która przychodzi na wizytę i mówi, że chciałaby 
się przygotować do zajścia w ciążę? 
• Najpierw przeprowadzam z nią wywiad. Pytam ojej stan 
zdrowia, o to, czy to pierwsza ciąża, czy w rodzinie nie ma 
jakichś chorób genetycznych. Jeśli wszystko jest w porządku, 
zalecam jej, żeby zaczęła brać kwas foliowy w dawce 0,4 mg 

> 

dziennie. Warto brać go przez 
co najmniej 3 miesiące przed 
zajściem w ciążę. Tyle, że... większość 
kobiet trafia do mnie już w ciąży. 
Wtedy oczywiście także zalecam im 
branie kwasu foliowego w tej dawce. 

• Kiedy dawka kwasu foliowego 
powinna być większa? 
• Jeśli pacjentka zaszła w ciążę 
po sztucznej inseminacji lub 
po zabiegu in vitro, potrzebuje 
znaczenie więcej kwasu foliowego, 
około 5 mg. 
Dokładną dawkę ustalamy, biorąc 
pod uwagę masę ciała pacjentki. 
Zwiększoną dawkę podajemy także 
wówczas, gdy w wywiadzie okaże się, 
że w rodzinie mojej pacjentki 
występowały wady układu nerwowego, 
a także wówczas, gdy zostało 
potwierdzone w badaniu genetycz
nych, że nie przyswaja kwasu foliowe
go. W takiej sytuacji możemy jej podać 
go w postaci metafoliny lub folianów. 
Więcej kwasu foliowego potrzebują 
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również kobiety, które palą, mają BMI powyżej 30 lub zmagają się 
z niedokrwistością. 

• Poco właściwie brać kwas foliowy? 
• Im dłużej go stosujemy, tym większa pewność, że dziecko 
nie będzie miało wad ośrodkowego układu nerwowego. 
Brak kwasu foliowego może spowodować naprawdę 
poważne wady. 
Oczywiście warto pamiętać, że źródłem kwasu foliowego 
jest też dieta. By zapewnić sobie jeszcze więcej kwasu 
foliowego, warto jeść wszystkie rośliny zielone i strączkowe, 
wątróbkę (można ją jeść raz w tygodniu), ziarna zbóż. 
Kwas foliowy jest lepiej przyswajany przez organizm, 
kiedy przebywamy na słońcu, dlatego moim pacjentkom 
zalecam spacery. 

• O czym jeszcze trzeba pamiętać? 
• O witaminie D3, od której uzależnione jest dobre wchłanianie 
wapnia. Jeśli jest lato, zalecam przede wszystkim codzienne, 
godzinne spacery - witamina D3 jest syntetyzowana w skórze. 
Jeśli jednak jest to okres jesienno-zimowy, tłumaczę, 
że potrzebne jest zażywanie sporej dawki witamy D3. Kiedyś 
zalecano 400 jednostek na dobę, teraz - 800-1000 jednostek. 
Ważny jest także jod. Suplementacja jodu nie jest potrzebna, 

jeśli mieszka się nad morzem, ale w przypadku kobiet mieszkają
cych na przykład w województwie mazowieckim - już tak. 

• Na jakie jeszcze niedobory są narażone kobiety w ciąży? 
• Częste są niedobory kwasów DHA Przyjmowanie kwasów DHA 
może zmniejszać ryzyko porodu przedwczesnego. Większość 
preparatów dla kobiet w ciąży zawiera 600 mg tych kwasów. 
Są prace, z których wynika, że przyjmowanie 1000 mg kwasów 
DHA dziennie przedłuża ciążę o 10-12 dni. Dlatego jeśli kobieta ma 
za sobą przedwczesny poród lub przedwczesne odejście wód 
płodowych, i jest w kolejnej ciąży, w jej przypadku przyjmowanie 
kwasów DHA będzie szczególnie ważne. Kwasy DHA chronią 
także mamę przed wystąpieniem depresji poporodowej. 

• Podobno kwasy DHA mają też korzystny wpływ na dziecko. 
• Jak najbardziej. Kwasy DHA są składnikiem budulcowym mózgu. 
Poza tym zażywanie przez mamę kwasów DHA chroni dziecko 

Szczególnie 
W bogaty iv składniki 

\40dzywczejest dziki 
'łosoś z, Alaski ( 
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Podczas ciąży najhajidziej 
wzms ta zapntiiz£hawxmk 
nakwaśfoliowy, kwasy 
Omega-3 omzżelazo. 

przed retinopatią, wspiera jego układ odpornościowy, a także 
zmniejsza ryzyko wystąpienia u niego w wieku dorosłym 
cukrzycy i nadciśnienia. 

• Gdzie je znajdziemy? 
• Kwasy DHA znajdują się w tłustych rybach morskich, 
skorupiakach i algach. Ale uwaga - ze względu na zanieczyszcze
nie mórz i oceanów nie wszystkie ryby są dziś bezpieczne. 
Zgodnie z wytycznymi Polskiego Zakładu Higieny i Polskiego 
Towarzystwa Ginekologicznego dla kobiet w ciąży polecane są: 
tuńczyk i łosoś. Już co do śledzi uważa się, że mogą mieć zbyt 
wiele rtęci... 

* Jakie jeszcze składniki korzystnie wpływają 
na rozwój dziecka? 

tropimy., 
ŻELAZO 

tropimy. 

SKŁADNIK TEN ZNAJDZIECIE W TAKICH PRODUKTACH, JAK: 
• warzywa liściaste: sałata, szpinak, kapusta, natka pietruszki 
• strączkowe: soczewica, fasola, groch, soja 
• szparagi, kalafior, brokuły, brukselka 

SKŁADNIK TEN ZNAJDZIECIE 
W TAKICH PRODUKTACH, JAK: 
• chude mięso i drób 
• żółtko jaja 
• ryby 
• pełnoziarniste płatki 
• twarde tof u 
• soczewica, fasola, groch, soja 
• boćwina, sałata, rukola, szpinak 
• orzechy, pestki dyni 

• Ostatnio sporo mówi się także o cholinie. To substancja pełniąca 
rolę neuroprzekaźnika, a zatem ważna dla rozwoju mózgu 
i inteligencji. Jest jej trochę w żółtkach jajek, ale generalnie wraz 
z dietą dostarczamy jej sobie zbyt mało. Dlatego pojawiły się już 
suplementy z dodatkiem choliny. 

•A co z żelazem? 
• Co druga moja pacjentka będąca w ciąży ma niedobory żelaza. 
Dlatego jeśli kobieta ciężarna czuje się zmęczona, osłabiona, 
skarży się na spadek formy, ma zajady, drętwieją jej ręce lub nogi 
- można przypuszczać, że ma niedokrwistość. Trzeba zrobić 
morfologię krwi i sprawdzić liczbę czerwonych ciałek krwi, 
hemoglobinę i hematokryt. 
Mówi się czasami, że niedobory żelaza szczególnie często 
występują między 20. a 28. tygodniem ciąży. To tak zwane okienko 
serologiczne - pojawia się wtedy łożysko, które potrzebuje więcej 
krwi. Ja jednak zauważam tę niedokrwistość u moich pacjentek 

często znacznie wcześniej. 

• Co wtedy robić? 
ś ą •Popierwsze,trzeba przyjmować żelazo 

, w formie suplementu, który można kupić 
w aptece bez recepty. Najlepsze są chelaty 
żelaza - mają mniej efektów ubocznych. 

Bo niestety przyjmowanie żelaza powoduje 
zaparcia, bóle brzucha, dyskomfort... 

Po drugie, modyfikujemy dietę. Jemy 
płatki owsiane, białą fasolę, soczewicę, 

chude mięso, filety z dorsza, buraki, 
kaszę gryczaną. Raz w tygodniu 

możemy zjeść wątróbkę (wbrew 
powszechnej opinii jest dozwolo
na w ciąży). 
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Pokarmy te łączymy z witaminą C w postaci kapusty kwaszonej, 
odrobiny soku z ogórków kiszonych, z witaminami z grupy B 
- wtedy żelazo jest lepiej przyswajane przez organizm. 

• A jeśli wyniki morfologii nie poprawiają się? 
• Wtedy trzeba dwa razy dziennie przyjmować żelazo 
w tabletkach (na receptę), 30 minut przed posiłkiem. 
A w skrajnych niedoborach żelaza stosuje się kurację 
w zastrzykach, w warunkach szpitalnych. 

• Dlaczego żelazo jest ważne? 
• Mówiąc w uproszczeniu, żelazo bierze udział w procesie 
transportu tlenu do komórek. Odpowiada za utlenienie 
i ukrwienie narządów - w tym także mózgu dziecka. 
Jeśli niedobory żelaza są duże, dziecko nie będzie rosło, a u jego 
mamy może dojść do nadciśnienia i do porodu przedwczesnego. 

SA co z wapniem? 
• Wapnia potrzeba sporo kobietom w ciąży - około 1000-1300 mg 
na dobę. To oznacza wypicie około litra mleka czy kefiru dziennie 
albo 600 m1 jogurtu naturalnego. Potrzebną ilość wapnia zapewni 
nam też 8 plasterków sera żółtego. 
Zapotrzebowanie na wapń jest największe w trzecim trymestrze 
ciąży. Nie wolno jednak na własną rękę stosować suplementów 
wapnia - łatwo przedawkować, a wtedy jest ryzyko na przykład 
rozmiękania kości. 

• Co jeszcze radzi Pani swoim pacjentkom? 
• Proponuję, żeby w diecie uwzględniały produkty mleczne, 
orzechy i ryby. Ważna jest także regularność posiłków. I wypijanie 
odpowiedniej ilości płynów - dwóch, trzech litrów dziennie. 
Gdy za mało pijemy, przyswajanie składników odżywczych 
jest utrudnione. 

tropimy., WAPŃ 
SKŁADNIK TEN ZNAJDZIECIE 
W TAKICH PRODUKTACH, JAK: 
• mleko i przetwory mleczne (jogurt, 

maślanka, kefir, mleko, ser żółty) 
• ryby o jadalnym szkielecie 

(łosoś, sardynki, szprotki) 
•jarmuż, brokuły 
• migdały, orzechy 
•figi suszone 
• tofu 
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