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Styl życia oraz zmiany
ogólnoustrojowe u kobiet w ciąży
Lifestyle and systemic changes during pregnancy
WSTĘP
Ciąża to okres w życiu kobiety, który trwa od momentu zapłodnienia do porodu. Czas trwania ciąży
to średnio 280 dni licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Okres ten dzielimy na trzy trymestry [1]. Wiele kobiet przechodzi ten stan dość
łagodnie. Zmiany fizjologiczne zachodzące w ich
organizmach traktują jako normalne i charakterystyczne dla tego okresu. Jednak część kobiet nie
akceptuje ich, czego wynikiem jest zły stan zdrowia
i samopoczucia lub często towarzyszący dyskomfort [1, 2, 3].

ZMIANY FIZJOLOGICZNE W ORGANIZMIE
KOBIETY CIĘŻARNEJ
W okresie ciąży w organizmie kobiety dochodzi do
zmian fizjologicznych, należą do nich: zatrzymanie wody w ustroju, wzrost objętości krwi krążącej
oraz wyrzutowej serca, wzrost częstości rytmu serca, zwiększenie przepływu krwi przez nerki i filtracji kłębkowej. Zmianie ulegają również funkcje
układu oddechowego, pokarmowego i wydzielania
wewnętrznego [4].
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Ciąża to szczególny okres w życiu kobiety w którym
zachodzą liczne zmiany. Związane są one z dostosowaniem się organizmu matki do zwiększonych
wymagań uwarunkowanych wzrostem i rozwojem płodu. Zmiany zachodzące u ciężarnej kobiety
inicjowane są powiększającym się (proporcjonalnie
do rozwijającego się w niej płodu) mięśniem macicy oraz zwiększoną lub obniżoną aktywnością
poszczególnych hormonów. Należą do nich m.in.:
estrogeny, progesteron, prolaktyna, gonadotropina
kosmówkowa oraz androgeny.
Celem pracy było przybliżenie fizjologicznych
zmian w organizmie kobiety w okresie ciąży.
Duży wpływ na samopoczucie, zdrowie matki
oraz przebieg ciąży ma styl życia. Niezwykle istotnym jego elementem jest prawidłowa dieta, odpowiednia aktywność fizyczna jak również pozytywne stany emocjonalne.

Pregnancy is a special period in a woman’s life during
3.
which many changes occur. They are related to a mother's adaptation to the increased requirements generated by the growth and development of the fetus.
Changes occurring in pregnant woman are initiated
by the growing muscle of the uterus (in proportion to
the developing fetus) and the increased or decreased
activity of individual hormones;among others these
include : estrogen, progesterone, prolactin, chorionic
otrzymano / received
gonadotropin and androgens.
The aim of this paper was to get acquainted with the 17.12.2018
poprawiono / corrected
changes in pregnant women.
Lifestyle has a great influence on a mother’s well- 30.12.2018
-being, health, and pregnancy. An extremely important zaakceptowano / accepted
element is proper diet, physical activity, and positive 09.01.2019
emotions.

Słowa kluczowe: ciąża, kobieta, fizjologia, styl życia,
skóra
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Zatrzymanie wody w ustroju kobiety ciężarnej
Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów zewnętrznych ciąży jest przyrost masy ciała kobiety, który wynosi przeciętnie 12,5 kg. Efekt ten jest głównie spowodowany
zatrzymaniem wody w ilości od 6,5 do 8,5 litra. Płód i łożysko
to ok. 3,5 kg, płyn owodniowy to około 1 litra, a przyrost objętości łożyska naczyniowego wynosi 1,5–1,6 l, w tym osocze
1200-1400 ml oraz masa krwinek około 300–400 ml. Pozostała ilość wody znajduje się w większości w przestrzeni pozanaczyniowej, pozakomórkowej; stosunkowo niewielka ilość gromadzi się wewnątrz komórek wzrastającej macicy, gruczołów
piersiowych oraz w tkance tłuszczowej [4, 5, 6].

Zmiany w układzie sercowo-naczyniowym
Prawidłowo przebiegająca ciąża wiąże się z występowaniem
wielu zmian hemodynamicznych. Najistotniejsze z nich to
zmiany dotyczące objętości krwi krążącej, częstości rytmu
serca, pojemności minutowej, ciśnienia tętniczego oraz oporu
naczyniowego. W zależności od trymestru ciąży parametry te
ulegają zmianom [6]:
• I trymestr: wzrost objętości krwi krążącej i częstości rytmu serca (o 11–15%), wzrost pojemności minutowej (o 30%),
zmniejszenie oporu naczyniowego (o 21–30%) oraz spadek
rozkurczowego, a w mniejszym stopniu skurczowego ciśnienia tętniczego.
• II trymestr: dalszy wzrost objętości krwi krążącej, przyspieszona czynność serca (podobnie jak pod koniec
I trymestru), wzrost pojemności minutowej (130–160%
wartości sprzed ciąży) jest dość gwałtowny do 24 tygodnia, a następnie utrzymuje się na stabilnym poziomie.
Następuje również dalszy spadek oporu naczyniowego
i ciśnienia tętniczego rozkurczowego. Ciśnienie skurczowe
ulega nieznacznemu obniżeniu lub utrzymuje się na tym
samym poziomie jak na początku ciąży.
• III trymestr: nieznaczny wzrost objętości krwi krążącej,
jeszcze wyższy wzrost częstości akcji serca (o około 20
uderzeń/min. w stosunku do stanu sprzed ciąży). Pojemność minutowa jest na podobnym poziomie jak pod koniec
II trymestru. Spadek oporu naczyniowego jest nieznacznie
mniejszy, a ciśnienie tętnicze powraca do normy lub może
być nieco wyższe (o 6–10% w porównaniu do wartości ciśnienia sprzed ciąży).
Oprócz zmian hemodynamicznych związanych z okresem
ciąży dochodzi również do zmian w krzepliwości krwi. Wzmożona krzepliwość występująca u ciężarnych ma największe
znaczenie u kobiet ze sztucznymi zastawkami oraz u chorych
z czynnikami ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Zmiany w układzie oddechowym
W czasie ciąży wysoki poziom estrogenów może prowadzić do
obrzęku błony śluzowej, przekrwienia, nadmiernego wydzielania śluzu, zastoju krwi w naczyniach włosowatych i zwiększonej
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kruchości tkanek w obrębie górnych dróg oddechowych. Zmiany
te nasilają się w trzecim trymestrze ciąży. Nieżyt błony śluzowej
nosa uwarunkowany czynnikiem hormonalnym występuje
u 30% ciężarnych. Charakteryzuje się on zaleganiem wydzieliny
w nosie i miejscowym odczynem zapalnym [7].
Kolejnym hormonem wywierającym wpływ na funkcjonowanie układu oddechowego kobiety ciężarnej jest progesteron.
Powoduje on zwiększenie o ok. 30% wentylacji minutowej
spowodowanej zwiększeniem objętości oddechowej, natomiast
częstość oddechów istotnie się nie zmienia [7].
W pierwszych tygodniach ciąży zachodzą zmiany w wyglądzie klatki piersiowej. Są one spowodowane rozluźnieniem
przyczepów mięśni międzyżebrowych. W miarę postępu ciąży powiększana macica powoduje uniesienie się przepony ku
górze (o ok. 4 cm). Powoduje to zmniejszenie czynnościowej
pojemności zalegającej płuc (o 10–25%) [7].

Zmiany w układzie moczowym
Podczas ciąży nerki powiększają swoją objętość. Następuje również poszerzenie moczowodów (nawet do wymiarów
2 cm), co jest najbardziej widoczne w połowie ciąży.
W końcowym okresie zmniejsza się pojemność pęcherza
moczowego oraz zwiększa się częstość okresowego nietrzymania moczu [4, 8].

Zmiany w układzie pokarmowym
Zmiany w układzie pokarmowym kobiety ciężarnej dotyczą
zarówno przewodu pokarmowego, pęcherzyka żółciowego jak
i wątroby [4, 9].
Występujące u ciężarnych rozpulchnienie śluzówki jamy
ustnej może powodować niewielkie krwawienia z dziąseł lub
zaostrzać schorzenia dziąseł i przyzębia. Natomiast brak jest
dowodów, iż ciąża zaostrza przebieg próchnicy zębów [4].
Progesteron powoduje obniżenia napięcia i perystaltyki
żołądka, jak również spowolnienie perystaltyki dalszych odcinków przewodu pokarmowego co jest przyczyną częstych
zaparć w ciąży (nawet u 38% kobiet). Powiększająca się macica
przesuwa jelita ku górze. W ciąży obserwuje się zmniejszenie
ryzyka rozwoju choroby wrzodowej żołądka, natomiast nasilają się objawy refluksu żołądkowego [4, 10].
W okresie ciąży następują istotne zmiany w funkcjonowaniu pęcherzyka żółciowego, które predysponują do tworzenia
się kamieni żółciowych. Spowodowane jest to wysokim poziomem progesteronu [8].
Wymiary i budowa histopatologiczna wątroby nie ulegają
zmianie, natomiast ciąża może wpłynąć na produkcję oraz wydalanie kwasów żółciowych. Ze względu na wysoki poziom estrogenów może dojść do niewielkich zastojów żółci. Następuje
również wzrost niektórych białek produkowanych przez wątrobę, takich jak np. fibrynogen, ceruloplazmina, trensferyna,
białka wiążące, kortykosterydy, sterydy płciowe, hormon T3
tarczycy oraz witaminy D [8].
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Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów ciąży są
nudności i wymioty poranne, które towarzyszą około 70% ciężarnych w I trymestrze ciąży. Przyczyna tych dolegliwości nie
jest do końca poznana, więc przyjmuje się, że są one spowodowane wieloma czynnikami genetycznymi i środowiskowymi,
mogą należeć do nich [10]:
• wysoki poziom gonadotropiny kosmówkowej (hCG) i estrogenów,
• osobniczo zmienne odbieranie bodźców smakowych i zapachowych,
• patologiczna stymulacja błędnika w uchu wewnętrznym,
• wyrzucanie zalegającej w żołądku treści pokarmowej następujące w skutek obniżenia napięcia mięśnia zwieracza
wpustu żołądka,
• przeżycia psychologiczne,
• nieuregulowana niedoczynność tarczycy.

Zmiany endokrynologiczne
Podczas ciąży dochodzi do zmian w czynności oraz budowie
morfologicznej tarczycy. Przyczyną tego stanu jest wysoka
produkcja gonadotropiny kosmówkowej i estrogenów, jak
również zwiększone zużycie jodu (wzrost ilości produkowanych hormonów tarczycy, wzrost wydalania przez nerki, zaś
w drugiej połowie ciąży wysoki transport do płodu). Wszystkie te czynniki prowadzą do zwiększenia produkcji hormonów
tarczycy i nieznacznego powiększenia tego gruczołu, jednak
nie zmienia to faktu, że kobieta w czasie ciąży jest w stanie
eutyreozy (prawidłowej czynności tarczycy) [11].
Prawidłowe funkcjonowanie tarczycy jest warunkiem prawidłowego rozwoju płodu. Hormony matki przechodzące do
płodu zapewniają odpowiedni rozwój jego centralnego systemu
nerwowego. Ich brak w życiu płodowym i w okresie wczesnego
dzieciństwa może spowodować upośledzenie umysłowe [11].
Funkcjonowanie kory nadnerczy zmienia się w czasie ciąży. Objawia się to wzrostem poziomu hormonów w surowicy
krwi kobiety ciężarnej. Wielkość gruczołu nie ulega istotnym
zmianom [8].
Pojawienie się płodu i łożyska w okresie ciąży pociąga za sobą
zmiany w układzie podwzgórzowo-przysadkowym matki. Dochodzi do wzrostu wielkości przysadki mózgowej i jest to spowodowane głównie rozrostem komórek laktotropowych przedniego płata, które produkują prolaktynę. Poziom FSH (hormonu
folikulotropowego) i LH (luteinizującego) w surowicy ciężarnej
spada od początku ciąży, wykazując bardzo małe wartości [4].

Zmiany metaboliczne
Ciąża posiada istotny wpływ na metabolizm węglowodanów
w związku z transportem substratów energetycznych do płodu i łożyska, a tym samym wpływa na metabolizm insuliny.
Wzrost stężenia hormonów produkowanych przez łożysko
(takich jak laktogen łożyskowy, estrogeny, prolaktyna i progesteron) oraz hormonów działających antagonistycznie do insuliny, powodują podwyższenie poziomu glukozy w surowicy
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krwi. W związku z tym podczas ciąży występuje bezwzględny
i względny niedobór insuliny, który wymaga zwiększenia jej
produkcji, czyli wykorzystania rezerw trzustkowych. Dobowy
rytm wyrzutu insuliny jest wyraźniej powiązany z przyjmowanymi posiłkami, ponieważ dochodzi do znacznie wyższego poposiłkowego wzrostu glikemii niż w okresie poza ciążowym [4].
Podczas ciąży następuje istotny wzrost poziomu lipidów i lipoprotein w surowicy krwi (takich jak trójglicerydy, cholesterol
i frakcja LDL – lipoprotein o małej gęstości). Pomimo tych zmian
w okresie ciąży nie dochodzi do zwiększenia ryzyka rozwoju
miażdżycy naczyń w późniejszym życiu, natomiast może dojść
do pogorszenia profilu lipidowego u kobiet cierpiących z powodu przewlekłego zaburzenia gospodarki tłuszczowej [4].

Zmiany w gruczołach piersiowych
Od pierwszych tygodni ciąży dochodzi do przekształceń gruczołów piersiowych. Objawiają się one ich powiększeniem, tkliwością, rozwojem i wzrostem gruczołów mlecznych. Związane jest
to z prawidłowym współdziałaniem wszystkich hormonów [8].

Zmiany w gałkach ocznych
W okresie ciąży i karmienia piersią najczęstszą dolegliwością na
którą skarżą się kobiety są zaburzenia widzenia głównie w postaci niestabilnej ostrości wzroku, dyskomfortu jak również problemów akomodacyjnych. Hormony produkowane w czasie ciąży
oraz laktacji mogą być przyczyną dość dużych wahań ostrości
wzroku. Fizjologicznymi zmianami, które przemijają po zakończeniu ciąży i okresu karmienia piersią są: obniżenie czucia rogówkowego, wzrost krzywizny i grubości rogówki, zaburzenia
akomodacji jak również niewielkie zaburzenia pola widzenia.
Ze względu na możliwość występowania powyższych objawów
z ostatecznym doborem okularów należy wstrzymać się do zakończenia ciąży a nawet okresu karmienia piersią [12].

CIĄŻA A STYL ŻYCIA
Styl życia ciężarnych stanowi zespół codziennych zachowań
związanych z wyborem optymalnego sposobu odżywiania,
stosowania aktywności fizycznej o optymalnym natężeniu
oraz zaprzestaniu bądź ograniczeniu używek [13].

Żywienie kobiet w okresie ciąży
Odżywianie się kobiet w ciąży jest jednym z najważniejszych
czynników środowiskowych, które odpowiadają za prawidłowy przebieg ciąży oraz rozwój dziecka w okresie płodowym.
Wpływa ono również na zdrowie dziecka w okresie dzieciństwa oraz w jego życiu dorosłym. Sposób żywienia rzutuje
także na zdrowie matki i jej funkcjonowanie po porodzie [14].
Ciąża jest to czas w którym wzrasta zapotrzebowanie na
energię, podstawowe składniki odżywcze, witaminy i składniki mineralne. Powodem tego stanu jest rozwój płodu, łożyska
jak również tkanek matki. Naturalnie ze zwiększeniem masy
ciała kobiety ciężarnej zwiększa się poziom podstawowej przemiany materii [15, 16].
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W czasie ciąży nie powinno dopuścić się zarówno do niedowagi jak i nadwagi kobiety. Jadłospis powinien dostarczać
wszystkich niezbędnych składników odżywczych, a nie powinien być źródłem zbyt dużej ilości kalorii. Niedobory żywieniowe matki podczas ciąży zwiększają u potomstwa podatność
na rozwój miażdżycy. W życiu dorosłym częściej dochodzi do
cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, otyłości oraz choroby niedokrwiennej serca. U kobiet otyłych, w związku z najczęściej
występującą u nich insulinoopornością i rozpoznawaną cukrzycą ciężarnych, trzykrotnie wzrasta ryzyko obumarcia
płodu w stosunku do kobiet posiadających prawidłową wagę;
doprowadza to również do makrosomi (zbyt dużej wagi) noworodka, a tym samym do zwiększenia ryzyka urazów okołoporodowych jak np. dystocji barkowej i rozległych pęknięć
krocza podczas porodu [14].
Niezwykle istotną rolę w żywieniu kobiety ciężarnej odgrywa białko, które jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu syntezy tkanek płodowych, łożyskowych
i matczynych oraz metabolizmu płodowego. Największe zapotrzebowanie na białko występuje w drugiej połowie ciąży.
Około 60% ogólnej ilości dziennego zapotrzebowania na białko,
powinno występować pod postacią pełnowartościowego białka pochodzenia zwierzęcego. Podstawowym jego źródłem jest
mleko i jego przetwory, jak również mięso zwierząt, w szczególności drobiu i ryb. Pozostałe 40% powinno pochodzić z białek roślinnych, które zawarte są w roślinach strączkowych np.
fasoli, grochu. Ze względu na możliwość występowania chorobotwórczych bakterii, kobiety ciężarne nie powinny spożywać
surowego mięsa, surowych ryb, niepasteryzowanego mleka
oraz serów pleśniowych z niego produkowanych. W okresie
ciąży nie zaleca się spożywania wątróbki, w związku z dużą
zawartością cholesterolu, a także nadmierną ilością witaminy
A (w postaci retinolu), której zbyt duża dawka może powodować wady wrodzone płodu np. wady twarzoczaszki, ośrodkowego układu nerwowego oraz serca [14, 15, 16].
Tłuszcze powinny stanowić 20–35% dobowego zapotrzebowania energetycznego. W najmniejszych ilościach powinny
być spożywane nasycone kwasy tłuszczowe. O wiele większe
korzyści dla organizmu przynoszą kwasy tłuszczowe nienasycone (kwasy omega-3 oraz 6) [14].
Przewagę w diecie kobiety ciężarnej powinny stanowić
tłuszcze roślinne zawierające niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe. Źródłem omega-3 są: tłuste ryby (śledź, makrela,
łosoś), olej rzepakowy, orzechy włoskie oraz siemię lniane. Natomiast źródłem kwasów omega-6 jest olej słonecznikowy, kukurydziany, sojowy oraz z wiesiołka. Należy pamiętać, że kwasy omega-3 należy spożywać w większej ilości niż omega-6,
a ich stosunek ilościowy powinien wynosić 4:1. Odpowiednia
ilość długołańcuchowych kwasów omega-3 w pożywieniu ciężarnej wspomaga prawidłowy rozwój mózgu płodu. Niebezpieczne dla płodu są izomery trans nienasyconych kwasów
tłuszczowych obecne w margarynach twardych, żywności
fast-food, chipsach, zupach w proszku, kupnych ciastkach lub
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ciasteczkach. Mogą one zaburzać rozwój płodu i podwyższać
stężenie cholesterolu we krwi dlatego nie powinny być spożywane przez kobiety ciężarne [14].
Węglowodany stanowią podstawowe źródło energii w organizmie człowieka. W diecie kobiety w ciąży węglowodany
złożone powinny pokrywać 55–60% dobowego zapotrzebowania energetycznego, zaś udział cukrów dodanych (prostych)
nie powinien przekraczać 10% wartości energetycznej racji
pokarmowej. Ważnym elementem w jadłospisie ciężarnej jest
błonnik, którego źródłem są produkty zbożowe np. pieczywo
razowe, grube kasze, płatki owsiane, jak również warzywa
takie jak marchew, seler brokuł oraz owoce np. pomarańcze,
brzoskwinie i jabłka. Błonnik jest istotny z punktu widzenia
profilaktyki zaparć w okresie ciąży [17].
Ciąża jest to czas w którym niezwykle istotna jest odpowiednia podaż składników mineralnych oraz witamin. Aby
nie doszło do zaburzeń rozwojowych płodu należy zadbać
o odpowiednią ilość witaminy D, folianów, jodu, żelaza oraz
cynku. Kobietom planującym ciążę oraz w trakcie jej trwania
(przez pierwsze 12 tygodni) zalecana jest suplementacja kwasu
foliowego ze względu na możliwość wystąpienia wad ośrodkowego układu nerwowego na skutek jego niedoboru. Należy
pamiętać, że poprzez odpowiedni dobór produktów spożywczych kobiecie ciężarnej łatwiej jest uniknąć niedoborów pokarmowych na które jest narażona [13, 14].
Utrzymanie homeostazy organizmu kobiety ciężarnej oraz
ustroju płodu jest uzależnione od właściwego nawodnienia.
Pozwala ono również na redukcję uciążliwych dolegliwości
związanych z przebiegającą ciążą, takich jak poranne nudności,
wymioty, zaparcia, infekcje dolnego odcinka dróg moczowych
lub suchość skóry. Spożywana woda jest niezbędna do produkcji płynu owodniowego oraz prawidłowego rozwoju i funkcji
komórek ośrodkowego układu nerwowego, które są niezwykle
wrażliwe na jej niedobór. W ciąży zaleca się spożywanie około
2300 ml wody na dobę, pijąc ją powoli i w małych porcjach, aby
stopniowo uzupełnić jej niedobór. Temperatura spożywanej
wody powinna wynosić 15°C. Kobiety ciężarne powinny unikać napojów słodkich, gazowanych, zawierających niewielkie
ilości wartościowych składników odżywczych oraz napojów
energetyzujących zawierających taurynę i kofeinę [14].

Znaczenie aktywności fizycznej oraz zalecane formy
ćwiczeń w okresie ciąży
W dzisiejszych czasach panuje moda na zdrowy tryb życia.
Ruch posiada wpływ na kondycję fizyczną jak również psychiczną, co pozwala na odreagowanie stresu. Odpowiednio dobrana i dawkowana aktywność fizyczna jest również ważna
w okresie ciąży. Pomaga złagodzić dolegliwości ciążowe oraz
radzić sobie z bólami porodowymi, sprzyja również rozwojowi
dziecka. Ruch w czasie ciąży może także zapewnić zdecydowanie szybszy i łatwiejszy powrót sylwetki oraz sprawności
fizycznej do stanu sprzed ciąży [13]. Do form rekreacji ruchowych zalecanych kobietom w ciąży należą np. [18]:
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• spacery,
• pływanie, ćwiczenia w wodzie, rowerki wodne, kajaki, żeglarstwo,
• joga,
• jazda na rowerze stacjonarnym,
• pilates,
• gimnastyka z piłką,
• nordic walking.
Ze względu na duże ryzyko urazowości, jazda na rowerze, jak
również skoki do wody, skoki w dal, podskoki, nurkowanie,
sprint, wspinaczki górskie, sporty walki, narciarstwo oraz jazda konna są niewskazane w ciąży [19, 20].
Przed rozpoczęciem aktywności fizycznej ciężarna powinna
skonsultować wybór ćwiczeń z lekarzem prowadzącym. Nie
zaleca się podejmowania aktywności fizycznej przed ukończeniem trzeciego miesiąca ciąży, ponieważ wtedy istnieje
największe ryzyko poronienia (jest to najmniej stabilny okres
w ciąży). Istnieją również ogólne oznaki ostrzegające, które
wskazują na bezwzględne przerwanie sesji ćwiczeniowej i niezwłoczne skonsultowanie się z lekarzem prowadzącym. Należą do nich: silne wyczerpanie i zmęczenie, ból i zawroty głowy,
ból obręczy miednicznej, ból dolnej części brzucha, silny ból
i obrzęk łydek, duszności przed i w trakcie ćwiczeń, wyciek
płynu owodniowego oraz zmniejszenie ruchów dziecka [20].

Zmiany emocjonalne u kobiet w ciąży
Zmiany fizyczne jak również zmieniające się stany emocjonalne zachodzące w trakcie ciąży mogą mieć swoje następstwa
w postaci pojawiających się objawów czy napadów lękowych,
depresji poporodowej, wzmożonego zmęczenia, drażliwości
oraz w trudnościach w koncentracji i zaburzeniach snu. Często
zdarza się, że kobiety boją się mówić o swoich uczuciach. Zjawisko to może doprowadzić do zwiększonego występowania
stresu pourazowego, wysokich wskaźników objawów lęku oraz
depresji, zaburzając prawidłowy przebieg rozwoju ciąży [21].
Lęk jest to stan psychologiczny, który występuje u wielu kobiet
w okresie ciąży. Należy go rozpatrywać w aspekcie wieloczynnikowych zależności, które powstają z wielu powodów. Należą do
nich: ogólny niepokój ciążowy, niepokój porodowy, lęk o zdrowie
i dobrostan dziecka, obawy o fizyczne aspekty płodu, jak również
o opiekę nad noworodkiem, a nawet lęk o zdolność karmienia
piersią. Istnieje wiele wegetatywnych i pscyhologicznych objawów lęku, do których należą: blada bądź zarumieniona twarz,
pocenie, płytki oddech, przyspieszona akcja serca, rozszerzenie
źrenic, mobilizacja organizmu do działania, suche usta, dyskomfort w jamie brzusznej, trudności w przełykaniu śliny, odczuwanie parcia na mocz i na odbytnicę, częste oddawanie moczu, martwienie się, uczucie niepokoju i cierpienia, natrętne myśli, mdłości,
trudności z przełykaniem oraz dezintegracja psychiczna [21]. Nasilenie lęku u kobiet w ciąży zmienia stężenie kortyzolu w płynie
owodniowym, co może być przyczyną zaburzeń poznawczych
i językowych u dzieci w wieku późniejszym [22].
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U kobiet ciężarnych nadmiernie zatroskanych o przebieg ciąży
może dojść do pojawienia się zespołu lęku uogólnionego. Charakteryzuje się on ciągłym zamartwianiem się drobnymi sprawami
życia codziennego i trwa przynajmniej pół roku. Towarzyszy mu
stałe uczucie zdenerwowania, napięcia mięśniowego oraz drażliwość. Podczas lęku uogólnionego stale utrzymuje się wysoki
poziom pobudzenia, który jest trudny do opanowania. Dezorganizuje on funkcjonowanie społeczne i zawodowe. W naukach
społecznych pojęcie stresu używane jest do opisania stanu zmęczenia fizycznego, psychicznego oraz emocjonalnego, które może
występować u każdego człowieka [21].
Indywidualna tolerancja organizmu na działające stresory
klaruje jego odpowiedź w postaci stresu fizjologicznego lub
psychologicznego [21].
Przewlekły stres w czasie ciąży może przyczynić się do zwiększenia ryzyka urodzenia dziecka ze skłonnościami do stanów
depresyjnych, autyzmem, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD (attention-deficit hyperactivity
disorder) czy innymi konsekwencjami związanymi z psychologicznym funkcjonowaniem w późniejszych stadiach rozwoju.
Stres może być również przyczyną niskiej masy urodzeniowej,
poronienia lub przedwczesnego porodu. Traumatyczne przeżycia
matki mogą również być przyczyną uszkodzeń mózgu dziecka
w wyniku których będzie ono cechowało się obniżonym poziomem empatii, co może powodować wystąpienie u niego osobowości narcystycznej, antyspołecznej lub psychopatycznej [22].
Terminem depresji opisujemy nastrój, który oznacza przejściowy stan dystrofii mogący trwać kilka dni, tygodni lub
przedłużać się na kolejne miesiące. Depresja często jest rozpoznawana zbyt późno u kobiet ciężarnych z powodu bagatelizowania wczesnych symptomów, które utożsamia się ze
zmianami hormonalnymi oraz fizycznymi występującymi
w przebiegu prawidłowej ciąży.
Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na powstanie
depresji, należą do nich np.: depresja w rodzinie, brak partnera,
ciąża poniżej 20 roku życia, brak wsparcia rodzinnego, przemoc
w rodzinie, niezadowolenie ze związku małżeńskiego, niski status
socjoekonomiczny, nadużywanie alkoholu, nikotyny lub środków
odurzających, stres w czasie ciąży, ciąża wysokiego ryzyka oraz ciąża nieplanowana, obciążony wywiad położniczo-ginekologiczny.
Najczęstszymi objawami depresji u kobiet ciężarnych są: obniżenie
nastroju, spadek sprawności fizycznej, przewlekłe przygnębienie,
poczucie winy, obsesyjne myśli na temat rozwijającej się ciąży,
nasilenie lęku, drażliwość, brak nadziei, niska samoocena, smutek,
płaczliwość, zniechęcenie, zaburzenia apetytu, trudności z zasypianiem, negatywne myśli na temat przyszłości, krytycyzm wobec siebie, spadek zainteresowania codziennymi czynnościami
[21]. Nieleczona depresja występująca u matki może negatywnie
wpłynąć na płód powodując przedwczesny poród, zmniejszenie
masy urodzeniowej noworodka, zmniejszenie punktacji w skali
Apgar, zwiększenie poziomu stresu u płodu i zmiany jego czynności neurobehawioralnych np. upośledzenie ruchowe, jak również
zmniejszony obwód głowy [23].
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Wpływ kofeiny na płód
Kofeina należy do najbardziej rozpowszechnionych, psychoaktywnych substancji na świecie. Występuje w kawie, herbacie,
czekoladzie, napojach energetycznych, soft drinkach (typu cola)
oraz w niektórych lekach. Jej częste występowanie powoduje to,
że większość kobiet ciężarnych codziennie spożywa kofeinę [24].
Zmiany hormonalne u kobiet w ciąży wpływają na zmniejszenie aktywności enzymów wątrobowych co powoduje, że
czas połowicznego rozpadu kofeiny jest 2–3-krotnie wydłużony. Kofeina i jej metabolity z łatwością przekraczają barierę
łożyska i już od 7–8 tygodnia ciąży osiągana jest równowaga
między stężeniem kofeiny u matki i płodu. Z powodu niedojrzałości wątroby u płodu jej wydalanie jest opóźnione [25].
Nadmierne spożycie kofeiny (ponad 600 mg/dziennie)
wiąże się ze zwiększeniem ryzyka utraty płodu, niską masą
urodzeniową dziecka, przedwczesnym porodem, wzrostem
częstości występowania u płodu czynności oddechowej oraz
znacznym spadkiem podstawowej czynności serca. Należy
jednak podkreślić, iż kofeina stosowana z umiarem nie powoduje takich działań [24].

Wpływ używek na rozwój płodu
Spożywanie alkoholu i palenie tytoniu to częste nałogi wśród
ludzi na całym świecie. W Polsce jedynym ograniczeniem zakupu alkoholu i tytoniu jest wiek 18 lat. Stosowanie tych używek przez kobiety w ciąży może prowadzić do wielu powikłań
u jeszcze nienarodzonych dzieci [26].
Łożysko ciężarnej w pełni przepuszcza alkohol do krwiobiegu
płodu. Poziom alkoholu we krwi dziecka jest taki sam jak we
krwi matki już po 40–60 minutach od jego spożycia. Rozwijające się dziecko nie jest w stanie szybko wyeliminować toksyn
ze względu na jeszcze nie w pełni dojrzałą wątrobę. W związku z tym jego organizm jest dłużej narażony na ich działanie.
Konsekwencją spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne jest
ryzyko wystąpienia wielu chorób u płodu takich jak [26]:
• FAS (Fetal Alcohol Syndrome) jest to zespół alkoholowy płodu,
objawiający się deformacjami twarzy, zaburzeniami wzrostu, trwałymi uszkodzeniami mózgu oraz upośledzeniem
umysłowym.
• FAE (Fetal Alcohol Effect) jest mniej wyrazistą odmianą zespołu alkoholowego płodu.
• ARBD (Alcohol Related Birth Defects) może objawiać się organiczną chorobą serca, zaburzeniami słuchu i wzroku oraz
chorobą nerek.
• ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder) – schorzenie to objawia się uszkodzeniem ośrodkowego układu
nerwowego i zaburzeniami psychicznymi.
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Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży zwiększa również
ryzyko wystąpienia wewnątrzmacicznego obumarcia płodu.
Do dnia dzisiejszego nie ustalono bezpiecznej dawki alkoholu
spożywanego w czasie ciąży [13]. Dlatego jest on bezwzględnie
przeciwwskazany do stosowania w ciąży.
Palenie tytoniu jak i spożywanie alkoholu jest niewątpliwie
szkodliwe zarówno dla matki jak i jej nienarodzonego dziecka.
Czynne i bierne palenie tytoniu podnosi poziom tlenku węgla
i nikotyny we krwi u ciężarnej i płodu. Nikotyna posiada większe powinowactwo do hemoglobiny niż tlen. W konsekwencji
dochodzi do niedotlenienia płodu.
Palenie tytoniu wiążę się z ryzykiem wystąpienia: hipotrofi płodu (IUGR Intrauterine Growth Restriction), nagłej śmierci
łóżeczkowej po porodzie (SIDS Sudden Infant Death Syndrome),
przedwczesnego oddzielania łożyska, poronienia, przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, chorób układu krążenia oraz
zmniejszenia odporności i wzrostu śmiertelności płodu. Istnieje związek między ilością wypalanych papierosów a zmniejszoną masą noworodka [13, 26].
Palenie tytoniu przez kobiety w ciąży może skutkować pojawieniem się problemów w dalszym życiu dziecka objawiającymi się zaburzonym i nieprawidłowym rozwojem psychicznym,
zwiększonym ryzykiem wystąpienia ADHD (nadpobudliwości psychoruchowej), słabymi wynikami w osiągnięciach
szkolnych, pojawieniem się zachowań antyspołecznych o charakterze przestępczym, występowaniem POCHP (przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc), astmy i chorób alergicznych [26].

PODSUMOWANIE
Ciąża jest okresem ciągłych zmian w ciele kobiety. Zmienia się
wówczas funkcjonowanie organizmu, w tym układu krążenia,
oddechowego, moczowego, pokarmowego oraz hormonalnego.
Jednym z ważniejszych czynników wpływających na prawidłowy przebieg ciąży jest styl życia, a w nim sposób żywienia,
umiarkowana aktywność fizyczna oraz stan emocjonalny kobiety ciężarnej.
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