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Rozdział X
Epidemia otyłości a ciąża — przyczyny, konsekwencje
zdrowotne i zarys terapii

Definicja i epidemiologia otyłości w ciąży
Otyłość to choroba, która dotyczy coraz większej liczby ludzi na świecie,
a kobiety wwieku rozrodczym są z pewnością częścią tego globalnego zjawiska.
Według Światowej Organizacji Zdrowia od 1975 r. do 2016 r. liczba osób
otyłych na świecie niemal się potroiła. W Stanach Zjednoczonych 39% kobiet
w wieku 20–39 lat jest otyłych. [Flegal et al. 2016]. Wskaźnikiem używanym
do klasyfikacji masy ciała jest BMI (Body Mass Index) [World Health
Organization 2000]. Nadwaga definiowana jest jako wartość BMI od 25 do
29,99, powyżej tej wartość mówimy już o otyłości, którą możemy
sklasyfikować według rosnącego wskaźnika masy ciała:
❧ otyłość stopnia I – BMI: 30–34.99;
❧ otyłość stopnia II – BMI: 35–39,99;
❧ otyłość stopnia III – BMI: ≥ 40.
Uznaje się, że w odniesieniu do jednostki BMI jest niedoskonałą miarą

otyłości, jednak w kontekście całej populacji osób z nadmiernąmasą ciała, jego
wartość jest głównym wskaźnikiem.
Udowodniono, że prawidłowy rozwój płodu zależy nie tylko od przyrostu

masy ciała kobiety w trakcie ciąży, ale również od jej wielkości przed zajściem
w ciążę [Bręborowicz & Czajkowski 2021]. Sugerowany przez Institute of
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Medicine Food and Nutrition Board przyrost masy ciała w przebiegu ciąży
zależy od wskaźnika masy ciała kobiety. Kobietom z BMI wynoszącym < 18,5
rekomenduje się przyrost masy ciała o 12,5–18 kg, kobietom z masą ciała
w normie (BMI 18,5–24,9) — przyrost o 11,5–16,0 kg, kobietom z nadwagą
(BMI 25,0-29,9) — przyrost o 7,0–11,5 kg, a kobietom otyłym (BMI ≥ 30,0)
— przyrost o 5–9 kg.
Ostatnie badania wykazały, że tylko około jedna trzecia kobiet (32%)

przybrała zalecaną wagę podczas ciąży, a prawie połowa (48%) zwiększyła swoją
masę powyżej zalecanej normy [National Center for Health Statistics 2021].

Matczyne czynniki ryzyka otyłości
Otyłość ze względu na czynniki ryzyka dzielimy na wtórną (stanowiącą kilka
procent wszystkich przypadków) oraz pierwotną, odpowiadającą za większość
przypadków podwyższonego BMI.
Otyłość wtórna jest wynikiem chorób genetycznych, zaburzeń

endokrynologicznych oraz przyjmowania niektórych leków, do których
zaliczamy między innymi część leków przeciwdepresyjnych czy gliko-
kortykosteroidów. W przypadku kobiet w wieku prokreacyjnym w kontekście
otyłości wtórnej najczęściej mówimy o niedoczynności tarczycy i zespole
policystycznych jajników. Wśród czynników determinujących nadmierny
przyrost masy ciała w ciąży jest także wiek matki. Według badań istnieje
korelacja między BMI a wiekiem ciężarnej. Przyrost masy ciała jest
statystycznie większy u starszych ciężarnych [Mączka, Sass, i Wojtyla 2017].
Na otyłość pierwotną składają się takie elementy, jak nadmierna podaż

energetyczna w stosunku do zapotrzebowania kalorycznego, błędy
żywieniowe, brak aktywności fizycznej, ograniczona aktywność zawodowa
w trakcie ciąży, a także aspekty psychologiczne związane z zaburzeniami
odżywania. Najczęściej na wystąpienie otyłości składa się kilka z tych
czynników.
Duży odsetek ciężarnych nie stosuje zasad racjonalnego żywienia, a także

przekracza dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. Problemem jest spożycie
nadmiernej ilość słodyczy, napojów słodzonych, soli, posiłków typu fast food
[Skorupińska & Sekuła 2017]. Badania pokazują, że wiedza kobiet w okresie
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reprodukcyjnym na temat prawidłowego odżywiania jest niewystarczająca.
Wysokotłuszczowa i wysokokaloryczna dieta przy ograniczonej aktywności

fizycznej skutkuje nadwyżką energetyczną, która przy dłuższym okresie
trwania może doprowadzić do nadwagi. Wraz ze zmianą stylu życia zwiększył
się odsetek ludzi prowadzących siedzący tryb życia. Szacuje się, że w Europie
Zachodniej aktywność fizyczna ponad połowy populacji jest niewystarczająca
i jej poziom ciągle maleje [Maniecka-Bryla 2009]. W przypadku kobiet
ciężarnych niektóre z badań pokazują że w czasie ciąży 35% ciężarnych nadal
ćwiczyło, 45% pozostało całkowicie nieaktywnych, 13% stało się nie-
aktywnych, a 7% rozpoczęło ćwiczenia w czasie ciąży [Borodulin et al. 2008].
Ponadto ze względu na czynniki szkodliwe lub charakter pracy wiele kobiet
ogranicza również aktywność zawodową w trakcie ciąży. Konsekwencją
pobytu kobiet ciężarnych na zwolnieniu lekarskim jest zmniejszenie
aktywności fizycznej, co nie pozostaje bez wpływu na przyrost masy ciała.
Według badań na spadek aktywności zawodowej ma również wpływ ilość
odbytych porodów, wraz z większą dzietnością, zmniejsza się również
aktywność zawodowa [Krawczyk et al. 2018].
Do czynników ryzyka należy również zaliczyć te o charakterze psycho-

logicznym. Należą do nich różnego rodzaju zaburzenia odżywiania,
nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, cechy osobowości takie jak
neurotyzm i ekstrawersja, zaburzone działanie mechanizmów kontroli
i samoregulacji, czy błędne schematy i przekonania na temat jedzenie.
Czynniki te mogą mieć znaczny wpływ na nieudane próby odchudzania czy
nadmierne przybieranie na masie [Juruć i Bogdański 2011]

Położnicze aspekty otyłości

Poród naturalny
Wyższy wskaźnik BMI u rodzącej częściej prowadzi do przedłużającej się ciąży,
a w efekcie tego do zwiększonej częstotliwości indukcji porodu za pomocą
prostaglandyn i oksytocyny. Otyłość nie koreluje jednak z dłuższym czasem
trwania poszczególnych etapów porodu [Arrowsmith, Wray, i Quenby 2011].
Może ona jednak potencjalnie skutkować zmniejszoną odpowiedzią tkanek

157

Epidemia otyłości a ciąża



i wynikającą z tego potrzebą zwiększenia dawek i czasu podawania leku
[Pevzner et al. 2009]. .
Konsekwencją nadmiernej masy ciała jest również zmniejszona podatność

tkanek na rozciąganie, co stanowi dodatkowy czynnik ryzyka urazów
okołoporodowych. Według badań przeprowadzonych przez Ulman-Włodarz
i wsp. u pacjentek z otyłością, oraz tych z nadmiernym przyrostem masy ciała,
w trakcie ciąży zaobserwowano istotnie statystycznie wyższą częstość epi-
siotomii [Ulman-Włodarz 2009]. Według licznych badań konieczność
wykonania instrumentalnej kontroli jamy macicy po porodzie występowała
z większą częstotliwością wśród kobiet z otyłością, w porównaniu do
pozostałych grup. Podejrzewa się również, że w tej grupie pacjentek proces
obkurczania się macicy przebiega w sposób nieprawidłowy, co zwiększa ryzyko
masywnego krwawienia okołoporodowego [Ulman-Włodarz 2009]. . Otyłość
jest również dużym czynnikiem ryzyka wystąpienia dystocji barkowej, comoże
wiązać się z powikłaniami zarówno dla matki, jak i płodu.
W przypadku otyłości również zarządzanie porodem może nie zawsze być

optymalne. Opieka nad pacjentkami z tej grupy jest na ogół zmedykalizowana
i skoncentrowana na powiązanych zagrożeniach. W wielu przypadkach
kobietom z nadwagą odmawia się porodu w wodzie, ze względu na
prawdopodobne trudności z wyciągnięciem z wody w trakcie sytuacji
kryzysowej oraz trudności z monitorowaniem akcji serca płodu. Dostrzega się
jednak wiele korzyści płynących z hydroterapii dla otyłych kobiet, między
innymi jest to ułatwienie poruszania się podczas porodu, zmiana pozycji oraz
zniesienie ucisku na miednicę [Kerrigan, Kingdon i Cheyne 2015].
Wykazano, że najskuteczniejszym sposobem uśmierzania bólu w trakcie

porodu jest zastosowanie blokady neuroosiowej. Trudności techniczne
obejmują prawidłowe ustawienie pacjenta, identyfikację linii pośrodkowej,
identyfikację przestrzeni zewnątrzoponowej oraz przemieszczenie cewników.
Jordan i in. w swoich badaniach wykazali, że 74,4%masowo otyłych rodzących
wymagało więcej niż jednej próby, a 14% potrzebowało więcej niż trzech prób,
aby skutecznie założyć znieczulenie zewnątrzoponowe[Saravanakumar, Rao,
i Cooper 2006].

158

Magdalena Okruta, Adrianna Graniak, Jan Jurgiel & Natalia Klimek



Cięcie cesarskie
Wskazaniami do cięcia cesarskiego u kobiet otyłych są: uprzednie cięcie
cesarskie, utrudniony/niepostępujący poród, nieudana indukcja porodu,
wyczerpanie płodu/zaburzenia akcji serca płodu, makrosomia, czy dys-
proporcje pomiędzy częścią przodującą a miednicą. Ten wzrost ryzyka cięcia
cesarskiego wzrasta również stopniowo wraz ze wzrostem BMI matki
[Fernández Alba et al. 2018].
Częstsze występowanie chorób współistniejących u osób otyłych, takich jak

na przykład obturacyjny bezdech senny, wymaga konsultacji anestezjologicznej
w okresie przedporodowym. Powikłania związane ze znieczuleniem oraz
ogólna chorobowość i śmiertelność są wyższe u tej grupy pacjentek.
Preferowanym środkiem znieczulającym przy cięciu cesarskim jest znieczulenie
neuroosiowe, stosowane w celu uniknięcia intubacji i manipulacji w drogach
oddechowych oraz zapobieganiu ekspozycji płodu na anestetyki lotne.
Monitorowanie i pozycjonowanie tej grupy pacjentek do operacji może
również stanowić szczególne wyzwanie [Taylor, Dominguez, i Habib 2019].
Otyłość jest również czynnikiem ryzyka wystąpienia powikłań po-

operacyjnychdoktórychnależąm.in.powierzchowne infekcje, rozejście się rany
lub pojawienie się w jej miejscu płynu (surowiczego lub krwiaka). Powyższe
komplikacje występują u 3–15% kobiet po cięciu cesarskim i często skutkują
przedłużoną lub powtórną hospitalizacją [Słabuszewska-Jóźwiak et al. 2021].
Wyniki badań podkreślają, że w świecie dotkniętym pandemią otyłości,

w którym duży odsetek kobiet przybiera na wadze więcej niż zalecana w czasie
ciąży, ograniczenie ilości cięć cesarskich będzie utrudnione. Otyłość i większy
przyrost masy ciała w ciąży są ważnymi czynnikami ryzyka cesarskiego cięcia
[Seligman et al. 2006].

Patofizjologia w ciąży powikłanej otyłością
Od samego początku ciąży rozpoczynają się zmiany o charakterze
adaptacyjnym w matczynej anatomii i fizjologii, które pozwalają na rozwój
płodu. Procesy te są kontrolowane przez aktywność hormonów, których
stężenie zmienia się na różnych etapach przebiegu ciąży. Tkanka tłuszczowa
charakteryzuje się dużą aktywnością hormonalną i coraz częściej traktowana
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jest jako niezależny organ endokrynologiczny [Kershaw i Flier 2004]. Ciąże
powikłane otyłością są zatem narażone na wpływ substancji produkowanych i
regulowanych przez ten narząd. Adipocyty i inne komórki tkanki łącznej
znajdujące się w tkance tłuszczowej wytwarzają charakterystyczne aktywne
cząsteczki: interleukinę-6, TNF, leptynę oraz adiponektynę [Coelho, Oliveira,
i Fernandes 2013]. To właśnie one wpływają na metabolizm glukozy,
aminokwasów i tłuszczów, a także wpływają na wytworzenie stanu zapalnego
w organizmie.
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Patofizjologia w ciąży powikłanej otyłością
Od samego początku ciąży rozpoczynają się zmiany o charakterze
adaptacyjnym w matczynej anatomii i fizjologii, które pozwalają na rozwój
płodu. Procesy te są kontrolowane przez aktywność hormonów, których
stężenie zmienia się na różnych etapach przebiegu ciąży. Tkanka tłuszczowa
charakteryzuje się dużą aktywnością hormonalną i coraz częściej traktowana
jest jako niezależny organ endokrynologiczny [Kershaw i Flier 2004]. Ciąże
powikłane otyłością są zatem narażone na wpływ substancji produkowanych
i regulowanych przez ten narząd. Adipocyty i inne komórki tkanki łącznej
znajdujące się w tkance tłuszczowej wytwarzają charakterystyczne aktywne
cząsteczki: interleukinę-6, TNF, leptynę oraz adiponektynę [Coelho, Oliveira,
i Fernandes 2013]. To właśnie one wpływają na metabolizm glukozy,
aminokwasów i tłuszczów, a także wpływają na wytworzenie stanu zapalnego
w organizmie.

Matczyne powikłania u ciężarnych z otyłością

Komplikacje sercowo-naczyniowe
W wyniku ciąży następują liczne zmiany adaptacyjne w obrębie układu
sercowo-naczyniowego, które skutkują wzrostem objętości krwi krążącej,
rzutu i częstości serca [Sanghavi & Rutherford 2014]. Zmiany te prowadzą do
większego obciążenia dla układu krążenia, co może prowadzić do ujawniania
się kardiomiopatii, niewydolności serca oraz arytmii. Budderberg et al. (2018)
udowodnili, że wśród otyłych ciężarnych częściej występuje hipertrofia lewej
komory serca wraz z zaburzeniami funkcji lewej komory [Buddeberg et al.
2019]. Może być to związane z nieprawidłowościami w adaptacji serca do
zwiększonej objętości krwi krążącej. Nieznane są jednak długoterminowe
skutki tych zmian funkcjonalnych. Badania wskazują, że otyłość zwiększa
również ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet, u których przed ciążą
występowały choroby sercowe [Pfaller Birgit et al. 2021].
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Zaburzenia ciśnienia
Zaburzenia te są częstymi komplikacjami, które populacyjne występują
u 5–10% wszystkich ciężarnych. Ich podłożem w przypadku ciąż powikłanych
otyłością jest dysfunkcja śródbłonka naczyniowego, stres oksydacyjny oraz stan
zapalny wywołane przez aktywną hormonalnie tkankę tłuszczową [Roberts et
al. 2003]. W etiologię nadciśnienie w ciąży wpisuje się również wysokie miano
reaktywnego białka C, którego wzrost występuje również w otyłości
[Kazemian et al. 2014]. Badania wskazują, że częstość występowania nad-
ciśnienia jest zwiększona u pacjentek z otyłością, czynnikiem ryzyka jest
również nadmierny wzrost wagi w czasie ciąży. Zgodnie z wytycznymi
Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towa-
rzystwa Nadciśnienia Tętniczego w ciąży rozpoznajemy:
❧ nadciśnienie przewlekłe —występuje przed ciążą lub zostaje

rozpoznane do dwudziestego tygodnia ciąży;
❧ nadciśnienie wywołane ciążą— rozwija się de novo po dwudziestym

ciąży, w przebiegu nie występuje białkomocz oraz nieprawidłowości
biochemiczne lub hematologiczne;
❧ stan przedrzucawkowy— nadciśnienie tętnicze rozwijające się de

novo po dwudziestym tygodniu ciąży współistniejące z: nowo rozpoznanymi
białkomoczem i/lub uszkodzeniem nerek matki, dysfunkcją wątroby matki,
objawami neurologicznymi, hemolizą lub trombocytopenią i/lub IUGR;
stan przedrzucawkowy nałożony na przewlekłe nadciśnienie [Prejbisz et al.

2019].
Nadmierny wzrost wagi w trakcie ciąży i podwyższone BMI ciężarnej

w licznych badaniach wskazywane są również jako czynniki ryzyka rozwoju
stanu przedrzucawkowego [Shao et al. 2017]. Dlatego też redukcja wagi może
obniżyć stanowić metodę profilaktyki, jak również ograniczyć częstość
występowania wznów tego stanu.
Wystąpienie stanu przedrzucawkowego może prowadzić do poporodowych

zaburzeń sercowo-naczyniowych, udarów, incydentów zakrzepowo-zato-
rowych, miażdżycy, a także występujących u matki i potomstwa: przewlekłej
choroby nerek oraz nadciśnienia [Amaral et al. 2015; Turbeville i Sasser 2020].
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Cukrzyca
Cukrzyca jest najczęstszym powikłaniemmetabolicznym ciąży; obecnie notuje
się tendencję wzrostową tej jednostki chorobowej w Europie [Wender-
Ożegowska et al. 2012]. Badania wskazują, że wysoka wagamatki jest związana
ze zwiększonym ryzykiem występowania cukrzycy ciążowej (GDM). Ryzyko
cukrzycy jest dwu-, cztero- i ośmiokrotnie większe dla pacjentek z kolejno:
nadwagą, otyłością i otyłością wysokiego stopnia [Chu et al. 2007].
Niebezpieczeństwo związane z cukrzycą nie ogranicza się jedynie do okresu
ciąży — przebyta cukrzyca ciążowa jest czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy
typu II po tym okresie, co ma miejsce u połowy pacjentek w czasie od 5 do 10
lat [Kim, Newton, i Knopp 2002, 2]. Metaanaliza Bellamy wykazała, że
u pacjentek z cukrzycą ciążową wystąpił siedmiokrotny wzrost ryzyka wystą-
pienia cukrzycy w późniejszym życiu [Bellamy et al. 2009].

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe
Otyłość w znacznym stopniu przyczynia się do utworzenia stanu
zwiększonego ryzyka zakrzepicy determinowego przez czynniki wchodzące
w skład triady Virchowa. Liczne substancje produkowane przez tkankę
tłuszczową powodują uszkodzenie śródbłonka naczyniowego oraz zwiększają
stanu krzepliwości krwi. Dodatkowo wzrost ciśnienia w jamie brzusznej,
wywołany przez nadmiernie rozwiniętą warstwą tkanki tłuszczowej oraz
zwiększającą rozmiar macicę, może prowadzić do upośledzenia powrotu
żylnego i zaburzeń przepływu krwi [Malinowski et al. 2017]. Pacjentki
z otyłością mają ponad pięciokrotnie większe prawdopodobieństwo
rozwinięcia incydentów zakrzepowo-zatorowychw porównaniu do ciężarnych
o prawidłowym BMI [Liston i Davies 2011]. Występuje również zwiększone
ryzyko wystąpienia zatoru płucnego oraz zakrzepicy żył głębokich. Badania
obserwacyjne z Wielkiej Brytanii zanotowały, że 60% ciężarnych, które zmarły
z powodu zatoru płucnego były otyłe, co wskazuje na konieczność ryzyko
związane z otyłością [Malinowski et al. 2017].
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Zaburzenia psychiczne
Przeglądy literaturowe wskazują, że u kobiet z ciężarnych z otyłością występuje
większe prawdopodobieństwo zaburzeń depresyjnych w porównaniu do
pacjentek o prawidłowej masie ciała [Molyneaux et al. 2014]. W badaniu
Molineaux et al. pacjentki, u których BMI było nieprawidłowe przed ciążą
miały 40% większe prawdopodobieństwo na wystąpienie zaburzeń
depresyjnych [Molyneaux et al. 2016]. Niektóre pozycje literaturowe sugerują
ryzyko dotyczy również zaburzeń lękowych, zaburzeń z napadami objadania
oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, jednak niekonkluzywne dane
nie pozwalają na wyciągnięcie tych wniosków.

Późne powikłania otyłości w ciąży
Otyłość przed zajściem w ciążę jest znaczącym czynnikiem ryzyka utrzymania
patologicznie nadmiernej masy ciała przez kolejne lata życia, z wynikającymi
z tego dalszymi konsekwencjami: zaburzeniami układu krążenia,
nadciśnieniem i cukrzycą typu 2 [Wender-Ozegowska et al. 2012].

Płodowe konsekwencje otyłości
Podwyższone BMI i rozrost tkanki tłuszczowej w wieloczynnikowy sposób
zagrażają zdrowiu matki i płodu. W czasie ciąży stan ten zwiększa śmiertelność
matczynej, jak również ryzyko spontanicznej aborcji i wewnątrzmacicznego
obumarcia płodu [Leddy, Power, i Schulkin 2008]. W badaniach wskazywana
jest korelacja między otyłością a malformacjami i wadami anatomicznymi
płodu:
❧ rozszczepem kręgosłupa,
❧ wadami budowy serca,
❧ atrezją anorektalną,
❧ wodogłowiem,
❧ wadami budowy oka [Stubert et al. 2018].
Najistotniejsza z punktu widzenia opieki okołoporodowej matki i dziecka

jest makrosomia płodu, której współistnienie z otyłością w ciąży została
wielokrotnie udowodniona w badaniach. Zwiększona masa płodu związana
jest ze skomplikowanym patomechanizmem, który warunkuje zwiększone
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stężenie glukozy w matczynym krążeniu, skutkujące procesami anabolicznymi
w tkankach płodu. Zmieniona zostaje nie tylko masa płodu, ale również skład
ciała, w którym wzrasta udział tkanki tłuszczowej [Leddy, Power, i Schulkin
2008]. Zaburzenia anatomiczne i metaboliczne, które rozwijają się przez
otyłość matczyną prowadzą do wielu zaburzeń okresu noworodkowego
i wymagają odpowiedniej opieki neonatalnej, a później pediatrycznej.

Neonatologiczne konsekwencje otyłości

Pobyt w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii
Noworodka
U dzieci matek otyłych występuje większe prawdopodobieństwo przyjęcia na
Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka szczególnie ze
względu na występującą u nich hipoglikemię [Reynolds & Stirrat 2014].
Dodatkowo wykazano, że noworodki te mają o 31% większe ryzyko uzyskania
wyniku w skali Apgar mniej niż 7 punktów w pierwszej minucie życia [Kalk et
al. 2009].

Zwiększona śmiertelność niemowląt
Otyłość matek wiąże się ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności w okresie
pierwszego roku życia dziecka. Ryzyko to rośnie wraz ze wzrostem BMI matki
szczególnie dla niemowląt urodzonych o czasie. Zgony powodowane są przede
wszystkim wadami wrodzonymi, asfiksją poporodową, innymi chorobami
noworodków, SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) i infekcjami [Stubert
et al. 2018].

Karmienie piersią
Kobiety otyłe mają zazwyczaj większe piersi co może powodować pewne
problemy związane z karmieniem piersią takie jak negatywny wpływ na
produkcję mleka i utrudnienie ssania przez noworodka. Częstym problemem
jest również pęknięcie sutka oraz ogólne zmęczenie co może powodować
niechęć prowadzącą do całkowitej rezygnacji karmienia mlekiem kobiecym.
Matkom tym powinno się zapewnić odpowiednie wsparcie [Mok et al. 2008].
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Konsekwencje metaboliczne
Noworodki kobiet otyłych, szczególnie chorujących na cukrzycę ciążową, mają
zwiększoną zawartość tkanki tłuszczowej w porównaniu z niemowlętami
kobiet z prawidłową masą ciała i tolerancją glukozy. Dla dziecka może to być
istotnym czynnikiem ryzyka otyłości w późniejszym okresie życia, a także
negatywnych następstw z niej wynikających [Catalano et al. 2003]. U starszych
dzieci obserwuje się częstsze występowanie cukrzycy typu 2, nieprawidłową
tolerancję glukozy i związaną z nią deregulację metaboliczną [Chu et al. 2007].
Skutki długoterminowe
Wspomniane skutki metaboliczne są znaczącymi czynnikami ryzyka zdarzeń
sercowo-naczyniowych, co udowodnili Reynolds et al. Przekłada się to
na zwiększone ryzyko przedwczesnej śmierci (< 55 lat) dorosłego potomstwa.
W wynika zawarto, że śmiertelność ogólna była wyższa u potomstwa matek
otyłych. Główną przyczyną zgonów były choroby układu krążenia (24%
zgonów mężczyzn i 13% kobiet) oraz nowotwory (26% zgonów mężczyzn
i 42% zgonów kobiet) [R. M. Reynolds et al. 2013].

Zarys leczenia otyłości w ciąży
Ciąże powikłane otyłością niosą ze sobą szereg niekorzystnych skutków
zarówno dlamatki, jak i dla dziecka, dlategoważna jest normalizacja wagi przed
zajściem w ciąże. Jednocześnie sprzyja to występowaniu owulacji
i spontanicznego zapłodnienia szczególnie u pacjentek z PCOS [Legro et al.
2015]. Zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
przed planowaną ciążą zaleca się regularną kontrolę masy ciała oraz zmianę
trybu życia i zwiększenie aktywności fizycznej. W przypadku ciężarnych
otyłych z BMI > 40kg/m2 zalecana jest redukcja masy ciała [Wender-Oże-
gowska et al. 2012]. Badania wskazują, że niski przyrost masy ciała u kobiet
otyłych w ciąży zmniejsza ryzyko cukrzycy ciążowej, stanu przed-
rzucawkowego [Beyerlein et al. 2011]. Natomiast zmniejszanie masy ciała
wiąże się także ze zwiększonym ryzykiem hipotrofii noworodków, dlatego
w trakcie ciąży nie jest ono zalecane przez wszystkich [Kapadia et al. 2015].
Jednąznajskuteczniejszychmetodutratymasyciała jestoperacjabariatryczna,

która powinna zostać przeprowadzona przed zajściem w ciążę z odpowiednim
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wyprzedzeniem czasowym. Jednakże, jak wykazali Johansson i wsp., wyniki
ciąży po tym zabiegu nie są jednoznaczne. Charakteryzują się one niższym
ryzykiem cukrzycy ciążowej i makrosomii płodu, ale u kobiet, u których
przeprowadzono zabieg występowało podwyższone ryzyko hipotrofii oraz
skrócenia okresu ciąży [Johansson, Stephansson, i Neovius 2015].
W standardach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego poświecono

również uwagę opiece w czasie porodu. Jest to szczególnie istotne ze względu
na większe ryzyko nieudanego porodu, dlatego należy dokładniemonitorować
jego przebieg, a w razie wątpliwości skutecznego przeprowadzenia zabiegu,
zdecydować się na wcześniejsze rozwiązanie cięciem cesarskim [Wender-
Ozegowska et al. 2012].
Otyłe kobiety, będące w ciąży, zmagają się także z problemami

emocjonalnymi takimi jak depresja, lęk czy stres, który może wynikać
z narażenia na poniżenie i odczuwanie negatywnej oceny innych osób ze
względu na otyłość i jej związek z ciążą. Wobec tego istnieje potrzeba
zwiększenia uwagi na wsparcie psychologiczne dla tych kobiet [Faria-Schützer
et al. 2017].

Bibliografia
Arrowsmith, S., S. Wray, i S. Quenby. 2011. „Maternal Obesity and Labour Complications Following Induction of
Labour in Prolonged Pregnancy”. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 118(5), 578–588.
https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2010.02889.x.
Bellamy, L., Casas, J.P., Hingorani, A.D, i Williams, D. 2009. „Type 2 Diabetes Mellitus after Gestational Diabetes: A
Systematic Review andMeta-Analysis”. Lancet (London, England) 373(9677), 1773–1779. https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(09)60731-5.
Beyerlein, A., B. Schiessl, N. Lack, i R. von Kries. 2011. Associations of Gestational Weight Loss with Birth-Related
Outcome: A Retrospective Cohort Study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 118(1),
55–61. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2010.02761.x.
Borodulin, K. M., Evenson K. R., Fang, W., Herring, A. H. i Benson, A. M. (2008). Physical Activity Patterns during
Pregnancy. Medicine & Science in Sports & Exercise 40(11), 1901–1908. https://doi.org/10.1249/
MSS.0b013e31817f1957.
Bręborowicz, G. H.; Czajkowski, K. (2021). Położnictwo. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Buddeberg, B. S., Sharma, R., O’Driscoll, J. M., Agten, A. K., Khalil, A. i B.Thilaganathan. (2019). Cardiac
Maladaptation in Obese Pregnant Women at Term. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 54(3), 344–349. https://
doi.org/10.1002/uog.20170.
Catalano, P. M.,Thomas, A., Huston-Presley, L. i Amini, S. B. (2003). Increased Fetal Adiposity: A Very Sensitive Marker
of Abnormal in Utero Development. American Journal of Obstetrics and Gynecology 189(6), 1698–1704. https://
doi.org/10.1016/s0002-9378(03)00828-7.
Chu, S. Y., Callaghan, W.M., Kim, S. Y., Schmid, C. H., Lau, J., England, L. F. i Dietz, P. M. (2007). Maternal Obesity
and Risk of Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Care 30(8), 2070–2076. https://doi.org/10.2337/dc06-2559a.
Coelho, M., Oliveira, T. i Fernandes. R. (2013). Biochemistry of Adipose Tissue: An Endocrine Organ. Archives of
Medical Science 9(2), 191–200. https://doi.org/10.5114/aoms.2013.33181.
Faria-Schützer, Bicudo, D., Surita, F. G., Nascimento, S. L., Vieira, C. M. i Turato, E. (2017). Psychological Issues Facing
Obese Pregnant Women: A Systematic Review.The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 30(1), 88–95. https:/

167

Epidemia otyłości a ciąża



/doi.org/10.3109/14767058.2016.1163543.
Fernandez Alba, J.J., J., Herrera, C. P., Sanchez, A. V. et al. (2018). Indications of Caesarean Section in Overweight and
Obese versus Normal-Weight Pregnant Women: A Retrospective Cohort Study.The Journal of Maternal-Fetal &
Neonatal Medicine 31(3), 357–363. https://doi.org/10.1080/14767058.2017.1285894.
Flegal, K. M., Kruszon-Moran, D, Carroll, M. D., Fryar, C. D. i Ogden, C. L. (2016). Trends in Obesity Among Adults in
the United States, 2005 to 2014. JAMA 315(21), 2284–2291. https://doi.org/10.1001/jama.2016.6458.
Johansson, K., Stephansson, O. i Neovius, M. (2015). Outcomes of Pregnancy after Bariatric Surgery.The New England
Journal of Medicine 372(23), 2267. https://doi.org/10.1056/NEJMc1503863.
Juruć, A. i Bogdański, P. (2011). Osobowość w rozmiarze XXL. Psychologiczne czynniki ryzyka otyłości. Forum
ZaburzeńMetabolicznych 2(1), 34–42.
Kalk, P., Guthmann, F., Krause, K. et al. (2009). Impact of Maternal BodyMass Index on Neonatal Outcome. European
Journal of Medical Research 14(5), 216–222. https://doi.org/10.1186/2047-783x-14-5-216.
Kapadia, M. Z., Park, C. K., Beyene, J. et al. (2015). Weight Loss Instead of Weight Gain within the Guidelines in Obese
Women during Pregnancy: A Systematic Review andMeta-Analyses of Maternal and Infant Outcomes. PLOS ONE
10(7), e0132650. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0132650.
Kazemian, E., Sotoudeh, G., Dorosty-Motlagh, A. R. et al. (2014). Maternal Obesity and Energy Intake as Risk Factors of
Pregnancy-induced Hypertension among IranianWomen. Journal of Health, Population, and Nutrition 32(3), 486–493.
Kerrigan, A., Kingdon, C. i Cheyne, H. (2015). Obesity and normal birth: A qualitative study of clinician’s management
of obese pregnant women during labour. BMC Pregnancy and Childbirth 15. https://doi.org/10.1186/
s12884-015-0673-2.
Kershaw, E. E. i Flier, J. S. (2004). Adipose Tissue as an Endocrine Organ.The Journal of Clinical Endocrinology and
Metabolism 89(6), 2548–2556. https://doi.org/10.1210/jc.2004-0395.
Kim, C., Newton, K. M. i Knopp, R. H. (2002). Gestational Diabetes and the Incidence of Type 2 Diabetes: A Systematic
Review. Diabetes Care 25(10), 1862–1868. https://doi.org/10.2337/diacare.25.10.1862.
Krawczyk, P., Sioma-Markowska, U., Machura, M. i Kubaczewska, S. (2018). Przyrost masy ciała a aktywność zawodowa
kobiet w ciąży. Czasopismo Psychologiczne 24(1), 195–199.
Leddy, M. A., Power, M. L. i Schulkin, J.( 2008).The Impact of Maternal Obesity onMaternal and Fetal Health. Reviews
in Obstetrics & Gynecology 1(4), 170–178.
Legro, R. S., Dodson, W. C., Kris-Etherton, P. M. et al. (2015). Randomized Controlled Trial of Preconception
Interventions in Infertile WomenWith Polycystic Ovary Syndrome.The Journal of Clinical Endocrinology and
Metabolism 100(11), 4048–4058. https://doi.org/10.1210/jc.2015-2778.
Lorena, A. M., Cunningham,W.M., Cornelius, D.C, i LaMarca, B. 2015. „Preeclampsia: Long-Term Consequences for
Vascular Health”. Vascular Health and Risk Management 11, 403–415. https://doi.org/10.2147/VHRM.S64798.
Liston, F. i Davies, G. A. L. (2011).Thromboembolism in the Obese Pregnant Woman. Seminars in Perinatology, Obesity
in Pregnancy, 35(6), 330–334. https://doi.org/10.1053/j.semperi.2011.05.017.
Malinowski, A. K., Bomba-Opoń, D., Parrish, J., Sarzyńska, U. i Farine, D. (2017). VenousThromboembolism in Obese
Pregnant Women: Approach to Diagnosis andManagement. Ginekologia Polska 88(8), 453–459. https://doi.org/
10.5603/GP.a2017.0083.
Maniecka-Bryla, I. (2009). Epidemia otyłości w XXI wieku. Zdrowie publiczne 119, 207–212.
Martin, J. A. ; Hamilton, B. E. ; Osterman. Michelle J. K. ; Driscoll, A. K. (2019) Births: Final Data for 2019. National
Vital Statistics Reports: From the Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics,
National Vital Statistics System. https://doi.org/10.15620/cdc:100472.
Mączka, M., Sass, A. i Wojtyla, A. (2017). Assessment Of Physical Activity Among Pregnant Women In Context Of
Weight Gain In Pregnancy. Journal of Education, Health and Sport 7(6), 362–376. https://doi.org/10.5281/
ZENODO.816311.
Mok, E., Multon, C., Piguel, L. Barroso, E. et al. (2008). Decreased Full Breastfeeding, Altered Practices, Perceptions, and
Infant Weight Change of Prepregnant Obese Women: A Need for Extra Support. Pediatrics 121(5), e1319-1324. https://
doi.org/10.1542/peds.2007-2747.
Molyneaux, E., Poston, L., Ashurst-Williams, S. i Howard,L.M. (2014). Obesity andMental Disorders during Pregnancy
and Postpartum: A Systematic Review andMeta-Analysis. Obstetrics and Gynecology 123(4), 857–867. https://doi.org/
10.1097/AOG.0000000000000170.
Molyneaux, E., Poston, L., Khondoker, M., i Howard, L. M. (2016). Obesity, Antenatal Depression, Diet and Gestational
Weight Gain in a Population Cohort Study. Archives of Women’s Mental Health 19(5), 899–907. https://doi.org/
10.1007/s00737-016-0635-3.
Pevzner, L., Powers, B. L., Rayburn, W. F., Rumney, P. i Wing, D. A. (2009). Effects of Maternal Obesity on Duration
and Outcomes of Prostaglandin Cervical Ripening and Labor Induction. Obstetrics & Gynecology 114(6), 1315–1321.
https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e3181bfb39f.

168

Magdalena Okruta, Adrianna Graniak, Jan Jurgiel & Natalia Klimek



Pfaller B., Siu, S. C., D’Souza, R. Wichert-Schmitt, B. et al. (2021). Impact of Obesity on Outcomes of Pregnancy in
WomenWith Heart Disease. Journal of the American College of Cardiology 77(10), 1317–1326. https://doi.org/
10.1016/j.jacc.2021.01.010.
Prejbisz, A., Dobrowolski, P., Kosiński, P., Bomba-Opoń, D., Marcin et al. (2019). Management of Hypertension in
Pregnancy— Prevention, Diagnosis, Treatment and Long-Term Prognosis. A Position Statement of the Polish Society of
Hypertension, Polish Cardiac Society and Polish Society of Gynaecologists and Obstetricians. Arterial Hypertension
23(3), 117–182. https://doi.org/10.5603/AH.a2019.0011.
Report of a WHOConsultation. World Health Organization Technical Report Series 894, i–xii, 1–253.
Reynolds, R. M., Keith, M. A., Raja, E. A. et al. (2013). Maternal Obesity during Pregnancy and Premature Mortality
from Cardiovascular Event in Adult Offspring: Follow-up of 1 323 275 Person Years. BMJ 347, f4539. https://doi.org/
10.1136/bmj.f4539.
Reynolds, R. i Stirrat, L. (2014). Effects of maternal obesity on early and long-term outcomes for offspring. Research and
Reports in Neonatology 2014, 43. https://doi.org/10.2147/RRN.S46783.
Roberts, J. M., Balk, J. L., Bodnar, L. M., Belizán, J. M. et al. (2003). Nutrient Involvement in Preeclampsia”.The Journal
of Nutrition 133 (5 Suppl 2), 1684S-1692S. https://doi.org/10.1093/jn/133.5.1684S.
Sanghavi, M. i Rutherford, J. D. (2014). Cardiovascular Physiology of Pregnancy. Circulation 130(12), 1003–1008.
https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.009029.
Saravanakumar, K., Rao, S. G. i Cooper, G. M. (2006). Obesity and Obstetric Anaesthesia. Anaesthesia 61(1), 36–48.
https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.2005.04433.x.
Seligman, L. C., Duncan, B. B., Branchtein, L. et al. (2006). „Obesity and Gestational Weight Gain: Cesarean Delivery
and Labor Complications”. Revista de Saúde Pública 40, 457–465. https://doi.org/10.1590/S0034-89102006000300014.
Shao, Y., Qiu, J. Huang, H., Baohong, M., Wei D., XiaochunH., Hongmei C. et al. (2017). Pre-pregnancy BMI,
gestational weight gain and risk of preeclampsia: a birth cohort study in Lanzhou, China. BMC Pregnancy and
Childbirth 17(1), 400. https://doi.org/10.1186/s12884-017-1567-2.
Skorupińska,A.; Sekuła,N. 2017. „Zmiany zachodzące w organizmie kobiet w ciąży”. Kosmetologia estetyczna 6.
Słabuszewska-Jóźwiak, A., Szymański, J. K., Jóźwiak, Ł. i Sarecka-Hujar, B. (2021). A Systematic Review andMeta-
Analysis of Wound Complications after a Caesarean Section in Obese Women. Journal of Clinical Medicine 10(4), 675.
https://doi.org/10.3390/jcm10040675.
Stubert, J., Reister, F., Hartmann, S. i Janni, W. (2018).The Risks AssociatedWith Obesity in Pregnancy. Deutsches
Arzteblatt International 115(16), 276–283. https://doi.org/10.3238/arztebl.2018.0276.
Taylor, C. R., Dominguez, J. E. i Habib, A. S. (2019). Obesity And Obstetric Anesthesia: Current Insights. Local and
Regional Anesthesia 12, 111–124. https://doi.org/10.2147/LRA.S186530.
Turbeville, H. R., i Sasser, J. M. (2020). Preeclampsia beyond pregnancy: long-term consequences for mother andchild.
American Journal of Physiology-Renal Physiology 318(6), F1315–26. https://doi.org/10.1152/ajprenal.00071.2020.
Ulman-Włodarz, Nowosielski, Pozowski, i Krawczyk. (2009). Przebieg ciąży i porodu u ciężarnych z nadmierną masą ciała.
Ginekol Pol. 80. 744–751,
Wender-Ożegowska, E., Bomba-Opoń, D., Brazert, J. Celewicz, Z. et al. (2012). Standardy Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego„Opieka położnicza nad ciężarną otyłą”. Ginekologia Polska 83(10), 795–799.
WHOConsultation on Obesity ( 1999: Geneva, Switzerland) &World Health Organization. ( 2000) . Obesity:
Preventing andManaging the Global Epidemic.

Title: The obesity epidemic and pregnancy—causes, health con-sequences and an outline of
therapy

Abstract: The obesity epidemic is affecting an increasing number of people worldwide, including women in
their reproductive years. Pregnancy complicated by obesity carries risks for bothmother and child. Pregnant
women with a higher BMI are more likely to experience an overdue pregnancy, induction of labour,
perinatal trauma, episiotomy, or instrumental control of the uterine cavity after delivery. In the case of
caesarean section, obesity is an additional risk factor that affects wound healing, among other things. The
performance of basic obstetric examinations, such as cardiotocography and ultrasound, is hampered by
excessively developed adipose tissue. The latter has a high hormonal activity, which in turn affects the
metabolism of glucose, amino acids and fats, as well as the production of inflammation in the body. Many
maternal complications have been described in obese pregnant women, e.g. cardiovascular complications,
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blood pressure disorders, diabetes, thromboembolic disorders and psychiatric disorders. Increased BMI and
adipose tissue proliferation also endanger the foetus in a multifactorial way. The most significant
complication is fetal macrosomia, which can consequently lead to many disorders of the neonatal period.
Maternal obesity is associated with an increased risk of mortality during the child's first year of life. Obese
pregnant women require special gynaecological and obstetric care.

Keywords: obesity, pregnancy, delivery, treatment, overweight, complications
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☞Ilustracja 2. Zdrowie kobiety
w ciąży jest od wieków inspiracja dla
naukowców i artystów. Według:
Anonim (1546). Artzneybuch
köstlich für mancherley Kranckheit
des gantzen Erfurt: M. Sachse.


