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DIETA DLA PACJENTKI Z CUKRZYCĄ CIĄŻOWĄ OD 1500-2400 KCAL

I DEFINICJA

1.
 

Cukrzyca ciężarnych – jest to stan wysokiego stężenia poziomu glukozy we krwi, który został rozpoznany po raz pierwszy w ciąży (przed ciążą nie wykryto) 
lub pojawia się w trakcie ciąży. Znormalizowanie stężenia glukozy we krwi u większości kobiet ustępuje po porodzie, natomiast u niektórych z nich 
dochodzi do rozwinięcia się cukrzycy w przeciągu kilku najbliższych lat [1].

2.
 

W cukrzycy przed ciążowej oraz hiperglikemii stwierdzonej po raz pierwszy w ciąży należy dążyć do optymalizacji kontroli glikemii, ponieważ hiperglikemia 
w ciąży większa ryzyko pojawienia się powikłań u kobiety w ciąży, jak i jej dziecka. Istotnym sposobem oceny kontroli metabolicznej jest samokontrola 
glikemii [2]. 

3.
 

Rekomendowany przyrost masy ciała w ciąży jest zależny od wyjściowej masy ciała kobiety [2].

Przedciążowy wskaźnik masy ciała (BMI, body mass index) [kg/m2] Zalecany przyrost masy ciała [kg]

Niedowaga <18,5 12,5 – 18

Prawidłowa masa ciała 18,5 – 24,9 11,5 - 16

Nadwaga 25 – 29,9 7 – 11,5

Otyłość ≥30 5 – 9

4.
 

Nadmierne wzrastanie płodu u kobiety z cukrzycą ciążową jest powiązane z jej zawyżonym przyrostem masy ciała [2].

II ZAŁOŻENIA DIETY NA DOBĘ [2]

Wartość energetyczna [kcal]:

Wartość energetyczna zależna jest od: wieku, masy ciała, wzrostu oraz aktywności fizycznej.

Średnie dobowe zapotrzebowanie energetyczne dla kobiety wynosi około 30 kcal na kilogram 
należnej masy ciała na dobę (1500-2400kcal u kobiet z prawidłową masą ciała przed ciążą). 
Natomiast, u pacjentki z nadwagą zapotrzebowanie energetyczne wynosi 25-30 kcal na 
kilogram masy ciała.

Składnik odżywczy: Ilość: Ilość [g]:

Białka 30% 1,3g na kilogram masy ciała na dobę

Tłuszcze 20-30% w tym <10% nasyconych -

Węglowodany 40-50% Około 180g na dobę, rekomendowane o niskim indeksie glikemicznym

Błonnik pokarmowy

III ZALECENIA

1.
 

Wartość energetyczna diety jest zmienna, w zależności od trymestru ciąży oraz uprawianej aktywności fizycznej i powinna być dostosowana do 
zmieniającej się masy ciała. Kluczową zasadą ustalania zapotrzebowania na energię stanowi masa ciała przed ciążą. Średnie dobowe zapotrzebowanie 
kaloryczne dla kobiety z prawidłową masą ciała wynosi około 1500-2400 kcal. Diety poniżej 1500 kcal nie są zalecane [1].

2.
 

Należy konsumować regularnie 3 posiłki główne oraz 1 do 3 posiłków mniejszych, jako dodatkowych. Natomiast, liczba posiłków ustalana jest 
indywidualnie i zależna jest od: glikemii, całkowitej kaloryczności diety oraz potrzeb kobiety w ciąży [1].

3.
 

Rekomendowane jest konsumowanie pełnoziarnistych produktów zbożowych, głównie o niskim indeksie glikemicznym, jako źródło węglowodanów. 
Do takich produktów zaliczyć można: kasze gruboziarniste, płatki owsiane, pieczywo pełnoziarniste, ryż basmanti/brązowy czy pełnoziarnisty makaron. 
Kluczowe jest sprawdzane ilości węglowodanów ogółem na dany dzień, ich rodzaj, a także rozkład na poszczególne posiłki [1].

4.
 

Ograniczeniu podlegają cukry proste, na przykład: cukier, miód, słodkie napoje, soki owocowe, ciastka, słodycze, czekolada, ciasta, dżemy, konfitury [1].
5.

 
Używanie sztucznych środków słodzących jest dozwolone, oprócz sacharyny, ponieważ przechodzi ona przez łożysko, a także nie jest do końca znany  jej 
wpływ na płód [2]. Nie jest rekomendowane stosowanie fruktozy jako zamiennik dla cukru [1].

6.
 

Zalecane jest uprawianie umiarkowanej aktywności fizycznej, na przykład: spacer, wybrane ćwiczenia jogi, pilates, pływanie czy aqua aerobic, w przypadku, 
gdy ciąża przebiega w sposób prawidłowy i nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń [1]. 

7.
 

U kobiet z cukrzycą ciążową po porodzie polecane jest karmienie piersią, o ile nie ma ku temu innych przeciwwskazań [2]. 

Załącznik 1e OD 5.
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IV WYKAZ PRODUKTÓW I POTRAW ZALECANYCH I PRZECIWWSKAZANYCH W CUKRZYCY 
KOBIETY W CIĄŻY [1]

Produkty i potrawy: Zalecane (o niskim indeksie glikemicznym): Nie zalecane (o wysokim indeksie glikemicznycm):

Produkty skrobiowe 
Pełnoziarniste produkty zbożowe gotowane al dente, makaron 
razowy, ryż brązowy, kasze gruboziarniste (pęczak, gryczana), 
płatki owsiane, ziemniaki gotowane w mundurkach

Rozgotowane produkty zbożowe, białe pieczywo, biały ryż, 
drobnoziarniste kasze (przykładowo manna), bułki drożdżowe, 
naleśniki, pączki, placki z owocami, tort, precle, krakersy, pizza, 
płatki kukurydziane, popcorn, dmuchane ziarno pszenicy, 
tapioka gotowana na parze, purée ziemniaczane, frytki, 
ziemniaki pieczone 

Tłuszcze 
Olej słonecznikowy, rzepakowy, lniany tłoczony na zimno, 
z pestek winogron, kukurydziany, sojowy, z pestek/orzechów, 
oliwa z oliwek, awokado, masło w niewielkich ilościach

Twarde margaryny, smalec, boczek, produkty smażone na 
głębokim tłuszczu

Mięso i produkty 
mięsne, ryby, jaja 

Mięso chude: kurczak, indyk, królik, cielęcina
Maksymalnie dwa razy w tygodniu w niewielkich ilościach: 
chude mięso wieprzowe (schab, szynka), chude mięso wołowe
Ryby świeże: morskie, słodkowodne
Jajka w formie mocno ściętej, na twardo

Wędliny surowe (przykładowo szynka parmeńska), krwisty 
befsztyk, tatar.
Ryby drapieżne, łowne z wód zanieczyszczonych, długożyjące, 
wędzone czy przetworzone (smażone na głębokim tłuszczu, 
paluszki rybne, ostrygi, sushi)
Jajka w postaci surowej

Produkty mleczne
Mleko 0,5-2% tłuszczu, jogurt naturalny, maślanka, kefir, 
twaróg chudy/półtłusty, serek ziarnisty

Pełnotłuste mleko, mleko skondensowane, pełnotłusta 
śmietana, jogurty smakowe, sery: pleśniowy, typu feta, 
oscypek, topione, żółte

Warzywa 
Wszystkie świeże, mrożone, nierozgotowane. Nasiona roślin 
strączkowych (przykładowo: fasola, soczewica, ciecierzyca, 
soja). 

Surówki z dodatkiem cukru, warzywa rozgotowane

Owoce

Świeże, nieprzejrzałe, mrożone (przykładowo: zielone jabłka, 
twarde gruszki, brzoskwinie, papaja, grejpfrut, wiśnie, 
czerwone i czarne porzeczki. W ilościach ograniczonych: 
banany i winogrona.

Przejrzałe, kandyzowane, suszone, w syropach, kompoty 
owocowe z dodatkiem cukru, dżemy wysokosłodzone

Orzechy i nasiona
Laskowe, włoskie, migdały, siemię lniane, pestki dyni, nasiona 
słonecznika, sezam

Solone, w karmelu

Napoje, słodycze, inne

Woda mineralna, herbata owocowa/ czerwona, lekkie napary 
ziołowe zalecane dla kobiet w ciąży, kawa zbożowa na 
chudym mleku, chude mleko, naturalne napoje fermentowane 
warzywne soki

Produkty zawierające kofeinę: herbata (czarna, zielona, biała), 
kawa, napoje gazowane typu cola, soki owocowe, napoje 
energetyzujące, czekolada pitna, jogurt oraz lody kawowe, 
alkohol.
Zrywność wysoko przetworzona, która zawiera dodatek 
soli, konserwantów, aromatów czy sztucznych barwników: 
konserwy, koncentraty zup/sosów, produkty typu fast-food, 
głęboko mrożone wyroby mięsne i warzywno-mięsne. 
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