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Vitamíny a minerály v gravidite a laktácii – význam suplementácie

Výživa ženy v tehotenstve a počas laktácie je veľmi dôležitá ako pre matku, tak pre vyvíjajúci sa plod novorodenca. 
Počas gravidity nastáva v tele matky veľa zmien, pre ktorých adekvátny priebeh je nevyhnutný príjem niektorých 
nutrientov vo zvýšenom množstve.

MUDr. Pavel Kostiuk, CSc., Edukafarm, Praha

V tehotenstve sa urýchľuje metabolizmus, zvyšuje sa hmotnosť organizmu vďaka rastu 

plodu, zväčšovaniu poprsia, rastu placenty. Zväčšuje sa objem krvi, výrazné sú zmeny 

v endokrínnom systéme, kde stúpa produkcia množstva hormónov. Potreba niekto-

rých nutrientov sa v druhom a treťom trimestri tehotenstva zvyšuje až na dvojnásobok 

odporúčanej bežnej dávky mimo tehotenstva. Je niekoľko dôležitých komponentov, 

najmä vitamínov a minerálov, ktoré môže bežná strava obsahovať v nedostatočnom 

množstve a ktorých úloha pre zdravý vývoj plodu je pritom veľmi dôležitá. Príjem tých-

to látok je preto treba zabezpečiť a svoju významnú úlohu tu môže mať suplementá-

cia. Bohužiaľ, ofi ciálne stanovené referenčné výživové hodnoty (NRV podľa Nariadenia 

1169/2011/EÚ) nezohľadňujú špecifi cky požiadavky gravidných a kojacich žien. Po-

môckou nám však môžu byť referenčné hodnoty stanovené v USA (Institute of Medici-

ne of National Academies), ktoré pokrývajú obidve skupiny samostatne. 

Niektoré nutrienty dôležité pre vývoj 
nervovej sústavy

Kyselina listová patrí do skupiny vitamínov B, označuje sa tiež ako vitamín 

B11. Absorbuje sa z čreva a v organizme sa redukuje na kyselinu dihydrolistovú 

a tetrahydrolistovú. Kyselina tetrahydrolistová má vo vývoji a udržiavaní organizmu 

dôležitú úlohu. Má zásadný význam pri syntéze nukleotidov, a tým aj pre rast a delenie 

buniek; je potrebná i pre metabolizmus aminokyselín. Zásadný význam má pre vývoj 

plodu, predovšetkým pre prenatálny rast a vývoj štruktúr centrálneho nervstva – pri jej 

nedostatku vo vývoji plodu dochádza k vrodeným defektom neurálnej trubice a vzniku 

vrodených chýb CNS – rázštepom chrbta a anencefálii. Až 60 % tehotných žien trpí 

nedostatkom kyseliny listovej, preto dochádza k predčasný pôrodom a abortom. 

Kritické obdobie pre vývoj neurálnej trubice je hlavne v prvých fázach gravidity (17. 

– 30. deň po počatí), t.j. v čase, keď žena o svojom tehotenstve ešte nemusí vedieť. 

Odporúča sa preto zabezpečiť prísun kyseliny listovej už v období pred plánovaným 

otehotnením. V literatúra odporúčaná denná dávka pre tehotné i dojčiace ženy 

odpovedá 600 μg*. Ženy, ktoré chcú otehotnieť, by mali mať dostatočný príjem 

kyseliny listovej (400 – 500 μg denne) najlepšie už tri mesiace pred plánovaným 

otehotnením Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení (Centers for 

Disease Control and Prevention) dokonca odporúča dlhodobo príjem 400 μg kyseliny 

listovej všetkých ženám schopných otehotnieť, pretože veľké množstvo tehotenstiev 

vzniká neplánovane a náchylnosť k vývojovým poruchám je najväčšia práve v  prvých 

štádiách gravidity, o ktorých žena ešte nemusí ani tušiť. . 

Zdrojom kyseliny listovej je predovšetkým zelenina. Vzhľadom na to, že kyselina 

listová je labilná, ničí ju teplo a je citlivá na oxidáciu pri styku s kovom, odporúča sa 

ženám, ktoré plánujú graviditu a tehotným v prvom trimestri užívať výživové doplnky 

s obsahom kyseliny listovej.

V organizme sa kyselina listová mení na aktívnu formu. L-methylfolát je biologicky aktívna 

forma folátu, ktorá sa prirodzene vyskytuje v ľudskom tele. Na jeho vznik je potrebný 

funkčný enzým označovaný ako methylentetrahydrofolátreduktáza MTHFR). Časť žien, 

odborné zdroje uvádzajú až 40–45 % európskej populácie, má však mutáciu génu pre 

tento enzým. Preto sa i pri adekvátnom príjme kyseliny listovej netvorí v ich tele aktívny 

fosfát a hrozí u nich v prípade otehotnenia vznik vývojových porúch plodu alebo potrat. 

Pretože ženy bežne nevedia (screening sa plošne nerobí), či majú, alebo nemajú poruchu 

tohto génu, je vhodné suplementovať okrem kyseliny listovej aj samotný aktívny folát.

Kyselina dokozahexaénová (DHA) je ďalším nutrientom potrebným pre správny 

vývoj nervového systému plodu. Patrí ku omega-3 mastným kyselinám. Je preukázané, 

že DHA má dôležitú úlohu v období vývoja mozgu dieťaťa, má vplyv na správny rozvoj 

pohybových a kognitívnych schopností (napríklad na koordináciu oko–ruka) a tiež 

priaznivo ovplyvňuje kvalitu zraku. Od druhej polovice tehotenstva a počas dojčenia sa 

spotreba tejto látky zvyšuje, a preto by mala matka už od 13. týždňa tehotenstva prijímať 

dostatočné množstvo DHA, aby sa chránila pred jej úbytkom z vlastných mozgových 

buniek. Chráni tak súčasne i seba pred rozvojom popôrodných psychických porúch, 

napr. depresie a laktačnej psychózy. DHA obsahujú v dostatočnom množstve len 

morské ryby; tie v našich podmienkach nebývajú v strave veľmi zastúpené, a preto je 

vhodná suplementácia. V tehotenstve a počas dojčenia sa podľa dostupnej literatúry 

odporúča prijímať 200 mg DHA denne.

Na vývoj nervovej sústavy sú potrebné ešte ďalšie nutrienty, ktoré ovplyvňujú vývoj 

i ďalších tkanív a orgánov, napr. vitamíny B1,. B12, jód (pozri ďalej).

Niektoré vitamíny, ktorých  
suplementácia je vhodná

Vitamín B1, je potrebný na kľúčové reakcie energetického metabolizmu a kvalitnú 

funkciu nervovej sústavy. Odporúčaný denný príjem*: v gravidite 1,4 mg, v laktácii 1,4 mg.

Vitamín B2 je nevyhnutný pre celkový metabolizmus, zúčastňuje sa na syntéze 

hemoglobínu a prispieva k ochrane pokožky. Odporúčaný denný príjem*: v gravidite 

1,4 mg, v laktácii 1,6 mg.

Vitamín B6 sa zúčastňuje na metabolizme bielkovín, podieľa sa na tvorbe 

hemoglobínu, a prispieva k fyziologickému vývoju plodu. Odporúčaný denný príjem*: 

u gravidných žien 1,9 mg, u dojčiacich 2,0 mg.

Vitamín B12 je nevyhnutný pre delenie buniek a krvotvorbu a zdravý vývoj 

nervového systému, podporuje kognitívne funkcie a pamäť. Odporúčaný denný 

príjem*: v tehotenstve 2,6 μg, počas dojčenia 2,8 μg.

Vitamín C je pre vývoj plodu celkom nevyhnutný – podieľa sa na funkcii mnohých 

enzymatických systémov, na výstavbe spojivového tkaniva, pôsobí antioxidačne, tým 

chráni tkanivá, zlepšuje imunitu, podporuje vstrebávanie železa. Odporúčaný denný 

príjem*: v gravidite 85 mg, v laktácii 120 mg.

Vitamín E chráni tkanivá pred oxidačným stresom, je dôležitý pre krvotvorbu. 

Odporúčaný denný príjem*: u gravidných 15 mg, u dojčiacich žien 19 mg.

Biotín podporuje rast zdravej pokožky a jej derivátov, jeho nedostatok vedie 

k metabolickým poruchám plodu, prípadne i ku vzniku malformácií. Odporúčaný 

denný príjem*:u gravidných žien 30 μg, u dojčiacich 35 μg.

Kyselina pantothénová (vitamín B5) je súčasťou koenzýmu A a iných kľúčových 

koenzýmov, zúčastňuje sa v tele na viac ako 100 významných metabolických 

procesoch, má zásadný význam pre celkový metabolizmus, rast a funkciu tkanív, 

syntézu hormónov, neurotransmiterov, hemoglobínu. Odporúčaný denný príjem*: 

v gravidite 6 mg, počas laktácie 7 mg.

Nikotinamid (niacín, vitamín B3) sa podieľa na mnohých metabolických reakciách, 

replikácii a reparácii DNA, podporuje ochrannú funkciu kože. Odporúčaný denný 

príjem*: v gravidite 18 mg, v laktácii 17 mg.

Niektoré minerály, ktorých 
suplementácia je vhodná

Jód je esenciálny minerál nevyhnutný pre syntézu hormónov štítnej žľazy. Tieto 

hormóny ovplyvňujú metabolizmus, syntézu bielkovín i  psychomotorický rozvoj 
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plodu. Potreba jódu v tele tehotnej ženy rastie, lebo pre zvýšené metabolické nároky 

spojené s vývojom plodu je potrebná vyššia syntéza thyreoideálnych hormónov. 

Nedostatok jódu môže plodu spôsobiť poruchy vývoja mozgu a ďalších orgánov 

a hypercholesterolémiu. Vyvíjajúci sa plod získava hormóny štítnej žľazy z tela matky, 

neskôr si hormóny sám tvorí z jódu, ktorý dostáva cez placentu. V celom období 

vnútromaternicového vývoja tak plod závisí od príjmu jódu matkou. Odporúčaný 

denný príjem*: v gravidite 220μg, počas laktácie 290 μg.

Vápnik je základným stavebným kameňom skeletu plodu. Pre matku a plod je 

nevyhnutným minerálom. Taktiež je dôležitý pre vedenie nervových impulzov, funkciu 

svalov a hemokoaguláciu. Pri nedostatočnom príjme vápnika odčerpáva plod vápnik 

z kostry a zubov matky, a tak jej hrozí vznik osteoporózy a zubného kazu. Odporúčaný 

denný príjem*: v gravidite 2 500 mg, počas laktácie 2 500 mg. Pri bežnom spôsobe 

stravovania možno dosiahnuť odporúčanú dávku konzumáciou väčšieho množstva 

mliečnych produktov. Suplementácia (najlepšie kalcium karbonát) sa odporúča 

ženám, ktoré konzumujú tieto potraviny v nedostatočnom množstve.

Horčík je esenciálny prvok nevyhnutný pre metabolizmus enzýmov, elektrolytov 

a energetický metabolizmus. Počas tehotenstva hladina horčíka v tele klesá asi o 10 %, 

stúpa potreba horčíka na stavbu orgánov, tvorbu kostí a vývoj centrálneho nervového 

systému plodu. Odporúčaný denný príjem*:: počas gravidity  350 - 400 mg (podľa 

veku), počas laktácie  320 - 360 mg (podľa veku).

Železo je v tele zapojené do prenosu kyslíka. Takmer 2/3 železa sa v tele viažu 

v hemoglobíne a v niektorých enzýmoch. Asi 15 % železa sa v organizme deponuje ako 

zásoba. Objem erytrocytárnej masy (a tým aj potreba príjmu železa) sa u tehotnej ženy 

s 1 plodom zvyšuje o 32 %, v druhej polovici gravidity sa železo vo väčšej miere ponúka 

placente a plodu, a tým jeho potreba neustále rastie. Dostatočný príjem železa je 

nevyhnutný pre normálny rast, krvotvorbu a neurologický vývoj plodu a novorodenca. 

Pri jeho nedostatku vzniká u matky a plodu sideropenická anémia a zvyšuje sa riziko 

predčasného pôrodu. Je prakticky nemožné, aby tehotná žena získala dostatok železa 

zo stravy, preto je vhodná jeho suplementácia. Odporúčaný denný príjem*: v gravidite 

27 mg, počas laktácie 10 mg.

* podľa National Research Council. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient 

Requirements. Washington, DC: The National Academies Press, 2006.
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