Centravit® Prenatal tbl + cps
Význam suplementácie vitamínov a minerálov
počas tehotenstva a dojčenia

Centravit® prenatal tbl+cps
EPAX – rybí olej najvyššej kvality, riadeného pôvodu
• patentovaný postup získavania (molekulárna destilácia)
odstraňuje všetky škodliviny nachádzajúce
sa v morských rybách (ťažké kovy, dioxíny, pesticídy...)
Takto získaný rybí olej vyhovuje o 60% prísnejším kritériám čistoty
ako v súčasnosti platia v EÚ.

Výživový doplnok s obsahom
vitamínov, minerálov a Omega 3
Pre tehotné ženy a ženy
plánujúce tehotenstvo
30 tabliet + 30 kapsulí

Centravit® prenatal tbl
Zloženie 1 tbl:
Vápnik
Vitamín C
Niacín
Vitamín E
Zinok
Železo
Kyselina pantoténová
Vitamín B6 (pyridoxín)
Vitamín B1 (tiamín)
Vitamín B2 (riboflavín)
Meď
Folát (kyselina listová)
Selén
Biotín
Vitamín D
Vitamín B12 (kyanokobalamín)

V odporúčanej dennej dávke
(1 kapsula)
150 mg
85 mg
18 mg NE
11,1 mg α-TE
11 mg
9 mg
6 mg
2 mg
1,4 mg
1,4 mg
1 mg
600 μg
60 μg
30 μg
5 μg
2,6 μg

ODD*%
19
106
113
93
110
64
100
143
127
100
100
300
109
60
100
104

Centravit® prenatal cps
Zloženie 1 cps:
Rybí olej
EPA (kyselina eikosapentaenová)
DHA (kyselina dokosahexaenová)

V odporúčanej dennej dávke
(1 tableta)
400 mg
24 mg
172 mg

ODD*%
-

Tehotenstvo
Trvanie (všeobecne): 40 týždňov, 9 mesiacov
• Odo dňa počatia (post conceptionem) chápe sa ako čas od oplodnenia do narodenia:
268 dní=38 týždňov=9,5 lunárnych mesiacov (mesiac sa ráta ako 28 dní)
Post menstruationem chápe sa od priebehu prvého dňa poslednej menštruácie do pôrodu:
280 dní=40 týždňov=10 lunárnych mesiacov

Defekty uzavretia neurálnej trubice
• Jedny z najčastejších vývojových vád v priebehu tehotenstva
• Vyskytujú sa s frekvenciou 1 z 1000 tehotenstiev
• Riziko sa redukuje na polovicu ak žena dostáva dostatočné množstvo kyseliny listovej
v období pred počatím a počas prvých týždňov tehotenstva

Spina bifida					Herniácia mozgového tkaniva

Spina bifida
• postihuje 0,5-1 z 1000 detí
• jedna z najčastejších anomálií spojených s vznikajúcim životom
• vyvinie sa 28 dní po otehotnení, teda v období, kedy väčšina žien ešte netuší, že je tehotná

Herniácie mozgového tkaniva
Jedná sa o herniácie mozgového tkaniva alebo plén cez vady v neurálnej trubici
• Encefalokéla – herniácia mozgového tkaniva v kostennej časti lebky
• Meningokéla – hernácia mozg. blán naplnená tekutinou, zvyčajne vo forme cýst
• Meningomyelokéla – hernácia plén a miechového tkaniva
• Myelokéla – heriácia miechy

Encefalokéla (Q01)					Meningokéla (Q01)					Meningomyelokéla (Q01)

Zvýšená potreba vitamínov a minerálov v tehotenstve
Potreba vitamínov, minerálov a iných živín je počas obdobia tehotenstva vyššia
o 50-100% v porovnaní so ženami, ktoré nie sú tehotné
Tehotenstvo odporúčanie
Vo väčšine západných krajín sa tehotným a ženám plánujúcim tehotenstvo odporúča užívať
výživové doplnky s obsahom vitamínov a minerálov.
Stav*
Izrael
Francúzsko
Taliansko
Kanada
Španielsko
USA

Podiel
3%
3%
21 %
33 %
52 %
86 - 92 %

* % tehotných žien
užívajúcich vitamíny a minerály

Tehotenstvo a rozvojové krajiny
Rozvojové krajiny tiež podporujú suplementáciu vitamínov a menerálov v období tehotenstva, pretože početné štúdie
preukázali prínos suplementácie pre dieťa i pre matku.
Obzvlášť dôležitá je suplementácia: kyseliny listovej, železa a vápnika.
„Prenatálna suplementácia s prípravkami s obsahom vitamínov a minerálov má významnejší
vplyv na pôrodnú hmotnosť ako výlučná suplementácia železom alebo kyselinou listovou. “

Folát a Spina bifida
ODD (odporúčaná denná dávka) je 200 mcg/deň kyseliny listovej (bežný človek)
400-800 mcg/deň ako suplementácia pri plánovaní tehotenstva, počas gestácie a laktácie
Neurálna trubica sa vyvíja 28 dní po otehotnení, teda v období, kedy väčšina žien ešte netuší, že je tehotná
ODD počas tehotenstva je 600mcg/deň
Cochrane Database Syst Rev. 2010 Oct 6;10:CD007950.
Effects and safety of periconceptional folate supplementation for preventing birth defects.
De-Regil LM, Fernández-Gaxiola AC, Dowswell T, Peña-Rosas JP.

Železo v období tehotenstva
Objem krvi sa počas tehotenstva zvyšuje o cca 50%:
1. trimester – je potrebný mierne vyšší príjem (0,8mg/deň)
2. trimester – nutný vyšší príjem o 4-5mg/deň
3. trimester - nutný vyšší príjem o 6 mg/deň
Rastú nároky na zvýšenie absorpcie... Vyššia potreba je čiastočne kompenzovaná neprítomnosťou menštruácie

ODD počas tehotenstva: 30mg/deň
J Epidemiol Community Health. 2008 Feb; 62 (2): 120-4.
Iron but not folic acid supplementation reduces the risk of low birthweight in pregnant women without anaemia: a case-control study.
Palma S, Perez-Iglesias R, Prieto D, Pardo R, Llorca J, Delgado-Rodriguez M. J Epidemiol Community Health. 2008 Feb; 62 (2): 120-4.

Železo v období tehotenstva
Objem krvi sa v období tehotenstva zvyšuje o cca 50%.
Potrebná je suplementácia železom pre:
• tvorbu hemoglobínu
• vývoj placenty v dobe počatia
• vytvorenie rezervy na dobu prvých 6 mesiacov života dieťaťa
• zníženie rizika nízkej pôrodnej hmotnosti dieťaťa (u žien bez anémie)
J Epidemiol Community Health. 2008 Feb; 62 (2): 120-4.
Iron but not folic acid supplementation reduces the risk of low birthweight in pregnant women without anaemia: a case-control study.
Palma S, Perez-Iglesias R, Prieto D, Pardo R, Llorca J, Delgado-Rodriguez M. J Epidemiol Community Health. 2008 Feb; 62 (2): 120-4.

Vápnik v období tehotenstva
Vápnik je dôležitý pre:
• výstavbu zubov a kostného tkaniva
• vedenie srdcového vzruchu a zrážanlivosť krvi
Ak tehotná žena nemá dostatok vápnika v diéte a /alebo prostredníctvom suplementácie, plod môže spotrebovávať
vápnik na úkor kostnej hmoty matky, hustota kostí sa tak u žien môže znížiť o 3 až 10%. Črevná absorpcia vápnika
je u matky zvýšená. Aktívne čerpanie vápnika plodom z obehu tela matky nastáva v 3.trimestri.
ODD počas tehotenstva: 1000mg/deň
Maternal-Fetal Calcium and Bone Metabolism During Pregnancy, Puerperium, and Lactation
Christopher S. Kovacs and Henry M. Kronenberg
Endocrine Unit, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 02114

Vitamín C v období tehotenstva
Dostatočný prísun vitamínu C je v ovocí a zelenine, no mnoho tehotných žien sa nezdravo stravuje.
Vitamín C je dôležitý pre:
• vstrebávanie železa
• vývoj kostí, ďasien a zubov
ODD počas tehotenstva: 85mg/deň

Zinok v období tehotenstva
• jeden z minerálov, ktorého má žena v období tehotenstva nedostatok
• dôležitý pre vývoj imunitného systému dieťaťa
• meta-analýza WHO dokázala, že suplementácia Zn počas tehotenstva môže znížiť úmrtnosť dojčiat až o 4 %
ODD počas tehotenstva: 11mg/deň
Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, Caulfield LE, de OnisM, Ezzati M, Mathers C, Rivera J. Maternal and child undernutrition: Global and regional
exposures and health consequences. Lancet 2008; 371: 243–60.

Tehotenstvo a B-vitamíny
• dodávajú potrebnú energiu, redukujú únavu
• pomáhajú produkovať červené krvinky
• sú dôležité pre mentálny vývoj a vývoj imunitného systému dieťaťa
• predchádzajú vzniku popôrodnej depresie u matiek
• predchádzajú vzniku gestačného diabetu
Selected vitamins and trace elements support immune function by strengthening epithelial barriers and cellular and humoral immune
responses British Journal of Nutrition (2007), 98: S29-S35 Silvia Magginia1 c1, Eva S. Wintergersta2, Stephen Beveridgea1 and Dietrich H.
Horniga3

Tehotenstvo a biotín
Zvýšený prísun biotínu najmä v prvom trimestri tehotenstva je dôležitý kvôli zvýšenému riziku teratogenity.
ODD 150 µg/deň gravidity (1.trimester)
ODD počas celého tehotenstva 30 µg/deň

Tehotenstvo a vitamín D
• prekurzor steroidných hormónov
• nevyhnutný pre zdravie matky a plodu počas tehotenstva
• mnoho tehotných žien má suboptimálne hladiny vitamínu D v krvi (epidemiologické štúdie)
• dôležitý pre zdravý vývoj kostí, zubov a reguláciu vstrebávania vápnika do kostí
• deficit u matky môže narušiť homeostázu kalcia novorodenca
• nedostatok vit. u matky sa prejaví vylučovaním malých množstiev vitamínu D do mlieka
ODD počas celého tehotenstva 10 µg/deň (= 400 IU)

Tehotenstvo a vitamín D
Nedostatok vitamínu D počas tehotenstva sa spája s:
• Preeklampsiou
• Gestačným diabetom
• Bakteriálnymi vaginózami
• Zvýšeným rizikom cisárskeho rezu
• Ochreniami ďasien počas tehotenstva
Má osobitnú úlohu pri udržaní zdravia placenty – modulátor implementácie, produkcie cytokínov
a imunitnej odpovede na infekciu.
Vitamin D effects on pregnancy and the placenta.
Shin JS, Choi MY, Longtine MS, Nelson DM. Placenta. 2010 Sep 21. [Epub ahead of print]
Vitamin D Status and Periodontal Disease Among Pregnant Women.
Boggess KA, Espinola JA, Moss K, Beck J, Offenbacher S, Camargo CA. J Periodontol. 2010 Sep 1. [Epub ahead of print]

Tehotenstvo a vitamín D
Nedostatok vitamínu D je rizikový faktor pri zvýšenom výskyte bakteriálnych vaginóz u tehotných žien.
Potrebné je ďalšie skúmanie v oblasti špeciálnej suplementácie vitamínom D.
Záver: suplementácia vitamínmi počas tehotenstva pomáha predchádzať bakteriálnym vaginózam počas tehotenstva
*fajčenie tiež zvyšuje riziko vzniku BV u tehotných
Pregnancy-specific association of vitamin D deficiency and bacterial vaginosis.
Hensel KJ, Randis TM, Gelber SE, Ratner AJ. Am J Obstet Gynecol. 2010 Oct 6. [Epub ahead of print]
Department of Pediatrics, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, NY.

Tehotenstvo a selén
Nedostatok selénu v plazme počas tehotenstva bol spojený so:
• zvýšeným oxidačným stresom spojeným s tehotenstvom
• preeklampsiou
• predčasným pôrodom
• pôrod detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou
• popôrodnou depresiou
ODD počas celého tehotenstva 60 µg/deň
1. Hypertens Pregnancy. 2010 Sep 6. [Epub ahead of print] The Relationship between Plasma Level of Se and Preeclampsia. Maleki A, Fard
MK, Zadeh DH, Mamegani MA, Abasaizadeh S, Mazloomzadeh S.
2. Volume 26, Issue 10, Pages 497-502 (October 2006) Low-normal serum selenium early in human pregnancy predicts lower birth weight,
John D. Bogdena,
3. J Perinat Med. 2010 Sep;38(5):473-8. Prooxidant-antioxidant balance in pregnancy: a randomized double-blind placebo-controlled trial
of selenium supplementation.
Tara F, Rayman MP, Boskabadi H, Ghayour-Mobarhan M, Sahebkar A, Alamdari DH, Razavi BS, Tavallaie S, Azimi-Nezhad M, Shakeri MT, Oladi M, Yazarlu O, Ouladan S, Sangani MT, Omran FR, Ferns G. Department of Pediatrics, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, NY.

Suplementácia počas tehotenstva
Nedávne štúdie ukazujú, že užívanie vitamínovo-minerálnych výživových doplnkov počas tehotenstva znižuje riziko
niektorých druhov rakoviny u detí, najmä nádorov mozgu, neuroblastómov a leukémie.
1. Prenatal supplementation with multivitamins and the incidence of pediatric cancers: clinical and methodological considerations. Goh YI,
Koren G. Pediatr Blood Cancer. 2008 Feb;50(2 Suppl):487-9; discussion 498.
Prenatal multivitamin supplementation and rates of pediatric cancers: a meta-analysis.
Goh YI, Bollano E, Einarson TR, Koren G. Clin Pharmacol Ther. 2007 May;81(5):685-91. Epub 2007 Feb 21
.

Štúdia
• odporúčaná denná dávka DHA (kyseliny dokosahexaénovej) pre tehotné a dojčiace ženy je vyššia ako bežných
50 – 100 mg denne, až 170 - 200 mg. Štúdie zistili, že tehotné a dojčiace ženy konzumujú priemerne iba 52 mg DHA
denne. Zahrnutie DHA do stravy je najspoľahlivejší spôsob, ako zabezpečiť dostatočné množstvo DHA na podporu
optimálneho vývoja dieťaťa.

Vývoj mozgových buniek a sietnice oka
• esenciálne mastné kyseliny sú nevyhnutné pre vývoj mozgových buniek a sietnice ešte nenarodeného dieťaťa
v poslednom trimestri tehotenstva a v prvých mesiacoch po pôrode sa rýchlo vyvíja mozog dieťaťa, preto je potreba
MK zvýšená

Omega-3 uľahčuje prenos signálu medzi mozgovými bunkami

Tehotenstvo a omega-3 mastné kyseliny
• nedostatok MK počas tehotenstva môže viesť k nízkej pôrodnej hmotnosti
• ak sa matka rozhodne pre opakované tehotenstvo v krátkom období po pôrode, ohrozí tak dostupnosť DHA
pre svoje mladšie dieťa

Rozvoj zraku
• DHA je komponent sietnice zodpovedný za premenu svetelnej energie na elektrické impulzy
• vizuálna aktivita dieťaťa sa vplyvom vlastného príjmu DHA vekom zlepšuje (vplýva na ostrosť videnia)
a má významný vplyv na intelektuálny vývoj dieťaťa
Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2010 Apr-Jun; 82 (4-6):305-14. Epub 2010 Feb 25.
Effects of long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation on neurodevelopment in childhood: a review of human studies.
Ryan AS, Astwood JD, Gautier S, Kuratko CN, Nelson EB, Salem N Jr.

Rozvoj mentálnych funkcií (inteligencie)
• dostupnosť DHA počas tehotenstva a v prvých rokoch života má vplyv na rozvoj IQ a akademickú úspešnosť
do 18 roku veku
• príjem DHA počas tehotenstva a dojčenia má pozitívny vplyv na vizuálne a kognitívne schopnosti u zdravých detí
• dostatočný príjem DHA môže zlepšiť psycho-motorické funkcie u detí s fenylketonúriou

Význam omega-3 mastných kyselín pri preeklampsii
• koncentrácia homocysteínu (rizikový faktor aterosklerózy a cievnej mozgovej príhody)
• u žien s preeklampsiou je jeho hladina v sére vyššia než u normotenzných žien s rovnakou hladinou
kyseliny listovej a vitamínu B12 v krvi
• najnovšie štúdie preukázali, že suplementácia DHA počas tehotenstva pravdepodobne znižuje riziko
vzniku preeklampsie
• zdá sa, že pokles hladiny omega-3 v červených krvinkách a zvýšene hladiny omega-6 (najmä kyseliny arachidónovej)
vedie k zvýšeniu rizika preeklampsie u tehotných žien
• zvýšenie hladiny omega 3 o 15% v pomere ku omega-6 je spojené s redukciou rizika preeklampsie o 45%
• tehotné ženy s nízkou hladinou omega-3 majú 7,6x vyššie riziko vzniku preeklampsie
ako ženy s normálnou hladinou omega-3 mastných kyselín
Omega-3 fatty acids in maternal erythrocytes and risk of preeclampsia. Williams MA, Zingheim RW, King IB, Zebelman AM. Epidemiology.
1995 May; 6 (3): 232-7
Arch Gynecol Obstet. 2006 May; 274 (2): 97-103. Epub 2006 Mar 7.
Erythrocyte omega-3 and omega-6 polyunsaturated fatty acids and preeclampsia risk in Peruvian women.
Qiu C, Sanchez SE, Larrabure G, David R, Bralley JA, Williams MA.

Ostatné účinky omega-3 mastných kyselín
Zníženie rizika predčasného narodenia:
• dĺžka tehotenstva má vplyv na prežitie a zdravie novorodenca
• Štúdia Dánsko: testovali 533 zdravých tehotných žien, vplyv zvýšenia príjmu omega-3 mastných kyselín v poslednom
trimestri tehotenstva, 4g kocentrát omega-3 mastných kyselín denne (2,7gMK) oproti placebu
• Záver: rozdiel trvania tehotenstva činil 4 dni

Omega-3 fatty acids in maternal erythrocytes and risk of preeclampsia. Williams MA, Zingheim RW, King IB, Zebelman AM. Epidemiology.
1995 May; 6 (3): 232-7
Arch Gynecol Obstet. 2006 May; 274 (2): 97-103. Epub 2006 Mar 7.
Erythrocyte omega-3 and omega-6 polyunsaturated fatty acids and preeclampsia risk in Peruvian women.
Qiu C, Sanchez SE, Larrabure G, David R, Bralley JA, Williams MA.

Ostatné účinky omega-3 mastných kyselín
Zníženie rizika nízkej pôrodnej hmotnosti
• ďalšia štúdia, kde bolo testovaných 1647 žien preukázala, že rozdiel doby trvania tehotenstva bol 8,5 dňa v prospech
žien, ktoré pili omega-3 mastné kyseliny a hmotnosť novorodencov v tejto skupine bola o 209g vyššia ako
u skupiny matiek, ktoré MK nepili
• Omega-3 mastné kyseliny môžu zabrániť predčasnému pôrodu a zlepšiť zrelosť novorodenca zvýšením
jeho pôrodnej hmotnosti

British Journal of Obstetrics and Gynaecology
March 2000, VO1~0 7, pp. 382-395
Randomised clinical trials of fish oil supplementation in high risk pregnancies, Sjrirhr F. Olsen at al.

Odporúčanie užívania vitamínovo - minerálnych prípravkov
v tehotenstve
• SZO odporúča príjem niektorých vitamínov a minerálov v období tehotenstva a dojčenia
• väčšina tovaru je vhodná pre užívanie iba preto, že je preukázané, že nemá škodlivý prínos na matku ani plod
• je potrebné viac poukázať na potenciálne prínosy užívania počas tehotenstva a dojčenia
• užívanie je nanajvýš potrebné:
• u matiek so zlou životosprávou a nesprávnymi stravovacími návykmi
• u matiek, ktoré rýchlo vstupujú do dalšieho tehotenstva
• obéznych matiek
• matiek vegetariánok

Zloženie
Aktívna zložka

ODD*%

v 1 tbl

Vápnik

19

150 mg

Vitamín C

106

85 MG

Niacín

113

18 mg NE

Vitamín E

93
110

11 mg

Železo

64

9 mg

Kyselina pantoténová

100

6 mg

143

Normálne zrážanie krvi, normálny výdaj energie, normálna neurotransmisia, normálne fungovanie
tráviacich enzýmov, bunkové delenie a špecializácia, kosti, zuby, vývoj kostí u detí
Funkcia ciev, kostí, chrupaviek, ďasien, kože, zubov, výdaj energie, nervový systém, psychika, imunitný
systém, bunky a oxidačný stres
Normálny výdaj energie, nervový systém, psychika, slizničné membrány, koža, redukcia únavy
a vyčerpania

11,1 mg α-TE Ochrana buniek pred oxidačným stresom

Zinok

Vitamín B6 (pyridoxín)

Zdravotné tvrdenie v súlade s nariadením 432/2012

2 mg

Syntéze DNA, acido-bázická rovnováha, metabolizmus uhľovodíkov, kognitívne funkcie, plodnosť
a reprodukčná schopnosť, metabolizmus makronutrientov, metabolizmus mastných kyselín a vitamín A,
syntéza proteínov, kosti, vlasy, nechty, koža, hladina testosterónu v krvi, zrak, imunitný systém,
bunkové delenie a oxidačný stres
Normálne kognitívne funkcie, výdaj energie, tvorba červených krviniek a hemoglobínu, transport
kyslíku v tele, imunitný systém, redukcia únavy a vyčerpania, bunkové delenie, normálny vývoj
kognitívnych funkcií u detí
Normálny výdaj energie, normálny mentálny výkon, syntéza a metabolizmus steroidných hormónov,
vitamínu D a nurotransmiterov, redukcia únavy a vyčerpania
Syntéza cysteínu, výdaj energie, nervový systém, metabolizmus homocysteínu, proteínov
a glykogénu, psychika, tvorba červených krviniek, imunitný systém, únava a vyčerpanie,
regulácia hormonálnej aktivity

