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WP¸YW CI¢˚KOÂCI PRACY KOBIET CI¢˚ARNYCH
MIERZONY ZA POMOCÑ WYDATKU ENERGETYCZNEGO
NA MAS¢ URODZENIOWÑ NOWORODKÓW
JOANNA JUREWICZ 1, WOJCIECH HANKE1,
TERESA MAKOWIEC-DÑBROWSKA2, JAROS¸AW KALINKA3
Na ca∏ym Êwiecie kobiety coraz cz´Êciej kontynuujà prac´ zawodowà podczas cià˝y.
Negatywny wp∏yw wysi∏ku fizycznego kobiety ci´˝arnej podczas jej pracy zawodowej na przebieg i wynik cià˝y stanowi temat licznych badaƒ epidemiologicznych,
które sugerujà, ˝e wysi∏ek fizyczny zwi´ksza ryzyko poronieƒ i porodu przedwczesnego. Wp∏ywa on równie˝ na pogorszenie warunków rozwoju p∏odu, czego skutkiem
jest obni˝enie masy cia∏a noworodka. Celem pracy jest ocena wp∏ywu ci´˝koÊci pracy na mas´ urodzeniowà noworodków kobiet pracujàcych zawodowo w czasie cià˝y.
Podstawà oceny ci´˝koÊci pracy kobiet w cià˝y by∏y wartoÊci wydatku energetycznego okreÊlonego podczas pracy kobiet. Kobiety pracujàce z „ci´˝kà” pracà i „Êrednio-ci´˝kà” rodzi∏y dzieci o ni˝szej masie odpowiednio 3288 kg i 3368 kg w porównaniu z kobietami wykonujàcymi prac´ lekkà (3465 kg), ró˝nica by∏a istotna statystycznie w odniesieniu do pracy ci´˝kiej (p = 0,05). Istnieje zatem koniecznoÊç informowania kobiet w wieku rozrodczym o ryzyku zwiàzanym z Êrednio-ci´˝kà i ci´˝kà pracà fizycznà. Pracodawcy powinni odsuwaç od takiej pracy kobiety zaraz po
poinformowaniu o zajÊciu w cià˝´.

Na ca∏ym Êwiecie kobiety coraz cz´Êciej kontynuujà prac´ zawodowà podczas cià˝y.
Negatywny wp∏yw wysi∏ku fizycznego kobiety ci´˝arnej podczas jej pracy zawodowej na
przebieg i wynik cià˝y stanowi temat licznych badaƒ epidemiologicznych, które sugerujà,
˝e wysi∏ek fizyczny zwi´ksza ryzyko poronieƒ i porodu przedwczesnego (4, 2). Wp∏ywa
równie˝ na pogorszenie warunków wewnàtrzmacicznego rozwoju p∏odu, czego skutkiem
jest obni˝enie masy cia∏a noworodka (5, 8). Ci´˝ka praca znajduje si´ na liÊcie prac wzbronionych kobietom w cià˝y (6).
Obcià˝ajàca praca zawodowa (zwiàzana z du˝ym wysi∏kiem fizycznym) cz´sto wykonywana jest w gospodarstwach ogrodniczych przez kobiety z prawid∏owo przebiegajàcà
cià˝à. Czynnikami charakteryzujàcymi prac´ w szklarniach sà: wysi∏ek fizyczny zwiàzany
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z podnoszeniem ci´˝kich przedmiotów oraz wymuszona pozycja cia∏a podczas pracy. Na
ci´˝koÊç pracy wp∏ywajà równie˝ du˝a wilgotnoÊç powietrza, wysoka temperatura
i ograniczonà wentylacja. Gospodarstwo ogrodnicze stanowi zatem dobre Êrodowisko do
badania wp∏ywu ci´˝koÊci pracujàcych tam kobiet ci´˝arnych na przebieg i wynik cià˝y.
Ucià˝liwoÊç tego Êrodowiska ma równie˝ niewàtpliwy wp∏yw na zwi´kszenie wydatku
energetycznego.
Celem pracy by∏o okreÊlenie wydatku energetycznego (ci´˝koÊci pracy) kobiet b´dàcych w cià˝y i oszacowanie wp∏ywu ci´˝koÊci pracy na masà urodzeniowà noworodków.

MATERIA¸ I METODY
Instytut Medycyny Pracy w ¸odzi przeprowadzi∏ w latach 2001-2003 badanie w 14 gospodarstwach ogrodniczych, wyodr´bnionych na podstawie rejestrów Polskiej Izby Ogrodniczej (PIO),
dotyczàce warunków pracy kobiet w cià˝y w gospodarstwach ogrodniczych. Badana populacja obj´∏a 480 kobiet w wieku poni˝ej 45 lat pracujàcych w chwili badania w szklarniach i dokumentujàcych si´ przynajmniej 2 letnim sta˝em pracy w takim obiekcie. W grupie tej mia∏o miejsce w okresie 1977-2001 386 cià˝ w czasie pracy w szklarni, 276 w czasie pracy poza szklarnià i 460 w okresie urlopu wychowawczego lub pozostawania bez pracy.
Cià˝e kobiet pracujàcych w szklarni i poza nià zosta∏y zakwalifikowane na podstawie wydatku
energetycznego podczas pracy na trzy grupy: praca lekka (200-700 kcal/zmian´ roboczà), praca
Êrednio-ci´˝ka (701-1000 kcal/zmian´ roboczà) i prac´ ci´˝kà (1001-1200 kcal/zmian´ roboczà).
Do grupy badanej zakwalifikowano cià˝e kobiet pracujàcych w szklarni i wykonujàcych prac´
Êrednio-ci´˝kà i ci´˝kà. Kontrol´ natomiast stanowi∏y kobiety pracujàce poza szklarnià i wykonujàce prac´ lekkà. Wyjàtkowà grup´ stanowi∏y kobiety pracujàce w szklarni i wykonujàce prac´ lekkà. Jak zostaliÊmy poinformowani przez kierowników szklarni do tego rodzaju pracy sà kierowane kobiety, które zosta∏y ju˝ na poczàtku cià˝y poinformowane przez lekarza, ˝e ich cià˝a jest zagro˝ona. W tym przypadku da∏ o sobie znaç negatywny dobór zdrowotny do lekkiej pracy, co wyklucza∏o mo˝liwoÊç zakwalifikowania tej grupy jako grupy kontrolnej.
Podstawà oceny ci´˝koÊci pracy kobiet by∏y wartoÊci wydatku energetycznego okreÊlonego
podczas pracy u kobiet zatrudnionych w gospodarstwach ogrodniczych podczas wykonywania kilkudziesi´ciu typowych (dla poszczególnych okresów wegetacji) prac zwiàzanych z uprawami warzyw i kwiatów ozdobnych. Koszt energetyczny pracy dla kobiet pracujàcych w czasie cià˝y
w szklarni okreÊlono metodà kalorymetrii poÊredniej na podstawie pomiarów wentylacji p∏uc.
Przed przystàpieniem do pomiarów dokonano charakterystyki stanowisk pracy na podstawie obserwacji i wywiadów z pracownikami oraz ich zwierzchnikami. Na podstawie kosztu energetycznego operacji roboczych i czasu ich trwania w ciàgu zmiany roboczej obliczono wydatek energetyczny podczas ca∏ej zmiany. Koszt energetyczny przedstawiono w kcal efektywnych tj. w iloÊci kalorii wydatkowanych tylko na prac´, po odliczeniu podstawowej przemiany materii. Na podstawie
opisu wykonywanej pracy ustalono stanowisko pracy i nast´pnie przypisano ka˝dej kobiecie wydatek energetyczny korzystajàc z danych przedstawionych powy˝ej.
Dla kobiet pracujàcych w czasie cià˝y poza szklarnià wysi∏ek fizyczny, zwiàzany z wykonywanà pracà zawodowà zosta∏ oszacowany na podstawie specyfikacji pracy (zawodu), u˝ywajàc katalogu cech zawodowych przygotowanych przez eksperta z Zak∏adu Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w ¸odzi.
Dane odnoÊnie przesz∏oÊci po∏o˝niczej, cech spo∏eczno-demograficznych i palenia tytoniu zosta∏y zebrane za pomocà kwestionariusza wywiadu przeprowadzanego przez odpowiednio wyszkolonych ankieterów. Dla analizy wp∏ywu wybranych zmiennych niezale˝nych na mas´ urodzeniowà
noworodków wykorzystano wieloczynnikowe modele liniowej regresji logistycznej, pozwalajàce na
kontrolowanie czynników zak∏ócajàcych (wiek, wykszta∏cenie, stan cywilny, palenie tytoniu).
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WYNIKI
Kobiety wykonujàce prac´ ci´˝kà i Êrednio-ci´˝kà posiada∏y cz´Êciej wykszta∏cenie podstawowe i zawodowe, podczas gdy kontrole posiada∏y w wi´kszoÊci wykszta∏cenie Êrednie i niepe∏ne
Êrednie (tabela I).

Tabela I. Charakterystyka badanych kobiet w zale˝noÊci od ci´˝koÊci wykonywanej pracy.
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Kobiety te równie˝ zamieszkiwa∏y znacznie cz´Êciej wsie. Statystycznie istotne ró˝nice zaobserwowano dla kobiet o poziomie ci´˝koÊci pracy, okreÊlonym na podstawie wydatku energetycznego
jako Êrednio-ci´˝ka. Wi´cej kobiet pali∏o w grupie ze Êrednio-ci´˝kà i ci´˝kà pracà ni˝ w grupie
kontrolnej. Dotyczy∏o to wszystkich trzech trymestrów cià˝y. Kobiety wykonujàce prac´ Êrednioci´˝kà i ci´˝kà zachodzi∏y w cià˝´ w wieku starszym ni˝ kontrole. Nie obserwowano ró˝nic we
wzroÊcie i wadze badanych kobiet. Cià˝e kobiet z lekkà pracà (kontrola) przypada∏y na lata 19771990, równie˝ w tym okresie odnotowano wi´kszoÊç cià˝ w grupie kobiet ze Êrednio-ci´˝kà i ci´˝kà
pracà.
Kobiety pracujàce w szklarni rodzi∏y dzieci o mniejszej masie w porównaniu z kobietami pracujàcymi poza szklarnià i wykonujàcych prac´ lekkà. Kobiety wykonujàce „ci´˝kà” prac´ i „Êrednio-ci´˝kà” rodzi∏y dzieci o mniejszej masie odpowiednio 3288 g i 3368 g w porównaniu z kobietami wykonujàcymi prac´ lekkà (3465 g), ró˝nica by∏a istotna statystycznie w przypadku kobiet wykonujàcych prac´ ci´˝kà (p = 0,05) (tabela II).

Tabela II. Porównanie masy urodzeniowej noworodków kobiet wykonujàcych prac´ lekkà poza
szklarnià i masy urodzeniowej kobiet wykonujàcych prac´ w szklarni o ró˝nej ci´˝koÊci.
Ci´˝koÊç pracy
Praca lekka poza szklarnià
Szklarnia – praca lekka
Szklarnia – praca Êrednio-ci´˝ka
Szklarnia – praca ci´˝ka

Liczba kobiet
52
22
132
195

Âred. masa±odchyl. stand.
3465 ± 567
3233 ± 554
3368 ± 497
3288 ± 569

p
Gr. odniesienia
0,11
0,25
0,05

Ze wzgl´du na fakt, ˝e na mas´ urodzeniowà noworodka mo˝e wp∏ywaç wiele czynników, zastosowano model wielokrotnej regresji liniowej pozwalajàcy oceniç wp∏yw takich zmiennych jak
ci´˝koÊci pracy i stosowanie, na stanowiskach gdzie pracowa∏y kobiety w cià˝y, pestycydów, przy
jednoczesnej kontroli g∏ównych czynników zak∏ócajàcych (masa kobiet przed cià˝à, palenie papierosów w II-gim trymestrze cià˝y, wykszta∏cenie matki, miejsce zamieszkania). Model uwzgl´dnia∏
wewn´trzne skorelowanie pomi´dzy poszczególnymi obserwacjami dla tej samej kobiety (7). Ustalono, ˝e zarówno Êrednio-ci´˝ka jak i ci´˝ka praca fizyczna by∏a negatywnie skorelowana z mas´
urodzeniowà noworodków (tabela III).

DYSKUSJA
Powa˝nym problemem, majàcym ewidentne skutki pod postacià zaburzeƒ rozrodu
u kobiet pracujàcych zawodowo w okresie cià˝y jest wykonywanie przez nie ci´˝kiej pracy
fizycznej. Jednoczesne uwzgl´dnienie wszystkich czynników mogàcych wp∏ywaç na mas´
cia∏a noworodka (palenie tytoniu, masa cia∏a matki, wykszta∏cenie, miejsce zamieszkania)
pozwoli∏o wykazaç, ˝e istotne znaczenie majà te czynniki, których wp∏yw jest od dawna
znany i udowodniony – palenie tytoniu i ci´˝koÊç pracy.
Dowodów na to, ˝e du˝y wysi∏ek fizyczny podczas pracy zawodowej w okresie cià˝y ma
niekorzystny wp∏yw na jej wynik, dostarczy∏y poprzednie badania (3). Jednak nie prowadzono badaƒ które w sposób jednoznaczny okreÊli∏yby poziom ci´˝koÊci pracy. Oszacowanie wydatku energetycznego jest jednà z niewielu metod pozwalajàcych w sposób precyzyjny okreÊliç ci´˝koÊç pracy. Najcz´Êciej ci´˝koÊç pracy dla poszczególnych zawodów (rodzajów pracy) ustalona jest na podstawie ocen ekspertów i charakterystyki pracy. Tak oceniona ci´˝koÊç pracy zosta∏a oszacowana w badaniu Homer i wsp. (3), gdzie stwierdzono,
˝e wÊród kobiet zaanga˝owanych do ci´˝kiej pracy by∏a istotnie zwi´kszona cz´stoÊç porodów przed 37 tygodniem i cz´stoÊç urodzeƒ noworodków z ma∏à masà urodzeniowà (RR
= 5,1; 95% Cl 1,5-17,7) (3).
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Tabela III. Model regresji liniowej oceniajàcy zale˝noÊç mi´dzy ci´˝koÊcià pracy kobiet w cià˝y a
masà urodzeniowà noworodka (model uwzgl´dnia wewn´trzne skorelowanie pomi´dzy poszczególnymi obserwacjami dla tej samej kobiety).
Zmienna
Ci´˝koÊç pracy:
praca lekka
praca Êrednio-ci´˝ka
praca ci´˝ka
Pestycydy:
Praca poza szklarnià
nie stosowane
stosowane
Masa kobiet (kg)
(zmienna ciàg∏a)
Palenie papierosów
niepalàce w II -gim trymestrze cià˝y
palàce papierosy w II -gim trymestrze cià˝y
Wykszta∏cenie:
podstawowe
zawodowe
niepe∏ne Êrednie, Êrednie, niepe∏ne wy˝sze
i wy˝sze
Miejsce zamieszkania
wieÊ
ma∏e miasto
Êrednie miasto
du˝e miasto

Wspó∏czynnik
regresji

p

Gr. odniesienia
158,4308
180,3658

Gr. odniesienia
0,0498
0,0480

Gr. odniesienia
133,0451
29,3504

Gr. odniesienia
0,1717
0,6278

13,4326

0,001

Gr. odniesienia
136,8201

Gr. odniesienia
0,0231

Gr. odniesienia
41,1129
41,9951

Gr. odniesienia
0,5770
0,6089

Gr. odniesienia
88,5239
21,9759
245,1430

Gr. odniesienia
0,1609
0,7570
0,0413

Clapp, podsumowujàc badania ukierunkowane na wykazanie wp∏ywu aktywnoÊci fizycznej w miejscu pracy na wzrost cz´stoÊci wczeÊniactwa i ma∏ej masy urodzeniowej
wskaza∏ cztery czynniki majàce niekorzystny wp∏yw (1). Sà to: d∏ugotrwa∏y wysi∏ek, d∏ugie godziny pracy, stanie i podnoszenie ci´˝kich obiektów. Czynniki te sà charakterystyczne dla pracy w gospodarstwach ogrodniczych. Fizjologicznym pod∏o˝em negatywnego
wp∏ywu takich obcià˝eƒ jest wprawdzie przerywane, ale powtarzajàce si´ ograniczenie
przep∏ywu krwi przez macic´.

WNIOSKI
Kobiety wykonujàce prac´ Êrednio-ci´˝kà lub ci´˝kà rodzà noworodki o istotnie ni˝szej masie cia∏a ni˝ kobiety wykonujàce prac´ lekkà. Wskazane jest wi´c bardziej rygorystyczne przestrzeganie istniejàcych zapisów Kodeksu Pracy i nasilenie staraƒ zmierzajàcych do zmiany stanowisk pracy kobiet wykonujàcych prac´ innà ni˝ lekka. Wa˝ne jest
równie˝ informowanie samych kobiet o ryzyku dla przebiegu i wyniku cià˝y, jakie wià˝e
si´ z podejmowaniem przez nie nadmiernego wysi∏ku fizycznego.
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HEAVINESS OF THE WORK MEASURED BY ENERGY
EXPENDITURE DURING PREGNANCY AND ITS EFFECT ON
BIRTH WEIGHT
J. Jurewicz, W. Hanke, T. Makowiec-Dàbrowska, J. Kalinka
Summary
Objectives: Maternal work during pregnancy, especially with high work-related physical exertion,
is still considered one of the most prevalent risk factors of negative pregnancy outcome.
Materials and methods: Nofer Institute of Occupational Medicine has recently completed a study
of women working in polish greenhouses. The greenhouse is a very good environment to measure
the energy expenditure during work. That’s why the women working for a period of at least 2 years
in greenhouses in Poland were asked to participate in the project. We classified pregnancies of
women on the basis of energy expenditure during mother’s work into three groups: light work
(200-700 kcal/shift); moderate work (701-1000 kcal/shift); and heavy work (1001-1200 kcal/shift).
Results: The study among women working in greenhouse revealed that the mean birth weight of
infants whose mothers worked in greenhouse with heavy wok (work expenditure >1000 kcal/shift)
during pregnancy was 177 g. lower, than that of those whose mothers worked out of greenhouse
with light work (light work <700 kcal/shift) (p=0.05).
Conclusions: The results suggest the necessity to inform pregnant women about the potential negative influence of heavy work on pregnancy outcome.

PIÂMIENNICTWO
1. Clapp JF 3rd. Pregnancy outcome: physical activities inside versus outside the workplace. Semin Perinatol
1996;20:70-76. – 2. Escriba-Aguir V, Perez-Hoyos S, Saurel-Cubizolles MJ. Physical load and psychological
demand at work during pregnancy and preterm birth. Int Arch Occup Environ Health 2001;74:583-588. – 3.
Homer CJ, Beresford SA, James SA, et al. Work-related physical exertion and risk of preterm, low birthweight
delivery. Paediatr Perinat Epidemiol 1990;4:161-174. – 4. Klebanoff MA, Shiono PH, Carey JC. The effect of
physical activity during pregnancy on preterm delivery and birth weight. Am J Obstet Gynecol 1990;163:14501456. – 5. Makowiec-Dàbrowska T, Siedlecka J. Wysi∏ek fizyczny w pracy zawodowej a przebieg i wynik cià˝y.
Med Pr 1996;47:629-649. – 6. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z 10 wrzeÊnia 1996 r. w sprawie prac wzbronionych kobietom. DzU nr 114 poz. 542, 1996 – 7. Waiter L, Rochardson S, Hemon D. Accounting for pregnancy dependence in epidemiological studies of reproductive outcomes. Epidemiol 1997;8:629-36 – 8. Wergeland E, Strand K, Bordahl PE. Strenuous working conditions and birthweight, Norway 1989. Acta Obstet
Gynecol Scand 1998;77:263-271.

Otrzymano: 2005-10-08
Zaakceptowano do druku: 2006-04-03

ADRES AUTORÓW: Joanna Jurewicz
Instytut Medycyny Pracy, Zak∏ad Epidemiologii Ârodowiskowej
91-348 ¸ódê, ul. Teresy 8
e-mail: joannaj@imp.lodz.pl

HAS¸A PRZEDMIOTOWE: ci´˝koÊç pracy, masa urodzeniowa, wydatek energetyczny
KEY WORDS: heaviness of work, birth weight, energy expenditure

