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Streszczenie  

Kofeina jest stosowana jako dodatek do wielu produktów 
spożywczych. Występuje między innymi w napojach typu 
„cola”, napojach energetyzujących, kawie, herbacie, czekola-
dzie. Z uwagi na fortyfikację żywności, trudne jest określenie 
całkowitego dziennego spożycia kofeiny. Kobiety w ciąży i płody 
są bardziej narażone na negatywne oddziaływanie kofeiny,  
z uwagi na wydłużony czas utrzymywania się dużego stężenia 
tej substancji w organizmie. Przyszłe matki nie powinny spo-
żywać więcej niż 300 mg kofeiny na dobę. W pracy podjęto 
próbę wyjaśnienia, czy kofeina może utrudniać zajście w ciążę, 
skrócić okres jej trwania oraz powodować powstanie wad 
rozwojowych płodu? Przeprowadzono analizę dostępnych w 
naukowym piśmiennictwie prac badawczych dotyczących 
wpływu stosowania kofeiny w okresie ciąży, określenia powią-
zań między przyjmowaniem kofeiny a trudnościami z zajściem 
w ciążę oraz jej zagrożeniami, a także wpływu dziennej dawki 
na zdrowie. Badania potwierdziły negatywny wpływ kofeiny 
na ciążę i zdrowie noworodka. Wykazano również embriotok-
syczność kofeiny w czasie ciąży, w dawce przekraczającej 300 
mg/dobę. Udowodniono także związek pomiędzy spożywa-
niem kofeiny a trudnościami z zajściem w ciążę.  
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Abstract 

Caffeine is frequently used as a supplementtomany foodstuffs. 
We may often find it in many drinks such as "cola", energy 
drinks, coffee, tea, chocolate. It is very difficult to estimate the 
total day consumption of the caffeine, as it is hidden in many 
drinks and food. 
Pregnant women andfetuses aremoresubjected to the nega-
tiveeffectsof the caffeine, because of theextendedduration 
ofhigh concentrationsof this substancein their body.Future 
mothersshould not consume more than 300 mg of caffeinea 
day.It isclarified in the research whethercaffeine caninterfere-
with pregnancy, shorten its durationan dresult infetal defects. 
The analysis of available scientific literature on the effects of 
caffeine during pregnancy have been made to determine the 
relationship between caffeine intake and the difficulties of 
pregnancy, its risks and the impact on the health of the daily 
dose of caffeine.The studies have confirmedthe negativeeffects 
of caffeineon pregnancy andnewbornhealth. Embryotoxicity of 
caffeineduring pregnancy was provenat a dose ofmore 
than300mg a day. Also relationshipbetween the consumption 
ofcaffeine and the difficultiesofbecomingpregnant has been 
found. 
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Kofeina jest naturalnym alkaloidem purynowym 

znajdującym się w roślinach. Udowodniono, że więk-
szość alkaloidów wykazuje toksyczne właściwości. Ko-
feina należy do naturalnych metyloksantyn. Może być 
również otrzymywana syntetycznie. Zaliczana jest do 
środków stymulujących. 

Niektóre produkty, takie jak: kawa, herbata, ziarno 
kakaowe, herbatki z guaraną zawierają kofeinę pocho-
dzącą z naturalnych surowców. Kofeina występuje w 
liściach krzewu herbacianego, ostrokrzewu paragwaj-
skiego Mate, jak również w 60 innych gatunkach roślin 
[1]. Do napojów energetyzujących, napojów typu cola, 
niektórych preparatów wspomagających odchudzanie, 
środków przeciwbólowych oraz leków dodawana jest 
czysta kofeina [2]. 

W zależności od gatunku kawy oraz sposobów jej 
przetwarzania otrzymuje się wiele rodzajów kawy róż-
niących się zapachem, smakiem, zawartością kofeiny  
i innych dodatków począwszy od kawy surowej, palonej 
i rozpuszczalnej kończąc nawet na kawie dokofeizowa-
nej, czyli pozbawionej kofeiny maksymalnie do 0,08%.  

Tabela 1. Zawartość kofeiny w wybranych wyrobach cukierni-
czych 
Table 1. The caffeine content oftheselectedconfections 
 

Wyroby cukiernicze Ilość kofeiny  
[mg/100 ml] 

Czekolada gorzka  20 
Czekolada mleczna 6 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dworzański W., 
Opielak G., Burdan F., Niepożądane działania kofeiny, Pol. 
Merk. Lek.., 2009, XXVII, 161, 357, 357. 

 
Interesujący jest fakt, że  zawartość kofeiny w liściach 

herbaty jest wyższa niż w ziarnach kawy. Dopiero po zapa-
rzeniu napoju stężenie kofeiny w herbacie maleje. Ilość 
teiny zależy od gatunku kawy, jej marki, sposobu przy-
gotowania, czasu parzenia.  
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Tabela 2. Zawartość kofeiny w wybranych napojach 
Table 2. The caffeine content oftheselectedbeverage 
 

Rodzaj napoju Ilość kofeiny  
[mg/100 ml] 

Kawa mielona 85 
Kawa rozpuszczalna  50 
Kawa bezkofeinowa  4 
Herbata w torebkach  40 
Herbata liściasta  8 
Herbata czarna  40 
Herbata zielona 14 
Kakao  17 
Napój energetyzujący 30–55 
Napój izotoniczny  16 
Napój typu „cola”  10 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dworzański W., 
Opielak G., Burdan F., Niepożądane działania kofeiny, Pol. 
Merk. Lek.., 2009, XXVII, 161, 357, 357. 

 
 

Działanie kofeiny na organizm  
 
Kofeina wywołuje silne działanie na organizm człowie-

ka. Niewielkie jej dawki od 20–200 mg dziennie wpływają 
aktywizująco na człowieka i jego zachowanie zwiększając 
możliwości percepcyjne (koncentrację, wyobraźnię, pew-
ność siebie). Kofeina pobudza korę mózgową poprzez 
zwiększenie wydzielania serotoniny, dopaminy, adrenaliny 
oraz norepinefryny. Działa pobudzająco również na ośrod-
kowy układ nerwowy, rozszerza mózgowe i wieńcowe 
naczynia krwionośne co powoduje zmniejszenie uczucia 
zmęczenia [3]. Kofeina przyspiesza przemianę materii, ma 
działanie moczopędne, pobudza wydzielanie soku żołąd-
kowego [2]. Umiarkowane spożycie kofeiny poniżej 400 
mg ok. 4 filiżanek kawy nie wpływa znacząco na układ 
sercowo–naczyniowy. Kofeina może zmniejszać o 22% 
ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 (przy spożyciu 6 filiżanek 
kawy dziennie), ochrania również komórki przed uszko-
dzeniem w wyniku promieniowania (działanie radioprotek-
cyjne) [1]. U osób starszych kofeina ułatwia zasypianie ze 
względu na poprawę pracy serca i krążenia mózgowego [4].  

 
 

Zastosowanie kofeiny w celach medycznych 
 
Kofeina używana jest także w celach medycznych, 

jako środek pomocniczy w zwalczaniu bólu (głowy i mi- 
grenowego, na skutek kurczenia krwionośnych naczyń 
mózgowych), np.: Apap Extra®, Panadol Extra®, Coffe-
pirine®, Etopiryna®, Koferina®, niedociśnieniu, np.: 
Glucardiamid®, Cardiol C®, Cardiamidum®, Colvital®, 
Kofex®, stanach wyczerpania fizycznego i umysłowego, 

np.:  Veider Power Starter®, ActivLabCaffeine Power®, 
MVP Caffeine 200®, silnym zatruciu alkoholem. 

 
Kofeina stosowana w dużych dawkach ma negatywny 

wpływ na ogólne samopoczucie i przyczynia się do wystę-
powania wielu dolegliwości, między innymi: osteoporozy, 
wzrostu napięcia i stanów lękowych, zwiększenia często-
tliwości zaburzeń kardiologicznych i metabolicznych. Mo-
że powodować dolegliwości gastryczne szczególnie w 
powiązaniu z chorobą refleksową, odnotowano również 
wpływ na zaburzenia neurologiczne i psychiczne. 

Badania przeprowadzone w Skandynawii wskazały 
na powiązanie regularnego spożywania kofeiny i wzro-
stu stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL 
w surowicy krwi [22]. Są one czynnikami ryzyka choro-
by niedokrwiennej serca. 

 
 

Metabolizm kofeiny 
 
Kofeina w organizmie dorosłego człowieka jest 

wchłaniana z przewodu pokarmowego i trafia do krwi po 
ok. 20–30 minutach po spożyciu, w tym czasie osiąga 
maksymalne stężenie. Następnie jest metabolizowana 
przez wątrobę. Niecałe 2% jest wydalane w niezmienio-
nej postaci przez nerki wraz z moczem [2].  

W wyniku rozpadu kofeiny otrzymujemy trzy związ-
ki: paraksantynę (84%), teobrominę (12%) i teofilinę 
(4%). Paraksantyna nie występuje w roślinach, powstaje 
tylko z rozpadu kofeiny. Podobnie jak ona stymuluje 
ośrodkowy układ nerwowy. Teobromina znajduje się w 
kakao i czekoladzie. W wyniku rozpadu kofeiny jest 
metabolizowana w wątrobie. Teofilina natomiast wystę-
puje w liściach herbaty i kakao. Jest wykorzystywana w 
leczeniu zaburzeń układu oddechowego. Wszystkie te 
produkty rozpadu teiny odpowiadają za główne działania 
występujące po spożyciu kofeiny [5]. 
Średni czas półtrwania kofeiny w organizmie wynosi: 

• ok. 4 godzin u osoby dorosłej (wahając się od 2 
do 10 godzin) 

• do 18 godzin u kobiet w ciąży (szczególnie w II  
i III trymestrze) 

• ok. 150 godzin u płodu 
• ok. 100 godzin u noworodków.  
Szacuje się, że okres półtrwania u kobiet może być  

o 20–30% krótszy niż u mężczyzn. 
Metabolizm kofeiny zależy także od cech osobniczych. 

W organizmie może występować allel (CYP1A2*1F) powo- 
dujący spowolnienie metabolizmu lub allel (CYP1A2*1A) 
szybko metabolizujący tę substancję [6]. 

W przypadku kobiet ciężarnych wraz z rozwojem 
ciąży wzrasta niemal pięciokrotnie okres półtrwania 
kofeiny. Dodatkowo na wydalanie jej z organizmu ko-
biet ciężarnych mają wpływ: wiek, palenie papierosów, 
choroby oraz stosowanie przez dłuższy czas przed ciążą 
tabletek antykoncepcyjnych. 



Małgorzata Wiśniewska-Łowigus, Przemysław Drobik 30 

Przenikanie kofeiny przez łożysko rozpoczyna się bar-
dzo wcześnie, już od około 7–8 tygodnia ciąży. W tym 
okresie jej stężenie we krwi matki i płodu jest porówny-
walne [7]. 

Rozwijający się w łonie matki płód korzysta z płynu 
owodniowego i połyka go około 0,5 litra dziennie. Wraz 
z płynem do rozwijającego się organizmu przedostaje się 
nawet do kilku miligramów kofeiny, co jest szczególnie 
niebezpieczne. Organy nie są jeszcze w pełni wykształ-
cone. Wątroba nie może poradzić sobie z metabolizmem 
używki co dodatkowo utrudnia brak enzymów wspoma-
gających proces rozkładu.  

Wśród  kobiet ciężarnych, aż 75–95% codziennie 
spożywa kofeinę. W różnych krajach średnie spożycie 
dobowe jest bardzo zróżnicowane. Największe spożycie 
zanotowano w Szwecji – 215 mg, nieco mniejsze w 
Wielkiej Brytanii – 159 mg, natomiast w Norwegii i Pol- 
sce wielkość spożycia jest zbliżona i oscyluje w grani-
cach 90 mg [8]. 

Głównym celem pracy była ocena zagrożeń związa-
nych ze spożywaniem kofeiny w ciąży. Określono także 
dodatkowe cele pracy. Pierwszym z nich jest potwier-
dzenie lub wykluczenie embriotoksycznego działania 
kofeiny w czasie ciąży oraz określenie wysokości dzien-
nej dawki, od której ono występuje. Drugim istotnym 
celem jest sprawdzenie powiązania między przyjmowa-
niem kofeiny, a trudnościami z zajściem w ciążę oraz jej 
zagrożeniami. Do pozostałych celów można zaliczyć 
określenie wpływu na zdrowie człowieka małych dawek 
kofeiny oraz ocenę wpływu spożywania dużych dawek 
alkaloidu na ogólne samopoczucie i występowanie róż-
nych dolegliwości. 

Dla prawidłowego rozwoju płodu i niezaburzonego 
przebiegu ciąży ważne jest podejście do tematu zdrowia 
przyszłej matki. Każda ciężarna powinna prowadzić 
zdrowy tryb życia, racjonalnie się odżywiać tak, aby 
dostarczać rozwijającemu się dziecku dostateczną ilość 
składników energetycznych i odżywczych. Kobieta spo-
dziewająca się dziecka musi zachować też umiar i rozsą-
dek w stosowaniu używek, takich jak alkohol, nikotyna 
czy kofeina. Z uwagi na wiele niekorzystnych następstw 
jakie niesie za sobą picie alkoholu i palenie tytoniu nale-
ży w miarę możliwości całkowicie wyeliminować je  
z diety. Kofeinę z tych samych powodów powinno się 
ograniczyć do jak najmniejszych dawek. Pomimo iż 
badacze wypowiadają się w różny, niejednokrotnie od-
mienny sposób na temat szkodliwości spożywania teiny 
przed ciążą, w trakcie jej trwania i w czasie karmienia 
piersią, to jednak przyszłe mamy powinny zwrócić uwa-
gę na zagrożenia dla zdrowia i rozwoju ich dzieci.  

Teina zaliczana jest do związków koteratogennych, 
wchodzi w interakcje z różnymi lekami i używkami. Zna-
cząco zwiększa ryzyko występowania wad u potomstwa 
jeśli jest stosowana równocześnie z lekami przeciwpadacz-
kowymi, przeciwmigrenowymi, przeciwgrzybicznymi, le- 
kami układu sercowo-naczyniowego, niesteroidowymi 
lekami przeciwzapalnymi (np. paracetamol) oraz innymi. 
Stosowanie trimetyloksantyny z lekami o działaniu prze-

ciwdepresyjnym zawierającymi fluwoksaminę może 
nawet doprowadzić do zatrucia organizmu. Negatywne 
skutki niesie za sobą również łączenie kofeiny z alkoho-
lem czy narkotykami (kokainą). Szacuje się, że nawet 
40–90% kobiet ciężarnych zażywa przynajmniej jeden 
lek, niejednokrotnie nawet więcej, dlatego wskazane jest 
zupełne wyeliminowanie spożycia kawy przed poczę-
ciem dziecka oraz w czasie trwania ciąży w celu zmini-
malizowania możliwości interakcji kofeiny z używkami  
i lekami [9]. 

W tabelach przedstawiono wyniki badań prowadzo-
nych w różnych krajach na przestrzeni wielu lat (Tabele 
3 i 4).  

Z powodu ograniczonych możliwości przeprowadza-
nia badań naukowych wśród kobiet ciężarnych, więk-
szość wyników uzyskiwana jest na podstawie badań 
przeprowadzanych na zwierzętach, a także ankietowania 
przyszłych matek oraz obserwacji dzieci.  

Wyniki uzyskiwane w trakcie badań bywają niejed-
noznaczne, niektórzy potwierdzają pewne zależności, 
inni nie widzą związku, jednakże w części zagadnień 
ustalenia badań się pokrywają.  

Dotychczasowe badania potwierdziły negatywny 
wpływ kofeiny na ciążę i zdrowie noworodka. Kofeina 
łatwo się wchłania, posiada dużą zdolność do przenika-
nia przez barierę krew – mózg – łożysko, do płynu owo-
dniowego, mleka i nasienia.  

W 1961 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
wprowadziła pojęcie małej urodzeniowej masy ciała. 
Według definicji waga noworodka poniżej 2500 g uzna-
wana jest za niską. Dotyczy to zarówno dzieci urodzo-
nych przedwcześnie, jak i urodzonych o czasie, których 
masa urodzeniowa jest niewspółmiernie niska w stosun-
ku do czasu trwania ciąży. Przyczyną nieosiągnięcia 
przez noworodka granicznej wagi może być skrócony 
okres ciąży lub wewnątrzmaciczne zahamowanie wzro-
stu płodu. Ryzyko wystąpienia hipotrofii wewnątrzma-
cicznej wzrasta proporcjonalnie do zwiększonego spoży-
cia kawy. Przy spożyciu przekraczającym 200 mg kofe-
iny na dobę masa ciała noworodka może się obniżyć 
nawet o 60–70 g. W przypadku spożycia 300 mg kofeiny 
lub więcej spadek może osiągnąć poziom około 100 g [8, 
10, 11]. 

W pierwszych dobach życia wcześniaków, możemy 
zaobserwować występowanie hiperkofeinemi. W wyniku 
rozpadu kofeiny powstaje między innymi teofilina, która 
ulega ponownemu przekształceniu w kofeinę, co ma 
bezpośredni wpływ na powstawanie wspomnianej hiper-
kofeinemi.  

Noworodki karmione mlekiem matki bywają drażli-
we i mają problemy ze snem. Przy spożyciu przez matkę 
35–336 mg kofeiny do jej mleka przedostaje się około 
1,3–3,1 mg, czyli 100 mg kofeiny u mamy daje 0,01–
1,64 mg w mleku [6, 8, 12, 13]. 

Wielu naukowców wykazało embriotoksyczne dzia-
łanie kofeiny w czasie ciąży, przy dawce przekraczającej 
300 mg/dobę.  
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Tabela 3. Wyniki badań dotyczących stosowania kofeiny w okresie ciąży u zwierząt  
Table 3. Results of studies on the use of caffeine during animals pregnancy 
 

AUTOR BADANIA GRUPA BADANA DAWKA KOFEINY EFEKT KLINICZNY 

Kimmel i wsp. 
(1982) 

ciężarne samice szczurów Podaż w 11 dniu ciąży: 
I grupa 
37,5 mg/kg/dobę 
II grupa  
75 mg/kg/dobę 
III grupa  
112,5 mg/kg/dobę 
IV grupa 
150 mg/kg/dobę 

w grupie III i IV zaobserwowano 
redukcję masy urodzeniowej potom-
stwa oraz masy krążków międzykrę-
gowych w odcinku lędźwiowym w 
stosunku do pozostałych grup 

Nakamato, Grand 
Yazdani 
(1989) 
 

ciężarne samice szczurów Przez 2 ostanie trymestry ciąży: 
I grupa 
100 mg/kg/dobę 
II grupa 
200 mg/kg/dobę 

– redukcja masy żuchwy potomstwa,  
– spadek zawartości Ca, P, Mg i Zn  
w kośćcu potomstwa 
(w odniesieniu do I grupy) 

Gilbert i wsp. 
(1991) 

40 ciężarnych małp 
(Macaca fascicularis) 

I grupa 
0 mg/kg/dobę 
II grupa 
10-15mg/kg/dobę 
III grupa 
25-30mg/kg/dobę 

– istotny spadek masy ciała potomstwa, 
– spadek długości ciała potomstwa, 
– wzrost odsetek poronień 
(w odniesieniu do I grupy) 

 
Tabela 4. Wyniki badań dotyczących stosowania kofeiny w okresie ciąży u ludzi 
Table 4. Results of studies on the use of caffeine during human pregnancy 
 

AUTOR BADANIA GRUPA BADANA DAWKA KOFEINY EFEKT KLINICZNY 

Weathersbee 
i wsp. 
(1977) 

2635 ciężarnych kobiet 16 kobiet:  
> 600 mg/dobę 

– 8 przypadków poronienie, 
– 5 przypadków poród martwego płodu, 
– 2 przypadki poród przedwczesny 

Srisuphan 
i Bracked 
(1986)  
 

3135 ciężarnych kobiet I grupa 
do 150 mg/dobę 
II grupa 
ok. 300 mg/dobę 

wykazano 70% zależności pomiędzy 
spożywaniem kofeiny w II grupie bada-
nych, a przypadkami poronień między 8 
a 26 tygodniem ciąży u kobiet  

Martin i wsp. 
(1987) 
 

3891 ciężarnych kobiet I grupa 
brak znacznego spożycia 
II grupa  
151-300 mg/dobę 
III grupa 
> 300 mg/dobę 

niska waga urodzeniowa potomstwa w 
grupie III 
(w odniesieniu do I grupy) 

Salvador  
i Koos 
(1989) 
 

8 ciężarnych kobiet I grupa (n = 4) 
kawa bezkofeinowa 
II grupa (n = 4) 
kawa z kofeiną 
(ok. 450 mg/dobę) 
 

wzrost liczby oddechów u płodu w 
grupie II  
(w odniesieniu do I grupy) 

Fenster i wsp. 
(1991) 
 

1230 ciężarnych kobiet I grupa 
< 300mg/dobę 
II grupa 
> 300 mg/dobę 

w grupie II wystąpiły przedwczesne 
porody oraz poronienia  

Alm i wsp. 
(1999) 
 

1207 ciężarnych kobiet I grupa 
< 100 mg/dobę 
II grupa 
< 400 mg/dobę 
III grupa  
> 400 mg/dobę 

znaczny wzrost poronień w III grupie 
badanych  
(w odniesieniu do II grupy) 

VerenaSengpiel 
i wsp. 
(1999-2009) 

59.123 ciężarnych kobiet grupa 200-300 mg/dobę zwiększenie o 62% prawdopodobień-
stwa niższej wagi urodzeniowej dziec-
ka  
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Badania wykazały, że po spożyciu przez matkę 2 fi-
liżanek naturalnej kawy u płodu wzrasta liczba odde-
chów i dochodzi do zmniejszenia rytmu serca.  

Wszystkie zbadane w tej grupie kobiety urodziły 
dzieci w terminie. U dzieci nie odnotowano wad serca. 
Kolejne doniesienia potwierdzały negatywne działanie 
dużych dawek teiny krótko przed porodem. U noworod-
ków zaobserwowano nieregularną pracę serca, bradykar-
dię oraz pobudzenie nadkomorowe, które z czasem sa-
moistnie ustępowały [6]. 

Wykazano związek pomiędzy spożywaniem kofeiny, 
a trudnościami z zajściem w ciążę i występowaniem jej 
zagrożeń. 

Kofeina w znacznym stopniu wpływa również na 
płodność kobiety, a co za tym idzie, na problemy z zaj-
ściem w ciążę. Zaburza ona transport komórek jajowych, 
hamując ich przemieszczanie się. Może prowadzić do 
uszkodzenia komórki jajowej przez co obniża płodność 
kobiet [9]. 

Skutkami stosowania dużych ilości trimetyloksanty-
ny jest zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu i po- 
ronienia.  

Naukowcy z Kaiser PermanenteDivision of Rese-
archw Kanadzie przebadali 1.063 kobiety ciężarne i udo- 
wodnili, że spożywanie dużych ilości kofeiny w trakcie 
ciąży jest niebezpieczne. Z ogólnej liczby badanych 
16,18% (173) kobiet poroniło, z czego 25% w ogóle nie 
przyjmowało napojów kofeinowych, 60% spożywało do 
200 mg kofeiny dziennie, a 15% przyjmowało ponad 
200 mg/dobę. Aż 75% kobiet, które poroniły spożywało 
w trakcie ciąży kofeinę [14]. Już przy spożyciu ok. 150–
200 mg kofeiny na dobę znacznie wzrasta ryzyko poro-
nienia [14, 15]. U kobiet palących trudno jest określić 
wpływ spożywania kofeiny w ciąży na ryzyko poronie-
nia z uwagi na to, że palenie samo w sobie znacznie 
zwiększa to ryzyko [16]. 

Duże spożycie teiny, tj. około 600 mg dziennie stwa-
rza ryzyko przedwczesnego porodu. Autorzy badań 
zgodnie zauważyli, że spożywanie kawy w rozsądnej 
ilości nie przyczynia się do wywołania wcześniejszego 
porodu [17, 18, 19]. 

Trudne jest określenie całkowitego dziennego spoży-
cia kofeiny z uwagi na fortyfikację żywności. 

Dyrektywa Wspólnotowa 2002/67/E stanowi, że 
obecność kofeiny powinna być jasno określana przy 
etykietowaniu produktów, o ile jej zawartość w produk-
cie przekracza 150 mg/l. Zasada ta dotyczy zawierają-
cych kofeinę słodkich napojów i napojów energetyzują-
cych, ale nie obejmuje herbaty, kawy oraz produktów 
pokrewnych, bowiem uważa się, że konsumenci są 
świadomi odnośnie zawartości kofeiny w tych produk-
tach. Okazuje się jednak, że znaczna część społeczeń-
stwa wykazuje niską świadomość zawartości kofeiny w 
wielu produktach żywnościowych oraz skutków jej nad-
używania. 

Różne kraje kwalifikują niejednorodnie kofeinę jako 
substancję szkodliwą. Administracja ds. Żywności i 
Leków w USA traktuje kofeinę jako substancję, która 

może być stosowana w ciąży jedynie w przypadku ko-
nieczności. Natomiast Australijski Komitet Oceny Le-
ków uznaje kofeinę za substancję dozwoloną podczas 
ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść matki przewyż-
sza potencjalne zagrożenie dla dziecka. Obie te organi-
zacje nie uznały kofeiny za substancję obojętną i nie 
mającą wpływu na przebieg ciąży i rozwój pło-
du.Większość ekspertów uważa, że przyszłe matki nie 
powinny spożywać więcej niż 300 mg kofeiny dziennie. 
Najnowsze rekomendacje British Food StandardsAgency 
ograniczyły jej ilość do 200 mg na dobę [8, 20, 21].  
W Polsce niestety nie ma oficjalnych wytycznych dotyczą-
cych dopuszczalnej dawki kofeiny podczas ciąży. Jedynie w 
poradnikach dla kobiet ciężarnych zaleca się ograniczenie 
picia kawy i mocnej herbaty w trakcie ciąży[8].  

Kofeina występuje w wielu napojach i produktach 
spożywczych. Dodawana jest do coraz większej ilości 
produktów żywnościowych, np: cukierków, ciast, kre-
mów, lodów. Jej spożywanie coraz bardziej się rozpo-
wszechnia. Picie kawy czy napojów energetyzujących w 
obecnych czasach stało się wręcz modne. Na rozległość 
embriotoksycznego działania kofeiny ma wpływ jej 
dawka, częstość spożycia oraz stan kliniczny ciężarnej. 
Należy wiec szczególnie w okresie ciąży promować 
zdrowy tryb życia i racjonalne odżywianie. 
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