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Koszty reprodukcji a stan zdrowia  
i długość życia kobiet

Ilona Nenko1, Grażyna Jasieńska1*

Streszczenie
W sytuacji ograniczonego dostępu do zasobów im więcej energii i składników odżywczych jest przeka-
zywanych na procesy reprodukcyjne, tym mniej zostaje na potrzeby innych funkcji metabolicznych. Gdy 
ciąże i laktacje powtarzają się wielokrotnie w ciągu życia, okresy te mogą charakteryzować się niedoin-
westowaniem w energię i składniki odżywcze wielu funkcji &zjologicznych i metabolicznych. W związku 
z tym oczekiwany jest negatywny wpływ wysokiej płodności na stan odżywienia matki, a w perspektywie 
długoterminowej – zwiększona podatność na choroby i ostatecznie zredukowana długość życia.
Wiele badań wskazuje na istnienie negatywnej zależności pomiędzy liczbą dzieci a wskaźnikami antro-
pometrycznymi u kobiet z krajów rozwijających się (tzw. syndrom wycieńczenia matczynego). Nato-
miast wśród kobiet z krajów rozwiniętych obserwowana jest zależność odwrotna tzn. wraz ze wzrostem 
liczby dzieci wzrasta masa ciała i BMI kobiet. Zatem kobiety nie ponoszą kosztów reprodukcji w rozu-
mieniu syndromu matczynego wycieńczenia. Jednakże można sądzić, że zwiększanie masy ciała i BMI 
wraz z kolejnymi ciążami, prowadzące w dłuższym okresie czasu do nadwagi lub otyłości, może być 
postrzegane we współczesnych populacjach jako koszt reprodukcji, ponieważ nadwaga zwiększa ryzyko 
wielu chorób cywilizacyjnych. Ponadto obserwuje się gorszy stan zdrowia i wyższe ryzyko zgonu wśród 
kobiet, które mają wysoką płodność zarówno w populacjach historycznych, jak i współczesnych. 

Słowa kluczowe: reprodukcja, dzietność, płodność, stan zdrowia, otyłość, długość życia

Costs of reproduction in relation to health status and life 
expectancy in women

Abstract
Reproduction is energetically and physiologically costly. When resources are limited, the more energy and 
nutrients are invested in reproduction, the less can be invested in metabolic functions. Repeated reproduc-
tive events may have negative e/ects for physiology and metabolism due to the lack of energy and necessary 
nutrients. 0erefore, a negative relationship between reproduction and subsequent nutritional status of  
a woman, and in longer perspective, higher risk of several diseases, and higher overall mortality can 
be expected.
Several studies documented a negative relationship between reproduction and maternal nutritional 
status in economically developing countries (described as Maternal Depletion Syndrome). However, 
among populations from developed countries, the reverse relationship was observed i.e. the more 
children a woman had the higher was her body mass and body mass index. 0is indicates, that well 
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nourished women do not pay costs of reproduction in terms of maternal depletion syndrome, but be-
cause weight gain may lead to being overweight or obesity, an increase in body mass as a consequence 
of reproduction may be considered a reproductive cost in many modern populations. Being over-
weight is a well established risk factor for many lifestyle diseases. Furthermore, deterioration in health 
status as well as a higher mortality rate in women with high fertility was observed in both historical 
and contemporary populations.

Key words: reproduction, parity, health status, obesity, longevity

Wprowadzenie

Reprodukcja jest kosztowna pod względem energetycznym i &zjologicznym. Śred-
nie wymagania energetyczne w I, II i III trymestrze ciąży wynoszą odpowiednio 90, 
290 i 470 kcal dziennie (Butte i King, 2005). Karmienie piersią jest jeszcze większym 
obciążeniem energetycznym niż ciąża (Dufour i Sauther, 2002). Energetyczny koszt 
karmienia piersią zależy zarówno od wieku dziecka (Rashid i Ulijaszek, 1999), jak 
i częstości karmienia, jednakże średnio szacowany jest na poziomie 626 kcal dziennie 
(Butte i King, 2005). W sytuacji ograniczonego dostępu do zasobów im więcej energii 
i składników odżywczych jest przekazywanych na procesy reprodukcyjne, tym mniej 
może być inwestowanych na potrzeby innych funkcji metabolicznych. W konsekwencji 
niedoinwestowanie tych funkcji może przyśpieszać procesy starzenia się organizmu, co 
może doprowadzić do wcześniejszego zgonu (Kirkwood i wsp., 2000). 

U kobiet w okresie reprodukcyjnym energia rozdzielana jest pomiędzy podtrzy-
mywanie funkcji &zjologicznych (m.in. aktywność układów krążenia, nerwowego 
i odpornościowego), aktywność &zyczną, jak również termoregulację i reprodukcję. 
Energia przeznaczona na reprodukcję zużywana jest na pokrycie kosztów cykli men-
struacyjnych, ciąży i laktacji, a także do opieki nad dzieckiem (Jasienska, 2001). W sy-
tuacji ograniczonego dostępu do zasobów te dwie główne funkcje organizmu, tj. pod-
trzymanie &zjologii niereprodukcyjnej i reprodukcyjnej, konkurują o te same zasoby. 
W związku z tym przeznaczenie większych zasobów na reprodukcję jednocześnie 
pociąga za sobą zmniejszenie zasobów potrzebnych do podtrzymania innych funkcji 
&zjologicznych. Oznacza to, że gdy ciąże i laktacje powtarzają się wielokrotnie w cią-
gu życia kobiety,  to te same okresy mogą charakteryzować się niedoinwestowaniem 
w energię i składniki odżywcze wielu ważnych funkcji &zjologicznych. Z tego powo-
du oczekiwany jest negatywny wpływ posiadania dzieci na stan odżywienia matki, 
a w perspektywie długoterminowej zwiększona podatność na choroby i ostatecznie 
zredukowana długość życia.
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Stan odżywienia

Po raz pierwszy tzw. syndrom wycieńczenia matczynego (ang. Maternal Depletion 

Syndrome) opisano wśród mieszkanek Nowej Gwinei, gdzie połączenie bardzo ubogiej 
diety z dużym wysiłkiem &zycznym kobiet oraz długotrwałym okresem reprodukcyj-
nym, w którym czas laktacji trwał jednorazowo do trzech lat, skutkowało wycieńcze-
niem organizmu (Jelli/e i Maddocks, 1964). W kolejnych badaniach potwierdzono 
negatywny związek pomiędzy liczbą dzieci a masą ciała (Kirchengast, 2000; Hu/man 
i wsp., 1985), wskaźnikiem masy ciała (ang. Body Mass Index, BMI; (Gibson i Mace, 
2002) oraz zawartością tkanki tłuszczowej u kobiet (Little i wsp., 1992).

W wielu badaniach potwierdzono negatywny związek pomiędzy długością okresu 
karmienia piersią a stanem odżywienia kobiety, zwłaszcza w połączeniu z ubogą ener-
getycznie dietą (m.in. Tracer, 1991; Alam i wsp., 2003). Jednakże związek ten potwier-
dzono także w badaniu przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych wśród dobrze 
odżywionych kobiet (Dewey i wsp., 1993). Kobiety karmiące piersią przez okres 12 
miesięcy obniżyły swoją masę ciała o 4 kg, pomimo że nie stosowały diety mającej na 
celu jej redukcję. Z opublikowanych przeglądów badań wynika, iż w wielu populacjach 
obserwowano negatywne zmiany masy ciała spowodowane laktacją, jednakże w innych 
stwierdzono wzrost masy ciała u kobiet karmiących (Fraser i Grimes, 2003).

Istnieją również badania wskazujące na brak związku pomiędzy historią reproduk-
cyjną a stanem odżywienia kobiet mimo niskiej kaloryczności ich diety. Przykładem są 
badania przeprowadzone wśród kobiet z Keneby w Gambii oraz z Matlab w Banglade-
szu, wśród których liczba dzieci nie była związana z redukcją masy ciała, mimo ubo-
giej energetycznie diety (Prentice i wsp., 1981). Jeden ze wskazywanych mechanizmów 
umożliwia obniżenie wymagań energetycznych metabolizmu podstawowego u kobiet 
w ciąży i w okresie karmienia piersią, co pozwala na przekazanie zaoszczędzonej w ten 
sposób energii na procesy związane z ciążą (Prentice i wsp., 1989) i laktacją (Lunn, 
1994). Badania potwierdzają, że pomimo iż przewidywania wskazują na wzrost meta-
bolizmu podstawowego w czasie ciąży o około 20%, w niektórych populacjach obser-
wuje się redukcję metabolizmu podstawowego w czasie ciąży (Prentice i wsp., 1989).

Ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości

W przeciwieństwie do krajów rozwijających się, w wielu populacjach krajów roz-
winiętych ekonomicznie zaobserwowano pozytywny związek pomiędzy liczbą dzieci 
a BMI (m.in. Harris i wsp., 1997; Lawlor i wsp., 2003; Lao i wsp., 2006; Koch i wsp., 
2008) oraz masą ciała matek (Lahmann i wsp., 2000). Badania wskazują, że z każdą 
ciążą kobiety w wielu populacjach zwiększają swoją masę ciała od 0,4 do 3 kg (Harris 

kapiszewska 1.indb   107 2012-03-14   09:15:17



108

Ilona Nenko, Grażyna Jasieńska

i Ellison, 1997). Bastian i wsp. (2005) analizując wszystkie kobiety, włączając kobiety 
bezdzietne, wykazali, że każde kolejne dziecko jest związane ze wzrostem ryzyka otyło-
ści matki o 11%. 

W badaniach zwracano uwagę także na wskaźnik taliowo-biodrowy (ang. Waist- 

-to-Hip Ratio, WHR), którego wzrost jest istotnym czynnikiem ryzyka, chorób układu 
krążenia (Sehested i wsp., 2010), jak i cukrzycy (Carey i wsp., 1997). U kobiet z USA 
wykazano, iż WHR wzrastał wraz z liczbą dzieci po uwzględnieniu w analizach BMI 
kobiet (Lassek i Gaulin, 2006). Wzrost koncentracji tkanki tłuszczowej wokół talii wraz 
ze wzrostem liczby dzieci zaobserwowano także wśród kobiet brazylijskich (Rodri-
gues i Da Costa, 2001), chilijskich (Koch i wsp., 2008), meksykańskich (Ness, 1995), 
szwedzkich (Lahmann i wsp., 2000), brytyjskich (Lawlor i wsp., 2003), chińskich (Lao 
i wsp., 2006) oraz pochodzenia afrykańskiego mieszkających w Stanach Zjednoczonych 
(Smith i wsp., 1994). Natomiast nie stwierdzono związku pomiędzy liczbą dzieci a WHR 
w wiejskiej populacji Beskidu Wyspowego (Nenko i Jasienska, 2009).

Stan zdrowia

W dłuższej perspektywie czasu zmiany zachodzące w organizmie kobiet na skutek 
wielu ciąż mogą wpłynąć na pogorszenie się stanu zdrowia kobiety. Jednym z mierni-
ków stanu zdrowia jest jego samoocena, szeroko stosowana w badaniach epidemiolo-
gicznych (Eriksson i wsp., 2001). Pomimo swego subiektywizmu, jest ona niezależnym 
predyktorem umieralności w wielu populacjach (Idler i Benyamini, 1997). Ponadto sa-
moocena stanu zdrowia jako wskaźnik dynamiczny, obejmuje sferę objawów chorób 
być może jeszcze niezdiagnozowanych przez lekarza.

Wśród amerykańskich kobiet powyżej 50 roku życia, te które urodziły sześcioro 
lub więcej dzieci, w porównaniu z kobietami bezdzietnymi, a także mającymi jedno 
lub dwoje dzieci, miały gorszą samoocenę stanu zdrowia oraz częściej zgłaszały gor-
szą kondycję &zyczną po uwzględnieniu wieku, poziomu wykształcenia oraz sytuacji 
ekonomicznej (Kington i wsp., 1997). Urodzenie pierwszego dziecka przed 23 rokiem 
życia oraz posiadanie więcej niż czworga dzieci zwiększało szansę wystąpienia u ko-
biet po 50 roku życia &zycznych upośledzeń oraz niższej samooceny stanu zdrowia 
(Grundy i Holt, 2000). Jednakże, badania wykonane na populacji kobiet pochodzą-
cych z północnych Niemiec wykazało, że kobiety mające czworo i więcej dzieci czę-
ściej oceniały swoje zdrowie jako bardzo dobre w porównaniu do kobiet mających 
dwoje dzieci (Hank, 2010).
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Ryzyko zachorowania i zgonu z powodu cukrzycy  
i chorób układu krążenia

Wśród kobiet pochodzących z krajów rozwiniętych ekonomicznie duża liczba dzie-
ci, oprócz zwiększenia ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości, wiąże się także ze wzro-
stem ryzyka zachorowania na cukrzycę typu II oraz choroby układu krążenia. Simmons 
i wsp. (2006) wykazali, że kobiety posiadające pięcioro i więcej dzieci miały o 28% wyż-
sze ryzyko zachorowania na cukrzycę niż kobiety mające czworo lub troje dzieci i 35% 
wyższe ryzyko w porównaniu do kobiet mających jedno lub dwoje dzieci. Ponadto wie-
loródki częściej umierały z powodu cukrzycy w porównaniu do całej populacji kobiet 
(Hinkula i wsp., 2006). Istnieją również wyniki badań wskazujące na wzrost ryzyka za-
chorowania na cukrzycę wśród kobiet bezdzietnych w porównaniu do kobiet mających 
dzieci (Hanley i wsp., 2002), co sugeruje, że włączenie tych kobiet do analiz może być 
powodem braku istotnej zależności pomiędzy dzietnością a ryzykiem zachorowania na 
cukrzycę (Jasienska, 2009). Zwiększona zachorowalność na cukrzycę typu II wśród ko-
biet bezdzietnych może być spowodowana wcześniejszymi problemami z nietolerancją 
glukozy, czego wynikiem mogły być problemy z płodnością.

Szansa wystąpienia chorób układu krążenia u kobiet po menopauzie była o 36% wyż-
sza wśród kobiet mających dzieci w porównaniu do kobiet bezdzietnych, a z każdym 
kolejnym dzieckiem szansa wystąpienia chorób układu krążenia wzrastała o 10%, po 
uwzględnieniu czynników potencjalnie zakłócających tę zależność (Humphries i wsp., 
2001). Lawlor i wsp. (2003) zaobserwowali, że wśród kobiet mających co najmniej dwo-
je dzieci, szansa wystąpienia chorób układu krążenia wzrastała o 22% z każdym kolej-
nym dzieckiem. Podobnie wśród kobiet z Finlandii mających pięcioro dzieci przyczyną 
zgonu częściej były choroby układu krążenia niż wśród ogółu populacji kobiet (Hinkula 
i wsp., 2006). Jednakże są też badania, w których nie stwierdzono związku pomiędzy 
liczbą dzieci a ryzykiem zachorowania (Hardy i wsp., 2007) oraz ryzykiem zgonu (Ko-
ski-Rahikkala i wsp., 2006) z powodu chorób układu krążenia wśród kobiet.

Ryzyko wystąpienia nowotworów reprodukcyjnych

Wielokrotnie wykazano, że wczesny wiek urodzenia pierwszego dziecka, posiadanie 
dużej liczby dzieci, jak i długi okres karmienia piersią, obniżają ryzyko zachorowania 
na tzw. nowotwory reprodukcyjne będące nowotworami hormonozależnymi. Im niż-
sze całożyciowe stężenie hormonów płciowych, tym niższe ryzyko zachorowania na 
raka piersi, jajników i endometrium. Bezdzietne kobiety mają wyższe ryzyko raka pier-
si w porównaniu z kobietami posiadającymi dzieci (MacMahon, 2006; Mettlin, 1999; 
Key i wsp., 2001). Porównując kobiety mające czworo lub pięcioro dzieci z kobietami 

kapiszewska 1.indb   109 2012-03-14   09:15:18



110

Ilona Nenko, Grażyna Jasieńska

bezdzietnymi, zauważono 50% redukcję ryzyka u kobiet posiadających potomstwo 
(Kelsey i wsp., 1993). Wiele badań potwierdziło ochronny wpływ liczby dzieci na ryzy-
ko zachorowania na raka piersi (Hinkula i wsp., 2006; Lambe i wsp., 1998; Reeves i wsp., 
2009), na przykład wśród szwedzkich kobiet urodzenie kolejnego dziecka było związane 
z obniżeniem szansy zachorowania na raka piersi o 15% w wieku 50–74 lat (Magnus-
son i wsp., 1999), a w Finlandii kobiety mające ośmioro lub dziewięcioro dzieci miały 
obniżone ryzyko zachorowania na raka piersi o około 30% w porównaniu do kobiet 
mających pięcioro dzieci (Hinkula i wsp., 2001).

Ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta również ze wzrostem wieku urodzenia 
pierwszego dziecka (MacMahon, 2006; Key i wsp., 2001; Reeves i wsp., 2009). W mię-
dzynarodowych badaniach kliniczno-kontrolnych udowodniono, że kobiety, które 
pierwsze dziecko urodziły, zanim ukończyły 20 lat, średnio o połowę rzadziej chorowa-
ły na raka piersi w porównaniu do kobiet bezdzietnych (Pike i wsp., 1993). Natomiast 
kobiety, które urodziły pierwsze dziecko po 30 (Hinkula i wsp., 2001) lub 35 roku życia 
(Lambe i wsp., 1998), miały wyższą szansę zachorowania na raka piersi w porównaniu 
do kobiet, które pierwsze dziecko urodziły przed 20 rokiem życia, a także w porówna-
niu do kobiet bezdzietnych (Kelsey i wsp., 1993; Pike i wsp., 1993).

Dzietność jest także związana z obniżeniem ryzyka zachorowania i zgonu z powodu 
raka endometrium (Hinkula i wsp., 2006; Hinkula i wsp., 2002; Kvåle i wsp., 1994; Løchen 
i Lund, 1997). Kobiety posiadające czworo i więcej dzieci miały o 39% mniejsze ryzyko 
zachorowania na raka endometrium w porównaniu do kobiet mających jedno dziecko 
(Dossus i wsp., 2010). Jednakże, w przeciwieństwie do ryzyka zachorowania na raka pier-
si, wczesny wiek urodzenia pierwszego dziecka zwiększa ryzyko zachorowania na raka 
endometrium. Kobiety, które urodziły swoje pierwsze dziecko po 30 roku życia, miały 
o 42% niższe ryzyko zachorowania na raka endometrium w porównaniu do kobiet, które 
pierwsze dziecko urodziły przed 20 rokiem życia (Hinkula i wsp., 2002). Podobnie w nor-
weskim badaniu wykazano, że kobiety, które pierwsze dziecko urodziły po 35 roku życia, 
miały o 47% mniejsze ryzyko zgonu z powodu raka endometrium macicy w porównaniu 
do kobiet, które pierwsze dziecko urodziły przed 19 rokiem życia (Løchen i Lund, 1997).

Wzrost liczby dzieci jest także związany z obniżeniem ryzyka zachorowania na raka 
jajników (Hinkula i wsp., 2006; Kvåle i wsp., 1994; Titus-Ernsto/ i wsp., 2001). Kobiety 
posiadające dzieci miały o 29% niższe ryzyko zachorowania na raka jajników w porów-
naniu do kobiet bezdzietnych, a każde kolejne dziecko obniżało ryzyko zachorowania 
o 10% (Braem i wsp., 2010). Ponadto wśród włoskich kobiet wykazano, że ryzyko za-
chorowania na raka jajników jest mniejsze o 40% i 50% odpowiednio dla kobiet posia-
dających troje oraz czworo i więcej dzieci w porównaniu do kobiet bezdzietnych (Chiaf-
farino i wsp., 2001). U kobiet norweskich każde dziecko obniżało ryzyko zachorowania 
na raka jajników o 19% (Hans-Olov i wsp., 1995).
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Długość życia

Wielokrotnie obserwowano nieliniowy związek pomiędzy liczbą dzieci a ryzykiem 
zgonu wśród kobiet lub wyższe ryzyko zgonu dla kobiet bezdzietnych w porównaniu 
do kobiet mających dzieci. Wśród izraelskich kobiet po 45 roku życia najniższe ryzyko 
zgonu występowało u kobiet mających dwoje dzieci, a kobiety bezdzietne i mające wię-
cej niż dwoje dzieci wykazywały wyższe ryzyko zgonu (Manor i wsp., 2000; Ja/e i wsp., 
2009). Ponadto kobiety bezdzietne miały wyższe ryzyko zgonu niż kobiety mające dzie-
ci (Grundy i Tomassini, 2005; Grundy i Kravdal, 2008). 

Wśród kobiet z Utah (Gagnon i wsp., 2009), w wiejskiej populacji polskiej (Jurków, 
Beskid Wyspowy) (Jasienska i wsp., 2006), oraz brytyjskiej arystokracji (Doblhammer 
i Oeppen, 2003) liczba dzieci była negatywnie związana z długością życia matek. Zgon 
męża może wzmacniać zależność pomiędzy liczbą dzieci i długością życia matki. Bada-
nie przeprowadzone na historycznych danych dla populacji ze Szwecji, Belgii i Holandii 
wskazuje, że największy negatywny wpływ liczby dzieci na długość życia zaobserwowa-
no u kobiet, które wcześnie zostały wdowami (Alter i wsp., 2007).

Wyniki badań wskazują, że status społeczny kobiet może mieć istotne znaczenie 
przy badaniu zależności pomiędzy dzietnością a długością życia. Analiza danych hi-
storycznych z pięciu szwedzkich para&i, wskazała, że matki rodzące czworo i pięcioro 
dzieci miały wyższe ryzyko zgonu w porównaniu do kobiet bezdzietnych lub mających 
jedno dziecko, jednakże tylko w grupie kobiet z najniższej grupy społecznej (Dribe, 
2004). Natomiast w populacji niemieckiej wykazano, że liczba dzieci była negatywnie 
związana z długością życia matek o najniższej pozycji społecznej, a pozytywnie dla ko-
biet o najwyższej pozycji społecznej (Lycett i wsp., 2000).

Istnieją także badania, w których wykazano, że liczba dzieci ma pozytywną korelację 
z długością życia matek, tj. wraz z liczbą dzieci wzrasta długość życia matek. W histo-
rycznej populacji kanadyjskiej podzielono kobiety na grupy o niskiej lub wysokiej płod-
ności (poniżej 7 v. 8 i więcej dzieci) i wykazano, że ryzyko zgonu po menopauzie dla 
kobiet z niższą płodnością było o 22% wyższe w porównaniu do ryzyka kobiet z wysoką 
płodnością (Müller i wsp., 2002). Podobnie w populacji Amiszów (USA) zaobserwowa-
no wzrost długości życia matki wraz z każdym dzieckiem o 0,32 roku aż do czternastego 
dziecka. Natomiast każde później urodzone dziecko miało negatywny związek z długo-
ścią życia matek, skracając je o 4 lata (McArdle i wsp., 2006).

Koszty energetyczne reprodukcji zależą nie tylko od liczby dzieci, ale również od 
płci potomstwa. Synowie mają średnio wyższy wskaźnik wzrostu wewnątrzmacicz-
nego (Maršál i wsp., 1996), wyższą masę urodzeniową (Loos i wsp., 2001), a kobiety 
będące w ciąży z męskim płodem mają bardziej energetyczną dietę (Tamimi i wsp., 
2003). Ponadto interwał od urodzenia syna do kolejnej ciąży jest dłuższy w porówna-
niu do interwału następującego po urodzeniu córki (Mace i Sear, 1997), a noworodki 
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(bez względu na płeć) urodzone po potomstwie płci męskiej mają niższą masę uro-
dzeniową, niższą wysokość ciała w dorosłym życiu (Rickard, 2008) oraz mniejszy 
sukces reprodukcyjny (Rickard i wsp., 2007). Niektóre badania wskazują, iż kobiety 
o dobrym stanie odżywienia częściej rodzą synów (Gibson i Mace, 2003). W związku 
z tym posiadanie potomstwa płci męskiej uważa się za bardziej kosztowne energetycz-
nie i dlatego też w aspekcie badania kosztów reprodukcji istotne są analizy uwzględ-
niające płeć dzieci.

W populacji &ńskich Sami każdy syn skracał długość życia matki o 34 tygodnie, nato-
miast nie stwierdzono związku między liczbą urodzonych córek a długością życia matki 
(Helle i wsp., 2002). Podobne analizy wykonano dla populacji z Québecu (St. Lawrence 
Valley), w której nie wykazano związku między liczbą urodzonych synów a długością 
życia matki, jednak liczba urodzonych córek była pozytywnie związana z długością ży-
cia matki (Beise i Voland, 2002). Natomiast w populacji polskich rolników liczba synów 
wykazywała negatywny związek z długością życia matki, jednakże w tej populacji także 
liczba córek była negatywnie związana z długością życia matki (Jasienska i wsp., 2006).

W populacji \amandzkiej zaobserwowano brak związku między liczbą urodzonych 
synów oraz liczbą urodzonych córek a długością życia matek (van de Putte i wsp., 2003). 
Jednakże podzielenie populacji na grupy pod względem statusu społeczno-ekonomicz-
nego sprawiło, iż wśród kobiet z najniższej klasy społecznej zaobserwowano, że posia-
danie pięciu lub więcej synów skracało długość życia matki o około 4,5 roku w porów-
naniu do kobiet, które synów nie miały. Natomiast liczba córek nie wykazywała związku 
z długością życia matki bez względu na klasę społeczną.

Podsumowanie

Wyniki badań nie są jednoznaczne, ale czy mogą być? Kobiety różnią się pozycją 
społeczną, stylem życia, dietą i poziomem aktywności &zycznej (Jasienska, 2009). Wy-
sokie koszty reprodukcji inaczej odbierane są przez organizm kobiety, która ma dobry 
stan odżywienia niż przez organizm kobiety mającej ubogą dietę lub wysoki poziom 
aktywności &zycznej. Ponadto istotne znaczenie ma długość okresu karmienia piersią 
oraz czas poświęcany na opiekę nad dzieckiem, co dla wielu badanych populacji nie 
było brane pod uwagę, a dla populacji historycznych dane te nie istnieją. 

Ponadto wysokie koszty reprodukcji i ich negatywne znaczenie dla stanu zdrowia 
mogą mieć znaczenie drugorzędne z uwagi na pozytywne skutki reprodukcji np. re-
dukcję ryzyka zachorowania na nowotwory hormonozależne. Natomiast dla niektórych 
kobiet ryzyko zachorowania na nowotwory reprodukcyjne może być niskie, nawet bez 
posiadania dzieci, i wynikać z prowadzonego stylu życia.
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