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REZUMAT
Fumatul în timpul sarcinii afectează nu doar viaţa intrauterină a fătului, ci mai ales dezvoltarea sa ulterioară, 

având consecinţe grave asupra sănătăţii sale. Fumul de ţigară conţine 2.500 de compuşi chimici, ştiut fi ind faptul 
că nicotina şi monoxidul de carbon sunt deosebit de nocive, atât pentru gravidă, cât şi pentru făt.

Tulburările metabolice şi nutriţionale reprezintă un alt mod prin care organismul matern este afectat, 
infl uenţând în consecinţă şi starea de sănătate a produsului de concepţie, dat fi ind faptul că, în timpul fumatului, 
au loc interferenţe între substanţele prezente în fumul de ţigară şi principiile alimentare ale organismului.
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ABSTRACT
Smoking during pregnancy aff ects not only the intrauterine life of the foetus, but also its subsequent 

development, with serious consequences for his health. Tobacco smoke contains 2,500 chemicals, knowing 
that nicotine and carbon monoxide are especially harmful for both the pregnant woman and the fetus.

Metabolic and nutritional disorders are another way by which the body is aff ected, and consequently 
aff ecting the health of the conceptus, since, during smoking, interference takes place between substances 
present in cigare  e smoke and food principles of the body.
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Fumatul în ti mpul sarcinii afectează nu doar 
viaţa intrauterină a fătului, ci mai ales dezvoltarea 
sa ulterioară, cu rezultate grave asupra sănatăţii 
sale. Stati sti cile Organizaţiei Mondiale a Sănătaţii 
au relevat faptul că, la ora actuală, 15% dintre 
femei fumează în ţările dezvoltate şi 8% în ţările 
afl ate în curs de dezvoltare. Fumul de ţigară conţine 
2.500 de compuşi chimici, fi ind şti ut faptul că ni-
coti na şi monoxidul de carbon sunt deosebit de 
nocive atât pentru gravidă, cât şi pentru făt.

Tulburările metabolice şi nutriţionale repre-
zintă un alt mod prin care organismul matern 
este afectat, infl uenţând în consecinţă şi starea 
de sănătate a produsului de concepţie.

Efectele tutunului asupra organismului ma tern 
se traduc prin intensifi carea proceselor me tabolice 
şi prin dereglări nutriţionale conse cuti ve, ceea ce 

se observă în practi că la aproape toate persoanele 
care renunţă la fumat şi câşti gă imediat în greutate 
ca urmare a infi ltrării ţesuturilor cu apă şi lipoizi. În 
ti mpul fumatului au loc interferenţe între sub-
stanţele prezente în fumul de ţigară şi principiile 
alimentare necesare organismului.

Cel mai afectat de fumat este metabolismul 
lipidelor, fumatul determinând creşterea coles-
terolemiei, a trigliceridelor şi a lipidelor totale la 
gravide. Dacă gravida a folosit anterior sau în 
mod obişnuit contracepti ve orale, trigliceridele 
plasmati ce vor ati nge niveluri foarte ridicate pe 
perioada gravidităţii.

Un alt efect este reducerea nivelului de vita-
mine în sânge, deteriorarea producându-se prin 
mai multe trepte metabolice:
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reducerea absorbţiei intesti nale a vita-• 
minelor; intensifi carea proceselor oxidati -
ve pentru detoxifi erea nicoti nei; creşterea 
eliminării vitaminelor.

S-a constatat la fumători reducerea concen-
traţiei vitaminei C, fapt cu atât mai important cu 
cât la gravide necesarul acestei vitamine este 
mult mai crescut. La fel se întâmplă şi cu vita-
minele B6 şi B12.

TABELUL 1. Tabagismul şi defi cienţele de creştere 
intrauterine – Relaţie  p doză-efect

Doza Defi citul de greutate la 
naştere 

1 ţigară/zi 10-20 g
Fumatul pasiv Sub 100 g
Mai puţin de 5 ţigări/zi În medie 100 g
Cosum mediu Între 150-300 g
Peste 20 ţigări/zi Peste 450 g

Mecanismele eti opatogenice ale intervenţiei 
fumatului asupra dezvoltării produsului de con-
cepţie se pot explica în mare parte prin hipoxia 
produsă de monoxidul de carbon, modifi cările to-
xice şi vasomotorii produse de nicoti nă, tul burările 
în asimilarea aminoacizilor, a lipidelor şi proteinelor, 
epuizarea canti tăţii de vitamine în procesele de de-
toxifi ere, prin efecte enzimati ce celulare şi prin efec-
tul asupra celulelor sistemului nervos.

Nico  na este un alcaloid natural prezent în 
frunzele de tutun în canti tate cuprinsă între 0,5 şi 
8%. În medie, la o ţigară, canti tatea de nicoti nă este 
de aproximati v 10 mg. Un procent de 30% din can-
ti tatea de nicoti nă dintr-o ţigaretă se ab soarbe în 
cavitatea bucală, deci fumul de ţigară este absorbit 
chiar şi de fumătorii care nu in halează fumul. În 
cazul în care fumul se inhalează, canti tatea de ni-
coti nă absorbită este de 90%. Ca o caracteristi că a 
fumatului la femei, este fu marea lentă a ţigării, ceea 
ce creşte proporţia de nicoti nă absorbită. Nicoti na 
pătrunde repede în sânge, constatându-se la cei 
care trag fumul în piept că, după fumarea unei 
singure ţigări, în sânge se găseşte o canti tate de 
0,3-3 mg nico ti nă. Canti tatea medie de nicoti nă în 
sângele celor care fumează un pachet de ţigări pe zi 
este de aproximati v 70 mg. Deoarece nicoti na este 
o sub stanţă deosebit de toxică, această canti tate ar 
depăşi cu mult chiar doza letală pentru orga nismul 
fumă torului, dacă nicoti na nu ar fi  între ti mp 
metabolizată şi eliminată. Metabolizarea nicoti nei 
se face în diferite organe: rinichi, plămâni, fi cat, 
sub formă de coti  nină. Semiviaţa biologică a nico-
ti nei este de 24-84 de minute, după Armitage.

Eliminarea nicoti nei se face prin urină. S-au 
prezentat aceste date, deoarece la toate femeile 
şi respecti v gravidele nefumătoare ai căror soţi 
fumează se găseşte sistemati c coti nină în urină. 
De fapt, nicoti na nu este singurul alcaloid toxic 

din tutun acesta mai conţine în proporţie de 
15% nornicoti nă, anabasină, miosmină, anata-
bină, nicoti nină etc. 

Încă din anul 1828, Posselt şi Reimann au 
pus în evidenţă toxicitatea şi acţiunea farma-
cologică a nicoti nei, dar nici până în prezent nu 
se cunosc toate efectele toxicologice ale acestei 
substanţe, încadrată de mulţi cercetători în 
cate goria drogurilor. Ea dă o dependenţă care, 
după mulţi autori, explică de ce fumatul, odată 
început, nu mai poate fi  abandonat şi renunţarea 
la el este foarte difi cilă, necesitând cure de de-
zintoxicare ca în orice toxicomanie.

Conform concepţiilor clasice, efectul toxico-
logic principal al nicoti nei se exercită asupra SNV, 
producând la început sti mularea, iar apoi inhibiţia 
celulelor din ganglionii simpati ci şi parasimpati ci. 
Se produce o împiedicare a transmiterii im-
pulsurilor nervoase prin com peti ţie cu aceti l-
colina. Nicoti na are o acţiune similară cu cea a 
curarei, de excitare a muşchilor striaţi. Concepţiile 
mo derne arată că efectul nicoti nei este amplifi cat 
de acţiunea combinată a celorlalte substanţe 
nocive din fumul de tutun. Efectul este similar 
oricărui stres, ducând la eliberarea de cateco-
lamine. Nicoti na acţionează fi e direct asupra ţe-
suturilor ce produc cate co lamine, fi e indirect, 
prin sti  mularea chemo re ceptorilor caroti dieni şi 
aorti ci, ca şi prin acţiunea pe cale refl exă asupra 
medulo suprarenalei. Ea are şi un efect de 
sti mulare a celulelor nucleului supraopti c, deter-
minând, prin intermediul hi pofi zei, creşterea 
vaso presinei cu efecte vaso pre soare.

La nivelul SNC nicoti na determină la început 
o sti mulare a centrilor respiratori şi vasomotori 
din bulb, după care urmează o inhibiţie de 
durată variabilă, periculoasă în funcţie de doză. 
Moartea survine prin insufi cienţă respiratorie 
ca urmare a paraliziei centrului bulbar sau a 
muş chilor respiratori.

Prin intermediul ganglionilor vegetati vi, efec-
tul se exercită şi la nivel vascular sau direct 
asupra miocardului. Au loc creşterea frecvenţei 
bătăilor cardiace, creşterea forţei de contracţie 
a miocardului, scăderea consumului de oxigen 
al miocardului, creşterea rezistenţei coronariene, 
micşorarea debitului coronarian şi scurtarea 
ti mpului de conducere atrio-ventriculară. În ge-
neral presiunea arterială creşte ca urmare a ac-
ţiunii vasopresinei şi a catecolaminei.

Efectul de vasoconstricţie al nicoti nei se pro-
duce nu numai la nivelul cordului, ci şi la nivelul 
altor organe, modifi când presiunea arterială 
periferică. Ea mai produce creşterea rezistenţei 
căilor aeriene şi, în general, bronho-constricţie 
prin predominanţa efectului parasimpati c, ceea 
ce duce la hipoxie.
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Stels şi Ruief au pus în evidenţă nicoti na, 
coti nina şi alţi metaboliţi ai nicoti nei în lichidul 
amnioti c şi în ţesuturile fetale, fi indcă nicoti na 
traversează placenta şi ajunge cu uşurinţă în 
sângele fătului. Ficatul acestuia are posibilitatea 
de a metaboliza nicoti na, ca şi fi catul matern, însă 
cu o efi cienţă mai redusă, ca atare nicoti na care 
traversează placenta şi ajunge în organismul fetal 
este mult mai toxică. După Resnik, efectul cel mai 
puternic al nicoti nei ar fi  datorat reducerii cu circa 
40% a debitului de sânge din uter datorită 
efectului său vasopresor. Unii autori consideră că 
efectul toxic direct asupra sistemului nervos şi 
asupra tuturor ţesuturilor organismului fetal ar fi  
mai nociv în intervalul cuprins între ziua a 10-a şi 
ziua a 20-a de viaţă fetală. În general, la o con-
centraţie de 0,3 mg/kgc, nicoti na produce efecte 
puternic inhibitorii ale dezvoltării fetale şi avortul 
unei proporţii destul de mari dintre feţi (Essenberg 
şi colaboratorii). S-a demonstrat că persistenţa 
nicoti nei este mult mai îndelungată în organismul 
fetal faţă de cel adult, deci viaţa biologică a 
nicoti nei este mult mai lungă la făt.

Monoxidul de carbon este pincipalul gaz re-
zultat din arderea tutunului, ca urmare a oxi dării 
incomplete a carbonului din tutun. Can ti tatea de 
CO din fumul unei ţigarete ati nge circa 100 cmc. 
CO blochează hemoglobina sub formă de car-
boxihemoglobină, producând hipoxie. În sângele 
tuturor fumătorilor se găsesc canti tăţi variabile de 
carboxihemoglobină, în funcţie de numărul de 
ţigarete fumate într-o zi, de durata fumatului şi de 
ti pul de ţigări – cele cu fi ltru furnizând mai mult CO 
decât cele fără fi ltru, datorită unei arderi mai 
defectuoase, prin aport mai scăzut de oxigen în 
ti mpul aspirării din ţigară. Semiviaţa biologică a CO 
este de 3-5 ore, scăderea sa (respecti v a carbo-
xihemoglobinei) fi ind exponenţială.

CO, ca şi nicoti na, ajunge în organismul fetal 
prin circulaţia placentară, încărcarea organis-
mului fetal cu CO având loc în funcţie de con-
centraţia CO din sângele matern şi de ti mpul 
expunerii. La început are loc o rezistenţă a 
membranei placentare, însă aceasta este de-
păşită după un ti mp şi concentraţia CO începe 
să crească în sângele fetal, ajungând să egalizeze 

concetraţia CO din sângele gravidei, iar în fi nal 
chiar să o depăşească. Acest lucru este explicat 
de către unii autori prin faptul că semiviaţa 
biologică a CO este mai mare în organismul fetal. 
Hill şi Longo demonstrează că, după 4-5 ore de la 
fumarea ţigării de către gravidă, concentraţia car-
bo xihemoglobinei începe să crească în sân gele 
fetal. La 5-6 ore deja are loc o egalizare, iar în 
următoarele 36-48 de ore survine depăşirea con-
centraţiei CO din sângele gravidei, ceea ce de-
monstrează că organismul fătului este supus unei 
puternice hipoxii progresive care are con secinţe 
asupra dezvoltării tuturor organelor, dar mai ales 
asupra sistemului nervos. Efectele hipo xemice 
fetale sunt mult mai grave, pentru că la făt nu s-a 
dezvoltat încă o circulaţie colaterală compensatorie 
şi nu are nici mecanisme comple mentare de 
susţinere a debitului cardiac. La o concentraţie de 
2-3% CO în sângele fetal, apar deja efecte hipo-
xemiante. Un loc aparte între substanţele conţinute 
în fumul de ţigară îl ocupă acidul cianhidric (HCN), 
o otravă foarte puternică afl ată în fumul de tutun, 
în canti tate de 30-200 µg/ţigară. 

În organism, acidul cianhidric este detoxifi cat 
sub formă de ciancoleamină ti ocianat şi necesită 
o mare canti tate de vitamina B12, care scade 
sub limitele fi ziologice ca urmare a expunerii la 
fumat. Prin urmare, are loc o scădere a acti vităţii 
unor enzime respiratorii celulare cum sunt cito-
cromoxidaza şi anhidraza carbonică.

Alte substanţe volati le toxice pe care fumatul 
le aduce în organismul matern şi fetal şi care au, 
de asemenea, efecte nocive diverse, care infl u-
enţează trofi citatea şi viabilitatea ţesuturilor 
fetale sunt: aldehidele, acroleina, alcoolul me-
ti lic, acidul sulfuric, pesti cidele, agenţii cance-
rigeni (benzopiren), izotopii radioacti vi etc.

Efectul combinat al compuşilor toxici din fumul 
de tutun asupra organismului femeii gra vide duce 
la creşterea incidenţei avorturilor spon tane, 
prematuritate şi, frecvent, la naşterea de copii 
dismaturi. Toate gravidele trebuie informate că 
orice consumă în ti mpul sarcinii, este consumat şi 
de copilul nenăscut, ţigările nefăcând excepţie. 
Este de preferat să nu se fumeze niciodată, dar în 
special în ti mpul sarcinii. 

Anderka, Marlene, Paul A. Romitti, Lixian 1. 
Sun, Charlotte Druschel, Suzan Carmichael, 
and Gary Shaw – “Patterns of Tobacco 
Exposure Before and During Pregnancy.” Acta 
Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica 89.4 
(2010): 505-14. Academic Search Premier. 
Web. 26 April 2010.
Centers for Disease Control and Prevention. 2. 
2009 – “Preventing Smoking and Exposure to 
Secondhand Smoke Before, During, and After 
Pregnancy”.

“Sm3. oking During Pregnancy” – March of 
Dimes, Apr. 2008. Web. 26 April 2010
Centers for Disease Control and Prevention. 4. 
2009. “Tobacco Use and Pregnancy”.
Bajanowski T., Brinkmann B., Mitchell E., 5. 
Vennemann M., Leukel H., Larsch K., Beike 
J., Gesid G. – “Nicotine and cotinine in infants 
dying from sudden infant death syndrome”. 
International Journal of Legal Medicine 122 (1): 
23-28, 2008. 

Lauren S. Wakschlag PHD, Benjamin B. 6. 
Lahey PHD, Rolf Loeber PHD, Stephanie M. 
GreenMS, Rachel A. Gordon MA, Bennett L. 
Leventhal M.D. – „Smoking During Pregnancy 
Increases Conduct Disorders”. Archives 
General Psychiatry, 54:670-676, July, 1997
E. Liberman, Germy I. 7. – ”Low Birth weight at 
term and the timing of fetal exposure to 
maternal smoking”. Am J Public Health,1994, 
84, 1127-113. 

BIBLIOGRAFIE


