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REZUMAT
Viaţa intrauterină este reglată printr-un program epigenetic care adaptează viaţa fetală la condiţiile existente şi la cele 
probabile. Programarea fetală determinată de tulburări nutriţionale materne se află la originea unor afecţiuni metabo-
lice şi cardiovasculare în copilărie şi viaţă adultă. Programarea maternă dirijează imunitatea copilului, ritmul circadi-
an, răspunsul la stres. Genele imprintate materne şi paterne au o acţiune contradictorie asupra dezvoltării fetale 
(războiul sexelor). Fătul, la rândul său, programează fiziologia maternă prin hormonii placentari şi prin transferul de 
celule în organismul matern (microchimerism feto-matern).

Cuvinte cheie: programare materno-fetală, metabolism, imunitate, ritm circadian, stres, conflict 
parental, programare feto-maternă

REFERATE GENERALE

INTRODUCERE

În modelul centrat pe conceptul genetic, influenţa 
parentală asupra dezvoltării urmaşilor a fost subordo-
nată unui program genetic anterior definit (1). Acumu-
larea de studii experimentale şi clinice a evidenţiat 
că, de fapt, genele se exprimă în mod diferit în funcţie 
de mediu. Una dintre cele mai şocante ipoteze medi-
cale de la sfârşitul secolului 20 a fost legătura dintre 
prematuritate/greutate mică la naştere şi patologia 
cronică a vârstei adulte (2-4). Considerând că, din 
punctul de vedere al ciclului de viaţă, cea mai impor-
tantă etapă de selecţie naturală are loc prenatal, nume-
roase studii au demonstrat că există o legătură între 
nutriţie, condiţiile de viaţă ale mamei şi dezvoltarea 
intrauterină şi ulterioară a copilului, acestea fiind la 
originea unor afecţiuni somatice şi psihice. Cu alte 
cuvinte, viaţa intrauterină face parte dintr-un program 
riguros de dezvoltare în care niciun amănunt nu este 
lipsit de importanţă. Toate aceste adaptări sunt posibi-
le prin modificări ale expresiei genelor fără schimbări 
în secvenţele ADN, adică prin mecanisme epigenetice. 
Moştenirea epigenetică se referă la transmiterea unor 
markeri epigenetici la urmaşi (1), fenotipul fiind re-
zultatul interferenţei factorilor genetici cu cei prove-
niţi din mediu (epigenetici). 

TABEL 1. Perioade critice în dezvoltarea prenatală

Organe/sisteme
Sensibilitate 
maximă

Dezvoltare până 
la

SNC 4-8 săptămâni Postnatal – adult
Cord 5-9 săptămâni 12 săptămâni
Membre 6-10 săptămâni 12 săptămâni
Ochi 6-10 săptămâni Termen
Sistem auditiv 6-11 săptămâni 13 săptămâni
Pancreas (secreţie insulină) 7-? săptămâni Termen
Rinichi 8-32 (34)

săptămâni
Termen

În lumina datelor acumulate, programarea fetală 
este considerată la originea evenimentelor care se 
produc din momentul concepţiei, în cursul vieţii in-
trauterine, a copilăriei şi a perioadei de viaţă adultă, 
fiind conectate prin fondul epigenetic. Astfel, anumite 
tulburări relevate în prima parte a vieţii devin predic-
tori ai patologiei adultului. Unele studii devenite „cla-
sice“ au urmărit evoluţia în timp a unor subiecţi su-
puşi unor restricţii nutriţionale în viaţa intrauterină. În 
perioada de foamete din Olanda (1944-1945), din  
cursul celul de-al doilea război mondial, aportul ali-
mentar mediu s-a situat între 300 şi 600 cal/zi. Copiii 
născuţi în această perioadă au prezentat după 50 ani o 
structură de patologie care s-a corelat cu perioada de 
sarcină afectată (7). 
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TABEL 2. Sinteză a tipurilor de patologie a adulţilor de 
peste 50 ani în funcţie de perioada de deprivare nutriţiona-
lă maternă în Olanda, 1944-1945 (7)

Primul trimestru Al doilea trimestru
Al treilea 
trimestru

Intoleranţă la glucoză
Afecţiuni 
cardiovasculare
HTA
Dislipidemie
Obezitate
Afecţiuni afective

Intoleranţă la 
glucoză
Afecţiuni 
pulmonare
Afecţiuni renale

Intoleranţă la 
glucoză
Afecţiuni 
cardiovasculare

În numeroase ţări, s-a constatat în ultimele decenii 
tendinţa la creştere a greutăţii la naştere corelată cu 
rata crescută de femei supraponderale sau obeze. Hi-
perglicemia cronică maternă este răspunzătoare de 
acumularea unui ţesut adipos abundent al nou-născu-
ţilor. Consecinţele macrosomiei fetale (greutate la 
naştere peste 4.000-4.500 g), în mod paradoxal, sunt 
similare cu cele ale copiilor cu greutate mică la naşte-
re din perspectiva apariţiei DZ în adolescenţă sau în 
viaţa adultă (8). Un studiu a comparat greutatea copi-
ilor născuţi înainte de chirurgia bariatrică pentru obe-
zitate (macrosomia 34,8%) cu cei al unui grup de fe-
mei după acelaşi tip de chirurgie (macrosomia 7,7%) 
(9). Datele sugerează transmiterea intergeneraţională 
a scăderii toleranţei la glucoză şi a obezităţii pe cale 
nongenetică. Numeroase date clinice şi experimentale 
susţin implicarea epigenetică în apariţia obezităţii, a 
DZ tip 2, a HTA şi a altor afecţiuni. 

PROGRAMAREA MATERNĂ A IMUNITĂŢII 
COPILULUI 

În afară de rolul său nutritiv, laptele matern înde-
plineşte şi alte roluri biologice majore: formarea şi 
modularea imunităţii, transferul de celule vii prin lap-
tele matern, formarea microflorei nou-născutului şi 
sugarului. Capacitatea laptelui matern de a dezvolta şi 
modula imunitatea neonatală şi ulterioară se bazează 
pe transmiterea unei uriaşe cantităţi de informaţie, ex-
primată prin diferite molecule (citokine, interleukine, 
defensine, hormoni, factori de creştere, imunoglobuli-
ne etc.), celule şi microroganisme. Procesul transmi-
terii anticorpilor materni către sistemul imun naiv ne-
onatal este iniţiată transplacentar sub acţiunea 
receptorilor Fc fetali. În colostru şi în laptele matur, 
au fost identificate imunoglobuline de tip IgG, IgM şi 
IgA. Persistenţa anticorpilor materni în circulaţia su-
garilor se menţine până la vârsts de 9 luni şi este de-
pendentă de debutul producţiei active a acestora (10). 
Un rol important îl joacă IgA, abundent reprezentat în 
laptele matern; sub formă de IgA secretor se leagă de 
stratul de mucus care acoperă celulele epiteliale intes-

tinale formând o barieră în faţa germenilor agresivi, 
înainte de contactul cu celulele epiteliale (11). Ca răs-
puns faţă de antigenii intestinali proprii, sistemul 
imun matern produce anticorpi de tip IgA; informaţia 
imună este transferată plasmocitelor mamare, care, la 
rândul lor, preiau producţia aceluiaşi tip de anticorpi 
(sistemul enteromamar). Rezultă colonizarea bacteri-
ană intestinală a nou-născutului cu floră comensală 
similară cu cea din intestinul matern şi limitarea pro-
liferării patogenilor. Efectul transferului de anticorpi 
materni la nou-născuţi şi sugari se manifestă numai pe 
o perioadă relativ scurtă, însă duce la programarea 
ireversibilă a repertoriului imun, sugerându-se că, în 
unele cazuri, anticorpii materni pot influenţa funcţia 
imună pe mai multe generaţii (12). În laptele matern 
se găsesc bacterii vii care provin din ductele mamare 
sau areolă, dar în parte sunt componente intrinseci ale 
laptelui (13). Observaţiile că laptele matern nu este 
steril, chiar colectat aseptic, sprijină idea că acesta 
este o sursă de colonizare bacteriană naturală a intes-
tinului neonatal (12). Originea bacteriilor identificate 
în lapte se găseşte în intestinul matern; observaţia este 
sprijinită de constatarea că fragmente identice de 
ADN bacterian pot fi identificate în fecalele materne, 
sânge, lapte, ca şi în scaunele sugarilor (10). Trans-
ferul bacteriilor viabile sau al materialului genetic al 
acestora este asigurat de celulele mononucleare ma-
terne atât în cursul sarcinii, cât şi după naştere (15). 
Popularea tractului gastrointestinal începe înainte de 
naştere, deoarece fătul ingerează lichid amniotic care 
conţine germeni microbieni (14). Chiar dacă compo-
ziţia microbiotei se schimbă cu vârsta, flora microbia-
nă dobândită de la mamă la naştere şi în cursul ali-
mentaţiei naturale va influenţa pe termen lung 
dezvoltarea mediului microbian intestinal. Programa-
rea imună a intestinului prin lactaţie este asumată şi 
de transferul de leucocitele vii, active, între care ma-
crofagele şi polimorfonuclearele deţin majoritatea. 
Populaţia de limfocite transferate sugarului constă în 
Ly T motile şi interactive, implicate în transferul activ 
de imunitate (16,17); între acestea, celulele reglatoare 
Foxp3 (Treg) deţin un rol important in constituirea 
răspunsului imun tolerogen. Colonizarea bacteriană 
primară a intestinului este prima lecţie de imunitate a 
copilului.

PROGRAMAREA RITMULUI CIRCADIAN AL 
SUGARILOR PRIN ALIMENTAŢIA NATURALĂ

Fiziologia şi comportamentul uman sunt conduse 
de ritmul circadian guvernat de ciclurile lumină/întu-
neric şi de metabolismul energetic, sub reglarea SNC 
(18,19). Formarea ritmului circadian la nou-născuţi şi 
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sugari ritmează perioadele de veghe, somn şi solicită-
rile de alimentaţie. Compoziţia laptelui matern varia-
ză în cursul zilei. Concentraţia de glucocorticoizi este 
de 3 ori mai ridicată în laptele matinal decât în eşanti-
oanele recoltate după-amiaza sau seara, stimulând ac-
tivitatea, pe când nivelul melatoninei este la limita 
detecţiei în cursul zilei, însă în cursul nopţii creşte la 
280 +/- 34 pmol/l (melatonina fiind cunoscută ca 
„hormonul somnului“) (20,21). Pe această cale, ali-
mentaţia naturală funcţionează prin cronosemnale, 
ajutând copilul să diferenţieze perioadele de zi-noapte 
din primele luni de viaţă. 

PROGRAMAREA COMPORTAMENTALĂ A 
COPILULUI PRIN STIMULAREA TACTILĂ 

Este cunoscut faptul că, în primii ani de viaţă, co-
pilul are un comportament fermecător, ceea ce întă-
reşte legăturile afective cu mama, tatăl sau persoanele 
apropiate. Acest sistem complex de relaţionare este 
programat genetic, are scopul de a asigura protecţia şi 
se întâlneşte la toţi puii de mamifere. Cunoscută ca 
teoria ataşamentului (attachment theory) (22), ea 
obiectivează nevoia copilului mic de apărare, de liniş-
te şi de asigurare a aportului alimentar. Comporta-
mentul de ataşare se manifestă pregnant în situaţii de 
alarmă, însoţite de stres emoţional.

PROGRAMAREA RĂSPUNSULUI LA STRES 

În condiţii experimentale (rozătoare), s-a constatat 
că îngrijirea atentă a puilor prin contactul tactil ma-
tern este responsabilă de un răspuns moderat la stres 
(comparativ cu puii deprivaţi de îngrijirea maternă) în 
perioadele următoare de viaţă (23,24). Reacţia la stres 
implică o serie de modificări ale axei hipotalamo-hi-
pofizo-suprarenale (HHSR) traduse prin creşterea 
ACTH, a cortizolului, a catecolaminelor etc. Şi la co-
pii s-a constatat că există o legătură între contactul 
fizic, gradul de îngrijire şi amplitudinea răspunsului la 
stres, atestat de faptul că îngrijirea maternă atentă di-
minuează intensitatea reactivităţii la factorii perturba-
tori din mediu. În aceste situaţii, la nivel molecular, 
s-a demonstrat creşterea expresiei genei GR (gluco-
corticoid receptor) în hipocampus, urmată de scăderea 
răspunsului axului HHSR la stres, modificare trans-
misă epigenetic şi la etape ulterioare de vârstă (24,25). 
Oberlander şi colab. (26) au urmărit relaţia dintre 
comportamentul depresiv/anxios matern în al 3-lea 
trimestru de sarcină şi creşterea gradului de metilare a 
genei receptorului celular pentru glucocorticoizi 
(GRG), urmată de creşterea nivelului cortizolului la 
vârsta de 3 luni în testările efectuate în salivă. La su-

garii în vârstă de 5 luni alimentaţi natural, s-a consta-
tat scăderea gradului de metilare a GRG şi scăderea 
reactivităţii la cortizol, adică alimentaţia naturală con-
tribuie la reglarea fiziologică a comportamentului 
(27). Plânsul sugarului (mai ales pe perioade prelun-
gite) reflectă stresul şi disconfortul copilului şi consti-
tuie o parte din sistemul de urgenţă în comunicarea 
sugar-părinţi (28,29). Prezenţa unei frecvenţe ridicate 
a plânsului (peste 1 kHz) a fost legată de un control 
vocal slab, de reglarea deficitară a răspunsului la stres 
şi poate fi un indicator al integrităţii neurocomporta-
mentale în contextul modificării expresiei GRG (29). 
Este posibil ca modificările epigenetice în functie de 
gradul de metilare a GRG să reprezinte un factor che-
ie în răspunsul la stres, după cum sugerează unele stu-
dii (25,30).

Deoarece glucocorticoizii difuzează liber prin mem-
brana celulară, este important să existe şi un alt meca- 
nism reglator care să limiteze accesul lor de la mamă în 
circulaţia fetală, evitând expresia excesivă a genelor. În 
condiţii fiziologice, există un gradient al glucocorticoizilor 
de 100-1.000 ori mai mare în circulaţia maternă faţă de 
cea fetală. Carenţele din dieta maternă produc scăderea 
activităţii enzimei placentare 11β-hidroxisteroid-dehi-
drogenaza (11β HSD2). În condiţii standard, aceasta 
transformă glucocorticoizii activi în forme fără activitate 
fiziologică, reglând astfel accesul corticosteronului 
matern la făt. Dacă bariera placentară nu este pe deplin 
funcţională, pasajul excesiv de glucocorticoizi materni 
stimulează axul HHSR fetal, cu schimbări somatice şi 
comportamentale ulterioare (anxietate, răspuns la 
stres, HTA) (44).

CONFLICTUL PARENTAL ÎN  
PROGRAMAREA FETALĂ 

Dezvoltarea fetală este controlată prin unitatea 
funcţională dintre mamă, placentă şi făt. Aparent pa-
radoxal, dezvoltarea fătului este determinată de inter-
acţiunea contradictorie dintre genele materne şi pater-
ne în conflictul numit războiul genomic. Efectele 
antagonice sunt determinate de genele imprintate 
(care provin de la un singur părinte) care îşi au origi-
nea în ovul sau spermă. În această situaţie, unele gene 
materne pot fi exprimate, iar cele paterne complet in-
hibate – sau invers, unele gene paterne pot fi active în 
dauna celor materne. 

RĂZBOIUL SEXELOR 

Mama este „interesată“ de supravieţuirea ei, con-
servarea substraturilor şi diminuarea greutăţii fetale, 
transmite gene care restrâng creşterea fetală. Tatăl 
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este „interesat“ în promovarea creşterii fetale, supra-
vieţuire fetală, greutate mai mare la naştere, transmite 
gene paterne ca IGF-2. Factorii IGF-1 şi IGF-2 stimu-
lează creşterea acţionând asupra receptorului IGF-1r. 
Al doilea tip de receptor, a cărui genă este de proveni-
enţă exclusiv maternă, IGF-2r, se opune creşterii prin 
captarea şi degradarea IGF-2 (31,32). 

EXISTĂ O PROGRAMARE COPIL-MAMĂ? 

Primele opinii asupra legăturii complexe între 
mamă şi făt datează din 1993, când Haig (34) a expri-
mat opinia că genele fetale cresc transferul de nutri-
enţi către metabolismul fetal, pe când cele materne 
limitează excesul pasajului acestora. Deşi această opi-
nie poate fi considerată excesivă, trebuie să avem în 
vedere efectele modificărilor vasculare şi endocrine 
generate de făt asupra organismului matern. 

Reglarea fetală a homeostaziei materne se desfăşoară 
pe mai multe planuri: 

 – Vascular – În primele stadii de dezvoltare intrauterină, 
trofoblaştii (celulele marginale ale blastocistului) 
migrează în epiteliul uterin matern şi transformă 
arterele spirale endometriale în vase largi cu re-
zistenţă scăzută. Pe această cale, fluxul sanguin 
uteroplacentar ajunge la 25% din debitul cardiac. 

 – Endocrin – În cursul sarcinii, placenta devine 
un organ endocrin important prin producţia de 
estrogeni, progesteron, gonadotropină corionică 
(hCG), lactogen placentar (hPL) şi derivaţi ai 
hormonului de creştere (IGF1, IGF2) (45).

Sarcina fiziologică se însoţeşte de rezistenţă la in-
sulină ca adaptare fiziologică a mamei pentru a asigu-
ra un aport adecvat de carbohidraţi pentru fătul în 
creştere rapidă (35). Hormonii produşi de placentă 
reglează aportul, absorbţia, utilizarea şi transferul nu-
trienţilor materni către făt (36), totodată fiind la origi-
nea rezistenţei la insulină şi, posibil, a diabetului ges-
taţional. Schimbul bidirecţional de celule vii între 
mamă şi făt a fost evidenţiat în diferite studii, însă 
funcţiile celulelor fetale în ţesuturile materne nu sunt 
clar definite (38-40). Unele celule ale fătului traver-
sează placenta încă din primele săptămâni ale primu-
lui trimestru; transferul feto-matern are loc, probabil, 
în toate sarcinile (39). 

MICROCHIMERISMUL FETO-MATERN

Prezenţa unui număr mic de celule având ca origi-
ne un alt subiect diferit genetic de celulele gazdei, de-
numită microchimerism feto-matern, se caracterizea-
ză prin menţinerea un număr de celule fetale în 
ţesuturile materne pentru o lungă perioadă de timp 
(decenii) (40). Transferul acestora începe la scurt timp 
după implantare (38). Celulele fetale sunt circulante 
în corpul matern, pot coloniza diferite ţesuturi şi pot fi 
găsite în diferite ţesuturi şi organe materne (de exem-
plu, sânge, măduvă osoasă, creier, ficat, tegumente) 
(36). Rolul acestora a fost interpretat fie în interesul 
copilului, fie în interesul mamei. 

FIGURA 1. Controlul 11β hidroxisteroid-dehidrogenazei placentare asupra 
fluxului de glucocorticoizi materni. De remarcat că dexametazona difuzea-
ză liber în spaţiul placentar
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FIGURA 2. Interacţiunea dintre IGF-1, IGF-2 şi receptorii lor în reglarea creşterii 
fetale în modelul experimental la rozătoare; IGF-1 şi IGF-2 stimulează creşterea 
intrauterină acţionând asupra receptorului IGF-1r. Al doilea tip de receptor, 
IGF-2r, se opune creşterii prin degradarea IGF-2 (33)

TABEL 3. Relaţia mamă-copil în cursul sarcinei şi după. Teoria cooperării şi conflictului (negocierea feto-maternă) poate 
elucida rolul microchimerismului celulelor fetale pentru sănătatea mamei (38,41)
Prezenţa celulelor 
fetale

Interesul copilului Interesul mamei

Creier Manipularea sistemului neuroendocrin 
parental (oxitocină, prolactină) pt nutriţie şi 
întărirea ataşamentului faţă de copil

Prezenţa în creier a ADN-ului celulelor fetale paterne** mulţi 
ani după naşterea unui fiu; integrare în circuitele neuronale. 
Rol în diferenţierea neuronilor

Tiroidă Creşterea producţiei de căldură Reglarea producţiei de căldură la un nivel care permite 
optimizarea folosirii resurselor în prezent şi pentru viitorii 
urmaşi

Sân Celulele fetale migrate la nivelul sânului cresc 
producţia de lapte prin factori de stimulare 
sau prin diferenţierea în celule mamare

Modularea producţiei de lapte; alocarea resurselor în prezent 
şi pentru urmaşi

Sistemul imun Inducţia toleranţei materne
Evitarea detecţiei şi distrugerii de către 
sistemul imun matern

Tolerarea materialului fetal semialogenic. Eliminarea celulelor 
fetale care accentuează transferul de resurse la un nivel peste 
cel optimal

** Identificate prin prezenţa cromozomului Y
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Microchimerismul implică toate tipurile de celule 
fetale şi trofoblaşti, dar mai ales celule fetale stem 
(42). Prezenţa unor celule stem-like în diferite linii 
celulare sugerează capacitatea lor de a se transforma 
în celule hematopoetice adulte pe toate liniile (42), în 
celule endoteliale, neuroni, celule musculare netede şi 
cardiomiocite (41). S-au demonstrat migrarea şi rolul 
lor în vindecarea leziunilor produse de naşterea prin 
cezariană prin producerea de colagen tip I, III şi 
TGF-β (43). Pe de altă parte, celulele microchimerice 
fetale, prin evadarea faţă de sistemul imun matern, au 

fost implicate în patogeneza unor cancere şi a unor 
afecţiuni autoimune (de exemplu, LES, sclerodermia) 
(38,41). 

CONCLUZIE

Cu toate aspectele contradictorii, este evident că 
schimbul de hormoni, imunitate, celule reprezintă o 
cale de comunicare bidirecţională mamă-copil, care 
continuă pe alte căi toată viaţa. 
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