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Statusul nutrițional matern, o condiție sine qua non 
pentru evoluția fătului, nou-născutului,

copilului și adultului
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REZUMAT 
Cȃştigul ponderal excesiv al femeii gravide este un factor predictiv pentru obezitatea maternă, cu implicații asupra 
greutății nou-născuților și posibile complicații pe termen scurt și lung. Cȃştigul ponderal ȋn sarcină depinde de fac-
tori etnici, sociali şi de paritate. Exceptând factorii menționați anterior, nu este de neglijat nici impactul major al 
susceptibilității genetice, punându-se în evidență că există trei perioade principale ce influenţează evoluţia fetală, 
și anume periconcepţională, intrauterină şi postnatală. Mediul intrauterin deține un rol esenţial în dezvoltarea opti-
mă a fătului, având efect asupra structurilor şi funcţiilor organelor produsului de concepţie, considerându-se în 
acest moment că bolile adultului îşi au originea în copilărie. Astfel, este bine cunoscută legătura dintre câștigul 
ponderal gestațional excesiv și obezitatea sau bolile metabolice la copil. Mai mult, unele dintre cele mai noi 
informații din literatură sugerează că alergiile, wheezing-ul sau astmul copilului ar putea avea, la rândul lor, legătu-
ră cu statusul nutrițional matern. 
În concluzie, excesul ponderal gestațional deține un rol decisiv în apariţia obezităţii şi bolilor metabolice la copil, de 
aici rezultând importanţa majoră a unei diete echilibrate pe perioada sarcinii pentru a favoriza un câștig ponderal 
optim, cu efect pozitiv asupra bunăstării fetale, care să prevină riscul metabolic al produsului de concepţie.
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INTRODUCERE

Obezitatea reprezintă o problemă importantă de 
sănătate publică, un flagel al secolului XXI, cu mul-
tiple implicații pe termen scurt și lung. Cȃştigul pon-
deral gestațional excesiv este un factor predictiv pen-
tru obezitatea maternă postpartum ce are implicații 
asupra greutății feților (posibilă macrosomie fetală) 
și a greutății la naștere a nou-născuților, cu implicații 
pe termen scurt și mediu ca obezitate în copilărie și 
paralizie cerebrală sau pe termen lung, precum atac 
vascular cerebral, boală coronariană, obezitate, dia-
bet zaharat tip 2 şi astm (1). Rooney şi colab. au do-
vedit că factorii predictivi pentru obezitate la femeia 
gravidă includ cȃştig ponderal prea mare ȋn timpul 
sarcinii şi incapacitatea acestei de a-şi reduce greuta-
tea câștigată în sarcină după 6 luni de la naştere (2).

Institutul de Medicină (IOM) recomandă un anu-
mit cȃştig ponderal la femeia gravidă cu sarcină uni-
fetală în funcție de indicele de masă corporală (IMC) 
de la debutul sarcinii. Astfel, pentru un IMC normal 
la momentul concepţiei (18,5-24,9 kg/m2), se reco-
mandă un cȃştig ponderal de 11,5-16 kg, câștig la 
care complicaţiile pe timpul sarcinii sunt minime (3). 
În schimb, la gravidele cu un IMC mai mare, cȃştigul 
ponderal trebuie sa fie invers proporțional cu IMC-ul. 
Astfel pentru gravidele cu IMC < 18,5 kg/m2, cȃștigul 
ponderal recomandat este de 12,5-18 kg, pentru cele 
cu IMC = 25-29,9 kg/m2, supraponderale, se reco-
mandă un cȃştig ponderal de 7-11,5 kg, iar pentru 
cele obeze cu IMC > 30 kg/m2, câștigul ponderal ar 
trebui să fie de 5-9 kg. La gravida cu sarcină multiplă 
și IMC normal, cȃştigul ponderal ar trebui să fie de 
17-25 kg, la supraponderale 14-23 kg, iar la cele obeze
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11-19 kg (4). O metaanaliză, care a analizat compli-
caţiile secundare cȃştigului ponderal excesiv al gra-
videi asupra sarcinii şi nou-născutului, a evidențiat că
acesta se asociază cu nou-născuți LGA, hipertensiune
sau preeclampsie, demonstrând că, dacă acesta are
loc în primele 20 de săptămȃni gestaţionale, crește
riscul de diabet zaharat gestaţional (5).

FACTORII DE RISC ÎN OBEZITATEA 
MATERNĂ

Este bine cunoscută asocierea dintre cȃştigul pon-
deral ȋn sarcină și morbiditatea maternă. În acest 
sens, un studiu ce a urmărit peste 2,4 milioane gravi-
de ȋn SUA a concluzionat că 31% dintre gravide au 
avut un cȃştig ponderal optim conform IOM, pe când 
aproape jumătate din gravide au avut exces ponderal 
(6). Cȃştigul ponderal ȋn sarcină depinde de factori 
etnici, sociali şi de paritate. Astfel, gravidele fără stu-
dii superioare, cele separate de partener, cele cu situ-
aţie financiară precară şi multiparele au de obicei un 
cȃştig ponderal deficitar in sarcină (7). Studiul lui 
Zhang şi colab. a evidențiat că factorii sociali și eco-
nomici au un impact major asupra prognosticului fe-
tal la naştere şi asupra celui postpartum, dovedind că 
nou-născuții din mame cu educație precară, nivel 
economic scăzut, fumătoare sau cu status nutrițional 
inadecvat prezintă mai frecvent evoluție nefavorabilă 
(8). În schimb într-un studiu realizat de Neves şi co-
lab., educaţia are un rol important, 58,3% dintre gra-
videle cu 8 ani de studiu fiind obeze, în timp ce, în 
cazul celor cu 12 ani de studii, doar 36,6% au fost 
obeze (9). De asemenea, emeza gravidică în primul 
trimestru se asociază mai frecvent cu un deficit pon-
deral ȋn cursul sarcinii, fără un câștig ponderal optim 
până la sfârșitul sarcinii, după cum arată studiul lui 
Meinich (10). Cȃştigul ponderal ȋn primul trimestru 
este esenţial pentru bunăstarea fetală şi greutatea 
acestuia, considerȃndu-se că greutatea la naştere de-
pinde de cȃştigul ponderal ȋn prima jumătate a gesta-
ţiei (11). Karachaliou şi colab. însă consideră că este 
mai importantă greutatea acumulată de gravidă ȋn 
trimestrele 2 şi 3 de sarcină (12). Se pare că emeza 
gravidică din primul trimestru se poate asocia, pe de 
altă parte, și cu excesul ponderal gestațional (13).

Vârsta este un alt factor decisiv pentru câștigul 
ponderal gestațional. Astfel, Stuebe şi colab. au de-
monstrat că gravidele cu vȃrsta de peste 35 ani au 
avut și ele un cȃştig ponderal mai scăzut decȃt cele 
din grupa de vârstă 20-35 ani (13). 

Diferențele etnice pot influența la rândul lor 
evoluția sarcinii și prognosticul fetal. Madzia şi co-
lab. au observat că rasa neagră prezintă un risc mai 
mare pentru cȃştig ponderal gestaţional scăzut şi naş-

tere prematură comparativ cu rasa albă (14). Similar, 
Fontaine şi colab. au concluzionat că gravidele din 
rasa neagră au avut un cȃştig ponderal diminuat ȋn 
toate trimestrele versus rasa albă, cu excepția gravi-
delor subponderale la ȋnceputul sarcinii (15). Kinnu-
nen şi colab. au observat un cȃştig ponderal mai mare 
la 28 săptămȃni de gestație la gravidele est-europene 
versus cele din vestul Europei, cȃt şi faţă de cele din 
Orientul mijlociu. Autorii au arătat, de asemenea, că 
gravidele caucaziene au avut cele mai mari depozite 
de grăsime (16).

Paritatea este corelată cu IMC-ul preconcepţional, 
după cum a demonstrat și studiul lui Paulino şi colab. 
ȋn cazul gravidelor multipare, obezitatea având o in-
cidenţă dublă față de primipare, totuşi cȃştigul pon-
deral gestaţional nefiind asociat cu numărul de naş-
teri ale gravidei (17). Rezultate similare au fost 
evidențiate și în metaanaliza lui Hill şi colab., care a 
concluzionat că multiparele prezintă un IMC crescut 
preconcepţional comparativ cu nuliparele (18). Stu-
diul lui Fraser şi colab. a avut ca scop urmărirea ex-
cesului ponderal restant prin evaluarea valorilor 
IMC, a circumferinţei taliei şi a tensiunii arteriale la 
femei după 16 ani de la naştere. Autorii au demon-
strat că femeile cu un câştig ponderal gestaţional mai 
mic decât recomandările IOM au avut un IMC şi o 
circumferinţă a taliei mai mică decât cele cu exces 
ponderal în sarcină (19).

Diabetul zaharat gestaţional, definit ca diabet za-
harat diagnosticat în trimestrul 2 sau 3 de sarcină la o 
gravidă fără antecedente, reprezintă una dintre prin-
cipalele patologii gestaționale ce se asociază cu un 
câştig ponderal gestaţional excesiv (20). Un studiu 
genetic efectuat de Zhang şi colab. a identificat mai 
multe gene care cresc riscul diabetului zaharat gesta-
ţional, printre care 6 sunt legate de secreţia de insuli-
nă şi una de insulino-rezistență (21).

Fumatul ȋn sarcină se asociază cu un cȃştig ponde-
ral scăzut, demonstrându-se că gravidele care renunţă 
la fumat ȋn timpul sarcinii sau cu puţin timp ȋnainte 
de concepţie prezintă un cȃştig mai mare ponderal în 
comparație cu cele care continuă să fumeze (22). Mai 
mult, feţii din mame fumătoare vor avea greutate mai 
mică la naştere, precum și dimensiuni mai mici ale 
capului şi lungimii femurului ȋncepȃnd cu al doilea 
trimestru de sarcină (23). Astfel, s-a observat că pen-
tru o gravidă multipară fumătoare este necesar un 
câștig ponderal între 16 şi 19 kg versus 5-9 kg în ca-
zul uneia multipare nefumătoare pentru a se menţine 
un risc similar de SGA, fapt care, evident, va promo-
va excesul ponderal restant după naştere (4). Cu toate 
acestea, Poon şi colab. au arătat că, independent de 
aportul caloric în sarcină, gravidele fumătoare au 
născut mai frecvent feţi SGA, concluzionând că nu 
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doar câştigul ponderal în sarcină şi aportul caloric se 
corelează cu greutatea fătului la naştere (24).

Exceptând factorii menționați anterior, nu este de 
neglijat nici impactul major al susceptibilității gene-
tice, punându-se în evidență că există trei perioade 
principale ce influenţează evoluţia fetală, și anume 
periconcepţională, intrauterină şi postnatală (25). În 
plus, Yajnik şi colab. consideră că gametogeneza, 
embriogeneza şi momentul formării placentei repre-
zintă etape esenţiale de prevenţie în prevenirea riscu-
rilor produsului de concepţie (26). 

După Lagadec şi colab., factorii favorabili ce in-
fluenţează calitatea vieţii gravidei, cu efect asupra 
stării de bine a mamei şi fătului sunt nivelul socio-
economic ridicat, primiparitatea, exerciţiile fizice ȋn 
sarcină, în timp ce obezitatea, hiperemeza gravidică, 
fertilizarea in vitro, complicaţiile apărute ȋnainte sau 
pe parcursul sarcinii reprezintă factori cu efect nega-
tiv (27).

IMPACTUL STATUSULUI NUTRIŢIONAL 
AL FEMEII GRAVIDE ASUPRA  

NOU-NĂSCUTULUI

Mediul intrauterin deține un rol esenţial în dezvol-
tarea optimă a fătului, având efect asupra structurilor 
şi funcţiilor organelor produsului de concepţie, con-
siderându-se în acest moment că bolile adultului îşi 
au originea în perioada perinatală (28). Este bine cu-
noscut faptul că nutriția gravidei are impact asupra 
fătului. Astfel, studiul lui Williams şi colab. a demon-
strat că IMC-ul mamei, câştigul ponderal gestațional 
al acesteia şi stilul de viaţă reprezintă factori de risc 
pentru obezitatea produsului de concepţie, fie imedi-
at postpartum prin macrosomie, fie prin apariţia obe-
zitaţii infantile şi creşterea incidenţei diabetului za-
harat (29). Prin urmare, excesul ponderal gestațional 
deține un rol decisiv în apariţia obezităţii şi bolilor 
metabolice la copil, de aici rezultând importanţa ma-
joră a unei diete echilibrate pe perioada sarcinii pen-
tru a favoriza un câștig ponderal optim cu efect pozi-
tiv asupra bunăstării fetale, care să prevină riscul 
metabolic al produsului de concepţie. Atât feţii SGA, 
cât şi cei LGA asociază rate de morbiditate crescute, 
cu creșterea riscului de diabet zaharat tip 2 la cei 
SGA și a celui de supraponderabilitate sau obezitate 
la cei LGA (30). Godfrey şi colab. au concluzionat că 

obezitatea maternă se corelează cu apariţia bolii car-
diovasculare şi a atacului vascular cerebral în perioada 
de adult cu astmul bronșic în perioada copilăriei (1). 
Pe de altă parte, s-a observat că pierderea ponderală 
preconcepțională la femeile obeze poate scădea ris-
cul de obezitate (31). 

Studiul lui Mina şi colab. a demonstrat că nivelu-
rile de cortizol la copiii ce provin din mame obeze, cu 
un nivel suboptim de HDLc, sunt mai mari (32). Tul-
burările neuro-psihice și de inserție socială nu sunt de 
neglijat la pacienții obezi. Astfel, un studiu care a ur-
mărit efectele neuropsihice ale copiilor ce provin din 
mame cu obezitate a observat că acești copii sunt mai 
predispuși pentru a dezvolta un comportament agre-
siv, tulburări ale somnului şi semne de tulburare de 
deficit de atenţie şi de hiperactivitate (ADHD) (33). 

O altă ipoteză demnă de menționat ar fi implicația 
obezității materne în alergiile copilului. Astfel, într-o 
metaanaliză ce a inclus 14 studii, Forno şi colab. au 
constatat prezenţa astmului şi a wheezing-ului ca fi-
ind mai frecvente la copiii proveniți din mame obeze 
(34). În mod similar, Chen şi colab. au corelat alergi-
ile la copii cu IMC-ul mamei şi câştigul ponderal ges-
taţional, evidenţiind prezenţa mai frecventă a whe-
ezing-ului, astmului, rinitei alergice sau a eczemei 
drept consecință a unui câştig ponderal excesiv în 
sarcină, fără a putea însă corela IMC-ul pregestaţio-
nal al mamei cu prezenţa alergiilor (35). Druker şi 
colab. au efectuat, de asemenea, un studiu pe un lot 
reprezentativ de gravide și copii cu dermatită atopică 
și au observat că aceasta se asociază cu câștigul pon-
deral gestațional, fără a fi influenţată de IMC-ul pre-
gestaţional (36). Pe de altă parte, studiul lui Harpsoe 
şi colab. nu a găsit nicio legătură între câştigul pon-
deral în sarcină si dermatita atopică (37).

CONCLUZII

Câștigul ponderal gestațional deține un rol major 
în apariția diferitelor patologii din perioada copilări-
ei. Astfel, greutatea maternă poate avea un rol diho-
tom, asigurând starea de bine a fătului și nou-născu-
tului, sau, dimpotrivă, un status nutrițional matern 
inadecvat va avea un impact negativ asupra dezvoltă-
rii intrauterine a produsului de concepție, dar și ulte-
rior, în ceea ce privește complicațiile pe termen lung 
și scurt ale copilului. 
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