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Dezvoltarea intrauterină

Creștere și dezvoltare 
optimă

Făt

Placen
tă

Mamă

 Mechanisms involved in the developmental programming of adulthood disease.Warner MJ, Ozanne SE Biochem J. 2010



Importan a problemeiț

• Numeroase studii epidemiologice, clinice și 
experimentale au arătat clar că un mediu intrauterin 
compromis are un impact asupra

• ontogenezei

• structurii și funcției diferitelor țesuturi / organe

• poate altera răspunsul  la unele provocări și boli în 
viața ulterioară.

Prenatal stress, glucocorticoids and the programming of adult disease. Cottrell EC, Seckl JR Front Behav Neurosci. 2009



Originea fetală a bolilor adultului
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Yong Li, Pablo G., Lubo Z., Fetal Stress and Programming of Hypoxic/Ischemic-Sensitive Phenotype in the Neonatal Brain: Mechanisms and Possible 
Interventions, Neurobiol.2012





Ferestrele epigenetice (1) 

Mecanismele epigenetice - influen ate de factorii din mediul extern ț
-  în toate etapele dezvoltării 

LY, L., CHAN, D., TRASLER, J.M., Developmental windows of susceptibility for epigenetic inheritance through the male germline, Cell and Develop Biology 2015

Influen a ț cea mai mare  în primele etape ale dezvoltării 
 FERESTRE EPIGENETICE

•Influen a  timpurie a epigeneticii (ferestre epigenetice)  determină ț
starea de sănătate/boala a individului i a urma ilor lui. ș ș
•! Modificările epigenetice se pot transmite  de la o genera ie ț
la alta



Ferestrele epigenetice (2)

 Prima fereastră epigenetică (primele 20 de zile de la conceptie)  
imprinting genomic = expresia specifică, aleatoare a genelor de la 
cei doi genitori

 Imprinting genomic  efect dăunător  asupra dezvoltării fetale 
(tulburări neurologice, de dezvoltare si metabolice) – pe tot parcursul 
vietii 

 Mecanismele implicate (metilarea ADN-ului,modificarea histonelor)  
influentate in special de factorii alimentari (ex. - acid folic admin. 
precoce). 

STEVEN H. ZEISEL., Epigenetic mechanisms for nutrition determinants of later health outcomes   Am J Clin Nutr May 2009
HEIJMANS, B.T., TOBI, E.W., STEIN, A.D., Persistent epigenetic differences associated with prenatal exposure to famine in 
humans 2008



Ferestrele epigenetice (3)

A 2-a fereastra epigenetică  (intrauterin) - sub ac iunea substantelor din ț
lichidul amniotic (toxice, metale grele).

Fumatul, alcoolul i diferitele toxice ș pot trece bariera placentară 
determinând profilului patologic al viitorului copil/adult  patologia adultului 
î i are originea din primele ferestre epigenetice.ș

Mecanismele: activarea genelor patogene i ș dezactivarea genelor protectoare.

Lollycrop -restric ia/excesul proteicț  influen ează mecanismele epigenetice ț
genele implicate în apari ia bolilor croniceț

BRENNER, B.M., MEYER, T.W., HOSTTER, T.H., Dietary protein intake and the progressive nature of kidney disease, N. ENGL. J. MED,  1982 
Sep 9;307(11):652-9



Ferestrele epigenetice (4)

Alte ferestre epigenetice: 
0-1 an
pubertate 
menopauză

Fiecare boală cronică – fereastra epigenetică proprie.

În perioada de adult, factorii de risc ac ionează pe gene sensibilizate anterior ț
de factorii epigenetici implica i în primele ferestre epigenetice.ț

Mecanismele epigenetice – limite, nevoi i sensibilită i în diferitele etape de ș ț
via ă.ț

LY, L., CHAN, D., TRASLER, J.M., Developmental windows of susceptibility for epigenetic inheritance , Cell and Developmental Biology 2015



Rolul factorilor de mediu în determinismul obezității

Factori de 
mediu 
inca 

necunosc
uți
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ntaris

m

Factorii de mediu modifică secvența nucleotidelor de la nivelul 
genelor implicate în determinismul balanței energetice = apariția 
OBEZITĂȚII

Speakman JR, O'Rahilly S Fat: an evolving issue Dis Model Mech. 2012 



Noi gene asociate cu preferința 
părinților pentru dulce și gras

• 1513 participanți din 7 țări (Belgia, Estonia, Germania, 
Ungaria, Italia, Spania, Suedia)

• Determinarea genotipului la copil, folosind Affymetrix 
UK Biobank Axiom 96 Array și utilizarea unui chestionar 
referitor la preferințele alimentare ale părinților

• S-a corelat scorul obținut pentru preferința gustului 
pentru alimente dulci și grase cu harta genomului și IMC 
la copil

• S-au identificat 3 noi gene (PARD3B, MYOZ2 and RGS7) 
asociate cu preferința gustului pentru alimente dulci și 
una (SH3D19) cu preferința gustului pentru alimente 
grase

F Lauria, M MieleNew Genes Associated with Sweet and Fat Preferences: Results from the I.Family GWA 
Study, ECOG Roma 2017



Agregarea familială a 
preferințelor alimentare pentru 

dulce și gras 
• Scopul: agregarea familială a preferințelor alimentare 

pentru alimentele dulci și grase
• 1630 de participanți din 600 de familii (632 părinți, 717 

copii – 7-16 ani) - Germania
• Rezultate: 

• Preferința pentru alimentele dulci și grase s-a corelat statistic 
cu IMC al copiilor și cu prezența obezității în AHC ale părinților, 
susținând modificările epigenetice

C Dering, H Jillani, Heritability and Intraclass Correlation  Coefficients of Fat and Sweet Perception in 
European Families, ECOG Roma 2017



Hipoxia/ischemia placentară

• un nivel redus de oxigen (hipoxie) și un flux sanguin 
scăzut (ischemie) în timpul dezvoltării fetale →

•  care poate provoca diverse complicații în timpul sarcinii 
asociate
Deficitelor neurologice

Tulburărilor de dezvoltare 
ulterioare = OBEZITATE 



Zonele cele mai afectate de 
hipoxie
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Hipoxia/ischemia placentară

-remodelarea inimii 
fetale  
-crește sensibilitatea 
miocardului  la 
ischemie

↑Receptorii 
pulmonari ai  enzimei 
de conversie a 
angiotensinei 
→HT pulmonare

↑ inflamația
  ↑ interlukină-6 (IL-6)
↑ factorul de necroză 
tumorală alfa (TNF-a) 

Tong W, Xue Q, Li Y, Zhang L Maternal hypoxia alters matrix metalloproteinase expression patterns and causes cardiac remodeling in fetal and neonatal 
rats Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2011
Yafeng D, Weijian H, Jiaxue W, Weiner CP. Chronic hypoxemia absent bacterial infection is one cause of the fetal inflammatory response syndrome 
(FIRS) Reprod Sci. 2009 





Alimentația inadecvată în 
perioada gestațională
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Supraalimentația 

maternă 
diete bogate în grăsimi, 

hipercalorice și cu 
conținut ridicat de 

proteine

Subnutriție maternă
diete de restricție calorică 
și proteică sau aport redus 

de vitamine

Yong Li, Pablo G., Lubo Z., Fetal Stress and Programming of Hypoxic/Ischemic-Sensitive Phenotype in the Neonatal Brain: Mechanisms and Possible 
Interventions, Neurobiol.2012



Studii pe animale vs studii umane

 Studii pe animele: 
•  - permit evaluarea modificărilor epigenetice din cadrul 

esuturilor intăț ț  - ficatul i hipotalamus (obezitate, DZ2) ș

•  - posibilitatea studierii mai multor genera ii: diferen iere ț ț
transmisie transgenera ională/intergenera ională ț ț a 
riscului de obezitate mediat de memoria epigenetică a stării de 
nutri ie parentală.ț

 Limitare majoră in studile umane = markerii epigenetici evaluati 
în sângele periferic (nu în esuturile relevante metabolic) ț

S van Dick et al, Recent developments on the role of epigenetics in obesity and metabolic disease, Clinical 
Epigenetics 2015, jul



           Studii pe animale (1)

studiul Factor implicat Patologie descenden iț Mecanism

șoareci Dietă 
bogată în 
grăsimi

Obezitate, 
diabet zaharat

Metilarea ADN-ț 
adipos, hepatocit, 
ovocit

șoareci Prezența DZ DZ Metilarea ADN a 
genelor ce exprimă 
secr Insulina, la nivel 
pancreatic
Și spermatozoizi

șoareci Restricție 
calorică 

Obezitate, DZ Metilarea ADN la niv 
spermei, transmisa la 
F2

șoareci Dieta 
săracă în 
proteine

hipercolesterol
emie

Metilarea ADN la niv 
hepatic

S van Dick et al, Recent developments on the role of epigenetics in obesity and metabolic disease, Clinical 
Epigenetics 2015, jul



         Studii pe animale (2)

Studiul Factor implicat Patologie 
descende iț

Mecanism epigenetic

șobolan
i

Dietă 
hipercalorică 
preconp și 
gestațional

obezitate Metilarea ADN a genelor 
lipogenezei

șobolan
i

Restricție 
calorică în prima 
parte a gestației

Limitarea 
creșterii, 
Obezitate, 
steatoză 
hepatică, DZ

Metilarea ADN a genei 
de expresie IGF1 la nivel 
hepatic, metilare 
cromatină pancreas

oaie Restricție 
calorică 
preconcep,  în 
trim I de sarc 

obezitate Metilare/acetilare 
histone la nivelul 
hipotalamusului și 
hepatic, ovocite

porci Dietă 
hipercalorică 

Adipozitate în 
exces pe spate, 
F1/F2

Metilarea ADN la nivel 
hepatic/ț muscular, și la 
următoarea generație

S van Dick et al, Recent developments on the role of epigenetics in obesity and metabolic disease, Clinical 
Epigenetics 2015, jul



        Studii pe animale (3)

Expunerile nutri ionale în timpul gesta iei ț ț  modificări 
epigenetice în esuturile metabolice cheieț  ale puilor 
(persistente după na tere) ș  modificări permanente ale func iei ț
genei.

Modificările epigenetice influen ează activitatea ț
ovocitelor/spermatozoizilor   impact asupra descenden ilor ț
din genera iile următoareț .

S van Dick et al, Recent developments on the role of epigenetics in obesity and metabolic disease, 
Clinical Epigenetics 2015, jul



Subnutriția maternă în perioada gestațională

• Determină  disfuncții la nivel cerebral, deficite cognitive și tulburări 
de comportament, însoțite de modificări ale excitabilității neuronale, 
precum și de modificări structurale la nivelul cortexului.

• Subnutriția determină modificări EPIGENETICE importante, ce duc la 
afectarea  dezvoltării creierului fetal, având  consecințe de lungă 
durată.

• Determină modificări epigenetice în genele hipotalamice ce 
controlează centrul sațietății.

• Crește atât expresia genei receptorilor pentru glucocorticoizi (GR), cât 
și a receptorilor proopiomelanocortinei (POMC) în creierul fetal, care 
contribuie la programarea fetală pentru  obezitate, boli metabolice și 
boli cardiovasculare. 

Bateson P, Barker D, Clutton-Brock T et al, Developmental plasticity and human health. Nature. 2004 



Foametea olandeză 1944-1945

Popula ia din Olanda ocupată de germani – disponibilitate redusa de ț
alimente (aport mediu zilnic <1000 de kcal timp de  mai multe luni). 

Femeile gravide în acest interval au născut copii cu greutate mică pentru 
vârsta gesta ională.ț

Copiii rezulta i - inciden ă crescută la vârsta de adult pt: ț ț obezitate, diabet, 
boli cardiovasculare i disfunc ie renală.ș ț

Aceseasta cohorta de copii expusă na terea în genera ia următoare a unor ș ț
copii mici pentru vârsta gesta ională ț  pasaj prin genera ii. ț

RC Painter, C Osmond, P Gluckman Transgenerational effects of prenatal exposure to the Dutch famine on  neonatal adiposty and health in later life, BJOG 2008, 



Foametea olandeză 1944-1945

• I trim
• Intoleran a la glucozăț

• Boli Cardiovasculare

• HTA

• Dislipidemie

• Obezitate

• Tulb. afective

RC Painter, C Osmond, P Gluckman Transgenerational effects of prenatal exposure to the Dutch famine on  neonatal adiposty and health in later life, BJOG 2008, 

II trim

Intoleran a la ț
glucoză

Boli pulmonare

Boli renale

III trim

Intoleran a ț
la glucoză



Supraalimentația maternă în perioada 
gestațională 

• dieta bogată în grăsimi și hipercalorică determină creșterea 
nivelelor de   insulină, glucocorticoizii și leptină

• o dietă maternă bogată în grăsimi în timpul sarcinii crește  
susceptibilitatea descendenților la 

• HTA 
• Obezitate
• DZ de tip 2 
• Sindrom metabolic
• Steatoză hepatică nonalcoolică

Elahi MM, Cagampang FR, Mukhtar D, et al. Long-term maternal high-fat feeding from weaning through pregnancy and lactation predisposes offspring to 
hypertension, raised plasma lipids and fatty liver in mice. Br J Nutr. 2009;



Alimentația inadecvată în 
perioada gestațională

• Deficiențe în micronutrienți (vitamine complexe B, vitamina D, zinc, crom și iod) 
sunt asociate cu depresia, anxietatea și alte tulburări neuropsihiatrice la copil.

• Deficitul de omega-3 crește riscul de naștere prematură, nn cu GMVG, tulburări 
de acuitatea vizuală, coordonarea mâinilor și a ochilor, deficit de atenție.

• Vitamina D ajută la menținerea sarcinii, dezvoltarea normală a scheletului și a 
creierului.

• Acidul folic previne malf de tub neural. 
• Iodul →hormon tiroidian necesar dezvoltării normale a SN

• Suplimentarea prenatală cu micronutrienți  poate preveni 
apariția tulburărilor de dezvoltare  la descendenți

Morse NL: Benefits of docosahexaenoic acid, folic acid, vitamin D and iodine on foetal and infant brain development and function following maternal 

supplementation during pregnancy and lactation. Nutrients 2012;



Efectele fumatului în timpul 
sarcinii

Sarcină ectopică
Avort

Placentă previa
Naștere prematură
Hemoragii uterine

Preeclamsie
Secreție lactată 

insuficientă

Retard de creștere 
intrauterină

Greutatea mică la 
naștere

Naștere prematură
Crește mortalitatea 

perinatală

Malformații 
cardiovasc.  

Genitour. Palato 
schizis

Moarte subită
Weezing recurent, 

Astm
Pneumonii 
recurente

Otite frecvente

OBEZITATE

Yong Li, Pablo G., Lubo Z., Fetal Stress and Programming of Hypoxic/Ischemic-Sensitive Phenotype in the Neonatal Brain: Mechanisms and Possible 
Interventions, Neurobiol.2012



Efectele fumatului în timpul 
sarcinii (1)

Studiile epidemiologice, clinice și 
experimentale indică faptul că efectele  
expunerii prenatale la nicotină apar  
mult mai târziu.

Apar tulburări în sinteza, eliberarea, 
recaptarea și turnover-ul 
neurotransmițătorilor.

Bruin JE, Gerstein HC, Holloway AC. Long-term consequences of fetal and neonatal nicotine exposure: a critical review. Toxicol Sci. 2010



Efectele fumatului în timpul 
sarcinii (2)

Cele mai afectate 
zone sunt: 
cortexul, 
hipocampul și 
cerebelul,

având drept efect  
deficite de 
procesare 
cognitivă și 
auditivă.

Dwyer JB, McQuown SC, Leslie FM. The dynamic effects of nicotine on the developing brain. Pharmacol Ther. 2009



Efectele fumatului în timpul 
sarcinii (3)

Modifică secreția 
dopaminei și a 
noradrenalinei din 
trunchiul cerebral (SN, VTA, 
respectiv LC)) 
determinând:

 hiperactivitate 
 deficit de atenție
 abuzul de 

substanțe
Dwyer JB, McQuown SC, Leslie FM. The dynamic effects of nicotine on the developing brain. Pharmacol Ther. 2009



Efectele consumului de alcool în 
timpul sarcinii
•  Depind de o serie de factori:

•  dozele
•  timpul de expunere
•  vârsta gestațională

• SINDROMUL ALCOOLIC FETAL (SAF) 
• cea mai gravă formă a tulburărilor din spectrul alcoolului,
• apare la 0,3-2,2 /1000 de copii în SUA
•  manifestat prin: 

• întârzierea creșterii prenatale și postnatale precoce, obezitate 
• dezvoltarea neurologică întârziată
• dificultăți de învățare, memorie, atenție,
• tulburări de comportament, în gestionarea și rezolvarea problemelor
• malformații cranio-faciale

Ripabelli G, Cimmino L, Grasso GM. [Alcohol consumption, pregnancy and fetal alcohol syndrome: implications in public health and preventive strategies] 
Ann Ig. 2006



SINDROMUL ALCOOLIC FETAL 
(SAF) 

Jones KL, Hoyme HE, Robinson LK, Del Campo M, et al.Fetal alcohol spectrum disorders: Extending the range of structural defects. Am J Med Genet A. 
2010



Efectele consumului de cocaină

• Deși abuzul de cocaină a început să scadă în ultimii ani, acesta este încă 
unul dintre preocupările majore ale sănătății publice din cauza 
potențialelor sale efecte pe termen lung, în special pentru descendenții 
expuși prenatal la cocaină.

• efect farmacologic = inhibarea reabsorbției sinaptice a catecolaminei, 
dopaminei și serotoninei,

• poate induce vasoconstricție intensă → la hipoxie / ischemie fetală
• La copil: 

     - microcefalie                                              - malformații/hemoragii 
cerebrale, 

     - tulburări de somn                                    - tetrapareză spastică, 

     - obezitate                                                   - comportament agresiv, 

     - anxietate, depresie                                  - malformații cardiovasculare
Yong Li, Pablo G., Lubo Z., Fetal Stress and Programming of Hypoxic/Ischemic-Sensitive Phenotype in the Neonatal Brain: Mechanisms and Possible 
Interventions, Neurobiol.2012



Expunerea la stres prelungit

• Stresul fetal reprogramează vulnerabilitatea la boli mai târziu în 
viață.

• Expunerea prenatală la stresul matern este semnificativ asociată cu 
scăderea funcțiilor cognitive, afectarea psihică și obezitatea  
copilului, 

• Stresul fetal acționează la nivel celular și molecular pentru a 
influența dezvoltarea creierului.

• Mecanism
• - creșterea conc gluco-corticoizilor, crește nr de receptori în 

amigdala, asociată cu frica și anxietatea exagerată la copil
• - modificarea permeabilității membranei placentare

Yong Li, Pablo G., Lubo Z., Fetal Stress and Programming of Hypoxic/Ischemic-Sensitive Phenotype in the Neonatal Brain: Mechanisms and Possible 
Interventions, Neurobiol.2012



• Studiu multicentric în desfășurare
• 17 centre, 12 țări
• Aprox 16.000 familii
• Aspecte de epidemiologie a obezității 

copilului
• Comportament alimentar parental 
• Efectele factorilor de mediu asupra 

genomului (activitate fizică, timp 
petrecut în fața ecranului, durata 
somnului)



Influența nivelului socio-
economic și statusului de 

emigrant
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Nivel scăzut/mediu Nivel Înalt

• Un nivel socio-economic și educațional scăzut se corelează cu 
un risc crescut de obezitate, atăt la populațile native, cât și la 

cele migrate

• Un nivel socio-economic și educațional înalt se corelează cu 
un risc scăzut de obezitate, atât la populațile native, cât și la 

cele migrate

I Family EC FP& Project 266044 ECOG ROMA 2017



Nutrigenetica

Studiază rela ia dintre varia iile genetice si necesarul de nutrien i, ț ț ț
(diferit pentru fiecare individ)

TESTE NUTRIGENICE: determină varia iile genetice din ADN ț  
baza recomandărilor nutri ionale personalizateț .

- 400 de markeri / 99 de gene. 

- O singura testare/individ/viata  monitorizare periodică pe pachete de 
teste de biochimie. 

- Preventia boli/optimizarea tratamentulului prin mijloace specifice 
nutri iei personalizate (tratamentul cu statine).ț

Mihai Niculescu Beneficiile testării nutrigenetice -Politici de sănătate, noiembrie 2016



Teste nutrigenetice - exemple

1. Produs de conceptie  pt. diminuarea la nou-născut a riscurilor de  
dezvoltare malforma ii/boli asociate unei ț nutri ii inadecvate ț în timpul 
sarcinii sau alăptării.

2. Adul i sănăto iț ș   stabilirea intelor nutri ionale cu mare exactitate - ț ț
func ie de terenul genetic. ț

                                        aprecierea riscului de aparitie a bolilor metabolice

3. Sportivi  determinarea necesarului nutri ional la persoanele cu ț
activitate fizică intensă. 

Mihai Niculescu Beneficiile testării nutrigenetice -Politici de sănătate, noiembrie 2016



Realizarea unor scoruri 
predictive de risc a apariției  

obezității la copil

AlăptareGreutatea la naștereGreutatea părințilorFumat în timpul sarcinii
Diversificarea alimentației 

sugarului

J Rose1, S A Redsell et al, Using Interactive Digital Technology to Predict and Prevent Childhood Overweight, 
ECOG-Roma 2017



ROLUL MEDICULUI

 Asigură interfa a între factorii de risc i viitoarele mame  - ț ș
limitarea expuneri la FR, prin:

- identificarea FR la care se expune viitoarea mamă

- con tientizarea impactului FR asupra stării de sănătate a viitorului ș
copil

- motivarea mamei pentru a evita  factorii de risc

- tratarea bolilor sistemice ce pot determina  insuficien ă placentarăț

- îmbunătă irea stării nutri ionale a mamei cu o dietă echilibrată ț ț
optimă care furnizează macro i / sau micro nutrien i.ș ț



Concluzii (1)

Stresul prenatal - hipoxia, malnutri ia, nicotina, cocaina, ț
etanolul i stresul matern -  determină tulburări de comportament, ș
obezitate, boli cardiovasculare i metabolice în via a ulterioară.ș ț

FR din mediu  influen ează activitatea genelor prin mecanisme ț
epigenetice  starea de BOALĂ.

Impactul FR este cu atât mai puternic cu cât inteven ia are loc în ț
primele ferestre epigenetice.



Concluzii (2)

Expunerea nutri ională inadecvată încă din perioada ț
preconcep ională ț  cre terea prevalen ei bolilor cronice (ș ț obezitate, 
DZ2, BCV, etc.)

Nutrigenomica – preocupare actuală privind adaptarea dietei la 
particularită ile metabolice ale individului, a stării fiziologice (sarcina, ț
alăptare), afec iunilor asociate, efort fizic.ț

Rolul medicului  consilierea gravidei în vederea limitării expunerii la 
FR i prevenirea apari iei obezită ii copilului.ș ț ț



Vă 
mulțumesc!
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