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Özet : Yüzyılımızda sigara içen hamile kadın sayısı giderek artOysa, hamilelik sırasında sigara içmenin gebelik fonksiyonları
ve fötaı gelişmeye çeşitli zararlı etkileri olduğu bilinmektedir. Dozla
oranlı biçimde artan bu etkiler şöyle özetlenebilir :
mıştır.

Gebelik sırasında sigara içen annelerin bebeklerinde döğum ağ ırlı
ortalama 200 g daha düşüktür ve bu gelişme eksikliği çocuk büyürken de devam edebilir.
ğı

Sigara i{:enlerde spontan düşük, ölü doğum ve perinatal ölüm oran·
da daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Ayrıca ani çocuk ölümleri
ve doğum sonrası hastalık oranı da artmaktadır.
larının

Hamilelikte sigara içilmesinin bebekte bazı fonksiyonel bozukluklara yol açtığı, hatta 7 - 11 yaşına kadar çocuğun nörolojik ve entellektüel yeteneğini azalttı ğı gösterilmiştir.
Sigara içenlerde gebelik komplikasyonların ın artmış olması, ayrıca
nikotin ve kan karboksihemoglobin düzeyinde artma
· yap ması nedeni ile uterus içi hipoksiye yol açarak bu etkileri oluştur
sigaranın içerdiği

duğu dü şünülmektedir.

SMOKING DURING PREGNANCY
Sunıınary : In our century there has been a significant increase
in the number of pregnant women who snıoke, although there has been
great concern that smoking has a number of undesirable maternal and
fetal effects. These dose related effects can be summarized as follows :

Birth weight of the babies of smoking mothers are on the average
200 g less than those of nonsmokers and postnatal studies suggest that
these effects of tobacco smoke on growth may be long lasting.

(•) H. Ü. Eczacılık Fakültesi, Analitik Toksikoloji Bölümü, Hacettepe - An·
ltara.
(**) H. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Bölümü, Hacettepe -Ankara.
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göstermektedir.
Doğuın Ağırlığı
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tahm ini için güvenilir bir ön veridir. Ağırlığı 1500 g'ın altındaki bebeklerde ölüm oranı % 45'dir. Bu
oran 2500 g ağırlığa kada r önemli
ölçüde azalır. 3500 - 4000 g arasında
çok düşüktür, 4000 g'm üzerinde tekrar artm aya başlar !4). Daha genel
bir ifade ile, doğum ağırlığı 2500
g'dan az olan bebeklerde ölüm ora·
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risk
le
neden
Bu
(5).
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e
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bebeklerinde
neler in
azalkıyasla önemli ölçüde ağırlık
ması olduğu - Üzerinde -birleşmekte
dir. Bu azalm a ortal ama 200 g olup
40 - 430 g ar-asında değişir (1,6 -10).
Bebeğin doğum ağırlığı

~-

Ağırlık azalması

prematüriteye
uterus içi büyümenin gecikmesine bağlıdır. Nitekim sigara içimi gebelik süresini etkilemez veya
birkaç gün kısaltır tll). Azalma içilen sigara sayısı ile, yani dozla iliş
kilidir (12). Hamilelik süresince sigara içmeyen veya erken devredı:!
bırakan sigara tiryakilerinin bebeklerinin ağırlığı hiç içmeyenlerden
farklı değildir (13). Bu da sigara
içenin fizyolojik özelliklerinin değil, fakat sigara içiminin ana neden olduğunu gösterir.
Mamafih
gebelik sırasında sigara ile ilgili
raktörlerin fötal büyüme ve geliş
r:ıeye ençok etkili olduğu bir «kritik
periyod»un varlığı konusunda fikir birliği yoktur.
Ayrıca sigara içenlerin bebeklerinin içmeyenlere kıyasla daha
kısa (...... 1.4cm) doğduğu (7, 8, 14),
baş çevrelerinin de daha dar olduğu (15, 16) gözlenmiştir. Ancak boyla ağırlık eşlendiğinde boy farkının
önemli olmadığı ortaya çıkmakta
dır (17). Bu da boy farkının ağırlık
değil,

azalmasına bağlı

olduğunu

düşün

dürür. Bununla beraber annenin yetersiz beslendiği hallerde bebekler
ince ve uzundur ve genellikle postnatal dönemde bunu telafi ederler.
Oysa sigara içenlerin bebekleri
postnatal dönemde de normalin altında kalırlar <14) . Hatta sigara içimine bağlı gelişme geriliğinin ileri
yaşlarda da devam ettiği çeşitli çalışmalarla

belirlenmiştir

(18, 19).

Fötal Ölümler

Çok sayıda retrospektif ve prospektif çalışmanın sonuçlarına göre

sigara içenlerde spontan düşük or.anı yüksektir (20 - 22).
Yaş, itiyadi
spontan düşük, indüklenmiş düşük
gibi efüili diğer faktörler dikkatle
değerlendirildiğinde
bile spontan
düşük oranının sigara içimi ile iki
katı arttığı görülmektedir (22).
Sigara içenlerde ölü doğum ve
perinatal ölüm oranı da yüksektir
(1). Bu oran içilen
sigara sayısı
ile ilişki gösterir. Düşük doğum ağırlığı ile perinatal ölüm arasındaki
ilişki yanında «abruptio placenta»,
«placenta praevia» gibi placental
bozukluklar, prematürite, pnömonl
ve diğer solunum bozukluklan da
bu konuda etkendir (23). Artış genellikle % 30 - 35 oranında olmakla
birlikte bazı araştırmalara göre iki
katına çıkabilmektedir.
Gebeliğ i n

erken dönemindeki
spontan düşüklerde genellikle fötusta kromozon kırılmaları ve/veya
malformasyonlar görülür. Bu nedenle, eğer sigara içimi anomalilere
sebep oluyorsa, bunlar yaşamı engelleyi,ci anomaliler dir diye düşünü
lebilir. Dolayısı ile sigara içenlerdeki spontan düşük sıklığının fazlalı
ğı fötal hasara bağlanabilir. Ancak,
annenin yaşı da göz önüne alındı
ğında sigara içen kadınlarda bunu
kanıtlayacak kromozomal hasar bulguları yoktur. Sağ kalanlarda görülen malformasyonlarla
sigaranın
ilişkisi konusunda da bazı tartışma
lar vardır. Anensefali, konjenital
kalp bozuklukları , ürojenital bozukluklar ve yarık damak gibi malformasyon sıklığının sigara içenlerde fazla olduğu ileri sürülmüştür
(24). Özellikle santral sinir siste7

mi, göz ve kulak anomalilerinin sigara ile arttığı ileri sürülmekte ise
de aksi görüşler de dikkate alındı
ğında genel bir değerlendirme ile
sigaranın malformasyon konusunda
önemli bir etken olmadı ğı söylenebilir.
Ani Bebek Ölümü Sendromu ve
Postnataı

Morbidite

üç retrospektif ve bir prospektif çalışmanın verileri sigara içenlerde ani çocuk ölümlerinin daha
belirlemektedir
görüldüğünü
sık
(25 - 28). Ölüm oranı içilen sigara
sayısı ile ilişki gösterir (26) . Ancak
yine de bu artışın uterus içinde sigaraya maruz kalma sonucu mu olduğu, yoksa doğumdan sonra sigara
pasif temasa mı bağlı
dumanıyla
olduğu henüz açık değildir.
Sigara içimi ile

doğum

sonrası

hastalık oranı arasında

da önemli
bir ilişki vardır. 10672 bebekte yapı
lan bir araştırmaya göre 6 - 9 aylık
bebeklerde hastaneye başvurma oranı gebelik sırasında sigara içimi ile
önemli derecede artmaktadır 129).
Bronşit ve pnömoni nedeni ile gelişler önemli ölçüde fazladır. Ancak
bir yaşından sonra farklar önemsizleşmektedir.

Sigara içen annelerde plasenta!
aril hidrokarbon hidroksilaz aktivitesinde ileri derecede artmalar gözlenmiştir (7, 30) . Bu enzim sistemi
sigara dumanında da bulunan karsinojenik polisiklik aromatik hid·
steroidlerin,
rokarbonların, ayrıca
insektisitlerin ve çeşitli diğer çevresel kimyasal maddelerin metaboliz8

önemli role sahiptir. Ancak bazı hayvan deneylerinin pozitif sonuçlarına (31) ve sigara içenlerde kanser riskinin yüksekliğine
karşın, mevcut verilere göre sigara
içimi ile transplasental kanser arasında ilişki yoktur.
malarında

Fonksiyonel Etkiler
Annenin sigara içmesini takip
eden birkaç dakika içinde fötusta
solunum hareketlerinde azalma ve
kalp hızında artma gözlenir ve bu
ortalama 90 dakika devam eder 132,
33). Bu etkinin karbon monoksit
veya diğer sigara bileşenlerinden
çok, nikotinle ilgili olduğu gösterilmiştir

(33) .

Doğum ağırlığı düşük

olanlarda apne ve fötal soluma hareketlerinde azalma daha fazladır.
Sigara içimi Apgar skoru fazla
etkilemez (34) . Ancak baş çevirme
ve emme fonksiyonlarında önemli
ölçüde azalma olmaktadır (35) . Böyle bebekler çevreye ve gördüklerine
karşı daha az ilgi gösterirler ve baş
larını sola çevirerek atipik bir yatma tarzları vardır (36). Diğer taraftan sigara içen annelerin çocukçocukluk hiperaktivitesi
larında
yüksektir (37) .
Hamilelikte sigara içiminin uzun süreli etkileri İngiltere'de 11
yaşa kadar izlenen 1200 (19), Kanada'da 6,5 yaşa kadar izlenen 319
(18), A.B.D. de ise 7 yaşa kadar izlenen 28000 çocuk (38) üzerinde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Veriler,
7 yaş çocuklarında okuma yeteneğinde önemli ölçüde düşüklük, 11
yaşındaki çocuklarda genel yetenek,

anlama ve matematik
testlerinde önemli ölçüde düşük not
alma gözlendiğini ve sonuç olarak
sigara içiminin nörolojik ve entellektüel gelişimi yavaşlattığını göstermektedir.
okuduğunu

Sigaranın

rinin

Hamilelikteki Etkile-

Mekanizması

Sigara içimi ile fötusun uterus
içi gelişmesinde gecikme, perinatal
bozukluk ve ölüm oranında artma,
doğum sonrası fonksiyonlarda eksiklik gibi etkiler arasındaki ilişki
kesin olmakla birlikte temel mekanizma aydınlatılmış değildir. Mevcut veriler ana etkenin bazı gebelik
komplikasyonları ve karboksihemoglobin
düzeylerinin yükselmesine
ilişkin fötal oksijen eksikliği olduğunu düşündürmektedir. Bu konu
ile ilgili çeşitli hipotezler şöyle özetlenebilir.
1) Gebelik

komplikasyonları

:

Sigara içenlerde antepartum ka·
nama, membranların erken yırtı l
ması, abruptio placenta,
placenta
praevia, göbek kordonu
iltihabı,
amniyotik sıvı infeksiyonu gibi ge·
belik komplikasyonları daha
sık
gözlenir (1, 34, 39). Bunların hepsi
uterus içi hipoksiye ve sonuçta gelişme gecikmesi ve ölüme
sebep
olabilir. İlginç olan husus, plasenta! bozukluklarda annenin o esnadaki sigara içme alışkanlığından
çok sigara içilen yıl sayısının önemli olmasıd ır (40). Sigara içenlerde
preeklampsi sıklığı düşüktür, fakat
toksemi gelişirse prenatal ölüm ris-

ki içmeyenlerden daha yüksek olmaktadır (41) .
2) Annenin kilosu
Sigara
içenlerde beslenmenin genellikle
bozuk olması sonucu annenin yeterince kilo almamasının, fötusun
gelişmesini geciktirdiğini düşündür
müşse de veriler bu hipotezi
teklememektedir.

des-

3) Yapısal hipotez
Söz konusu etkilerin sigara içimine değil sigara içene ait faktörlere bağ
lı olduğunu iddia eden bu hipotez
(42), hamilelik süresince sigara iç·
meyi kesen tiryakilerin bebeklerinin içmeyenlerden farklı olmaması
ve aynı annenin bir hamilelikte
içip diğerinde içmemesi sonucunda
görülen farkların sigara
içimiyle
paralellik göstermesi bulguları ile
zıt düşmektedir. Dolayısı ile etke·
nin sigara içimi olduğu kabul edilmektedir.
4) Hipoksi
En çok kabul
gören hipotez sigaranın uterus içi
hipoksiye ·neden olarak fötus ve
sonradan da bebeği etkilediğidir.
Hipqksinin nedeni kan karbonmonoksit düzeyinde artış, solunum enzimlerinin inhibisyonu veya nikotin . etkisiyle _adrenerjik aktivitedeki
artış sonucu fötal kan akımındaki
azalma olabilir.
Kronik olarak sigara içenlerde
karboksihemoglobin düzeyi %2 - 14
(içmeyenlerde %0.4 - 4.4), bu kişile
rin yeni doğan bebeklerinde ise
% 1.1- 9.2 (içmeyenlerinkinde %0.2 3.6) dir (43). Oysa karboksihemoglobin oluşumu kanın oksijen taşı9

büyük ölçüde azaltır. Diğer tarafian karbonmon oksit, taşınmakta olan oksijenin hedimo~lobine afinetisini artırıp
sosiyasyonu nu azaltarak fötal dokuya oksijen transferini engeller
(1). Böylece sigara içimi, kan karboksihemoglobirı. düzeyini artırar ak
ve dokuya oksijen transferi işlemi
oksijenlenmeyi
ni bozarak fötal
fetusun
yetersizliği
azaltır. Oksijen
özel~
gelişimini engellediği gibi,
likle oksijen düzeyinin normalin

rna

yeteneğini

diğer bazı

Sonuç ve Yorum
gibi sigara içimi

Görü ldü ğü

1)
2)

düşük

olasılığını

azaltır

ağırlığını

Doğum

4)

Fötal ve perinatal

ölüm

oranını artırır

önemli faktör nikotinin

6)

Doğum sonrası hastalık sık
lığını artırır

sebep olduğu kateşolamin salıveril
mesindeki artıştır . Kateşolaminler
nedeuterusta vazokonstriksiyon
azalakımının
kan
plasenta!
niyle
föSonuçta
masına sebep olurlar.
tusa besin ve oksijen taşınması kı
sı tlanmış olur.
Sigara içenlerde «plasenta

ağır

ifa·
yükde edilen plasenta katsayısı
sektir (44). Nitekim aynı durum
yüksek yerlerde yaşayan hamile·
lerde ve anemik hamilelerd e de gö·
rülür. Gözlenen bu plasenta! hipertrofi, azalan oksijen transferini
artırmak üzere gelişen bir kompen.
sasyon mekanizmasının sonucudur .

lığı/doğum ağırlığı»

Spontan

3)

tehlikelidir.
İkinci

komplikasyonlarını

artırır

5)

doğum

Gebelik
artırı r

anında

altına düşebildiği

enzim aktiviteleri nde de
olması mümkündü r.

d e ğişiklikler

şeklinde

plasenta çeşitli hormonların ve besinlerin değişiminin yapıldığı yer olduğu için, bu dokunun metabolik aktivitesin deki değişildikler uterus içi gelişmeyi etkileyecektir. Nitekim sigara içenlerde arilhidroka rbon hidroksilaz
aktivitesinde art ış olduğuna göre

(Uzun sürede)

Gelişmeyi

azaltır

7)

Nörolojik fonksiyon ve entellektüel kapasiteyi azaltır .

Bu etkilerin tümü doz . cevap
göstermektedir. Sebep muhtemelen ı..İterus içi hipoksi ve buna
bağlı fötal gelişim azalmasıdır. Ni·
kotin ve katran içeriği düşürülmüş
sigaralar ile (45) filtreli sigaralar
(46) da bu konuya çözüm getirmemiştir. O halde çözüm için tek yol
hamilelik sırasında sigara içme.
mektir. üstelik hamilelikle ilgili
sorunlar içinde en kolaylıkla engellenebilecek risk faktörü de sigailişkisi

radır.

(Geliş

Tarihi : 17.11.1981)
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