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Przedstawiana praca jest przegl¹dem literatury naukowej w zakresie
mechanizmów niekorzystnego wp³ywu
o³owiu na przebieg ci¹¿y i rozwój
dziecka. Autorzy omawiaj¹ metabolizm
tego pierwiastka w ustroju, jak równie¿
mechanizm jego toksycznego dzia³ania ze szczególnym uwzglêdnieniem
transportu przez ³o¿ysko oraz wynikaj¹cych st¹d szkodliwych konsekwencji dla p³odu. Omówiono tak¿e wyniki
badañ wskazuj¹cych na zwi¹zek pomiêdzy ekspozycj¹ kobiety ciê¿arnej a
póniejszym rozwojem umys³owym
dziecka.

Presented work is a review of scientific literature regarding mechanisms of adverse effect of lead exposure on pregnancy and child development. The authors discuss lead metabolism in human body and also determine the mechanism of toxic lead
effect with a special emphasis placed
on its trans-placental transport and the
resulting detrimental effects for the
fetus. We also discuss the results of
studies indicating a correlation between the lead exposition of pregnant
women and developmental deficits in
the infant.

Wstêp
O³ów (Pb) jest jednym z najbardziej toksycznych metali ciê¿kich. Jego szkodliwy
wp³yw na organizm cz³owieka znany by³ ju¿
w staro¿ytnoci. Poniewa¿ zagro¿enie o³owiem w ostatnich dwudziestu latach uleg³o
znacznemu zmniejszeniu w wyniku wprowadzenia i rozpowszechnienia bezo³owiowych
paliw oraz rezygnacji ze stosowania o³owiu
w farbach i instalacjach wodno-kanalizacyjnych ostre lub przewlek³e zatrucia du¿ymi
dawkami tego pierwiastka nale¿¹ do rzadkoci. Na pierwsze miejsce wysunê³o siê
natomiast przewlek³e nara¿enie na niskie
stê¿enia o³owiu, dotycz¹ce w du¿ym stopniu kobiet w ci¹¿y i ma³ych dzieci [13]. Dla
potrzeb oceny indywidualnego nara¿enia
dzieci na o³ów w Centers for Disease Control (CDC) w Atlancie opracowano kryteria
interpretacyjne wyników badañ, które s¹
obecnie powszechnie stosowane, równie¿
w Polsce. Jako graniczne i bezpieczne dla
dzieci stê¿enie o³owiu we krwi uznano 10
µg/dl (rycina 1) [7].
W populacji osób doros³ych palenie tytoniu jest uznawane za znacz¹ce ród³o
wzrostu stê¿enia o³owiu we krwi, a rednie
stê¿enia tego pierwiastka zarówno u mê¿czyzn jak i kobiet s¹ o 15% wy¿sze u pal¹cych ni¿ u abstynentów tytoniowych. Wed³ug doniesieñ prezentowanych przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO) w dymie
tytoniowym pochodz¹cym z wypalenia jednego papierosa mo¿e znajdowaæ siê od 17
do 980 ng Pb.
Polska nale¿y do krajów, w których odsetek osób pal¹cych tytoñ przekracza 40%
populacji, w tym palenie tytoniu deklaruje
30% kobiet w wieku reprodukcyjnym. Badania przeprowadzone w Instytucie Matki i

Dziecka potwierdzaj¹, ¿e odsetek kobiet
pal¹cych w czasie ci¹¿y jest wysoki i wynosi od 25 do 30% [31]. Oko³o 60% kobiet ciê¿arnych podlega biernej ekspozycji na dym
tytoniowy w miejscu pracy lub w domu.
Biodostêpnoæ o³owiu zale¿y miêdzy
innymi od drogi nara¿enia i jest wzglêdnie
niska przy nara¿eniu doustnym (5-30%)
natomiast przy nara¿eniu inhalacyjnym
wzrasta do 50%. Po wch³oniêciu przez p³uca pierwiastek ten dostaje siê do krwioobiegu i jest wi¹zany przez erytrocyty. O³ów w
du¿ych dawkach wywo³uje objawy ostrego
zatrucia, a przy przewlek³ym nara¿eniu na
ma³e dawki kumuluje siê w organizmie, ulegaj¹c dystrybucji narz¹dowej (w¹troba, nerki, p³uca, trzustka, ledziona, mózg) i gromadzi siê w koæcu. Stê¿enie o³owiu w kociach, w przeciwieñstwie do tkanek miêkkich, zwiêksza siê przez ca³e ¿ycie i stanowi odzwierciedlenie wielkoci ekspozycji.
Okres pó³trwania tego pierwiastka jest d³ugi i wynosi oko³o 15 lat. Osoczowe stê¿enia
o³owiu wykazuj¹ korelacjê z jego zawartoci¹ w kociach. Podczas ci¹¿y dochodzi
do uwalniania o³owiu z koæca matki i zwiêkszenia ekspozycji p³odu, gdy¿ nie istnieje
obronna bariera ³o¿yskowa dla transportu
tego pierwiastka. Zawartoæ o³owiu w kociach jest u kobiet pal¹cych wysoka
[8,15,19,21]. Ze wzglêdu na mobilizacjê o³owiu z koci zagro¿enie dla p³odu istnieje równie¿ u kobiet, które rzuci³y palenie w czasie
trwania ci¹¿y. Z danych literaturowych wiadomo, ¿e ekspozycja na o³ów podczas ci¹¿y mo¿e byæ przyczyn¹ zwiêkszonego ryzyka poronieñ samoistnych, porodów przedwczesnych oraz wewn¹trzmacicznego ograniczenia wzrostu p³odu i ma³ej masy urodzeniowej [1,3,16,17,29].
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Transport przez ³o¿ysko
O³ów wywiera bezporednio toksyczny
wp³yw na przebieg ci¹¿y poprzez ingerencjê w strukturê ³o¿yska i jego funkcje metaboliczne. O³ów uwalniany podczas ci¹¿y z
koæca matki przenika swobodnie do p³ynu
owodniowego i tkanek p³odu zwiêkszaj¹c
ekspozycjê p³odu.
Z badañ eksperymentalnych przeprowadzonych na zwierzêtach wynika, ¿e
transport o³owiu do zarodka i p³odu zachodzi od pocz¹tku ci¹¿y, zwiêkszaj¹c siê stopniowo wraz z jej przebiegiem. Nieorganiczne zwi¹zki o³owiu podane w dawce 35mg/
kg masy cia³a szczurom, w 9 dniu ci¹¿y powodowa³y zaburzenia w rozwoju p³odu, a
miêdzy 10 a 15 dniem ci¹¿y dzia³a³y embriotoksycznie [36]. Badania Danielson i
wsp. [11] przeprowadzone równie¿ na modelu zwierzêcym wykaza³y, ¿e o³ów podawany od 8-9 dnia ci¹¿y pojawia siê w erytrocytach p³odu, a od 12 dnia kumuluje siê
w¹trobie. Magazynowanie w uk³adzie szkieletowym zaczyna siê od 13 dnia i stopniowo zwiêksza siê wraz z wiekiem ci¹¿y. W
póniejszym okresie autorzy stwierdzili silny wychwyt o³owiu przez korê nerki a nieco
s³abszy w worku ¿ó³tkowym i ³o¿ysku tych
zwierz¹t. Badania przeprowadzone u ludzi
potwierdzi³y obecnoæ o³owiu w w¹trobie
p³odu ju¿ od 12-14 tygodnia ci¹¿y, a nastêpnie wzrost puli tego pierwiastka a¿ do porodu. Wy¿sza ni¿ w krwi ¿ylnej zawartoæ o³owiu w tkance ³o¿yska wynika z kumulowania tego metalu w postaci trwa³ych wi¹zañ
z metalotionein¹ ³o¿yskow¹ [32]. Palenie tytoniu w istotny sposób wp³ywa na powiêkszenie puli tego pierwiastka zarówno we
krwi matki, tkance ³o¿yska jak i we krwi pêpowinowej [24,32,35]. Stwierdzono cis³¹
zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem o³owiu we
krwi pêpowinowej a paleniem tytoniu przez
matkê [20,28,37]. W badaniach Zarêby i
wsp. [37] poziom tego pierwiastka by³ istotnie statystycznie wy¿szy w grupie matek
pal¹cych (5,8 µg/dl vs 5,2 µg/dl; p<0.01)
oraz we krwi pêpowinowej (4,7 µg/dl vs 4,1
µg/dl; p<0.001) w porównaniu z abstynentkami tytoniowymi. Wy¿sze o oko³o 19-48%
stê¿enia o³owiu u kobiet pal¹cych i ich dzieci
obserwowali Needleman i wsp. [28], Grandjean i wsp. [20] oraz Rhainds i Levallois
[30]. Dodatkowo autorzy ci stwierdzili istnienie korelacji pomiêdzy dzienn¹ iloci¹
wypalonych przez matkê papierosów a stê¿eniem o³owiu we krwi pêpowinowej. Wa¿nym wydaje siê fakt i¿ u dzieci matek które
zaprzesta³y palenia w czasie trwania ci¹¿y
stê¿enia o³owiu by³y wy¿sze ni¿ u dzieci
matek niepal¹cych. Istniej¹ równie¿ doniesienia nie potwierdzaj¹ce ró¿nic pomiêdzy
grup¹ pal¹cych a abstynentkami tytoniowymi oraz takie, z których wynika ¿e ró¿nice
w poziomie o³owiu wynikaj¹ce z palenia tytoniu dotycz¹ jedynie krwi pêpowinowej
natomiast u matek pozostaj¹ bez wp³ywu
[2,32]. Towarzysz¹cy paleniu znacz¹cy
wzrost stê¿enia o³owiu we krwi noworodków mo¿e wynikaæ ze zmian przepuszczalnoci ³o¿yska i mo¿e byæ powi¹zany z synergistycznym dzia³aniem innych metali
ciê¿kich i dodatkowym wp³ywem czynników
toksycznych.
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Rycina 1
Najni¿sze poziomy o³owiu, przy których stwierdzono wystêpowanie okrelonych objawów u dzieci (CDC,
Atlanta).
The lowest lead concentrations responsible for incidence of particular symptoms in children (CDC, Atlanta).

Powik³ania po³o¿nicze
Poniewa¿ stê¿enie o³owiu w okresie
prenatalnym powy¿ej 25 mg/dl jest znanym
zagro¿eniem wyst¹pienia porodu przedwczesnego oraz zwiêkszenia czêstoci poronieñ, wiele orodków przeprowadzi³o badania dotycz¹ce powik³añ po³o¿niczych przy
nara¿eniu na niskie dawki tego pierwiastka
(poni¿ej 10 mg/dl) [6,17,25,36]. Pomimo i¿
wiêkszoæ z tych badañ nie wykaza³a statystycznie istotnych zale¿noci, wielu autorów
sk³ania siê do po³¹czenia wyst¹pienia pewnych powik³añ po³o¿niczych z nara¿eniem
na niskie dawki o³owiu in utero. Angell i Lavery [1] sugeruj¹, ¿e zespó³ przedwczesnego pêkniêcia pêcherza p³odowego (PROM)
badany eksperymentalnie pozwala ³¹czyæ
ten stan patologii ci¹¿y ze zwiêkszon¹ ekspozycj¹ na o³ów. Przeprowadzone przez
nich badania na zwierzêtach udowodni³y, ¿e
o³ów zak³óca syntezê kolagenu, zaburza
metabolizm i strukturê b³on biologicznych,
co w konsekwencji doprowadza do zaburzeñ
integracji b³on biologicznych, w tym b³on p³odowych i mo¿e predysponowaæ do wyst¹pienia zespo³u PROM oraz wynikaj¹cego
st¹d porodu przedwczesnego. Badania
przeprowadzone w grupie kobiet ciê¿arnych
potwierdzaj¹ hipotezê, ¿e etiopatogeneza
PROM mo¿e byæ zwi¹zana z podwy¿szeniem zawartoci o³owiu we krwi. Poziom o³owiu u tych kobiet by³ wy¿szy ni¿ 10 mg/dl
[36]. Z danych literaturowych wiadomo, ¿e
matczyne stê¿enie o³owiu powy¿ej tej wartoci uznawane jest za zwiêkszaj¹ce ryzyko wyst¹pienia nadcinienia têtniczego ciê¿arnych i spontanicznej aborcji [6]. Statystycznie istotnie wiêksz¹ czêstoæ porodów
przedwczesnych obserwowano u kobiet,
których noworodki mia³y we krwi pêpowinowej poziom o³owiu oko³o 10 mg/dl [25].
Masa urodzeniowa i d³ugoæ cia³a
Mechanizmy wyjaniaj¹ce toksyczny
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wp³yw o³owiu na wzrost p³odu we wczesnej
ci¹¿y nie s¹ ostatecznie poznane. Wielu
autorów wymienia co najmniej trzy g³ówne
szlaki dzia³ania: zak³ócenie funkcji wapnia
jako wtórnego przekanika komórkowego,
upoledzenie dzia³ania enzymów hemo-zale¿nych i toksycznoæ neuroendokrynn¹
zwi¹zan¹ z inhibicj¹ receptorów dopaminergicznych i a-adrenergicznych w podwzgórzu. Pomimo i¿, ma³a masa urodzeniowa
dziecka jest jednym z najczêciej dyskutowanych problemów wynikaj¹cych ze szkodliwego dzia³ania o³owiu in utero to wyniki
badañ nie s¹ jednoznaczne. Istniej¹ doniesienia sugeruj¹ce niekorzystny wp³yw niskich dawek o³owiu na wielkoæ noworodka
[4,12] jak równie¿ takie, które tych powi¹zañ nie potwierdzaj¹ [10,28]. Bellinger i wsp.
[4] prowadz¹c badania w grupie 4000 noworodków stwierdzili, ¿e dzieci u których
poziom o³owiu we krwi pêpowinowej przekracza³ 15 µg/dl maj¹ 1,5 do 2,5 krotnie
wiêksze ryzyko wyst¹pienia ma³ej masy dla
wieku ci¹¿y, wewn¹trzmacicznego zahamowania wzrastania p³odu i ma³ej masy urodzeniowej ni¿ dzieci u których poziom o³owiu by³ ni¿szy ni¿ 5 µg/dl. Jednak¿e ze
wzglêdu na niewielk¹ liczebnoæ grupy z
wysokim stê¿eniem o³owiu ró¿nice te nie
by³y istotne statystycznie. Znamienne powi¹zania wykazali natomiast Dietrich i wsp. [12]
oraz Bornschein i wsp. [5]. Ci ostatni analizuj¹c dane z projektu Cincinnati Lead Study stwierdzili, ¿e poziom o³owiu we krwi podczas ci¹¿y by³ odwrotnie proporcjonalny do
masy urodzeniowej i d³ugoci cia³a. Istniej¹
równie¿ dane wykazuj¹ce wp³yw o³owiu na
dynamikê wzrostu dziecka jedynie po wspólnej ekspozycji prenatalnej i postnatalnej [22].
Shukla i wsp. [34] stwierdzili, ¿e wzrost stê¿enia o³owiu w okresie pourodzeniowym koreluje negatywnie z tempem wzrostu dziecka jedynie u noworodków, których matki
mia³y we krwi wysoki poziom tego pierwiast-
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ka w czasie ci¹¿y. Autorzy Ci podobnie jak
Bornschein i wsp. [5] sugeruj¹, ¿e zaburzenia tempa wzrostu noworodków mog¹ byæ
odwracalne po identyfikacji ród³a i ograniczeniem wielkoci ekspozycji na o³ów.
Teratogenne dzia³anie o³owiu
W³aciwoci teratogenne o³owiu nie s¹
jednoznacznie udowodnione. In vitro o³ów
mo¿e wp³ywaæ na syntezê DNA, zwiêkszenie czêstoci wystêpowania chromosomów
dicentrycznych oraz zaburzaæ proces mejozy. W modelu zwierzêcym (szczury) Choie i Richter [9] potwierdzili wp³yw o³owiu na
syntezê DNA in vivo. O³ów wchodzi w liczne interakcje z makro- i mikroelementami
niezbêdnymi dla organizmu, miêdzy innymi
z cynkiem, ¿elazem, wapniem i selenem,
powoduj¹c obni¿enie aktywnej metabolicznie puli tych biopierwiastków. Ingeruje równie¿ w syntezê cytochromów i funkcje mitochondriów.
W badaniach eksperymentalnych u
zwierz¹t wykazano, ¿e o³ów mo¿e byæ
przyczyn¹ wad rozwojowych. U zarodków
kurcz¹t po iniekcji azotanu i octanu o³owiu
wystêpowa³o krwawienie do mózgu, martwica i rozwój wodog³owia oraz wady serca, mikromelia oraz odwrócone trzewia.
Poda¿ soli o³owiu ciê¿arnym samicom chomika wywo³uje u potomstwa wady rozwojowe szkieletu [18].
Istniej¹ doniesienia, ¿e u ludzi ekspozycja wewn¹trzmaciczna na o³ów przyczynia siê do wyst¹pienia drobnych wad rozwojowych. Needleman i wsp. [28] w badaniach przeprowadzonych u 5183 noworodków wykazali, ¿e o³ów we krwi pêpowinowej mo¿e byæ w zale¿noci od dawki zwi¹zany ze wzrostem ryzyka wyst¹pienia drobnych nieprawid³owoci takich jak naczyniaki, wodniaki (najczêciej j¹der), niewielkie
skórne zmiany (brodawki) oraz wnêtrostwo
u ch³opców. Relatywne ryzyko wyst¹pienia
u dziecka wady by³o wy¿sze o 50%, gdy stê¿enie o³owiu we krwi pêpowinowej ros³o od
0,7 µg/dl do 6,3 µg/dl i o nastêpne 50% gdy
wynosi³o 24 µg/dl. Pomimo, i¿ tego rodzaju
wady nie prowadz¹ do gronych konsekwencji zdrowotnych per se to mog¹ byæ
jednak przejawem innych, powa¿nych wad
rozwojowych ujawniaj¹cych siê w póniejszym okresie ¿ycia. Wielu autorów nie potwierdza zale¿noci pomiêdzy wyst¹pieniem
niewielkich anomalii a ekspozycj¹ wewn¹trzmaciczn¹ na o³ów. W monografii Ernhart [16] bêd¹cej przegl¹dem literatury zwrócono uwagê, ¿e wyst¹pienie wad rozwojowych mo¿e byæ powi¹zane z konsumpcj¹
alkoholu. Autorka krytykuje badania Needleman i wsp. [28], w których abstynencjê alkoholow¹ stwierdzono jedynie poprzez ankietê, bez jej potwierdzenia badaniami biochemicznymi.
Neurotoksyczne dzia³anie o³owiu
Problemem szczególnej wagi jest dzia³anie neurotoksyczne o³owiu wynikaj¹ce z
du¿ej wra¿liwoci rozwijaj¹cego siê orodkowego uk³adu nerwowego p³odu. Dok³adny mechanizm neurotoksycznego dzia³ania
o³owiu nie zosta³ do koñca poznany. Z badañ przeprowadzonych na zwierzêtach wynika, ¿e pod wp³ywem o³owiu komórki ródb³onka naczyñ krwiononych p³odu zwiêkPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

szaj¹ swoj¹ przepuszczalnoæ, co prowadzi
do zachwiania homeostazy, przerwania bariery krew-mózg i do powstania obrzêku
tkanki mózgowej. Jako antagonista wapnia,
o³ów zaburza uwalnianie przekaników nerwowych z zakoñczeñ presynaptycznych.
Istniej¹ równie¿ doniesienia sugeruj¹ce,
¿e jednym z mechanizmów prowadz¹cych
do powstania nieprawid³owoci funkcji uk³adu nerwowego wskutek przewlek³ego dzia³ania Pb mo¿e byæ zaburzenie równowagi
oksydoredukcyjnej [27]. Prawdopodobnie
autooksydacja powstaj¹cego podczas syntezy hemu kwasu delta-aminolewulinowego
(ALA) w nastêpstwie hamuj¹cego wp³ywu
o³owiu na aktywnoæ ALA-dehydratazy prowadzi do powstawania wolnych rodników i
uszkodzenia tkanki nerwowej. W przebiegu
przewlek³ej ekspozycji na o³ów u szczurów
laboratoryjnych wykazano zwiêkszenie produkcji wolnych rodników tlenowych w tkance mózgu wspó³istniej¹ce z upoledzeniem
dzia³ania mechanizmów przeciwutleniaj¹cych [27]. Wiadomo, ¿e nara¿enie na wysokie stê¿enia o³owiu in utero mo¿e prowadziæ do niedorozwoju umys³owego i psychoruchowego u dzieci. Wiele badañ prospektywnych wskazuje równie¿ na istnienie powi¹zañ pomiêdzy wewn¹trzmacicznym nara¿eniem na ma³e dawki tego pierwiastka a
wyst¹pieniem opónionego rozwoju umys³owego w ró¿nym wieku [23]. Najbardziej wyranym efektem neurotoksycznoci o³owiu
s¹ ni¿sze wartoci Wskanika Rozwoju
Umys³owego (Mental Development Index 
MDI) w oceniaj¹cego rozwój umys³owy, ruchowy i emocjonalny niemowl¹t i ma³ych
dzieci. W cytowanych ju¿ pracach przebadano 305 dzieci w wieku 3 i 6 miesiêcy stosuj¹c skalê Bayley'a [12]. W tej grupie badanych rednie poziomy o³owiu we krwi
wynosi³y u matek 8,0 µg/dl, a w krwi pêpowinowej 6,3 µg/dl oraz 4,6 µg/dl w odpowiednio w 10 dniu i 3 miesi¹cu ¿ycia. Wieloczynnikowa analiza regresji wykaza³a odwrotny
zwi¹zek pomiêdzy prenatalnymi i neonatalnymi poziomami o³owiu a Wskanikiem Rozwoju Umys³owego zarówno w 3 jak i w 6
miesi¹cu ¿ycia [12]. Podobne badania przeprowadzono w grupie dzieci chiñskich, u których redni poziom o³owiu we krwi pêpowinowej wynosi³ 9,2 µg/dl. Ró¿nice w wartociach MDI w grupie dzieci o wy¿szym nara¿eniu na o³ów w porównaniu ze s³abiej
nara¿onymi by³y znacz¹co ró¿ne przez
okres 12 miesiêcy [33]. Statystycznie istotny zwi¹zek miêdzy poziomem o³owiu we krwi
pêpowinowej a wystêpowaniem tzw. ³agodnych objawów neurologicznych stwierdzili
Ernhart i wsp. [14]. U tych samych dzieci w
wieku 12 miesiêcy autorzy ci zaobserwowali
zwi¹zek miêdzy ³agodnymi zmianami neurologicznymi a ni¿szymi wynikami MDI. Badania przeprowadzone w Port Pirie w grupie 592 dzieci wykaza³y, ¿e na ka¿de 10 µg/
dl wzrostu stê¿enia o³owiu we krwi zauwa¿ono spadek Wskanika Rozwoju Umys³owego o oko³o 2 punkty co by³o zgodne z
wynikami badañ w Cincinnati [26]. Dalsze
badania prowadzone w grupie starszych
dzieci w wiêkszoci przypadków sugeruj¹,
i¿ wczesne incydenty niedorozwoju umys³owego wynikaj¹ce z nara¿enia prenatalnego
mog¹ ulegaæ normalizacji wraz z wiekiem
[10,12]. Jednak¿e z badañ prospektywnych

McMichaela i wsp. [26] przeprowadzonych
w grupie 4-latków wynika, ¿e szkodliwe dzia³anie wynikaj¹ce ze rodowiskowej ekspozycji na o³ów kumuluje siê podczas wczesnego dzieciñstwa. Autorzy ci wykazali, ¿e
stê¿enia o³owiu mierzone od urodzenia do
4 roku ¿ycia koreluj¹ ujemnie z wynikami
okrelaj¹cymi zdolnoci poznawcze dziecka (McCarthy Scales of Children Abilities).
Podsumowanie
Przedstawiana praca jest przegl¹dem
literatury wiatowej w zakresie mechanizmów niekorzystnego wp³ywu o³owiu na
przebieg ci¹¿y i rozwój p³odu. Istnieje coraz
wiêcej dowodów by twierdziæ, ¿e prenatalne nara¿enie na niskie dawki o³owiu mo¿e
byæ czynnikiem ryzyka wielu powik³añ dotycz¹cych zarówno matki jak i dziecka. Uznawany powszechnie za krytyczny u kobiet ciê¿arnych i we krwi pêpowinowej poziom o³owiu wynosz¹cy 10 mg/dl wydaje siê byæ bezpieczny zwa¿ywszy na brak dowodów na
istnienie nieodwracalnych uszkodzeñ przy
ni¿szym stê¿eniu tego pierwiastka. Jednak¿e informacja o ryzyku nara¿enia wewn¹trzmacicznego na niskie dawki o³owiu wynikaj¹ce z palenia tytoniu podczas ci¹¿y mo¿e
byæ przydatna w praktyce ginekologicznopo³o¿niczej. Stê¿enia o³owiu poni¿ej 10 mg/
dl mog¹ byæ powi¹zane z ma³¹ mas¹ urodzeniow¹ oraz niedorozwojem umys³owym
jeli wyst¹pi dodatkowo ekspozycja postnatalna. Dlatego te¿ niezwykle wa¿ne s¹ dzia³ania edukacyjne i interwencyjne prowadz¹ce do ograniczenia palenia w populacji kobiet ciê¿arnych.
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