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Rezumat
Somnul insuficient devine o problemă de sănătate publică prin 

consecinţele sale: obezitate, diabet zaharat și boli cardiovasculare 
ce caracterizează lumea modernă.

Fumatul este în general asociat tulburărilor de somn de tipul: 
scurtarea acestuia, dificultăţi în iniţierea și menţinerea lui, sforăit 
și somnolenţă diurnă. Aceste tulburări sunt de 2 ori mai frecvente 
la fumători, indiferent de sex, etnie, asocierea cu alcoolul  sau 
IMC . În mecanismul de producere este implicată nicotina care 
stimulează eliberarea de dopamină și serotonină la nivel cerebral 
determinând tulburări ale somnului. Expunerea la fumul de ţigară 
a nefumătorului îl face pe acesta să experimenteze aceleași efecte 
ale sevrajului nicotinic în timpul nopţii .

La copil sindromul de dezvoltare intrauterină insuficientă (8-
10%) este asociat cu tulburări de somn la copii cu vârste intre 4-7 
ani, iar la cei cu greutate sub 1500 g aceste tulburări pot persista 
și în adolescenţă (întârzierea iniţierii somnului). Fumatul matern 
în timpul sarcinii este cel mai frecvent asociat cu acest sindrom. 
Tulburările de somn apar la copii cu mame fumătoare indiferent de 
numărul de ţigări, cu repercursiuni asupra dezvoltării cerebrale, cu 
modificări fiziologice și comportamentale ulterioare.
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Abstract
Insufficient sleep is becoming a public health issue because of 

its consequences: obesity, diabetes, and cardiovascular diseases 
that characterize modern world.

Smoking is generally associated with sleep disorders such as: 
shortened sleep duration, difficulties in initiating and maintaining 
sleep, snoring and daytime sleepiness. These disorders are twice as 
common in smokers irrespective of gender, ethnicity, association 
with alcohol or BMI. Nicotine is involved in their occurrence 
mechanism, because it stimulates dopamine and serotonin release 
in the brain, thus determining sleep disorders. Non-smokers’ 
exposure to tobacco smoke makes them experience the same 
effects of nicotine withdrawal during the night.

The intrauterine growth restriction syndrome (8-10%) is 
associated with sleep disorders in children between 4 and 7 
years of age, and in children whose weight is below 1500 g these 
disorders may persist also during adolescence (delay in sleep 
initiation). Maternal smoking during pregnancy is the most 
common element associated with this syndrome. Sleep disorders 
occur in children with smoking mothers irrespective of the 
number of cigarettes smoked, with consequences for the brain 
development, and with subsequent physiological and behavioural 
modifications.
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