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stamatin m., zonda g. i., păduraru l., Avasiloaiei A. l.
ANTIBIOREZISTENŢA ÎN SECŢIILE DE TERAPIE INTENSIVĂ NEONATALĂ

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Departamentul Medicină Mamei şi a Copilului

Summary

ANTIBIORESISTANCE IN NEONATAL INTENSIVE CARE UNITS

As the ability to support the survival of premature neonates, especially VLBW infants progressed, the spectrum of 
microorganisms with the potential to cause infection expanded to include opportunistic infecting organisms such as 
the coagulase-negative staphylococci (CONS). CONS are now the most prevalent infecting organism in the neona-
tal period, with the highest rate of late-onset infection in neonatal intensive care units. Joining these organisms are 
E. coli and multidrug-resistant Gram-negative organisms including pseudomonas, klebsiella and the fungi. Medical 
procedures and extensive use of broadspectrum antibiotics have contributed to the selection of antimicrobial-resistant 
pathogens. Judicious use of antibiotics is increasingly being promoted as a means to limit antimicrobial resistance, to 
improve quality of care and to prevent infectious complications.

rezumat

Pe măsură ce s-au dezvoltat posibilităţile de îngrijire a nou-născuţilor prematuri şi în special a celor cu greutate 
sub 1500 g la naştere, spectrul microorganismelor cu potenţial de a determina infecţii neonatale s-a extins, incluzând 
organisme infectante oportuniste, precum stafilococii coagulazo-negativi (CONS). CONS reprezintă astăzi cel mai 
prevalent organism infecţios în perioada neonatală, cu cea mai mare rată de infecţii cu debut tardiv în unităţile de 
terapie intensivă neonatală. Alături de acesta se numără E. coli şi organisme Gram-negative multirezistente incluzând 
pseudomonas, klebsiella şi fungi. Practicile medicale curente şi utilizarea extensivă a antibioticelor cu spectru larg 
au contribuit la selectarea de tulpini multirezistente. Utilizarea restrânsă a antibioticelor este tot mai mult promovată 
ca o metodă de limitare a antibiorezistenţei multiple, de îmbunătăţire a calităţii îngrijirilor şi de evitare a complicaţilor 
infecţioase.

© stamatin m., zonda g. i., păduraru l., Avasiloaiei A. l.

pe măsură ce s-au dezvoltat posibilităţile de îngri-
jire a nou-născuţilor prematuri şi în special a celor cu 
greutate sub 1500 g la naştere,, spectrul microorganis-
melor cu potenţial de a determina infecţii neonatale 
s-a extins, incluzând organisme infectante oportunis-
te precum stafilococii coagulazo-negativi (cons). 
cons reprezintă astăzi cel mai prevalent organism 
infecţios în perioada neonatală, cu cea mai mare rată 
de infecţii cu debut tardiv în unităţile de terapie in-
tensivă neonatală. Alături de acesta se numără E. coli 
şi organisme gram-negative multirezistente incluzând 
Pseudomonas, Klebsiella şi fungi. imaturitatea imu-
nologică a nou-născutului şi utilizarea dispozitivelor 
invazive fac nou-născuţii admişi în tinn susceptibili 
la infecţii nosocomiale. întrucât infecţia în perioada 
neonatală reprezintă o cauză importantă de morbidi-
tate şi mortalitate, iniţierea antibioterapiei empirice în 
cazul suspiciunii de infecţie poate fi salvatoare. pe de 
altă parte, utilizarea prelungită şi nejustificată a anti-

bioticelor cu spectru larg selectează bacterii rezistente 
şi creşte riscul infecţiilor fungice severe (stronati şi 
colab., 2007).

Antibioticele reprezintă în prezent cele mai uti-
lizate medicamente în tinn. în ţările dezvoltate 
aproximativ 1% din nou-născuţi primesc cel puţin 
un cilcu de antibioterapie. studiile epidemiologice 
arată că utilizarea empirică şi prelungită a antibio-
ticelor este în prezent o practică des întâlnită în sec-
ţiile de tinn. Agenţii folosiţi cel mai frecvent sunt 
gentamicina, ampicilina, vancomicina, cefotaximul 
şi tobramicina, iar în ceea ce priveşte asocierile tera-
peutice, cele mai frecvente sunt ampicilină plus gen-
tamicină, urmată de vancomicină plus gentamicină 
şi ampicilină plus cefotaxim. utilizarea excesivă a 
antibioticelor este întâlnită mai cu seamă în rândul 
prematurilor (stronati şi colab., 2007). colonizarea 
cu microorganisme rezistente are implicaţii pentru 
nou-născutul colonizat, care poate dezvolta infecţii, 
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dar pe de altă parte poate servi drept rezervor de mi-
croorganisme rezistente şi pentru ceilalţi nou-născuţi 
din secţie (mammina şi colab., 2007).

în tinn cons reprezintă cel mai frecvent pato-
gen implicat în infecţiile cu debut tardiv. majoritatea 
stafilococilor coagulazo-negativi (cons) dobândiţi 
în spital sunt rezistenţi la oxacilină, gentamicină, ri-
fampicină, eritromicină şi clindamicină, astfel că op-
ţiunile de tratament sinergic pentru acest patogen sunt 
limitate (patel & saiman, 2010). Rezistenţa cons la 
penicilină, peniciline de semisinteză şi gentamicină a 
devenit o problemă, astfel că infecţia cu cons me-
ticilino-rezistent necesită utilizarea antibioticelor din 
grupa glicopeptidelor. pe de altă parte, utilizarea ex-
cesivă a vancomicinei este un factor de risc important 
pentru apariţia tulpinilor rezistente (enterococcus şi 
s. aureus), astfel că cdc (center for disease control 
and prevention - centrul pentru controlul si preven-
ţia bolilor) recomandă evitarea administrării empirice 
şi restricţionarea utilizării sale la pacienţii cu infecţii 
dovedite cauzate de microorganisme rezistente la pe-
niciline.

S.aureus meticilino- rezistent (mRsA) este un pa-
togen de importanţă critică în secţiile de tinn, fiind 
asociat cu infecţii endemice şi epidemice. în plus, epi-
demiologia mRsA s-a modificat, acesta devenind de 
la un patogen exclusiv dobândit în spital, un patogen 
cu distribuţie largă în comunitate, capabil de a cau-
za infecţii la indivizi imunocompetenţi. în mod simi-
lar, clonele de mRsA dominante în secţiile de tinn 
sunt în schimbare, de la clone asociate cu mediul de 
spital, la clone dobândite în comunitate (carey şi co-
lab., 2010). sursele de mRsA sunt reprezentate de 
nou-născuţii colonizaţi din secţiile de tinn, membrii 
personalului medical, suprafeţele şi materialele con-
taminate şi membrii familiei, incluzând transmiterea 
verticală consecutivă colonizării ano-vaginale ma-
terne în cursul sarcinii (chen şi colab., 2006). deşi 
tulpinile de mRsA dobândite în spital sunt frecvent 
multidrog-rezistente în alte populaţii de pacienţi, 
tulpinile din tinn tind să fie mai susceptibile, însă 
această susceptibilitate variază în funcţie de contextul 
epidemiologic local (patel & saiman, 2010). până în 
prezent nu au fost descrise tulpini de cons sau S. 
aureus rezistente la vancomicină sau cu sensibilitate 
intermediară la aceasta, în populaţiile din tinn (sin-
gh şi colab., 2005).

tipic, infecţiile cu mRsA în secţiile de tinn se 
manifestă ca şi infecţii tegumentare, conjunctivite şi 
infecţii de cateter venos/arterial, dar pot apărea şi alte 
infecţii cu caracter invaziv. tulpinile de mRsA co-
munitare au devenit o cauză semnificativă de infecţie 
în unităţile de tinn. ca şi tulpinile mRsA de spital, 
acestea determină tipic infecţii tegumentare şi ale ţe-
suturilor moi, dar pot cauza şi bacteriemie, pneumo-
nie sau meningită (Healy şi colab., 2004). infecţiile 
cu mRsA comunitar au determinat pusee epidemice 

în secţii de nou-născuţi normali, incluzând infecţii te-
gumentare la nou-născuţi la termen sănătoşi şi mastită 
şi infecţii post-partum la mame (Fortunov şi colab., 
2006).

enterococii sunt patogeni mai puţin frecvenţi decât 
stafilococii în secţiile de terapie intensivă neonatală, 
însă recent au fost descrise tulpini rezistente la ampi-
cilină şi chiar la vancomicină. manifestări ale infecţiei 
cu specii de enterococ rezistent la vancomicină (eRv) 
includ bacteriemia, meningita şi endocardita (patel & 
saiman, 2010). 

creşterea antibiorezistenţei bacililor gram-nega-
tivi (bgn) este un motiv particular de îngrijorare, de-
oarece multe instituţii au raportat o proporţie crescută 
a infecţiilor de cateter cauzate de aceştia bgn devin 
tot mai rezistenţi la antibiotice, putând fi uneori pan-
rezistenţi (rezistenţi la toate antibioticele convenţio-
nale). datele provenite din bilanţurile epidemiologice 
efectuate în spitale arată rate alarmante ale rezistenţei 
la ampicilină şi gentamicină printre patogenii frecvent 
implicaţi în sepsisul neonatal. Astfel, s-a raportat o 
rezistenţă la gentamicină în proporţie de 71% pentru 
Klebsiella şi de 50% pentru E. coli, ceea ce sugerează 
că asocierea ampicilină plus gentamicină recomanda-
tă de oms pentru tratamentul sepsisului neonatal nu 
mai este eficientă în majoritatea cazurilor (thaver şi 
colab., 2009).

de asemenea, este îngrijorătoare apariţia unor pa-
togeni producători de β-lactamaze cu spectru extins 
(blse), care a dus la rezistenţa la cefalosporine de 
generaţia a iii-a, inclusiv cefotaxim, ceftriaxonă şi 
ceftazidim, precum şi la aztreonam (patel & saiman, 
2010). Klebsiella pneumoniae şi E. coli sunt cele mai 
predispuse de a dezvolta tulpini producătoare de blse, 
dar aceste enzime au fost notate de asemenea şi la alte 
specii. Rezistenţa crescută la cefalosporine de generaţia 
a iii-a a speciilor de Klebsiella şi E. coli este dobândită 
prin producţie de blse mediată de plasmide. întrucât 
aceste plasmide transferabile mai prezintă şi alte gene 
care conferă rezistenţă, aceste tulpini sunt frecvent re-
zistente şi la alţi agenţi antimicrobieni, precum amino-
glicozidele (Alipourfard & nili, 2010). utilizarea ex-
cesivă a antibioticelor, în special a cefalosporinelor de 
generaţia a iii-a reprezintă un factor de risc major în 
selectarea tulpinilor bsle. şi mai ameninţătoare sunt 
carbapenemazele produse de K. pneumoniae (ckp), 
deşi încă neprevalente în populaţia pediatrică, ce hi-
drolizează agenţii carbapenemici, precum meropenem 
şi imipenem, care reprezintă tratamentul de elecţie în 
cazul patogenilor producători de blse.

unii bgn au devenit rezistenţi la toate antibiotice-
le de primă linie, fiind susceptibili doar la polimixină 
b şi/sau tigeciclină, un derivat de tetraciclină. Rezis-
tenţa la qinolone şi tetracicline este rară la patogenii 
izolaţi de la pacienţii din unităţile de tinn, probabil 
pentru că aceşti agenţi sunt rareori utilizaţi la această 
populaţie (patel & saiman, 2010). 
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Rezistenţa la antibiotice a bacteriilor este caracte-
rizată prin trei mecanisme majore:
 Achiziţia unei enzime care alterează structura 

unui antibiotic, astfel făcând agentul incapabil de a se 
lega de situsul ţintă de acţiune.
 mutaţiile apărute la nivelul situsului ţintă al 

bacteriei, care împiedică legarea antibioticului (ex.: 
mutaţii ale proteinei de legare a penicilinei, Adn gi-
raza, sau a proteinelor implicate în biosintea ergoste-
rolului).
 modificările influxului pe calea pompelor de 

eflux multidrog, care îndepărtează antibioticul de pe 
microorganism, sau modificări ale porinelor, care îm-
piedică intrarea antibioticului în celulele bacteriene.

microorganismele suferă mereu mutaţii, unele si-
lenţioase, unele letale, iar unele conferind un avantaj 
selectiv. bacteriile sunt de asemenea avide de a achi-
ziţiona Adn de la alte bacterii, care poate fi localizat 
pe plasmide ce poartă frecvent gene pentru rezistenţă 
multiplă. Astfel, mutaţiile care determină rezistenţă la 
antibiotic sunt extrem de dorite din punctul de vedere 
al bacteriilor (patel & saiman, 2010).

utilizarea restrânsă a antibioticelor este tot mai 
mult promovată ca o metodă de prevenire a antibio-
rezistenţei multiple şi de îmbunătăţire a calităţii îngri-
jirilor. centrul pentru controlul şi prevenţia bolilor 
din suA (cdc) a iniţiat în 2010 un program menit 
să combată ameninţarea rezistenţei la antibiotice în 
unităţile de ti (Arjun srinivasan, Atlanta, comunicat 
personal, martie 2010). Această campanie are 4 con-
cepte majore: 
 management antibiotic la timpul potrivit, 
 selecţia, administrarea şi restrângerea adecva-

tă a antibioticelor, 
 accesul la expertiză în utilizarea antibioticelor
 îmbunătăţirea monitorizării datelor şi a trans-

parenţei. 
studierea biomarkerilor a demonstrat că aceste 

principii sunt relevante: interleukina-8 şi cRp au 
fost utilizate cu succes pentru ghidarea iniţierii an-
tibioterapiei, iar procalcitonina a fost utilizată pen-
tru ghidarea duratei tratamentului (patel & saiman, 
2010).

Achiziţia antibiorezistenţei poate fi consecinţa 
presiunii selective datorată fie antibioticelor, fie unui 
rezervor de patogeni rezistenţi. potenţialele rezervoa-
re de patogeni rezistenţi au fost descrise atât pentru 
germenii gram-negativi, cât şi pentru mRsA, şi includ 
nou-născuţii infectaţi sau colonizaţi din tinn, ai că-
ror patogeni sunt transmişi prin intermediul mâinilor 
personalului medical, membrii ai personalului medi-
cal colonizaţi, transmiterea verticală sau postnatală de 
la mamă, transmitere postnatală de la alţi membri ai 
familiei, mediul spitalicesc contaminat, soluţii infuza-
bile contaminate intrinsec (în cursul producerii) sau 
extrinsec (în timpul preparării) sau nutriţia parenterală 
(patel & saiman, 2010).

Factorii de risc pentru infecţii cauzate de mRsA 
includ greutatea mică la naştere, secreţia oculară şi 
colonizarea individuală a nou-născutului cu mRsA, 
dar şi rata globală a colonizării cu mRsA în secţia de 
tinn (Huang şi colab., 2006; sakaki şi colab., 2009). 

Factorii de risc pentru infecţia cu K. pneumoniae 
producătoare de blse includ ventilaţia mecanică, 
greutate < 1500 g, nutriţia parenterală şi tratament an-
terior cu cefalosporine de generaţia a treia (Huang şi 
colab., 2007).

utilizarea judicioasă şi dezvoltarea de strategii 
adecvate de intervenţie şi protocoale pentru reduce-
rea folosirii antibioticelor trebuie să devină obiectivul 
principal în toate secţiile de tinn. Alegerea celui mai 
bun regim antibiotic trebuie să fie orientată în func-
ţie de vârsta nou-născutului, de semnele clinice şi de 
farmacocinetica medicamentului, optându-se pentru 
agentul cu spectrul cel mai restrâns.

este acceptat faptul că o penicilină sau o penicilină 
de semisinteză (ampicilină) împreună cu un aminogli-
cozid acoperă microorganismele implicate în sepsisul 
precoce (sgb, enterococi, enterobacteriaceae, liste-
ria monocytogenes), fiind considerat regimul empiric 
cel mai bun (cotten, 2015).

pentru tratamentul sepsisului neonatal tardiv sus-
picionat (cauzat în principal de cons, enterobacte-
riaceae, pseudomonas şi fungi) majoritatea autorilor 
sunt de acord că cel mai bun regim empiric este o 
penicilină antistafilococică (oxacilină, flucloxacilină, 
cloxacillină) asociată cu un aminoglicozid, vancomi-
cina fiind restricţionată doar la cazurile demonstrate 
microbiologic a fi determinate de cons sau mRsA 
(sivanandan et al, 2011).

nu este recomandată iniţierea terapiei empirice cu 
un antibiotic cu spectru larg precum o cefalosporină de 
generaţia a iii-a sau un carbapenem, acestea fiind re-
stricţionate doar la cazuri particulare. cefalosporinele 
de generaţia a iii-a sunt eficiente împotriva majorităţii 
patogenilor gram-negativi, concentraţiile terapeuti-
ce în lcR sunt atinse rapid şi sunt de 50-100 de ori 
mai mari decât concentraţia minimă inhibitorie (cmi) 
(aminoglicozidele ating concentraţii în lcR doar 
2,5xcmi). pentru tratamentul meningitei neonatale, 
înainte de a avea rezultatul culturilor, o combinaţie de 
3 antibiotice (ampicilină/aminoglicozid/cefalosporină 
de generaţia a iii-a) poate fi o opţiune. 

carbapenemele (imipenem, meropenem şi erta-
penem) nu trebuie folosite empiric, administrarea lor 
recomandându-se a fi limitată la infecţiile severe do-
vedite microbiologic a fi cauzate de organisme rezis-
tente la alte antibiotice. linezolid, o oxazolidindionă, 
la fel de eficient ca şi vancomicina împotriva organis-
melor rezistente la β-lactamine, pare a fi bine tolerată 
de nou-născuţi, utilizarea sa în tinn fiind în curs de 
investigare în studii clinice.

utilizarea profilactică a vancomicinei în doze mici 
pentru prevenţia infecţiilor nosocomiale de cateter 
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venos central s-a demonstrat că reduce incidenţa sep-
sisului nosocomial, dar întrucât puţine beneficii cli-
nice au fost demonstrate pentru nou-născuţii vlbw 
şi având în vedere că există date insuficiente care să 
stabilească riscul dezvoltării organismelor rezistente, 
autorii nu recomandă în prezent profilaxia de rutină 
cu vancomicină. o abordare alternativă a profilaxiei 
infecţiilor nosocomiale de cvc este „flush-ul antibio-
tic” sau „blocajul antibiotic”, care presupune blocarea 
cvc de 2-3 ori pe zi timp de 20 sau 60 de minute 
cu ser fiziologic sau ser heparinat care conţine van-
comicină. în ciuda dovezilor iniţiale privind eficienţa 
acestei tehnici în reducerea infecţiilor de cateter venos 
central, există câteva chestiuni care trebuie clarificate 
până la validarea acestei metode prin trialuri clinice 
mari, şi anume: 1) timpul ideal de aşteptare şi concen-
traţiile optime de medicament, 2) posibile incompati-
bilităţi între anumite antibiotice şi heparină, 3) posi-
bilitatea ca o parte din antibiotic să ajungă în torentul 
circulator sau să precipite în lumenul cateterului, 4) 
riscul apariţiei bacteriilor rezistente şi 5) toxicitatea 
medicamentelor administrate.

în concluzie, prevenirea apariţiei tulpinilor multi-
rezistente implică implementarea de protocoale adec-
vate de utilizare a antibioticelor în toate secţiile de 
tinn şi restricţionarea administrării antibioticelor cu 
spectru larg doar la cazurile de strictă necesitate.
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Actualmente, există din ce în ce mai multe dovezi 
că hipotermia, fie ea sistemică sau cerebrală, aplicată 
precoce nou-născuţilor care au suferit la naştere din 
cauza deprivării de oxigen, reduce mortalitatea, pre-
cum şi riscul de producere a sechelelor neurologice la 
supravieţuitori.

studiile clinice şi experimentale recente au de-
monstrat că, în urma unei leziuni globale hipoxic-
ischemice reversibile, moartea neuronală are loc în 
două faze. în cazul în care această leziune este se-
veră, poate avea loc rapid «moartea neuronală pri-
mară», legată de hipoxia celulară, cu epuizarea re-
zervelor energetice celulare (insuficienţa energetică 
primară). după o perioadă de latenţă de minim şase 
ore, debutează faza secundară a morţii neuronale tar-
dive. mecanismele implicate în această etapă sunt 
reprezentate de hiperemie, edemul citotoxic, insu-
ficienţa mitocondrială, acumularea de excitotoxi-
ne, moartea celulară activă (similară apoptozei din 
cursul dezvoltării), sinteza de oxid nitric, distrucţia 
determinată de radicalii liberi şi acţiunea citotoxică 
a microgliei activate. Faza de latenţă este asociată 
cu encefalopatie şi activitate convulsivă accentuată 
şi este responsabilă pentru o proporţie semnificativă 
a pierderii celulare finale.

în cazul nou-născuţilor la termen cu dovezi de hi-
poxie intrapartum şi encefalopatie moderată până la 
severă, studiile de spectroscopie prin rezonanţă mag-
netică demonstrează iniţial un metabolism normal oxi-
dativ cerebral la scurt timp după naştere, etapă urmată 
de o «insuficienţă energetică secundară» , a cărei grad 
are valoare prognostică (exprimat prin mortalitate şi 
evoluţia dezvoltării neurologice la unu şi patru ani). 
prin urmare, o «fereastră de oportunitate» terapeutică 
există în intervalul care urmează resuscitării nou-năs-
cuţilor cu asfixie, înainte de instalarea fazei secundare 
de depreciere a metabolismului energetic şi lezare ce-
lulară ireversibilă.

există o serie de mecanisme postulate prin care hi-
potermia poate fi neuroprotectoare. Hipotermia poate 
modifica celulele programate pentru apoptoză, ceea 
ce duce la supravieţuirea acestora; reduce numărul de 
celule apoptotice (prin inhibarea activării caspazelor), 
dar nu şi numărul de celule necrozate. Hipotermia 
protejează neuronii prin reducerea ratei metabolice 
cerebrale, atenuând eliberarea de aminoacizi excita-

tori (glutamat, dopamină), ameliorând captarea gluta-
matului, afectată de ischemie şi scăderea producţiei de 
oxid nitric toxic şi radicali liberi.

Hipotermia terapeutică vizează reducerea tem-
peraturii structurilor cerebrale profunde vulnerabile, 
ganglionii bazali, la 32 - 34 de grade celsius. două 
metode sunt evaluate la nou-născuţi cu eHi: hipo-
termia sistemică şi hipotermia cerebrală, însoţită de 
hipotermia sistemică uşoară. Raţionamentul pentru 
hipotermia selectivă cerebrală este că creierul nou-
născutului produce 70% din energia calorică totală a 
organismului şi că hipotermia sistemică poate fi dău-
nătoare pentru nou-născutul cu patologie. prin urma-
re, efectele adverse ale hipotermiei sistemice pot fi 
minimizate prin răcirea selectivă a creierului. cu toate 
acestea, un model teoretic de răcire care a investigat 
distribuţia temperaturii la nivelul extremităţii cefalice 
a constatat că singura situaţie care a dus la o reducere 
semnificativă a temperaturii structurilor cerebrale pro-
funde a fost atunci când temperatura bazală a organis-
mului a fost menţinută la 34 de grade celsius.

mai multe studii randomizate, bine controlate, cu 
design solid au dovedit multiple beneficii ale hipoter-
miei, cum ar fi creşterea supravieţuirii pe termen lung 
sau îmbunătăţirea prognosticului neurologic la supra-
vieţuitori.

meta-analiza cochrane elaborată în 2007 care 
abordează această temă a concluzionat că hipotermia 
scade mortalitatea, fără a creşte incidenţa sechelelor 
majore de neurodezvoltare la supravieţuitori. în cazul 
nou-născuţilor trataţi, există o reducere semnificativă 
a mortalităţii cu o tendinţă nesemnificativă statistic în 
ceea ce priveşte prezenţa sechelelor majore. în timp 
ce există, de asemenea, unele dovezi de efecte secun-
dare cauzate de hipotermia terapeutică (hipotensiune 
arterială, trombocitopenie), beneficiile acesteia asupra 
supravieţuirii şi neurodezvoltării sunt mai mari decât 
aceste efecte adverse prezente pe termen scurt. Acest 
rezultat este semnificativ statistic şi important punct 
de vedere clinic, cu o reducere a riscului relativ de 
24% , reducerea riscului absolut de 15% şi un număr 
necesar de tratat de 7 – pentru a preveni un deces sau 
prezenţa sechelelor majore, ar trebui să primească tra-
tament între 4 şi 14 nou-născuţi.

Actualizarea metaanalizei, publicată în 2013, a 
suplimentat datele deja publicate prin analiza a 11 
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studii randomizate care includ peste 1500 nou-năs-
cuţi la termen sau prematuri târzii care au primit 
hipotermie terapeutică şi care au fost urmăriţi în di-
namică până la vârsta de 18 luni. concluziile ma-
jore sunt că hipotermia reduce mortalitatea, fără a 
creşte dizabilităţile majore în cazul supravieţuitori-
lor. beneficiile acestei proceduri depăşesc efectele 
secundare, de tipul bradicardiei sinusale sau trom-
bocitopeniei, posibil prezente pe durata hipotermiei. 
Hipotermia trebuie instituită tuturor nou-născuţilor 
cu vg > 34 săptămâni cu encefalopatie hipoxic-is-
chemică moderată până la severă, dacă aceasta este 
identificată înainte de 6 ore de viaţă. 

un studiu pilot asupra prognosticului dezvoltării 
neurologice la 2 ani de viaţă a concluzionat că rezulta-
tele evaluării cognitive şi motorii depind de valoarea 
tensiunii arteriale din timpul hipotermiei şi perioadei 
de reîncălzire, accentuându-se astfel importanţa mo-
nitorizării complexe a nou-născuţilor pe durata efec-
tuării hipotermiei.

beneficiile hipotermiei sunt atât de evidente, în-
cât este un demers lipsit de etică medicală elaborarea 
unui studiu randomizat în care hipotermia să fie sau 
nu administrată în cazul în care aceasta este disponi-
bilă. din acest motiv, actualmente se încearcă asocie-
rea altor modalităţi terapeutice hipotermiei, în scopul 
îmbunătăţirii rezultatelor oferite de aceasta. cea mai 
promiţătoare moleculă studiată este eritropoietina, 
care şi separat a dovedit rezultate bune în scăderea 
mortalităţii şi sechelelor neurologice provocate de 
asfixia perinatală.

Experienţa clinicii
Am efectuat în cadrul centrului Regional de te-

rapie intensivă neonatală un studiu retro- prospectiv 
asupra cazurilor de asfixie perinatală severă care au 
fost supuse tratamentului cu hipotermie cerebrală. stu-
diul s-a desfăşurat în perioada 01.03.2015-30.04.2016 
şi a inclus un număr de 9 nou-născuţi cu asfixie pe-
rinatală severă, la care s-a utilizat sistemul olympic 
coolcap® (natus medical incorporated, san carlos 
cA, usA).

nou-născuţii au avut o vârstă de gestaţie medie de 
39 săptămâni, cu o valoare minimă de 36 săptămâni 
şi o valoare maximă de 41 săptămâni. greutatea la 
naştere medie a fost de 2990 grame (2100-3700g). 4 
nou-născuţi au provenit din maternitatea ”cuza-vo-
dă”, restul fiind internaţi prin transfer din maternităţile 
din judeţele iaşi, neamţ, vaslui. valorile mediane ale 
scorului Apgar au fost: 1 la 1 minut, 2 la 5 minute şi 3 
la 10 minute, iar valoarea medie a pH-ului din sângele 
cordonului ombilical a fost de 6,89.

nou-născuţii au fost instalaţi pe sistemul de hipo-
termie la o perioadă medie de 4 ore şi 50 de minute 
după naştere, cel mai devreme la 50 minute şi cel mai 
târziu la 8 ore, în cazul nou-născuţilor care au necesi-
tat transport din alt centru. durata hipotermiei a fost 
de 72 ore în 7 cazuri, într-unul din cazuri temperatu-

ra centrală a scăzut sub 34 grade celsius, neputând 
fi ridicată în siguranţă şi într-un caz nou-născutul a 
decedat în cursul hipotermiei.

pe durata hipotermiei, toţi nou-născuţii au necesi-
tat tratament inotrop, diuretic şi alimentaţie parentera-
lă totală. în plus, 6 nou-născuţi au necesitat ventilaţie 
mecanică. la finalul perioadei de hipotermie, pH-ul 
sanguin a prezentat o valoare medie de 7,44. mani-
festările clinice şi electroencefalografice au încadrat 
nou-născuţii în encefalopatie hipoxic-ischemică st. ii 
în 6 cazuri şi st. iii în 3 cazuri.

la debutul hipotermiei, toţi nou-născuţii au fost 
monitorizaţi aeeg, având trasee anormale, de tipul: 
microvoltaj cerebral, traseu hipervoltat, complexe 
vârf-undă, traseu izoelectric. după încheierea hipo-
termiei, aspectul traseului aeeg a fost de microvol-
taj la nivelul ambelor emisfere cerebrale, fără alte 
modificări. echografia transfontanelară efectuată 
înaintea instalării hipotermiei a demonstrat aspecte 
de edem cerebral de diferite grade, vasoconstricţie 
cerebrală şi hemoragie talamică post-traumatism ob-
stetrical. în urma hipotermiei, s-a constatat diminu-
area gradului edemului cerebral. doar în cazul a doi 
nou-născuţi s-a monitorizat saturaţia cerebrală prin 
spectroscopie în infraroşu, rezultatele nefiind con-
cludente.

din punctul de vedere al analizelor de laborator s-a 
putut constata o scădere a glicemiei, de la o valoare 
medie de 115 mg/dl la 75 mg/dl, o uşoară scădere a 
ck, de la 2233 ui/l la 1962 ui/l şi o creştere a ldH, 
de la 2346 ui/l la debutul hipotermiei la 2764 ui/l. 
parametrii inflamatori (cRp, fibrinogen, procalcito-
nină) nu au înregistrat modificări semnificative între 
cele două momente evaluate.

evoluţia cazurilor a fost următoarea: deces pre-
coce – 1 caz, externare la domiciliu în 7 cazuri, 
transfer pentru îngrijiri paliative la spitalul clinic de 
urgenţe pentru copii ”sf. maria” şi deces ulterior 
– 1 caz. toţi nou-născuţii au avut deficit neurologic 
sever consemnat la externare prin examenul neurolo-
gic Amiel-tison. dintre aceştia, trei s-au prezentat la 
evaluările ulterioare în cadrul programului de urmă-
rire a nou-născutului cu risc la domiciliu, prezentând 
grade diferite de deficit neurologic (sever, moderat, 
respectiv uşor) după bayley infant neurodevelop-
mental screener.

în concluzie, numărul pacienţilor studiaţi, deşi 
îmbucurător, fiind o dovadă a excelentei conduite la 
naştere în cadrul spitalului clinic de obstetrică-gi-
necologie ”cuza-vodă”, este extrem de mic pentru a 
permite tragerea unor concluzii pertinente în privinţa 
utilităţii hipotermiei în centrul nostru. în plus, proce-
dura fiind introdusă relativ recent în centrul Regional 
de terapie intensivă neonatală, nu există deocamdată 
date în privinţa evoluţiei neurologice pe termen lung 
a nou-născuţilor trataţi. Rezultatele publicate ale altor 
centre, însumând un număr important de nou-născuţi 
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reprezintă o dovadă suficientă că hipotermia cerebrală 
controlată reprezintă o procedură obligatoriu de inclus 
în arsenalul terapeutic abordat în cazul nou-născuţilor 
cu asfixie perinatală severă. 
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Summary

THE INVOLVEMENT OF OXIDATIVE STRESS IN PERINATAL ASPHYXIA

Key words: perinatal asphyxia, neuronal injury, biochemical markers.
Perinatal asphyxia complicated with multiorganic hypoxic-ischaemic injuries represents, despite current advances 

in neonatal medicine, the leading cause of morbidity and mortality in both term and premature newborns. The mecha-
nisms of neuronal damage are heterogeneous and include the participation of circulatory, metabolic and biochemical 
factors. Various biochemical markers have been studied in order to determine the origin and the extension of neuronal 
injury, as well as the involvement of oxidative stress in its’ pathogenesis. Up to this moment, there is no unique molecule 
to offer information on all studied parameters, but when used together, the markers we studied can provide useful data 
regarding the moment, extension and outcome of the neuronal injury, thus orienting therapy.

rezumat

Cuvinte cheie: asfixie perinatală, leziune neuronală, markeri biochimici. 
Asfixia perinatală complicată cu leziuni hipoxic-ischemice multiorganice reprezintă, în pofida progreselor actuale 

din medicina neonatală, cea mai importantă cauză de morbiditate şi mortalitate perinatală la nou-născutul la termen şi 
prematur. Mecanismele lezionale sunt heterogene şi au loc cu participarea factorilor etiologici circulatori, metabolici 
şi biochimici. Variaţi markeri biochimici sunt studiaţi pentru a determina originea şi extensia leziunilor neuronale, 
precum şi implicarea stresului oxidativ în dezvoltarea acestora. Până în momentul actual, nu există o singură moleculă 
care să ofere informaţii asupra tuturor parametrilor studiaţi, dar, utilizaţi împreună, markerii expuşi pot oferi date 
valoroase privind momentul, extensia şi evoluţia leziunilor, orientând astfel demersul terapeutic.

© Andreea Avasiloaiei, maria stamatin

Asfixia perinatală reprezintă una dintre cele mai 
frecvente cauze de leziuni cerebrale la nou-născutul 
la termen şi prematur şi este responsabilă de aproape 
un sfert din decesele survenite în perioada neonatală. 
Alţi 25% dintre nou-născuţii afectaţi prezintă sechele 
neurologice permanente, inclusiv paralizie cerebrală, 
întârzieri de dezvoltare neurologică, tulburări de învă-
ţare, tulburări vizuale şi auditive, precum şi tulburări 
din spectrul autist. 

mecanismul leziunilor cerebrale post-hipoxice 
este extrem de heterogen şi include o varietate de fac-
tori:

- circulatori – dereglarea fluxului sanguin cerebral; 
- biochimici: creşterea aminoacizilor excitatori, 

depolarizări membranare, scăderea metabolismului 
energetic neuronal, supraproducţia de radicali liberi, 
activarea sintezei oxidului nitric, eliberarea de citoki-
ne, acumularea în exces a fierului, etc.

- metabolici celulari: intensificarea metabolismu-
lui anaerob, scăderea Atp-ului, hipoglicemia, hiper-
lactacidemia, etc.

Aceşti factori acţionează şi interacţionează printr-
o varietate de mecanisme:

Hipoxia 
în timpul hipoxiei, modificările receptorului 

nmdA duc la creşterea influxului intracelular şi intra-
nuclear de ca++ prin activarea ip3, ip4 şi Atp-azei cu 
afinitate mare pentru ca++. Acest influx este propor-
ţional cu gradul hipoxiei. ca++ activează proteazele, 
fosfolipazele şi no sintaza, care ajută la eliberarea ra-
dicalilor liberi de oxigen, peroxidarea lipidelor mem-
branei nucleare şi activarea endonucleazelor, care la 
rândul lor determină fragmentarea Adn-ului nuclear. 
oxidul nitric afectează neuronii reacţionând cu supe-
roxidul pentru a forma peroxinitrit, un radical liber to-
xic, cunoscut pentru lezarea membranei celulare prin 
activarea ca++ Atp-azei şi introducerea suplimentară 
a ca++ în celulă, printr-un mecanism de feed-back 
pozitiv. 

Ischemia
dacă leziunea ischemică survine devreme în cur-

sul gestaţiei şi nou-născutul se naşte prematur, unele 
oligodendrocite în curs de dezvoltare se pierd. preoli-
godendrocitele şi celulele progenitoare de oligoden-
drocite par să fie mai vulnerabile la injuria ischemică 
decât oligodendrocitele mature. în cazul nou-născu-
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tului la termen cu leziuni ischemice, neuronii de la 
nivelul nucleilor profunzi şi din cortexul perirolandic 
sunt mai predispuşi la lezare, în timp ce neuronii care 
produc no-sintetază sunt mai rezistenţi. în ganglionii 
bazali, neuronii producători de no-sintetază participă 
la procesele de stres oxidativ şi excitotoxicitate, ceea 
ce determină moartea celulelor învecinate. 

Stresul oxidativ
stresul oxidativ este generat de un dezechilibru 

între generarea excesivă de compuşi de oxigen şi in-
suficienţa mecanismelor antioxidante de apărare. s-a 
demonstrat că în cursul dezvoltării fetale şi neonatale, 
creierul nu beneficiază de suficiente sisteme antioxi-
dante, iar răspunsul acestora la stresul oxidativ este 
mai slab comparativ cu componentele antioxidante 
din creierul adult. 

Radicalii liberi de oxigen sunt generaţi printr-o 
varietate de mecanisme: hipoxie, ischemie, reperfu-
zie, hiperoxie. Asfixia este caracterizată prin perioa-
de prelungite de ischemie şi hipoxie, care conduc la 
modificări celulare specifice care afectează activitatea 
enzimatică, funcţiile mitocondriale, structura citos-
cheletului, transportul transmembranar şi apărarea an-
tioxidantă. toate aceste modificări predispun ţesutu-
rile la leziuni de reoxigenare. în timpul hipoxiei, dis-
ponibilitatea limitată a oxigenului scade fosforilarea 
oxidativă, ceea ce determină incapacitatea de sinteză a 
fosfaţilor, inclusiv Atp şi fosfocreatină. pompa mem-
branară na+/k+ Atp-dependentă este alterată, favo-
rizând influxul de na+, ca++ şi apă în celulă, produ-
când edem citotoxic, în plus faţă de alte numeroase căi 
metabolice care lezează componentele structurale ale 
celulei. mai mult, catabolismul adenin-nucleotidelor 
în timpul ischemiei determină acumularea intracelu-
lară de hipoxantină, care este mai apoi convertită în 
specii reactive de oxigen.

în endoteliu, ischemia determină expresia anumi-
tor produşi inflamatori (molecule de adeziune leucoci-
tară, citokine) şi agenţi bioactivi (endoteline, txA2) şi 
inhibă expresia altor produşi protectori (prostaciclină, 
oxid nitric). deci ischemia induce un status proinfla-
mator care creşte vulnerabilitatea tisulară la leziunile 
prin reperfuzie.

Reperfuzia/reoxigenarea ţesuturilor ischemiate 
determină formarea speciilor reactive de oxigen. în 
mod normal, hipoxantina acumulată în timpul fazei 
ischemice este oxidată de xantin-dehidrogenază în 
xantină în acele celule care conţin această enzimă. 
totuşi, în timpul ischemiei, xantin-dehidrogenaza 
este convertită în xantin-oxidază. xantin-oxidaza 
foloseşte oxigen, deci în timpul ischemiei nu poate 
cataliza transformarea hipoxantinei, ceea ce rezultă 
în acumularea tisulară de hipoxantină. când oxige-
nul este reintrodus în timpul reperfuziei, hipoxantina 
se transformă sub acţiunea xantin-oxidazei în specii 
reactive de oxigen şi în prezenţa oxidului nitric în 
specii reactive de azot.

speciile reactive de oxigen şi azot sunt agenţi 
puternici reducători şi oxidanţi, cu acţiune lezională 
directă asupra structurilor celulare, de peroxidare a 
membranelor, proteinelor şi enzimelor structurale şi 
acizilor nucleici. în plus, sunt regulatori importanţi 
ai căilor de semnalizare intracelulară care modulează 
sinteza de Adn şi ARn, proteine, activarea enzima-
tică şi influenţează direct ciclul celular. în condiţii de 
hipoxie, radicalul superoxid intră în spaţiul extracelu-
lar cerebral unde se transformă în peroxid de hidrogen 
prin conversia de către superoxid dismutază (sod). 
în condiţii normale, când sistemele antioxidante func-
ţionează, peroxidul de hidrogen este redus la apă sub 
acţiunea glutation peroxidazei sau catalazei. deoarece 
sistemele antioxidante ale nou-născutului sunt imature 
şi lichidul cefalo-rahidian conţine concentraţii micro-
molare de fier liber, peroxidul de hidrogen reacţionea-
ză în cadrul unei reacţii catalizate de fier (Fenton) cu 
radicalul superoxid pentru a produce radicali hidroxil.

Excitotoxicitatea
observaţiile clinice asupra nou-născuţilor cu eHi 

au demonstrat că hipoxia şi ischemia determină scă-
deri ale nivelurilor de Atp şi creşteri ale lactatului 
din cauza metabolismului anaerob al glucozei, ceea 
ce determină modificări ale ionilor, depolarizări mem-
branare şi eliberarea glutamatului. leziunile celulare 
şi modificările energetice induc o creştere dramatică a 
glutamatului, care se acumulează la nivelul sinapsei, 
în momentul în care astrocitele devin incapabile să re-
alizeze un clearing adecvat. în cazul nou-născuţilor cu 
asfixie perinatală, concentraţia de glutamat la nivelul 
lichidului cefalo-rahidian este semnificativ crescută în 
primele 16 ore postnatal. efectele toxice ale acestor 
niveluri mari de glutamat asupra ţesuturilor cerebra-
le sunt cunoscute ca excitotoxicitate şi dăunează mult 
creierului în curs de dezvoltare, precedând moartea 
celulară prin necroză şi apoptoză. Activarea excesivă 
a neurotransmisiei glutamatergice duce la moarte ce-
lulară. Factorul declanşator iniţial poate fi un defect de 
preluare a glutamatului de către celulele gliale, ceea 
ce are ca rezultat supraactivarea receptorilor. celule-
le precursoare ale oligodendrocitelor conţin receptori 
glutamatergici şi receptori pentru acid kainic. datele 
experimentale indică faptul că blocada acestor recep-
tori protejează împotriva leziunilor hipoxic-ischemice 
ale substanţei albe. 

producţia de no de către neuronii rezistenţi la le-
ziunile hipoxic-ischemice depinde de cuplarea şi acti-
varea receptorilor pentru nmdA şi de intrarea calciu-
lui în celulele de la nivelul talamusului şi ganglionilor 
bazali. când oxidul nitric este produs în exces în aces-
te regiuni în timpul unei perioade de stres oxidativ, 
aceasta contribuie la producţia de radicali liberi. to-
tuşi, neuronii imaturi producători de oxid nitric sunt ei 
înşişi rezistenţi atât la leziunea hipoxic-ischemică, cât 
şi la excitotoxicitatea mediată de nmdA. Aceste ce-
lule devin vulnerabile pe măsură ce se maturizează. în 
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regiunile unde există receptori nmdA imaturi, cum ar 
fi ganglionii bazali, neuronii care produc no-sinteta-
ză sunt abundenţi. eliminarea acestor neuroni şi între-
ruperea complexului postsinaptic care leagă nmdA 
la aceştia determină reducerea leziunii ischemice. 

Inflamaţia
infecţia maternă se asociază cu leziuni ale sub-

stanţei albe în cazul creierului imatur. un studiu po-
pulaţional care a folosit paralizia cerebrală ca măsură 
a lezării cerebrale neonatale sugerează corioamnioti-
ta ca fiind un factor de risc independent pentru pa-
ralizia cerebrală în cazul nou-născuţilor la termen, 
din cauza creşterii antenatale a expresiei citokinelor 
pro-inflamatorii (il-1β, il-6, il-9) în lichidul amni-
otic, în circulaţia fetală şi în lichidul cefalo-rahidian. 
Acumularea neutrofilelor la nivelul vaselor sanguine 
cerebrale şi activarea acestora par să fie verigi de le-
gătură între expunerea la infecţie in utero şi leziunea 
cerebrală ischemică. markerii inflamatori din lichidul 
amniotic al femeilor aflate în travaliu prematur sau din 
sângele cordonului ombilical au fost asociaţi cu de-
fecte ale mielinizării, leucomalacia periventriculară şi 
paralizia cerebrală ulterioare. originea celulară a me-
diatorilor inflamaţiei care par să exacerbeze leziunile 
hipoxic-ischemice este încă neclară. mediatorii care 
sunt produşi la nivel sistemic (de către mamă sau făt) 
afectează sistemul nervos central fie prin mecanisme 
vasculare, fie prin traversarea barierea hemato-encefa-
lice şi acţiune directă asupra parenchimului cerebral. 
modelele animale au arătat că administrarea de lipo-
polizaharid în doze mici înaintea injuriei hipoxic-is-
chemice creşte această afectare, demonstrând faptul 
că inflamaţia acţionează ca un factor predispozant, 
făcând creierul mai susceptibil la un al doilea fac-
tor stresant – leziunea hipoxic-ischemică (proces de 
sensibilizare). mecanismele sensibilizării nu sunt în 
întregime cunoscute, dar ar putea include modificări 
ale transcripţiei unor gene şi modificarea activităţii re-
ceptorilor pentru glutamat. 

inflamaţia este, pe de altă parte, provocată de necro-
za neuronală, un proces pasiv de edemaţiere celulară, 
distrugere a organitelor celulare şi pierdere a integrităţii 
membranare. inflamaţia duce la creşterea nivelului de 
glutamat, care la rândul său induce apoptoză.

Apoptoza 
mulţi dintre efectorii morţii celulare programate 

care intervine în dezvoltarea normală sunt bine repre-
zentaţi la nivelul creierului, făcându-l susceptibil la 
activarea accidentală a apoptozei. în momentul expu-
nerii celulelor la diferiţi factori stresanţi, sunt posibile 
declanşarea şi supraactivarea căilor metabolice care 
conduc la moartea celulară. stresul oxidativ este unul 
din mecanismele care pot declanşa apoptoza la nivelul 
creierului imatur. 

moartea celulară programată este un proces activ, 
care implică activarea cascadei caspazelor (3, 8, 9), un 
pas cheie în fragmentarea Adn-ului. caspaza 3 acti-

vată fragmentează numeroase proteine intracelulare, 
cum ar fi actina, fodrina şi lamininele, care menţin 
structura celulară. de asemenea, inactivează nume-
roase enzime cum ar fi pARp, enzimă de reparare a 
Adn-ului, şi icAd, ceea ce duce la încetarea repa-
rării Adn şi activarea Adn-azei dependente de cas-
paze, care determină fragmentarea Adn-ului cromo-
somal. Această secvenţă duce la modificările celulare 
şi nucleare caracteristice apoptozei. cascada caspaze-
lor poate fi activată pe cale intrinsecă sau extrinsecă. 
mecanismul intrinsec sau calea dependentă de mito-
condrii activează caspazele 3 şi 9, este declanşat de 
eliberarea de citocrom c din mitocondrie şi este con-
trolat de familia de receptori bcl-2, iar mecanismul 
extrinsec care activează caspaza 8 este declanşat de 
activarea receptorilor apoptotici, un subgrup al super-
familiei receptorilor factorilor de necroză tumorală. 
Apoptoza joacă un rol important în evoluţia leziunilor 
hipoxic-ischemice cerebrale la nou-născut şi poate fi 
chiar mai importantă decât necroza în faza postlezio-
nală. semnalele receptorilor citokinici apoptotici de-
termină necroză mediată de oxid nitric când inhibito-
rii endogeni ai apoptozei sunt abundenţi şi determină 
apoptoză când inhibitorii sunt deficitari.

precursorii oligodendrogliei proliferează şi mor 
prin apoptoză controlată de factori trofici, cum ar fi 
factorul de creştere derivat din plachete şi factorul de 
creştere insulin-like. Activarea receptorilor citokinici 
pe suprafaţa oligodendrocitelor poate duce la moartea 
acestor celule. oligodendrocitele sunt vulnerabile şi la 
stresul oxidativ din cauza depleţiei de glutation. infla-
maţia duce la creşterea nivelului de glutamat, care la 
rândul său induce apoptoză. toxicitatea glutamatului 
depinde de stadiul maturării oligodendrocitelor şi este 
mediată de receptorul AmpA.

Markeri biochimici ai stresului oxidativ în afec-
tarea neurologică perinatală

Capacitatea antioxidantă totală a serului (tAs) 
măsoară acţiunea cumulativă a tuturor antioxidanţilor 
prezenţi în plasmă, furnizând un parametru integrat, 
spre deosebire de simpla sumă a antioxidanţilor măsu-
rabili. se evaluează capacitatea antioxidanţilor cunos-
cuţi şi necunoscuţi şi interacţiunea lor sinergică, oferind 
o privire de ansamblu asupra echilibrului fragil in vivo 
între oxidanţi şi antioxidanţi. măsurarea tAs poate aju-
ta în evaluarea factorilor fiziologici, nutriţionali şi de 
mediu care influenţează statusul redox al organismului 
şi în identificarea condiţiilor care pot afecta acest status 
(expunerea la Ros, suplimentarea cu antioxidanţi, pre-
cum şi absorbţia şi biodisponibilitatea acestora). 

Malon dialdehida (mdA), metabolitul înalt reac-
tiv rezultat în urma peroxidării acizilor graşi cu trei 
sau mai multe duble legături şi care este un indiciu al 
peroxidării lipidice, persistând un timp îndelungat în 
plasmă, este cauza formării legăturilor “cross-linking”, 
a polimerizării componenţilor membranari şi ai reacţi-
ei cu bazele azotate din structura Adn. concentraţiile 
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plasmatice ale mdA cresc de până la 4 ori în 12-24 ore 
de la leziunile determinate de asfixia perinatală. nive-
lurile crescute ale mdA pot fi asociate cu deficitul de 
glucoză-6-fosfat dehidrogenază, deoarece aceasta are 
un rol important în menţinerea nivelului de glutation, 
important în combaterea peroxidării lipidice. 

Superoxid dismutaza (sod) este prezentă în or-
ganism sub trei forme: sod1 (cu/zn-sod), sod2 
(mn-sod) and sod3 (ec-sod). sod1 este cea 
mai abundentă fracţie intracelulară şi se găseşte mai 
ales la nivelul citosolului şi fracţiilor lizozomale, dar 
şi în spaţiul intermembranar mitocondrial, în timp ce 
sod2 este localizată în matricea mitocondrială. dis-
funcţia acestor fracţii se asociază cu patologii mediate 
de speciile reactive de oxigen. evoluţia neurologică a 
şoarecilor adulţi cu deficit de sod2 a fost nefavorabilă 
în caz de ischemie tranzitorie sau permanentă. Activi-
tatea excesivă a sod2 a prevenit apoptoza şi a redus 
leziunile tisulare după ischemie focală. în mod similar, 
activitatea excesivă a sod1 a redus injuria după ische-
mie focală tranzitorie la şoarecii adulţi, dar a agravat 
leziunile tisulare în cazul creierului imatur. in 1982, o 
a treia izoenzimă a fost descoperită de marklund care 
a denumit-o sod extracelulară, deoarece s-a dovedit a 
fi fracţia predominantă în lichidele extracelulare (limfă, 
lichid sinovial, plasmă). sod catalizează dismutarea 
anionului radical superoxid la peroxid de hidrogen şi 
oxigen, contribuind la difuzia limitată a acestui anion 
radical. de asemenea, enzima minimizează formarea 
peroxinitritului prin degradarea anionului radical supe-
roxid, iar peroxidul format va fi transformat în apă în 
prezenţa peroxidazei. sod poate juca un rol important 
în extensia necrozei neuronale la nivelul hipocampului. 
după 24 ore de reperfuzie, neuronii corticali exprimă 
sod, sugerând faptul că abilitatea anumitor populaţii 
celulare de a-şi creşte nivelurile de antioxidanţi poate 
determina protecţia neuronală. deşi se presupune că 
creierul este slab protejat împotriva oxidanţilor, ~0,5% 
din totalul proteinelor solubile de la acest nivel sunt re-
prezentate de sod1.

Glutation peroxidaza (gpx) mitocondrială este 
un antioxidant cu rol detoxifiant, care se găseşte sub 
forma a patru izoenzime: gpx1 (gpx clasică), gpx2, 
gpx3 (gpx plasmatică) şi pHgpx (fosfolipid-hidro-
peroxid gpx). toate aceste forme catalizează oxida-
rea glutationului redus la glutation oxidat în prezenţa 
peroxizilor organici sau anorganici. gpx este o enzi-
mă cu potenţial antioxidant mai mare decât sod şi 
catalază, datorită specificităţii largi de substrat şi in-
ductibilităţii în plămâni şi hematiile adulte.

Catalaza (cAt) de la nivelul peroxizomilor inter-
vine în detoxifierea peroxidului de hidrogen produs 
prin reacţia catalizată de sod, dar se găseşte în canti-
tate scăzută în creierul imatur, care are astfel o capaci-
tate limitată de a converti peroxidul de hidrogen la apă 
şi oxigen. cAt este mai abundentă în astrocite, faţă 
de neuroni şi în substanţa albă, faţă de cea cenuşie, 

dar poate fi indusă în neuroni cu ajutorul neurotrofi-
nelor. cAt este inactivată ireversibil prin oxidare şi 
are activitate scăzută în urma leziunilor de ischemie-
reperfuzie. 

Enolaza neuron-specifică (nse) este enzima gli-
colitică intracitoplasmatică de la nivelul neuronilor. 
enolaza are cinci izoenzime, iar cele care conţin sub-
unitatea γ, cu localizare preponderentă la nivelul sis-
temului nervos, atât central, cât şi periferic, se numesc 
nse.

caracteristica majoră a nse, comparativ cu ce-
lelalte enolaze este gradul său înalt de stabilitate. în 
urma leziunilor celulare ireversibile, neuronii mor 
prin necroză şi apoptoză, ceea ce determină elibera-
rea enzimelor citoplasmatice, aşa cum este nse. un 
nivel crescut al nse în lichidul cefalo-rahidian este 
considerat a fi rezultatul leziunilor neuronale şi poate 
reprezenta un bun biomarker al disfuncţiei snc. s-a 
demonstrat o corelaţie puternică între concentraţia 
nse în lcR şi severitatea eHi, extensia leziunilor 
cerebrale şi evoluţia ulterioară a nou-născutului. ni-
velurile nse în lcR au o valoare predictivă pozitivă 
mai bună decât cele serice în ceea ce priveşte evoluţia 
pe termen lung.

Citokinele (il-1b, il-6) determinate în ser şi lcR. 
Recent, citokinele au suscitat un interes deosebit ca şi 
cale finală comună în patogeneza leziunilor cerebrale. 
măsurarea nivelului expresiei proteinelor codate de 
il-1b şi il-6 în cursul perioadei de reperfuzie după 
leziunea hipoxic-ischemică a demonstrat la şobolani 
creşteri semnificative. il-1b rămâne crescută la 3, 6 
şi 10 ore după ischemie. Rolul il-1b este susţinut şi 
de studiile efectuate pe şoareci transgenici deficitari 
în activarea il-1b care nu au prezentat leziuni cere-
brale semnificative în urma episoadelor de hipoxie-
ischemie. studiile pe subiecţi umani care au utilizat 
spectroscopia prin rezonanţă magnetică au demon-
strat că nivelurile serice crescute ale il-1b şi il-6 se 
corelează cu un raport crescut lactat/colină în nucleii 
cerebrali profunzi, sugerând asocierea nivelurilor ci-
tokinelor cu leziunile cerebrale.

Isoprostanii reprezintă o serie unică de compuşi 
asemănători prostaglandinelor, formaţi in vivo prin-
tr-un mecanism neenzimatic care implică peroxidarea 
acidului arahidonic. isoprostanii sunt recunoscuţi de 
peste 10 ani ca markeri ai stresului oxidativ, atât în 
studiile pe animale, cât şi în cele pe subiecţi umani. 
Neuroprostanii provin din peroxidarea acidului doco-
sahexaenoic (dHA) mediată de radicalii liberi. dHA 
este prezent la nivelul sistemului nervos central sub 
formă de fosfolipide esterificate, fiind astfel extrem 
de predispus la oxidare. nivelurile neuroprostanilor 
provenite în urma leziunilor cerebrale post-hipoxice 
sunt de 3-4 ori mai mari decât cele ale isoprostanilor, 
fiind astfel markeri puternici de stres oxidativ la nivel 
cerebral, dar cu aplicabilitate limitată in vivo.
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Summary

PERINATAL ASPHYXIA: wE CAN ANTICIPATE AND AMELIORATE THE EFFECTS?

Key words: perinatal asphyxia, hypoxic-ischemic encephalopathy, term newborn. 
Introduction: Despite the progress in monitoring the fetus in utero and broadening knowledge of the pathophysi-

ology, asphyxia at birth remains a very topical issue due to the impact on the immediate and late outcome prognosis.
Posthypoxic impairment of the brain is the most serious consequence of perinatal asphyxia, causing the clinical outline 
of hypoxic-ischemic encephalopathy, resulting in cerebral palsy. 

Case presentation: authors expose the cases of two term newborns who presented birth asphyxia, who have re-
ceived a similar treatment, but had a different short term outcome. The first case was a newborn of diabetic and hyper-
tensive mother which subsequently developed multicystic encephalomalacia. The second case, which suffered an acute 
asphyxia due to maternal intrapartum hypotension had a favorable outcome, with normal neurological examination at 
discharge.

Conclusion: anticipating the effects of perinatal asphyxia is difficult, but the presence of seizures, early and persis-
tent pathological changes on electroencephalogram, cerebral edema detected by ultrasounds and abnormal neurologi-
cal examination at discharge can be considered poor prognostic factors.

rezumat

Cuvinte cheie: asfixie perinatală, encefalopatie hipoxic-ischemică, nou-născut matur. 
Introducere: În ciuda progreselor făcute în monitorizarea fătului in utero şi a lărgirii orizontului cunoaşterii 

fiziopatologiei, asfixia la naştere continuă să rămână o problemă de mare actualitate datorită răsunetului asupra prog-
nosticului imediat şi îndepărtat. Afectarea posthipoxică a creierului este consecinţa cea mai gravă a asfixiei perinatale, 
determinând conturarea tabloului clinic de encefalopatie hipoxic-ischemică, având ca urmare paralizia cerebrală. 

Prezentări de caz: autorii expun cazurile a doi nou-născuţi la termen care au prezentat asfixie la naştere, care au 
beneficiat de o atitudine terapeutică similară, dar care au avut o evoluţie precoce diferită. Primul caz este al unui nou-
născut din mamă diabetică şi hipertensivă care a dezvoltat ulterior encefalomalacie multichistică. Al doilea caz, care a 
suferit o asfixie acută pe fondul hipotensiunii materne postanestezie a avut o evoluţie favorabilă, examenul neurologic 
fiind normal la externare. 

Concluzii: anticiparea efectelor asfixiei perinatale este dificilă, dar prezenţa convulsiilor, a modificărilor EEG 
precoce şi persistente, a edemului cerebral detectat prin ETF, precum şi examenul neurologic anormal la externare pot 
fi consideraţi factori de prognostic nefavorabil. 

© manuela cucerea, laura suciu, elena moldovan, Raluca marian, simon marta

Introducere. tranziţia la viaţa extrauterină este 
un proces complex şi stresant prin care se realizează 
trecerea de la dependenţa placentară a schimburilor 
gazoase fetale la autonomia respiratorie neonatală, 
respectiv de la hipoxemia relativă intrauterină la hipe-
roxemia relativă postnatală. oxigenul este vital pentru 
procesele metabolice ale organismelor vii, iar întreru-
perea temporară disponibilităţii acestuia implică tre-
cerea bruscă de la metabolismul aerob eficient la cel 
anaerob ineficient, cu repercursiuni variabile asupra 
evoluţiei neonatale, până la deces.[1] 

privarea de oxigen (hipoxia) şi/sau diminuarea per-
fuziei (ischemia) la nivelul diferitelor organe, apărute 

simultan sau succesiv vor contura tabloul asfixiei peri-
natale. nu există un consens unanim acceptat în ceea 
ce priveşte definiţia asfixiei perinatale. scorul Apgar de 
sine stătător şi acidoza metabolică izolată, s-au dovedit a 
avea o valoare predictivă slabă pentru leziunile cerebrale 
perinatale semnificative, sugerându-se asocierea acesto-
ra cu acidoza metabolică, mai degrabă decât cu acidoza 
respiratorie.[2,3,4] conform Academiei Americane de pe-
diatrie (AAp) şi a colegiului American de obstetrică şi 
ginecologie (Aogc) vorbim despre asfixie atunci când 
următoarele criterii sunt îndeplinite: acidoză metabolică 
sau mixtă reflectată prin pH<7 şi eb > -12 mmol/l în 
sângele recoltat din cordonul ombilical, scor Apgar<3 
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la 5 minute, simptomatologie neurologică (convulsii, 
comă, hipotonie), disfuncţie multiorganică.[5,6] tendin-
ţa actuală este de a defini asfixia la naştere doar când 
nou-născutul dezvoltă encefalopatie hipoxic-ischemică 
(eHi), respectiv handicap pe termen lung, această abor-
dare fiind considerată mai fiabilă decât raportarea la alţi 
markeri perinatali ai asfixiei.[7] de fapt, creierul neonatal 
este organul cu rata metabolică cea mai crescută, fiind 
deosebit de vulnerabil la hipoxie-ischemie, care poa-
te determina perturbarea până la anulare a autoreglării 
fluxului sanguin cerebral, cu risc ischemic/hemoragic 
consecutiv. dezvoltarea leziunilor cerebrale după insul-
ta hipoxic-ischemică are un aspect bifazic. mecanismul 
patogenic care stă la baza leziunilor hipoxic-ischemice 
acute este privarea de glucoză şi oxigen care provoacă 
un deficit energetic urmat de iniţierea unei cascade de 
procese biochimice având ca rezultat moartea celulară 
imediată (necroza). Reoxigenarea - condiţie esenţială 
pentru supravieţuire - poate duce la recuperare parţială 
dar şi la continuarea alterării metabolismului cerebral 
prin utilizarea căilor metabolice alternative, prelungind 
deficitul energetic (rată scăzută de formare a Atp), acu-
mularea lactatului (scăderea pH-ului) şi/sau generarea 
stresului oxidativ prin producerea de specii reactive de 
oxigen (Ros) care în final vor determina moartea celu-
lară tardivă (apoptoza).[1,8]

Asfixia perinatală poate surveni in utero, în timpul 
travaliului şi al naşterii, sau în perioada postnatală ime-
diată. incidenţa este variabilă, între 2-6/1.000 născuţi la 

termen.[9,10] la nivel mondial, asfixia perinatală este o 
cauză majoră de deces neonatal şi de leziuni cerebrale, 
care depind de gradul insultei, de perioada de timp în 
care respiraţia normală este restabilită şi de maturita-
tea sistemului nervos central. Astfel, 15%-20% dintre 
nou-născuţii afectaţi decedează postnatal, iar 25% vor 
dezvolta sechele neuropsihice severe şi permanente.
[8,10,11] în funcţie de clasificarea clinică a encefalopatiei 
hipoxic-ischemice după sarnat&sarnat, complicaţiile 
ulterioare sunt variabile: asfixia severă este asociată cu 
paralizie cerebrală, retard mintal, şi epilepsie, în timp 
ce asfixia uşoară/moderată este asociată cu modificări 
cognitive şi comportamentale (hiperactivitate, autism, 
deficite de atenţie, coeficient de inteligenţă scăzut).[5,12] 
Astfel, repercursiunile hipoxiei/ischemiei perinatale 
pot fi devastatoare şi permanente, ridicând probleme 
majore pentru pacient, familie şi societate, inclusiv cos-
turi financiare importante. se impun măsuri eficiente şi 
fiabile pentru identificarea categoriilor de nou-născuţi 
cu risc pentru sechele pe termen lung şi intervenţii tera-
peutice care pot ameliora prognosticul şi calitatea vieţii 
acestor pacienţi. pentru aceasta, se impune o bună ur-
mărire a sarcinii, asistarea corectă a naşterii, resuscita-
re adecvată şi măsuri de neuroprotecţie în primele ore 
postinsultă.[5,13]

Prezentări de caz: 
prezentăm cazurile a doi nou-născuţi cu asfixie pe-

rinatală, care deşi au beneficiat de o atitudine terapeu-
tică asemănătoare, au avut o evoluţie imediată diferită.

Tabel 1. 
Date perinatale

Caz 1 Caz 2
vg 37 săptămâni 40 săptămâni
gn 3680 g (lgA) 3800 (AgA)

mama 29 ani, gi pi, diabet zaharat tip i şi HtA 
indusă de sarcină 28 ani, gi pi, fără patologie

sarcină corect dispensarizată, membrane rupte 
cu 10 ore înaintea naşterii

corect dispensarizată, membrane rupte 
cu 5 ore înaintea naşterii

suferinţă fetală bradicardie fetală nu
naştere cezariană pentru debut de suferinţă feta-

lă, extragere dificilă a nou-născutului
cezariană pentru lipsă de progresie a 

prezentaţiei
Anestezie maternă peridurală iniţial peridurală, apoi anestezie gene-

rală pentru hipotensiune maternă
scor Apgar 1/1, 3/5, 6/10, 8/15 1/1, 5/5, 5/10, 7/15, 9/20

Resuscitare
dcRs, stimulare tactilă, iot, vpp timp 
de 5 minute cu Fio2 40-100%, mce 
timp de 2 minute

dcRs, stimulare tactilă, iot, vpp 
timp de 10 minute cu Fio2 40-100%

prima respiraţie spontană eficientă după 2 minute de vpp combinată cu mce după 10 minute de vpp
gaze sanguine din cordonul om-

bilical
pH 6,84, pco2 83 mmHg, po2 19 mmHg, 
Hco3

- 5,1 meq/l, eb -19,7 mmol/l
pH 6,86, pco2 98 mmHg, po2 16 mmHg, 
Hco3

- 6,9 meq/l, eb -18,9 mmol/l
sao2 la 5 minute 80% 85%

detubare după 10 minute de la naştere după 10 minute de la naştere

Adaptare postnatală detresă respiratorie scor silverman 4, 
sao2 90%

detresă respiratorie scor silverman 4, 
sao2 92%

transfer în terapia intensivă după 15 minute de la naştere după 20 minute de la naştere

dcRs – dezobstrucţie căi respiratorii superioare   vpp – ventilaţie cu presiune pozitivă
iot – intubaţie orotraheală     mce – masaj cardiac extern
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este vorba despre doi nou-născuţi la termen, cazul 
1- early term cu aspect de copil din mamă diabetică, 
cazul 2 cu vg 40 săptămâni, proveniţi din sarcini ur-
mărite. naşterea s-a produs prin secţiune cezariană în 
ambele cazuri, dar indicaţia a fost diferită. la primul 
caz s-a intervenit pentru suferinţă fetală (bradicardie 
fetală), iar la al doilea caz s-a intervenit pentru lipsa de 
progresie a travaliului, dar după anestezie a intervenit 
un episod acut de hipotensiune maternă marcată. sco-
rul Apgar a fost mic la ambele cazuri. Resuscitarea s-a 
realizat conform protocolului, ambii nou-născuţi ne-
cesitând iot şi vpp, primul necesitând şi mce. Res-

piraţiile spontane s-au instalat la 2 minute, respectiv 
la 10 minute după iniţierea vpp, putând fi detubaţi la 
10 minute după naştere. la ambii nou-născuţi s-a de-
celat acidoză mixtă severă (pH<7) în sângele recoltat 
din cordonul ombilical. postnatal au prezentat detresă 
respiratorie formă medie, fiind transferaţi în compar-
timentul de terapie intensivă neonatală.

postnatal, cazul 1 a prezentat polipnee, bradicar-
die, hipotensiune arterială, hipoglicemie, oligo-anurie 
şi tablou neurologic corespunzător stadiului sarnat ii 
de eHi. cazul 2 a prezentat polipnee şi un tablou neu-
rologic minor, corespunzător stadiului sarnat i. 

Tabel 2. 
Aspecte clinice şi monitorizare în primele 24 de ore

Caz 1 Caz 2

examen clinic/
monitorizare

stare generală alterată mediocră

tegumente acrocianoză, echimoze diseminate, 
vernix abundent palide

detresă 
respiratorie

scor silverman 4 (polipnee, geamăt 
discret, tiraj intercostal)

scor silverman 4 (polipnee, geamăt 
discret, tiraj intercostal)

ficat în limite fiziologice în limite fiziologice
FR 66/minut 67/minut
Av 100/minut 140/minut

tAm 35 mmHg 48 mmHg
sao2 90% 94%
FA 1/1 cm, normotensivă 2/2 cm, normotensivă

glicemie hipoglicemie normală
diureză < 1 ml/h 1,5 ml/h

examen neurologic iniţial
Hipotonie marcată, generalizată, 
iritabilitate, plâns ascuţit, moro 

incomplet (sarnat ii)

Hipotonie axială, hiperexcitabilitate
(sarnat i)

examen cardiologic cardiomiopatie hipertrofică, Fop, cAp mic Fop, cAp mic

Tabel 3-4. 
Gazele sanguine în primele 24 de ore la cele două cazuri

Caz 1 la naştere 30 min 2 ore 4 ore 12 ore 24 ore
pH 6,84 7,04 7,21 7,35 7,37 7,37

pco2 mmHg 83 52 49 46 43 38
po2 mmHg 19 41 46 91 51 58

HCO3
-meq/l 5,1 14,1 21,2 25,4 24,2 22,5

EB mmol/L -22 -16,5 -6,7 -0,2 -0,4 -2,9
Lactat mmol/L 13,8 7,2 4,8 3,6 2,6 3,2

Caz 2 la naştere 30 min 2 ore 4 ore 12 ore 24 ore
pH 6,86 7,09 7,41 7,43 7,46

pco2 mmHg 98 58 22 45 41
po2 mmHg 16 49 59 52 62

HCO3
-meq/l 6,9 15,9 18,7 21,2 22,9

EB mmol/L -18,9 -12,6 -7,6 -3,1 -2,7
Lactat mmol/L 10 6,9 3,9 3,6 0,8

deşi analiza gazelor sanguine din cordonul ombi-
lical au arătat o acidoză severă, în primele 24 ore, s-a 
reuşit corectarea acidozei prin administrare de bicar-
bonat, la ambele cazuri. 

între 24-72 ore, la primul caz a persistat detresa respi-

ratorie, bradicardia, hipoglicemia şi tabloul neurologic. 
la 72 de ore de viaţă, prezentat echivalenţe convulsive 
pentru care a necesitat tratament anticonvulsivant asoci-
at, reflexul de supt a fost absent, la fel şi toleranţa digesti-
vă. la cazul 2 a persistat doar hiperexcitabilitatea.
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Tabel 4. 
Aspecte clinice şi monitorizare între 24 -72 ore

Caz 1 Caz 2

examen clinic/
monitorizare

stare generală mediocră relativ bună
detresă respiratorie minimă nu

FR 60/minut 40/minut
Av 80-100/minut 140/minut

tAm 40 mmHg 50 mmHg
sao2 94%( oxigen 30%) 96%
FA normotensivă normotensivă

glicemie hipoglicemie normală
diureză 2 ml/h 3 ml/h

examen neurologic Hipotonie marcată, generalizată, iritabilitate, 
plâns ascuţit, moro incomplet (sarnat ii)

hiperexcitabilitate 
(sarnat i)

convulsii echivalenţe convulsive (mioclonii, devierea 
globilor oculari, pedalare, apnee, desaturări) nu

Apnee da nu
Reflex de supt nu da

toleranţă digestivă nu da

Fig.1-2. Ecografie transfontanelară (ETF) caz 1: edem cerebral, IR 0,47

Fig.3-4. ETF caz 2: ventricoli laterali pensaţi, IR 0,72

la cazul 1 probele hepatice, ureea, creatinina, ldH 
au fost alterate peste 7 zile; înregistarea eeg a relevat un 
traseu hipovoltat, iar ecografia transfontanelară a eviden-
ţiat edem cerebral şi flux cerebral luxuros cu indice de 
rezistivitate (iR) scăzut în faza de reperfuzie. la cazul 2 
examinările paraclinice au fost în limite normale.

Atitudinea terapeutică a fost asemănătoare în am-

bele cazuri, aceasta constând în restricţie de lichide, 
alimentaţie parenterală, oxigenoterapie, stimulare mi-
nimă, corecţia acidozei cu bicarbonat, tratament neu-
roprotector disponibil (sulfat de magneziu i.v. şi Feno-
barbital i.m.) primul caz a necesitat tratament diuretic 
şi anticonvulsivant asociat, precum şi corticoterapie 
pentru scăderea edemului cerebral. 
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Tabel 5. 
Examinări paraclinice

Caz 1 Caz 2
modificări hematologice nu nu

uree ↑ 7 zile (max 112 mg/dl) normal
creatinină ↑ 5 zile (max 1,3mg/dl) normal

Ast (got) ↑ 16 zile (max 180 u/l) normal
Alt(gpt) normal normal

Alp (fosfataza alcalină) 307 u/l normal
ldH ↑ 7 zile (max1544 u/l) normal

lcR pandy pozitiv, hematii ratatinate 5%, 
proteinorahie 980 mg/dl -

eeg traseu hipovoltat, fără semne de focar fără anomalii de focar

etF primele 72 h edem cerebral, hiperecogenitate 
difuză, iR 0,46 (5 zile) ventricoli laterali pensaţi, iR 0,72 

Tabel 6. 
Atitudine terapeutică

Caz 1 Caz 2
confort termic da da

Restricţie de lichide 40ml/kg/zi + diureza zilei precedente nu
Alimentaţie parenterală totală 24 ore, parţială 10 zile parţială 48 ore

oxigenoterapie cort cefalic 6l/minut 72 ore cort cefalic 6l/minut 24 ore
corecţia acidozei (bicarbonat) da da

corecţia hipoglicemiei da - 72 ore nu
diuretice Furosemid - 72 ore nu

dexametazonă da - 72 ore nu
vitamina b1 b6 da da

neuroprotecţie

mgso4
250 mg/kg/zi

3 zile da da
Fenobarbital
40 mg/kg/zi

tratament anticonvulsivant Fenobarbital atac 20 mg/kg, apoi 5 mg/kg/zi 30 zile
Fenitoin i.v.atac 15 mg/kg, api 5 mg/kg/zi 7 zile nu

Alimentaţie enterală Repaus digestiv 24 ore, gavaj 15 zile, gavaj/sân 5 
zile, sân 15 zile gavaj 2 zile, sân 8 zile

Tabel 7. 
Externare

Caz 1 Caz 2
durata spitalizării 36 zile 10 zile

transfer în rooming-in ziua 21 ziua 4-a
Alimentaţie exclusivă la sân ziua 21 ziua 4-a

examen neurologic externare pc staţionar de la naştere, hipotonie generalizată, Rot 
vii, police acoperit, reflex automat de mers absent normal

ETF ventriculomegalie, encefalomalacie multichistică, iR 0,68 normală, iR 0,71

din cauza complicaţiilor postasfixice, primul caz 
a necesitat o spitalizare prelungită, examenul neurolo-
gic la externare fiind modificat, iar etF a evidenţiat o 
encefalomalacie multichistică. Al doilea caz a avut o 
perioadă de internare mai scurtă, examenul neurologic 
şi etF la externare fiind normale. 

Discuţii
deşi ambii nou-născuţi au avut la naştere scoruri 

Apgar mici iar măsurile de resuscitare şi atitudinea 

terapeutică ulterioară au fost similare, cei doi nou-
născuţi au avut o evoluţie imediată diferită. care au 
fost cauzele? primul caz, provenit din mamă diabetică 
cu hipertensiune de sarcină a fost un nou-născut cu 
risc, care a prezentat şi complicaţiile acestei categorii 
cu risc (hipoglicemie, cardiomiopatie hipertrofică) pe 
lângă suferinţa fetală decelată antepartum. Al doilea 
caz a suferit un accident hipoxic acut cauzat de hipo-
tensiunea maternă, dar care nu explică însă acidoza 
severă de la naştere, ridicând suspiciunea debutului 
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suferinţei fetale în timpul travaliului. în ambele cazuri 
resuscitarea a fost eficientă, răspunsul fiind rapid.

se ştie că scorul Apgar are o sensibilitate şi speci-
ficitate scăzută în predicţia paraliziei cerebrale, astfel 
încât 80% dintre cei cu un scor Apgar ≤ 7 la 5 minu-
te au o evoluţie fără invaliditate moderată sau severă 
ulterior.[3] unele studii au demonstrat că majoritatea 
nou-născuţilor care au nevoie de resuscitare semnifi-
cativă la naştere şi nu prezintă semne de encefalopa-
tie, recuperează rapid având o evoluţie favorabilă. în 
schimb, nou-născuţii cu encefalopatie moderată/seve-
ră intervenţia neuroprotectoare trebuie să se instituie 
imediat.[14] Alte studii au sugerat că evoluţia ulterioară 
a nou-născuţilor cu asfixie perinatală fără encefalopa-
tie clinică au totuşi un risc crescut de a avea un iq 
scăzut la vârsta de 8 ani.[15,16]

în schimb, scorul Apgar mic la 5 minute combinat 
cu acidoza metabolică şi cu nivelul lactatului poate îm-
bunătăţi predicţia eHi - fără însă a specifica gradul de 
severitate, fiind utilă monitorizarea pH-ului din scalpul 
fetal în timpul travaliului, pentru a interveni în timp 
util.[17] la cazurile prezentate s-a asociat acidoza mixtă 
severă, pH-ul fiind ≤ 7, eb > -12 mmol/l, fără a exista 
însă diferenţe semnificative între cele două cazuri.

din punct de vedere clinic, au existat diferenţe 
semnificative între cele două cazuri. primul a prezen-
tat tabloul clinic al unei eHi moderate (sarnat ii), fi-
ind prezente episoadele convulsive, în comparaţie cu 
cazul 2 unde acestea au lipsit. în cazul nostru, prezenţa 
convulsiilor a înrăutăţit prognosticul, cu atât mai mult 
cu cât a fost nevoie de asocierea a două anticonvul-
sivante. în general, o treime din nou-născuţii cu eHi 
moderată dezvoltă convulsii clinice, ameliorarea apă-
rând treptat după cuparea acestora. există studii care 
au arătat că prognosticul şi evoluţia copiilor cu asfixie 
perinatală depinde tocmai de prezenţa convulsiilor şi 

timpul necesar pentru a obţine alimentaţia orală com-
pletă.[18,19] Astfel, dacă la al doilea caz s-a ajuns la ali-
mentaţie exclusivă la sân în 4 zile - putând fi îngrijit în 
rooming-in, la primul caz a fost nevoie de alimentaţie 
prin gavaj timp de 15 zile, ajungându-se la alimentaţie 
alimentaţie exclusivă la sân la 21 zile de viaţă.

Am constatat diferenţe în ceea ce priveşte aspec-
tul traseului EEG şi al ETF în primele zile de viaţă 
între cele două cazuri. la primul caz, traseul eeg a 
fost persistent hipovoltat şi asimetric comparativ cu al 
doilea caz, unde a fost normal. un traseu eeg normal 
înregistrat în primele zile după naştere este asociat cu 
o dezvoltare normală la vârsta de 2 ani. în schimb, un 
eeg anormal la scurt timp după naştere care rămâne 
anormal, are probabil un prognostic prost.[20] ETF a 
evidenţiat modificări cerebrale la primul caz, respec-
tiv hiperecogenitate difuză, pensarea ventriculilor la-
terali şi iR foarte mic (0,48), aspect care s-a menţinut 
5 zile. după 14 zile de viaţă s-au decelat ventriculo-
megalie moderată şi chisturi - iniţial periventricular, 
apoi diseminate în masa cerebrală, de la lobul frontal 
la cel occipital - precum şi mărirea spaţiului intere-
misferic. la cazul 2, etF din prima zi de viaţă a evi-
denţiat doar pensarea ventriculilor laterali, dar cu iR 
normal. edemul cerebral este prezent în primele 48 
de ore după asfixie şi poate fi evidenţiat prin etF, atât 
prin observarea în dinamică a ventriculilor laterali, cât 
mai ales prin măsurarea iR (doppler color), a velocită-
ţilor sistolice (vs) şi diastolice (vd) la nivelul artere-
lor cerebrală anterioară şi mijlocie. Aceste măsurători 
pot sugera diagnosticul precoce al severităţii eHi. iR 
poate fi utilizat ca un indicator important al hemodina-
micii cerebrale postasfixice.[21] 

în ceea ce priveşte atitudinea terapeutică, aceasta 
a fost asemănătoare. în lipsa echipamentului pentru 
hipotermie controlată, s-a recurs la alte modalităţi de 

Fig. 5, 6, 7. ETF la externare Caz 1: Encefalomalacie multichistică 

Fig. 8, 9. ETF la externare Caz 2: aspect normal, IR 0,75
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neuroprotecţie respectiv la administrarea de sulfat de 
magneziu i.v. şi fenobarbital i.m. 

unele studii au demonstrat că cea mai buna pre-
dicţie a eHi la nou-născuţii maturi se realizează prin 
examenul neurologic la externare, examenul clinic în 
prima zi după naştere, nefiind un bun predictor pentru 
evoluţia ulterioară datorită unor factori care pot in-
fluenţa această evaluare (medicaţie sedativă, anticon-
vulsivantă, hipotermie).[22] la primul caz, examenul 
neurologic la externare a fost modificat – persistând 
hipotonia, exacerbarea reflexelor osteo-tendinoase şi 
diminuarea reflexelor arhaice, în timp ce la al doilea 
caz, examenul neurologic la externare a fost normal.

Concluzii: 
•	 factorii de risc asociaţi pot agrava prognosticul 

în evoluţia nou-născutului afectat de hipoxie-is-
chemie perinatală

•	scorul Apgar - datorită caracterului subiectiv, dar 
chiar şi acidoza metabolică au o sensibilitate şi 
specificitate scăzută în predicţia eHi

•	prezenţa convulsiilor, a modificărilor eeg pre-
coce şi persistente, a edemului cerebral detectat 
prin etF, precum şi examenul neurologic anor-
mal la externare pot fi consideraţi factori de pro-
gnostic nefavorabil 
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Summary

NEUROLOGICAL SEqUELA IN TERM INFANTS wHO SUFFERED FROM NEONATAL ENCEPHALOPATHY

Key words: asphyxia, neonatal encephalopathy, sequelae, neurological pathology. 
Sequelae after intrapartum complications are associated with severe and of average severity neurological outcomes.
Aim of the work: assessment of neurological pathology and its severity at 2 years of life in newborns who suffered 

neonatal encephalopathy.
Materials and methods. It was conducted a case-control study that included 104 term newborns who suffered from 

hypoxic ischemic encephalopathy (HIE). The children were examined by a child neurologist at 3, 6, 9, 12, 18 and 24 
months of life. Of 104 newborns investigated, 29 (group I) have suffered from HIE at birth and 75 were conditionally 
healthy (group II, of control).

Results. HIE was diagnosed in all newborns from group I, 86,21% (25) cases in moderate form and 13,79% (4) 
cases in severe form. During the neonatal period HIE has advanced also due to other neurological comorbidities: 
bulbar syndrome (41,38%), posttraumatic neurological complications (37,93%). At 2 years the children from group 
I of the study were established the following sequelae: cerebral palsy (34,48%), secondary microcephaly (20,69%) 
symptomatic epilepsy (13,79%) and sensorineural deafness (3,45%) cases. 

Conclusions. The share of asphyxia in neonatal morbidity and mortality in the country has decreased by 5 and 3,7 
times respectively. The prevalence of severe neurological sequelae at 2 years of life in children who suffered from HIE 
was 34,48%.

Резюме

невролоГИческИе нАрушенИя у Доношенных новороЖДенных, 
ПеренесшИх неонАтАльнуЮ энцефАлоПАтИЮ

ключевые слова: асфиксия, неонатальная энцефалопатия, инвалидность, неврологическая патология.
Последствия осложненного течения родов приводят к тяжелой и среднетяжелой неврологической пато-

логии. 
цель работы заключалась в оценке неврологической патологии и степени ее тяжести, а также роста 

окружности головы в возрасте 2-ух лет у новорожденных, перенесших неонатальную энцефалопатию.
Материалы и методы. Проведено исследование случай-контроль 104-х доношенных новорожденных, из 

них 29 перенесли ГИЭ (1-ая группа) и 75 – условно здоровые новорожденные (2-ая группа). Оценка проводилась 
невропатологом с использованием структурированного неврологического осмотра в 3, 6, 9, 12, 18 и 24 меся-
ца жизни. 

результаты: Гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) была диагностирована у всех новорожден-
ных из 1-ой группы: в 13,79% случаях тяжелая форма и в 86,21% случаях - среднетяжелая форма. В раннем 
неонатальном периоде она протекала с бульбарным синдромом и сочеталась с посттравматическими невро-
логическими осложнениями. В 2 года жизни у детей из 1-ой группы диагностировали ДЦП в 34,48% случаях, 
вторичную микроцефалию - в 20,69% случаях, симптоматическую эпилепсию - в 13,79% случаях и нейросен-
сорную глухоту - в 3,45% случаях.

выводы. Удельный вес асфиксии уменьшился в 5 и 3,7 раза соответственно в структуре неонатальной 
смертности и заболеваемости в республике. Распространенность тяжелых форм инвалидности после ГИЭ 
составляет 34,48%. 

© Ala curteanu, Ala jitarciuc, tatiana carauş, v. bojadji, A. bunduchi

Introducere. complicaţiile naşterii reprezintă 
o povară globală pentru sănătatea publică. în pofi-
da avantajelor tehnologiilor de monitoring şi recu-

noaştere a patologiei fetale şi neonatale, asfixia pe-
rinatală, mai precis encefalopatia hipoxic-ischemică 
(eHi), rămâne o problemă serioasă, cauzând o mor-
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talitate semnificativă şi morbiditate pe termen lung.
Figura 1 arată o descreştere de 4,6 ori a inciden-

ţei hipoxiei intrauterine şi asfixiei obstetricale printre 
nou-născuţi în perioada 2007-2015 în Republica mol-
dova, conform datelor statisticii oficiale a ministeru-
lui sănătăţii. de asemenea, observăm şi o descreştere 
de 1,8 ori a frecvenţei naşterii copiilor cu v.g. peste 31 
săpt. cu scorul Apgar < 6 puncte la minutul 5 de viaţă. 
creşterea acestui indicator în 2008 are loc după tre-
cerea la criteriile de viabilitate recomandate de oms, 

ulterior el descreşte. datele anului 2015 indică o des-
creştere stabilă a lui, cauzată, probabil, de un monito-
ring mai bun al naşterii prin partogramă şi ctg.

grupată pe perioade de 5 ani asfixia, ca o cauză 
a decesului neonatal precoce, a avut o dinamică im-
presionantă de descreştere în ultimii 25 de ani. Astfel, 
după un peak al acestui indicator în anii 1995-1999 
(1,64/1000), începând cu anul 2000 se atestă o redu-
cere constantă a lui: 0,7/1000 (2000-2004), 0,57/1000 
(2005-2009) şi 0,30/1000 (2010-2014) (figura 2).

Fig. 1. Incidenţa nou-născuţilor cu hipoxie intrauterină şi asfixie obstetricală (la 1000 nou-născuţi) şi frecvenţa 
naşterii copiilor cu Apgar <6 puncte la 5 minute de viaţă (%), 2007-2015

Fig. 2. Ponderea asfixiei în structura decesului neonatal precoce (la 1000), 1990-2014

la nivel global, în 2010, evenimentele hipoxi-
ce din perioada intrapartum au rezultat în 510,000-
717,000 decese neonatale, 1,15 milioane de cazuri noi 
de encefalopatie neonatală (en) şi 413,000 de supra-
vieţuitori cu handicap [1,2]. 

conform estimărilor efectuate în anul 2013, seche-
le după complicaţiile intrapartum se atestă la 233,000 
copii cu rezultate neurodevelopmentale severe, adesea 
paralizie cerebrală (pc) şi nu mai puţin importantele 
sechele de severitate medie care afectează potenţialul 
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cognitiv al 21% de supravieţuitori ai encefalopatiei ne-
onatale (en). mai mult de 95% din decese şi dizabili-
tăţi au loc în ţările cu venit mediu şi jos, deprivând şi 
mai mult potenţialul de dezvoltare al acestor ţări. bă-
ieţii sunt la un risc mai mare, comparativ cu fetele [3]. 

sunt descrise scenarii ale naşterii copiilor în asfi-
xie în trei lumi diferite [3]. primul scenariu se referă 
la ţările dezvoltate, unde rata mortinatalităţii intrapar-
tum este 0,1/1000, iar rata en este 1,6/1000 născuţi 
vii, dizabilităţile la supravieţuitori fiind în aceste ţări 
o problemă socială. Al doilea scenariu se referă la ţă-
rile cu venituri joase, unde o mare parte din naşteri 
au loc la domiciliu, rata mortinatalităţii intrapartum 
este de 20-50 ori mai înaltă ca în prima categorie de 
ţări, majoritatea (60%) deceselor intrapartum asocia-
te cu asfixia au loc la scurt timp după naştere, fără a 
dezvolta en, rata dizabilităţilor fiind şi ea joasă. o a 
treia categorie de ţări reprezintă cele cu venituri me-
dii, aşa cum este Republica moldova, unde incidenţa 
en este cuprinsă între 4-6,2/1000 născuţi vii. Aceste 
ţări se caracterizează printr-o povară ascunsă a seche-
lelor pe seama utilizării nu întotdeauna adecvate a in-
tervenţiilor din travaliu şi naştere (inducerea naşterii 
fără un monitoring adecvat intrapartum, hipotermia 
indusă) care rezultă într-o rată înaltă de supavieţuitori 
handicapaţi.

dinamica de reducere a evoluţiei asfixiei obstetri-
cale în republică şi în acelaşi timp parte morbiditatea 
şi sechelele de lungă durată ale encefalopatiei ne-au 
determinat să întreprindem acest studiu.

Scopul lucrării: evaluarea patologiei neurologice 
şi severităţii ei şi analiza creşterii perimetrului cranian 
la 2 ani de viaţă la nou-născuţii care au suferit de en-
cefalopatie neonatală.

Material şi metode. A fost realizat un studiu caz-
control pe un eşantion de 104 nou-năsuţi la termen 
care au suferit de en în perioada neonatală, acesta 
fiind criteriul de includere a lor în programul de su-
praveghere neonatală. examenul neurologic clasic a 
fost efectuat de către medicul neuropediatru prin teh-

nici de evaluare standardizată. examenul ecografic al 
creierului a fost realizat cu doppler la aparatul esao-
te mylab 50. din cei 104 nou-născuţi investigaţi, 29 
nou-născuţi (lotul i) au suportat eHi la naştere şi 75 
nou-născuţi au fost condiţional sănătoşi (lotul ii, de 
control). eşantioanele de studiu prezintă grupuri com-
parabile. toţi subiecţii au fost supravegheaţi în cadrul 
programului de supraveghere la intervale identice de 
timp până la încheierea studiului (3, 6, 9, 12 şi 24 luni 
de viaţă). în afară de studiul patologiei neurologice 
per nosologii separate, pentru analiza noastră am gru-
pat patologia neurologică în trei grade de severitate în 
felul următor: grad uşor (dereglări de tonus muscular, 
disfuncţii cerebrale minimale); grad mediu de severi-
tate (retard global mediu, ventroculomegalie, stările 
menţionate în gradul uşor combinate cu retardul me-
diu) şi grad sever (paralizie cerebrală, retard mental, 
epilepsie, dereglări severe de auz şi văz). 

pentru analiza statistică s-a folosit pachetul de 
aplicaţii spss, au fost utilizate ratele (p), erorile stan-
dard (esp); veridicitatea rezultatelor obţinute a fost 
determinată prin testul de semnificaţie (t-student) şi 
pragul de semnificaţie (p).

Rezultate. encefalopatia hipoxiischemică a fost 
diagnosticată la toţi nou-născuţii din lotul i, în 86,21% 
(25) cazuri în forma moderată şi în 13,79% (4) cazuri 
în forma severă. deoarece numai trei nou-născuţi din 
lotul i s-au născut la imsp institutul mamei şi copi-
lului, la ei a fost prelevat echilibrul acido-bazic (eAb) 
din sângele arterial al cordonului ombilical. din cei 3 
copii cu eAb examinat numai 2 (6,9%) au avut semne 
certe de acidoză metabolică. scorul Apgar s-a menţi-
nut 0-3 puncte timp de 5 minute şi mai mult în 13,79% 
(4) cazuri în lotul de studiu. modificările neurologice 
s-au manifestat prin sindrom convulsiv 82,76% (24) 
cazuri, hipotonie şi comă, conform sarnat ii şi iii. 
modificările poliorganice s-au manifestat prin hiper-
tensiune pulmonară persistentă (Hpp) în 27,59% (9) 
cazuri şi hipoglicemie în 17,24% (5) cazuri.

Tabelul 1.
Criteriile de diagnostic al asfixiei la naştere în loturile de studiu conform criteriilor Academiei Americane de 

Pediatrie şi Colegiului American de Obstetrică şi Ginecologie (1996) 

Criterii Lotul I
(n=29)

Lotul II
(n=75) p

Acidoză metabolică 2* (6,9%) 0 (0%) 0,022
scor Apgar 0-3 puncte la 5 minute de viaţă 4* (13,79%) 0 (0%) 0,001
modificări neurologice: sindrom convulsiv, hipotonie, 
comă (sarnat ii şi iii) 24* (82,76%) 0 (0%) 0,000

insuficientă poliorganică în primele 72 ore după naştere 13* (44,83%) 0 (0%) 0,000

în ambele loturi de copii sarcina şi naşterea au 
evoluat cu complicaţii, mai frecvent în lotul i de copii. 
în 2/3 din cazuri naşterea copiilor din lotul i s-a com-
plicat cu anomaliile forţelor de contracţie şi hipoxie 

progresantă în naştere în câte 65,52% cazuri. patolo-
gia cordonului ombilical s-a înregistrat în 44,88% ca-
zuri, naşterea obstructivă - în 3,45% cazuri (tabelul 2).
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Tabelul 2. 
Complicaţiile sarcinii şi naşterii în loturile de studiu

Complicaţiile sarcinii şi naşterii Lotul I
(n=29)

Lotul II
(n=75) p

patologia cordonului ombilical 13* (44,83%) 8 (10,67%) 0,000
Hipoxie acută progresantă în naştere 19* (65,52%) 4 (5,33%) 0,000
Anomalile forţelor de contracţii 19* (65,52%) 20 (26,67%) 0,000
naştere obstructivă 1* (3,45%) 1 (1,33%) 0,000
Hipertensiune arterială indusă de sarcină 5 (17,24%) 4 (5,33%) 0,053
patologie somatică maternă 4 (13,79%) 8 (10,67%) 0,65

Fig. 3. Comorbidităţile neurologice asociate EHI în loturile de studiu

Am constatat, în 34,48% (10) cazuri sau la 1/3 din 
copiii lotului i, o asfixie severă manifestată printr-un 
scor Apgar 0-3 puncte la naştere, care s-a menţinut în 
4 (13,79%) cazuri la 5 minute de viaţă. 50 la sută din 

copiii lotului de studiu au manifestat asfixie moderată 
la naştere şi după 5 minute şi mai mult de viaţă, con-
form scorului Apgar (tabelul 3).

Tabelul 3.
Scorul Apgar la 1 şi 5 min de viaţă la nou-născuţii din loturile de studiu

Puncte 0-3 puncte 4-6 puncte ≥7 puncte 
Loturi nr. La 1 minut de viaţă:

i 29 10** (34,48%) 15** (51,72%) 4 (13,79%)
ii 75 0 (0%) 12 (16%) 63 (84%)

La 5 minute de viaţă:
i 29 4** (13,79%) 16** (55,17%) 9 (31,03%)
ii 75 0 (0%) 0 (0%) 75 (100%)

notă: ** - semnificaţia statistică: p<0,001

copiilor din lotul i de studiu li s-au aplicat mai 
frecvent următorii paşi de resuscitare: pasul b în 
68,97% cazuri, comparativ cu 36% cazuri în lotul de 
control (p<0,001), pasul c în 34,48% cazuri şi pasul d 
în 27,59% cazuri (p<0,001), comparativ cu nici un caz 
în lotul de control – indici cu semnificaţie statistică. 

în perioada neonatală eHi la copiii din lotul i a 
evoluat pe fundalul şi altor comorbidităţi neurologice 
(fig. 3), inclusiv: sindromul bulbar (41,38%), com-
plicaţii neurologice postraumatice, manifestate prin 

fracturi de oase, hemoragie subaranoidiană, hemora-
gie intracerebrală (37,93%), comparativ cu lotul de 
control, unde nici un caz de asemenea patologie nu 
s-a înregistrat. 

patologia neurologică per nosologii în loturile de 
studiu este prezentată în tabelul 4. conform datelor 
obţinute, 81,33% (61) din lotul copiilor condiţional 
sănătoşi erau sănătoşi la vârsta de 2 ani, comparativ 
cu 34,48% (10) copii din lotul de studiu. chiar şi co-
piii condiţional sănătoşi au manifestat la vârsta de 2 



29

ani disfuncţii cerebrale minime în 10,67% (8) cazuri şi 
dereglări de tonus muscular în 6,67% (5) cazuri. prin-
tre sechelele severe la copiii din lotul i de studiu au 
fost stabilite: paralizia cerebrală infantilă în 34,48% 
(10) cazuri, microcefalia secundară în 20,69% (6) 

cazuri, epilepsia simptomatică în 13,79% (4) cazuri 
şi surditatea neurosenzorială în 3,45% (1) cazuri. la 
examenul neurosonografic la trei (10,34%) copii din 
lotul de studiu s-a detectat porencefalie. 

Tabelul 4.
Patologia neurologică la copiii din loturile de studiu la vârsta de 2 ani 
Criterii Lotul I

(n=29)
Lotul II
(n=75)

p

sănătos 10 (34,48%) 61* (81,33%) <0,05
disfuncţii cerebrale minime 8 (27,59%) 8 (10,67%)
dereglări de tonus muscular 0 (0%) 5* (6,67%) <0,05
neuropatia nervului peroneu stâng 1 (3,45%) 1 (1,33%)
paralizie cerebrală infantilă 10* (34,48%) 0 (0%) <0,05
microcefalie secundară 6* (20,69%) 0 (0%) <0,05
epilepsie simptomatică 4* (13,79%) 0 (0%)
surditate neurosenzorială 1 (3,45%) 0 (0%)

notă: * - semnificaţia statistică: p<0,05

tabelul 5 arată patologia neurologică din tabelul 4 
grupată conform gradelor de severitate. cum s-a men-
ţionat şi mai sus, 80 la sută din copiii lotului de control 
au fost sănătoşi din punctul de vedere al statutului ne-
urologic. patologia neurologică severă s-a întâlnit în 

34,48% cazuri, comparativ cu nici un caz în lotul de 
control (<0,05). nu am stabilit nici o diferenţă statistic 
concludentă între loturile de studiu privitor la patolo-
gia neurologică uşoară şi de severitate medie (tab. 5).

Tabelul 5.
Patologia neurologică grupată conform severităţii la vârsta de 2 ani
Criterii Lotul I

(n=29)
Lotul II
(n=75)

p

sănătoşi 10 (34,48%) 60* (80%) <0,05
patologie neurologică de gr. 1 8 (27,59%) 14 (18,66%)
patologie neurologică de gr. 2 1 (3,45%) 1 (1,33%)
patologie neurologică de gr. 3 10* (34,48%) 0 (0%) <0,05

notă: * - semnificaţia statistică: p<0,05

Discuţii. în ultimii ani, prevalenţa asfixiei a scăzut 
datorită ameliorării asistenţei la naştere, în lume şi în 
Republica moldova. în perioada 1990-2010 incidenţa 
en s-a redus anual la nivel global cu 0,9%, fapt ex-
plicat prin ameliorarea accesului la servicii intrapar-
tum [3]. dacă în anul 1990 encefalopatia neonatală 
(en) ocupa locul 9 între ratele standardizate pe vârste 
ale Anilor de viaţă Ajustaţi dizabilităţii în republică, 
atunci în anul 2010 ea s-a coborât pe locul 27, con-
form datelor studiului povara globală a maladiilor 
[2]. Aceeaşi dinamică se observă la indicatorii inci-
denţei nou-născuţilor cu hipoxie intrauterină şi asfixie 
obstetricală privind frecvenţa naşterii copiilor cu scor 
Apgar <6 puncte la 5 minute de viaţă. 

Riscul sechelelor neurologice după encefalopatia 
hipoxiischemică a fost de 32%, manifestat prin tipuri-
le: retard cognitiv, general de dezvoltare sau dificultăţi 
de învăţare (60%), paralizie cerebrală (29%), surditate 
(29%), cecitate (9%), retard motor grosier şi de coor-
donare (17%), epilepsie (1%) şi probleme comporta-

mentale (1%). în caz de eHi în 44,2% cazuri există 
cel puţin un risc de sechele în orice domeniu. dacă e 
să divizăm riscurile pe severitate în caz de eHi cel pu-
ţin într-un domeniu, atunci riscul pentru sechele seve-
re este de 27,2% cazuri, sechele mediu-grave în 2,9% 
cazuri şi minore în 8,5% cazuri. Afectarea multiplă în 
caz de eHi a fost de 20,5% [4].

printre copiii care supravieţuiesc eHi grav me-
dii, 30-50% au complicaţii serioase pe termen lung şi 
10 - 20% au complicaţii minore. în studiul nostru 25 
(86,21%) copii au fost diagnosticaţi cu asfixie medie 
gravă, comparativ cu numai 4 (13,79%) cazuri de eHi 
severă, fapt care explică prezenţa sechelelor severe la 
copiii din lotul i de studiu (paralizia cerebrală infantilă 
(34,48%), microcefalia secundară (20,69%), epilepsia 
simptomatică (13,79%) şi surditatea neurosenzorială 
(3,45%).

leziunile snc determină în mare măsură dezvol-
tarea viitoare şi formarea sănătăţii copilului. eHi este 
asociată cu morbiditate crescută şi dereglări funcţio-



30

mariana sprincean¹٫ ², ludmila eţco¹٫ ², elena paladi¹ 
STUDIUL MORBIDITĂŢII NEUROLOGICE ŞI GENETICE ÎN RAIOANELE REPUBLICII MOLDOVA: 

CĂLĂRAŞI, TELENEŞTI ŞI COMRAT
¹ IMSP Institutul Mamei şi Copilului (Director – dr. şt. med., conf. univ. S. Gladun)

2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” (rector – acad. AŞM Ion Ababii)

Summary

THE STUDY OF NEUROLOGICAL AND GENETIC MORBIDITY IN THE REPUBLIC OF
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The research provides the study of genetic and neurological morbidity by neurological examination of children 
up to 4 years, 11 months and 29 days from districts of Republic of Moldova: Calarasi, Telenesti and Comrat for the 
period 2009-2013. The results of the study have found a uniform increase of the incidence of neurological and genetic 
pathologies. In Moldova the incidence of neurological pathologies, hereditary diseases and congenital malformations 
is high. The distribution of neurological pathologies in these three districts show that most affected is Telenesti - 54% 
of children with neurological pathology reported to healthy children, while in Comrat and Calarasi districts are 47% 
children with neurological pathology and genetic diseases.

Резюме

ИсслеДовАнИе невролоГИческой И ГенетИческой зАболевАеМостИ в рАйонАх ресПублИкИ МолДовА: 
кАлАрАш, теленешты И коМрАт

ключевые слова: заболеваемость, нервно-психическое развитие, неврологические заболевания, гене-
тические заболевания, врожденные пороки развития.

Исследование предусматривает изучение неврологической и генетической заболеваемости путём невроло-
гического обследования детей в возрасте до 4 лет, 11 месяцев и 29 дней из районов Республики Молдова: Ка-

nale. patologia din perioada perinatală atât a creieru-
lui cât şi a altor sisteme funcţionale ale organismului 
copilului se caracterizează prin severitatea, diversita-
tea şi complexitatea dereglărilor [5].

Concluzii
1. ponderea asfixiei în structura morbidităţii şi 

mortalităţii neonatale din republică a descrescut de 5 
şi 3,7 ori respectiv. 

2. prevalenţa sechelelor neurologice severe la 
vârsta de 2 ani la copiii care au suferit eHi a fost de 
34,48% pe seama paraliziei cerebrale infantile, micro-
cefaliei secundare, epilepsiei simptomatice şi surdită-
ţii neurosenzoriale.
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лараш, Теленешты и Комрат за период 2009-2013 гг. Результаты исследования показали равномерный рост 
частоты неврологических и генетических патологий. В Молдове высокая частота неврологических патоло-
гий, наследственных заболеваний и врожденных пороков развития. Распределение неврологических патологий 
в данных трёх районах указывает, что больше всего детей с неврологической патологией по сравнению со здо-
ровыми детьми, в районе Теленешты - 54%, в то время как в Комрате и Калараш зарегистрировано 47% де-
тей с неврологической и генетической патологией.

Introducere. pe parcursul ultimelor decenii atât în 
lume, cât şi în Republica moldova se constată o situa-
ţie alarmantă în ceea ce priveşte starea de sănătate ne-
uropsihică a copiilor. morbiditatea, mortalitatea copii-
lor, precum şi invalidizarea lor neuropsihică este înaltă 
[4]. incidenţa patologiilor ereditare şi a malformaţiilor 
congenitale, care în marea majoritate a cazurilor sunt 
însoţite de dereglări în dezvoltarea psihoneurologică, 
de asemenea, rămâne a fi una înaltă. în structuara mor-
bidităţii copiilor de vârstă mică (0-3 ani) în Rm, pato-
logiei neurologice îi revin 65-70% [3]. conform date-
lor Registrului naţional al malformaţiilor congenita-
le (csRgm), incidenţa malformaţiilor congenitale şi 
a anomaliilor cromozomiale la 1000 de nou-născuţi în 
perioada 2006-2010 a înregistrat o medie de 18,92‰, 
iar în anii 2010-2015 de 17,49‰. vom menţiona că în 
anii 2007-2008 malformaţiile congenitale s-au plasat 
pe al doilea loc în structura mortalităţii infantile, con-
stituind 25,2 % în anul 2007 şi 32,1 % în anul 2008 
din numărul total al copiilor cu vârsta sub un an, iar 
în anul 2012 - pe primul loc [1, 5]. impactul major al 
frecvenţei acestor stări patologice la copii se explică 
prin faptul că influenţa anumitor factori teratogeni şi 
mutageni pe parcursul perioadelor precoce ale onto-
genezei generează apariţia modificărilor genotipice şi 
fenotipice la copii [2]. 

situaţia demografică precară, precum şi a sănă-
tăţii reproductive ameninţă prin micşorarea nivelu-
lui potenţialului fizic şi intelectual al ţării. procesele 
negative enumerate se constată, în mod paradoxal, 
pe fundalul progresului tehnico-ştiinţific în domeniul 
medical [6]. Această discordanţă se datorează multi-
plelor probleme de ordin social-economic şi ecolo-
gic care se răsfrâng negativ asupra sănătăţii copiilor, 
dar şi faptului că populaţia efectuează selectiv mă-

surile medico-profilactice, de screening şi diagnostic 
prenatal.

dinamica creşterii morbidităţii neurologice la co-
pii în vârstă de până la 5 ani o putem urmări din datele 
statistice obţinute ca rezultat al studiului morbidităţii 
neurologice şi genetice în raioanele călăraşi, teleneşti 
şi comrat pe perioada anilor 2009-2013 care, fiind 3 
raioane din centul, sudul şi nordul ţării, reflectă situ-
aţia morbidităţii neurologice şi genetice pe republică. 

pornind de la aspectele sus-menţionate, scopul lu-
crării de faţă constă în studiul morbidităţii neurologi-
ce şi genetice prin examenul neurologic al copiilor cu 
vârsta sub 4 ani 11 luni şi 29 zile în raioanele Republi-
cii moldova: călăraşi, teleneşti şi comrat pe perioada 
anilor 2009-2013. 

Material şi metode. în cercetare au participat în 
total 193 de copii din raioanele: teleneşti, călăraşi şi 
comrat evaluaţi neurologic şi consultaţi medico-ge-
netic. ei au fost repartizaţi în 2 loturi:

lotul i de bază - 95 copii cu patologie neurologică 
şi genetică,

lotul ii control - 98 copii sănătoşi.
studiul s-a bazat pe informaţia din fişa de evaluare 

a copilului cu patologie neurologică complexă şi mul-
tidirecţională din care au fost selectate datele generale 
ale copilului, datele anamnestice, datele generale ale 
părinţilor, vârsta, ocupaţia şi locul de muncă, date cu 
privire la naştere, evoluţia sarcinii, complicaţiile naş-
terii, anamneza eredo-colaterală, patologiile mamei, 
statusul neurologic etc.

Rezultate. vârsta copiilor incluşi în lotul de bază 
era sub 4 ani 11 luni şi 29 zile, ei reprezentând pato-
logii neurologice, malformaţii congenitale cerebrale, 
având anamneza obstetricală complicată, hipoxie la 
naştere, prematuritate etc. 

Tabelul 1
Repartizarea copiilor din loturile de studiu pe raioane

eşantioanele de cercetare călăraşi (n=71) teleneşti (n=73) comrat (n=49) totAlbăieţi fete băieţi fete băieţi Fete
sănătoşi / fără patologie neurologică 24 14 18 16 16 10 98
 copii cu patologie neurologică 20 13 19 20 13 10 95
totAl 44 27 37 36 29 20 193

în urma evaluării neurologice a copiilor incluşi în 
cele 2 loturi de studiu, au fost obţinute următoarele re-
zultate (tab.2): se atestă o distribuţie omogenă a patolo-
giilor neurologice în diverse categorii de vârstă. copiii 
de sex masculin din toate categoriile de vârstă sunt mai 

afectaţi de patologii neurologice decât copiii de sex 
feminin. în raionul teleneşti se înregistrează cele mai 
mici diferenţe de distribuţie a patologiilor neurologice 
între băieţi şi fete, iar în raionul călăraşi se atestă cele 
mai mari diferenţe între grupurile băieţi şi fete.
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Tabelul 2
Distribuţia copiilor din loturile de studiu după gen şi categoria de vârstă 

(r. Călăraşi,Teleneşti şi Comrat)

vârsta

călăraşi (n=71)
Fără patologie neurologică (n=38) cu patologie neurologică (n=33)

băieţi (n=24) Fete (n=14) băieţi (n=20) Fete (n=13)
abs % abs % abs % abs %

0-6 luni 6 25 1 7,1 7 35 2 15,4
6 luni-1 an 1 4,1 4 28,5 1 5 3 23
1 – 1,6 ani 3 12,5 3 21,4 3 15 2 15,4
1,6 -2 ani 2 8,3 1 7,1 1 5 2 15,4

2 - 2,6 ani 3 12,5 1 7,1 2 10 1 7,7
3 ani 5 20,8 1 7,1 3 15 0 0
4 ani 3 12,5 3 21,4 2 10 2 15,4
5 ani 1 4,1 0 0 1 5 1 7,7

vârsta

teleneşti (n=73)
Fără patologie neurologică (n=34) cu patologie neurologică (n=39)

băieţi (n=18) Fete (n=16) băieţi (n=19) Fete (n=20)
abs % abs % abs % abs %

0-6 luni 3 16,6 3 18,7 3 15,8 3 15
6 luni-1 an 3 16,6 1 6,2 4 21 2 10
1 – 1,6 ani 2 11,1 1 6,2 3 15,8 2 10
1,6 -2 ani 2 11,1 2 12,5 2 10,5 1 5
2 - 2,6 ani 1 5,5 3 18,7 4 21 2 10
3 ani 3 16,6 1 6,2 3 15,8 3 15
4 ani 2 11,1 3 18,7 1 5,2 5 25
5 ani 2 11,1 2 12,5 1 5,2 2 10

vârsta

comrat (n=49)
Fără patologie neurologică (n=26) cu patologie neurologică (n=23)

băieţi (n=16) Fete (n=10) băieţi (n=13) Fete (n=10)
abs % abs % abs % abs %

0-6 luni 3 18,7 1 10 3 23 1 10
6 luni-1 an 2 12,5 2 20 2 15,4 2 20
1 – 1,6 ani 2 12,5 2 20 2 15,4 2 20
1,6 -2 ani 2 12,5 0 0 1 7,7 1 10
2 - 2,6 ani 2 12,5 2 20 2 15,4 2 20
3 ani 2 12,5 1 0 1 7,7 1 10
4 ani 2 12,5 2 20 1 7,7 1 10
5 ani 1 6,2 0 0 1 7,7 0 0

Tabelul 3
Ocupaţia părinţilor

ocupaţia 
părinţilor

călăraşi (n=71) teleneşti (n=73) comrat (n=49)
mama tata mama tata mama tata 

abs % abs % abs % abs % abs % abs %
lucrează 19 26,7 31 46,9 18 24,6 30 41 15 30,6 20 40,8
nu lucrează 52 73,2 35 53,0 55 75,3 43 59 31 63,3 23 46,9 
peste hotare 16 22,5 12 16,9 26 35,6 14 19,2 17 34,6 12 24,5
invalizi 5 7,0 4 5,6 4 5,4 6 8,2 4 8,2 3 6,1
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distribuţia patologiilor neurologice în cele trei ra-
ioane demonstrează că cel mai afectat este raionul tele-
neşti cu 54% de copii bolnavi raportaţi la cei sănătoşi, 
pe când în raioanele comrat şi călăraşi se înregistrează 
47% copii de ambele sexe cu patologii (tab. 2).

din tabelul 3 reiese că majoritatea părinţilor copi-
ilor examinaţi nu sunt angajaţi în câmpul muncii. ci-
frele date fiind mai mici în raionul comrat, iar cea mai 
mare rată de părinţi neangajaţi în raionul teleneşti. 

Tabelul 4
Vârsta părinţilor

vârsta

călăraşi (n=71) teleneşti (n=73) comrat (n=49)
mama tata mama tata mama tata 

abs % abs % abs % abs % abs % abs %
15–20 ani 3 4,2 0 0 3 4,1 0 0 2 4,1 1 2,3
20–25 ani 19 26,7 8 13,1 24 32,8 10 13,6 10 20,4 7 14,3
25–30 ani 25 35,2 26 42,6 29 39,7 34 46,5 19 38,8 14 28,6
30–35 ani 14 19,7 13 21,3 9 12,3 19 26 11 22,4 12 27,9
35–40 ani 3 4,2 6 9,8 6 8,2 8 10,9 3 6,1 6 13,9
40–45 ani 5 7,04 6 9.8 1 1,36 1 1,36 2 4,1 2 4,6
45–50 ani 2 2,8 2 3,2 1 1,36 1 1,36 2 4,1 1 2,3

după criteriul vârstei mai mult de o treime dintre 
toţi părinţii copiilor examinaţi fac parte din categoria 
de vârstă 25-30 ani (tab. 4). totodată se atestă o dife-

renţă pe raioane privind vârsta părinţilor peste 45 ani, 
în raionul călăraşi această rata lor atinge 10%, iar în 
raionul teleneşti această cifră este de 3 ori mai mică.

Tabelul 5
Sursa de apă potabilă

sursa de apă potabilă călăraşi (n=71) teleneşti (n=73) comrat (n=49)
abs % Abs % abs %

Fîntână 40 56,3 19 26 21 42,8
Robinet 23 32,3, 54 74 27 55,1
Apă plată 13 18,3 0 0 1 2,1

după criteriul sursei de apă potabilă deducem că 
există diferenţe semnificative dintre raioane, astfel că 
pentru raionul călăraşi este caracteristică alimentarea 
cu apă potabilă din fîntână, iar pentru raionul tele-

neşti şi comrat de la robinet. Apa plată nu este folosită 
de loc ca sursă de apă potabilă în raionul teleneşti şi 
aproape de loc în raionul comrat (tab. 5).

Tabelul 6
Antecedente eredocolaterale

Antecednte 
eredocolaterale

călăraşi (n=71) teleneşti (n=73) comrat (n=49)
abs % Abs % abs %

Anamneză neagravată 69 97,1 66 90,4 46 93,9
Anamneză agravată 2 2,8 7 9,5 3 6,1

pentru toate raioanele este caracteristică anamneza eredocolaterală neagravată în proporţie de peste 90%.

Tabelul 7
Măsuri de profilaxie în sarcină

măsuri de profilaxie călăraşi (n=71) teleneşti (n=73) comrat (n=49)
abs % abs % abs %

Acidul folic 52 73,2 46 63 21 42,8
nu a administrat acid folic 19 26,7 27 37 28 57,2
sorbifer 23 32,3 24 32,8 6 12,2

în raionul călăraşi se constată utilizarea ca măsu-
ră de profilaxie administrarea acidului folic, în pro-
porţie de 73%, pe când în raionul comrat majoritatea 
gravidelor nu au primit acid folic în primul trimestru 
de sarcină. Această rată foarte joasă a administrării 

acidului folic se referă la perioada preconcepţională, 
marea majoritate a femeilor au început să primească 
acid folic începând cu săptămâna a 7-8-a de sarcină 
sau mai tîrziu în proporţie de 65%.
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Tabelul 8
Distribuţia copiilor după evoluţia sarcinii

sarcina călăraşi (n=71) teleneşti (n=73) comrat (n=49)
abs % abs % abs %

s i 29 40,8 37 50,6 21 42,8
s ii 25 35,2 22 30,1 16 32,6
s iii 8 11,2 9 12,3 5 10,2
s iv 6 8,4 3 4,1 4 8,2
s v 3 4,2 2 2,7 3 6,1
normală 34 47,8 44 60,2 23 46,9
iminenţă de naştere prematură 17 23,9 23 31,5 20 20
infecţie urogenitală 15 21,1 7 9,6 4 8,2
Anemie 10 14,0 1 1,3 8 16,3
infecţie respiratorie virala acută 2 2,8 2 2,7 3 6,1
preeclamsie 2 2,8 0 0 0 0
sifilis 0 0 0 0 1 2,04
Hiv infecţie 0 0 1 1,3 0 0

în raionul teleneşti sau înregistrat peste 60% de sar-
cini cu evoluţie normală, spre deosebire de alte raioane 
examinate unde majoritatea sarcinilor au decurs cu di-
verse abateri de la evoluţia normală. dintre patologiile 
înregistrate rata cea mai mare revine iminenţei de naştere 
prematură. un procent foarte scăzut se înregistrează în 
raionul teleneşti la evoluţia sarcinii cu anemie, spre de-
osebire de alte raioane. cel mai mare procent de sarcini 
cu infecţie urogenitală s-a înregistrat în r. călăraşi peste - 
21%, ceea ce este mai mult de două decât în alte raioane.

majoritatea mamelor copiilor examinaţi nu au pri-
mit o medicaţie în timpul sarcinii. cea mai mare rată 
se înregistrează în raionul călăraşi unde peste 90% 
din mamele celor examinaţi fac parte din această ca-
tegorie.

majoritatea naşterilor a fost la termen, cea mai 
mare cotă - peste 94% - se înregistrează în călăraşi, 
iar cele mai multe naşteri premature în raionul comrat 
- aproximativ un sfert din cazurile examinate.

Tabelul 9
Administrarea de medicamente în timpul sarcinii

medicamente în 
timpul sarcinii

călăraşi (n=71) teleneşti (n=73) comrat (n=49)
abs % abs % abs %

da 7 9,8 19 26 10 20,4
nu 64 90,1 54 74 39 79,6

Tabelul 10
Distribuţia copiilor după termenul naşterii

naşterea călăraşi (n=71) teleneşti (n=73) comrat (n=49)
abs % abs % abs %

la termen 67 94,3 60 82 38 76,6
prematură 4 5,6 13 18 11 22,4

Tabelul 11
Distribuţia copiilor după greutatea la naştere

greutatea la naştere (g)
călăraşi (n=71) teleneşti (n=73) comrat (n=49)

băieţi Fete băieţi Fete băieţi Fete
abs % abs % abs % abs % abs % abs %

1000 – 1500 0 0 0 0 1 2,7 0 0 2 6,9 0 0
1500 – 2000 1 2,2 0 0 1 2,7 0 0 3 10 1 5 
2000 – 2500 2 4,5 3 11 1 2,7 5 14 2 6,9 2 10 
2500 – 3000 4 9,0 4 15 8 22 9 25 3 10 4 20 
3000 – 3500 22 50 8 30 18 49 15 42 11 38 10 50 
3500 – 4000 13 30 10 37 6 16 3 8,3 5 17 4 20 
4500 – 4500 2 4,5 2 7,4 2 5,4 4 11 0 0 2 10 

totAl 44 27 37 36 29 20
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majoritatea copiilor s-au născut cu greutatea la 
naştere cuprinsă între 3000-4000 g. totodată se atestă 
faptul că băieţii au o greutate mai mare decât fetele.

în primul minut de viaţă, scorul Apgar de 7 şi 8 a 
fost atribuit marii majoritaţi de nou-născuţi, inclusiv 
celor din lotul i cu patologie neurologică. 

Tabelul 12
Distribuţia copiilor după scorul Apgar în 1 minut de viaţă

scor Apgar

călăraşi (n=71) teleneşti (n=73) comrat (n=49)
băieţi (n=44) băieţi (n=37) băieţi (n=18)

i lot
(n=20)

ii lot
(n=24)

i lot
(n=19)

ii lot
(n=18)

i lot
(n=13)

ii lot
(n=16)

2 puncte 1 (5%) 0 0 0 1 (7,7%) 0
3 0 0 1 (5,2%) 0 0 0
5 1 (5%) 0 1 (5,2%) 0 1 (7,7%) 1 (6,2%)
6 0 0 3 (15,8%) 0 3 (23,1%) 1 (6,2%)
7 7 (35%) 7 (29,2%) 6 (31,6%) 4 (22,2%) 5 (38,5%) 2 (31,2%)
8 11 (55%) 17(40,9%) 8 (42,1%) 14(77,7%) 3 (23,1%) 12 (75%)

scor Apgar
Fete (n=27) Fete (n=26) Fete (n=20)

i lot
(n=13)

ii lot
(n=14)

i lot
(n=20)

ii lot
(n=16)

i lot
(n=10)

ii lot
(n=10)

2 puncte 0 0 1 (5%) 0 0 0
5 0 0 2 (10%) 0 2 (20%) 0
6 3 (23,1%) 0 1 (5%) 0 4 (40%) 1 (10%)
7 3 (23,1%) 4 (28,6%) 7 (35%) 2(12,5%) 1 (10%) 0
8 7(53,8%) 10(71,4%) 9 (45%) 14(87,5%) 3(30%) 9(60%)

la 5 minute de viaţă, cea mai mare rată a scorului 
Apgar de 8 şi 9 puncte a copiilor din lotul i cu patolo-
gie neurologică a fost înregistrată în raionul călăraşi, 
peste 85% la băieţi şi 75% la fete. în raionul comrat 
această rată a fost de 40% la băieţi şi 90% la fete, iar în 
teleneşti, 68% la băieţi şi 80% la fete. în cazul copi-
ilor din lotul i cu patologie neurologică scorul Apgar 

scăzut la 5 minute a fost cel mai des de 7 puncte atât 
pentru băieţi, cât şi pentru fete.

în raionul călăraşi majoritatea copiilor din lotul i 
cu patologie neurologică nu au suportat complicaţii la 
naştere, spre deosebire de alte raioane, unde aceşti co-
pii au constituit în jur de 40%.

Tabelul 13
Distribuţia copiilor după scorul Apgar în 5 minute de viaţă

scor Apgar

călăraşi (n=71) teleneşti (n=73) comrat (n=49)
băieţi (n=44) băieţi (n=37) băieţi (n=18)

i lot
(n=20)

ii lot
(n=24)

i lot
(n=19)

ii lot
(n=18)

i lot
(n=13)

ii lot
(n=16)

2 puncte 1 (5%) 0 0 0 1 (7,7%) 0
4 1 (5%) 0 1 (5,2%) 0 1 (7,7%) 0
6 0 0 1 (5,2%) 0 0 0
7 1 (5%) 0 4 (21%) 0 4 (30,8%) 3 (18,7%)
8 15 (75%) 17(70,8%) 11(57,9%) 12(66,6%) 6 (46,1%) 9 (56,2%)
9 2 (10%) 7 (29,2%) 2 (10,5%) 6 (33,3%) 1 (7,7%) 4 (25%)

scor Apgar
Fete (n=27) Fete (n=26) Fete (n=20)

i lot
(n=13)

ii lot
(n=14)

i lot
(n=20)

ii lot
(n=16)

i lot
(n=10)

ii lot
(n=10)

4 0 0 2 (10%) 0 1(10%) 0
6 0 0 2 (10%) 0 1(10%) 0
7 3 (23,1%) 0 0 0 4 (40%) 1 (10%)
8 9(69,2%) 13(45,4%) 12(60%) 10(62,5%) 3 (30%) 6 (60%)
9 1(7,7%) 1(7,1%) 4(20%) 6(37,5%) 1(10%) 3(30%)
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Tabelul 14
Distribuţia copiilor după complicaţii la naştere

complicaţii la 
naştere

călăraşi (n=71) teleneşti (n=73) comrat (n=49)
lotul i 
(n=33)

lotul ii
(n=38)

lotul i
(n=39)

lotul ii
(n=34)

lotul i
(n=23)

lotul ii
(n=26)

abs % abs % abs % abs % abs % abs %
Fără complicaţii 17 52 32 84 17 44 30 88 9 39 21 81
Hipoxie 16 48 6 11 22 56 4 12 14 60 5 19
edem cerebral 0 0 0 0 1 2,6 0 0 2 8,7 0 0
sindr. convulsiv 0 0 0 0 2 5,1 0 0 2 8,7 0 0
SDR 3 9,1 1 2,6 5 13 2 5,9 3 13 1 3,8
circulară de 
cordon ombilical 5 15 3 7,9 3 7,7 1 2,9 2 8,7 2 7,7

RppA 3 9,1 1 2,6 4 10 2 5,9 3 13 4 15
vacum extracţie 3 9,1 2 5,3 2 5,1 2 5,9 0 0 2 7,7

dintre cele mai frecvente complicaţii la naştere a 
făcut parte hipoxia înregistrată într-un număr mare de 
la copiii din lotul i cu patologie neurologică, ce a atins 

60% în raionul comrat. celelalte cauze reprezentate 
în tabelul 14 sunt repartizate relativ uniform şi nu de-
păşesc 15% din totalul complicaţiilor la naştere. 

Tabelul15
Distribuţia copiilor după diagnosticul neurologic

diagnosticul neurologic

călăraşi (n=71) teleneşti (n=73) comrat (n=49)
lotul i (n=33) lotul i (n=39) lotul i (n=23)

băieţi 
(n=20)

Fete
(n=13)

băieţi
(n=19)

Fete
(n=20)

băieţi
(n=13)

Fete
(n=10)

abs % abs % abs % abs % abs % abs %
corespunzător vârstei (i an 
de viaţă) 7 35 5 38 6 32 6 30 3 23 4 40

Retard psihomotor şi verbal 
(i an) 13 65 8 62 13 68 14 70 10 77 6 60

dereglări de tonus muscular 9 45 2 15 6 32 4 20 1 7,7 2 20
sindromul down 6 30 4 31 0 0 1 5 2 15 1 10
epilepsie simptomatică 3 15 1 7,8 0 0 0 0 0 0 1 10
Retard psihomotor şi verbal 4 20 5 38 7 37 6 30 3 23 2 20
tumoră intracerebrală 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aber. cromozomială sindr. 
turner 0 0 1 7,8 1 5,3 1 5 0 0 0 0

 paralizie cerebrală infantilă 1 5 1 7,8 3 16 5 25 3 23 1 10
Hidrocefalie internă 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 1 10
neuropatie facială 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
mc cerebrală 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 10
ADHD 2 10 0 0 1 5,3 0 0 1 7,7 0 0
sindr. neurotic 0 0 0 0 1 5,3 0 0 1 7,7 0 0
infecţie congenitală cu 
cmv 0 0 0 0 0 0 1 5 2 15 0 0

majoritatea copiilor (60-77%) din lotul i cu 
patologie neurologică au înregistrat un retard psi-
homotor şi verbal în primul an de viaţă (tab. 15). 
totodată, 23-40% dintre aceşti copii nu au înregis-
trat abateri de la dezvoltarea normală corespunzător 
vârstei de 1 an. la fel, o bună parte dintre aceşti 
copii (20-39%) au înregistrat un retard psihomotor 
şi verbal după vârsta de un an de viaţă. Rata cea mai 
mare de paralizie cerebrală infantilă s-a înregistrat 

în raioanele teleneşti şi comrat, până la 25%. în 
raionul călăraşi peste 30% dintre copii s-au născut 
cu sindromul down, spre deosebire de alte raioane. 
trezeşte interes rata înaltă de peste 15% a infecţii-
lor congenitale cu cmv la băieţi în raionul comrat, 
comparativ cu alte raioane, unde acest indice este 
neglijabil. dereglările de tonus muscular se înregis-
trează cel mai des la băieţi - până la 40%, în compa-
raţie cu până la 20% la fete. 
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Morbiditatea neurologică şi genetică în raioanele 
Călăraşi, Teleneşti şi Comrat

pe teritoriul Republicii moldova în anii 2009-2013 
s-au născut 199 253 de copii, dintre care 2449 de copii 
în raionul călăraşi, 2181 de copii în raionul teleneşti 
şi 3591 de copii în raionul comrat. incidenţa genera-
lă a patologiilor neurologice pe perioada investigată a 
constituit 15,42‰ la 1 000 de nou-născuţi, incidenţa 
naşterii copiilor cu malformaţii congenitale cerebrale 
fiind de 7,84‰ la 1 000 de nou-născuţi vii.

Analiza dinamicii incidenţei patologiilor neuro-
logice în Republica moldova pe perioada cercetării a 
arătat că incidenţa maximă a patologiilor neurologice 
s-a înregistrat în anul 2013, cea mai mare incidenţă a 
fost pentru retardul psihoverbal şi motor 8,26 la 1 000 
de nou-născuţi, micşorarea acesteia până la 6,95 la 1 
000 de nou-născuţi a fost înregistrată în anul 2009, iar 
în anii 2010-2012 s-au constatat variaţii anuale mino-
re, în medie 8,09 la 1 000 de nou-născuţi (fig.1).

Fig. 1. Incidenţa patologiilor neurologice şi malformaţiilor congenitale cerebrale
în raionul Călăraşi

Analizând incidenţa patologiilor neurologice şi 
malformaţiilor cerebrale în raionul călăraşi, consta-
tăm că cea mai des întâlnită patologie la copii este 
retardul psihomotor şi verbal, cu o valoare medie a 
incidenţei acestei patologii de 7,87, reieşind din sta-
tistica pe 5 ani (2009-2013). Retardul psihomotor şi 
verbal înregistrează o incidenţă de aproape 2 ori mai 
mare decât oricare altă patologie dintre cele 6 cerceta-
te, ca de exemplu paralizia cerebrală infantilă, cu o in-
cidenţă medie pe 5 ani de 3,69 sau decât dereglările de 
tonus muscular, cu o incidenţă medie de 3,69, totodată 
incidenţa retardului psihomotor şi verbal s-a dovedit a 
fi în raionul călăraşi de aproape 7 ori mai mare decât 
incidenţa epilepsiei în perioada cercetată, cu un indice 
de 1,23 la 1000 de copii. trezeşte îngrijorare incidenţa 
sindromului down care ocupă locul patru din cele 6 
patologii cercetate cu un indice mediu al acesteia de 
2,46 la 1000 de copii, iar malformaţiile congenitale 
cerebrale s-au situat pe penultimul loc din cele 6 pa-
tologii cu un indice mediu pe 5 ani de 1,64 la 1000 de 
copii. vom remarca, de asemenea, faptul că în cazul 
tuturor celor 6 patologii monitorizate, fără excepţii, pe 
parcursul a 5 ani de investigaţii incidenţa acestora a 
crescut gradual, cea mai mare incidenţă anuală fiind 
înregistrată de retardul psihomotor şi verbal - de la 
6,95 la 1000 de copii în 2009, la 8,26 la 1000 de copii 
în 2013. doar în anul 2012 s-a atestat o scădere relati-

vă a incidenţei în cazul tuturor celor 6 patologii neuro-
logice şi malformaţii congenitale în raionul călăraşi.

comparativ cu raionul călăraşi, în raionul tele-
neşti se păstrează aceeaşi consecutivitate a incidenţei 
patologiilor neurologice cu remarca că retardul psiho-
motor şi verbal la copiii din raionul teleneşti, care este 
cea mai răspândită patologie, a înregistrat o creştere 
semnificativă pe parcursul monitorizării timp de 5 ani, 
ca şi celelalte 6 patologii cercetate, de altfel (fog. 2). 
Astfel că incidenţa retardului psihomotor şi verbal al 
copiilor din raionul teleneşti în anul 2009 a constituit 
7,95, iar către anul 2013 a crescut până la valoarea de 
11,63. A doilea loc după răspândire îl ocupă paralizia 
cerebrală infantilă, cu o medie a incidenţei pe 5 ani de 
4,64 la 1000 de copii, urmată de dereglările de tonus 
muscular cu o valoare medie a incidenţei pe 5 ani de 
4,23. pe locul 4, ca şi în raionul călăraşi se situiază 
sindromul down cu o valoare a incidenţei medii pe 5 
ani de 2,82. malformaţiile congenitale cerebrale au o 
incidenţă medie pe 5 ani de 1,88 la 1000 de copii, iar 
epilepsiile o incidenţă medie pe 5 ani de 1,41, ceea ce 
este de aproape 9 ori mai puţin în comparaţie cu retar-
dul psihomotor şi verbal. ca şi în raionul călăraşi, şi 
în raionul teleneşti incidenţa celor 6 patologii neuro-
logice a crescut în perioada de monitorizare, doar că, 
spre deosebire de raionul călăraşi unde în anul 2012 
s-a înregistrat o scădere relativă a incidenţei tuturor 
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patologiilor, în raionul teleneşti o astfel de stabiliza-
re a creşterii tuturor celor 6 patologii neurologice s-a 
produs în anul 2011, după care creşterea incidenţei pa-
tologiilor a continuat în anii următori.

Analizând diagrama incidenţei patogiilor neurolo-
gice şi malformaţiilor congenitale (fig. 3), constatăm 
că, spre deosebire de raioanele călăraşi şi teleneşti, 
aici se înregistrează valori semnificativ mai mici la 
toate patologiile neurologice. de asemenea, creşterea 
caracteristică a incidenţei patologiilor neurologice la 
cele 6 patologii, care se păstrează ca tendinţă, înregis-
trează o diferenţă semnificativ mai mică comparativ 
cu alte raioane. cea mai răspândită patologie neuro-
logică rămâne a fi retardul psihomotor şi verbal 5,32 
(incidenţa medie pe 5 ani), care e de aproximativ 6 ori 
mai mare ca epilepsia, care ocupă ultimul loc din cele 
6 patologii cu o valoare medie a incidenţei de 0,84 la 
1000 de copii. A doua ca răspândire rămâne a fi pa-
ralizia cerebrală infantilă, cu o incidenţă medie pe 5 
ani de 2,8, urmată de dereglările de tonus muscular, 

cu o incidenţă medie de 2,52 la 1000 de copii. tradi-
ţional al patrulea loc este ocupat de sindromul down 
cu o valoare medie a incidenţei pe 5 ani de 1,68. mal-
formaţiile congenitale cerebrale au o incidenţă medie 
pe 5 ani de 1,12, urmate de epilepsie. ca şi în cazul 
raionului teleneşti, o relativă stabilizare a creşterii 
incidenţei patologiilor neurologice s-a produs în anul 
2011, pe fundalul creşterii generale a incidenţei pa-
tologiilor neurologice pe perioada de 5 ani în care au 
avut loc investigaţiile.

Concluzii:
1. studiului morbidităţii neurologice şi genetice 

efectuat cu ajutorul examenului neurologic al copii-
lor cu vârsta sub 4 ani 11 luni şi 29 zile în raioanele 
teleneşti, călăraşi şi comrat a arătat că constat că 
cea mai mare incidenţă în raioanele studiate o are 
retardul psihomotor şi verbal – calculată la 1 000 
de nou-născuţi le constituie 8,26 pentru r. călăraşi, 
11,63 pentru r.teleneşti şi 5,85 pentru r.comrat, iar 
cea mai mică incidenţă o are epilepsia, până la 1,30 

Fig. 2. Incidenţa patologiilor neurologice şi malformaţiilor congenitale cerebrale în raionul Teleneşti

Fig. 3. Incidenţa patologiilor neurologice şi malformaţiilor congenitale cerebrale în raionul Comrat
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pentru r.călăraşi, 1,74 pentru r.teleneşti şi 0,92 pen-
tru r.comrat în anul 2013. 

2. paralizia cerebrală infantilă a înregistrat o in-
cidenţă aproximativ identică cu cea a dereglărilor de 
tonus muscular – de circa 3,91 pentru r. călăraşi, 5,81 
pentru r. teleneşti şi 3,08 pentru r. comrat în anul 
2013.

3. incidenţa malformaţiilor congenitale cerebrale 
este de până la 1,74 pentru r. călăraşi, 2,33 pentru r. 
teleneşti şi 1,23 r. comrat, iar a sindromului down de 
până la 2,61 – r. călăraşi, 3,49 – r. teleneşti şi 1,85 r. 
comrat în anul 2013 cu cea mai înaltă incidenţă înre-
gistrată în anii 2009-2013.

4. se constată o creştere uniformă a incidenţei pa-
tologiilor neurologice pe parcursul anilor 2009-2013 
ceea ce se datorează micşorării natalităţii în Republica 
moldova şi îmbunătăţirii înregistrării cazurilor de pa-
tologie neurologică pe parcursul ultimilor ani.

5. copiii de sex masculin din toate categoriile de 
vârstă sunt mai afectaţi de patologii neurologice decât 
copiii de sex feminin. în raionul teleneşti se înregis-
trează cele mai mici diferenţe de distribuţie a patolo-
giilor neurologice între băieţi şi fete, iar în raionul că-
lăraşi se atestă cele mai mari diferenţe între grupurile 
băieţi şi fete.

6. distribuţia patologiilor neurologice în cele trei 
raioane demonstrează că cel mai afectat este raionul 

teleneşti cu 54% copii bolnavi raportaţi la cei sănă-
toşi, pe când pentru raioanele comrat şi călăraşi acest 
indice constituie 47% copii.
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Summary

NEUROLOGICAL DEVELOPMENT DURING INFANCY OF NEwBORNS wHO SUFFERED FROM ACUTE ASPHYXIA AT BIRTH

Key words: birth asphyxia, newborn, neonatal encephalopathy, neurodevelopment, disability, cranial perimeter. 
Globally asphyxia at birth is considered a major cause of morbidity and mortality. 
Aim of the work: assessment of neurological development by domains of development as well as the analysis of 

cranial perimeter growth at 2 years of life in newborns who suffered from neonatal encephalopathy.
Material and methods. It was conducted a case-control study that included 104 term newborns who suffered from 

HIE. The children were examined according to the Bayley Scales of Infant and Toddler Development test – the 3rd edi-
tion (2004), cranial perimeter growth was as well examined at 3, 6, 9, 12, 18 and 24 months of life. Of 104 newborns 
investigated, 29 (group I) suffered from HIE at birth and 75 were conditionally healthy (group II, of control).

Results. Of the 9 criteria proposed by ACOG (2002) to define asphyxia at birth, we found: HIE in all cases, of 
which 13,79% cases with severe evolution and 86,21% of cases with average severe evolution; metabolic acidosis in 
6,9% of cases; cerebral palsy (CP) in 34,48% of cases; fetal heart rhythm disorders recorded at CTG in 65,52% of 
cases; Apgar score 0-3 points at 5 minutes of life in 13,79% cases and characteristic imaging signs in 31,3% of cases, 
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evidence of polyorganic dysfunction in 44,83% of cases. Neurodevelopmental retardation in them was found in 62,07% 
of cases for expressive domain, in 48,27% of cases for cognitive domain and only in 34,48% of cases for motor domain. 
To note that severe retardation in all the domains mentioned constituted around 30% of cases, with minor differences. 
At the age of 1 year we observe a decrease of cranial perimeter in children from group I compared to the conditionally 
healthy children (p<0,05).

Conclusions: The prevalence of severe disability in children who suffered from hypoxic event at birth constituted 
34,48% of cases, mainly manifested by cerebral palsy or combined with other neurological comorbidities. Neurologi-
cal development in these children is compromised, mainly on account of expressive and cognitive domains and less of 
motor domain. Monitoring of cranial perimeter growth in the case of neonatal encephalopathy helps to early detect the 
downturn of its growth, which is associated with the severity of the neurological pathology.

Резюме

невролоГИческое рАзвИтИе в ПерИоДе МлАДенчествА новороЖДенных, 
которые ПеренеслИ в роДАх оструЮ АсфИксИЮ

ключевые слова: асфиксия в родах, неонатальная энцефалопатия, неврологическое развитие, инва-
лидность, окружность головы.

В мире асфиксия в родах является основной причиной смертности и заболеваемости. 
цель работы состояла в оценке неврологического развития по функциям развития, а также роста окруж-

ности головы в 2 года жизни новорожденных, которые перенесли неонатальную энцефалопатию.
Материалы и методы. Проведено исследование случай-контроль 104 доношенных новорожденных, из них 

29 перенесли ГИЭ (1-ая группа) и 75 условно здоровых новорожденных (2-ая группа). Оценка проводилась с по-
мощью теста Bayley Scales of Infant and Toddler Development – третье издание, 2004, а также с измерением 
окружности головы в 3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяца жизни. 

результаты: Из 9 критериев, предложенных АКАГ (2002) для определения асфиксии в родах, было выяв-
лено, что: все новорожденные перенесли ГИЭ, из них тяжелую форму в 13,79% случаях и среднетяжелую - в 
86,21% случаях; метаболический ацидоз в 6,9% случаях; ДЦП в 34,48% случаях; нарушения сердечного ритма 
плода, зарегистрированных на КТГ в 65,52% случаях; оценку Apgar 0-3 балла на 5 минуте жизни в 13,79% слу-
чаях, характерные признаки на УЗИ головного мозга в 31,3% случаях, признаки полиорганной недостаточно-
сти в 44,83% случаях. В 1 год жизни у детей из 1-ой группы наблюдалось уменьшение окружности головы по 
сравнению с условно здоровыми новорожденными (p<0,05).

выводы: Распространенность тяжелой инвалидности после асфиксии в родах отмечалась в 34,48% слу-
чаях, в основном в виде ДЦП в сочетании с другой неврологической патологией. Неврологическое развитие 
было нарушено за счет выразительной, познавательной и моторной функций. Мониторинг роста окружно-
сти головы позволяет выявить задержку ее роста и тяжесть сопутствующей неврологической патологии.

Introducere. Asfixia la naştere este considerată 
drept o cauză majoră de mortalitate şi morbiditate la 
nivel global. în total, anual, au loc 2 milioane de decese 
materne, fetale şi neonatale asociate cu complicaţii in-
trapartum, majoritatea din ele având loc în ţările cu 
venituri medii şi joase [1,2]. conform oms, dece-
sele neonatale datorate asfixiei variază în lume de la 
691.000 la 1,16 milioane decese, bazându-se primar 
pe definiţia «nu respiră la naştere» [3]. 

estimarea deceselor neonatale asociate cu eve-
nimentele intrapartum în 192 ţări prezintă 0,90 
(0,65-1,17) milioane decese de o singură cauză 
[4]. estimările unui alt studiu - povara globală 
a maladiilor [5,6] relevă cea mai înaltă valoare a 
indicatorului Ani de viaţă Ajustaţi dizabilităţii ca 
fiind atribuită evenimentelor acute în naştere. nu 
există un consens privitor la terminologia «asfixia 
la naştere» între ţările cu venituri înalte şi joase şi 
există dificultăţi de a măsura dizabilităţile la copiii 
de vârstă fragedă pe seama complexităţii atribuirii 
cauzei dizabilităţii. 

începând cu anul 1996, trei declaraţii de consens 
internaţional privitor la terminologia şi diagnosticul 
«asfixiei la naştere» au fost făcute, recomandând ca 
termenii «asfixia la naştere», «asfixia perinatală», 
«detresa fetală», «encefalopatia hipoxico-ischemică» 
şi «encefalopatia post-asfictică» să fie folosit numai în 
cazurile existenţei unor dovezi specifice pentru eve-
nimentul acut intrapartum. Aceste declaraţii aparţin 
Academiei Americane de pediatrie (AAp) şi colegiu-
lui American de obstetrică şi ginecologie (cAog) 
(1996), grupului operaţional internaţional în parali-
zia cerebrală (1999) şi cAog (2002) şi ele divizează 
criteriile de diagnostic al asfixiei la naştere în două 
categorii: esenţiale şi sugestive [7,8,9]. Recomandă-
rile rămân aceleaşi în cele 3 declaraţii, dar devin mult 
mai restrictive în timp. 

nu toate cazurile de encefalopatie neonatală sunt pe 
contul anoxiilor sau al traumelor hipoxico-ischemice 
[10]. encefalopatia neonatală (en) reprezintă un sin-
drom clinic definit al funcţiei neurologice perturbate 
în primele zile de viaţă ale nou-născutului la termen, 
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manifestată prin dificultatea de iniţiere a respiraţiei, 
depresiunea tonusului şi reflexelor, nivelul anormal al 
conştiinţei şi, frecvent, convulsii. en este o stare clini-
că care se dezvoltă în primele zile de viaţă şi constituie 
factorul de bază al invalidizării neurosenzoriale [11]. 

un reviu sistematic recent despre rolul hipoxiei-
ischemiei intrapartum în dezvoltarea en a conchis că 
3,7/1000 copii la termen au prezentat la naştere simpto-
me de hipoxie intrapartum, la 23,1% dintre atestându-
se morbiditate neurologică sau mortalitate. incidenţa 
encefalopatiei hipoxico-ischemice (eHi) neonatale a 
fost 2,5/1000 naşteri cu copii vii şi 14,5% de cazuri de 
paralizie cerebrală (pc) au fost asociate cu hipoxia in-
trapartum. eHi se dezvoltă la 1-6 cazuri la 1000 de naş-
teri vii. mortalitatea constituie 15-20%, iar deficienţele 
neurologice permanente se dezvoltă în 25% cazuri.

studiile epidemiologice confirmă asocierea riscu-
lui apariţiei encefalopatiei neonatale cu factorii de risc 
ai sarcinii şi naşterii. 

Scopul lucrării: estimarea dezvoltării neurologice 
pe domeniile de dezvoltare şi analiza creşterii perime-
trului cranian la 2 ani de viaţă a copiilor care au suferit 
de encefalopatie neonatală.

Material şi metode. A fost realizat un studiu caz-
control care a cuprins 104 nou-năsuţi la termen care 
au suferit de eHi, fiind incluşi ulterior în programul 
de supraveghere neonatală. copiii au fost examinaţi 
conform testului bsid-iii (bayley scales of infant 
and toddler development – ediţia a iii-a, 2004) [12] 
la 3, 6, 9, 12, 18 şi 24 luni de viaţă pe parcursul anilor 
2013-2014, în plus a fost examinată creşterea perime-
trului crainan. din cei 104 nou-născuţi investigaţi, 29 
(lotul i) au suportat eHi la naştere şi 75 au fost con-
diţional sănătoşi (lotul ii, de control). eşantioanele de 
studiu prezintă grupuri comparabile. toţi subiecţii au 
fost supravegheaţi în acelaşi mod, la intervale iden-
tice de timp până la încheierea studiului. scorul me-

diu bayley este 100; evaluarea s-a efectuat conform 
coeficientului de dezvoltare: <70 – retard sever, 70-
85 – retard sau arie ce necesită supraveghere intensă 
şi > 85 – dezvoltare normală. în paralel am studiat 
dezvoltarea fizică şi patologia somatică la aceşti copii. 
veridicitatea ratelor şi valorilor medii a fost determi-
nată după testul de semnificaţie (t student) şi pragul 
de semnificaţie (p) conform tabelului t student.

Rezultate. conform ultimei declaraţii de consens 
a cAog (2002), diagnosticul asfixiei la naştere se 
sprijină pe 9 criterii: 4 esenţiale şi 5 sugestive. 

tabelul 1 reflectă corespunderea criteriilor cAog 
pentru asfixia la naştere cu datele copiilor investigaţi. 
toţi nou-născuţii din lotul i au fost diagnosticaţi cu 
eHi la naştere, dintre ei 25 (86,21%) prezentau forma 
moderată şi 4 (13,79%) forma severă. doar 3 copii 
din lotul de studiu au fost născuţi la nivelul terţiar de 
asistenţă perinatală, fiindu-le prelevate probe de pH 
şi, stabilindu-se un deficit de baze (be). valorile echi-
librului acido-bazic (eAb) au variat pentru pH de la 
7,13 la 6,9, iar pentru be de la -9,3 mmol/l la -21,5 
mmol/l, respectiv. din cei 3 copii cu eAb examinat, 
numai 2 (6,9%) au avut semne certe de acidoză me-
tabolică. imposibilitatea aprecierii echilibrului acido-
bazic în naştere în centrele perinatologice de nivelele 
1 şi 2 implică dificultăţi în stabilirea diagnosticului 
elementului anoxic şi impune evaluarea continuă a 
acestor copii. în 10 (34,48%) cazuri copiii din lotul i 
au prezentat paralizie cerebrală infantilă la vârsta de 
2 ani, comparativ cu lipsa acestei patologii în lotul de 
control, p<0,005. dereglările de ritm cardiac fetal au 
fost semnalate în 19 (65,52%) cazuri, scorul Apgar de 
0-3 puncte la 5 minute de viaţă - în 4 (13,79%) cazuri 
în lotul de studiu. în 9 (31,03%) cazuri în lotul i au 
fost înregistrate constatări imagistice de afectare cere-
brală non-focală, p<0,001.

Tabelul 1.
Evidenţe pentru diagnosticul de asfixie la naştere în loturile de studiu 

conform criteriilor Colegiului American de Obstetrică şi Ginecologie (2002) 

Criterii Lotul I
(n=29)

Lotul II
(n=75) p

encefalopatie hipxico-ischemică: 
- moderată 
- severă

29* (100%)
25* (86,21%)
4* (13,79%)

1 (1,33%)
1 (1,33%)

0 (0%)

0,000
0,000
0,001

Acidoză metabolică 2* (6,9%) 0 (0%) 0,022
paralizie cerebrală infantilă (pci): cvadriplegia spastică 
sau tipul dischinetic 10* (34,48%) 0 (0%) 0,000

eveniment hipoxic acut imediat înainte sau în timpul 
travaliului (ruptură de uter, dezlipire de placentă, prolabare 
de cordon, embolie cu lichid amniotic, exsangvinotransfuzie 
fetală prin vasa previa sau transfuzie feto-maternă)

0 (0%) 0 (0%)

dereglarea ritmului cardiac fetal 19* (65,52%) 0 (0%) 0,000
scor Apgar 0-3 puncte la 5 minute de viaţă 4* (13,79%) 0 (0%) 0,001
insuficientă poliorganică în primele 72 ore după naştere 13* (44,83%) 0 (0%) 0,000
semne de afectare cerebrală nonfocală la examenul 
imagistic precoce 9* (31,03%) 0 (0%) 0,001
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prezenţa evenimentelor santinelă sugestive pentru 
diagnosticul de asfixie la naştere conform grupului 
operaţional internaţional în paralizia cerebrală (1999) 
şi cAog (2002) listate în tabelul 1 nu a fost semnalată. 
Analiza efectuată de noi scoate în evidenţă următoa-
rele complicaţii ale sarcinii şi naşterii cu semnificaţie 
statistică pentru realizarea eHi: anomaliile forţelor de 

contracţie (65,52%), patologia cordonului ombilical 
(44,88%), complicaţiile infecţioase în sarcină (27,59%) 
şi naşterea obstructivă (3,45%). de remarcat că mai 
mult de o jumătate (19 - 65,52%) din nou-născuţii lo-
tului de studiu au manifestat hipoxie progresantă în 
naştere, înregistrată pe cardiotocograf, şi anomalii ale 
forţelor de contracţie, p<0,001 (tabelul 2).

Tabelul 2. 
Complicaţiile sarcinii şi naşterii în loturile de studiu

Complicaţiile sarcinii şi naşterii Lotul I
(n=29)

Lotul II
(n=75) p

patologia cordonului ombilical 13* (44,83%) 8 (10,67%) 0,000
complicaţii infecţioase în sarcină 8* (27,59%) 8 (10,67%) 0,032
Hipoxie acută progresantă în naştere 19* (65,52%) 4 (5,33%) 0,000
Anomaliu ale forţelor de contracţie 19* (65,52%) 20 (26,67%) 0,000
naştere obstructivă 1* (3,45%) 1 (1,33%) 0,000
Hipertensiune arterială indusă de sarcină 5 (17,24%) 4 (5,33%) 0,053
patologie somatică maternă 4 (13,79%) 8 (10,67%) 0,65
Rciu 0 (0%) 0 (0%)
Hemoragie în naştere 0 (0%) 0 (0%)
patologia placentei 0 (0%) 0 (0%)

scorul Apgar, din criteriu esenţial al asfixiei la naş-
tere (≤3 puncte după 5 minute de viaţă), conform AAp 
şi cAog (1996), trece în categoria criteriilor sugesti-
ve pentru timpul evenimentului intrapartum, conform 
grupului operaţional internaţional în paralizia cere-
brală (1999) şi cAog (2002). Astfel, am constatat că 

în 10 (34,48%) cazuri sau 1/3 din copiii lotului i au 
fost diagnosticaţi cu asfixie severă manifestată printr-
un scor Apgar 0-3 puncte la naştere, care s-a menţinut 
în 4 (13,79%) cazuri şi la 5 minute de viaţă. 50 la sută 
din copiii lotului de studiu au prezentat asfixie mode-
rată la naştere, conform aceluiaşi scor (tabelul 3).

Tabelul 3.
Scorul Apgar la 1 şi 5 min de viaţă la nou-născuţii din loturile de studiu

Scor Apgar (puncte) Lotul I
(n=29)

Lotul II
(n=75) p

La 1 minut de viaţă
0-3 10* (34,48%) 0 (0%) 0,000
4-6 15* (51,72%) 12 (16%) 0,000
7 şi mai mult 4 (13,79%) 63 (84%) 0,07
La 5 minute de viaţă
0-3 4* (13,79%) 0 (0%) 0,000
4-6 16* (55,17%) 0 (0%) 0,000
7 şi mai mult 9 (31,03%) 75 (100%) 0,06

Tabelul 4. 
Paşii de resuscitare efectuaţi în sala de naştere la co-

piii din loturile de studiu

Paşii de 
resuscitare

Lotul I
(n=29)

Lotul II
(n=75) p

A 24 (82,76%) 48 (64%) 0,08
B 20* (68,97%) 27 (36%) 0,001
c 10* (34,48%) 0 (0%) 0,001
D 8* (27,59%) 0 (0%) 0,001

indicii scăzuţi ai scorului Apgar la copiii lotului 
de studiu au necesitat efectuarea manevrelor de re-

suscitare. conform tabelului 4 se observă, o frecvenţă 
mai înaltă de efectuare a paşilor b, c, d de resusci-
tare în lotul de studiu, comparativ cu lotul de control 
(p<0,001). 

printre semnele eHi sindromul convulsiv s-a înre-
gistrat în 82,76% cazuri. în perioada neonatală eHi a 
evoluat pe fundalul manifestărilor insuficienţei poli-
organice: hipertensiune pulmonară persistentă (Hpp) 
în 27,59% (9) cazuri şi hipoglicemie în 17,24% (5) 
cazuri, dar şi altor comorbidităţi (tabelul 5). printre 
comorbidităţile neurologice şi pulmonare întâlnite 
la copiii din lotul i s-au constatat: sindromul bulbar 
(41,38%), complicaţiile neurologice posttraumatice 
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(37,93%), sindromul aspiraţiei de meconiu (31,03%) 
şi pneumonia postaspiraţională (55,17%). toţi copiii 
care au suferit de Hpp s-au aflat la suport respirator 

după naştere. în 48,28% cazuri copiii au fost diagnos-
ticaţi cu duct arterial patent (tabelul 5). 

Tabelul 5. 
Manifestările EHI, simptoamele insuficienţei poliorganice şi comorbidităţile asociate EHI în loturile de studiu

Stări nosologice Lotul I
(n=29)

Lotul II
(n=75) p

sindrom convulsiv 24* (82,76%) 0 (0%) 0,000
pneumonie postaspiratorie 16* (55,17%) 1 (1,33%) 0,000
duct arterial patent 14* (48,28%) 4 (5,33%) 0,000
sindrom bulbar 12* (41,38%) 0 (0%) 0,000
complicaţii neurologice postraumatice 
(fracturi de oase, hemoragie 
subarahnoidiană, hemoragie 
intracerebrală)

11* (37,93%) 0 (0%) 0,000

Hipertensiune pulmonară persistentă 8* (27,59%) 0 (0%) 0,000
sindromul aspiraţiei de meconiu (sAm) 9* (31,03%) 0 (0%) 0,000
Hipoglicemie 5* (17,24%) 0 (0%) 0,000
plexopatie dushen erb 2* (6,9%) 0 (0%) 0,022

la doi ani de viaţă, copiii din lotul i de studiu au 
dezvoltat paralizie cerebrală infantilă în 34,48% ca-
zuri (10), microcefalie secundară în 20,69% cazuri 
(6), epilepsie simptomatică în 13,79% cazuri (4) 
şi surditate neurosenzorială în 3,45% cazuri (1). în 
82,76% cazuri (24) la copiii incluşi în studiu s-a stabi-
lit sindromul convulsiv. 

la 1/3 din nou-născuţii lotului i, la evaluarea ris-
cului de dezvoltare a sechelelor neurologice, au fost 
stabilite riscuri înalte, comparativ cu copiii din lotul 
de control (p<0,001), ceea ce demonstrează vulnera-
bilitatea înaltă a creierului către episoadele de hipo-
xie-ischemie (tabelul 6). nu au fost depistate diferenţe 
statistic semnificative între loturile de studiu privitor 
la riscurile medii şi joase. 

datele din tabelul 7 reflectă funcţiile de dezvoltare 
neurologică pe domeniile cognitiv, expresiv şi motor 
la copiii studiaţi la un an de viaţă. domeniul expresiv 
s-a dovedit a fi cel mai afectat, în 34,48% cazuri fiind 
semnalat retard sever. Retardul sever cognitiv şi mo-

tor s-a întâlnit la a treia parte (31,03%) din copiii care 
au suferit asfixie la naştere. Aceeaşi dinamică se ob-
servă şi pentru retardul moderat pentru toate domenile 
de dezvoltare neurologică în lotul i de copii, compa-
rativ cu semenii lor condiţional sănătoşi. Astfel, retar-
dul moderat (70-84) s-a întâlnit în lotul i de copii cu 
următoarea frecvenţă pe domeniile dezvoltării neuro-
logice: cognitiv (17,24%), expresiv (37,93%) şi motor 
(3,45%), p<0,001. 

Tabelul 6. 
Rezultatele screeningului riscului dezvoltării 
dereglărilor neurologice în loturile de studiu

Risc Lotul I
(n=29)

Lotul II
(n=75) p

jos 15 (51,72%) 68 (90,67%)
moderat 4 (13,79%) 7 (9,33%)
înalt 10* (34,48%) 0 (0%) 0,001

Tabelul 7.
Funcţiile de dezvoltare neurologică la copiii incluşi în studiu la 1 an de viaţă

Scorul compus pe domeniile 
dezvoltării neurologice

Lotul I
(n=29)

Lotul II
(n=75) p

cognitiv, >85 15 (51,72%) 74* (98,67%) 0,001
cognitiv, 70-84 5* (17,24%) 0 (0%) 0,001
cognitiv, < 69 9* (31,03%) 0 (0%) 0,001
expresiv, >85 11 (37,93%) 75* (100%) 0,001
expresiv, 70-84 8* (27,59%) 0 (0%) 0,001
expresiv, < 69 10* (34,48%) 0 (0%) 0,001
motor, >85 19 (65,52%) 73* (97,33%) 0,001
motor, 70-84 1* (3,45%) 2 (2,67%) 0,001
motor, < 69 9* (31,03%) 0 (0%) 0,001
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Am calculat valorile medii ale scorului compus pe 
cele trei domenii de dezvoltare neurologică studiate 
care s-au dovedit a fi semnificativ mai joase, compa-
rativ cu copiii care nu au suferit de asfixie la naştere. 
cea mai joasă valoare medie a fost înregistrată pentru 
domeniul expresiv (74,41%), comparativ cu domeniul 
cognitiv (78,28%) şi motor (81,59%).

Tabelul 8. 
Valorile medii ale funcţiilor de dezvoltare 

neurologică, conform scorului compus, 
la copiii incluşi în studiu la 1 an de viaţă

Valoarea medie a 
scorului Compus

Lotul I
(n=29)

Lotul II
(n=75) p

cognitiv 78,28 99,60 <0,05
expresiv 74,41 99,64 <0,05
motor 81,59 101,63 <0,05

pe parcursul supravegherii copiilor a fost exami-
nată şi patologia somatică. Am stabilit că în 34,48% 
(10) cazuri copiii care au suferit asfixie la naştere au 
fost diagnosticaţi cu anemie (8 - 10,67% cazuri), com-
parativ cu copiii condiţional sănătoşi la naştere. nu 

am stabilit diferenţe statistic semnificative între loturi 
pentru patologia respiratorie, inclusiv iRvA, dermati-
tele alergice, patologia tegumentelor şi altă patologie 
somatică.

Am evaluat dezvoltarea fizică a copiilor din lo-
turile de studiu la naştere şi la 1 an de viaţă. Astfel, 
valorile medii ale greutăţii corpului, taliei şi perime-
trului cranian la naştere la nou-născuţii din loturile 
de studiu au fost comparabile. nu au fost stabilite 
diferenţe statistic concludente între valorile greu-
tăţii (3776,03±463,69 g), taliei (52,28±1,51 cm) şi 
perimetrului cranian (35,36±1,27 cm) în lotul i de 
copii la naştere, comparativ cu aceeaşi parametri în 
lotul ii de copii (3680,72±427,10 g, 51,99±1,87 şi 
34,69±1,70 cm). 

tabelul 9 prezintă valorile medii ale indicilor an-
tropometrici la vârsta copiilor de 1 an. constatăm la 
această vârstă o micşorare a perimetrului cranian la 
copiii din lotul i, comparativ cu copiii condiţional să-
nătoşi (p<0,05), fapt ce reflectă tempoul mai redus de 
creştere a creierului la nou-născuţii care au suferit de 
eHi în perioada neonatală.

Tabelul 9.
Indicii medii antropometrici la 1 an de viaţă 

în loturile de studiu

Indici antropometrici Lotul I, (g, DS)
(n=29)

Lotul II, (g, DS)
(n=75) p

masa, g 10 027,78±1 667,10 10 084,00±1 038,23
talia, cm 74,83±2,60 76,25±2,93
perimetrul cranian, cm 44,69±1,86 45,73±1,50 <0.05

Fig. 1. Curba creşterii perimetrului cranian la nou-născuţii care au suferit EHI în perioada primilor 2 ani de viaţă 

pe fig. 1 este prezentată curba creşterii perimetrului 
cranian la copiii din lotul i de studiu în baza valorilor 
medii ale acestui indicator obţinute în cadrul vizitelor de 

supraveghere până la vârsta de 2 ani. Astfel, observăm că 
perimetrul cranian începe a stagna în creştere de la vârsta 
de 6 luni, fără restabilirea creşterii lui către vârsta de 2 ani.
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Discuţii. Accidentele neurologice la nou-născu-
ţii la termen includ: asfixiile perinatale, accidentele 
vasculare cerebrale (Avc), meningitele şi meningo-
encefalitele şi hemoragiile intracraniene spontane 
sau traumatice, primele două fiind mai actuale cu un 
prognostic bine definit la ziua de azi. encefalopatiile 
neonatale includ cele postanoxice şi Avc [13].

patogenia, susceptibilitatea şi severitatea injuriei 
creierului în eHi depind de vârsta gestaţională (v.g.), 
reglarea fluxului sangvin, metabolismul energetic, 
prezenţa inflamaţiei, mecanismele injuriei intracelula-
re şi moartea neuronilor. patternul injuriei asociat cu 
Hie sau alte insulturi (reperfuzie) variază în raport cu 
severitatea şi durata insultului, precum şi cu v.g. a co-
pilului în timpul insultului. diferite structuri ale cre-
ierului sunt mai vulnerabile decât altele la diferitele 
tipuri de insulturi hipoxiischemice la copilul la termen 
şi cel postmatur: de exemplu cele parţial prelungite 
(injuria cortical-subcorticală, ulegiria, encefalomala-
cia chistică); profunde (injuria talamică şi a ganglio-
nilor bazali, a trunchiului cerebral, vermisul cereberal, 
hipocampului, substanţei albe, injuria paracentrală şi 
cea globală) şi combinate (pattern al asfixiei totale, in-
clusiv encefalomalacia chistică) [14] 

criteriile de consensus internaţional privitor la 
asfixia la naştere au fost elaborate pentru a perfecţi-
ona definirea cazurilor de patologie neurologică în 
travaliu şi naştere [15], contribuind la recunoaşterea 
cazurilor severe de hipoxie acută intrapartum. criteri-
ile esenţiale au o corelare înaltă (94-100%), dar nu in-
dividuală la nou-născuţii acut asfixiaţi. cele cinci cri-
terii sugestive nespecifice au fost individual mai puţin 
predictive, dar evaluate împreună ajută în înţelegerea 
timpului neuropatologiei.

nou-născuţii la termen pot necesita terapie inten-
sivă pe seama asfixiei la naştere, dar şi a altor stări aşa 
cum: infecţiile, retardul de creştere intrauterină, ano-
maliile congenitale. Atenţia sporită la dificultăţile de 
recunoaştere şi definire a asfixiei a accentuat impor-
tanţa aprecierii complexităţii cauzelor determinante, 
efectelor şi rezultatelor. deoarece extinderea şi adesea 
natura leziunii asfictice nu poate fi determinată, asfi-
xia la naştere se reflectă în scorul Apgar, valoarea pH-
ului şi severitatea eHi [16].

în 2010, evenimentele hipoxice din perioada intra-
partum au rezultat în 510000-717000 decese neonata-
le, 1,15 milioane de cazuri noi de encefalopatie neo-
natală şi 413000 de supravieţuitori cu handicap [17]. 

encefalopatia neonatală precede pc în aproxima-
tiv 20% cazuri la copiii prematuri şi la termen [18]. 
dizabilităţile majore se dezvoltă de la 11% la 25% din 
supravieţuitorii asfixiei perinatale şi au tendinţă de a 
evolua sever, cu retard mental sever, pc, manifestată 
prin cvadriplegia spastică şi forma mixtă, microcefa-
lie, stare convulsivă, cecitate de geneză corticală, de-
reglări de auz. severitatea eHi este cel mai bun pre-
dictor al rezultatelor neurodevelopmentale [19]. nu-

mai 13% din copiii la termen care au suferit de ence-
falopatie neonatală au fost diagnosticaţi mai târziu cu 
pc [20]. copiii cu eHi severă decedează sau dezvoltă 
dizabilitate severă, iar copiii cu eHi medie gravă au o 
incidenţă crescută (21%) de dizabilitate majoră [21]. 
chiar şi copiii fără dizabilitate majoră au scoruri joa-
se la testele de inteligenţă, integrare vizual-motorie, 
citire, vocabular, matematică comparativ cu semenii 
sănătoşi sau copiii cu eHi uşoară. 

studiul nostru se bazează pe un eşantion mic de 
copii născuţi la termen şi urmăriţi în programul de 
supraveghere în perioada anilor 2013-2014, în ma-
joritatea cazurilor aceştia au fost născuţi în centrele 
perinatologice din republică (în 68,97% (20) cazuri 
în centre de nivelul i şi 20,69% (6) cazuri de nivelul 
ii) şi numai în 10,34% (3) cazuri la imsp imc, unde 
există posibilităţi mai largi de diagnostic al suferinţei 
acute la naştere. din cele 9 criterii propuse de cAog 
(2002) pentru a defini asfixia la naştere, am depistat 
următoarele corespunderi la copiii incluşi în studiu: 
eHi în toate cazurile, dintre care 13,79% cazuri cu 
evoluţie severă şi 86,21% cazuri cu evoluţie grav me-
die; acidoză metabolică în 6,9% cazuri; pc în 34,48% 
cazuri; dereglări ale ritmului cardiac fetal înregistrate 
la ctg în 65,52% cazuri; scor Apgar 0-3 puncte la 5 
minute de viaţă în 13,79% cazuri şi semne imagisti-
ce caracteristice în 31,3% cazuri, semne de afectare 
poliorganică în 44,83% cazuri, manifestată prin Hpp 
(27,59%) şi hipoglicemie (17,24%) (vezi tabelul 1). 
complicaţiile naşterii cu risc pentru un eveniment acut 
în naştere au fost diagnosticate de la 44,83% cazuri pe 
contul patologiei de cordon la 65,52% pe seama ano-
maliilor forţelor de contracţie, cu toate că nu am înre-
gistrat nici un eveniment santinelă, conform criteriilor 
sugestive ale cAog pentru asfixia la naştere. în ţările 
dezvoltate hipoxia-ischemia acută reprezintă cea mai 
frecventă etiologie a encefalopatiei (50-80%) şi este 
stabilită în baza criteriilor clinice, eeg şi Rmn [10]. 

în studiul nostru, 25 (86,21%) copii au fost dia-
gnosticaţi cu asfixie medie gravă, comparativ cu nu-
mai 4 (13,79%) cazuri de eHi severă, fapt care ex-
plică că retardul de dezvoltare neurologică la ei s-a 
stabilit de la 62,07% cazuri pentru domeniul expre-
siv, 48,27% cazuri pentru domeniul cognitiv şi numai 
34,48% cazuri pentru domeniul motor. de remarcat că 
retardul sever pe toate domeniile menţionate a alcătu-
it în jur de 30% de cazuri, cu mici diferenţe. datele 
noastre demonstrează, că comparativ cu injuriile ce-
rebrale asociate prematurităţii: de geneză hemoragică 
cu afectarea matricei germinative şi a plexului coroid 
(manifestate prin hemoragie intraventriculară) şi de 
geneză ischemică cu afectarea substanţei albe a creie-
rului (manifestate prin leucomalacie periventriculară) 
care lezează tracturile piramidale din ventriculele la-
terale cu repercusiuni asupra funcţiei motorii [22], le-
ziunea cerebrală hipoxi-ischemică la copilul la termen 
este nonfocală şi generalizată cu afectarea mai multor 
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structuri cerebrale, descrise mai sus. Afectarea cere-
brală a ţesuturilor cu cerinţe metabolice înalte, mature 
sau în maturaţie activă, şi ţesuturilor cu concentraţii 
înalte de aminoacizi neuroexcitatori este extrem de 
vulnerabilă la hipoxie-ischemie, dar şi în cazurile al-
tor injurii [23]. printre aceste injurii se numără con-
vulsiile (prezente în studiul nostru în 82,76% cazuri), 
traumele (prezente în 37,93% cazuri), infecţiile şi hi-
poglicemia (17,24% cazuri). 

A treia parte din copiii lotului i au suferit de hiper-
tensiune pulmonară persistentă (Hpp). conform date-
lor literaturii de specialitate, copiii cu Hpp au un risc 
mai înalt de dizabilitate majoră (13-24%) şi medie (dis-
funcţii neuromotorii minore, inteligenţă, probleme de 
atenţie) în 30% cazuri [24]. copiii cu Hpp au o inciden-
ţă înaltă de pierderi de auz (20-53%), îndeosebi în ca-
zurile asociate cu alcaloză şi durata mare a ventilaţiei. 

conform studiului nostru, în 82,76% cazuri s-a 
semnalat sindromul convulsiv, mai frecvent comparativ 
cu datele descrise în literatura de specialitate, care indi-
că o incidenţă a convulsiilor cuprinsă între 29-35% la 
copiii cu eHi de la moderată la severă [25], explicaţia 
fiind numărul mic de cazuri şi includerea cazurilor fără 
dovezi specifice evenimentului acut intrapartum. 

eHi creşte riscul deficitului auditiv, acesta fiind 
stabilit în limitele 10-15% [26]. conform datelor li-
teraturii deficitul cognitiv tinde să predomine la nou-
născuţii la termen cu deficit de fier [27], ceea ce cores-
punde cu datele noastre privitor la frecvenţa mai mare 
a anemiilor asociată cu retard cognitiv şi expresiv. 

Autorii [28] au atras atenţia la frecvenţa înaltă de 
naştere a copiilor în asfixie severă în cazul evoluţiei 
nefavorabile a sarcinii şi naşterii care ulterior se află 
frecvent la alimentaţie artificială, au tempouri reduse 
de dezvoltare fizică şi leziuni ale snc.

perimetrul cranian, similar altor indici antropo-
metrici, este un indiciu al maturaţiei funcţionale a 
organismului şi depinde de acţiunea postnatală a di-
feritor factori exogeni şi endogeni. perimetrul crani-
an la naştere la un copil sănătos la termen este 33-37 
cm, fiind la băieţi cu 0,5 cm mai mare decât la fete 
[29]. măsurarea perimetrului cranian oferă medicului 
pediatru posibilitatea de a aprecia severitatea afec-
tării prin dinamica creşterii creierului şi reprezintă o 
măsură de dezvoltare a creierului şi un indicator de 
prognostic al unor rezultate de dezvoltare. perimetrul 
cranian corelează strâns cu volumul creierului, fapt 
care explică obligativitatea măsurării periodice a lui 
în vârsta copilăriei. deoarece numai 4 copii din lotul i 
au avut o asfixie severă la naştere, am construit curba 
creşterii perimetrului craniului pentru întreg lotul de 
studiu. Rezultatele noastre vin în concordanţă cu cele 
descrise de Amiel-tison [29] şi arată lipsa restabilirii 
creşterii perimetrului cranian la vârsta de 2 ani. 

valorile inferioare percentiei 3 pot indica reduce-
rea volumului creierului [30,31] şi riscuri pentru mor-
biditate neurologică şi probleme cognitive [32]. mi-

crocefalia este asociată cu indici scăzuţi de inteligenţă 
(iq) [33], totuşi fenomenul în sine nu indică în mod 
necesar o dizabilitate intelectuală. 

în caz de asfixie medie gravă perimetrul cranian nor-
mal la naştere, începe a stagna în creştere de la vârsta de 
4 luni, cu restabilirea creşterii la vârsta de 9 luni. în caz 
de asfixie gravă perimetrul cranian normal la naştere are 
valori sub normale începând cu vârsta de 6 luni şi conti-
nuând până la vârsta de 2 ani. leziunea creierului poate 
avea loc şi în perioada intrauterină, la aceşti copii în ante-
cedente se va diagnostica o insuficienţă placentară tolera-
tă până la sfârşitul sarcinii, cu retard de creştere intrauteri-
nă. nou-născutul se poate naşte deja cu cicatrice în urma 
necrozei neuronale, îndeosebi dacă leziunea a avut loc cu 
2 - 3 săptămâni până la naştere. în acest caz perimetrul 
cranian este mic, comparativ cu alţi indici antropometrici. 
în formele severe microcefalia (-2 ds) este prezentă. în 
caz de asfixie antenatală perimetrul cranian este mai mic 
decât indicii normali la naştere, la vârsta de 18 luni peri-
metrul cranian atinge limita inferioară a lui 2 δ [29].

creşterea încetinită a perimetrului crianian cu mă-
rimea adesea subnormală a capului sunt asociate cu 
funcţia cognitivă săracă către vârsta de 8 ani. 

Concluzii
1. diagnosticul eHi nu întotdeauna se sprijină pe 

criteriile internaţionale, îndeosebi în majoritatea cen-
trelor perinatologice de nivelul ii şi i.

2. prevalenţa dizabilităţii severe la copiii care 
au suferit un eveniment hipoxic la naştere a alcătuit 
34,48% cazuri, manifestată preponderent prin parali-
zie cerebrală infantilă sau combinată cu alte comorbi-
dităţi neurologice.

3. dezvoltarea neurologică la aceşti copii este 
compromisă, preponderent pe seama domeniului ex-
presiv (62,07%), cognitiv (48,27%) şi mai puţin motor 
(34,48%), retardul sever a fost întâlnit în jur de 30% 
de cazuri pentru fiecare din domeniile menţionate.

4. monitoringul creşterii perimetrului cranian în 
caz de encefalopatie neonatală ajută de a detecta pre-
coce încetinirea creşterii lui care este asociată cu seve-
ritatea patologiei neurologice.
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Summary

PARTICULARITIES OF CLINICAL COURSE AND LABORATORY DATA OF NEONATAL BACTERIAL MENINGITIS

Background. Neonatal meningitis is the inflammation of meninges which usually occurs in the first 30 days of life. 
However, in neonatal intensive care units and increased availability of antibacterial drugs and supportive care, neona-
tal meningitis is still a serious disease with high morbidity and mortality rates.

Objective: determine the structure of causative pathogens of meningitis in neonates.
Goal: determination of the incidence, of clinical and laboratory evolution of neonates meningitis with determinati-

on of the causative pathogens structure and susceptibility to the antibiotic.
Materials and methods: the study case has been done on 72 children with IMSP IMC with suspects of diagnostic 

on neonatal meningitis, being divided in two groups: 1st group - 22 children with confirmed diagnosis of meningitis, 
confirmed by LP and 2d group- 51 children with suspects of meningitis, the diagnosis of meningitis was ruled out based 
on the results LP.

Obtained results: In group I and group II children and determined statistical differences in mean birth weight 
category 1675,45 g (+/-609,187) vs 1808,08 g. (+/-779,048) (p=0,382), the average gestation period (31,68 gestati-
onal age (+/-3,61) vs 32,73 gestational age (+/-4,73) (p=0,43) and the day of onset of clinical signs 16,91(+/-13,51) 
vs 16,16(+/-11,82) ( p=0,812). Clinical signs that was prevailing was 72,7% of respiratory insufficiency, 54,5% of 
seizures, 50% of fever, 27,3%  fontanelle bulging (p<0,05).. Following the laboratory investigations was determined a 
tendency to leukocytosis , the average rate of leukocytes being 19,395x109(+/- 12,603SD) (p<0.05) and the hypother-
mia determined in 31,8% of cases (p<0.00). In 25% cases it was found the same pathogen in blood culture and CSF.

Conclusion: Neonatal bacterial meningitis is a common pathology premature babies in particular ELBW, as cli-
nical and laboratory signs are common to other diseases in the neonatal period. LP remains the gold standard for the 
diagnosis and treatment of bacterial meningitis. The causative agents of neonatal meningitis were gram negative bac-
teria that showed a higher sensibility than ahminoglycosides, carbapenems and fluoroquinolones, which allows their 
empirical therapy use.

Резюме

особенностИ клИнИческоГо И лАборАторноГо теченИя МенИнГИтА новороЖДенных Детей

Неонатальный менингит это воспаление мозговых оболочек ,что обычно происходит в течение первых 30 
дней жизни. Несмотря на успехи в неонатальных отделениях интенсивной терапии и повышенной доступно-
сти к антибактериальным препаратам и поддерживающей терапии, неонатальный менингит по-прежнему 
является серьезной патологией с высокими показателям заболеваемости и смертности.

цель исследования: определение структуры патогенных агентов, вызывающих менингит у новорожден-
ных.Oпределение частоты, эволюции клиники и параклинических исследований при неонатальном менингите с 
определением структуры патологических агентов и их чувствительность к антибиотику.

Материалы и методы : исследование было проведено на 72 детях из НИИЗМиР разделенных на 2 груп-
пы : I группа 22 ребенка с подтвержденным диагнозом менингита, подтверждено при люмбальной пункции 
и II группа из 51 ребенка, у которых диагноз : Менингит- был исключен на основании результатов пояснич-
ной пункции.

Полученные результаты: В I и II группе детей были определены статистические различия в средней ве-
совой категории при рождении 1675,45 г (+/-609,187) vs 1808,08 г. (+/-779,048) (p=0,382), средний гестацион-
ный возраст (31,68 г.в (+/-3,61) vs 32,73 г.в.(+/-4,73) (p=0,43) и день появления клинических признаков 16,91(+/-
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13,51) vs 16,16(+/-11,82) ( p=0,812). Превалировали клинические признаки дыхательной недостаточности в 
72,7% случаев, болезнь гиалиновых мембран 77,2%, судороги 54,5%, температура 50%, выбухание родничка 
23,3% (p<0,05). В результате лабораторных исследований была определена тенденция к лейкоцитозу со сред-
ним количеством лейкоцитов 19,395 х 10 ( +/- 12,603 ) (р 0,05) и гипонатриемии в 31,8% случаев (р 0,00). В 25% 
случаев тот же возбудитель был обнаружен в культуре крови и спинномозговой жидкости. Бактериологиче-
ские результаты -в 100% случаев была обнаружена грамотрицательные флора.

выводы: Бактериальный менингит - это распространенная патология недоношенных, в частности встре-
чается у детей с ОНМТ, клинические и лабораторные признаки являются общими для других заболеваний в не-
онатальном периоде. Поясничнная пункция остается золотым стандартом в диагностике и специфическом 
лечении. Патогеные возбудители были грамотрицательные бактерии, которые показали повышенную чув-
ствительность к аминогликозидам, карбапенемам и фторхинолонам, что позволяет использовать их в эмпи-
рической терапии.

Tabel 1 
Cauzele bacterine a meningitelor neonatale 

în Dallas, Texas anii 1969-1989

Figura1.Fiziopatologia meningitei la nou născuţi.

Introducere.meningita neonatală este inflamarea 
meningelui care apare de obicei în primele 30 de zile de 
viaţă [1]. în ciuda progreselor terapiei intensive neona-
tale şi disponibilităţii crescute a medicamentelor anti-
bacteriene, meningita neonatală este încă o boală gravă, 
cu rate ridicate de morbiditate şi mortalitate. infecţiile 
nosocomiale rezistente la antibiotice prezintă un risc 
semnificativ pentru nou-născuţii prematuri. [2-8]. inci-
denţa globală a meningitei bacteriene neonatale nu s-a 
schimbat în ultimii 20 de ani: 0,22 cazuri la 1000 năs-
cuţi-vii în anii 1985- 1987, faţă de 0,21 cazuri la 1000 
născuţi-vii în 1996-1997 [9]. greutatea mică la naştere 
(gmn) şi prematuritatea s-au dovedit a fi asociate cu o 
incidenţă de zece ori mai mare (2,5/1000 născuţi-vii). 
nou-născuţii cu gmn prezintă un risc de 3 ori mai 
mare de a se îmbolnăvi de meningită comparativ cu cei 
a căror greutate la naştere este ≥2500 g. [10]

Etiologia. în 35% cazuri meningita este provocată 
de bacterii gram negative (E. Coli, Klebsiela, Ps. aeru-
ginosa) şi 65% de bacterii gram pozitive (streptococul 
grupului b). în ţările industrializate în timp a avut loc 
o schimbare a organismelor ce cauzează meningita. E. 
coli a fost cauza principală de meningită, infectarea 
cu stafilococi coagulazo-negativi este mai frecvent 
observată la nou-născuţii prematuri care necesită spit-
alizare prelungită (tab.1) [11,12,13].

Focarul primar poate fi localizat în sînge sau pul-
moni, diseminarea procesului are loc hematogen, 
astfel infecţia pătrunde în măduva spinării. în cele 
din urmă, se răspândeşte până la creier, unde aceasta 
devine fatală. evoluţia meningitei bacteriene la nou-
născut are anumite particularităţi faţă de meningita 
la copilul mare sau adult. însă, patogenia meningitei 
neonatale este similară, şi include: prezenţa exsudatu-
lui purulent în meninge şi pe suprafeţele ependimale 
ale ventriculelor, inflamaţiei perivasculare şi edemu-
lui cerebral. la sugari conţinutul purulent se poate 
acumula în cantităţi semnificative în spaţiul subarah-
noidian şi cisternele bazale. deoarece fontanelele sunt 
deschise, exsudatul purulent se acumulează la baza 
creierului, fără a provoca o creştere semnificativă a 
presiunii intracraniene. conţinutul purulent împiedică 
fluxul lcR, prin apeduct sau orificiul ventriculului iv, 
rezultatul fiind dezvoltarea hidrocefaleei.

Evoluţia clinică. la copiii născuţi la termen cele 
mai frecvente caracteristici clinice au fost febra 
(39%), statut clinic sărac (25%), dereglări de alimen-
tare (16%), în timp ce la copiii prematuri cu meningită 
se atestă mai frecvent , statut clinic sărac (74%), hipo-
tonie (11%) şi cianoză (7%).[10]. Alte semne clinice 
de meningită au fost apneea, convulsiile, hipoglice-
mia, greaţa, diareea şi icterul [14].

Datele de laborator. Având în vedere că semnele 
clinice şi cele de laborator sunt nespecifice şi similare 
cu cele observate în sepsis, este necesar un test de dia-
gnosticare specific. examinarea lichidului cefalorahi-
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dian prin puncţie lombară (lp) este în prezent testul 
standard de aur pentru a face un diagnostic definitiv de 
meningită bacteriană. valorile lcR variază în func-
ţie de vârsta gestaţională a nou-născutului. în gene-
ral, valorile leucocitelor sunt aceleaşi atât la copilul 
la termen cât şi la prematur, însă la prematuri bariera 
hemato-encefalică este mult mai permeabilă şi con-
centraţiile de proteine şi glucoză pot fi mai crescute.
scăderea nivelului de glucoză, creşterea proteinei şi 
pleiocitoza sunt specifice mai mult pentru meningita 
cauzată de bacterii gram negative şi virusuri (Hsv), 
decât pentru bacterii gram pozitive. doar dacă toţi 3 
parametri au valori normale putem exclude meningita, 
un singur parametru nu ne confirmă absenţa infecţiei.

la 50% din copiii cu meningită bacteriană se pot 
atesta culturi de sânge negative. în ultimele decenii în 
ţările dezvoltate rata mortalităţii prin meningită bacte-
riană printre nou-născuţi a scăzut de la ≈ 50% la mai 
puţin de 10%, ca urmare a progreselor în domeniul în-
grijirilor perinatale. sugarii cu cultură lcR pozitivă, 
au avut un prognostic mai rezervat. printre nou-născu-
ţii cu o cultură lcR pozitivă, rata mortalităţii a fost de 
20,5%, faţă de doar 5,6% dintre cei cu o cultură lcR 
negativă [13,15]. un studiu de supraveghere efectuat 
în 2000 şi 2001 a arătat o rată de mortalitate de 12,4% 
pentru meningita cu Streptococcus B în Anglia şi ir-
landa, precum şi de 8% în usA . 

Complicaţiile meningitei bacteriene la nou-născuţi 
continuă să fie o cauză importantă de handicap. prin-
cipala complicaţie observată au fost convulsiile. nou-
născuţii cu greutatea la nastere <1500 g au prezen-
tat o frecvenţă semnificativ mai mare de hemoragie 
intracraniană. ventriculita este o complicaţie frecventă 
a meningitei neonatale şi este raportată în 40-90% din 
cazuri, mai ales la copiii cu bacterii persistente în 
lcR. Hidrocefalia este adesea asociată cu ventriculita 
sau hemoragia intraventriculară. dizabilităţile dep-
istate pe termen lung – 5 ani au inclus: hidrocefalia, 
retard în dezvoltare, paralizie cerebrală, convulsii care 
necesită terapie anticonvulsivantă, scăderea acuităţii 
vizuale şi, cel mai frecvent, surditate neurosenzorială.

Obiectivul studiului: determinarea structurii agen-
ţilor patogeni cauzali ai meningitei la nou-născuţi.

Scopul studiului: determinarea incidenţei, evo-
luţiei clinice şi paraclinice a meningitei neonatale. 
elaborarea terapiei antibacteriene empirice în caz de 
meningită bacteriană în baza identificării structurii 
bacteriologice a agenţilor patogeni cu studiul sensibi-
lităţii şi rezistenţei lor la antibiotice

Material şi metode: s-a efectuat un studiu clinic 
retrospectiv caz-control în care au fost incluşi 72 de 
copii din secţia de prematuri a clinicii imsp imc cu 
diagnosticul de suspecţie la meningită neonatală, pe-
rioada de studiu - anii 2014-2016. copiii au fost divi-
zaţi în 2 loturi: lotul i de studiu a inclus 22 copii cu 
diagnosticul confirmat de meningită neonatală şi lotul 
ii de control care a inclus 51 copii la care diagnosticul 
de suspecţie la meningită neonatală, a fost infirmat în 
baza rezultatelor puncţiei lombare. pentru studiu au 
fost analizaţi atât parametrii clinici, precum antropo-
metria (greutatea corporală, perimetrul cranian, lungi-
mea), termenul de gestaţie (tg), semnele clinice, cât 
şi parametrii paraclinici, cum ar fi hemoleucograma 
completă, proteina c-reactivă, echilibrul acido-bazic, 
lichidul cefalorahidian (lcR) (examinarea fizică, bio-
chimică şi citologică) şi hemocultura. pentru analiza-
rea statistică a datelor a fost utilizată metoda statistică 
pearson chi-squar test şi t test.

Rezultatele obţinute: în lotul i de copii greutatea 
medie la nastere a fost de 1675,45 g (+/-609,187 sd), 
care în 50% cazuri a fost pe contul copiilor cu gFmn, 
în lotul de control greutatea medie la naştere a fost de 
1808,08 g (+/-779,048 sd), fără diferenţă statistică în 
ambele loturi. în categoria termenul de gestaţie mediu 
la fel nu s-au determinat diferenţe statistice , pentrul 
lotul i media tg a fost de 31,68 s.g. (+/-3,61 sd) vs 
lotul ii - 32,73 s.g.(+/-4,73 sd) (t=0,709, p=0,43). 
ziua de debut a simptomelor de meningită pentru 
ambele loturi practic a fost similară 16,91(+/-13,51 
sd) vs 16,16(+/-11,82 sd) (t= -0,239 p=0,812). nici 
o diferenţă statistică nu s-a determinat nici la catego-
ria zile spitalizare: media în i lot a fost de 45 de zile 
(+/-28,362 sd) faţă de lotul ii unde a constituit 39,41 
zile (+/-25,527 sd) (t=-0,830, p=0,409). letalitatea în 
lotul i a fost mai mare, reprezentând 22,7%(5 copii) 
faţă de 5,8% (3 copii) în lotul ii, cu diferenţă statistică 
(x2=6,233, p<0,05)( tab.2).

Patologiile asociate. Analizând datele comorbidi-
tăţilor, am determinat că în lotul i prevalează pneu-
monia în 86,4 % cazuri, comparativ cu 66,7% în lo-
tul ii, fără diferenţă statistică (p=0,08). pe locul doi 
între patologiile asociate s-a aflat sindromul detresei 
respiratorii -77,2% cazuri (17 copii) în lotul i şi 50,9 
% cazuri (26 copii) în lotul ii (p<0,05). sepsisul pre-
coce s-a plasat pe locul iii printre patologiile asoci-
ate meningitei- 45,5% cazuri (10 copii) în lotul i şi 
15,7% cazuri (8 copii) în lotul ii (p<0,01). pe locul 
patru în structura patologiilor asociate au fost hemo-Fig. 2. Piramida infecţiilor în perioada neonatală.
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ragiile intraventriculare (Hiv), care au fost identifica-
te în 40,9% cazuri (9 copii) la copiii cu diagnosticul 
de meningită, comparativ cu 25,5% (13 copii) în lotul 
ii de control (p<0,01). semnele clinice caracteristice 
pentru Hiv sunt similare cu cele ale diagnosticului de 

meningită care au şi impus efectuarea puncţiei lom-
bare pentru excluderea diagnosticului de meningită. 
sepsisul tardiv a avut o incidenţă de 36,4% cazuri (8 
copii) în lotul i vs 21,6% cazuri (11 copii) în lotul ii 
fără diferenţă statistică (p=0.186) (tab. 3). 

Tabelul 2
Caracteristica generală a loturilor de studiu

Indicii
Lotul I de studiu

(22 de copii)
Lotul II de control

(51 de copii)
nr % nr %

greutatea la naştere
x2=3,062, p=0,382

<999 g 1 4.5 4 7.8
1000-1499 g 11 50 16 31.4
1500-2499 g 8 36.4 20 39.2
>2500 g 2 9.1 11 21.6

greutatea medie la naştere:
t=0,709, p=0,43

1675,45
(+/-609,187sd)

1808,08
(+/-779,048sd)

tg
x2=5,219, p=0,159

<28 s.g. 2 9.1 6 11.8
28-31 s.g. 12 54.5 14 27.5
32-36 s.g. 5 22.7 16 31.4
>37 s.g. 3 13.6 15 29.4

tg mediu t=0,983, p=0,329 31,68(+/-3,61sd) 32,73(+/-4,73sd)
modul de nastere
x2=0,034, p=0,855

o/c 10 45.5 22 43.1
natural 12 54.5 29 56.9

media zilei de debut a meningitei
t= -0,239 p=0,812

16,91(+/-13,51sd) 16,16(+/-11,82sd)

zi/patt=-0,830, p=0,409 45(+/-28,362sd) 39,41(+/-25,527sd)
letalitatea x2=6,233 p<0,05 5 (22,7%) 3 (5,8%)

Tabelul 3
Patologiile asociate meningitei neonatale

Diagnosticul
Lotul I de studiu

(22 de copii)
Lotul II de control

(51 de copii) p
nr % nr %

pneumonie 19 86,4 34 66,7 x2=2.998, p=0,08
SDR 17 77,2 26 50,9 x2=4.389, p<0.05
sepsis precoce 10 45,5 8 15,7 x2=7.331, p<0.01
sepsis tardiv 8 36,4 11 21,6 x2=1.747, p=0,186
eun 5 22,7 5 9,8 x2=2.171, p=0.141
Hiv gr 1-2 6 27,2 13 25,5 x2=15.417, p<0.01Hiv gr 3-4 3 13,6 0 0
Anomalia snc 2 9,1 3 5,9 x2=0.248, p=0.618

Evoluţia semnelor clinice. în urma analizei da-
telor clinice s-a determinat o diferenţă statistică între 
loturi la următoarele semne clinice: febra ( prezentă 
în 50% cazuti în lotul i, vs 21,6% în lotul ii), insufici-
enţa respiratorie (în 72,7% cazuri în lotul i vs 47,1% 
lotul ii), convulsii (54,5% în lotul de studiu, compa-
rativ cu 27,5% lotul de control), bombarea fontanelei 
(în 27,3% cazuri în lotul i vs 7,8% lotul ii) (p<0,05). 
(tab.4)

Investigaţiile clinice. în urma studiului efectuat 
asupra hemoleucogramei complete s-a determinat o 
tendinţă spre leucocitoză în lotul de studiu, media 

leucocitelor fiind 19,395 x 109 (+/-12,603sd), com-
parativ cu lotul de control 13,920 x 109 (+/-8,170 
sd), prezentând diferenţă statistică (p<0,05).Ra-
portul neutrofilelor imature/ mature i/t > 0,2 a fost 
aproximativ identic în ambele loturi 40,9% pentru 
lotul i şi 41,2% pentru lotul ii. diferenţe statistice 
nu s-au înregistrat nici la media hemoglobinei, ce a 
constituit în lotul de studiu 135,36(+/-34,667 sd) 
vs 135,36(+/-34,667 sd) în lotul de control, nici la 
media de trombociţi: 266,21(+/-146,996 sd) pentru 
lotul i vs 255,75(+/-117,284 sd) pentru lotul ii. 
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Tabelul 4
Evoluţia semnelor clinice

Lotul I de studiu
(22 de copii)

Lotul II de control
(51 de copii) p

nr % nr %
Febră 11 50 11 21.6 x2=5,901, p<0,05
detresă respiratorie 16 72.7 24 47.1 x2=4,088, p<0.05
convulsii 12 54.5 14 27.5 x2=4.920, p<0.05
bombarea fontanelei 6 27.3 4 7.8 x2=4.908, p<0.05
vomă 6 27.3 5 9.8 x2=3.665, p=0.056
Apnee 9 40.9 12 24 x2=2,114, p=0,146
desaturaţii 15 68.2 23 45.1 x2=3,282, p=0,07
sindrom hemoragic 8 36.4 10 19.6 x2=2.323, p=0.127
somnolenţă 7 31.8 10 19.6 x2=1.283, p=0.130
intoleranţă alimentară 11 50 16 31.4 x2=2.288, p=0.130
icter 9 40.9 21 41.2 x2=0.000, p=0,983
iritabilitate 5 22.7 11 21.6 x2=0.012, p=0.913
Hepatosplenomegalie 11 50 14 27.5 x2=3.47, p=0.062
necesitate în suport respirator 13 59.1 21 41.2 x2=1.982, p=0.159

Tabelul 5
Datele investigaţiilor de laborator

Indicii
Lotul I de studiu

(22 de copii)
Lotul II de control

(51 de copii) p
nr % nr %

leucopenie 1 4,5 4 7,8
x2=2.994, p=0.229nr normal de leucocite 12 54,5 36 70,6

leucocitoză 9 40,9 11 21,6
media nr. de leucocite x 109 19,395(+/-12,603sd) 13,920(+/-8,170 sd ) t=2.214,p<0.05
numărul absolut de neutrofile 
(Anc) 

11503,45
(+/-8851,475 sd)

8821
(+/-6926,618 sd)

t=1.393,
p=0.168

Raportul neutrofile imature/ 
mature i/t < 0.2 9 40.9 21 41.2 x2=0.00, p=0.983
Raportul i/t >0.2 13 59.1 30 58.8
Raportul i/t 0,2423(+/-0,1224 sd) 0,221(+/-0,1176 sd) t=0.701, p=0.494
Hemoglobina gr/l 135,36(+/-34,667 sd) 135,36(+/-34,667 sd) t =1.350, p=0.181
trombocitele <150 x 109 4 18.2 4 7.8 x2=1.684, p0.194
media nr trombocite x 109 266,21(+/-146,996 sd) 255,75(+/-117,284 sd) t=0.296, p=0.769,
timpul de coagulare >6’ 2 9.1 4 7.8 x2=0.032,p=0.859
proteina c-reactivă >12 mg/l 9 40.9 12 23.5 x2=2.266,p=0.132
glicemia (mmol/l) 4,43(+/-2,077 sd) 4,46(+/-2,140 sd) t=0.069, p=0.945

•	 Hipoglicemia 2 9.1 8 15.7
x2=0.916, p=0.632•	 normoglicemia 15 68.2 35 68.6

•	 Hiperglicemia 5 22.7 8 15.7
Hiponatriemia 7 31.8 1 2

x2=15.509, p<0.00na seric normal 13 59.1 48 94.1
Hiponatriemia 2 9.1 2 3.9
na+ seric (mmol/l) 135,54(+/-12,028 sd) 140,18(+/-5,019 sd) t=1.743, p=0.094,
Acidoză metabolică 12 54.5 17 33.3 x2=2.888,p=0.089

proteina c-reactivă pozitivă (>12 mg/l) s-a deter-
minat în 40,9 % cazuri (9 copii) în lotul de studiu faţă 
de 23,5% (12 copiii) în lotul de control, fără diferenţă 
statistică (p=0,132). în ambele loturi copiii au men-
ţinut nivele normale ale glicemiei în 68,2% cazuri 

în lotul i şi 68,6% în lotul de control, fără diferenţă 
statistică (p=0,632). Analiza echilibrului acido-bazic 
(eAb) a evidenţiat acidoză metabolică în 54,5% ca-
zuri în lotul de studiu, comparativ cu 33,3% în lotul 
de control, fară diferenţă statistică (p=0,089). Hipona-



53

triemia a fost înregistrată în 31,8 % cazuri (7 copii) în 
lotul copiilor cu meningită, comparativ cu 2 % cazuri 
(1copil) în lotul de control, prezentând diferenţă sta-
tistică (p<0,00) (tab. 5). 

Rezultatele analizei lcR la compartimentul bio-
chimic şi citologic au arătat că la copiii cu meningită 
media citozei în lcR iniţial a fost de 1117.50 cel/ml 
(+/-306.811 sd) (p<0.001) cu o creştere maximă me-
die până la 2113,55 cel/ml (+/-2367,630 sd) şi men-
ţinerea citozei crescute în lcR final în 27,8% vs de 
lotul de control unde media citozei a constituit 35,69 
cel/ml (+/-74,268 sd), prezentând diferenţă statistică 

pentru toate loturile de studiu. media glucozei în lotul 
de studiu a constituit 1,523 mmol/l (+/-0.664 sd) în 
lcR iniţial, fără oscilaţii evidente în lcR maximal 
şi final, iar în lotul de control a fost de 2,553 mmol/l 
(+/-1,260 sd), prezentînd deviere statistică. media 
nivelului de proteină în lcR din lotul de studiu a con-
stituit în lcR iniţial1.554g/l (+/-2.878 sd) (p<0,05), 
cu menţinerea acestui nivel ridicat în lcR maximal 
1,186 g/l (+/-0,986 sd) p<0,00 precum şi în cel final 
- 1,360 g/l (+/-1,750 sd) ( p<0,06 ), fiind prezentă 
diferenţa statistică faţă de lotul de control unde media 
a fost de 0,271g/l(+/-0,264 sd) (vezi fig. 3 şi 4).

Fig. 3. Evoluţia parametrilor LCR în loturile de studiu

Fig. 4. Evoluţia parametrilor LCR în lotul de studiu vs lotul de control

Rezultatele hemoculturii colectate în momentul 
suspecţiei diagnosticului de meningită a evidenţiat că 
în 59,1% cazuri (13 copii) în lotul i şi 94,1% cazuri 
(48 de copii) în lotul ii hemocultura a fost sterilă şi 

doar în 40,9% cazuri (9 copii) în lotul i de studiu vs 
5,9% (3 copii) cazuri în lotul de control au fost deter-
minate hemoculturi pozitive cu o diferenţă statistică 
(p<0,00).
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Tabelul 6
Rezultatele culturilor sângelui şi a lcr în loturile de studiu

Indicii
Lotul I de studiu

(22 de copii)
Lotul II de control

(51 de copii) p
nr % nr %

Hemocultura sterilă 13 59,1 48 94,1 p<0,00pozitivă 9 40,9 3 5,9

lcR iniţial sterilă 10 45,5 51 100  p<0,00pozitivă 12 54,5 0 0
lcR final sterilă 13 72,2 51 100 p<0,00pozitivă 5 27,8 0 0

Tabelul 7
Structura bacteriologică a hemoculturii şi lcr în lotul i de studiu

Agenţii patogeni Hemocultura LCR iniţial LCR final
nr % nr % nr %

Ac. baumanii 4 44,4 7 58,3 2 40
S.epidermitis 2 22,2
S. saprofiticus 3 33,3
E. cloaca 2 16,6 2 40
Ps. aeruginosa 1 8,3
E. coli 1 8,3
Kl. pneumoniae 1 8,3 1 20
Total 9 100 12 100 5 100

Fig. 5. Reprezentarea grafică a sensibilitaţii la antibiotice în funcţie de agentul patogen depistat în LCR

studiul bacteriologic al lcR a determinat că în lo-
tul i de studiu în 54,5% cazuri (12 copii) culturile au 
fost pozitive, dintre care în 25% cazuri (4 copii) au 
avut agent etiologic similar cu cel determinat în he-

mocultură (tab. 7). examinarea bacteriologică a lcR 
final în lotul i de studiu a determinat că în 27,8% ca-
zuri (5 copii) cultura pozitivă a persistat, 4 totodată 
din aceşti copii (80% cazuri) au decedat.
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structura bacteriologică a lcR a evidenţiat că pri-
mul loc ca frecvenţă a revenit agentului etiologic al 
meningitelor Ac. baumanii – 58,3% cazuri (7 copii), 
care în 4 cazuri (57,1%), a fost determinat în hemo-
cultură şi a persistat în 28,5% cazuri (2 copii) în proba 
de lcR final (ambii copii au decedat -100%). pe locul 
doi printre agenţii cauzali ai meningitelor s-a situat E. 
Cloacae cu o incidenţă de 16,6% cazuri (2 copii), care 
a persistat în 100% cazuri (2 copii) în lcR final (am-
bii copii au decedat -100%). pe locul trei în proporţii 
similare câte 8,3% cazuri (câte1 copil ) au fost depis-
taţi Ps. aeruginosa, E. coli şi Kl. pneumoniae. Agentul 
patogen Kl. pneumoniae la fel a persistat în lcR final 
în 100% cazuri (1 copil) care în final s-a soldat cu de-
cesul copilului.

Ac. baumanii prezintă o sensibilitate în 100% ca-
zuri la tobramicină şi în 85,7% cazuri la amikacină 
şi o rezistenţă de 100 % la peniciline, cefalosporine, 
aminoglicozide anume gentamicină, carbapeneme şi 
glicopeptide (vancomicină). 

Kl. pneumoniae prezintă o sensibilitate de 100% 
cazuri la ciprofloxacină, de 83,4% la meropenem şi 
imipenem şi o rezistenţă de 60-100% la cefalosporine 
şi în 85,7% cazuri la glicopeptide, rezistenţa la ami-
noglicozide (tobramicină şi amicacină) prezintă 50%. 

E. cloacă are o sensibiltate de 100% cazuri la ci-
profloxacină, în 80% cazuri la meropenem cu o rezis-
tenţă de 100% la peniciline, licozamide, de la 66,6% 
la 100% la cefalosporine. Ps.aeruginosa a prezentat 

o sensibilitate de 85,7% la amicacină şi tobramicină, 
în 80% la ciprofloxacină şi de 71,4 % la imipenem cu 
o rezistenţă de 100% la peniciline, clindamicină, în 
50-100% la cefalosporine şi în 83,3% la vancomici-
nă. E.coli a prezentat o sensibilitate de 100% la cipro-
floxacină, de 71,4% la imipenem şi meropenem şi o 
rezistenţă de 100% la vancomicină şi clindamicină, de 
83,3% spre 100% la peniciline, în 50% - 66,7% cazuri 
la cefalosporine (fig. 5, 6).

durata medie a terapiei antibacteriene în lotul de 
studiu a fost mai lungă comparativ cu lotul de control 
- 36,18 zile (+/-22,075 sd) comparativ cu 24,88 zile 
(+/-21,099 sd) (p<0,05), de asemenea şi numărul de 
scheme de terapii antibacteriene utilizate în lotul de 
studiu a fost mai mare comparativ cu lotul de control 
3,45(+/-1,299 sd) vs 2,49(+/-1,580 sd) (p<0,05). 

la copiii decedaţi la care agentul patogen a per-
sistat în lcR final (5 copii) antibioterapia indicată a 
coincis în 40% (2 copii) cazuri cu rezultatele sensibili-
tăţii, în celelalte 60% cazuri (3 copii) agenţii patogeni 
depistaţi Ac. baumani şi Kl. pneumoniae au fost sen-
sibili doar la tobramicină şi amicacină, dar decesul la 
aceşti copii a survenit pâna la aflarea rezultatului an-
tibiogramei. luând în considerare faptul că în culturi-
le bacteriologice din lotul de studiu au fost depistate 
bacterii gram negative, terapia antibacteriană a avut o 
durată şi un număr de scheme de tratament antibacte-
rian mai mare în lotul de studiu comparativ cu lotul de 
control (p<0,05) ( tab. 8).

Fig. 6. Reprezentarea grafică a rezistenţei la antibiotice în funcţie de agentul patogen depistat în LCR
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Tabelul 8
Terapia antibacteriană utilizată în loturile de studiu

Lotul I de studiu
(22 de copii)

Lotul II de control
(51 de copii)

p

durata medie de tratament (zile) 36,18(+/-22,075 sd) 24,88(+/-21,099 sd) x2=-2,071, p<0,05
nr de scheme de antibiotice 3,45(+/-1,299 sd) 2,49(+/-1,580 sd) x2=2,517, p<0,05

Tabelul 9
Complicaţiile neurologice şi tratamentele specifice 

Lotul I de studiu
(22 de copii)

nr . %
convulsii 11 50
Hidrocefalie 10 45,4
ventriculomegalie 1 4,5
ventriculită 11 50
•	drenaj extern 5 22,7
•	şunt ventriculoperitoneal 1 4,5

Fără complicaţii 8 36,3

în lotul copiilor care au realizat meningită bacteri-
ană doar 8 copii (36,3%) nu au dezvoltat complicaţii 
neurologice specifice, ceilalţi 14 copii (63,4%) au dez-
voltat aşa complicaţii cum sunt: convulsiile - 11 copii 
(50%), ventriculita – 11 copii (50%), hidrocefalia – 10 
copii (45,4%). din totalul de 10 copii care au realizat 
hidrocefalie, 5 copii au necesitat drenaj extern (50%) 
şi 1 copil (10%) a necesitat şunt ventriculoperitoneal. 

Discuţii.
diagnosticul de meningită este cel mai frecvent 

stabilit în timpul primei luni de viaţă, comparativ cu 
orice altă perioadă ulterioară, şi este asociat cu o mor-
biditate şi mortalitate ridicată [18]. nou-născuţiii cu 
gmn prezintă un risc de 3 ori mai mare de a suporta 
meningită comparativ cu cei a caror greutate la naşte-
re este mai mare de 2500 g. la nou-născuţii cu gFmn 
riscul de a realiza meningită este între 10 şi 17 ori mai 
mare [2-4]. datele studiului nostru au evidenţiat că in-
cidenţa meningitei în rândul copiilor cu masa <2500 g 
a fost de 90% (20 de copii), dintre care în 50% cazuri 
(11 copii) în rândul copiilor cu gFmn, rezultat ce co-
respunde datelor literaturii de specialitate. prematu-
ritatea precum şi masa mică la naştere sunt factori de 
risc pentru a realiza meningită, termenul de gestaţie 
mediu fiind de 31,68 s.g.(+/-3,61sd), fără diferenţă 
statistică cu lotul de control (p=0,329). [1] durata de 
spitalizare în ambele loturi a fost practic identică – 45 
zile (+/-28,362) în lotul i vs 39,41 zile (+/-25,527) în 
lotul ii (p=4), deoarece patologiile asociate menin-
gitei, cum sunt prematuritatea, sepsisul, sdR, Hiv, 
eun sunt patologii care determină o durată lungă de 
spitalizare. letalitatea a fost mai mare în rândul copi-
ilor cu meningită, ea reprezentând 22,7% ( p<0,05). 

semnele şi simptomele precoce ale meningitei 
neonatale sunt foarte nespecifice şi nu pot fi distinse 
de cele ale septicemiei şi ale altor cauze noninfecţioa-
se, cum ar fi asfixia la naştere, sindromul de detresă 

respiratorie şi hipoglicemie [5, 17, 19]. Rezultatele 
studiului nostru au determinat că cele mai specifice 
şi precoce semne în meningita bacteriană a fost de-
tresa respiratorie, întîlnită în 72,7% cazuri (16 copii), 
urmată de febră- în 50% (11copii) şi bombarea fonta-
nelei - 27,3% (6 copii) (p<0,05) [2]. celelalte simpto-
me depistate, la fel întâlnite în meningită, nu au fost 
reprezentative, deoarece ele sunt caracteristice şi altor 
patologii comune prematurilor, cum sunt pneumo-
nia (86,4% lotul i vs 66,7% cazuri în lotul ii), sdR 
(77,2% lotul i vs 50,9% în lotul ii) (p<0.05), sepsisul 
precoce (45,5 % în lotul i vs 15,7% cazuri în lotul ii) 
(p<0.01), sepsisul tardiv (36,4 % în lotul i vs 21,6% 
cazuri în lotul ii), Hiv (40,9% cazuri vs 25,5% lotul 
ii) (p<0,01), eun (22,7% în lotul i vs 9,8% cazuri în 
lotul ii). 

pentru a stabili/confirma diagnosticul de menin-
gită este necesar un indice ridicat de suspiciune de a 
realiza meningita, care la rândul său este susţinut de 
investigaţiile de laborator. din datele de laborator re-
prezentative pentru meninigită, s-a determinat o ten-
dinţă spre leucocitoză, numărul mediu de leucocite în 
lotul de studiu a fost 19,395(+/-12,603sd), compara-
tiv cu lotul de control 13,920(+/-8,170 sd ) (p < 0,05), 
ceilalţi parametri caracteristici pentru infecţie, cum 
este pcR > 12mg/l determinată în 40,9 % cazuri în 
lotul i vs 23,5% cazuri în lotul ii (p=0,132); raportul 
i/t > 0,2 au fost aproximativ identici în ambele loturi- 
40,9% pentru lotul i vs 41,2% în lotul ii (p=0.983); 
trombocitopenia înregistrată în 18,2% cazuri (4 copii) 
în lotul i vs 7,8% cazuri (4 copii) în lotul ii (p=0.194) 
au avut o deviere neînsemnată, deoarece aceşti indici 
sunt comuni şi altor patologii infecţioase (sepsis, pne-
umonie, eun). în 68,6 % cazuri copii au menţinut 
nivele normale ale glicemiei (p=0.632). Hiponatrie-
mia, semn caracteristic siAdH (secreţiei inadecvate 
a hormonului antidiuretic), a fost statistic diferită, în 
lotul de studiu s-a constatat în 31,8% cazuri (7copii) 
p<0,00, datele fiind similare cu cele din literatură.[3]. 

caracteristicile de laborator ale lcR în cadrul me-
ningitei bacteriene neonatale includ numărul crescut 
de leucocite, cu o predominanţă a leucocitelor poli-
morfonucleare, concentraţia crescută a proteinelor, 
scăderea nivelului de glucoză şi izolarea unui agent 
pathogen de origine bacteriană [20]. investigaţiile ci-
tologice ale lcR erau similar altor studii [26] şi au 
evidenţiat o medie crescută a citozei, maxima fiind 
de 2113,55 cel/ml (+/-2367,630 sd) (p<0,00), pe 
contul neutrofilelor 1930,34 cel/ml (+/-2272,587 sd) 
(p<0,01), iar investigaţia biochimică a determinat: 
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un nivel jos al glucozei, media fiind de 1,502 mmol/l 
(+/-0,632 sd) în lotul i, comparativ cu lotul ii unde 
nivelul glucozei a fost de 2,553 mmol/l (+/-1,260 sd) 
(p<0,00), în 40,9% cazuri (9 copii) nivelul glucozei în 
lcR a fost sub 1,1 mmol/l. concentraţia medie ma-
ximă a proteinei în lotul de studiu a fost de 1.554 g/l 
(+/-2.878 sd) faţă de 0,271 g/l (+/-0,264 sd) în lotul 
de control (p<0,00).

suspiciunea de infecţie bacteriană este de obicei 
confirmată de rezultatele pozitive ale culturilor de 
lcR sau sânge. identificarea bacteriilor în lcR este 
considerată cea mai bună metodă pentru diagnostica-
rea meningitei bacteriene. din moment ce culturile 
din sânge au fost raportate negativ de până la 50% din 
cazurile de meningită neonatală, examinarea bacteri-
ologică a lcR este singura metodă de confirmare a 
unui diagnostic [21]. în studiul de faţă cultura lcR a 
fost pozitivă în 54,5% cazuri (12copii) şi hemocultura 
a fost pozitivă în 40,9%(9 copii), dintre care în doar 
25%cazuri (4 copii) s-a depistat agent etiologic iden-
tic cu cel determinat în hemocultură. Aceste rezultate 
corespund datelor altor studii efectuate [9], care ra-
portează un număr considerabil de nou-născuţi care 
prezintă o cultură pozitivă a lcR şi o hemocultură 
negative [2]. bacteriile identificate în culturile lcR 
au fost gram negative în 100% cazuri, similar studii-
lorr raportate [7-9] cu o structură bacteriologică apro-
ximativă datelor literaturii identificînd incidenţa Ac. 
baumanii în 58,3% cazuri (7 copii), E.cloacae 16,6% 
cazuri (2 copii), K. pneumoniae, E. coli şi Ps. aerugi-
nosa câte 8,3% cazuri (câte 1 copil). spectrul bacteri-
ilor enumerate indică originea intraspitalicească a me-
ningitei [22]. persistenţa agentului bacterian în lcR 
prezintă un prognostic nefavorabil în ceea ce priveşte 
rata de supravieţuire. 

structura sensibilităţii şi rezistenţei la antibiotic a 
agenţilor patogeni depistaţi în lcR a indicat o sensi-
bilitate diferită de 85,5-100% pentru antibioticele din 
grupa aminoglicozidelor (tobramicină, amikacină) şi 
o rezistenţă de 100% la antibioticele din grupa penici-
linelor, cefalosporinelor pentru Ac. baumanii. E. cloa-
cae care a persistat în 100% cazuri în lcR final, a pre-
zentat o sensibilitate de 100% faţă de antibioticele din 
grupa fluorochinolonelor, de 50-80% la carbapeneme, 
avînd o rezistenţă de 100% la peniciline, lincosami-
de şi la cefalosporine de 50-100%. Kl. pneumoniae a 
prezentat o sensibilitate de 83% la carbapeneme şi de 
50% la aminoglicozide, fiind rezistentă în 100% ca-
zuri la peniciline şi variabil de la 50 la 100% la cefa-
losporine. Ps. aeruginosa a demonstrat o sensibilitate 
de 85,7% la aminoglicozide (amicacină şi tobramici-
nă), de 57,1-71,4% la carbapeneme, fiind rezistentă 
100% la peniciline şi variabil 50-100% la antibioti-
cele din grupa cefalosporinelor. E. coli a manifestat o 
sensibilitate variată faţă de antibiotice, cea mai mare 
fiind de 100% pentru grupa fluorochinolonelor şi de 
71,4 % pentru carbapeneme. Aceste date confirmă 

faptul că infecţiile nosocomiale prezintă o rezistenţă 
sporită faţă de antibiotice şi, respectiv, un risc sem-
nificativ pentru nou-născuţii prematuri (9-11). luând 
în considerare persistenţa de lungă durată a agentului 
patogen în lcR şi rezistenţa înaltă la antibiotice, du-
rata medie de tratament în lotul de studiu a fost mai 
mare , constituind 36,18 zile (+/-22,075 sd) vs 24,88 
zile(+/-21,099 sd) în lotul de control (p<0,05), la fel 
şi numărul de scheme de terapie antibacterine în lotul 
de studiu a fost mai mare - 3,45 (+/-1,299 sd) în lotul 
i vs 2,49 (+/-1,580 sd) în lotul ii (p<0,05). 

meningita bacteriană a dezvoltat complicaţii în 
63,4% cazuri, dintre care convulsii şi ventriculite în 
50% cazuri (11 copii) şi hidrocefalia în 45,4% cazuri 
(10 copii), în 50% cazuri aceşti copii au necesitat dre-
naj extern.

Concluzii: meningita bacteriană neonatală rămâne 
a fi o patologie foarte gravă cu o incidenţă mai mare în 
rândul copiilor cu gFmn şi cu un statut clinic şi para-
clinic sărac, comun şi altor infecţii bacteriene. Agenţii 
cauzali ai meningitei au fost bacteriile gram negative, 
demonstrând originea intraspitalicească a lor. Agenţii 
patogeni depistaţi inclusiv: Ac. Baumanii, E. cloacae, 
Kl. pneumoniae au prezentat o rezistenţă de 100 % la 
antibioticele din grupa penicilinelor (naturale şi semi- 
sintetice) şi o rezistenţă de 50-100% la cefalosporine 
şi lincozamide. bacteriile gram negative au prezentat 
o sensibilitate faţă de antibioticele din grupa amino-
glicozidelor şi fluorchinolonelor faţă de carbapeneme, 
ceea ce permite utilizarea acestora în terapia empirică. 
meningita bacteriană la nou-născuţi în 63,4% cazuri a 
dezvoltat complicaţii neurologice, acestea fiind cauza 
handicapului la copii.
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Summary

DISABILITY ESTABLISHMENT ACCORDING TO BRONCHIAL ASTHMA EVOLUTION

Key word: disability, child, asthma.
Objective: To establish disability level according to the asthma evolution according to international protocol GINA.
Material and method: A case-control study has been undergone, including 300 children 5 to 18 years old: 150 

children with asthma and disability established and 150 children without disability established. The patients have been 
managed by primary doctors working in the field of asthma and re-evaluated by GINA-2009. The following criteria 
have been evaluated – day and night episodes, long function testing (FVC, FEV1, PEF).

Results: There appeared different results while estimating the patients by primary specialists and during our study. Ac-
cording to our results in 22,0% patients with severe persistent asthma (p=0,0001) the diagnosed was exaggerated. Also in 
10,7% patients with intermittent asthma and in 8,0% patients with light asthma the disability level has been exaggerated. 
That is why the study groups have been re-organized including children with sever and medium asthma. While the evaluation 
of the spirography indices (FEV1, PEF, FVC) did not show truthful statistical differences between study groups, (p> 0.05). 

Conclusions: while re-evaluating disability criteria establishment allows us to improve the management of children 
with asthma.

Резюме

оценкА зАвИсИМостИ ИнвАлИДностИ от тяЖестИ зАболевАнИя у Детей с бронхИАльной АстМой

ключевые слова: инвалидность, ребенок, астма.
цель изучения. Оценка тяжести заболевания в соответствии с критериями GINA у детей с бронхиаль-

ной астмой, имеющих инвалидность и те которые не имеют инвалидности.
Материалы и методы. Для достижения данной цели было проведено исследование «случай-контроль», в 

которое вошли 300 детей 5-18 лет, страдающих бронхиальной астмой: 150 детей с инвалидностью по данно-
му заболеванию и 150 – без инвалидности. Была проведена оценка степени тяжести астмы в соответствии 
с критериями GINA-2009 , затем полученные результаты были сопоставлены с диагнозом, установленными 
специалистами первичного звена медико-санитарной помощи. Анализируемые симптомы – дневные и ночные 
приступы, показатели функции внешнего дыхания (FVC, FEV1, PEF).

результаты. В нашем исследовании были выявлены существенные различия между оценкой специалистов и 
результатами переоценки. Наибольшее несоответствие наблюдалось у детей, которые имели инвалидность – 
специалисты преувеличили тяжесть болезни (тяжелая персистирующия БА) у 22,0% детей этой группы (р = 
0,0001). Отметим, что после переоценки 8,0% детей получили инвалидность, несмотря на легкое течение аст-
мы. В то же время появились дети с интермиттирующей астмой в обеих группах: 10,7% случаев, среди детей с 
инвалидностью и 13,3% – без. Затем группы были реорганизованы – все случаи тяжелой и средней тяжести БА 
были объединены в одну группу, как потенциальные случаи инвалидности. Но и тогда не было установлено ста-
тистических различий между средними показателями функции внешнего дыхания у детей в группах.

выводы. Переоценка степени тяжести у детей с бронхиальной астмой в строгом соответствии с кри-
териями GINA подтверждает, что инвалидность не коррелирует с тяжестью заболевания, то есть, процесс 
присвоения инвалидности в настоящее время недостаточно объективен.

© chiper natalia

Introducere: în ultimele deceniii, graţie imple-
mentării unor strategii clare şi eficiente de tratament 
şi control al astmului bronşic (programul de iniţiativă 
globală pentru Astm), numărul copiilor cu dizabili-
tate cauzată de astm bronşic (Ab) în ţările dezvoltate 
a scăzut drastic sau chiar s-a redus până la zero [1]. 

o situaţie diferită se constată în Republica moldova. 
conform datelor statistice oficiale, din cei 1743 de co-
pii diagnosticaţi cu astm bronşic (conform Anuarului 
statistic al Republicii moldova, 2015), fiecare al 6-lea 
este clasat drept copil cu dizabilitate cauzată de astm 
bronşic [2,3]. este evident că această discrepanţă se 
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datorează faptului că procesul de stabilire a dizabilită-
ţii, actualmente, poartă un caracter mai puţin obiectivi 
ce duce la stabilirea în multe cazuri neargumentat şi 
haotic a gradului de dizabilitate.

Scopul: Reevaluarea severităţii bolii la copiii cu şi 
fără grad de dizabilitate cauzată de astmul bronşic în 
conformitate cu criteriile ginA.

Material şi metode: pentru realizarea scopului 
preconizat s-a efectuat un studiu de tip caz-control, ce 
a inclus 300 copii de 5-18 ani, provenin din mediile de 
trai rural şi urban. ei au fost repartizaţi în două loturi. 

•	lotul de cercetare (l1) – 150 copii cu astm bron-
şic cu grad de dizabilitate.

•	lotul de control (l0) – 150 copii cu astm bronşic 
fără grad de dizabilitate. 

A fost studiată severitatea astmului bronşic la co-
pii apreciată de către specialişti din cadrul sistemului 
medical primar, apoi s-a efectuat reevaluarea cazuri-
lor conform programului de iniţiativă globală pentru 
astm ginA din 2009 (în vigoare pe perioada realizării 
cercetărilor). Aprecierea severităţii bolii s-a efectuat 
în baza simptomatologiei Ab analizând accesele diur-
ne, nocturne şi indicatorii funcţiei respiraţiei externe 
(Fvc, Fev1, peF).

Copii cu AB cu grad de dizabilitate

Fig. 1. Rezultatele comparative conform documentaţiei medicale primare şi 
ale reevaluării severităţii astmului bronşic la copiii cercetaţi ( %)

Copii cu AB fără grad de dizabilitate

Rezultate şi discuţii: noi am studiat documentaţia 
medicală primară la copiii cu Ab apoi am reevaluat da-
tele ţinând cont de recomandările ginA-2009. drept 
urmare am constatat diferenţe între aprecierea severită-
ţii Ab şi stabilirea gradului de dizabilitate (fig.1). 

Analiza severităţii bolii pe loturile de studiu a arătat 
că, după aprecierile specialiştilor din cadrul sistemului 
medical primar, în lotul copiilor cu grad de dizabilitate 
2/3 din copii au fost diagnosticaţi cu Ab sever-persistent 
(72,0%) , ¼ copii cu Ab moderat-persistent (24,7%) şi 
3,3% copii au fost atribuiţi cu grad de dizabilitate, chiar 
dacă sufereau de Ab uşor-persistent. 

în urma reevaluării rezultatele s-au modificat ast-
fel: s-a observat o reducere cu 22,0% a copiilor dia-
gnosticaţi cu Ab sever-persistent, o sporire cu 6,6% 
a celor cu Ab moderat-persistent, iar numărul de co-
pii cu Ab uşor-persistent s-a dublat (devenind 8,0% 
comparativ cu 3,3% apreciate de specialişti, p=0,1). 
Aşadar, după cum vedem, s-a modificat distribuţia pa-
cienţilor spre o evoluţie mai uşoară a astmului, ceea ce 
ne sugerează că specialiştii sistemului primar au exa-
gerat severitatea bolii la copiii cu grad de dizabilitate. 

în lotul copiilor fără grad de dizabilitate, la fel, au 
fost observate diferenţe între concluziile specialiştilor 
din sectorul medical şi reevaluările efectuate în cadrul 
prezentului studiu, însă tendinţa a fost contrar opusă. 

Astfel, în lotul de control, conform specialiştilor au 
predominat copiii cu Ab moderat-persistent, ei con-
stituind 62,0%. numărul relativ mare de copii cu Ab 
sever-persistent (22,7% ) ne induce ideea că unii din 
ei au necesitat grad de dizabilitate, pe care nu l-au pri-
mit. totodată, copiii diagnosticaţi cu Ab uşor-persis-
tent au constituit numai 15,3% . 

în cadrul reevaluării datelor lotului de control copi-
ilor cu Ab sever-persistent, care a necesit grad de diza-
bilitate, a crescut până la o treime (37,3% contra 22,7%, 
conform documentaţiei medicale, p=0,003), ceea ce ne 
sugerează gîndul că specialiştiii din sistemul primar au 
subevaluat severitatea bolii la acest contingent de copii. 
cît priveşte copiii cu Ab moderat-persistent, cota lor a 
scăzut cu 19,3%, constituind 42,7% copii, p=0,0001. 
Aceste constatări au fost o premisă pentru a evalua gra-
dul de dizabilitate la aceşti copii. 

totodată, în lotul copiilor fără grad de dizabilitate 
numărul copiilor se sufereau de Ab uşor-persistent în 
urma reevaluării: conform documentaţiei medicale s-a 
redus de aproximativ 2 ori au constituit 6,7% copii, 
contra 15,3%, (p=0,02). 

conform inscripţiilor din documentaţia medicală a 
copiilor nu a fost înregistrat nici un caz de Ab inter-
mitent. însă, reevaluarea efectuată în cadrul studiului 
nostru, cu utilizarea strictă a criteriilor ginA-2009, a 
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demonstrat că 12,0% copii aveau Ab intermitent (din 
lotul total de studiu), din ei aproape jumătate au fost 
atribuiţi cu grad de dizabilitate. 

Aşadar, în structura dizabilităţii cauzată de astmul 
bronşic evoluţia intermitenă sau uşoară a bolii a fost 
înregistrată la fiecare al cincilea copil ( 10,7% şi 8,0% 
respectiv). contrar aşteptărilor, în lotul copiilor fără 
grad, după reevaluare cazurilor, Ab intermitent sau 
Ab uşor-persisten s-au înregistrat în aceleaşi proporţii 
– 13,7% şi 6,7% respectiv, cu toate că aceşti copii ar 
trebui să predomine în acest lot. 

conform datelor cercetate de noi, cele mai multe 
neconcordanţe s-au observat la copiii ce aveau grad de 
dizabilitate, unde specialiştii din sectorul medical au 
exagerat gradul de severitate al maladiei (Ab sever-
persistent) în 22,0% (p=0,0001). în urma reevaluării 
am stabilit că 8,0% copii chiar dacă sufereau de Ab 
uşor-persistent, au fost atribuiţi cu grad de dizabili-
tate. totodată, la reevaluare au fost identificaţi copii 
cu Ab intermitent: 10,7% care au şi primit grad de 
dizabilitate şi 13,3% ce nu au fost atribuiţi cu grad.

ţinând cont de faptul că analiza cazurilor divizate 
în cele două loturi (copii cu şi fără grad de dizabilitate) 
nu a demonstrat o legătură coerentă dintre gradul de 
severitate al maladiei şi conferirea unui grad de diza-
bilitate la copiii cu Ab, noi am ajuns la concluzia de a 
reorganiza loturile de studiu, astfel ca toate cazurile de 
Ab sever şi moderat-persistent să fie considerate drept 
cazuri cu risc potenţial pentru dizabilitate (242 copii 
din lotul sumar de 300 cazuri cercetate). 

vom menţiona faptul, că evoluţia bolii este variabi-
lă în timp şi depinde nu numai de severitatea bolii de 
bază, dar şi de tratamentul necesar pentru menţinerea 
controlului simptomelor şi prevenirea exacerbărilor. de 
exemplu, Ab uşor este astmul care este bine controlat 
numai cu β2-agonişti cu acţiune scurtă la necesitate şi 
cu doze mici de corticosteroizi inhalatori (csi) sau an-
tagonişti ai receptorilor de leucotrienă (treapta i sau ii 
de tratament); Ab moderat este bine controlat aplicând 
treapta iii a tratamentului de control; iar Ab sever ne-

cesită treapta iv sau v de tratament (vezi protocolul 
clinic naţional „Astmul bronşic la copii, www.ms.md).

la următoarea etapă a studiului nostru am triat 
copiii lotului nou-format, în număr de 242 copii, sub 
aspectul a nivelului de control (fig.2). 

Analiza nivelului de control al copiilor triaţi a rele-
vat proporţia copiilor cu Ab necontrolat, ea constitu-
ind 78,5% sau 190 copii, despre care putem presupune 
că au risc potenţial pentru dizabilitate, dat fiind faptul 
că restul copiilor aveau astm bronşic parţial-controlat 
şi Ab controlat – 16,5% şi 5,0% , respectiv (fig. 2). 

de aceea, luând în considerare faptul că, actual-
mente, în Rm dizabilitatea prin astm bronşic la copii 
se stabileşte în baza datelor clinico-anamnestice, dar 
şi a indicilor funcţiei respiraţiei externe, am efectuat o 
analiză a spirogramelor la cei 190 copii cu risc poten-
ţial de dizabilitate, având Ab necontrolat. 

la rândul lor, ei au fost divizaţi în cele două loturi 
de studiu (copii cu şi fără grad de dizabilitate) şi anali-
zate valorile medii ale indicatorilor funcţiei respiraţiei 
externe (Fvc, Fev1, peF). totuşi, nici în urma aces-
tei reorganizări nu am observat diferenţe statistice ale 
indicilor funcţionali între loturile de studiu (tab.1).

Fig. 2. Nivelul de control al copiilor cu astm bronşic 
moderat şi sever-persistent cu risc potenţial de 

dizabilitate (abs., %)

Tabelul 1
Valorile medii ale indicilor funcţionali la copiii cercetaţi

Indicii
Copii cu grad de dizabilitate

n=99
Copii fără grad de dizabilitate

n=91 p
M±m min-max M±m min-max

Fev1, % 71,5±13,7 39-100 70,5±15,5 59-100
p>0,05peF, % 56,3±13,5 32-104 57,7±15,0 30-99

Fvc,% 73,2±12,9 43-104 71,1±15,1 35-100

Astfel, putem concluziona că reevaluarea copiilor 
cu astm bronşic în conformitate strictă cu criteriile 
ginA ne confirmă acel fapt că atribuirea dizabilităţii 
nu corelează cu severitatea bolii, ceea ce ne sugerea-
ză că, actualmente, procesul de stabilire a dizabilităţii 
poartă un caracter mai puţin obiectiv.

în acest context, menţionăm că atribuirea gradului de 
dizabilitate la copii cu astm bronşic necesită o abordare 
comprehensivă de apreciere, ţinând cont atât de funcţio-

narea şi structura organismului, cît şi de factorii de me-
diu, limitările în activitate şi participarea copilului etc.
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1. the global Asthma Report 2014; www.globalas-

thmanetwork.org; isbn: 978-0-473-29125-9
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virea medicală a copiilor cu dizabilităţi, 2015
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Summary

COMPLIANCE wITH STANDARDS OF MEDICAL SUPERVISION IN AN OUTPATIENT SETTING HAVE CHILDREN 
wHO DIED OF PNEUMONIA IN MOLDOVA

Key words: children, pneumonia, mortality, surveillance standards
Background. Reducing infant and child mortality is a priority for Moldova. Significant reserves of its solutions lie 

in improving the effectiveness of primary health care services.
Aim. Retrospective assessment of compliance with “Standards of medical supervision of the children of 0-18 years” 

in the children who died from pneumonia.
Matirials and Methods: In a retrospective cohort study was caried out confidentiality audit of 44 death cases of 

children from 29 days to 5 years of pneumonia. The findings were compared with the results of the study “Monitoring 
the implementation... ... Standards of supervision of children 0-18 years on an outpatient basis” (2014) conducted in 
the Republic of Moldova with the participation of 500 children. Statistical analysis was performed using the program 
epiinfo 7.1.5.2.

Results: The level with compliance of the standard of preventive medical supervision (home visiting, regular visits 
to the family doctor, the mandatory consultation of specialists and laboratory tests) in children with fatal pneumonia 
was statistically lower than in the general pediatric population (p <0.05)

Conclusions: Children who die from pneumonia were under inadequate medical supervision. Strict compliance 
with the applicable “Standards observation of children 0-18 years on an outpatient basis” will contribute to reduce of 
infant and child mortality.

Резюме

соблЮДенИе стАнДАртов МеДИцИнскоГо нАблЮДенИя в АМбулАторных условИях у Детей, 
уМершИх от ПневМонИИ в МолДове

ключевые слова: дети, пневмония, смертность, стандарты наблюдения
введение. Снижение детской и младенческой смертности являтся приоритетной проблемой для Молдо-

вы. Значительные резервы её решения кроются в повышении эффективности работы первичного звена меди-
цинской службы.

цель. Ретроспективная оценка соблюдения «Стандартов наблюдения детей 0-18 лет в амбулаторных 
условиях» у детей, умерших от пневмонии.

Материалы и методы: В рамках ретроспективного когортного исследования был проведен конфеденци-
альный аудит 44-х случаев смерти детей в возрасте от 29 дней до 5 лет от пневмонии. Полученные данные 
были сопоставлены с результатами исследования «Мониторинг процесса внедрения… ...Стандартов наблю-
дения детей 0-18 лет в амбулаторных условиях» (2014), проведенного в РМ с участием 500 детей. Статисти-
ческий анализ проводился с использованием программы epiinfo 7.1.5.2. 

результаты: Уровень соблюдения стандартов профилактического медицинского наблюдения (визиты мед-
песонала на дом, регулярное посещение семейного врача, обязательные консультации специалистов и лабора-
торные исследования) у детей с фатальным исходом пневмонии был статистически ниже, чем в общей педи-
атрической популяции (р<0,05)

выводы: Дети, умершие от пневмонии находились под недостаточным медицинским наблюдением. Стро-
гое соблюдение действующих «Стандартов наблюдения детей 0-18 лет в амбулаторных условиях» будет спо-
собстовать снижению младенческой и детской смертости. 

© Aramă marina, Horodişteanu-banuh Adela, savoschin dorina, chiper natalia

Actualitatea temei. mortalitatea infantilă este 
considerată unul dintre cei mai sensibili indicatori ai 
nivelului de trai, stării de sănătate a populaţiei, pre-

cum şi al eficienţei asistenţei medicale. în acest con-
text, în secolul xxi, oms, uniceF şi alte organisme 
internaţionale luptă pentru globalizarea eforturilor în 
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vederea elaborării unor mecanisme de scădere a mor-
talităţii copiilor.

Reducerea mortalităţii infantile rămâne o proble-
mă prioritară şi pentru Republica moldova, luând în 
considerare indicii înalţi înregistraţi, comparativ cu 
majoritatea ţărilor înalt dezvoltate. locul trei în struc-
tura cauzală a mortalităţii infantile şi a copiilor sub 5 
ani în republică revine bolilor aparatului respirator (în 
2013 – 9,5% şi 10,9% respectiv) [3]. 

una din rezervele de bază în reducerea morbidi-
tăţii şi mortalităţii copiilor în republică o constituie 
în fortificarea segmentului medicinei primare în con-
textul depistării precoce a problemelor de sănătate şi 
prevenirea formelor grave ale maladiilor.

eforturile întreprinse în acest domeniu au inclus şi 
actualizarea standardelor de supraveghere a copilului 
în condiţii de ambulatoriu în anul 2013 [1, 4]. Aces-
te standarde ar trebui să contribuie la implementarea 
activă a actelor normative cu pondere semnificativă 
în asistenţa medicală acordată mamei şi copilului, să 
consolideze mecanismul de colaborare intersectorială 
şi parteneriatul durabil şi eficient în domeniul medi-
co-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mor-
talităţii infantile şi a copiilor cu vârsta sub 5 ani la 
domiciliu.

Scopul. estimarea barierelor în reducerea mor-
talităţii copiilor mici prin patologie respiratorie acută. 

Obiectivul studiului. evaluarea retrospectuvă a 
gradului de respectare al “standardelor de suprave-
ghere a copiilor de 0-18 ani în condiţii de ambulato-
riu” la copiii decedaţi prin pneumonie.

Material şi metode. în cadrul studiului de cohortă 
retrospectiv (pARc) a fost realizat auditul confidenţial 
al mortalităţii prin patologie respiratorie la copiii sub 
5 ani în Rm. 

studiului este bazat pe documentaţia medicală sta-
tistică a celor 44 de copii cu vârsta de 29 zile la 5 ani 
decedaţi din cauza pneumoniei (conform diagnosti-
culi clinic şi/sau morfopatologic) în anii 2013-2014 în 
raioanele republicii, inclusiv:

– Fişa personală a gravidei şi lauzei (formularul 
111/e);

– carnetul de dezvoltare a copilului (formularul 
112/e);

– carnetul de dezvoltare a copilului (agenda pen-
tru familie) (formular 112/1/e);

– Fişa medicală a bolnavului de staţionar (formu-
larul 003/e-212);

– procesul verbal de discuţie a cazurilor de morta-
litate infantilă şi a copiilor sub 5 ani.

colectarea datelor a fost realizată de echipa de cer-
cetători ştiinţifici ai labotarorul ştiinţific pediatrie în 
regiunea de dezvoltare (Rdd) „nord” (r-nele Fălesti, 
Floresti, sângerei, soroca, edineţ), în Rdd „centru” 
(r-nele orhei, şoldăneşti, Rezina, straşeni) şi în Rdd 
„sud” (r-nele cantemir, ştefan-voda).

pentru fiecare copil inclus în studiu s-a completat 
un chestionar special elaborat, aprobat de către con-
siliul ştiinţific al imsp imc. datele obţinute au fost 
contrapuse rezultatelor studiului „monitorizarea pro-
cesului de implementare a Carnetului de dezvoltare 
a copilului (agendă pentru familie) şi Standardelor 
de supraveghere a copilului de 0-18 ani în condiţii 
de ambulatoriu optimizate” (2014), studiu de cohortă 
care a avut ca obiectiv evaluarea implementării ca-
drului normativ optimizat, iar volumul eşantionului a 
constituit circa 500 de copii [2].

procesarea statistică s-a efectuat prin metode de 
statistică descriptivă cu aplicarea programului statistic 
EpiInfo 7.1.5.2. diferenţa se consideră veridică la un 
coeficient de semnificaţie statistică р<0,05. 

Resultatele şi discuţii. datele despre prima con-
sultaţie a nou-născutului la domiciliu efectuată de 
către medicul de familie în primele 3 zile după ex-
ternarea din maternitate au fost înregistrate în 86,2% 
cazuri (comparativ cu în medie 99,3% în populaţia 
pediatrică generală în anul 2014, p<0,001). 

datele despre vizită la a 14-15-a zi de viaţă, preco-
nizată conform standardelor în vigoare, s-au înregis-
trat în 72,4% de formulare 112/e cercetate, compara-
tiv cu 80,4% în a. 2014 (p>0,05) (fig.1). 

înregistrările care confirmă efectuarea primei vi-
zite a asistentului medicului de familie la domiciliu 
în primele zile după venirea de la maternitate a nou-
născutului şi efectuarea celei de a II-a vizite obliga-
torii la domiciliu în perioada primelor 14-15 zile de 
viaţă ale nou-născutului au fost mai frecvente fiind 
prezente respectiv în 90% şi 93,3% din formularele 

Fig. 1. Gradul de respectare al Standardelor privind vizitele profilactice la domiciliul copilului sănătos 
în primele săptămâni de viaţă de către medicul de familie (%)
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examinate. Aceste date nu diferă semnificativ de cele 
obţinute în 2014, care constituiau respectiv 95,2% şi 
91%. totuşi constatăm că în cazul copiilor decedaţi 
de patologii respiratorii indicele privind prima vizită 
a asistentului medicului de familie la domiciliu în pri-
mele 3 zile după externarea din maternitate a fost cu 
5,2% mai mic.

prezenţa inscripţiilor despre cele 11 examene 
profilactice obligatorii efectuate de către medicul 
de familie în instituţia medicală (fig. 2) s-a atestat la 
45,5% de copii în vârstă de până la un an, comparativ 
cu în medie 88% pe republica (p<0,0001). 

conform inscripţiilor din F 112/ mai mult de 1/2 
din familii cu copii sub un an care au decedat în urma 
afectării aparatului respirator nu frecventează siste-
matic instituţia medicală. deci copiii decedaţi de pne-
umonie ajung mult mai rar în instituţia medicală pri-
mară pentru examen profilactic (părinţii acestui grup 
nu sunt adesea disciplinaţi, nu respectă recomandările 
lucrătorilor medicali, au un nivel scăzut de cunoştinţe 
care le-ar fi utile în creşterea copiilor, aceste date fiind 
confirmate prin studiul documentaţiei ce ţine de caz).

menţionăm că stantdardul actualizat propune un 
orar flexibil de examinare a copilului la specialiştii 
de profil, inclusiv pediatrul-consultant, în perioada 
1-3 luni, cu scopul de a sporiri calitatea supravegherii 
copilului mic prin identificarea precoce a situaţiilor 
de risc şi devierilor de dezvoltare a copilului. Analiza 
datelor destinate vizitelor profilactice la specialişti de 
profil, conţinute în F112/e, a demonstrat că gradul res-
pectării standardelor la acest capitol în rândul copiilor 
decedaţi prin patologii respiratorii este nesatisfăcător.

Aşadar, în medie 42,3% din copii au fost exami-
naţi cel puţin o dată de către medicul-pediatru până la 
vârsta de 3 luni, iar 30,8% – au avut mai multe vizite 
la pediatru. este foarte elocvent faptul că numărul co-
piilor care nu a beneficiat nici o consultaţie a medi-
cului-pediatru a fost considerabil mai mare în rândul 
copiilor ce au decedat de patologii respiratorii fiind 
de 26,9% în perioada 1-3 luni (fig. 3), comparativ cu 
11,9% la copiii sănătoşi (p=0,036). 

Astfel, fiecare al treilea-al patrulea copil cu vârsta 
sub un an, din cei care au decedat din cauza pneumo-
niei, n-a fost examinat de către medicul-pediatru nici 
o dată în viaţă.

şi mai puţin satisfăcătoare sunt datele privind nu-
mărul examenelor efectuate de către alţi specialişti de 
profil (tab. 1). Aşadar, cea mai înaltă frecvenţă a vizi-
telor profilactice la neurolog s-a înregistrat la copiii 
cu vîrsta de 1-3 luni (23,9%). la vîrsta de 12 luni doar 
8,7% din copiii incluşi în studiu au fost consultaţi de 
către neurolog. o situaţie similară a fost evidenţiată 
şi referitor la frecvenţa examenelor la oftalmolog şi 
chirurg/ortoped: cel mai înalt procent al vizitelor s-a 
înregistrat la copii în perioada primelor 3 luni de viaţă 
(circa 20%), scăzând dramatic la cei de 12 luni.

Tabelul 1
Gradul de respectare al Standardelor privind 

examenele profilactice ale copiilor la vârsta de 1-3 
luni efectuate de către specialişti de profil (%)

Vârsta

Specialistul

copii 
decedaţi

Populaţia 
pediatrică 
generală

p

Neurolog 23,9 88,8 p<0,0001
Oftalmolog 21,7 89,6 p<0,0001
Chirurg/ortoped 19,6 91,3 p<0,0001

conform datelor tabeluli 1, copiii decedaţi din cau-
za pneumoniei au beneficiat de consultaţiile specialiş-
tilor de profil de patru ori mai rar comparativ cu po-
pulaţia pediatrică generală (p<0,0001). Această situaţie 
nu poate fi explicată pe deplin prin lipsa specialiştilor, 
accesibilitatea scăzută la seviciile medicale în sate etc.

datele privind efectuarea examinărilor profilac-
tice de laborator este la fel de nefavorabilă (tab. 2). 
Astfel, analizele generale ale sângelui şi ale urinei ale 
copiilor de 0-3 luni s-au fost efectuat conform stan-
dardelor în mai puţin de ½ cazuri alcătuind 41,3% şi 
39,1% cazuri respectiv. 

Aşadar, copiii decedaţi din cauza pneumoniei au 
frecventat de 2,5 ori mai rar instituţia medicală pri-
mară pentru un examen profilactic de laborator decât 
restul copiilor (p<0,0001).

Fig. 2. Gradul de respectare al Standardelor privind 
examenele profilactice ale copiilor, efectuate de către 

medicul de familie în instituţia medicală (%)

Fig. 3. Gradul de respectare al Standardelor privind 
examenele obligătorii ale copiilor la vârsta de 1-3 luni 

efectuate de către medicul-pediatru (%)
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Tabelul 2
Gradul de respectare al Standardelor privind 

examinările profilactice de laborator obligătorii (%)

Vârsta 
Testul

1-3 luni

copii 
decedaţi

Populaţia 
pediatrică 
generală

p

Analiza generală 
a sângelui 41,3 93,6 p<0,0001

Analiza generală 
a urinei 39,1 91,0 p<0,0001

Formularul 112/e o rubracă specială Repere în 
dezvoltare a sugarului, monitorizată de către medi-
cul de familie la vârstele de 3, 6, 12 luni. Referitor la 

acest capitol au fost înregistrate următoarele rezultate: 
la vârstă de 3 luni datele despre dezvoltarea psihomo-
torie a copilului au fost prezente în volum deplin în 
27,8% din formulare (în populaţia generală – 77,3%, 
p<0,0001).

construirea Curbelor de creştere a copilului de 
0-18 luni, care ajută medicului de familie să monito-
rizeze eficient parametrii dezvoltării fizice a copilului, 
se efectuează nesatisfăcător. în cazul copiilor decedaţi 
curbele de creştere au fost construite corect în doar 
10,3% cazuri, ceea ce este de 6,2 ori mai puţin decît 
s-a constat la copiii sănătoşi (p<0,0001); în 2/3 din 
cazuri (65,5%) acest compartiment al formularului 
112/e a fost totalmente ignorat de către lucrătorii me-
dicali, iar în restul cazurilor (24,1%) curbele de creş-
tere erau construite parţial (fig. 4). 

Fig. 4. Gradul de completare al compartimentului Curbele de creştere a copilului de 0-18 luni în formularul 112/e

în anul 2014, situaţia la acest capitol a fost urmă-
toarea: curbe de masă coporală a copilului de 0-18 
luni au fost construite deplin în 64% din cazuri, par-
ţial – în 3%, n-au fost construite (pagină totalmente 
necompletată) – în 33% din cazuri. putem constata că 
la copiii care au decedat în urma patologiei respirato-
rii monitorizarea dezvoltării fizice s-a efectuat extrem 
de necalitativ.

Concluzii:
1. copiii sub un an, decedaţi din cauza pneu-

moniei, au fost supravegheaţi medical insuficient, 
având gradul de respectare al standardelor în vigoa-
re privind vizitele şi examenele profilactice cert mai 
scăzut, comparativ cu populaţia pediatrică generală 
(р<0,05). 

2. se impune întreprinderea de măsuri suplimen-
tare de promovare a cadrului normativ actualizat, în 
special a “standardelor de supraveghere a copiilor de 
0-18 ani în condiţii de ambulatoriu”, cu scopul de a 
îmbunătăţi supravegherea profilactică a copiilor sănă-
toşi şi de a reduce mortalitatea infantilă şi a copiilor 
sub 5 ani.
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Summary

CARDIO VASCULAR DISEASE IN THE NEwBORN: POSTHYPOXIC MARKERS OF METABOLIC CHANGES

Key words: newborn, cardiovascular disorders, blood biochemistry. 
The article highlights features of dysmetabolic changes that accompany functional violations of the cardiovascular 

system in neonatal hypoxia. The research has shown very low levels of plasma total protein and albumin; high val-
ues of bilirubin, creatine phosphokinase (CPK), creatine kinase-MB (CK-MB), lactate dehydrogenase (LDH), alanine 
aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST); increased activity of enzymes, which confirms the cel-
lular inhibition and impairment of energy saving in such patients. It was also found a direct correlation between the 
increased values of aforementioned enzymes with the severity of cardiovascular disorders in newborns with hypoxia. 
Given data substantiate the expediency of detection of plasma enzymes activity as highly sensitive and reliable diag-
nostic markers of preclinical cardiovascular disorders in neonatal hypoxia.

Резюме

ключевые слова: новорожденный, кардиоваскулярные нарушения, биохимические показатели крови.
В работе обсуждаются особенности дисметаболических изменений, которые сопровождают нарушения 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы у новорожденных при перинатальной патологии. 
Снижение в плазме крови уровня общего белка и альбуминов, повышение уровня билирубина, повышение актив-
ности ферментов: креатинфосфокиназы (КФК), креатинкиназы-МВ (КФК-МВ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 
аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) указывают на нарушение энергосбе-
регающих механизмов и угнетение клеточных функций при гипоксии у новорожденных. Учитывая тенденцию 
к усугублению изменений показателей в корреляции с тяжестью перинатальной патологии, в том числе, воз-
растание ферментативной активности, их значения могут быть дополнительными критериями степени тя-
жести кардиоваскулярных нарушений, а также, служить маркерами доклинических нарушений в организме 
новорождённых детей. 

© перижняк а.и., годованец Ю.д.

введение. патологические состояния у ново-
рожденных при перинатальной гипоксии находят 
свое отражение в деятельности всех систем ор-
ганов. нет ни одной другой возрастной группы, 
столь подверженной воздействию гипоксии, как 
новорожденные дети. патогенез гипоксии харак-
теризуется сложной динамикой, широким спек-
тром органных и функционально-метаболических 
нарушений, контролирующих его на молекуляр-
ном, клеточном уровнях, органном и системном 
уровнях [4; 14; 18]. наиболее значимыми звенья-
ми патогенеза гипоксии является клеточный энер-
гетический дефицит, метаболические сдвиги и на-
рушения внутриорганного кровотока [13; 17]. дли-
тельная внутриутробная гипоксия вызывает глу-
бокие метаболические нарушения у плода, снижа-
ет резервы адаптации организма у новорожденно-
го ребёнка. отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде, не только занимают веду-

щее место как причина младенческой смертности, 
но и являются предпосылкой развития большин-
ства заболеваний детского возраста, а также, фор-
мирования ранней детской инвалидности [3;15].

одними из ведущих клинических проявлений 
дизадаптации у новорожденных в условиях ги-
поксии являются кардиоваскулярные нарушения, 
обусловленные ишемией миокарда, гемодинами-
ческими, вегетативными и дисметаболически-
ми сдвигами на субклеточном и клеточном уров-
не. считается, что в периоде новорожденности со-
стояние сердечно-сосудистой системы (ссс) яв-
ляется одним из основных индикаторов адаптив-
ных возможностей организма в условиях родового 
оксидативного стресса (ос). наиболее выражен-
ные изменения со стороны указанной системы на-
блюдаются у новорождённых как одно из прояв-
лений полиорганной дисфункции при перинаталь-
ной патологии тяжелой степени [1]. в неонаталь-
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ном периоде ранняя диагностика и своевремен-
ная терапевтическая коррекция способны, кро-
ме улучшения показателей выживаемости в ран-
нем неонатальном периоде, предотвратить отда-
лённые неблагоприятные последствия со сторо-
ны нарушений ссс, что определяет актуальность 
проблемы относительно продолжения клинико-
лабораторных и функциональных исследований в 
области неонатальной кардиологии [12].

целью работы было проведение анализа пока-
зателей биохимического спектра крови у новорож-
денных с проявлениями кардиоваскулярных нару-
шений при перинатальной патологии.

Материалы и методы исследований. проведе-
но комплексное клинико-лабораторное обследова-
ние доношенных новорожденных детей, имевших 
клинические формы перинатальной патологии раз-
личной степени тяжести. i группу составили дети, 
общее состояние которых было средней степени тя-
жести (65 детей); iІ группу - дети, у которых наблю-
дались признаки перинатальной патологии тяже-
лой степени (57 детей). контрольную (iiІ группу) 
составили 60 новорожденных, имевших физиоло-
гическое течение раннего неонатального периода. 
проводился анализ обменных карт беременных (Ф 
№ 113 / о), историй родов (Ф № 096 / у) и карт раз-
вития новорожденных (Ф № 097 / о).

особенности течения ранней неонатальной 
адаптации у детей изучались с учётом общепри-
нятых методов клинического обследования, а так-
же с использованием стандартизированной оцен-
ки по шкале острой физиологии новорожденных 
(dk Richardson, 1993) и шкалы бальной оценки 
степени тяжести новорожденных (н.и. мельнико-
ва, 2004).

для исследования состояния ферментативной 
активности, окислительно-восстановительных и 
энергетических реакций в организме у новорож-
денных изучалась активность ферментов сыво-
ротки крови: аланинаминотрансферазы (алат), 
аспартатаминотрансферазы (асат), лактатдеги-

дрогеназы (лдг), креатинфосфокиназы (кФк), 
креатинкиназы-мв (кФк-мв), которые согласно 
литературным данным, считаются важными мар-
керами гибели кардиомиоцитов [10]. анализы вы-
полнялись по общепринятым биохимическим ме-
тодикам на базе украинско-немецкой лаборато-
рии «букинтермед» и лаборатории «сине-
во» (г.черновцы, украина). 

исследования проводились с соблюдением 
основных положений gcp (1996), конвенции со-
вета европы о правах человека и биомедицине (от 
04.04.1997), хельсинской декларации всемирной 
медицинской ассоциации об этических принципах 
проведения научных медицинских исследований 
с участием человека (1964-2000) и приказа минз-
драва украины № 690 от 23.09.2009 г.

статистическая обработка полученных данных 
проведена на персональном компьютере pentium 
mmx cpu с использованием пакета прикладных 
программ для проведения медико-биологических 
исследований «stAtisticа v6» оценка веро-
ятности различий между средними величинами 
проводилась с использованием коэффициента «t» 
стьюдента при двустороннем тесте, для утвержде-
ния достоверности различий учитывалась обще-
принятая величина вероятности «р» при р<0,05. 
достоверность различий между относительными 
величинами определялась по методу углового пре-
образования Фишера «j».

результаты и их обсуждение.
группы сравнения новорождённых были со-

поставимы по полу и антропометрическим пока-
зателям. распределение новорожденных по полу 
выглядело следующим образом: в i группе было 
38 мальчиков (58,0%) и 27 девочек (42,0%), во iІ 
группе - 37 мальчиков (65,0%) и 20 девочек (35,0 
%), в iiІ группе - 33 мальчика (55,0%) и 27 дево-
чек (45,0%), р>0,05. антропометрические показа-
тели у новорожденных групп сравнения представ-
лены в табл.1.

Таблица 1
Антропометрические показатели у новорожденных групп сравнения (M±m)

показатели
iiІ группа

(контрольная группа)
группы исследования

i группа iІ группа
масса тела (г) 3337,6±166,95 3140,8±166,49 3510,6±170,18
длина тела (см) 51,7±2,67 52,3±2,61 53,15±2,62
окружность головы (см) 33,4±1,65 34,1±1,81 34,4±1,64
окружность груди (см) 32,9±1,75 33,8±1,71 33,9±1,73

оценка адаптации детей при рождении прове-
дена с использованием шкалы апгар на первых 
минутах жизни. соответственно, у новорожден-
ных i группы оценка по шкале апгар на 1-й ми-
нуте составляла 6,9 ± 1,06 балла, на 5-й минуте - 
7,7 ± 0,83 балла, у новорожденных iІ группы - со-
ответственно 5,7 ± 1,85 и 6,8 ± 1,26 баллов, у но-

ворожденных iiІ группы - 7,6 ± 0,68 и 8,5 ± 0,68 
баллов.

проявлениями перинатальной патологии у но-
ворожденных i группы были: неонатальная энце-
фалопатия - 29 детей (44,62%), признаками кото-
рой в 23 случаях был синдром угнетения, который 
сопровождался умеренной вегетативной дисфунк-
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цией и умеренным церебральным дефицитом, в 
2 случаях - синдром возбудимости, а в 4 случа-
ях - синдром вегето-висцеральных нарушений. у 
14 детей было выявлено антенатальное пораже-
ние плода (21,54%); в 10 случаях (15,38%) у де-
тей был выставлен диагноз гемолитической бо-
лезни новорожденных по системе аво или Rh-
фактору; в 4 случаях (6,15%) имела место асфик-
сия средней степени тяжести; у 4 детей (6,15%) 
был синдром дыхательных расстройств (сдр) 
смешанного генеза; в 2 случаях (3,08%) врож-
денная пневмония; у 2 детей (3,07%) был выстав-
лен диагноз родовой травмы. сопутствующая па-
тология в 3 случаях (4,62%) была представлена 
спинальной травмой; в 37 случаях (56,92%) име-
ла место угроза реализации внутриутробного ин-
фицирования. транзиторные состояния новорож-
дённых в 2 случаях (3,07%) были представлены 
неонатальной желтухой.

тяжесть состояния у детей ii группы в 29 слу-
чаях (50,88%) была обусловлена неонатальной эн-
цефалопатией; в 12 случаях (21,05%) - острой ас-
фиксией; у 7 детей (12,28%) был диагностирован 
сдр смешанного генеза; у 5 детей (8,77%) было 
выявлено антенатальное поражение плода; у 2 де-
тей (3,51%) - врожденная пневмония; в 2 случаях 
(3,51%) - синдром аспирации мекония. сопутству-
ющая патология у новорожденных данной груп-
пы была представлена   в 36 случаях (63,16%) угро-
зой реализации внутриутробного инфицирования; 
у 2 детей (3,51%) была диагностирована родовая 
травма; у 1 ребенка (1,75%) – пневмомедиастинум; 
у 3 детей (5,26%) – морфо-функциональная незре-
лость, 4 детей (7,02%) родились маловесными к 
сроку гестации. необходимо заметить, что в дан-
ной группе новорождённых в 8 случаях (14,21%) 
наблюдалась полиорганная недостаточность и в в 
4 случаях (7,02%) – синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свёртывания.

изучение факторов риска соматического и 
акушерско-гинекологического анамнеза у матерей 
показали некоторые различия с учетом тяжести 
состояния новорожденных. сравнительная харак-
теристика частоты соматических заболеваний у 
женщин основных групп наблюдения показала су-
щественный процент патологии ссс во iІ группе, 
по сравнению с i группой - соответственно 26 че-
ловек (45,61%) и 17 (26,15%), p<0,05, в том числе: 
вегето-сосудистая дистония - 15 (26,32%), врож-
денные пороки сердца и пролапс митрального кла-
пана- 5 (8,77%), гипертензия- 2 (3,51%) против да-
ных І обследуемой группы: вегето-сосудистая дис-
тония -11 (16,92%), врожденные пороки сердца и 
пролапс митрального клапана -1 (1,54%) и отсут-
ствие случаев гипертензии. также полученные ре-
зультаты свидетельствовали о значительной ча-
стоте случаев эндокринной патологии у матерей 

групп наблюдения, в частности диффузного не-
токсичного зоба i - ii ст. так, в группе новорож-
денных, имевших тяжёлые формы перинаталь-
ной патологии, отмечался самый высокий показа-
тель - 15 (26,31%), что было достоверно выше как 
в сравнении с i группой - 7 случаев (10 77%), так и 
с контрольной группой - 4 случая (6,67%).

среди отдельных нозологических форм пато-
логии, отмечалась у женщин основных групп ис-
следования, следует отметить значительный про-
цент таких заболеваний, как: патология дыхатель-
ной системы (соответственно во ii -7 (12,28%), в 
i-9 (13,85%) и в iii-4 (6,67 %), патология мочевы-
делительной системы (12 (21,05%) - во ii группе, в 
i 8 (12,31%), 7 (11,67%) в iii группы, кольпит и ва-
гинит (соответственно 7 (12,28 %) - во ii, 4 (6,15%) 
в i, 3 (5%) в ІІІ обследованой группе, а также, но-
сительство уреаплазмы (соответственно 5 чел. 
(8,77%) при тяжелом состоянии детей ii группы, 
против 3 (4,62%) І группы при 2 (3,33%) в контро-
ле). полученные данные также показали, что зна-
чительное колличество в списке сопутствующей 
патологии у женщин составляла анемия, процент 
которой существенно не отличался в группах на-
блюдения (47,37% - во ii группе, 41,54% - в i груп-
пе и 40,0% в iiІ группе).

также выявлен значительный процент хрони-
ческой гинекологической патологии - во iІ груп-
пе - 14 чел. (24,54%), в i группе - 6 чел. (9,23%), и 
в iii группы - 4 чел. (6,67%), (p <0,05). контами-
нация организма женщин упм была наиболее ха-
рактерна для женщин iІ группы наблюдения - 22 
чел. (38,6%) по сравнению 7ос. (10,77%) в i груп-
пе, p <0,05, и 5 чел. (8,33%) в iiІ контрольной груп-
пе, p<0,05. 

при изучении особенностей течения родов у 
матерей основных групп отмечен значительный 
процент патологии во ii группе наблюдения. в 
частности, в 2 случаях (3,51%) отмечалась дис-
координация родовой деятельности, в 7 случаях 
(12,28%) - дистресс плода; амниотомия была про-
ведена в 5 случаях (8,77%), эпизиотомия - в 5 слу-
чаях (8,77%); в 3 случаях (5,26%) были наложены 
выходные акушерские щипцы, в 4 случаях (7,02%) 
была проведена вакуумная экстракция плода. сле-
дует отметить, что в 8 случаях (14,03%) у ново-
рождённых имело место обвитие пуповины во-
круг шеи. отмечено, что во ii группе 21 ребенок 
(36,84%) был рожден путем операции экстренно-
го кесарева сечения, что достоверно чаще, чем в i 
группе - 15 случаев (23,08%) и iii группе (плано-
вое кесарево сечение) - 5 случаев (8,33 %). 

вследствие негативного влияния гипоксии у 
плода и новорожденного нарушается вегетативная 
регуляция сердца и сосудов, в том числе, коронар-
ных, возникают изменения энергетического обме-
на миокарда, что приводит к снижению его сокра-
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тительной функции. по нашим наблюдениям, ве-
дущим клиническим признаком, свидетельство-
вавшим о нарушении функционального состоя-
ния ссс при перинатальной патологии у детей 
ii группы было изменение цвета кожных покро-
вов, что наблюдалось в 84,21% случаев, а именно: 
цианоз / акроцианоз кожных покровов - 36 (63,16 
%) против 28 (43,08%) случаев в І группе, p<0,05; 
бледность и/или мраморность кожных покровов - 
12 (21,05%) против 7 (10,77%) случаев в i груп-
пе. у 36 детей (63,16%) ii группы отмечалась при-
глушенность тонов сердца, что было достоверно 
чаще, чем у детей i группы -12 детей (18,46%), 
p<0,05. наблюдение за детьми в раннем неона-
тальном периоде показало значительный процент 
артериальной гипотензии в i и ii группах наблю-

дения - соответственно 12 (18,46%) и 19 (33,33%) 
случаев, р <0,05. изменения ритма сердца, связан-
ные с нарушением автоматизма носили преходя-
щий характер и были выявлены более чем у по-
ловины детей ii группы, а именно: аритмии, та-
хикардия -26 случаев (45,61%) и брадикардия - 5 
случаев (8,77%), для сравнения у новорождённых 
i группы - 14 случаев (21,54%) и 2 случая (3,08%) 
соответственно.

клинические данные нарушения функциональ-
ного состояния ссс у новорождённых подтверж-
дались результатами дополнительных исследова-
ний, в частности, биохимического спектра кро-
ви, которые коррелировали со степенью тяжести 
перинатальной патологии. полученные данные 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Показатели биохимического спектра крови у новорожденных групп сравнения

на 1-3 сутки жизни (M ± m) 

показатели iii группа
(n=60)

группы сравнения
i группа
(n=65)

ii группа
(n=57

общий белок (г/л) 59,83±2,59 55,19±2,82 55,58±2,78
альбумини (г/л) 34,37±1,82 28,16±1,38* 27,29±1,41*
билирубин общий (мкмоль/л) 40,17±1,73 113,87±5,07* 122,40±6,21*
билирубин непрямой (мкмоль/л) 28,04±1,15 103,41±4,29* 108,63±5,60*
Aлаt (ед/л) 18,73±1,03 23,18±1,17* 33,61±1,71*
Aсаt (ед/л) 32,05±1,69 48,17±2,59* 55,37±2,76*
лдг (ед/л) 576,86±25,81 859,83±26,17* 1111,33±29,50*
кФк (ед/л) 130,00±6,5 161,2±7,96* 329,65±7,43*^
кФк-мв (ед/л) 43,47±1,78 60,13±3,09* 177,7±9,01*^
примечание: * - достоверные различия в сравнении с контролем, p<0,05;
^ - достоверные различия между показателями i и ii групп, p<0,05.

в сложном комплексе метаболических наруше-
ний при гипоксическом поражении у новорожден-
ных ведущим звеном является усиление анаэроб-
ного гликолиза, сопровождающегося накоплени-
ем токсичных недоокисленных метаболитов, ко-
торые вызывают повреждение клеточных мембран 
во всех органах и тканях, в том числе, в миокарде. 
при этом, вследствие снижения утилизации глюко-
зы тканями и повреждения митохондрий развива-
ется энергетическая недостаточность и нарушение 
пластических процессов, степень тяжести которых 
находится в прямой зависимости от тяжести гипок-
сии и гестационного возраста ребенка [5].

по нашим данным, у новорожденных возраста-
ние степени тяжести перинатальной патологии со-
провождалось существенным снижением уровня 
общего белка. так, если в iii группе показатель со-
ставлял 59,71 ± 3,15 г / л, у детей i и ii групп – соот-
ветственно 53,72 ± 2,93 и 52,44 ± 2,85 г / л, р<0,05 . 
в условиях гипоксии изменения белкового обмена 
могут возникать вследствие функциональной не-
достаточности печени, снижения её белковосин-

тезирующей функции, а также являться следстви-
ем повышенного потребления белка в организме. 
как известно, недостаточность синтеза белков об-
условливает возникновение гипопротеинемиче-
ского синдрома, который в свою очередь может 
быть одной из причин геморрагических проявле-
ний. гипопротеинемия, возникающая в результа-
те уменьшения концентрации альбумина в плазме 
крови, приводит к снижению онкотического дав-
ления плазмы и способствует возникновению отё-
ков. также белки плазмы до определенной степе-
ни определяют вязкость крови, которая в несколь-
ко раз выше вязкости воды и играет важную роль 
в поддержании гемодинамики кровеносной систе-
мы. кроме того, следует помнить, что белки плаз-
мы принимают участие в поддержании стабильно-
го рн крови и в образовании белкового буфера. в 
кислой среде они ведут себя как щелочи, связывая 
кислоты, в щелочной, - наоборот, реагируют как 
кислоты, связывая щелочи. 

кроме того, белки плазмы крови могут инак-
тивировать активные формы кислорода, а также 
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связывать ионы переменной валентности, кото-
рые инициируют образование активных форм кис-
лорода [9], что позволило даже сформулировать 
представление об «антиоксидантной белковой бу-
ферной системе», которая обеспечивает организ-
му защиту на уровне эритроцитов, предотвращая 
их гемолиз в результате активации.

важную роль в гемодинамике кровеносной си-
стемы, определяя вязкость крови, играют альбу-
мины плазмы. благодаря относительно небольшой 
молекулярной массе и высокой концентрации аль-
бумин обеспечивает до 80% осмотического дав-
ления плазмы. нарушения кровообращения, ха-
рактеризующиеся замедлением кровотока, приво-
дят к увеличению поступления альбумина в меж-
клеточное пространство и появлению отеков. бы-
строе увеличение проницаемости капилляров со-
провождается резким уменьшением объема крови, 
что приводит к падению артериального давления 
и шоку [2,8]. содержание альбуминов сыворотки 
крови у новорождённых групп сравнения были со-
ответственно в І группе - 28,16 ± 1,38 г / л, во ii 
группе - 27,29 ± 1,41 г / л, в iii группе - 34,37 ± 1,82 
г / л, р <0,05. 

на метаболизм в клетках особое и разносто-
роннее влияние оказывает билирубин. повыше-
ние его уровня в сыворотке крови влияет на био-
синтез белка, изменяет активность ферментов, ре-
гулирует процессы окислительного фосфорили-
рования и транспорт электронов в изолированных 
митохондриях. при взаимодействии билирубина с 
липидами может изменяться структура и прони-
цательность клеточных мембран. непрямой били-
рубин, обладая липотропным свойством, в боль-
ших концентрациях в крови может оказывать ток-
сический тканевой эффект на сердце, изменяя ре-
ологические свойства крови [11]. известно, что в 
результате взаимодействия непрямого билируби-
на с липидами внутриклеточной мембраны нару-
шается активность мембраносвязывающих фер-
ментов, что приводит к снижению окислительных 
процессов и скорости утилизации кислорода клет-
кой, следствием чего является гемическая гипок-
сия миокарда [1].

согласно литературным данным, физиологи-
ческая концентрация билирубина рассматрива-
ется у новорожденных как важный и специфиче-
ский компонент системы антиоксидантной защи-
ты организма. присутствие его может до некото-
рой степени компенсировать недостаточный пере-
ходящий уровень других оксидантов. уровень об-
щего билирубина за счет повышения его непря-
мой фракции имеет определенные различия у но-
ворожденных исследуемых групп. следует отме-
тить, что самый высокий уровень выявлен у но-
ворожденных ii группы: билирубин общий со-
ставлял 122,40±6,21 мкмоль / л, фракция непря-

мого - 108,63±5,60 мкмоль / л, что имело досто-
верные различия как с показателями i группы (со-
ответственно 113,87±5,07 и 103,41±4,29 мкмоль / 
л), так и iii группы (соответственно 40,17±1,73 и 
28,04±1,15 мкмоль / л), р<0,05. 

риск развития билирубиновой интоксикации у 
новорожденных с гипербилирубинемией во мно-
гом зависит от билирубинсвязывающей способ-
ности альбумина. наблюдения ученых показыва-
ют, что большую опасность представляет не об-
щая концентрация билирубина в плазме, а содер-
жание билирубина, способного к диффузии, то 
есть не связанного с альбумином. билирубинсвя-
зывающая способность плазмы значительно ниже 
в условиях патологических воздействий, в частно-
сти при гипоксемии и гипоальбуминемии, которая 
была обнаружена у новорождённых i и ii групп 
наблюдения. Феномен токсического поврежде-
ния при гипербилирубинемии возникает при пе-
реходе так называемого порогового уровня, по-
сле которого биологическая проницаемость гисто-
гематического барьера для непрямого билирубина 
резко возрастает и он проникает в ткани органа-
мишени. повреждение миокарда возникает, если 
уровень непрямого билирубина превышает некую 
критическую черту. у большинства доношенных 
новорожденных такой критической границей яв-
ляется уровень непрямого билирубина более 300 
мкмоль/л.

Ферментативная активность крови играет ве-
дущую роль в поддержании метаболизма тканей 
систем органов. в свою очередь, определение ак-
тивности индикаторных ферментов в сыворотке 
крови имеет особое значение для диагностики сте-
пени тяжести патологического процесса. количе-
ственная недостаточность ферментов, а также из-
менения в образовании фермент-ферментных ком-
плексов, отражаются в снижении уровня метабо-
лической адаптации организма.

выход ферментов из поврежденных клеток в 
кровь характеризует тяжесть повреждения карди-
омиоцитов, что приводит к снижению функцио-
нальных резервов миокарда (субкомпенсирован-
ный и декомпенсированный варианты) и формиро-
ванию различной степени тяжести постгипоксиче-
ской кардиомиопатии [7]. кроме того, соотноше-
ние трансаминаз определяет степень надежности 
общих адаптивно-функциональных резервов орга-
низма. поэтому, по мнению современных ученых, 
показатели ферментативной активности следует 
более широко использовать в качестве критериев 
внутриклеточных дисметаболических изменений 
при гипоксическом поражения у новорожденных 
детей [6]. полученные данные показали, что тяже-
лое состояние у новорожденных при перинаталь-
ной патологии сопровождалось значительным ро-
стом активности фермента Aсаt. так, показатель 
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Aсаt у детей ii группы составлял 55,37 ± 2,76 ед / 
л при норме в контроле 32,05 ± 1,69 ед / л, p<0,05. 
при этом следует отметить, что активность Aсаt 
у новорожденных достоверно возрастала уже в 
состоянии средней степени тяжести 48,17 ± 2,59 
ед / л (i группа наблюдения), что также достовер-
но выше в сравнении с показателями у детей кон-
трольной группы. 

активность Aлат у новорождённых i группы 
составляла 23,18 ± 1,17 ед / л, у детей ii группы 
- 33,61 ± 1,71 ед / л, что и было достоверно выше 
показателей у детей ІІІ группы -18,73 ± 1,03 ед/л, 
p≤0,05. активность Aлаt и Aсаt тесно связана 
с процессами трансаминирования, которые игра-
ют ключевую роль в промежуточном обмене, по-
скольку обеспечивают синтез и распад отдель-
ных аминокислот в организме. три аминокисло-
ты - глутаминовая, аспарагиновая и аланиновая, 
благодаря трансаминированию, превращаются в 
соответствующие кетокислоты, которые являются 
компонентами цикла трикарбоновых кислот, по-
сле окисления в котором они становятся источни-
ком энергии. таким образом, выявленные патоло-
гические уровни активности аминотрансфераз мо-
гут свидетельствовать также и о нарушении дан-
ного процесса.

согласно данным литературы, уровень лдг в 
крови, как правило, имеет малые вариативные гра-
ницы. в условиях тяжелой гипоксии уровень лдг 
может значительно повышаться за счет интенси-
фикации патохимических процессов. лдг - цито-
зольный цинксодержащий фермент анаэробного 
гликолиза, который катализирует обратную реак-
цию окисления l-лактата в пируват. в сыворотке 
крови лдг присутствует в виде 5 изомеров. изо-
ферменты лдг-1 и лдг-2 находятся в высокой 
концентрации в миокарде и эритроцитах. лдг за-
действована в регуляции процессов катаболизма 
и анаболизма, анаэробного и аэробного гликоли-
за. главным источником изоферментов лдг в сы-
воротке есть разрушенные клетки крови, а повы-
шение концентрации отдельных изоферментов ха-
рактеризует повреждения конкретных органов. 

сравнение активности лдг у новорожден-
ных групп наблюдения показало, что самым вы-
соким показатель был у детей iІ группы (1111,33 ± 
29,50 ед / л), что в 1,5 раза больше по сравнению 
с i группой (859,83 ± 26,17 ед / л) и в 2 раза выше, 
чем в iiІ (контрольной) группе - 576,86 ± 25,81 ед 
/ л. полученные результаты, видимо, подтверж-
дают вероятность развития цитолитического син-
дрома, что сопровождает нарастание метаболиче-
ских нарушений в условиях гипоксии в корреля-
ции с ростом степени тяжести перинатальной па-
тологии. высокая активность лдг в тканях у но-
ворожденных также может объясняеться преобла-
данием гликолитического метаболизма над окис-

лительным. как известно, при гипоксических со-
стояниях меняется характер энергообеспечения 
миокард - основным энергетическим субстратом 
становится лактат. повышение концентрации лдг 
в крови можно объяснить тем, что общая реакция 
организма на патологический процесс (гипоксию) 
сопровождается нарушением процессов окисли-
тельного фосфорилирования как за счет наруше-
ния проницаемости клеточных мембран, так и за 
счет ответной реакции организма на патологиче-
ский родовой стресс и гипоксию. при этом проис-
ходит деструкция тканей и фермент в достаточно 
большом количестве выходит из тканей в кровя-
ное русло, таким образом, происходит увеличение 
активности лдг в крови и снижение его в тканях.

кФк - внутриклеточный фермент, который ка-
тализирует обратную реакцию переноса конеч-
ной фосфатной группы с атФ на креатин с обра-
зованием адФ и креатинфосфата. кФк содержит-
ся в цитоплазме миокарда клеток в свободном со-
стоянии в значительно более высокой концентра-
ции, чем в сыворотке крови. при нарушениях кле-
точных мембран и повреждения внутриклеточных 
структур фермент попадает в кровоток, что при-
водит к росту активности кФк в сыворотке крови 
с одновременным резким падением её концентра-
ции в пораженном участке сердечной мышцы. по-
лученные данные показали, что уровень активно-
сти кФк у детей iІ группы (329,65±7,43ед / л) выше 
в 2 раза, по сравнению с i группой (161,2±7,96 ед 
/ л) и в 2, 5 раза выше, чем показатели у новорож-
денных iiІ группы (130,00±6,5 ед / л), р≤0,05.

согласно данных литературы, кФк представ-
лена   3 изоферментами, каждый из которых состо-
ит из 2-х субъединиц: м (musele) и в (brain). изо-
форма кФк-мв характерна только для миокарда 
и практически отсутствует в скелетной мышце и 
тканях мозга, в связи с этим изофермент кФк-мв 
может считаться специфическим маркером по-
вреждения миокарда. известно, что у здоровых 
людей активность кФк -мв не превышает 4-6% 
общей кФк [17]. результаты наших исследований 
показали наиболее высокую активность кФк мв 
у новорожденных iІ группы (177,7±9,01 ед / л), по 
сравнению с i группой (60,13±3,09 ед / л) и iiІ груп-
пой (43,47±1,78 ед/л), что видимо свидетельству-
ет о значительных структурно-функциональных и 
деструктивных нарушениях мембран кардиомио-
цитов и сосудов у детей при тяжелых формах пе-
ринатальной патологии в первые сутки после рож-
дения, что подтверждается увеличением активно-
сти фермента соответственно росту тяжести со-
стояния новорожденных.

выводы.
1. повышение активности внутриклеточных 

ферментов, которая растет соответственно тяже-
сти состояния новорожденных, свидетельствует о 
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нарастании метаболических нарушений, требую-
щих своевременной диагностики и коррекции по-
сле рождения.

2. внедрение в практику определения пока-
зателей активности ферментов кФк, кФк-мв, 
лдг, ллат и асат позволит своевременно выя-
вить кардиоваскулярные нарушения у новорож-
денных ещё на доклиническом уровне, что позво-
лит предупредить формирование тяжёлых форм 
нарушений функционального состояния сердечно-
сосудистой системы, улучшить показатели выжи-
ваемости при критических состояних раннего не-
онатального периода.
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Summary

GROUP B STREPTOCCAL INFECTION, THE RISK FACTOR FOR PERINATAL INFECTION

Key words: Infection with Group B Streptococcus, risk factors, intrapartum prophylaxis.
Introduction: This paper is a prospective study that included mother-newborn pairs that were performed the scre-

ening for GBS porting.
The goal of the study: Setting the incidence of maternal and neonatal colonization with group B Streptococcus, 

identifying risk factors for perinatal infection with group B Streptococcus and early detection of infection in order to 
reduce neonatal morbidity and mortality.

Materials and Methods: This study was conducted within PMSI MCH no.1, comprising mother-newborn pairs. 
The sample size of the study was 549 women in 2013 and 597 in 2014. For clinical and laboratory correlations were 
studied 29 children, 13 of them born in 2013 and 16 in 2014. The screening for pregnant women porting and postpartum 
period for GBS was conducted by chromoimmunological rapid test and by culture. The material was processed statis-
tically through mathematical and variation strings.

Results: Analyzing data of investigated mothers it was observed that the percentage of colonization with group B 
Streptococcus rose on account of enrollment in study and mothers with term of pregnancy less than 34 weeks of gestati-
on. A total of 1146 examined pregnant who have risk factors during pregnancy were detected in group B Streptococcus 
positive 5,9% (68) women. Intrapartum antibiotic prophylaxis has been applied in 8.57% cases spite that women have 
risk factors that would have required intrapartum antibiotic prophylaxis.

When analyzing neonatal cases of GBS positive mothers, it was determined a colonization in newborns who basi-
cally stay the same in the years 2013 and 2014, from 15,54% to 16.38%. From suggestive clinical signs of infection for 
newborn were recorded mainly cutaneous signs of growth in 2014 (50%) compared with 2013 (38,09%), the Cardio-
vascular – 23,80% in 2013 compared with 28,57% in 2014 and neurological 22,85% in 2014, compared with 19,04% 
in 2013. The neonatal sepsis in newborns colonized with GBS occurred in 13 cases (5%) in 2013 and in 2014 - in 16 
children (11%). The most virulent combination was found to be E.coli+GBS and E. coli + + Str. hominis, which in all 
cases was manifested with clinical infections, the other combinations of bacterial agents in the present study were less 
incriminated in achieving infection in the newborn.

Conclusions: The study demonstrated that severe forms of group B Streptococcus infection are more common than 
lighter ones, which can be explained by the increasing number of mothers colonized or by strains more invasive of GBS. 
Knowing the risk factors and the onset clinical signs of infection contributes to early detection of infection and intra-
partum antibiotic prevention administered at least 4 hours before birth is the intervention that would allow a decreased 
risk of neonatal infection.

© călugăreanu carolina

Introducere. infecţiile perinatale cu streptoco-
cul grup b (sgb) sunt considerate drept o problemă 
de sănătate publică serioasă şi importantă în multe 
ţări. în Republica moldova nu există deocamdată 
un sistem de supraveghere al infecţiilor cu strep-
tococul grup b. nu există deasemenea date statisti-
ce naţionale privind infecţiile invazive produse de 
sgb. nu au fost publicate ghiduri clinice privind 
acest subiect.

cu toate că streptococii grup b au fost identifi-
caţi în tractul intestinal şi în flora vaginală a 10-40% 
din persoanele sănătoase, ei reprezintă o importantă 
cauză a infecţiilor invazive la nou-născuţi, gravide şi 
lăuze [1,9,25,26,28]. 

colonizarea vaginală cu sgb a fost înregistrată 
mai fecvent la unele grupuri etnice şi este influen-
ţată de prezenţa concomitentă a diabetului în timpul 
sarcinii şi de activitatea sexuală (raporturi sexuale 
frecvente, parteneri multipli), dar nu şi de starea fizi-
ologică din timpul sarcinii [1,2,7,22,27]. 

sunt discutate 2 forme clinice ale bolii la nou-
născuţi: infecţia cu debut precoce (idp), atunci 
când semnele sistemice ale infecţiei apar în prime-
le 6 zile de viaţă (uneori chiar în primele ore după 
naştere, vârsta medie fiind 12 ore) şi infecţia cu 
debut tardiv (idt), atunci când debutul are loc în-
tre 7 şi 89 de zile de viaţă (vârsta medie fiind de 24 
de zile) [3,4,23,26]. în cazul idp sunt înregistrate 
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în mod frecvent complicaţii obstetricale, iar rata 
decesului poate fi destul de ridicată, în timp ce în 
idt, de regulă, nu există complicaţii obstetricale, 
iar rata decesului este scăzută (mai mică de 3%) 
[3,4,6,20,22]. 

s-a constatat că există o serie de factori de risc 
pentru idp. dintre aceştia, colonizarea prenatală cu 
sgb are un rol important (transmiterea verticală de 
la mamă la făt se va putea realiza după debutul tra-
valiului sau după ruperea membranelor[11;19;28]. 
Alţi factori de risc sunt reprezentaţi de urocultura 
pozitivă cu sgb (indiferent de concentraţia ger-
menilor), infecţia intra-amniotică, temperatura mai 
mare de 38°c apărută în cursul travaliului, ruperea 
membranelor (cu mai mult de 2 ore înainte, în naş-
terile premature şi cu mai mult de 18 ore înainte, în 
naşterile la termen), monitorizarea fetală, precum şi 
naşterea unui copil cu infecţie cu sgb, in anamneză 
[3,5,8,9,24]. 

un efect negativ asupra sănătăţii îl are infecţia 
cu streptococ grup b la copii. nou-născuţii cu idp 
pot prezenta sepsis, pneumonie şi meningită (me-
ningita se înregistrează mai frecvent la nou-născuţii 
cu idt); alte semne, precum alimentaţia dificilă, 
icterul, temperatura anormală, detresa respirato-
rie, letargia, hipotensiunea, pot fi puse în evidenţă 
şi la nou-născuţii infectaţi cu alte microorganisme. 
Aceste semne pot aparea şi ca manifestări ale unor 
infecţii focalizate. bacteriemia din idt se poate 
pune în evidenţă prin hemoculturi. în cazul în care 
infecţia evoluează fulminant, se poate ajunge la 
şoc septic şi deces sau nou-născutul poate rămâne 
cu sechele neurologice [5,7,8,12,14]. infecţiile cu 
sgb pot afecta nou-născuţii care s-au născut cu o 
greutate mai mică decât cea normală, cu spitalizare 
prelungită, la 3 sau mai mult de 3 luni de viaţă. vom 
menţiona faptul că sgb poate produce endometrită 
şi infecţii ale plăgii după naştere la femeile care au 
născut prin cezariană. în timpul sarcinii sau post-
partum pot apărea corioamnionită, sepsis şi menin-
gită (relativ rar) [12,14,20,22,24]. 

Actualmente, în Republica moldova se utilizea-
ză strategia bazată pe evaluarea riscului, prin care 
se oferă profilaxie cu antibiotice, intrapartum, feme-
ilor însărcinate care prezintă oricare dintre următorii 
factori de risc: naştere prematură (mai puţin de 37 
săptămâni), ruperea membranelor de mai mult de 18 
ore, febră apărută intrapartum mai mare sau egală cu 
38ºc.

cu toate că există strategii de prevenire şi con-
trol, cazurile de infectare cu sgb nu o să dispară. 
persistenţa acestora ar putea să fie datorată aplică-
rii necorespunzătoare a screeningului şi profilaxiei 
intrapartum cu antibiotice sau chiar eşecului trata-
mentului cu antibiotice. lipsa specificitatii sem-
nelor clinice, numărul mare de cazuri infraclinice 
(nou-născuţi aparent sănătoşi) pot întârzia diagnos-

ticul şi iniţierea tratamentului infecţiei perinatale 
[13,15,21,22,24,24].

Scopul acestui studiu a constat în stabilirea inci-
denţei colonizarii materne şi neonatale cu streptococ 
de grup b, identificarea factorilor de risc pentru in-
fecţia perinatală cu streptococ de grup b, depistarea 
precoce a infecţiei în scopul diminuării morbidităţii 
şi mortalităţii neonatale.

Material şi metode. Am întreprins un studiu pro-
spectiv care s-a efectuat în cadrul imsp scm nr.1, 
cuprinzând perechi mamă-nou-născut din primele 6 
luni ale anilor 2013 şi 2014. prin testul cromoimu-
nologic rapid şi prin cultură am efectuat screenin-
gul pentru portajul femeilor gravide şi din perioada 
postpartum la sgb. de asemenea am investigat şi 
nou-nascuţii din mame colonizate şi/sau cu semne 
clinice evocatoare de infecţie. mărimea eşantioane-
lor de studiu a fost de 549 femei în anul 2013 şi 597 
femei în anul 2014. pentru corelaţii clinico-paracli-
nice au fost investigati 29 copii, din ei 13 născuţi în 
anul 2013 şi 16 în anul 2014.

Rezultate şi discuţii. Colonizarea maternă cu 
Streptococ grup B (SGB). Analizând datele ma-
melor investigate în primele semestre ale anului 
2013 şi 2014, observăm că procentul colonizarii cu 
streptococ grup b a crescut pe contul includerii în 
studiu şi a mamelor cu termenul sarcinii mai mic de 
34 săptămâni de gestaţie. Astfel, în 2013 la cele 549 
de gravide investigate am depistat portaj cu strep-
tococ grup b în 5,5% (30 femei) cazuri şi în 2014 
la 597 de gravide investigate în 6,4% (38 femei) 
cazuri.

în total din cele 1146 gravide examinate, care 
au prezentat factori de risc pe parcursul sarcinii, au 
fost depistate la portaj pozitiv de streptococ grup b 
5,9% (68) femei. în literatura de specialitate, există 
date privitor la predominarea streptococului grup 
b în structura peisajului microbian vaginal: în suA 
rata sgb-purtătoare constituie 5-40% gravide; în 
mexic - 4%; israel - 3%; România - 6,2%; bulgaria 
- 7,8%, conform unui studiu anterior realizat în R. 
moldova în 2007 s-a stabilit o rata de 5%. diferen-
ţele de frecvenţă (2,5%-40%) a depistarii de strep-

Fig. 1. Rezultatele analizelor privind colonizarea 
cu SGB la gravide
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tococ grup b sunt legate de localizarea diversă a 
sectoarelor de unde se colectează mostra, diferenţa 
metodelor de cercetare, precum şi neomogenitatea 
socio-economică si aspectul naţional al grupuri-
lor cercetate. Astfel, dacă gravida e colonizată cu 
streptococ grup b în primul trimestru de sarcina 

nu neapărat va fi colonizată şi în ultimul trimestru, 
deoarece portajul poate avea un caracter tranzitor, 
ondulant sau cronic. studiile efctuate in vitro suge-
reaza că adeziunea microorganizmelor la celulele 
epiteliale ale vaginului depinde de specificitatea de 
tip a antigenului.

Tabelul 1. 
Ponderea diferitor factori de risc la gravidele incluse în studiu pentru infecţia cauzată de SGB (%) 

Factori de risc 2013 2014
infecţia tractului reno-urinar 29 31
infecţia tractului genital 19 23
infecţia intrauterină 40 38
Alte infecţii 18 19
polihidramnioza 26 22
Ruperea prematură a membranelor 1,2 2,2
perioada alichidiană > 18 ore 8,3 8,5
naştere prematură 4,8 4,2
naşteri premature în antecedente 1,2 0,9
copii anteriori cu infecţie 4,4 3,9
bacteriurie 5,6 6,1
Febră în naştere 1,9 1,3
corioamnionită 4,5 4,1
purtătoare de HbsAg 9 7,5
malformaţii fetale 3,2 2,9
endometrita în naştere anterioară 0,6 0,9
Avorturi spontane > 2 5,6 5,4
mortalitate perinatală 6,4 5,8

drept criteriu de selectare a gravidelor pentru 
sreeningul la streptococ grup b a fost luată prezen-
ţa factorilor de risc la gravide. deoarece factorii de 
risc implicaţi în transmiterea infecţiei ante- şi intra-
natal sunt diverşi şi polimorfi, fiind adeseori asocaţi 
cu factorii de mediu si socio-economici, un accent 
deosebit s-a plasat pe studierea factorilor de risc pre-
zenţi la gravidele din ţara noastră şi manifestarile lor 
în raport de termenul de gestaţie al gravidei. Factorii 
de risc cert pentru infecţia nou-născutului la femei-
le putrătoare de streptococ grup b au fost: travaliul 
prematur, primiparitatea, existenţa unui copil in fa-
milie cu infecţie, ruptura prematură a membranelor, 
febra în timpul travaliului, infecţia tractului urinar, 
perioada alichidiană mai mare de 18 ore. la femeile 
gravide streptococul grup b poate fi cauza cistite-
lor, amnionitelor, endometritei şi chiar a mortinata-
lităţii. ocazional el poate fi cauza endocarditei sau a 
meningitei la femei în perioada de lăuzie, dacă ele 
au avut infecţia tractului urinar sau abcese pelviene 
[18,21,22,27].

Colonizarea maternă si colonizarea neonatală 
cu Streptococ grup B. examinid copiii din mamele 
sgb pozitive observăm la nou-născuţi o colonizare 
care se menţine practic la acelaşi nivel în anii 2013 
şi 2014, chiar dacă avem o colonizare mai mare la 

femeile gravide. Astfel, în anul 2013 rata de coloni-
zare a nou-născutilor celor 30 de femei cu streptococ 
grup b a fost de 15,54%, iar în 2014 a celor 38 de 
femei sgb pozitive de 16,38%.

vârsta celor 29 mame cu portaj la streptococ 
grup b a alcătuit: cea medie - 27,68 ani, maximă - 
34,1 ani şi minimă - 21,2 ani. Astfel, în studiul din 
anul 2013 mamele au fost de vârstele: 10% < 18 ani, 
5% - 19-20 ani, 52% - 21-29 ani şi 33% - 30-35 ani, 
comparativ cu anul 2014 când 51% din femeile in-
vestigate au fost de 21-29 ani şi alte 49% de 30-35 
ani. observăm în ambele perioade ale studiului că 
vârsta mamelor colonizate cu sgb este preponderent 
21-29 ani, ceea ce corespunde cu datele din literature 
de specialitate care arată ca femeile primipare şi de 
vârsta tânară sunt preponderant colonizate cu strep-
tococ grup b. 

per total 68,57% din femeile studiate au fost pri-
mipare şi 31,43% multipare. în 80% de cazuri naşte-
rea a avut loc pe cale vaginală şi 20% din cazuri prin 
operaţie cezariană.

profilaxia intrapartum cu antibiotice a fost aplica-
tă în 8,57% cazuri în pofida faptului că gravidele au 
prezentat factori de risc care ar fi necesitat profilaxia 
intrapartum cu antibiotic.

greutatea medie la naştere a nou-născuţilor cu 
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streptococ grup b a fost de 3051,4 g, cu valorile ma-
ximă de 3800 g şi minimă de 1500 g. nu există vreo 
corelaţie între greutatea copilului la naştere şi nivelul 
colonizării cu sgb, găsindu-se o corelatie mai strân-
să cu prezenţa factorilor de risc.

vârsta medie de gestaţe a copiilor incluşi în 
studiu a fost de 38,7 săptămâni, cea maximă de 41 
săptămâni şi cea minimă de 32 săptămâni. ponderea 
copiilor prematuri a constituit 3,4% în studiul din 
2013 şi 14,28% în cel din 2014. la fel şi vârsta de 
gestaţie nu are o predilecţie pentru rata colonizării cu 
streptococ grup b, în 2014 fiind constatată o rată mai 
înaltă la copiii prematuri.

din semnele clinice evocatoare pentru infecţie 
la nou-născut s-au înregistrat preponderent semnele 
cutanate, cu o creştere în 2014 (50%), comparativ 
cu anul 2013 (38,09%), cele cardio-vasculare - 
23,80% în studiul din 2013, comparativ cu 28,57% 
în anul 2014 şi cele neurologice 22,85% în anul 
2014, comparativ cu 19,04% cazuri în anul 2013. 
din contra, semnele digestive s-au înregistrat mai 
rar în anul 2014 (14,28% cazuri), comparativ cu 
anul 2013 (33,33% cazuri), precum şi cele respira-
torii 17,14% în anul 2014, comparativ cu 19,04% 
cazuri în anul 2013 fapt cel mai probabil legat de 
serotipurile prevalente de streptococ grup b în di-
feriţi ani.

septicemia neonatală la nou-născuţii colonizaţi 
cu sgb s-a înregistrat la 13 (5%) din copii în anul 
2013 şi la 16 (11%) copii în anul 2014.

centrul pentru controlul maladiilor (cdc) a de-
monstrat că incidenţa infecţiei neonatale a diminuat 
în ultimii 20 ani prin aplicarea ghidurilor de profi-
laxie intrapartum cu antibiotice administrate gravi-
delor cu factori de risc pentru infecţia neonatală cu 
sgb iar ulterior si a gravidelor cu rezultate pozitive 
la sreeningul universal prin cultură recto-vaginală la 
35-37 săptămâni gestaţie (perioada care poate fur-
niza coeficienţi acceptabili de previziune a unui test 
pozitiv sau negativ pentru colonizarea în momentul 
naşterii) [17,19,22,27].

Colonizarea şi infecţia neonatală cu Strep-
tococ grup B. se consideră ca testul “standard de 

aur” pentru detectarea colonizarii cu sgb este cul-
tura, care este însă, neaplicabila pentru screeningul 
intrapartum, deoarece rezultutul se obtine tardiv, în 
72 ore, nu poate fi utilizat pentru profilaxia bolii ne-
onatale precoce[11;12;16;27].

în mare parte la nou-născuţii din studiu hemo-
cultura a fost negativă. la cei care au avut infectie 
precoce manifestată prin stare septicemică, au fost 
prezente toate semnele anamnestico-clinice şi para-
clinice evocatoare pentru infecţie, cu toate că hemo-
cultura a fost sterilă. toţi ei au avut nevoie de trata-
mentul cu antibiotice.

următoarele combinaţii microbiene s-au relevat 
în hemocultură: în 2,72% cazuri e. coli + sgb, în 
2,28% cazuri e. coli + str.epidermidis, în câte 0,9% 
cazuri e. coli + str. hominis, e. coli + ent. Aerogino-
sa, str. epidermidis + corinebacteria şi în 0,45% ca-
zuri str.saprofiti + corinebactria. cea mai virulentă 
combinaţie s-a dovedit a fi e.coli + sgb şi e. coli + 
str. hominis, care în toate cazurile s-a manifestat cu 
infecţie clinică, celelalte asocieri de agenţi bacterieni 
în studiul dat au fost mai puţin incriminate în realiza-
rea infecţiei la nou-născut. 

Concluzii:
1. Rata de portaj pozitiv de streptococ grup 

b printre femeile cu factori de risc infecţios a fost 
5,9%.

2. studiul efectuat în două perioade de timp echi-
valente a demonstrat că formele severe de boală ne-
onatală sunt mai frecvente, fapt care poate fi explicat 
prin creşterea numarului de mame colonizate sau 
prin tulpinile mai invazive de sgb.

3. cunoaşterea factorilor de risc şi a semnelor 
clinice de debut contribuie la depistarea precoce a 
infecţiei. şansele de a depista precoce infecţia cresc 
la asocierea mai multor factori de risc pentru acelaşi 
caz. 

4. Rolul cheie in depistarea factorilor de risc in-
fecţioşi revine anamnezei din perioada sarcinii şi 
naşterii prezente, precum şi evenimentelor din sarci-
nile, naşterile anterioare.

5. profilaxia intrapartum cu antibiotic admiinis-
trată cu cel puţin 4 ore înainte de naştere este inter-

Fig. 3. Semne clinice evocatoare de infecţie la nou-născutFig. 2. Colonizarea maternă şi neonatală
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venţia care ar permite scăderea riscului de infecţie 
neonatală.

6. incidenţa colonizării şi a infectiei neonatale cu 
sgb variază în funcţie de amploarea investigaţiilor 
efectuate.
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Summary

TUBERCULOSIS AND CHILDREN'S HEALTHCARE IN THE NEONATAL PERIOD.

Key word: tuberculosis, newborn, BCG vaccination, post – vaccination complications.
Introduction. The international and national practice shows that the epidemiological situation of tuberculosis 

(TB) remains under tension.That's why the children's healthcare is one of the most important problems of the modern 
medicine. 

Aim. The TB prevention and prophylaxis optimization measures in the newborns healthcare. 
Material and methods. Official statistical data on TB and BCG vaccination, working in a hotbed of TB. 
Results. The basic accent in the children's contemporary healthcare of TB has three stages in a child's life: prenatal, 

perinatal and postnatal. The newbron BCG vaccination is an effective method in TB prophylaxis. In addition to the 
newborn TB vaccination there are sanitary and chemoprophylaxis in case of child's contact with a patient with active 
TB. 

Conclusion. Contemporary knowledge and interdisciplinary cooperation of the specialists from TB prophylaxis and 
control sphere leads to maintaining childen's healthcare.

Резюме

туберкулез И охрАнА зДоровья Детей в неонАтАльноМ ПерИоДе ЖИзнИ

ключевые слова: туберкулез, новорожденный ребенок, вакцинация бцЖ, постпрививочные ослож-
нения.

введение. Мировая и отечественная практика показывает, что эпидемиологическая ситуация по тубер-
кулезу (ТБ) остается напряженной, в связи с чем охрана здоровья детей является одной из важных проблем 
современной медицины. 

цель. Анализ мер защиты новорожденных от ТБ и оптимизация профилактики. 
Материал и методы. Официальные статиcтические данные по ТБ и иммунизации БЦЖ, работе в очагах 

туберкулезной инфекции. 
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результаты. Современная концепция охраны здоровья от ТБ включает три этапа в жизни ребенка: пре-
натальный, пери – и постнатальный периоды. Вакцинация БЦЖ новорожденных является эффективным ме-
тодом профилактики ТБ. Дополняют её санитарная и химиопрофилактика в случае контакта ребенка с боль-
ным активным ТБ. 

заключение. Современные знания и междисциплинарное взаимодействие специалистов в области профи-
лактики и борьбы с ТБ позволят обеспечить защиту здоровья детей. 

Introducere. în pofida realizărilor înregistrate 
şi progreselor produse în strategia de depistare, di-
agnostic şi tratament al tuberculozei (tb), situaţia 
epidemiologică rămâne tensionată, deoarece tb re-
prezintă una dintre cele mai semnificative probleme 
ale medicinei contemporane. conform datelor orga-
nizaţiei mondiale a sănătăţii (oms), 1/3 din popula-
ţia globului pământesc este infectată cu Mycobacte-
rium tuberculosis. în majoritatea cazurilor persoane-
le infectate suportă forme latente de infecţie. Anual, 
se înregistrează între 8 şi 9 milioane de cazuri noi de 
îmbolnăvire şi 1.5 - 2 milioane de decese prin tb. 
Aproximativ 1 milion de cazuri de tb reprezintă co-
pii sub vârsta de 15 ani [1,2].

din păcate, în Republica moldova care se numără 
printre cele 18 ţări cu cea mai mare povară a tb în 
regiunea europeană, de asemenea persistă această 
adversitate epidemiologică. incidenţa globală a tu-
berculozei (cazuri noi + recidive ) la 100 de mii de 
locuitori în aa. 2014-2015 a alcătuit - 99,7 şi 88,4; 
incidenţa tuberculozei pulmonare (cazuri noi) - 72,0 
şi 62,5. mortalitatea prin tb – 12,5 şi 10. 

Rata incidenţei tb la copii de vârsta 0 - 17 
ani, pentru aceşti ani, s-a majorat respectiv până la 
19,7 şi 18,8 la 100 mii de locuitori copii. în struc-
tura morbidităţii, ponderea numărului total de copii 
diagnosticaţi cu caz nou de tb a reprezentat 4,8% 
în 2014 şi 5,2% în 2015. cazuri de decese prin tb 
la copii în 2015 nu au fost. în anul 2014 2 copii au 
decedat de tb.

în aceste conditii, cheia pentru combaterea infec-
ţiei tb poate fi optimizarea măsurilor de diagnostic, 
de tratament şi de prevenire, inclusiv imunoprofila-
xia. şi, deşi discuţiile şi dezbaterile cu privire la efi-
cacitatea vaccinului anti-tb nu încetează nici până 
în prezent, experienţa internaţională şi naţională 
arată că imunizarea cât mai precoce cu vaccin bcg 
a copiilor previne infectarea cu Mycobacterium tu-
berculosis şi procesele diseminate [3,4]. de aceea, 
potrivit raportului oms la Asambleea a 67-a în ge-
neva, mai 2014, a fost adoptată o nouă strategie pen-
tru controlul tb pentru perioada de după anul 2015 
”the end tb strategy”.

pentru elucidarea problemelor existente în ocro-
tirea sănătăţii copiilor, ne-am stabilit drept scop în 
primul rând, să studiem statutul imunoprofilaxiei 
(vaccinarea cu bcg), precum şi profilaxia sanitară 
şi tratamentul preventiv în cazul contactului tb al 
copilului nou-născut, ţinând cont de afirmaţiile me-
dicinei bazate pe dovezi. în opinia noastră, această 

abordare integrată a problemelor studiate în contex-
tul situaţiei epidemiologice a tb din republică va 
oferi o oportunitate de a dezvălui cauzele inciden-
ţei tuberculozei la copii în primele luni ale vieţii. în 
acelaşi timp, extrem de importantă devine evaluarea 
analitică a factorilor de risc asociaţi cu starea de 
sănătate a mamei în perioada antenatală, intra - şi 
perinatală. şi, în special, trebuie cercetată tb la fe-
meile gravide şi cele care alăptează cu privire la in-
fectarea fătului în timp ce se deplasează prin canalul 
de naştere sau la aplicarea nou-născutului la piept. 
cea mai mare atenţie trebuie acordată datelor anam-
nestice epidemiologice de familie şi celor sociale în 
contextul tuberculozei. toate aspectele anterior iden-
tificate au determinat relevanţa problemei abordate 
în articol, precum şi necesitatea unei dezbateri ample 
în comunitatea medicală de obstetricieni-ginecologi, 
neonatologi, pediatri, imunologi, ftiziopneumologi, 
medici de familie.

Scopul. studierea măsurilor de protecţie a nou-
născuţilor către infecţia tuberculoasă şi optimizarea 
sistemului de activităţi preventive.

Material şi metode. Au fost analizate datele 
statistice oficial raportare referitoare la imunopro-
filaxie, inclusiv monitorizarea reacţiilor postvacci-
nale bcg şi avizele de declaraţie şi investigaţie a 
complicaţiilor după imunizarea copiilor cu vaccinul 
bcg. A fost studiată documentaţia medicală a copi-
ilor şi mamelor.

Rezultate şi discuţii. în prezent imunizarea cu 
vaccinul bcg a câştigat recunoaşterea în multe ţări 
ale lumii, este inclusă în programul extins de imu-
nizare, este prevăzută în programul de imunizare in 
majoritatea ţărilor. conform recomandărilor oms, 
vaccinarea se efectuează în primele zile după naş-
tere. este dovedit faptul că introducerea vaccinului 
bcg ofera protecţie împotriva tb milliare şi menin-
gitei tb. eficacitatea vaccinării bcg la noi în ţară 
este confirmată şi prin faptul că incidenţa meningitei 
tuberculoase s-a redus evident până la cazuri unice, 
iar în aa. 2007 - 2010, 2012, 2013 şi 2015 nu s-au 
înregistrat asemenea cazuri. de asemenea, în struc-
tura morbidităţii la copii tb forma dominantă este 
tb ganglionilor limfatici intratoracici. vom remarca 
faptul că în anul 2015 s-a înregistrat o creştere sem-
nificativă a numărului de cazuri de tb la copiii nei-
munizaţi cu vaccin bcg din diferite motive (naşte-
rea în străinătate, refuzul părinţilor, patologie soma-
tică a nou-născuţilor). drept rezultat, că tb la aceşti 
copii a evoluat cu manifestări clinice pronunţate deja 
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la vârsta de 3-4 luni de viaţă. luând în considerare 
etapele imunopatogenetice în infecţia cu micobacte-
rii, putem afirma că infectarea s-a produs în perioada 
neonatală. 

bcg - este un vaccin care conţine bacterii vii ate-
nuate derivate de la Mycobacterium bovis, fiind uti-
lizat în imunoprofilaxia tb din anul 1920. gradul de 
acoperire anual cu vaccin bcg al copiilor sub vârsta 
de 1 an în ţara noastră este de 98-99%. practica de a 
refuza vaccinarea bcg este condiţionată nu doar de 
educaţia sanitară defectuoasă şi plegată de către me-
dici neonatologi si medicii de familie, dar, de aseme-
nea, şi de publicitatea negativă în mass-media, care 
pune la îndoială efectul protectiv al vaccinului bcg 
împotriva tuberculozei. în plus, un număr anumit de 
contraindicaţii medicale de a vaccina nou-născutul 
se datorează abordării subiective a medicilor-neona-
tologi în determinarea acestor contraindicaţii. 

o atenţie deosebită necesită cazurile de infect-
are cu Hiv, care are un impact semnificativ asupra 
practicii de utilizare a vaccinului bcg. imuniza-
rea copiilor născuţi de femeile cu infecţie Hiv se 
efectuează conform calendarului naţional de vaccin-
are preventivă. dar, deoarece imunodeficienţă poate 
condiţiona dezvoltarea generalizării infecţiei bcg, 
copiilor cu prezenţa semnelor de imunodeficienţă 
nu li se introduce vaccinul bcg. îngrijorarea cu 
privire la siguranţa imunizării copiilor născuţi de 
femeile infectate cu Hiv este justificată, dar întârz-
ierea imunizării poate duce la o creştere a incidenţei 
tuberculozei. din păcate, în situaţia epidemiologică 
complexă de astăzi, nu putem întotdeauna prote-
ja copilul atât de infecţia cu Hiv cât şi de infect-
area cu micobacterii şi îmbolnăvirea ulterioară de 
tuberculoză. 

Factori semnificativi de risc pentru tb la copiii 
cu infecţie Hiv perinatală sunt contactul cu pacienţii 
cu tb activă, absenţa vaccinării anti-tb, defecte în 
examinarea radiologică a adulţilor din anturaj, su-
pravegherea defectuoasă în instituţiile medicale, un 
comportament deviant al membrilor familiei. 

una dintre problemele imunizării bcg este riscul 
de dezvoltare al complicaţiilor postvaccinale. vac-
cinul bcg ca şi orice alt vaccin viu, poate provoca 
un proces specific în locul injectării sau forme ge-
neralizate cu leziuni osoase. studiul efectuat asupra 
frecvenţei complicaţiilor postvaccinale a demonstrat 
că în anul 2014, din 44697 copii vaccinaţi 91 au 
avut complicaţii. indicele frecvenţei complicaţiilor 
postvaccinale a fost de 203, 6 la 100 de mii copii 
vaccinaţi. în anul 2015, din numărul de 44525 de 
copii vaccinaţi – 103 au dezvoltat complicaţii, in-
dicele frecvenţei complicaţiilor postvaccinale fiind 
de 203, 6. în general, complicaţiile au fost de carac-
ter local. structura frecvenţei complicaţiilor în anul 
2015 a fost următoarea: limfadenita – mai frecvent 
axilară, mai rar supra şi subclaviculară - 97 (94,2%) 

cazuri, abces rece - 4 (3,9%), osteită - 2 (1,9%) ca-
zuri. spre deosebire de cele mai multe complicaţii 
ale vaccinărilor preventive, cele ale vaccinării îm-
potriva tuberculozei nu se manifestă imediat. Aces-
tea sunt observate în primul rând de mama copilului 
sau de medicul de familie în timpul unei examinări 
de rutină (monitorizarea reacţiilor postvaccinale 
normale) şi la adresare. în general, putem constata 
că imunizarea cu vaccin bcg este indicată copiilor 
nou-născuţi în condiţii de maternitate. Acest lucru se 
datorează atât introducerii vaccinului şi dezvoltarea 
unui răspuns imun la copil până ca nou-născutul să 
poată fi infectat cu agentul cauzal al tb, precum şi 
pentru a evita posibilitatea de complicaţii postvac-
cinare asociate cu apariţia patologiei somatice. in-
dicatorii complicaţiilor postvaccinale pot fi reduşi 
în cazul unei evaluări adecvate a stării de sănătate 
a copilului vaccinat, a starii de sănătate al mamei în 
timpul sarcinii şi respectării tehnicii vaccinării. s-a 
observat că nou născuţii mamelor cu patologie so-
matică, obstetricală-ginecologică, cu evoluţie com-
plicată a sarcinii şi naşterii au prezentat un grup cu 
risc perinatal sporit de complicaţii după imunizarea 
cu bcg. complicaţiile postvaccinale pot fi legate 
de asemenea: de proprietăţile biologice ale tulpinii 
vaccinului bcg, de încălcările tehnicii de admi-
nistrare intradermică a vaccinului, nerespectarea 
contraindicaţiilor la vaccinare, nerespectarea dozei 
în administrarea vaccinului. măsurile de ocrotire a 
sănătăţii copilului şi monitorizarea se iniţiază deja în 
perioada prenatală. în timpul vizitelor femeilor gra-
vide la medicul de familie se elucidează starea ei de 
sănătate. conform datelor noastre, în aa. 2014-2015 
30 femei cu tb activă erau însărcinate şi au născut. 
în cazul în care pacienta urmează tratament antitu-
berculos, este foarte important ca gravida să nu-l 
întrerupă. tratamentul femeilor gravide cu tb este 
la fel de necesar pentru binele lor şi pentru binele 
copilului. Administrarea corectă a medicamentelor 
anti-tb indicate de specialist conform schemei este 
de o mare importanţă pentru un rezultat favorabil 
al sarcinii şi vindecarea mamei copilului. în acelaşi 
timp, regimul de tratament este semnificativ ajustat 
pentru a se evita efectele adverse asupra fătului. în 
managementul gravidelor cu tb activă şi în perioada 
post-partum a pacientelor cu tuberculoză activă tre-
buie să fie considerată posibilitatea (deşi foarte rar) 
de infectare intrauterină a fătului, infectarea în tim-
pul naşterii sau în primele zile de viaţă ale copilu-
lui. din punct de vedere practic, diferenţa dintre tb 
congenitală, intranatală şi tb postnatală precoce nu 
este esenţială. cele mai frecvente simptome clinice 
ale tb în aceste cazuri sunt: nou-născutul stagnează 
în creştere şi în pondere, se depistează icter, hepato-
splenomegalie, limfadenopatie, depresie sau iritabil-
itate a sistemului nervos central, febră sau simptome 
de pneumonie acută (cianoză, dispnee, tuse, raluri 
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umede şuierătoare pe toate câmpurile pulmonare). 
prognosticul bolii este determinat de diagnosticul 
corect şi în timp util. conform datelor literaturii 
de specialitate, mortalitatea prin tb în rândul nou-
născuţilor fără tratament este de 38%.

este foarte important să menţionăm faptul că 
mamele bolnave de tb care alăptează copilul pot 
administra medicamente antituberculoase şi trebuie 
să fie supuse tratamentului complet. Acesta este cel 
mai bun mod de a preveni transmiterea infecţiei cu 
micobacterii copilului. în cazul în care mama care 
alăptează este baciliferă, este neapărată nevoie ca ea 
să limiteze contactul apropiat cu copilul, iar în tim-

pul alăptării să-şi acoperă nasul şi gura cu o mască 
specială. 

o sarcină nu mai puţin importantă în prevenirea 
tb cu care se confruntă medicii ftiziopneumologi, 
reţeaua medicală generală inclusiv medici de familie 
şi serviciul de sănătate publică sunt măsurile nec-
esare în cazul nou-născutului sănătos care intră în 
contact apropiat familial cu un bolnav tb. informaţii 
despre copiii născuţi în focare de infecţie bacilifere, 
inclusiv mdR şi în focarele de familie nebacilifere 
din republică sunt prezentate în table (fără datele din 
regiunea de est). 

Таbelul 1.
Caracteristica copiilor născuţi din focare de TB în aa. 2014-2015.

Anii
numărul copiilor născuţi din focare de tuberculoză

focar mbt+ focar mbt- necesitau сhimioprofi laxie din ei primit chimoprofilaxie
total din ei mdR

2014 30 11 16 21 19
2015 48 26 15 21 18

studiul pe care l-am realizat a arătat că, din 
numărul total al nou-născuţilor aflaţi în contact fami-
lial, în 30 de cazuri sursa principală de infecţie a fost 
mama, în restul cazurilor infecţia s-a înregistrat la 
buneii, taţi, matuşi, unchi, fraţi sau surori mai mari. 
desigur, pericolul “focarului de tuberculoză” pentru 
nou-născut creşte în prezenţa pacientului bacilifer cu 
rezistenţă la medicamente antituberculoase şi în con-
diţiile socioeconomice precare.

Analiza datelor epidemiologice şi practica noas-
tră clinică ne demonstrează că copiii din primele luni 
de viaţă, şi nou-născuţii în special, nu sunt protejaţi 
de tb, deoarece mecanismele de formare a imuni-
tăţii naturale, înnăscute, nu se realizează pe deplin 
în timpul acestei perioade de vârstă. prin urmare, 
sugarilor vaccinaţi cu bcg în maternitate şi ajunşi 
acasă în focar de infecţie tb trebuie să li se asigure 
un regim de izolare pentru perioada de timp necesară 
formării imunităţii specifice. 

Concluzie. situaţia epidemiologică tensionată a 
tuberculozei, inclusiv în rândul copiilor, observată în 
ultimii ani în ţara noastră, solicită măsuri stringente, 

mijloace stabile şi metode bine definite de combatere 
a bolii. o metodă eficientă pentru prevenirea tb este 
vaccinarea bcg, aplicată în masă la nou-născuţi, 
chiar dacă este ”umbrită” de posibilitatea apariţiei 
complicaţiilor postvaccinale. vaccinarea împotriva 
tuberculozei este o măsură preventivă foarte eficientă 
importantă, cu condiţia că se aplică şi măsuri com-
plexe de altă natură, printre care cele mai importante 
sunt izolarea copiilor, efectuarea chimioprofilaxiei 
pentru a preveni infectarea cu Mycobacterium tu-
berculosis. pentru a asigura monitorizarea eficientă 
a acestor copii este foarte importantă continuitate a 
măsurilor aplicate în instituţiile primare de asistenţă 
medicală şi serviciul de ftiziopneumologie.

conceptul modern de ocrotire a sănătăţii îm-
potriva infecţiei tuberculoase în perioada neonatală 
constă din trei etape principale în viaţa unui copil: 
prenatală, peri şi postnatală. de aceea, se impune 
necesitatea pregătirii obiective în domeniul preveni-
rii tb şi screeningului bolii nu doar a specialiştilor 
ftiziopneumologi dar şi a obstetricienilor - ginecolo-
gi, neonatologilor, pediatrilor, medicilor de familie.
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Summary

MECONIAL ASPIRATION - RISK FACTORS AND RESUSCITATION EFFECTIVENESS

Respiratory pathology is quite frequent during neonatal period. Meconial aspiration sindrom is diagnosed in 5-15% 
of children born naturally. 

The purpose of this study is to highlight the causes of this pathology and ways to decrease perinatal mortality in 
case of meconium aspiration. 

It was studied a group of 35 newborns at ICŞOSM si C with Meconium Aspiration Syndrome 
The main cause of neonatal mortality was non timely detection of fetal distress. 
Was studied a primary volume of resuscitation in delivery room depending on the status of newborn
It recommends more closely monitoring of pregnant women who belong to risk groups for Meconial aspiration sin-

drom, monitoringthe fetal statusof cardiovascular system reactivity, frequency of breathing, spontaneous motility and 
neonatal muscular tone. 

Neonatal resuscitation need to be performed depending on the overall condition of the child. 

Резюме

АсПИрАцИя МесонИя- фАкторы рИскА И эффектИвность леГочной реАнИМАцИИ

Дыхательная патология довольно часто встречается в неонатальном периоде. Синдром аспирации мекония 
диагностируется у 5-15% детеи рожденных естественным путем. 

Целью данной работы являлось, выделить причины этой патологии и пути снижения перинатальной 
смертности в случае aспирации мекония. 

Была изучена группа из 35 новорожденных из IMSP IMşi С с синдромом аспирации мекония. 
Основной причиной смертности новорожденных была своевременно определение страдания плода. Был 

изучен обьем первичной реанимации в родзале в зависимости от состояния новорожденных. 
Рекомендованно более внимательно следит за беременными женщинами, которые входят в группу риска по 

САМ, контроль состояния плода - сердечно-сосудистой системы, частоты дыхания, и спонтанной моторики 
и мышечного тонуса. Неонатальная реанимация должна быть выполнены в зависимости от общего состояние 
ребенка. 

© larisa crivceanchi, ludmila oclanschi, irina pintea, l. pintea

patologia aparatului respirator este frecventă în 
perioada neonatală. 

Aspiraţia meconială este diagnosticată la aproxi-
mativ 1% din toţi nou-născutii, dar dupa diferţti au-
tori, depistarea meconiului în apele amniotice variază 
de la 5 la 15%. 

este stabilită o dependenţă intre frecvenţa depistă-
rii apelor meconiale în naştere de termenul de gestaţie. 
meconiul în apele amniotice se depistează mai des în 
sacina la termen (67,7%)si suprapurtată(32,9%). în 
cazul nasterii premature, se întâlneste mai rar-în 2-4%. 

sAm se observă mai des la nou-născuţii, care au 
suportat hipoxie ante-sau intranatală si cei nascuti în 
asfixie. în acest caz apare spasmarea vaselor mezen-
teriale, creşterea peristaltismului intestinal, relaxarea 
sfincterului anal si pasajul de meconiu-eşirea lui in 
apele amniotice. Factorii de risc, sunt copil exceptio-

nal de gras, sarcina suprapurtata, circulara de cordon 
in jurul gâtului, anomalia activitatii de naştere, insufi-
cienţa fetoplacentară. 

letalitatea în caz de sAm atinge 10% din cauza 
complicaţiilor ce survin. 

cele mai frecvente sunt sindromul pierderii de aer, 
care include emfizema plamânilor, pneumomediastinum, 
pneumotorax, pneumopericard, pneumoperitoneum. 
Frecventa depistarii acestor sindroame la nou-nascuti, 
după diferiti autori variza 1-2% din toti nou-nascuţiii. 

Sarcini:
1. studierea factorilor de risc, care conduc la apa-

riţia meconiului in apele amniotice. 
2. studierea eficacitătii resuscitării neonatale în 

caz de meconiu in apele amniotice. 
3. Analizarea rezultatului resuscitării neonatale 

primare. 



83

Importanţă practică:
1. depistarea celor mai frecvenţi factori de risc ai 

sAm dau posibilitatea prognosticării existentei meco-
niului în apele meconiale şi permiţând evitarea aspira-
ţiei antenatale sau intranatale a meconiului. 

2. este recomandabilă folosirea metodelor adec-
vate de resuscitare primară in caz de ape amniotice 
meconiale. 

3. e necesar de luat în considerare patologia con-
comitentă a nou-născutului şi faptul aspiraţiei an-
tenatale sau intranatale a meconiului de catre făt la 
prognozarea volumului resuscitarii nou-născutului, 
inclusiv la intubarea traheii. 

Întroducere
sindromul de aspiraţie este o problemă mai puţin 

studiată în neonatologie, fapt legat de dificultaţile în 
diagnostic şi cauze multiple. 

în structura principalelor cauze a mortalităţii fătu-
lui, aspiraţia cu ape meconiale ocupă locul 5 alături de 
trauma obstetricală. 

în acelasi timp, printre cauzele mortalităţii neona-
tale la nou-născuţi, sindromul aspiraţiei masive ocupă 
locul 7. în ultimii ani se observă o tendinţă de mic-
şorare a numarului copiilor decedaţi în urma sindro-
mului de aspiraţie. Aceste schimbari se datorează în 
primul rând noilor metode de control monitorizat a 
stării antenatale şi intranatale a fătului, creşterii ratei 
de operaţii cezariene, efectuate din diverse indicaţii. 

meconiul în apele amniotice se întălneşte aproxi-
mativ în 10% din toate naşterile, iar în sarcina supra-
purtată – în 30-40%. 

Frecvenţa medie a sindromului de aspiraţie, după 
diferiţi autori variază între 2 şi 3%. 

diagnosticul timpuriu şi profilaxia sindromului de 
aspiraţie rămâne o rezervă pentru micşorarea în con-
tinuare a indicilor morbidităţii ii şi mortalităţii peri-
natale. 

sAm se întîlneşte mai des la copiii, născuţi la ter-
men şi la cei suprapurtaţi. dupa datele 

sAm se întîlneşte la copiii maturi în 67,7%, iar la 
suprapurtaţi în 32,9%. 

eliminarea de meconiu mai des se întîlneşte la co-
piii cu masa mai mare de 3500, iar la copii cu masa 
mai mica de 2000g. meconiul se elimină foarte rar, 
cea ce se datorează atăt acumularii neănsemnate a me-
coniului în intestinele fătului căt şi a sensibilităţii scă-
zute a intestinului unui făt ptematur la starea hipoxică. 

Etiologia SAM
e stabilită o legătură clară între evaluarea clinică 

a sarcinii şi naşterii, starea fătului şi a nou-născutului, 
născut cu aspiraţie de meconiu. 

Facorii ce contribuie la dezvoltarea sindromului de 
aspiraţie la nou-născuţi sunt:

1. patologiile sarcinii(gestoza, bolile cardio - vas-
culare şi maladiile cronice pulmonare, diabetul zaha-
rat, maladiile rinichilor)

2 . izoimunizarea

3. incompatibilitatea RH
4. vârsta inaintată a mamei
5. sarcină suprapurtată mai mare de 40 săpt. 
6. naşterea întîrziată 
7. Anomaliile activităţii de naştere(discoordonarea 

forţelor de contracţie), folosirea îndelungată şi neraţi-
onală a substanţelor uretrotonice în naştere la deregla-
rea iniţială a stării fătului

8. Făt exceptional de gras
9. circulara de cordon
10. Hipoxia cronică intrauterină a fătului
Asfixia neonatala
Hipoxia şi asfixia antenatală şi/sau intranatală con-

duce la spasmarea vaselor mezenteriale, creşterea pe-
ristaltismului intestinal, relaxarea sfincterului anal şi 
la pasajul meconiului –ieşirea lui în apele meconiale. 

în caz de hipoxie intrauterină, la făt apar inspiraţii 
convulsivante adînci, în timpul cărora, meconiul, îm-
preună cu apele amniotice, poate nimeri în plămâni. 
circulara de cordon în jurul gâtului, strangularea lui, 
stimulează reacţia vagală şi pasajul meconiului, chiar 
în lipsa asfixiei. 

Cauzele hipoxiei fătului şi a asfixiei nou-născutu-
lui s-ar putea de divizat în 4 grupuri:

1. patologia maternă
-hemoragiile obstetricale (la dezlipirea de pla-

centă, placenta praevia, ruptură de uter), bolile de 
sânge(anemia, leucoza şi a.)

-stările de şoc
-maladiile cardio- vasculare(viciile cardiace con-

genitale şi dobândite cu dereglări de hemodinamică)
-maladiile sistemului respirator (astmul bronşic, 

pneumoniile)
-orice intoxicaţii
2. patologia hemodinamicii utero-placentare şi 

ombilicale. 
-patologia ombilicală (noduri ombilicale, circulara 

de cordon în jurul membrelor, prolapsul cordonului, 
presarea ombilicului la prezentaţie pelviană)

-hemoragii (dezlipirea placentei, placenta praevia)
-dereglări ale hemodinamicii placentare în urma 

schimbării distrofice a vaselor(la gestoze, sarcină su-
prapurtată)

-anomaliile activităţii de naştere (travaliu prelun-
git, sau naştere rapidă, discoordonarea forţelor de con-
tracţie.)

3. cauzele legate de făt
- maladiile genetice ale fătului
- boala hemolitică a nou-născutului
- anomaliile congenitale ale sistemului cardio- 

vascular
- infecţia intrauterină
- trauma cerebrală a fătului
4. blocarea totală sau parţială a căilor respiratorii 

(este caracteristcă doar în asfixia neonatală). 
Patogenia. surfactantul este sintetizat de celulele 

alveolare epiteliale de tip 2 şi de celulele bronhiolare 
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(celulele clar). producţia lui începe la 20-24 săpt. de 
gestaţie. eliberarea mai intensă are loc în timpul naş-
terii . 

surfactantul îndeplineşte următoarele funcţii: îm-
piedică colabarea alveolelor la expir, protejează plă-
mânii de leziunile epiteliului şi contribuie la clearen-
ceul mucocliliar, are o activitate bactericidă împotriva 
microbilor gr+ şi stimulează reacţia macrofagală a 
plămînilor, participă la reglamentarea microcirculaţi-
ei în plămâni şi a permeabilităţii pereţilor alveolari, 
împiedică dezvoltarea edemului pulmonar. Funcţia de 
bază a surfactantului –micşorarea tensiunii superfi-
ciale şi menţinerea stabilităţii alveolare. surfactantul 
mai are şi alte funcţii, menţinerea deschisă a căilor 
respiratorii de calibru mic şi un component imunitar 
important. 

tAbloul clinic. sAm se întîlneşte mai des 
la nou-născuţii la termen şi cu greutate destul de 
mare. În anamneza mamei deseori sunt observate 
folosirea analgeticelor in naştere, analgezia gene-
rală, operaţie cezariană şi a. La copiii suprapurtaţi 
deseori se observă colorarea unghiilor, pielii şi a 
cordonului ombilical. 

la percuţie se depistează regiuni de matitate, aus-
cultativ-respiraţia diminuată sau aspră cu raluri cre-
pitante. zgomotele cordului asurzite, posibil- suflu 
sistolic. la dereglarea hemodinamicii periferice – te-
gumentele marmorate şi edemaţiate. se micşorează 
excreţia urinei. în bAb – hipoxemie şi acidoză mixtă. 

simptome:
1. colorarea neînsemnată cu meconiu. Apele de 

culoare verzuie. de obicei nu aduce la complicaţii la 
nou-născut şi nu necesită tratament. 

2. colorarea medie cu meconiu. sunt posibile 
complicaţii la nou-născuţi. 

3. colorarea intensă cu meconiu. Apele amniotice 
de culoare verde întunecată. cantitatea mare de meco-
niu în apele amniotice creşte considerabil riscul aspi-
raţiei şi al derglărilor respiratorii grave la nou-născut. 

starea nou-născuţilor de obicei este cu insuficienţă 
respiratorie severă, cu participarea în respiraţie a muş-
chilor auxiliari, raluri multiple în plămâni. majoritatea 
copiilor dezvoltă hipertensiune pulmonară persisten-
tă, leziuni infecţioase ale plămînilor-traheobronşite, 
pneumonii. deseori copiii necesită vAp îndelungat, 
în urma căreia apar pneumonii asociate de ventilator, 
provocate de klebsiela, enterobacterii şi alţi microbi 
gr negativi, alţii –pneumotorax. 

semne de aspiraţie a apelor amniotice în perioada 
intranatală pot fi:activitatea motorie crescută a fătului, 
apariţia respiraţiei patologice cu frecvenţă şi ampli-
tudine înaltă, mai ales de tip gAsping, micşorarea 
tonusului fătului, micşorarea reactivităţii sistemului 
cardio- vascular a fătului în prima perioadă de naşte-
re, micşorarea oxigenării sângelui arterial al fătului. 
Activitatea fătului este direct proporţională cu oxige-
narea lui şi este un indicator important în creşterea şi 

dezvoltarea fătului. micşorarea activităţii fătului este 
un indicator precis al hipoxiei intrauterine. Activitatea 
motorie a fătului se înregistrează de la 5 săptămâni. 

există 2 tipuri de mişcări respiartorii:
1 -mişcări repiratorii cu inspir îndelungat şi frec-

venţă joasă a respiraţiilor
2 -respiraţie rapidă neregulată cu durata de la câte-

va secunde, la o oră. 
Respiraţia spontană a fătului este indusă de hiper-

capnie şi acidoza metabolică. 
mişcările respiratorii ale fătului pot fi obsevate de 

la 10 săpt. de gestaţie, ele sunt episodice şi sunt des-
părţite de perioade de apnee. spre sfărşitul sarcinii, se 
înregistrează perioade îndelungate de mişcări respira-
torii şi ale fătuuli cu durata de 20-60 minute, care se 
repetă fiecare 60-90 minute. Frecvenţa respiraţiei este 
în medie-40-60 pe min. 

Activitatea respiratoie a fătului e mărită la 2 - 3 
ore după alimentarea mamei şi corespunde cu creşte-
rea nivelului de glucoză în săngele ei. 

Diagnosticul SAM
un rol important în diagnosticul sAm au datele 

clinice şi anamnestice. pacientele, care fac parte din 
grupul de risc au nevoie de un monitoring minuţios în 
timpul sarcinii, mai ales în trimestrul 3, de stabilirea 
stării funcţionale a fătului, aprecierea reactivităţii sis-
temului cardio- vascular al lui, aprecierea activităţii 
motorii, frecvenţei şi tipului mişcărilor respiratorii, 
tonusului muscular. 

o metodă foarte informativă este cercetarea activi-
tăţii respiratorii a fătului în naştere la prezenţa meco-
niului în apele amniotice. ea va permite supraveghe-
rea stării fătului în decursul travaliului, prognosticul 
perinatal şi schimbarea la timp a planului de terminare 
a travaliului în interesele copilului. 

lipsa activităţii motorii şi respiratorii a fătului este 
una din reacţiile compensatorii la stresul de naştere, în 
acelaşi timp, această activitate, în caz de hipoxie cro-
nică intrauterină, poate aduce la dezvoltarea sindro-
mului de aspiraţie, mai ales în caz de ape amniotice 
meconiale. 

copilul născut în ape meconiale va fi examinat mi-
nuţios. monitorizarea parametrilor esenţiali (tempe-
ratura, frecvenţa cardiacă, frecvenţa respiraţiei, ecg, 
tA, saturaţia), Hemograma+Hematocritul, analiza 
generală de urină, glucoza sângelui, bAb, electroliţii, 
radiografia cutiei toracice. 

Tratament
Resuscitrea in sala de nastere in caz de meconiu în 

apele amniotice:
dezobturarea căilor respiratorii se efectuează îin-

dată după naşterea capului, fără a lua în consideraţie 
cantitatea de meconiu. pot fi folosite catetere cu dia-
metru mare (12F sau 14F) sau para. 

chiar dacă s-a efectuat sanarea minuţioasă, la 20-
30% din nou-născuţi cu meconiu pe piele, el se va găsi 
şi în trahee. dacă apele amniotice conţin meconiu, 
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respiraţia lipseşte, tonusul muscular este scăzut, , Fcc 
mai puţin de 100 pe min, se efectuează laringoscopia 
directă pentru aspirarea meconiului, cu intubarea ul-
terioară. 

majoritatea nou-născuţilor, care necesită reanima-
re, sunt în stare de hipoxie. prin urmare, dacă la copi-
lul nou-născut, care respiră de sine stătător, în proce-
sul de stabilizare se observă cianoza, bradicardie sau 
alte semne de detresă, e indicată folosirea o2 100%, 
până nu va fi stabilită necesitatea în manipulări supli-
mentare. sursa de oxigen va avea un flux de 5 l/min. , 
se va plasa cît mai aproape de faţă, pentru a face con-
centraţia mai mare. cantitatea de oxigen trebuie să fie 
satisfăcătoare pentru ca pielea si mucoasele copilului 
să devină roze. dacă după excluderea oxigenului, ia-
răşi apare cianoza, îngrijirea ulterioară trbuie să inclu-
dă contolul concentraţiei oxigenului în aerul inspirat 
şi monitoringul saturaţiei sângelui arterial. 

Materiale si metode
s-a efectuat cercetarea şi analiza datelor a 35 de 

copii care s-au născut în apele amneotice meconiale. 
cercetarea a durat timp de 2 ani 2014-2015. pe baza 
fişelor de reanimare au fost estimate măsurile de re-
animare, aplicate în secţia de profil a clinicii imsp 
institutul mamei şi copilului. 

toţi nou-născuţii au fost separaţi în 2 grupuri :
i. nou-născuţii vii, ce constituie - 31 (88%)copii;

ii. nou-născuţii, care au murit în scurt timp după 
reanimarea acordată - 4(12%);

de asemenea fiecare din aceste grupuri a fost îm-
părţită în 2 subgrupuri :

i. a. copii născuţi în apele amniotice murdare 
-25(80%);

i. b. copii născuţi în apele cu aspect de ”piure de 
mazăre”-6(20%);

ii. a. copii, născuţi în ape amneotice murdare 
-1(25%);

ii. b. copii, născuţi în apele amniotice cu apect de 
”piure de mazăre”- 3(75%);

Tabelul 1 
Copii investigaţi

Distribuţia nou-născuţilor după termenul de gestaţie 

termenul de 
gestaţie

gr. i
n-31

gr. ii
n-4

nr. total de 
observaţii

nr. 
abs. % nr. 

abs. % nr. 
abs. %

la termen 21** 67,7 1 25 22* 62, 8
suprapurtaţi 10** 32,2 3 75 13* 37, 1

p*<0, 01(între 1 şi total) p **<0, 001(între i şi a ii)

conform tabelului dat, 88% de copii au suprave-
ţuit, inclusiv 60% de copii, născuţi la termen şi 28% 
suprapurtaţi.

Tabelul 2
Caracteristica anamnezei obstetricale:

patologii materne gr. i gr. ii nr. total
nr. abs. % nr. abs. % nr. abs. %

Anemia 28** 90, 3 3 75 31* 88, 5
patologia renală 10** 32, 2 3 75 13* 37, 1
toRcH-infecţii 4 12, 9 1 25 5 14, 3
patologia cardiovasculară 1 3, 2 1 25 2 5, 7
patologia pulmonară 1 3, 2 0 0 1 2, 8
bolile endocrine 1 3, 2 0 0 1 2, 8
Anamneza obstetricală complicată 6* 19, 3 2 50 8 22, 8
Anamneza ginecologică complicată 11** 35, 5 1 25 12 34, 3
p**<0, 01(i-iii) p*<0, 001(i-total)

conform anamnezei obstetricale, cel mai frecvent se întâlnea anemia şi patologia renală. Aceste patologii au 
prevalat în ambele grupuri. 

Tabelul 3
Caracteristica sarcinii şi naşterii:

Fundalul dezvoltării fetale gr. i gr. ii nr. total
nr. abs % nr. abs. % nr. abs. %

toxicoză 4 12, 9 1 25 5 14, 3
boli cronice ale sistemului hepatic 2 6, 4 0 0 2 5, 7
circulara cordonului ombilical 10* 32, 2 0 0 10 28, 6
eminenţa naşterii premature 1 3, 2 1 25 2 5, 7
insuficienţă feto-placentară 2 6, 4 1 25 3 8, 5

p*<0, 001(i-ii)

32% de copii sau născut cu circulara de cordon în jurul gîtului. iar 12% de mame, au avut toxicoză în timpul 
sarcinii. 
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Tabelul 4
Analiza volumului măsurilor de reanimare:

paşii reanimării i. a i. b ii. a ii. b
nr. abs. % nr. abs. % nr. abs. % n. abs. %

pasul A: dezobturarea căilor respiratorii 15** 48, 4 4 12, 9 1 25 3 75
o2 100% 1 3, 22 2 6, 45 1 25 3 75
stimularea tactilă 0 0 0 0 0 0 0 0
intubarea endotrheală 0 0 0 0 1 25 3 75
ştergerea 15** 48, 4 6 19, 3 1* 25 3 75
lanţul cald 15** 48, 4 6 19, 3 1 25 3 75
pasul b 4 12, 9 1 3, 22 1 25 3* 75
vAp 1 3, 22 1 3, 22 1 25 3* 75
pasul c 2 6, 45 1 3, 22 1 25 3* 75
pasul d 1 3, 22 1 3, 22 1 25 3* 75

p**<0, 001(ia-iia) p*<0, 01(ib-iib)

Fig. 1

Fig. 2
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toatre etapele resuscitării au fost efectuate la 2 co-
pii din primul grup, şi la 4 copii din grupul ii (18%

4 copii au decedat în sala de nastere (12%)

distribuţia după:   distribuţia după: 
metoda de naştere:   sex: 
operaţia cezariană- 13  fete -13
pe cale naturală -22   băieţi -22

Tabelul 5
Distribuţia după scorul Apgar

scorul ApgAR 1 min. 5 min. 
< 3 3 3
4-6 19 11
> 7 9 21

Fig. 3

Fig. 4

Tabelul 6 
Distribuţia după valorile PH-ului

pH sala de naştere la internare în secţie
< 7, 0 4 4

< 7, 15 4 7
< 7, 25 4 16
> 7, 3 0 6

Concluzii
1. printre factorii de risc în dezvoltarea sAm, se 

numără

•	primul loc îl ocupă anemia gravidelor (90%)
•	circulara de cordon în jurul gâtului (32, 2%)
•	gestoza (13%)
•	patologia renală (10%)
•	boli cronice ale sistemului hepatic
2. mai des meconiu în apele amniotice se depistea-

ză în sarcina la termen şi cea suprapurtată. Astfel, copii 
născuţi la termen au fost 67, 7%, iar suprapurtaţi 32, 3%, 
totodată printre copii decedaţi 75% au fost suprapurtaţi

3. majoritatea copiilor (22%) s-au născut pe cale 
naturală
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Recomandări
1. se impune monitoringul minuţios al gravidelor, 

care alcătuiesc grupul de risc, mai ales în trimestrul 
iii al sarcinii. 

2. se va efectua starea fătului, a reactivitaţii car-
dio- vasculare a lui

3. Analgezia adecvata a travaliului cu scopul mic-
şorării hiperventilării gravidei, legată de stresul dolo-
ric, care este de fapt cauza hipoxiei şi, ca urmare a 
micşorării hemodinamicii placentare şi fetale. 

4. la efectuarea resuscitării neonatale se va lua în 
considerare şi patologia concomitentă a copilului şi 
aprecierea prognosticului. 
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Summary

сONSEqENCES OF THE ASPHYXIA AND OBSTETRICAL TRAUMA AT NEw-BORN

Conducted clinical, laboratory and instrumental studies in 2809 children hospitalised during 4 years in the Depart-
ment of Neurology and Pathology of the newborn, within the Mother and Child Institute, allowed to define what are 
the consequences of asphyxia and birth trauma among newborn babies born in hospitals of different levels and outline 
ways of solving existing problems.

Резюме

ПослеДствИя ГИПоксИческИх И трАвМАтИческИх роДовых ПорАЖенИй 
у новороЖДенных Детей

Проведенные клинико-лабораторно-инструментальные исследования 2809 детей поступивших за 4 года 
в отделение неврологии и патологии новорожденных Института Матери и Ребенка позволили определить 
каковы последствия асфиксии и родовой травмы среди новорожденных детей родившихся в роддомах разного 
уровня, наметить пути решения имеющихся проблем.

© boboc A., caraman A., ecaterina boboc, Ala jitarciuc

Actualitatea studiului. cele mai severe consecin-
ţe parvenite datorită asfixiei şi traumelor perinatale 
sunt paraliziile cerebrale, porencefaliile, hidrocefaliile 
dobândite, care se întâlnesc la sugari chiar din prime-
le 2-3 luni de viaţă, deoarece în perioada neonatală 
procesul decurge rapid şi/sau fulminant indiferent de 
etiologie. este deja bine cunoscut că gradul hemora-
giilor intraventriculare (Hiv) şi hemoragiilor perien-
triculare (Hpv) sunt direct proporţionale cu dilatarea 
progresantă ventriculară şi rata mortalităţii (Fig.1).

severitatea 
hemoragiei

Rata 
mortalităţii

(%)

dilatarea progresantă 
ventriculară

(% din supravieţuitori)
gr.i 5 5
gr.ii 10 20
gr.iii 20 55
gr.iv 50 80

Fig. 1. Prognosticul HIV/HPV

Hemoragiile dobândite constituie 22-25% din toate 
hidrocefaliile şi de 5-10 ori mai frecvent la copiii pre-
maturi, fiind direct proporţională gradului de prematu-
ritate (2,3). prevalenţa paraliziei cerebrale (pc) variază 
de la 1,5 în ţările economic mai dezvoltate până la 2,5 
în ţările în curs de dezvoltare. creşterea ratei pc se da-
torează numărului în creştere al copiilor supravieţuitori, 
născuţi cu masa sub 1000 gr.(4,5). dilatarea spaţiului 

subarahnoidean, interemisferic, sistemului ventricular, 
cisternelor cerebrale, atrofia cerebrală, formaţiunile 
chistice masive unice sau multiple polimorfe sunt cele 
mai frecvente constatări imagistice ultrasonore (usg) 
şi tomografice cerebrale (tc) la copiii cu pc (6,7). în 
Republica moldova (Rm) lipsesc datele despre inci-
denţa şi diversitatea formelor de hidrocefalii, ventricu-
lomegalii, microcefalii, porencefalii dobândite. morbi-
ditatea neonatală generală în Rm a crescut de la 267,8 
până la 383,6 la fel şi al copiilor născuţi la termen de 
la 183,1 în 2009 până la 308,3 în 2012. incidenţa unor 
afecţiuni a căror origine se situează în perioada peri-
natală la nou-născuţii născuţi la termen a crescut de la 
135,9 la 223,2 pe când este în descreştere la prematuri 
de la 1784,3 până la 1660,0 respectiv la 1000 nou-năs-
cuţi vii. Analizând dinamica incidenţei traumatismelor 
obstetricale se observă o scădere de la 9,5 până la 6,6 la 
normoponderali şi de la 12,7 până la 10,3 la prematuri 
la 1000 nou-născuţi vii. în structura morbidităţii afecţi-
unilor snc, se observă o majorare a incidenţei de rup-
tură şi hemoragie intracraniană datorită traumatismului 
obstetrical de la 0,4 la 0,9 şi o scădere a hemoragiei 
intracraniene nontraumatică de la 2,2 la 1,9, hipoxiei 
intrauterine şi asfixia obstetricală de la 17,4 la 16,2, alte 
leziuni ale snc datorită traumatismului obstetrical de 
la 6,1 la 5,7. indicele natalităţii pe aceeaşi perioadă e în 
uşoară descreştere de la 11,4 până la 11,1 la 1000 locu-
itori, numărul copiilor prematuri se menţine în limitele 
de 4,66 şi 4,59 respectiv la 1000 copii născuţi vii (8). 
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Scopul studiului. Analiza retrospectivă a seche-
lelor neurologice cauzate de afectarea hipoxi-trauma-
tică a nou-născuţilor spitalizaţi în secţia neurologie 
şi patologie nou-născuţi imsp im şi c (în continuare 
- „secţie”) pe anii 2009 - 2012. 

Materiale şi metode. Au fost supuşi studiului 
2809 copii cu vârsta 0-4 luni care s-au aflat în secţie 
pentru investigaţii şi tratament specializat în decurs de 
4 ani. din toţi copiii examinaţi 660 (23,5%) au fost 
nou-născuţi născuţi la termen, în 198 (7,0%) cazuri 
au decurs cu convulsii neonatale, 172 (6,1%) cu sin-
drom bulbar, 161 (5,7%) cu edem cerebral, 281 (10%) 
cu hemoragii intracraniene dintre care 119 (4,2%) cu 
Hiv/Hpv şi 162(5,8%) – subarahnoidiene, în 493 
(17,5%) cazuri au fost depistate diverse afecţiuni ale 
sistemului nervos periferic, 300 (10,7%) – trauma ţe-
suturilor moi şi în 69 (2,4%) – fractură de oase.

copiii au fost împărţiţi în 2 grupuri: lotul I – 422 
(15%) cazuri cu leziuni cerebrale hipoxi-ischemice, 
lotul II – 281(10%) cazuri cu traumatisme obste-

tricale (hemoragii intracerebrale, subarahnoidiene, 
intraventriculare, hematom intracerebral, subdural). 
menţionăm că copiii cu afecţiuni ale sistemului ner-
vos periferic, trauma ţesuturilor moi n-au fost incluşi 
în studiu din cauza lipsei sechelelor neurologice. 

Rezultate şi discuţii. prin studiul prospectiv al 
datelor statistice a 2809 copii spitalizaţi în secţie la 
943 (33,6%) cazuri s-au stabilit diverse forme de 
sechele neurodevelopmentale. toţi copiii au fost su-
puşi unui examen clinic, instrumental şi de laborator 
minuţios, consultaţi la necesitate de către specialiştii 
clinicii. în structura morbidităţii copiilor ce au supor-
tat severe afecţiuni hipoxi-ischemice şi traumatisme 
obstetricale, expuşi investigaţiilor pe parcursul aflării 
lor în secţie se observă o creştere de 2 ori a incidenţei 
ventriculomegaliilor şi atrofiei cerebrale, de 1,5 ori a 
porencefaliei, s-a micşorat nesemnificativ incidenţa 
cazurilor de retard psihomotor şi microcefalie secun-
dară (Fig.2).

Denumirea sechelelor
a.2009 a.2010 a.2011 a.2012

Abs. %o Abs. %o Abs. %o Abs. %o
Ventriculomegalie 49 76 55 83 105 141 103 131
Retenţie psihomotorie 86 134 113 171 87 118 99 130
Atrofie cerebrală 18 28 20 31 14 21 51 71
Porencefalie 16 25 18 27 20 31 31 41
Microcefalie secundară 17 26 22 33 21 31 5 6
Paralizie cerebrală 11 18 33 51 37 50 15 20

Fig.2. Evoluţia cazurilor de sechele neurologice ce ţin de afecţiunile hipoxi-ischemice şi 
traumatice obstetricale la 1000 copii examinaţi în secţie. 

din luna iunie a. 2008 s-a început evaluarea neu-
rodevelopmentală a copiilor după sistema bayley. pe 
parcursul a.a. 2009 - 2013 în cabinetul de evaluare ne-
onatală s-au luat la evidenţă 302 copii (41 în a. 2009, 
79 în a. 2010, 57 în a. 2011, 60 în a. 2012 şi 65 copii 
în a. 2013) născuţi la termen, externaţi din secţie. din 
237 copii luaţi la evidenţa centrului de evaluare neona-
tală pe perioda a.a. 2009-2012 au împlinit la finele a. 
2013 vârsta de 2 ani - 177 copii, dintre care numai 86 

(48,6%) s-au prezentat pentru evaluare. morbiditatea 
neurologică la vârsta de 2 ani în grupul copiilor care au 
suportat o asfixie şi respectiv un traumatism obstetrical 
diferă după gravitatea afecţiunii şi locul naşterii. din 86 
copii care au atins vârsta de 2 ani, 66 au suportat asfixie 
şi 20 - traumatisme grave. în 57 cazuri (66,3%) naşte-
rea a avut loc la maternităţile de nivelul i, dintre care 
15 (26,3%) au ieşit cu pc, 11 (23,6%) – cu disfuncţii 
cerebrale minimale (dcm) (Fig.3). 

Asfixie (n=66) Traume obstetricale (n=20)
niv I niv II niv III niv I niv II niv III
 abs, %  abs, %  abs,%  abs, %  abs, %  abs,%

Sănătoşi 17 (26,0%) 2 (3,0%) 6 (9,1%) 5 (25,0%) 0 (0%) 6 (30,0%)
Paralizie cerebrală 12(18,2%) 3 (4,5%) 4 (6,1%) 3 (15,0%) 0 (0%) 1 (5,0%)
Microcefalie secundară 1 (1,5%) 1(1,5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
DcM 9 (13,6%) 1 (1,5%) 4 (6,1%) 2 (10,0%) 0 (0%) 0 (0%)
Epilepsie simptomatică 1 (1,5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (5,0%)
Alte 5 (7,6%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (10,0%) 0 (0%) 0 (0%)
Total 45 (68,2%) 7 (10,6%) 14 (21%) 12 (60,0%) 0 (0%) 8 (40,0%)

Fig.3. Repartizarea sechelelor neurologice depistate la copiii evaluaţi la vârsta de 2 ani, care au suportat asfixie şi 
traume obstetricale, raportaţi la nivelul de referire al naşterii.
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Factori care au adus la complicaţiile sarcinii şi naş-
terii, ce au dus la dezvoltarea pc, pe primul plan se 
află stimularea medicamentoasă a naşterii cu 18 afec-
tări hipoxi-traumatice dintre care 9 (50%) cazuri s-au 

soldat cu pc, respectiv s-a depistat pc în 3 cazuri din 
16 cu insuficienţa forţelor de contracţie, 2 din 7 cu 
hipoxia cronică fetală şi 2 din 7 - hipertenzia arterială 
indusă de sarcină (HtAis) (Fig. 4).

Factori de risc Asfixie (n=66) Copii cu PC 
(n=19)

Tr.obstetric. 
(n=20)

Copii cu PC 
(n=4)

HTA IS 5 (7,6%) 2 (10%) 2 (20%) 0 (0%)
Preeclampsie 2 (3,0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Hipoxie fetală 7 (10,6%) 2 (10%) 0 (0%) 0 (0%)
rDiu 2 (3,0%) 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%)
Insuf. forţelor de contracţie 11 (16,7%) 3 (15%) 5 (25%) 0 (0%)
Inducere medicam. naşterei 10 (15,1%) 7 (35%) 8 (40%) 2 (50%)
Naştere prelungită/accelerată 3 (4,5%) 0 (0%) 2 (20%) 2 (50%)
Nastere obstructivă 2 (3,0%) 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%)
Discoordonanţa forţ.contracţii 1 (1,5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Patologie cordon ombelical 3 (4,5%) 1 (5%) 4 (20%) 0 (0%)
Complicaţii infecţioase 5 (7,6%) 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%)
Lichid amniotic meconial 3 (4,5%) 2 (10%) 3 (15%) 0 (0%)

Fig. 4. Factorii ce ţin de complicaţiile sarcinii şi naşterii, depistate la copiii cu PC în vârstă de 2 ani 
care au suportat asfixie şi traumatism obstetrical.

examinând căile de naştere la cei 86 copii în vârstă 
de 2 ani cu afecţiuni hipoxi-ischemice şi traumatis-
me obstetricale s-a depistat că 79 (91,9%) s-au născut 
per vias naturalis şi 7(8,1%) prin operaţie cezariană 
(Fig.5). 

Căile naşterii
Lot asfixii 

(n=66)

lot 
traumatisme

(n=20)
abs % abs %

Per vias naturalis 60 (91%) 19 (95%)
0p. cezariană 6 (9%) 1 (5%)

Fig. 5. Corelaţia căilor de naştere cu asfixia şi trauma-
tismul obstetrical. 

Analizând corelaţia prezentaţiei fătului, folosirea 
diverselor manopere în timpul travaliului la cei 23 copii 
cu pc s-a determinat că 1 copil s-a născut în prezentaţie 
fesieră, 2 – podalică, 17 – craniană dintre care la 3 a fost 
aplicat vacuum extractorul şi la 1 copil – forcepsul; 3 
copii s-au născut prin operaţie cezariană (Fig.6).

Modalitatea naşterii
PC (n=19) 
din lotul 

asfixii

PC (n=4) 
din lotul 

traumatisme 
prezentaţie craniană
	vacuum extracţie
	Forceps extracţie

11 (57,9%)
2 (10,5%)
1 (5,26%)

2 (50%)
1 (25%)
0 (0%)

prezentaţie fesieră 0 (0%) 1(25%)
prezentaţie podalică 2 (10,5%) 0 (0%)
operaţie cezariană 3 (15,8%) 0 (0%)

Fig. 6. Corelaţia căilor de naştere şi 
folosirea manoperelor în travaliu cu PC.

conform literaturii de specialitate, greutatea la 
naştere reprezintă un factor de prognostic al viabilită-
ţii în ansamblu, însă odată cu depăşirea normelor per-
centilice naşterea per vias naturalis devine un factor 
agravant în dezvoltarea pc. conform studiului efec-
tuat nu s-a putut ajunge la o concluzie clară, deoarece 
datele sunt dispersate practic în toate grupele de greu-
tăţi cu mici devieri între ele (Fig.7). 

Grautatea la nastere (gr.) Lot asfixii 
(n=66)

copii cu PC 
(n=19)

Lot traumatisme 
(n=20)

copii cu PC 
(n=4)

2000-2499 2 (3.0%) 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%)
2500-2999 12 (18,2%) 7 (36,8%) 5 (25%) 0 (0%)
3000-3499 26 (39,4%) 5 (26,3%) 6 (30%) 3 (75%)
3500-3999 16 (24,3%) 3 (15,8%) 6 (30%) 1 (25%)
 > 4000 10 (15,1%) 4 (21,1%) 2 (10%) 0 (0%)

Fig.7. Greutatea la naştere în lotul I şi II.
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Analiza dinamicii scorului Apgar în lotul i (grupul 
copiilor născuţi în asfixie, depistaţi cu pc la vârsta de 
2 ani) denotă o creştere de la 10 (52,6%) la 13 (68,4%) 
a numărului de copii cu asfixie moderată către a 5-a 
minută după naştere, probabil pe contul decompen-
sării stării metabolice instalate mult mai precoce şi/
sau resuscitării inadecvate. totodată frecvenţa asfixiei 

severe scade de 3 ori, respectiv de la 7 (36,8%) până 
la 2 (10,5%), însă această situaţie oricum induce dez-
voltarea pc. în cazul copiilor cu pc din lotul celor 
traumatizaţi frecvenţa asfixiei severe scade pînă la 
zero la a 5-a minută şi se dublează incidenţa asfixiei 
moderate (Fig.8). 

Fig. 8. Scorul Apgar la 1 şi 5 minute după naştere în cazurile cu PC la vârsta 2 ani

Fig. 9. Scorul Apgar la 1 şi 5 minute după naştere în loturile I şi II la vârsta 2 ani.

în lotul i se observă o scădere uşoară a cazurilor 
cu asfixie moderată de la 29 (44%) la 1 min până la 
27 copii (41%) către a 5-a minută. scade de 2 ori nu-
mărul copiilor cu asfixie severă de la 16 (24%) la 7 

(11%). în cazul copiilor din lotul ii, frecvenţa asfixiei 
moderate creşte de la 4 (20%) la 11 (55%) copii, pro-
babil pe contul conduitei incorecte în timpul naşterii 
şi/sau resuscitării neadecvate (Fig.9).

scorul compus obţinut prin intermediul metodei 
bayley, ne-a permis să identificăm următorii indici de 
intelectualitate (iq): mai mare de 115 - iq de perfor-
manţă pentru orice vîrstă de evaluare, 85-115 - iq de 
normalitate, 84-70 - iq retard mediu şi mai mic de 69 
- iq retard sever (Fig. 10, 11). 

Concluzii:
1. copiii cu afecţiuni hipoxi-ischemice şi trauma-

tisme obstetricale ale snc şi periferic necesită inves-
tigaţii şi tratament specializat la centrul perinatologic 
nivelul iii. 

2. transportarea în utero a tuturor gravidelor în te-
men gestaţional 24-34 s.g. la nivelul iii.

3. interzicerea naşterilor premature, suprapurtate, 
cu copii macrosomi şi operaţiilor cezariene în mater-
nităţile de nivelul i.
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4. studierea rentabilităţii funcţionării maternităţi-
lor sub 300 naşteri anuale.

5. organizarea echipelor mixte, permanente pen-
tru transportarea nou-născuţilor.

6. Activizarea serviciului medical prespitalicesc în 
trimiterea la evaluare neurodevelopmentală a tuturor 
copiilor luaţi la evidenţa centrului de evaluare neona-
tală în termenii stabiliţi. 
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Fig.10. Scorul compus şi IQ în lotul I şi II la vârsta 2 ani.

Fig.11. Scorul compus şi IQ în lotul I şi II cu PC la vârsta 2 ani.
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HIPOXIA PERINATALĂ ÎN GENEZA LEZIUNILOR NEURONALE INTESTINALE LA COPII 
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Summary

PERINATAL HYPOXIA IN THE ETIOLOGY OF INTESTINAL NEURONAL DYSPLASIAS IN CHILDREN

After examination of 2859 children with dysfunctions of intestinal passage and evacuation 469 patients with neu-
ronal intestinal dysplasias were selected, in which risk factors were assessed. There were established that 78,3% of 
patients have had in the anamnesis one or more pathologic circumstances which led to perinatal hypoxia. The clini-
cal, neurophysiologic and imaging monitoring of the bowel passage and evacuation disturbances in these children in 
100% revealed the presence of constipations from the birth, later associated with endogenous intoxication, abdominal 
distension, encopresis, physical and mental asthenia, and neurologic disturbances. The study results confirmed the 
clinical concordance of perinatal hypoxia and severe constipation, which indicates the possibility of eventual intestinal 
neuronal dysplasia as a result of hypoxia and explains the necessity of early implication of pediatricians and pediatric 
surgeons in the diagnostic and treatment processes. 

Резюме

роль ПерИнАтАльной ГИПоксИИ в Генезе нейронАльноГо ПовреЖДенИя 
толстоГо кИшечнИкА у Детей

В результате обследования 2859 детей с хроническим колостазом, у 469 из них выявлены нейрональные 
повреждения толстого кишечника. Изучение преморбидного фона у этих больных позволило нам выявить у 
78,3% из них один или несколько неблагоприятных факторов вызывающих перинатальную гипоксию различной 
степени тяжести. Клинико-параклинический мониторинг в динамике выявил, что все они с рождения стра-
дали тяжелым колостазом с последующим проявлением признаков хронической каловой интоксикации, энко-
преза, энуреза, физической и психической астении, неврологической симптоматики и увеличения в объеме жи-
вота. Анализ полученных данных позволил провести параллели между перинатальной гипоксией и тяжелым 
колостазом у этих детей, что предполагает ведущую патогенетическую роль перинатальной гипоксии в по-
вреждении нейрональной иннервации толстого кишечника. Это указывает на необходимость индивидуализа-
ции их лечения с как можно более ранним вовлечением в процесс оздоровления педиатра и хирурга.

© g. boian, v. boian, lilia sinitîna

Introducere. problema luată în studiu este de o im-
portanţă nu numai medicală, ci şi social-economică prin 
faptul că copiii care au suportat o traumă hipoxică în pe-
rioada perinatală ajung în atenţia medicilor cu acuze de 
constipaţie severă, fecalare şi enurezis nocturn, fapt ce 
le afectează statutul lor psiho-emoţional şi le retardează 
dezvoltarea intelectuală [8]. datele literaturii de specia-
litate denotă că, ulterior, 15-20% dintre aceştia dezvoltă 
megadolicocolon secundar, dintre care 5,2-9,5% necesi-
tă intervenţie chirurgicală de corecţie pe cadrul colic [3]. 
Având o evoluţie clinică aparent benignă, marea majori-
tate a părinţilor şi chiar a medicilor ocupă iniţial o pozi-
ţie pasivă, de supraveghere a acestor pacienţi, neglijând 
momentul oportun pentru asistenţa medicală efectivă 
[9]. ulterior, contingentul respectiv de bolnavi migrează 
de la un specialist de profil la altul, ajungând în ultimă in-
stanţă la chirurg cu acuze de impacţie intestinală severă, 
meteorism, fecalomi, prolaps rectal etc. în aceste condi-
ţii chirurgul este impus de situaţie să asigure un examen 

clinico-paraclinic aprofundat pentru a evita omiterea 
unor patologii organice de colon. Analizând literatura 
de specialitate, noi am constatat prezenţa unei informaţii 
superficiale în ceea ce priveşte impactul factorilor de risc 
în dezvoltarea disfuncţiilor digestive cauzate de leziunile 
neuronale intestinale la copii [4]. în sursele studiate au-
torii abordează doar parţial maladiile perinatale ca factori 
declanşatori ai constipaţiilor severe, encoprezei şi enu-
rezisului nocturn. Analizând retrospectiv 32 de factori 
potenţiali de risc, predecesori ai sindromului de colos-
tază cronică la copii, cercetătorii preocupaţi de această 
problemă au constatat în anamneză frecvenţa înaltă a hi-
poxiei perinatale şi enterocolitei ulcero-necrotice [6, 10]. 
în opinia lor, trauma perinatală în 77,7% din cazuri este 
însoţită de colostază cronică, care în 27,8% se asociază 
cu encopreză şi disfuncţii micţionale. deşi fiziopatologia 
acestui subiect rămâne încă incomplet percepută, unii 
autori consideră că mecanismul realizării lor are loc în 
baza asincronismului anorectal, contracţiei paradoxale şi 
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spasmului patologic al sfincterului anal extern şi ansei 
puborectale [4]. Alţii sunt de părerea că defectul declan-
şării actului de defecaţie la aceşti copii este cauzat de afe-
rentizarea anormală din peretele rectal [1]. meier-Ruge 
w. A. consideră că în unele cazuri disfuncţiile de tranzit 
şi evacuare intestinală sunt rezultatul retardării primare 
a maturizării neuronilor intestinali, iar în alte cazuri sunt 
conseciţă a leziunilor neuronale secundare afecţiunilor 
infecţioase, toxice şi degenerative la nivelul peretelui 
intestinal [2]. posibilitatea existenţei fenomenului secun-
dar al displaziilor neuronale intestinale la copiii cu trau-
mă perinatală a fost pusă în discuţie de sacher p et al., 
care nu exclud geneza lor hipoxică [7]. de remarcat că 
din multiplele mecanisme etiopatogene ale disfuncţiilor 
digestive de tranzit şi evacuare la copii, mai importan-
te pentru chirurg sunt cele determinate de leziunile ne-
uronale intestinale, care frecvent derulează pe fundalul 
anomaliilor anatomo-topografice de colon preexistente 
de la naştere, fapt ce condiţionează dificultăţi diagnos-
tice în diferenţierea şi tratamentul lor individual adaptat 
la etapele precoce ale evoluţiei bolii [1, 5]. după cum 
s-a constatat prin studiile ulterioare, pe măsura creşterii 
copilului, leziunile neuronale intestinale secundare unor 
afecţiuni de diferită geneză cauzală rezultă în inerţie de 
colon, modificări organice în peretele cadrului colic cu 
asocierea megadolicocolonului segmentar sau total, care 
deseori necesită corecţie chirurgicală [8]. nu se exclude 
că una din cauzele majore ale leziunilor neuronale intes-
tinale la copiii cu colostază cronică este trauma hipoxică 
perinatală.

Reieşind din cele expuse, scopul studiului de faţă a 
fost evaluarea şi estimarea hipoxiei perinatale ca factor 
potenţial de risc premorbid în geneza leziunilor neuro-
nale intestinale la copiii cu colostază cronică, rebelă la 
tratament consevator.

Material şi metode. lotul de studiu a inclus 469 
pacienţi cu leziuni neuronale intestinale de colon, se-
lectaţi din cei 2859 copii internaţi şi trataţi în centrul 
naţional ştiinţifico-practic de chirurgie pediatrică 
”natalia gheorghiu” al imsp im şi c pentru colostază 
cronică severă, pe perioada anilor 1990-2015. vârsta 
copiilor luaţi în studiu varia între 6 luni şi 18 ani, băieţii 
au constituit 61,8%, iar fetele - 38,2%. criteriul de in-
cludere în lotul de studiu a fost diagnosticul pozitiv de 
leziune neuronală intestinală, stabilit în urma exame-
nului clinico-paraclinic general şi limitrof multimodal, 
inclusiv imagistica radiologică, examenul neurofizio-
logic şi histomorfologic. în contextul scopului acestui 
studiu de bază a fost examenul histomorfologic multi-
modal, care includea evaluarea modificărilor histochi-
mice ale activităţii acetilcolinesterazei (Ache) după 
karnovsky-Roots, a leziunilor neuronale în plexurile 
nervoase intestinale după metoda bilshovski-gross şi 
testarea imunohistochimică cu anticorpi monoclonali 
nFp, cgA, syp şi nse. testarea neurohistomorfolo-
gică a permis verificarea frecvenţei şi structurii malfor-
maţiilor şi leziunilor neuronale intestinale.

impactul hipoxiei perinatale în geneza leziunilor ne-
uronale intestinale a fost evaluat de noi în baza autop-
siei verbale a mamei, studiului documentaţiei medicale 
primare şi specificului evolutiv al bolii. chestionarul 
elaborat pentru anchetarea cazului clinic viza depista-
rea prezenţei în antecedente a unui sau mai multor fac-
tori nocivi cu acţiune concomitentă sau independentă, 
care ar fi putut favoriza dezvoltarea hipoxiei perinatale, 
şi anume: patologia maternă, anormalităţi în evoluţia 
sarcinii şi travaliului, patologii recent postnatale ale fă-
tului etc. 

prelucrarea statistică a datelor s-a efectuat după me-
toda analizei variaţionale, calculându-se media aritme-
tică (m) şi eroarea mediei aritmetice (m). Aprecierea 
veridicităţii diferenţei valorilor medii (p) s-a efectuat 
prin intermediul criteriului Fisher-student.

Rezultate şi discuţii. examenul clinico-paraclinic 
multimodal ne-a permis să constatăm că printre 469 
copii cu leziuni neuronale intestinale a cadrului colic, 
care au fost evaluaţi de noi, predomina aganglionoza 
(44,1%) şi displazia neuronală intestinală (dni) tip b 
(40,6%). copiii cu aganglionoză izolată şi cei la care 
aganglionoza era combinată cu dni tip b alcătuiau 
52,4% din numărul total al lotului de studiu. în afară 
de aganglionoză, în spaţiul intermuscular şi submucos 
de colon s-a evidenţiat hipertrofia fibrelor nervoase ex-
trinsece, contopite în fascicule îngroşate, contorte cu 
diferit grad de distrucţie şi fragmentare. modificările 
depistate în fibrele nervoase variau în funcţie de nivelul 
biopsiei, forma clinico-evolutivă a bolii şi gradul leziu-
nilor inflamatorii. Aceste modificări purtau un caracter 
congenital sau degenerativ-distructiv. în paralel cu le-
ziunile neuronale şi ale fibrelor nervoase, s-au relevat 
şi alte afecţiuni: degenerescenţă necrotică a axonilor 
şi dendritelor, descomplexarea membranei mielinice, 
pe alocuri, demielinizare completă a fibrelor nervoa-
se, atrofia haotică a fibrelor şi elementelor neuronale, 
în unele cazuri determinându-se doar fragmente izolate 
ale fasciculelor nervoase. în 2,13% din cazuri modifică-
rile descrise se suprapuneau cu hipoganglionoza şi alte 
malformaţii ale plexurilor neuronale de colon (13,2%). 
printre acestea heterotopia plexului submucos (2,34%), 
heterotopia plexului mienteric (1,5%), acalazia sfincte-
rului anal intern cu dni tip b (4,9%), imaturitatea neu-
ronilor ganglionari (2,58%) şi alte leziuni neuronale de 
colon neclasificate (1,9%) (tab.1).

Analiza datelor obţinute în urma examenului neu-
rohistomorfologic la acest contingent de bolnavi ne-a 
permis să constatăm că în 43,5% din cazuri leziunile 
neuronale intestinale erau însoţite de devieri de pozi-
ţie, coaliscenţă şi dimensionale de colon, fără o zonă 
delimitată de stenoză funcţională. pentru aceştia era ca-
racteristică prezenţa ambelor lanţuri ganglionare intra-
murale, însă structura lor morfologică purta amprenta 
proceselor degenerativ-distructive secundare de diferit 
grad şi extindere. totodată, acest examen a relevat fap-
tul că 32,3% din copiii la care patologia în cauză era 
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considerată rezultatul devierilor dimensionale, de pozi-
ţie, coalescenţă sau combinate de colon erau purtători şi 
ai dni tip b. în 20,5% din cazuri anomaliile menţionate 
se asociau cu hipoganglionoză şi alte leziuni neuronale. 
în unele segmente de colon am depistat leziuni neuro-
nale care nu se încadrau în dni tip b, hipoganglionoză 
sau imaturitate ganglionară, dar care aveau în comun 
manifestări de displazie moderată a ganglionilor, defec-
te semnificative ale neuronilor mienterici şi alte leziuni 
de caracter degenerativ-distructiv. la acest lot de copii 
era foarte dificil, fără un studiu histomorfologic speci-
al, să identificăm cauza primară a disfuncţiei intestinale 
de tranzit şi a megadolicocolonului. Rămâne în discuţie 
geneza cauzală a acestor devieri, care puteau fi conse-
cinţă atât a modificărilor de poziţie, fixaţie şi dimen-
sionale de colon, cât şi rezultatul leziunilor neuronale 
intestinale congenitale sau dobândite. este important să 
reţinem că examenul histomorfologic efectuat de noi 
la acest contingent de bolnavi a relevat în lanţul ple-
xurilor neuronale pe lângă ganglioni normali şi gangli-
oni secundar modificaţi, în care neuronii aveau leziuni 
degenerativ-distructive. s-au mai depistat neuroni cu 
arhitectonica denaturată, substituţia neuronilor cu ce-
lule gliale (umbra ganglionilor) cu lezarea contactelor 
interneuronale şi interganglionare. pe alocuri leziunile 
erau severe, ganglionii fiind practic lipsiţi de neuroni, 
posibil în urma unor afecţiuni hipoxice în antecedente.

pentru verificarea impactului hipoxiei în declanşa-
rea leziunilor neuronale intestinale noi am evaluat cli-
nico-paraclinic factorii de risc premorbizi în anamne-
sticul copiilor incluşi în lotul de studiu. s-a constatat că 
78,3% dintre aceştia au prezentat în antecedente factori 
nocivi şi stări patologice însoţite de hipoxie. structura 
şi frecvenţa avestora sunt prezentate în figura 1.

din figura1 rezultă că în procesul dezvoltării intra-
uterine şi recent postnatal asupra organismului acestor 
copii au influenţat un şir de factori nocivi, printre care: 
patologia maternă (65,1%), anormalităţi în evoluţia sar-
cinii (52,8%), anormalităţi în travaliu (48,3%), patolo-
gii recent postnatale ale fătului (72,5%). printre factorii 

nocivi figurează deci un şir de patologii la baza cărora 
stau mecanisme patogenice condiţionate de hipoxie 
care, în raport cu durata acţiunii ei, purta un caracter 
acut sau cronic. nu se exclude că gradul şi profunzi-
mea hipoxiei puteau să condiţioneze apariţia leziunilor 
sistemului neuronal enteric, care este foarte sensibil la 
deficitul aprovizionării cu oxigen.

noi am analizat structura şi frecvenţa afecţiunilor 
materne pe fundalul cărora a evoluat sarcina la aceşti 
copii (fig.2) şi am constatat că în morbiditatea gravi-
delor predominau maladii cu focare cronice sau acute 
de infecţie (48,2%), afecţiuni cardiovasculare şi bron-
hopulmonare (24,4%), afecţiuni ale tractului digestiv 
(51,8%), anemie (27,4%) şi alte patologii (25,9%).

Remarcăm în mod special faptul că patologiile de 
care sufereau mamele acestor copii, cu mult înainte de 
sarcină şi în timpul ei, puteau induce hipoxia cronică 
a fătului. coeficientul de asociere al acestor patologii 
este de 3,75, ceea ce denotă faptul că fătul în timpul 
sarcinii se afla sub influenţa nocivă a trei şi mai mulţi 
factori, care prezintă un pericol real pentru dezvoltarea 
anatomofiziologică normală.

Tabelul 1
Frecvenţa şi structura morfologică a leziunilor neuronale intestinale în lotul de studiu

leziunile malformative neuronale congenitale de colon numărul de bolnavi
Abs. %

Aganglionoză 207 44,1
Aganglionoză + displazie neuronală intestinală tip b 39 8,3
displazie neuronală intestinală tip b 151 32,3
Hipoganglionoză 10 2,13
Alte malformaţii ale plexurilor neuronale de colon: 62 13,18
- Heterotopia plexului submucos 11 2,34
- Heterotopia plexului mienteric 7 1,5
- Acalazia sfincterului anal intern + dni tip b 23 4,9
- imaturitatea ganglionilor neuronali intestinali 12 2,58
- leziuni neuronale de colon neclasificate 9 1,9

totAl 469 100

Fig.1 Structura şi frecvenţa antecedentelor perinatale 
depistate la copiii cu leziuni neuronale intestinale
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un alt aspect important este incidenţa înaltă şi di-
versitatea complicaţiilor obstetricale care au fost depis-
tate în anamneza mamelor acestor copii (fig.3).

în afară de factorii enumeraţi anterior, antecedente-
le obstetricale defavorizau dezvoltarea fătului, condiţi-
onând instalarea hipoxiei şi asfixiei primare. o pondere 
majoră în antecedentele premorbide la aceşti pacienţi a 
revenit traumei mecanice în travaliu (25,4%), malnutri-
ţiei fetale (19,8%), operaţiei cezariene (2,3%), efectele 
adverse ale cărora prezintă risc pentru afectarea hipo-
xică a fătului.

Actualmente impactul hipoxiei perinatale asupra in-
tegrităţii şi dezvoltării ulterioare a inervaţiei intestinale 
intramurale nu este definitiv estimat. nu se exclude că 
mecanismele patogenice condiţionate de antecedentele 
perinatale cum ar fi dereglările discirculatorii, acidoza, 
malnutriţia, infecţia intrauterină, însoţite de hipoxie pe-
rinatală, accidentează dezvoltarea sistemului neuronal 
enteric al acestor copii, cu exod în leziunile neuronale 
intestinale de diferit grad. manifestările clinico-para-
clinice ulterioare ale leziunilor neuronale intestinale, 
variază în funcţie de specificul lor anatomotopografic, 
vârsta copilului şi complicaţiile asociate la momentul 
adresării lor după asistenţă medicală.

Concluzii:
1. evaluarea fundalului premorbid şi a debutului le-

ziunilor neuronale intestinale au permis depistarea în 
anmneza a 78,3% din copiii evaluaţi de noi prezenţa a 
unuia sau mai multor factori cu acţiune nocivă asupra 
organismului în creştere, la baza cărora stă hipoxia.

2. monitoringul clinic şi paraclinic în dinamică al 
disfuncţiilor de tranzit şi evacuare intestinală la aceşti 
copii denotă, în 100% din cazuri, constipaţii de la naş-
tere care se asociau ulterior cu intoxicaţie endogenă, 
distensie abdominală, encopreză, astenie fizică şi psihi-
că, dereglări neurologice. 

3. estimarea paralelei clinice hipoxie perinatală - 
constipaţie severă sugerează prezenţa unei eventuale 
leziuni neuronale intestinale secundare hipoxiei, ceea 
ce motivează necesitatea implicării precoce a chirurgu-
lui în procesul de diagnostic şi tratament.
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Summary

CLINICAL FEATURES OF OSTEOGENESIS IMPERFECTA

Keywords: osteogenesis imperfect, fractures, malformed bones, blue sclerae.
Osteogenesis imperfecta (oi), also known as brittle bone disease or Lobstein syndrome, is a congenital bone dis-

order characterized by brittle bones that are prone to fracture. OI may also present with shorter height, scoliosis, loose 
joints, weak muscles, brittle teeth, neurological features including communicating hydrocephalus, basilar invagination, 
seizures, blue sclerae, hearing loss, or other complications. People with OI are born with defective connective tissue, or 
without the ability to make it, usually because of a deficiency of type I collagen. Eight types of OI can be distinguished. 
Most cases are caused by mutations in the col1A1 and col1A2 genes, both of which code for type I collagen.

In this article, we reported tow cases of 4 and 16-eyers-old male, with clinical examination revealed features of 
Osteogenesis Imperfecta like multiple fractures, malformed bones, shorter height, scoliosis, loose joints, weak muscles, 
blue sclerae, brittle teeth. 

Резюме

клИнИческИе ПроявленИя несовершенноГо остеоГенезА

ключевые слова: несовершенный остеогенез, переломы, деформация костей, cеро-синяя склера.
Несовершенный остеогенез (НО), известен в литературе под различными названиями: врожденная хруп-

кость костей, болезнь Лобштейна, группа генетических нарушений, характеризующееся повышенной ломко-
стью костей, которая приводит к переломам. НО может также представить низкий рост, сколиоз, слабость 
связочного аппарата сустава, слаборазвитые мышцы, желтоватая эмаль зубов, неврологические проявления, 
включая гидроцефалию, базилярной инвагинации, cеро-синяя склера, снижение слуха, или другие осложнения. 
Причиной данного заболевания является мутация гена Col AI и Col AII, который приводит к недостаточному 
образованию коллагена (важного компонента костной ткани) либо аномальному его строению.

В данной статье мы представляем 2 случая у пациентов, в возрасте 4-х и 16-и лет, показывая клиниче-
ские признаки, характерные для несовершенного остеогенеза, такие как: переломы, деформация костей, низ-
кий рост, сколиоз, слабость связочного аппарата сустава, слаборазвитые мышцы, cеро-синяя склера, желто-
ватая эмаль зубов.

© ţurcan cristina, mariana sprincean

Introducere
osteogeneza imperfectă (boala oaselor fragile, 

sau boala lobstein (tipul i), boala porak-duarte (ti-
pul ii), sindromul „scleroticelor albastre”, sindromul 
van der Halve.) este o boală genetică ce reuneşte un 
grup de afecţiuni monogenice cauzate de mutaţii în 
genele col1A1 şi col1A2 (responsabile de sinteza 
procolagenului tip i) şi care se manifestă prin: fragi-
litatea oaselor, sclere albastre, hipoacuzie progresivă, 
dentiţie defectivă şi retard al creşterii. cei mai mulţi 
oameni cu osteogeneză imperfectă moştenesc sindro-
mul de la un părinte, iar în 35% din cazuri, este unul 
individual (mutaţie de novo) [2,4] .

termenul de osteogeneză imperfectă (oi) a apă-
rut în anul 1895 şi rămâne un termen medical specific 
pentru maladie pînă în prezent. primele semne clinice 

au fost descoperite în antichitate, în anii 1000 î. Hr., la 
o mumie egipteană. însă primele studii sunt făcute de 
către suiedezul olof jakob ekman, care descrie în teza 
sa de licenţă cazuri depistate încă în anii 1678. încă în 
1979, oi a fost clasificată în 4 tipuri clinice conform 
unei scheme elaborată de david sillence. Această 
clasificare se bazează pe următoarele criterii: modul 
de moştenire, tabloul clinic şi aspectul radiologic. în 
1983, apare cartea „sindromul oaselor fragile - oste-
ogeneza imperfectă”, scrisă de Roger smith, martin 
Francis şi gregory Houghton, ei fiind primii care au 
descris detaliat manifestările clinice şi evoluţia aces-
tora în funcţie de formele clinice ale bolii [10] .

oi are o simptomatologie foarte variată care pe 
parcurs cauzează şi complicaţii variate, care depind 
de mai multe criterii: tipul maladiei, vârsta bolnavu-
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lui, măsurile înterprinse ş.a. Anumite caracteristici 
sunt dependente de vârstă, ele nu vor fi observate 
la un nou-născut sau la un copil. Alte caracteristici 
sunt prezente numai în anumite tipuri de oi, în plus 
un nou-născut sau un copil cu o formă uşoară de oi 
s-ar putea să nu aibă deformare osoasă. persoanele 
diagnosticate cu oi pot suferi chiar şi 100 de fracturi 
pe parcursul vieţii lor, iar în cazul formei grave, pro-
centul de mortalitate este extrem de ridicat în primii 
3 ani de viaţă [9].

Atunci când oi se manifestă chiar din uter, via-
ţa fătului poate fi pusă în pericol, în forma gravă a 
bolii, osteogeneza imperfectă poate duce la naşterea 
unui copil cu oase îndoite şi deformate. întârzierea 
creşterii oaselor va duce la o statură mică, dar poa-
te cauza şi probleme osificării craniului, iar coloana 
vertebrală devine arcuită. Apariţia şi gravitatea tuturor 
simptomelor depind în mod direct de natura mutaţiei 
survenite. e necesar de menţionat că toate persoanele 
afectate de oi sunt normale din punct de vedere inte-
lectual [9].

Raportăm 2 cazuri clinice a 2 copii cu vârste dife-
rite (4 şi16 ani), care au prezentat manifestări clinice 
asemănătoare, dar cu forme diferite ale bolii.

Caz clinic I
n.o. de sex masculin, de 4 ani, se adresează cu 

următoarele acuze: fractura tibiei de la membrul infe-
rior drept. din spusele mamei băieţelul de la o lovitură 
uşoară cu mingea la piciorul drept, îşi pierde echili-
brul, cade şi începe a plânge.

Antecedente fiziologice personale. copilul născut 
la 40 săptămâni, pe cale naturală. greutatea la naştere 
m= 3200 g, talia 50 cm, cicumferinţa craniană 36 cm. 
conform datelor de la naştere copilul avea o dezvolta-
re normală, fără complicaţii respiratorii şi cu un scor 
Apgar 8. vîrsta mamei la momentul naşterii 30 de 
ani, tata 31 de ani. din spusele mamei pacientul de la 
naştere şi până în prezent a mai supotat 1 fractură - la 
antebraţul drept la vârtsa de 3 ani. la fractură copilul 
devenea foarte nervos, cu plâns sugestiv.

de asemenea mai prezintă tulburări de somn, se 
trezeşte de 2-3 ori în timpul nopţii, pe parcursul zilei 
este nervos, dar nu administrează nici un preparat pen-
tru ameliorarea stării de sănătate.

din anamneza eredocolaterală se cunoaşte că 
mama, bunicul mamei şi 4 din cei 6 fraţi ai ei prezintă 
sclere albastre, fracturi şi hipoacuzie.

Examenul obiectiv a demonstrat: statură normală 
- dezvoltare fizică conform vârstei, normocefalie, 
sclerele albastre. tegumentele curate, fără a fi palide, 
icterice sau cianotice.

examinarea sistemelor respirator, cardiovascular, 
gastrointestinal a exclus prezenţa anomaliilor de de-
zvoltare sau complicaţiilor.

copilul a fost examinat complex: analiza generală 
şi biochimică a sângelui, a urinei, iar rezultatele au 
fost în limitele normei.

Radiografia cutiei toracice şi a craniului nu au de-
terminat nici un fel de anormalităţi, cu excepţia radi-
ografiei membrului afectat unde se vede linia de frac-
tură a tibiei drepte. pe celelalte radiografii ale mem-
brelor nu se observă deformaţii osoase, iar fractura 
anterioară s- a consolidat normal totalmente. 

ecocardiografia este normală.
luând în considerare manifestările clinice şi datele 

anamnezei eredocolaterale, a fost stabilit diagnosticul 
pozitiv de osteogeneză imperfectă.

copilul, pe parcurs este supravegheat simptomatic 
şi consiliat medico-genetic.

Caz clinic II
s.d. de sex masculin de 16 ani, prezintă următoa-

rele acuze: durere la nivelul membrelor, fracturi mul-
tiple în ultimii ani, deformare osoasă.

Antecedente fiziologice personale. copilul s-a năs-
cut la 38 de săptămîni, pe cale naturală. greutatea la 
naştere m=2800 g, talia 46 cm, circumferinţa craniană 
35 cm. din datele studiate din timpul sarcinii şi naş-
terii copilul nu prezenta deformări sau fracturi atât în 
perioada intrauterină, cât şi în perioada neonatală. la 
naştere scorul Apgar 7 şi nu prezenta dificultăţi respi-
ratorii. vârsta mamei la momentul naşterii a fost de 26 
de ani, a tatei de 30 de ani. 

Antecedente neonatale – din spusele copilului 
problemele au apărut la vârsta de 12 ani, până atunci 
a mai prezentat doar 2 fracturi la membrul superior 
drept, considerând afectarea ca fiind din cauza supra-
efortului fizic.

din anamneza eredocolaterală se cunoaşte că 
mama are sclere albastre.

Examenul obiectiv a evidenţiat: statură joasă, dez-

Fig. 1
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voltarea fizică nu corespunde vârstei, prezintă scolio-
ză, sclerele albastre, de asemenea prezenţa dentinoge-
nezei imperfecte.

deformări osoase, mai ales la membrele inferioare 
în articulaţia genunchiului, bilateral, cicatrici postope-
ratorii la membrul inferior drept.

tegumentele curate, nu prezintă paliditate, cianoză 
sau ictericitate.

examenul sistemelor respirator, cardiovascular 
şi gastrointestinal au exclus prezenţa anomaliilor de 
dezvoltare sau complicaţiilor.

copilul a fost examinat complex: analiza generală 
şi biochimică a sângelui, a urinei. 

Radiografia cutiei toracice a evidenţiat o scolio-
ză mai mică de 40 grade, iar radiografia craniului nu 
prezintă nici un fel de anormalităţi. Radiografia mem-
brelor prezintă deformări în articulaţia genunchiului, 
bilateral. Radiografia pelvisului la fel prezintă nişte 
schimbări considerabile, în mare parte cauzate de sco-
lioza prezentă.

ecocardiografia este normală.
Analizele generală şi biochimică ale sângelui, plus 

analiza generală de urină au fost în limitele normei.
luând în considerare manifestările clinice şi datele 

din anamneza eredocolaterală, a fost stabilit diagnos-
ticul pozitiv de osteogeneză imperfectă, diagnostic 
stabilit încă în august 2011.

copilul pe parcurs este supravegheat simptomatic 
şi consiliat medico-genetic.

Discuţii. oi este cunoscută ca una dintre cele mai 
frecvente displazii scheletice. circa 0,008% din popu-
laţia globului este afectată de această boală (aproxima-
tiv 500 000 de persoane) [6]. Frecvenţa bolii este în me-
die de 1:10 000 – 1:20 000 de nou-născuţi, indiferent 
dacă părinţii sunt sau nu afectaţi la rândul lor. Aceasta 
înseamnă că un copil poate suferi de aceasta maladie, 
chiar dacă nici unul dintre părinţi nu are boala.

Această estimare nu include formele moderate de 
boală, care pot fi inaparente. oi survine la toate po-
pulaţiile, fără predominanţă etnică sau rasială, şi la 
ambele sexe (raportul bărbaţi/femei este de 1/1) [5].

un studiu recent efectuat în s.u.A (anii 2013- 
2015) a permis identificarea numărului de cazuri noi 
înregistrate într-o anumită perioadă de timp:
	 1 an – 27 199 persoane 
	 1 lună – 2 266 persoane 
	 1 săptămînă - 523 persoane 
	 1 zi - 74 persoane
	 1 oră - 33 persoane. populaţia totală este de 

peste 312 milioane oameni [6].
oi este caracterizată de fragilitate osoasă excesi-

vă, ce poate provoca fracturi care duc la deformaţii 
osoase.

osteogeneza imperfectă poate fi confundată cu 
osteoporoza juvenilă în absenţa testelor genetice care 
confirmă anomalia la unul sau ambii părinţi sau a unei 
biopsii osoase [3]. cele mai multe cazuri de oi (85-
90%) sunt cauzate de un defect genetic dominant. oa-
menii de ştiinţă au stabilit că chiar şi atunci când un 
grup de pacienţi prezintă simptome similare, acestea 
pot fi cauzate de probleme în diferite gene. pe lângă 
acestea, toţi bolnavii de oi, indiferent de forma recisi-
vă sau dominantă, prezintă atât manifestări scheletice 
cât şi extraschiletice [5].

Manifestări scheletice sunt: 1. predispoziţia cres-
cută la fracturi - adică fragilitate osoasă excesivă cu 
fracturi nontraumatice - 100%; 2. deformaţii osoase 
- adică cifoscolioză, torace „în butoi”, coxa valga, ma-
crocefalie, faţă „triunghiulară”, platispondilie, scolio-
ză -- 75%; 3. hipostatura - 90%; 4. calusuri hipertrofi-
ce - 5%; 5. deformaţii toracice - 55%.

Manifestările extrascheletice sunt: 1. sclerele al-
bastre - 50%; 2. dentinogeneză imperfectă - 25%; 3. 
hipoacuzie progresivă - 40%; 4. laxitate ligamentară, 

Fig. 2. Fig. 3
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slăbiciune musculară - 85%. complicaţii (cardiace, 
respiratorii, digestive, hormonale ş.a.) - 60%. tabloul 
clinic se caracterizează printr-o expresivitate variabilă 
a manifestărilor clinice de la deces intrauterin a fătului 
până la simptome minime. 

oi poate fi dificil de diagnosticat. diagnosticul 
se bazează în primul rând pe dovezi clinice. prezin-
tă dificultăţi diagnosticul clinic al formelor uşoare de 
oi la nou-născuţi şi copii. este importantă trimiterea 
la un specialist, cum ar fi un genetician, ortoped sau 
endocrinolog, care are experienţă clinică în tratarea 
bolnavilor cu diferite tipuri de oi. examenul de la-
borator furnizează informaţii utile în managementul 
acestei maladii, iar în cele mai multe cazuri confirmă 
diagnosticul prin identificarea mutaţiei [7].

diagnosticul de oi este sugerat de examenul fizic, 
datele anamnestice (antecedente), istoricul ce include 
date despre debut şi evoluţie, istoricul familial, este 
susţinut de mijloacele de explorare imagistică (ex. ra-
diografic, ecografic, tomografie computerizată, rezo-
nanţă magnetică nucleară, şi de testarea genetică) [8].

în prezent, nu există nici un remediu pentru oi, cu 
toate acestea unele opţiuni de tratament simptomatic 
sunt disponibile. obiectivele terapiei pentru oi sunt: 
să scadă incidenţa fracturilor, să mărească nivelul de 
creştere şi dezvoltare fizică, să reducă durerea, să aibă 
un efect pozitiv asupra markerilor metabolismului 
osos, să prezinte un efect favorabil asupra densităţii 
minerale osoase, să sporească mobilitatea şi indepen-
denţa [1].

principiile de tratament prescrise în prezent sunt 
următoarele: modificări comportamentale şi a stilului 
de viaţă pentru a evita situaţiile care pot provoca o 
fractură; intervenţii chirurgicale ortopedice; manage-
mentul scoliozei; reabilitare, inclusiv terapia cu apă şi 
activitate fizică; echipamente adaptive şi ajutoare de 
ambulatoriu; managementul masei corporale. printre 
medicamentele care sunt în prezent investigate se nu-
mără bifosfonaţii-- administraţi pe cale orală sau in-
travenoasă; terapia cu hormoni de creştere [10].

Concluzii
Osteogeneză imperfectă - cuprinde un grup de 

tulburări moştenite, caracterizată prin fragilitatea oa-
selor şi sensibilitate crescută la fracturi. pentru aceas-
tă maladie este important identificarea subiecţilor cu 
oi pentru iniţierea tratamentului simptomatic şi, re-

spectiv, prevenirea complicaţiilor posibile precum şi 
minimalizarea impactului negativ psiho-social. medi-
atizarea subiectului dat în rândul medicior de familie 
şi pediatri ar spori vigilenţa acestora în caz de această 
maladie incurabilă. este necesară înregistarea tuturor 
cazurilor depistate de bolnavi cu oi pentru a permite 
medicilor să studieze şi să depisteze metode cât mai 
eficiente în diagnosticarea clinică a persoanelor afec-
tate de această boală.

Bibliografie
1. Albright j.A., systemic treatment of osteogenesis 

imperfecta. clin orthop Relat Res, 1981(159): p. 88-96.
2. chamberlain j.R., d.R. deyle, et al., gene target-

ing of mutant col1A2 alleles in mesenchymal stem 
cells from individuals with osteogenesis imperfecta. mol 
ther, 2008. 16(1): p. 187-93.

3. dawson p.A., marini j.c., chapter 5: osteogene-
sis imperfecta. in econs mj (ed): the genetics of osteo-
porosis and metabolic bone disease. new jersey: the 
Humana press, inc; 2000; p. 75-94. 7

4. deyle d.R., i.F. khan, et al., normal collagen and 
bone production by gene-targeted human osteogenesis 
imperfecta ipscs. molther, 2012. 20(1): p. 204-13.

5. puiu m., skrypnyk c. mic ghid de diagnostic în 
bolile rare. „esenţialul în 101 boli genetice rare ”. 2009. 
p.54-55

6. puiu m. osteogeneza imperfectă. bucureşti, 2011, 
p. 47-63.

7. european journal of Human genetics (2012) 20, 
11-19;doi: 10.1038/eigh.2014; published online 10 Au-
gust 2011. emqn best practice guidelines for the labo-
ratory diagnosis of osteogenesis imperfecta.

8. Foundation in osteogenesis imperfecta: effective 
practices in clinical care for osteogenesis imperfecta. 
gaithersburg, mayland: osteogenesis imperfecta Foun-
dation; 2007.

9. gamble j.g., Rinsky l.A., strudwick, j, bleck, 
e.e. non-union of fractures in children who have osteo-
genesisimperfecta. j bone joint surg (Am) 1988; 70: p. 
439-443.

10. olmsted-davis e.A., gugala z., et al., primitive 
adult hematopoietic stem cells can function as osteoblast 
precursors. proc natl Acad sci u s A, 2003. 100(26): p. 
158-182.



102

marcela şoitu, liudmila pîntea, Anatol caraman
PULSOXIMETRIA CA METODĂ DE DIAGNOSTIC PRECOCE AL MCC LA NOU-NĂSCUŢI

IMSP Institutul Mamei şi Copilului (Director – dr. şt. med., conf. univ. S. Gladun)
Departamentul de Pediatrie, Clinica Neonatologie

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” (rector – acad. AŞM Ion Ababii)

Summary

PULSE OXIMETRY SCREENING TEST FOR EARLY DETECTION OF HCD

Pulse oximetry is a continuous non-invasive method for monitoring the level of oxygen saturation in arterial blood.
Methods: There was performed a cohort analysis of neonatal data collected on all births in the Departments of 

physiology and observation from the Mother and Child Institute using pre- and post- ductal oximetry in the first day – 6 
to 24 hour after birth over a period of 10 month.

• Newborns - 267 (10.2%) who had SaO2 <95% after the first test were tested repeatedly over an hour.
• Of these only 48 (18 %) had positive results of the repeated test which correlates with studies from literature and 

which confirms that the initial test if false positive in 60% of cases.
Owing to the specific fetal circulation, clinical manifestation appear after the fetal communication closure. Assess-

ment of pre- and post- ductal saturation allows to detect heart problems until the appearance of clinical manifestation, 
which allows us to interfere therapeutically and surgically in time.

Резюме

ПульсоксИМетрИя скрИнИнГ-тест Для рАннеГо выявленИя вПс

Пульсоксиметрия непрерывный неинвазивный метод для контроля уровня насыщения кислородом артери-
альной крови.

Был проведен когортный анализ, собранных данных о всех новорожденных рожденных в IMSP IMsi C от-
деления физиологии и наблюдения новорожденных, которым была проведена пре- и пост- дуктальная пульсок-
симетриея в первые 6-24 часов после рождения в течение 10 месяцев. В исследование были включены 2618 но-
ворожденных. 

• Новорожденные - 267 (10.2%) с SaO2 <95% после первого теста, были повторно протестированы через 
час.

• Из них только у 48 (18 %) повторный тест оказался положительным, этот результат коррелирует с ли-
тературными данными и подтверждает, что первое исследование дает ложноположительный результат в 
60% случаев.

Оценка пре- и пост- дуктальной сатурации позволяет выявить сердечную патологию до появления кли-
нической картины, что позволяет нам вовремя применить терапевтический и хирургический методы ле-
чения.

© marcela şoitu, liudmila pîntea, Anatol caraman

Actualitatea: pulsoximetria este o metodă 
continuă noninvazivă de monitorizare a nivelului 
saturaţiei de oxigen în sângele arterial. pulsoxime-
trul constă dintr-o sondă ataşată la degetul pacien-
tului sau lobul urechii, care este conectat la o uni-
tate electronică. unitatea afişează procentul de Hb 
saturată cu oxigen, de asemenea ritmul inimii cu un 
semnal sonor pentru fiecare bătaie-puls. un pulsox-
imetru detectează hipoxia înainte ca pacientul să 
devină cianotic. [3]

senzorul colectează datele semnalului de la paci-
ent şi le transmite la unitatea electronică, aceasta afi-
şează datele calculate sub 2 forme: ca valoare procen-

tuală pentru saturaţia de oxigen arterial (sao2), ca o 
frecvenţă a pulsului.

pulsoximetria permite diagnosticarea precoce a 
mcc chiar şi la nou-născuţii asimptomatici, este folo-
sită pentru a urmări sau a monitoriza copiii care suferă 
de afecţiuni respiratorii şi cardiace.

un screening al sao2 utilizat la toţi nou-născuţii 
în prima zi de viaţă (6-12 ore) asociat cu o examinare 
clinică atentă permite diagnosticarea precoce a mcc.

societatea elveţiană de neonatologie recomandă 
pulsoximetria ca mijloc de screening pentru toţi nou-
născuţii. Această măsurare trebuie să fie efectuată 
postductal la picior şi preductal la mâna dreaptă în 
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prima zi de viaţă, de preferinţă atunci când copilul 
este adormit sau liniştit. măsurarea se face timp de 
două minute. valoarea sao2 > 95% este considerată 
normală. [9]

cauza de bază a manifestărilor clinice cardiovas-
culare în perioada neonatală o constituie mcc. un-
ele anomalii nu ridică probleme pentru dezvoltarea 
ulterioară a copilului, altele pot fi corijate chirurgi-
cal în mod planic la diferite perioade după naştere, 
dar sunt şi malformaţii incompatibile cu viaţa, care 
necesită suport terapeutic şi chirurgical în primele zile 
după naştere sau sunt soldate cu deces, (mcc depen-
dente de circulaţia fetală).

pulsoximetrul poate determina o eroare de la 2 la 4%.
Valori fals crescute: în prezenţa carboxihemoglo-

binei.
Valori fals scăzute: în caz de hipoterme, hipovo-

lemie, hipoxemie severa, hemoliză acută, prezenţa 
unui procentaj crescut al methemoglobinei, impreg-
nare meconială, icter, perfuzie scăzută .

Cauzele valorilor eronate:
a. icterul – determină valori fals scăzute.
b. lumina directă de intensitate mare – de exem-

plu lămpi de fototerapie-creşte inacurateţea, de aceea 
se feresc senzorii de lumină, sau se folosesc paturi de 
fototerapie.

c. perfuzie scăzută – este necesar un bun flux pul-
satil pentru valori exacte ale şocului.

d. Hipoxemie severă – la saturaţii mai mici de 70% 
sensibilitatea începe să scadă, pulsoximetrele supraes-
timând valoarea măsurată. 

Scopul lucrării:
determinarea sao2 pre-ductal si post-ductal la toţi 

nou-născuţii in prima zi de viaţă pentru diagnosticarea 
malformatiilor cardiace congenitale la moment cînd 
nou-născuţtii sunt simptomatici/asimptomatici 

Materiale şi metode:
materialul clinic a fost selectat din datele secţiei 

fiziologie nou-născuţi din cadrul imsp im şi c,, pe o 
durata de 10 luni. în total în studiu au fost incluşi 2618 
nou-născuţti.

după determinarea obiectivelor studiului, a fost 
întocmită lista caracteristicilor (includere / exludere) 
folosită pentru pacienţii inclusi în program. 

Analiza datelor a fost realizată cu ajutorul funcţiilor 
si modulelor programelor: microsoft excel 2007,stu-
dent test, criteriul student 155 (p), stats direct.

prelucrarea statistică ne-a permis calcularea 
ratelor,valorilor medii, a devierii valorilor medii arit-
metice şi indicatorilor de proporţie. 

Criterii de includere 
toţi nou-născuţii din secţia fiziologie pe o perioadă 

de 10 luni 
Criterii de excludere 
în studiu nu au fost incluşi nou-născuţii cu o 

perioadă m/m de 24 ore după naştere şi nou-născuţii 
din alte sectii specializate nici nou-nascuţii care au ne-

cesitat stabilizare şi au prezentat semne clinice în sala 
de naştere.

Rezultate :
pulsoximetria a fost efectuată pre şi postductal 

timp de 2 min la fiecare membru în timpul când copi-
lul era liniştit sau dormea. nou-născuţii – 267 (10.2%)
care au prezentat sao2 < 95% după primul test au fost 
testaţi repetat peste o oră. 

la doar 48 (18 %) dintre ei testul repetat a fost po-
zitiv ceea ce corelează cu studiile din literatură care 
comfirmă testul iniţial fals pozitiv în 65% din cazuri. 

după cum se vede din diagrama nr 1 - 267 (10.2%) 
au prezentat sao2 < 95% după primul test ce a impus 
testarea lor repetată peste o oră. 

cei 48 (23.52%) care la testul repetat au prezentat 
sao2 < 94% au fost examinaţi echocg cu doppler pen-
tru comfirmarea, excluderea şi aprecierea topicii mcc.

Tabela 1. 

Fig. 1 Rezultatul screeningului

Datele clinice ce caracterizau 
nou-născuţii supuşi studiului

Caracteristica Numărul 
absolut, si %

Vîrsta de gestaţie 
1.<37 săptămâni
2.37-39 săptămâni
3.> 40 săptămâni

 
1 (2,08 %)
8 (16,6%)
39 (81,25%)

Greutatea, grame
1.<3000
2.>3000

6 (12,5%)
42 (87,5%) 

Genul 
Feminin
masculin

29 (60.4%) 
19 (39.5%)

Apgar la 5 minute 
1.<7 p
2.>8 p

2 (4.16%)
46 (95,8%)

Divergenţa de SaO2 pre si postduct 15 (31.25%)
Copii extraşi prin OC 4 (8,33%)
RPPA mai mult de 12 ore 4 (8,33%)
rciu 6 (12,6%)



104

N=48 NN
• din diagrama precedentă observăm ca 21 - (43,7%) 

din nou-născuţii cu test pozitiv repetat confirmat au 
prezentat mcc la examinarea echocg cu doppler, dar 
clinic nu prezentau vreun oarecare simptom.

• Acest fapt demonstrează importanţa şi valoarea 
pulsoximetriei utilzizată în prima zi de viaţă la toţi 
nou-născuţii ca metodă de screening în depistarea 
mcc

la 27 (61.24 %) din nou-născuţii care au prezentat 
testul pozitiv, dar la care nu a fost confirmată prezenţa 
mcc a fost stabilit diagnosticul clinic: tahipnee 
tranzitorie a nou-născutului -13 (27.0%) cazuri, re-
tard de creştere intrauterină - 6 (12.5%), pneumonie 
congenitală - 4 (8.33%), depresie cardiorespiratorie 
(oc)- 3 (12.5%), detresă respiratorie - 1 (2.08%)caz.

În urma examinării la EchoсG cu Doppler: 
dsv - 7 (33,3%) cazuri, dsA- 4 (19.0%), boala Fal-
lot – 4 (19.0%), stenoza a.pulmonare - 3 (14.2%), 
hipoplazia inimii stângi – 1 (4.76%) caz, canal atrio-
ventricular 2 (9.52%), coarctaţia de aorta – 1 (4.76%). 

Concluzie:
• screening testul al sao2 folosit la nou-născuţi în 

prima zi de viaţă (6-24 ore) poate ajuta la diagnos-
ticarea precoce a unei mcc grave cu pericol pentru 
viaţă la nou-născuţi asimptomatici. 

• este o metodă non invazivă de monitoring al 
saturaţiei în oxigen disponibilă în toate matenităţile 
de toate nivelulele din ţară.

• Rezultatele studiului nostru demonstrează că 267 
nou-născuţi au prezintat sao2 ≤ 95%, iar testul repetat 
a fost pozitiv doar în 48 cazuri (18%), fiind confirmat 
echocardio cu doppler în 21 cazuri (43,7%). 

• diagnosticul final la nou-născuţii ce au prezentat 
sao2 ↓95% a fost: tahipnee tranzitorie a nou-născu-
tului - 13 (27.0%) cazuri, retard de crestere intraute-

rină - 6 (12.5%), pneumonie congenitală - 4 (8.33%), 
depresie cardiorespiratorie (oc)- 3 (12.5%) detresa 
respiratorie – 1 (2.08%) caz.

• în urma examinării echocg cu doppler efectu-
ată la nou-născuţii cu sao2 ↓95% s-au despistat ur-
mătoarele malformaţii cardiace congenitale: dsv - 7 
(33,3%) cazuri, dsA- 4 (19.0%), boala Fallot – 4 
(19.0%), stenoza a.pulmonare- 3 (14.2%), hipoplazia 
inimii stângi – 1 (4.76%) caz, canal atrioventricular -2 
(9.52%), coarctatia de aorta – 1 (4.76%) caz.
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Summary

CLINICAL-PARACLINICAL AND THERAPEUTICAL ASPECTS BETwEEN PRIMARY AND SECONDARY 
PERSISTENT PULMONARY HYPERTENSION

Studying clinical, paraclinical and laboratorial manifestations in purpose of differential diagnosis between primary 
and secondary persistent pulmonary hypertension. As a risk were determined- respiratory distress syndrome, hypogly-
cemia and polycythemia.

Respiratory distress syndrome and polycythemia has a high incidence in primary HPP, but hypoglycemia is 
frequently attested in secondary HPP. Accompanied primary HPP are the evolving clinical manifestations of lung di-
seases such as respiratory distress syndrome, pneumonia and acidosis. But clinical manifestations of secondary HPP 
are frequently associated with HCD. 

Uncle echocardiography allowed us to determined fetal communications (FOP, CAP)in both groups study and 
statistical difference concerns the pressure in pulmonary artery, So at the new born with primary HPP were determi-
ned lower values of pressure in pulmonary artery approximately 48.28±17.27 mmHg, but in new born with secondary 
HPP this values were higher, approximately 59.75±13.54 mmHg. In treatment of primary HPP prevail antibacterial 
treatment, administration of surfactant and NaHCO3. But in secondary HPP was administered with predilection – Do-
pamine, MgSO4 and Sildenafil.

Резюме

клИнИко-ПАрАклИнИческИе И терАПевтИческИе АсПекты ПервИчной И 
вторИчной ПерсИстИруЮщей леГочной ГИПертензИИ

Изучение клинических, параклинических и лабораторными проявлений в целях дифференциальной диагно-
стики между первичной и вторичной персистирующей легочной гипертензии. В качестве факторов риска 
были определены - респираторный дистресс-синдром, гипогликемия и полицитемии. Респираторный дистресс-
синдром и полицитемия имеют высокую частоту при первичной легочной гипертензии, но гипогликемия часто 
свидетельствует об вторичной легочной гипертензии. Сопровождающей первичную легочную гипертензию 
является эволюционирующие клинические проявления заболеваний легких, таких как респираторный дистресс-
синдром, пневмония и ацидоз. Но клинические проявления вторичной легочной гипертензии часто связаны с 
врожденными пороками сердца.

Эхокардиографии позволило нам определить фетальные комуникации (ФОП, CAP) в обеих группах иссле-
дования и статистическую разницу касаемо давления в легочной артерии.Таким образом, у новорожденного с 
первичной легочной гипертензией были определены более низкие значения давления в легочной артерии прибли-
зительно 48,28 ± 17,27 мм рт.ст., но у новорожденных с вторичной легочной гипертензией эти значения были 
выше, приблизительно 59,75 ± 13,54 мм рт. При лечении первичной легочной гипертензии преобладают анти-
бактериальное лечение, введение поверхностно-активного вещества и NaHCO3, а при вторичной легочной ги-
пертензии осуществлялось лечение с - дофамином, и силденафила MgSO4.

© marcela şoitu, larisa crivceanschi, eugenia mocrii, Ana Fiodorov

Actualitate. Hipertensiunea pulmonară persis-
tentă (Hpp) poate fi o maladie fatală determinată de 
diverse boli pulmonare şi extrapulmonare, având o in-
cidenţă de 0,43 – 6,8/1000 de nou-născuţi vii şi o mor-
talitate de 10-20% [1,2,3]. unele studii sugerează că 
la 1000 nou-născuţi vii se înregistrează 1-2 cazuri de 

hipertensiune pulmonară persistentă, că această afec-
ţiune se întâlneşte mai des în rîndurile copiilor născuţi 
la termen sau postmaturi [4] şi că aproximativ 15% 
-35% din nou-născuţii cu hipertensiune pulmonară 
persistentă se constituie din prematuri. 

la sfârşitul secolului 20, rata mortalităţii hiperten-
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siunii pulmonare persistente a fost de aproape 40% 
[11], iar prevalenţa de handicap neurologic major a 
fost de 15-60% [6].

Hipertensiunea pulmonară persistentă este cel mai 
frecvent asociată cu 1 din 4 etiologii de bază [5]:

1. vasoconstricţie pulmonară acută
2. Hipoplazia patului vascular pulmonar
3. Hipertensiune pulmonară idiopatică
4. malformaţiile cardiace congenitale
în fiece an, pe data de 5 mai, este marcată ziua 

mondială a Hipertensiunii pulmonare (Hp) în scopul 
îmbunătăţirii calităţii vieţii şi speranţei la viaţă a mai 
mult de 25 milioane de persoane care suferă de hiper-
tensiune pulmonară, din întreaga lume.

Hipertensiunea pulmonară se divizează în: hiper-
tensiune pulmonară tranzitorie şi hipertensiune pul-
monară persistentă, printre care se număra hiperten-
siunea pulmonară idiopatică - sinonimă persistenţei 
circulaţiei fetale primare. de regulă, etiologia hiper-
tensiunii pulmonare tranzitorii este hipoxia de diversă 
geneză, iar drept cauză al hipertensiunii pulmonare 
persistente serveşte hipoxia intrauterină cronică [8].

Hipertensiunea pulmonară poate fi: tranzitorie 
(Hpt), persistentă (Hpp):

1. Hpp primară – întâlnită la nou-născuţii cu Rdiu 
prin suferinţă fetală cronică, la examenul radiologic 
ţesutul pulmonar este normal.

2. Hpp secundară patologiei pulmonare – sdR, 
hipoxiei cronice intrauterine ce duce la îngroşarea 
stratului muscular al vaselor pulmonare, diabetului 
zaharat matern, sindromului down, sAm.

3. Hpp secundară hipoplaziei ţesutului pulmonar 
– herniei diafragmatice, sindromului potter, oligoam-
niosului.

4. Hpp secundară mcc cu şunt stânga - dreap-
ta (drenaj aberent anormal total al venei pulmonare, 
cord triatrial, atrezia aortică şi stenoză critică de aortă, 
coarctaţia de aortă etc.) [2].

Admnistrarea antidepresivelor, antiinflamatoare-
lor nesteroidiene, analgezicelor în ultimul trimestru al 
sarcinii este asociată cu incidenţă mai mare a Hpp în 
rândul copiilor născuţi de aceste gravide [12]. 

suspiciunea de hipertensiune pulmonară apare 
atunci când pe lângă parametrii “duri” ai ventilaţiei 
(presiunea maximă la inspiraţie – 35-40 mmHg, iar 
la sfârşitul expiraţiei – 4-5 mmHg) şi folosirea con-
centraţiilor înalte de oxigen la inspiraţie (Fio2 mai 
mare de 0,4), la copil se menţin hipoxemia manifestă 
şi cianoza în lipsa semnelor clinice şi radiologice ale 
leziunilor pulmonilor sau cordului [11,13].

eco doppler cardiac este cel mai important scree-
nig al Hpp şi mcc. cu ajutorul dopplerului continuu 
se vizualizează direcţia şuntului prin cAp, apoi se mă-
soară presiunea sistolică în artera pulmonară (passp) 
şi presiunea diastolică în artera pulmonară (pasdp). 
în vetriculul drept presiunea sistolică (pasv) va fi in-
fluenţată de regurgitarea (de viteza (v)) de regurgi-

tare prin valva tricuspidă şi presiunea în atriul drept 
(pAd) conform formulei lui bernoulli: pAs= 4v2 

+pAd. pAs fiziologică la nou-născuţi este 5 mmHg. 
presiunea diastolică în ventriculul drept (padv) este 
calculată prin aceeaşi formulă, unde v este valoarea 
maximă a vitezei de regurgitare prin tricuspidă [15] . 

Scopul: studierea manifestărilor clinice, paracli-
nice şi tacticii terapeutice în hipertensiunea pulmona-
ră persistentă primară şi versus.

Material şi metode:
lucrarea reprezintă un studiu clinic, de cohortă, 

prospectiv. metodele utilizate au fost: observarea, 
analiza, sinteza, sistematizarea. cercetarea empirică 
s-a bazat pe analiza datelor clinice şi paraclinice ale 
pacienţilor cu hipertensiune pulmonară persistentă 
primară şi secundară.

materialul clinic a fost selectat în baza secţiilor 
reanimare şi terapie intensivă nou-născuţi şi prema-
turi ale clinicii imsp institutul mamei şi copilului, în 
perioada anilor 2014-2015. este un studiu de cohortă, 
caz-martor, prin analiza fişelor medicale ale nou-năs-
cuţilor şi registrelor de evidenţă ale secţiilor respec-
tive. 

Criterii de includere: nou-născuţi cu diagnos-
ticul de hipertensiune pulmonară persistentă(care au 
necesitat suport respirator).

Criterii de excludere: în baza cercetării istoricu-
lui medical, nou-născuţii cu oricare din următoarele 
condiţii au fost excluşi din studiu: prezenţa doar a fo-
ramenului oval, nou-născuţi cu persistenţa circulaţiei 
fetale dar o2-independenţi.

lotul de studiu a fost constituit din 80 de pacienţi 
cu hipertensiune pulmonară persistentă, care au fost 
divizaţi:
	 Lotul I – nou-născuţi cu hipertensiune pul-

monară persistentă primară – 35 pacienţi.
	 Lotul II – nou-născuţi cu hipertensiune pul-

monară persistentă secundară – 45 pacienţi.
Rezultate: Rezultatele cercetărilor clinice, de la-

borator şi instrumentale au fost incluse în fişe speciale 
ce conţineau criteriile de apreciere ale sindroamelor 
clinice şi de laborator. 

diagnosticul de Hppn a fost stabilit în baza da-
telor clinice, radiografiei toracice, analizei gazelor 
sângelui arterial (eAb) şi rezultatelor ecocardiogra-
fiei 2d. estimarea presiunii în artera pulmonară s-a 
bazat pe gradientul între ventriculul şi atriul drept, în 
timpul regurgitaţiei valvei tricuspide, luând presiunea 
în atriu drept = 15 mmHg (presiunea sistolică a ar-
terei pulmonare fiind estimată drept psAp = raportul 
dintre gradientul de presiune al ventriculului drept la 
atriul drept + 15 mmHg). Hipertensiunea pulmonară 
a fost clasificată ca medie, daca psAp era mai mică 
de 40 mmHg, moderată – 40-60 mmHg,si severă, 
dacă psAp era mai mare de 60 mmHg [5]. Adiţional 
au fost folosite şi alte criterii de stabilire a severităţii 
Hp: direcţia şuntului de la ductul botalov sau foramen 
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ovale, orientarea septului ventricular şi funcţia sisto-
lică a ventriculului stâng, în timpul fracţiei de ejecţie 
a ventriculului. toţi aceşti parametri s-au efectuat de 
rutină. pentru excluderea sau confirmarea mcc, copi-
ii au fost evaluaţi şi ecocg cu doppler.

Analizând datele obţinute, observăm că în lotul 

i a prevalat sexul masculin cu 64%, pe când în lo-
tul ii – sexul feminin cu 60%, deci putem constata că 
Hpp primară se întâlneşte mai des în rândurile nou-
născuţilor de gen masculin, iar Hpp secundară apa-
re mai frecvent la nou-născuţii de gen feminin ([12]. 
(p<0,005).

Fig. 1. Reprezentarea incidenţei HPP primare şi secundare în funcţie de gen

Fig. 2. Reprezentarea incidenţei HPP 
primare şi secundare în funcţie de 
termenul de gestaţie

Fig. 3. Reprezentarea incidenţei HPP 
primare şi secundare în funcţie 

de greutatea la naştere

Fig. 4. Reprezentarea incidenţei HPP primare şi 
secundare în funcţie de modul naşterii

toţi copiii (100%) din lotul i s-au născut prematur, 
în lotul i doar 40% le-au revenit copiilor prematuri şi 
60% s-au născut la termen. se observă o prevalenţă a 

hipertensiunii pulmonare persistente primare la nou-
născuţii prematuri, iar a Hpp secundare la nou-născu-
ţii la termen 
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( lotul i -100% - prematuri, lotul ii - 60% – prema-
turi). (p<0,001).

în lotul i au prevalat nou-născuţii cu greutate mică 
la naştere – 40%, greutate foarte mică – 44% şi extrem 
de mică – 12% . în lotul ii greutatea mică la naştere 
s-a înregistrat la 60% nou-născuţi, iar 40% aveau gre-
utatea normală. 

putem rezuma că Hpp primară s-a depistat mai des 
la copiii născuţi per vias naturalis (operaţie cezaria-
nă 44%, per vias naturalis 56%), iar Htp secundară 
mai des la nou-născuţii extraşi prin operaţie cezari-
ană (operaţie cezariană 60%, per vias naturalis 40%) 
(r=0,72).

Fig. 6. Reprezentarea scorului 
Apgar la 5 minute de viaţă

Fig.5.Reprezentarea scorului 
Apgar la 1 minut de viaţă 

Analizând rezultatele obţinute, observăm că la 1 
minut de viaţă scorul Apgar în ambele loturi practic 
nu variază statistic având valori sub 7 puncte. la mi-
nutul 5 de viaţă, 24% copii au fost elvaluaţi cu scor 
Apgar >7 punce, 72% nou-născuţi din lotul i au fost 

apreciaţi cu scor Apgar 5-7 p şi doar 4% cu < 5 puncte. 
în lotul ii, 60% nou-născuţi s-au notat cu scor Apgar 
>7 puncte şi 40% cu 5-7 puncte. Astfel, observăm o 
ameliorare mai rapidă a stării generale în rândul nou-
născuţilor lotului ii, diagnosticaţi cu hipertensiune 
pulmonară secundară (r = 0,68).

Fig. 7. Reprezentarea factorilor de risc de origine maternă

la studierea anamnezei obstetricale materne, s-au 
evidenţiat câţiva factori probabili de risc pentru dez-
voltarea Hpp la nou-născuţii acestor gravide. diferen-
ţă statistic veridică între aceste 2 loturi nu se remar-
că, cu excepţia prevalenţei diabetului zaharat (13%), 

obezităţii (12%) (p<0,05), duplexului (12%) (p<0,05) 
la mamele din lotul i şi prevalenţei mcc (20%) 
(p<0,001) şi insuficienţei cardiace (20%) (p<0,001) 
în lotul ii.
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una din complicaţiile Hpp este hipoglicemia, 
înregistrată şi la nou-născuţii din loturile noastre de 
studiu. Rezultatele obţinute ne permit să constatăm că 
nou-născuţii cu Hpp secundară manifestă mai des hi-
poglicemie faţă de cei cu Hpp primară. (p<0,05).

policitemia este o complicaţie ce a prevalat la 
nou-nascuţii Htp (în lotul i – 32% cu valori medii 
ale hemoglobinei de 218,86±10,05, în lotul ii – 20% 
cu valori medii ale hemoglobinei de 216,07±15,62).
(p<0,005).

studiind manifestările clinice ale pacienţilor ce-
lor două loturi de studiu se remarcă prezenţa sin-

dromului de detresă respiratorie la nou-născuţii 
lotului i (100%), pe când la cei din lotul ii, ea a 
constituit doar 40% (p<0,001), tahipneei tranzitorii 
(36% – lotul i, 24% lot ii) (p<0,05). Aşadar, pu-
tem constata că sindromul detresei respiratorii are 
o incidenţă mai mare la pacienţii cu Hpp primară 
şi corelează cu prezenţa prematurităţii la toţi nou-
născuţii. (r=0,82).

concluzia este că hipotensiunea arterială are o 
frecvenţă mai mare în rîndurile copiilor cu Hpp se-
cundară, decât la cei cu Hpp primară ( lotul i 8%, lotul 
ii 20%).(p<0,01).

Fig. 8. Complicaţiile hipertensiunii pulmonare

Fig. 9. Reprezentarea necesităţii în suport respirator

în lotul i toţi nou-născuţii au necesitat suport res-
pirator: 72% au fost plasaţi la vAp cu Fio2 în me-
die 72,86±21,96%, iar 28% s-au aflat la cpAp cu 
valoarea medie a Fio2 – 23,38±3,20%. în lotul ii: 
40% nou-născuţi au necesitat o2 prin cuboltă, 20% 
au fost plasaţi la vAp cu Fio2 69,56±28,76%, 16% 
copii s-au aflat la suport cu o2 prin cpAp cu Fio2 
– 21,36±4,54%, iar 24% nou-născuţi au fost o2-in-
dependenţi. necesitatea suportului respirator la nou-
nascuţii din lotul i prevalează considerabil faţă de 

lotul ii (p<0,0001), fapt confirmat şi de datele din 
literatura din domeniu [7].

în lotul i, 72% nou-născuţi au prezentat acidoză 
cu o valoare medie a pH-ului de 7,13±7,09 şi 8% 
au manifestat alcaloză cu valoarea medie a pH-ului 
de 7,56±0,05.în lotul ii doar 40% de nou-născuţi 
au suportat acidoză cu valoarea medie a pH-ului de 
7,20±2,06, restul având un pH al sângelui în limitele 
normale.
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Tabelul 1. 
Aprecierea severităţii evoluţiei clinice 

a HPP în funcţie de GAA.

Hpp gAA
 i lotul  lotul ii

 procente  procente
 gradul i  <250  28%**  44%
 gradul ii  251-500  48%  24%**
 gradul iii  501-625  20%  20%
 gradul iv  >625  4%**  12%

P<0,05 (între lotul I şi II).

Analizând rezultatele obţinute (tab.1), putem re-
marca că gradul ii de evoluţie al afecţiunii s-a înregis-
trat mai des la nou-născuţii cu Hpp primară, pe când 
gradul iv, cu o evoluţie severă s-a observat prevalent 
la copiii cu Hpp secundară.

Fig.10. Distribuţia dereglărilor metabolice

Fig. 11. Rezultatele radiografiei cutiei toracice

investigaţiile ecocg cu doppler a evidenţiat pre-
zenţa comunicaţiilor fetale (Fop, cAp) la ambele 
loturi de studiu, diferenţă statistică fiind remarcată la 
evaluarea valorilor presiunii în artera pulmonară. Ast-
fel, la nou-născuţii cu Hpp primară s-au determinat 
valori mai mici ale presiunii în artera pulmonară, în 
medie – 48,25±17,27 mm Hg, iar la nou-născuţii cu 
Hpp secundară aceste valori erau mai mari, în medie 
de 59,75±13,54 mm Hg, fapt ce poate fi argumentat 
prin prezenţa mcc în lotul ii (76%).

la studierea clişeelor radiologice ale nou-născu-
ţilor ambelor loturi de studiu se remarcă o incidenţă 
mai înaltă a afecţiunilor pulmonare, cum sunt: boala 
membranelor hialine, pneumonie, pneumotorax, la 
copiii cu Hpp primară versus cei cu Hpp secundară 
la care au predominat malformaţiile cardiace conge-
nitale (80%).

Analizând tratamentul administrat celor două lo-
turi de pacienţi, constatăm că la tratarea semnelor de 
Hpp în lotul ii s-au folosit mai frecvent preparate-
le: dopamină 7,5 mcg/kg/min,1mgso4-=-25 mg/kg, 
sildenafil – 0,5 mg/kg, Furosemid – 1-2 mg/kg, ve-

rospiron – 1 mg/kg în 24 ore, captopril- 0,3 mg/kg 
în 3 prize, pe cînd în lotul i a predominat terapia an-
tibacteriană, administrarea de surfactant şi naHco3.

din totalitatea nou-născuţilor supuşi studiului, 
starea copiilor a fost stabilizată în primele 24 ore 
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după naştere cu ameliorare ulterioară şi doar 16% 
cazuri în lotul i şi 12 % în lotul ii s-au soldat cu 
deces.

Concluzii:
1. studiind datele statistice existente în literatu-

ra de specialitate şi analizând materialul acumulat, 
constatăm că Hpp primară afectează preponderent 
nou-născuţii de sex masculin, născuţi per vias natu-
ralis, cu termenul de gestaţie mai mic de 37 săptă-
mâni, iar Hpp secundară se remarcă mai des la sexul 
feminin, la nou-născuţii extraşi prin operaţie cezari-
ană, cei la termen sau postmaturi. 

2. scorul Apgar minutul 5 de viaţă ne permite să 
concluzionăm că, în urma măsurilor de reanimare 
a nou-născuţilor cu Hpp, s-a remarcat o ameliorare 
mai rapidă cu stabilizarea stării generale în rândul 
nou-născuţilor cu hipertensiune pulmonară secunda-
ră versus cei cu hipertensiune pulmonară primară, 
care au avut nevoie de o perioadă mai îndelungată 
pentru stabilizare. 

3. complicaţiile Hpp au fost următoarele: sin-
dromul detresei respiratorii, hipoglicemia, policite-
mia. sindromul detresei respiratorii şi policitemia 
au o incidenţă mai înaltă la Hpp primară, iar hipo-
glicemia se atestă mai frecvent la Hpp secundară.

4. tabloul clinic al Hpp primare evoluează fiind 
însoţit de manifestări ale afecţiunilor pulmonare 
precum sindromul detresei respiratorii, pneumonia, 
acidoza. iar manifestările clinice ale Hpp secundare 
se asociază frecvent cu cele ale malformaţiilor car-
diace congenitale. 

5. gradul ii de evoluţie al afecţiunii s-a înregis-
trat mai des la nou-născuţii cu Hpp primară, pe când 
gradul iv, cu o evoluţie severă, s-a observat la copiii 
cu Hpp secundară. Aşadar, Hpp primară afectează 
un număr mai mare de nou-născuţi, dar are o evolu-
ţie trenantă, pe când Hpp secundară are o incidenţă 
mai mică, dar evolueaza fulminant.

6. clişeele radiologice ale nou-născuţilor ambe-
lor loturi de studiu ne elucidează o incidenţă mai 
înaltă a afecţiunilor pulmonare cum sunt: boala 

membranelor hialine, pneumonia, pneumotoraxul, 
la copiii cu Hpp primară versus cei cu Hpp secun-
dară la care au predominat malformaţiile cardiace 
congenitale.

7. examenul ecocg cu doppler ne-a permis de-
terminarea comunicaţiilor fetale (Fop, cAp) la am-
bele loturi de studiu şi a diferenţelor statistice ale 
valoarilor presiunii în artera pulmonară. Astfel, la 
nou-născuţii cu Hpp primară s-au determinat valori 
mai mici ale presiunii în artera pulmonară, în medie 
– 48,25±17,27 mm Hg, iar la nou-născuţii cu Hpp 
secundară aceste valori au fost mai mari, în medie 
de 59,75±13,54 mm Hg.

8. tratarea semnelor Hpp s-a efectuat în lotul 
ii prin administrarea de: dopamină, mgso4 şi sil-
denafil, captopril, verosperon, Furosemid, pe când 
în lotul i a predominat terapia antibacteriană, admi-
nistrarea de surfactant şi naHco3.
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Summary

PERINATAL ASPHYXIA

Keywords: premature, asphyxia, Apgar
Introduction: The study of perinatal asphyxia in premature infants is a topical issue and of great importance due 

to the increasing incidence of premature births increased relative to total births.
Objective: Identifying risk factors ante and intrapartum highlighting the newborn at risk of premature birth may 

suffer some degree of hypoxia.
Material and method: We performed a retrospective study based on data collected from observation charts of 

Neonatology Department of the Emergency County Hospital „St. Apostol Andrei “Galati during January 1, 2013 - 
December 31st 2014 were 137 cases with the diagnosis of asphyxia (hypoxia) perinatal prematurity (group I) and a 
prospective study on a group of 30 premature newborns without risk factors the significant perinatal and represented 
the control group (group II).

Results: Analysing the cases, we have seen an increase in preterm in 2014 compared with 2013, and an increas-
ing trend in the incidence of asphyxia reported to them. The number of preterm what had perinatal asphyxia at birth, 
compared to total births in Neonatology ward was about 4.52% in the period studied, from which most newborns had 
a mild form of asphyxia.

Conclusions: It is necessary to recognize the rapid establishment of measures and prompt resuscitation and when 
anticipated a complex resuscitation is needed to build a team because every second is precious.

rezumat

Cuvinte cheie: prematur, asfixie, APGAR
Introducere: Studiul asupra asfixiei perinatale la prematuri reprezintă o temă de actualitate şi de o importanţă 

majoră, datorită incidenţei din ce în ce mai crescute a naşterilor premature raportate la numărul total de naşteri.
Scopul studiului: identificarea factorilor de risc ante şi intrapartum evidenţiind nou-născutul cu risc de naştere 

prematură ce poate suferi un anumit grad de hipoxie.
Material si metoda: Am efectuat un studiu de tip retrospectiv pe baza datelor culese din foile de observaţie ale sec-

ţiei de Neonatologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi în perioada 1 ianua-
rie 2013 - 31 decembrie 2014 la un număr de 137 cazuri cu diagnosticul de Asfixie (hipoxie) perinatală a prematurului 
(LOTUL I ) si un studiu prospectiv pe un lot de 30 nou-născuţi prematuri fără factori de risc perinatali semnificativi şi 
care a reprezentat lotul martor (LOTUL II ).

Rezultate: Analizând cazurile, am putut observa o creştere a numărului de prematuri în anul 2014 comparativ 
cu anul 2013, şi totodată o creştere a incidenţei cazurilor de asfixie raportat la aceştia. Numărul de prematuri ce au 
prezentat asfixie perinatală la naştere, raportat la numărul total de naşteri în secţia Neonatologie a fost de aproximativ 
4,52% în perioada studiată, din care cei mai mulţi nou-născuţi au prezentat o formă uşoara de asfixie.

Concluzii: Este necesară recunoaşterea promptă şi instituirea rapidă a măsurilor de reanimare, iar atunci 
când este anticipată o reanimare complexă este nevoie de formarea unei echipe deoarece fiecare secundă este 
preţioasă.

© geta mitrea, mihaela patriciu, genoveva vasilcan

Introducere :
studiul asupra asfixiei perinatale la prematuri 

reprezintă o temă de actualitate şi de o importanţă 
majoră, datorită incidenţei din ce în ce mai crescute 
a naşterilor premature raportate la numărul total de 
naşteri.

patologia perinatală a nou-născutului prematur 

este dominată de asfixia de la naştere care are drept 
consecinţă afectarea multiorganică, astfel că lezarea 
unui organ vital generează leziuni în lanţ la nivelul 
altora. este necesar ca gravida cu risc să beneficieze 
de o educaţie prenatală, să fie monitorizată, iar nou-
născutul să fie investigat imediat la nivelul tuturor 
organelor şi nu doar a celor aparent afectate.
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Obiective: 
	identificarea nou-născuţilor prematuri cu risc 

crescut pentru asfixie în funcţie de vg, Apgar, tipul 
naşterii;
	identificarea factorilor de risc implicaţi în 

apariţia asfixiei perinatale;
	evaluarea din punct de vedere etiologic, clinic 

şi terapeutic a asfixiei perinatale la prematuri
	determinarea modalităţilor optime de dia-

gnostic şi tratament disponibile;
	stabilirea evoluţiei nou-născuţilor prematuri 

din studiul efectuat.
Material si metoda:
studiul efectuat este de tip statistic retrospectiv pe 

baza datelor culese din foile de observaţie ale secţiei 
de neonatologie din cadrul spitalului clinic judeţean 
de urgenţă „sf. Apostol Andrei” galaţi în perioada 1 
ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014 la un număr de 137 
cazuri cu diagnosticul de Asfixie (hipoxie) perinatală 
a prematurului (lotul i ).

A fost efectuat şi un studiu prospectiv pe un lot de 30 
nou-născuţi prematuri fără factori de risc perinatali sem-
nificativi şi care a reprezentat lotul martor (lotul ii).

studiul a fost aprobat de comitetul de etică din 
spitalul clinic de urgenţă „sf. Apostol Andrei” din 
galaţi, considerându-se că este un studiu neinterven-
ţional, care respectă cerinţele de confidenţialitate şi 
etică faţă de pacienţi.

datele au fost obţinute din analiza foilor de obser-
vaţie din arhiva spitalului şi registrele secţiei de neo-
natologie. Au fost luate în considerare numai cazurile 
care au corespuns definiţiei de caz pentru Asfixia peri-
natală a nou-născutului prematur.

criteriile de includere în lotul de studiu au fost ur-
mătoarele:

•	pacienţii să fie internaţi în secţia neonatologie 
a spitalului clinic de urgenţă „sf. Apostol Andrei” 
galaţi

•	pacienţii să prezinte diagnosticul de Nou-nascut 
prematur

•	perioada de internare să fie între 2013-2014
criteriile de excludere au fost date de:
•	nou-născuţi internaţi într-o altă secţie
•	nou-născuţi internaţi într-o altă perioadă calen-

daristică
Rezultate
în perioada studiată, în secţia neonatologie s-au 

înregistrat un număr de 3.361 nou-născuţi. dintre 
aceştia, o incidenţă mai mare este în anul 2013, când 
au fost 1.732 copii, faţă de anul 2014, cu 1.629 copii.

din numărul total de internări a fost selectat un 
număr de 167 cazuri constituite în două loturi: lot de 
studiu 137 cazuri şi lot martor 30 cazuri.

în intervalul de timp studiat, 2013-2014, din 3361 
nou-născuţi 379 au fost prematuri, iar incidenţa asfi-
xiei perinatale la prematuri a fost de 4 % (137 cazuri) 
din lotul de studiu:

- în 2013: 179 nou-născuţi prematuri, din care 63 
cu asfixie (35%);

- în 2014: 200 nou-născuţi prematuri, din care 74 
cu asfixie (37%). 

Tabel 1. 
Incidenţa cazurilor de prematuri cu asfixie 

în perioada 2013-2014 din lotul studiat
 incidenţă

Anul prematuri prematuri 
cu asfixie procent

2013 179 63 35 %
2014 200 74 37 %

Figura 1. Reprezentare grafică a încadrării cazurilor de 
nou-născuţi prematur cu asfixie în anul 2013

Figura 2 Reprezentare grafică a încadrării cazurilor de 
nou-născuţi prematur cu asfixie în anul 2014

din analiza cazurilor de nou născuţi prematuri cu 
asfixie se observă că în anul 2014 incidenţa este mai 
mare comparativ cu anul 2013.

distribuţia nou-născuţilor după sex, în lotul studi-
at, a fost echilibrată, înregistrându-se o incidenţă uşor 
crescută a sexului masculin faţă de sexul feminin.

Tabel 2. 
Distribuţia cazurilor la prematuri după sex
 incidenţă

Anul
prematuri cu asfixie

masculin feminin masculin feminin
2013 96 83 34 29
2014 108 92 41 33
total 204 175 75 62

după tipul asfixiei, prematurul poate prezenta o 
formă medie, formă uşoară sau formă severă. din sta-
tica naşterilor din secţie, s-a observat o incidenţă cres-
cută a cazurilor de asfixie uşoară în raport cu cazurile 
de asfixie medie şi severă.

în lotul studiat, se observă o creştere a incidenţei 
prematurilor cu asfixie uşoară (45%), comparativ cu 
cei cu asfixie medie (29%) şi severă (26%). din cei 
30 de prematuri din lotul martor se constată că doar 
9 cazuri (30%) au prezentat asfixie la naştere, cu pre-
ponderenţă formă uşoară.
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Tabel 3.
Distribuţia tipurilor de asfixie

Formă 
uşoară

Formă 
medie

Formă 
severă

lot martor 7 2
% 23 %  7 %

lot studiu  62 40 35
%  45 %  29 %  26 %

începând cu luna aprilie 2012, conform oms, 
nou-născutul cu vârsta de gestaţie mai mare de 24 
săptămâni este considerat naştere, înregistrându-se în 
condica de naşteri. chiar şi cei sub 24 săptămâni de 
gestaţie beneficiază de îngrijiri de terapie avansată şi 
sunt înregistraţi într-un registru special.

Tabel 4.
Încadrarea lotului de studiu după vârsta de gestaţie 

 vg
loturi

24-28 
săptămâni

28-32 
săptămâni

32-37 
săptămâni  total

martor 2 28 30
studiu 48 34 55 137

în funcţie de greutatea la naştere, în lotul studiat 
se constată un număr de 94 nou-născuţi prematuri cu 
asfixie cu o greutate sub 2000 g şi 43 nou-născuţi pre-
maturi cu asfixie cu o greutate peste 2000 g.

în urma analizei lotului de studiu se observă că la 
5 minute după naştere, după îngrijirile imediate acor-
date nou-nascuţilor, 48 de cazuri au un Apgar peste 7, 
iar la 10 minute şi 20 minute, 76 de cazuri. la lotul 
martor studiat vom constata că cei mai mulţi dintre 
prematuri, 20 de cazuri, la 1 minut au o notă peste 7 şi 
10 cazuri au un scor Apgar între 6-7. 

Figura 3. Reprezentare grafică 
a incidenţei formelor de asfixie

Figura 4. Reprezentare grafică a analizei în funcţie de greutatea nou-născuţilor la naştere

Tabel 5. 
Distributia cazurilor dupa scorul APGAR

studiu martor studiu martor studiu martor studiu martor
scor Apgar 1’ 1’ 5’ 5’ 10’ 10’ 20’ 20’

0-3 35 20 0 8 0 8 0
4-5 40 19 0 14 0 14 0
6-7 62 10 50 7 39 5 39 5
> 7 20 48 23 76 25 76 25

137 30 137 30 137 30 137 30

un factor major îl reprezintă vârsta extremă a ma-
mei iar din cele 137 de cazuri studiate, 50% sunt cu 
vârste cuprinse între 18-30 ani. vârstele extreme sunt 
la egalitate şi reprezintă câte 7% fiecare.

dintre bolile asociate ale mamei întâlnite la paci-
enţii luaţi în studiu, se observă o frecvenţă mai ridi-

cată în cazul infecţiilor de tract urinar, 58 de cazuri, 
urmate de anemie, 22 de cazuri şi hipertensiune arte-
rială, 18 cazuri.

tipul de naştere cel mai frecvent întâlnit este ope-
raţia cezariană, atât la lotul de studiu cât şi la lotul 
martor, fiind în concordanţă cu noile studii care arată 
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o creştere numărului de naşteri prin cezariană. Anali-
zând tipul naşterii, din cei 137 de nou-născuţi prema-
tur cu asfixie, observăm că 72 de cazuri (52,5%) s-au 
născut prin operaţie cezariană iar 65 de cazuri (47,5) 
au fost născuţi pe cale naturală. 

Tabel 6. 
Evaluarea nou-născutului în funcţie 

de vârsta mamei
vârsta mamei martor % studiu %

< 18 ani 10 7 %
18-30 ani 24 73 % 69 50 %
30-40 ani 6 27 % 49 36 %
> 40 ani 9 7 %
totAl 30 137

Tabel 7. 
Incidenţa factorilor de risc întâlniţi în lotul studiat

Factori de risc 2013 2014
vârste extreme ale mamei 14 20

operaţia cezariană 40 35
placenta praevia 12 12

patologie de cordon ombilical 13 16
membrane rupte prematur 16 13
boli asociate ale mamei  30  42

în schimb la lotul martor putem observa că din cei 
30 de prematuri, 18 cazuri (60%) au fost extraşi prin 
operaţie cezariană şi restul de 12 cazuri (40%) au fost 
născuţi natural, spontan.

după starea generală la naştere cazurile au fost re-
partizate astfel: 22 % (30 cazuri) au prezentat stare 
generală satisfăcătoare, 38 % (52 cazuri) stare gene-
rală mediocră, 30 % (42 cazuri) alterată şi 10 % (13 
cazuri) stare generală gravă. 

în urma studiului efectuat s-a constatat că principa-
lele manifestări ale nou-născutului prematur cu asfixie 
perinatală au fost reprezentate de: hipotonie, cianoză/
paliditate, tiraj intercostal şi subcostal, geamăt expira-
tor, tahipnee, instabilitate termică, convulsii, edeme.

evoluţia prematurilor cu asfixie perinatală a fost 
favorabilă în 87 de cazuri din lotul de studiu şi în 25 
de cazuri din lotul martor, în timp ce complicaţii se-
chelelare au fost la 33 de cazuri din lotul de studiu şi 
doar 5 cazuri în lotul martor.

din cei 137 de prematuri cu asfixie studiaţi 17 au 
decedat.

Figura 4 Reprezentare grafică 
a stării generale la naştere

Tabel 8. 
Repartiţia cazurilor de asfixie în funcţie de evoluţie

An studiu martor evoluţie favorabilă evoluţie nefavorabilă
complicaţii/sechele deces

studiu martor studiu martor studiu martor
2013 63 15 42 12 13 3 8
2014 74 15 45 13 20 2 9
total 137 30 87 25 33 5 17

Tabel 9. 
Complicaţii postasfixice

complicaţii postasfixice cazuri nou 
născuţi

sindrom detresă respiratorie 78
EHI 30
eun 14

Hipoglicemie 49
convulsii 12

Hemoragie cerebrală 24
pneumotorax 6

Hemoragie pulmonară 13
Anemia prematurităţii 70

icter prelungit 94
tahipnee tranzitorie a nou-născutului 52

mcc cianogenă 10

studiul efectuat, de tip statistic, în perioada 
2013-2014, a relevat pentru cei 137 de prematuri, 
următoarele tipuri de complicaţii apărute ca urmare 
a asfixiei:

din cei 137 de prematuri cu asfixie la naştere, 78 
de cazuri (57%) prezintă detresă respiratorie. inciden-
ţă mai mare au avut-o nou-născuţii cu detresă respira-
torie medie (46%) şi detresă respiratorie severă (30%) 
faţă de cei cu detresă respiratorie uşoară.

tulburările neurologice urmărite atât la naştere cât 
şi în dinamică au fost:
	 modificări de tonus (hipotonie);
	 modificări de reflexe;
	 modificări ale conştienţei;
	 modificări oculare;
	 prezenţa convulsiilor
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din cei 137 de prematuri cu asfixie perinatală, 30 
de cazuri (22%) au suferit post hipoxic şi au prezen-
tat diferite stadii de encefalopatie hipoxic-ischemică. 
stadiul i de eHi este prezent în 56% din cazuri, sta-
diul ii în 30% din cazuri, iar stadiul de eHi severă în 
14% din cazuri. totuşi, nu putem spune cu certitudine 
care a fost evoluţia ulterioară, deoarece nu s-a putut 
face o evaluare pe termen lung şi mediu datorită lipsei 
de complianţă a familiei.

determinările gazelor sangvine prin metoda 
AstRup au fost efectuate la 30 de minute, până la 
stabilizarea nou-născutului prematur sau de câte ori 
a fost nevoie pentru a stabili necesarul de oxigen şi 
necesitatea corectării acidozei metabolice. în studiu 

determinările s-au realizat la următoarele momente: 
imediat după naştere, 12 , 24, 48, 72 ore, iar mai apoi 
monitorizarea a fost făcută în funcţie de starea clinică 
a nou-născutului prematur şi la cei care au necesitat 
concentraţii de oxigen mai mari de 40 %.

din cei 137 copii cu prematuritate şi grade diferite 
de asfixie, s-a folosit protezare 

respiratorie iot- vm în modul ippv pentru 25 co-
pii, pe cpAp au stat 32 copii, iar în funcţie de evoluţia 
lor, la 9 copii s-au folosit ambele metode. Restul de 
71 copii au necesitat o2 cort-cefalic şi flux liber, în 
incubator închis până la recuperarea totală. 

din lotul studiat, toţi cei 137 de prematuri cu asfi-
xie au necesitat oxigenoterapie sub diverse forme:

Tabel 10. 
Distributia nou-nascutilor care au beneficiat de oxigenoterapie

IOT cpAp oxigen-cort cefalic oxigen flux liber totAl
martor 7 23 30

23% 77% 100%
studiu 25 30 65 17 137

18% 22% 47% 13% 100%

Discutii 
lotul studiat în secţia de neonatologie a spitalului 

clinic judeţean de urgenţă „ sfântul Apostol Andrei” 
galaţi în perioada 2013-2014 a fost constituit din 137 
nou-născuţi prematuri cu grade diferite de asfixie pe-
rinatală şi un lot martor de 30 de prematuri care nu au 
prezentat factori de risc semnificativi. în urma investi-
gaţiilor efectuate, a tratamentului administrat precoce 
şi corect, cu oxigenoterapie, antibiotice, diuretice, an-
ticonvulsivante şi în câteva cazuri, surfactant, majo-
ritatea au avut o evoluţie favorabilă, fără complicaţii 
sau cu complicaţii minore. lotul selectat pentru studiu 
reprezintă un segment populaţional cu risc semnifi-
cativ pentru o dezvoltare neuro-psihică deficitară în 
funcţie de gradul de suferinţă postasfixică.

Concluzii 
în cadrul secţiei neonatologie a spitalului clinic 

judeţean de urgenţă „ sfântul Apostol Andrei” galaţi, 
incidenţa asfixiei perinatale la prematuri este de apro-
ximativ 45‰ pe an din totalul naşterilor.majoritatea 
au suferit o formă uşoară de asfixie şi au necesitat 
după naştere doar oxigenoterapie în flux liber sau sub 
cort cefalic. Rezultatele studiului nostru sugerează 
faptul că gradul de asfixie depinde de vg, greutatea 
la naştere precum şi de alţi factori de risc asociaţi. 
screening-ul asfixiei a fost efectuat cu ajutorul anali-
zorului de gaze sangvine, imediat după naştere, ulteri-
or la 30 minute şi până la stabilizarea nou-născutului. 
monitorizarea a fost făcută în funcţie de starea clinică 
nou-născutului prematur dar şi la cei care au necesitat 
concentraţii de oxigen mai mari de 40%. urmărirea 
evoluţiei pe termen scurt şi lung a acestor copii este 
extrem de importantă datorită riscului de a dezvolta 
tulburări comportamentale, mentale, psihice, motorii.
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Summary

INTRAUTERIN DEATH OF MATURE FETUS: FACTORS THAT CAN INFLUENCE IT

Key words: stillbirth, mature fetus, risk factor
Background. Reduction of stillbirth at term requires mostly unexpensive interventions. To do so, it is crucial to 

understand the underluing causes and factors. The aim of this study was identify the factors that directly or indirectly 
influence stillbirth at term. 

Material and Methods. It was carried out a retrospective case-control study during 2013-2015 in IM&C on a 
sample of 140 cases (56 stillbirths and 92 livebirths at term). 

Main results. Perinatal mortality rate in IM&C remains at a stable high level ranging from 22.1 ‰ to 18.5 ‰ in 
2013 to 2015. Stillbirth rate in IM&C decreased from 3.8 in 2013 to 2.9 ‰ in 2015, parallel decreased in the number 
of births at term. For the risk factor, advanced maternal age ≥ 35 years, odds ratio was equal to 3.50, 95% confidential 
interval 1.22 to 10.09. 

Conclusions. 1. Maternal age ≥ 35 years is a statistically significant risk factor for intrauterine death of mature 
fetus. 2. Several risk factors mentioned in the literature, found no statistical confirmation in the current research, how-
ever, demonstrated tendencies and directions that should draw the attention of the physicians and scientific researchers.

Резюме

внутрИутробнАя ГИбель зрелоГо ПлоДА: влИяЮщИе фАкторы

ключевые слова: мертворождение, зрелый плод, фактор риска.
введение. Снижение мертворождения в срок требует в большинстве случаев не затратных мер. Чтобы 

выполнить это, крайне важно понимать те причины и факторы, которые способствуют рождению мерт-
вого плода. 

целью данного исследования стало выявление факторов, которые напрямую или косвенно могут влиять 
на мертворождение в срок. 

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование по типу случай-контроль в ЦМР за пери-
од 2013-2015 год с общим объемом выборки 148 случаев (56 родов мертвым плодом и 92 родов живым плодом 
в срок). 

результаты и обсуждение. Показатель перинатальной смертности в ЦМР остается стабильно высо-
ким и варьирует от 22,1‰ в 2013 году до 18,5 ‰ в 2015. Мертворождение в срок в ЦМР снизилось с 3,8 в 2013 
году до 2,9‰ в 2015, параллельно снизилось и общее количество родов в срок. Для фактора риска, как возраст 
матери свыше 35 лет, соотношение шансов было равным 3,50 при доверительном интервале 95% 1,22-10,09. 

выводы. 1. Возраст матери ≥35 лет является значительным статистически значимым фактором ри-
ска для мертворождения в срок. 2. Несколько факторов риска, отмеченных в литературе по специальности, 
не нашли статистического подтверждения в данном исследовании, однако их высокая встречаемость демон-
стрирует некоторые тенденции и направления, на которые должны обратить свой взор практикующие вра-
чи и ученые.

© bursacovschi natalia, petrov v., eţco c.

Introducere.
Anual, la nivel mondial au loc cel puţin 2,65 mi-

lioane de decese intrauterine a le fătului în al iii-lea 
trimestru de sarcină, dintre care 98% în ţările cu venit 
jos şi mediu. Rata mortinatalităţii variază de la 2,0 la 
1000 de născuţi în Finlanda, până la 40 şi mai multe 
decese în nigeria şi pakistan[11]. în Republica mol-
dova (Rm) rata mortinatalităţii a constituit 6,2 şi 6,1 

la 1000 de născuţi vii şi morţi în anul 2014 şi 2015, 
respectiv [2,3].

Robert m.silver e de părerea că actualmente mor-
tinatalitatea justifică aproape 50 % din numărul total 
al deceselor perinatale [12]. Acest indicator în Rm a 
constituit 56,5 % pentru anul 2015 [3].

în pofida progresului semnificativ în domeniul 
compartimentului perinatal al obstetricii, mortinata-



119

litatea rămâne o problemă importantă. modernizarea 
serviciului perinatal a condus la o reducere bruscă a 
mortalităţii neonatale precoce pe parcursul ultimelor 
câteva decenii, pe când ratele mortinatalităţii au atins 
un platou şi au scăzut modest [2, 6, 13]. de exemplu, 
în Rm rata mortalităţii neonatale precoce a scăzut de 
la 6,2 în 2009 până la 4,7 în 2015, pe când valorile 
mortinatalităţii rămân stabile, variind de la 6,1 la 7,1 
la 1000 de născuţi vii şi morţi pe parcursul ultimilor 
5 ani [1,2,3]. 

decesul intrauterin al fătului la termen justifică 
până 50% de cazuri de mortinatalitate [5]. de mai 
multe ori aceste decese se datorează unor cauze care 
pot fi prevenite [8, 10]. Reducerea mortinatalităţii la 
termen necesită intervenţii în mare parte necostisitoa-
re [5]. pentru a face acest lucru, este crucial să înţele-
gem cauzele şi factorii care sunt asociaţi cu naşterea 
unui copil mort [7].

Scopul acestei lucrări a fost evidenţierea factori-
lor, care, în mod direct sau indirect, pot influenţa mor-
tinatalitatea la termen.

Material şi metode.
A fost efectuat un studiu retrospectiv de tip caz-

control. volumul eşantionului reprezentativ a inclus 
numărul total de naşteri cu feţi mort-născuţi la termen 
(scorul Apgar 0 la 1/5 minut de viaţă), ce au avut loc 
în imsp institutul mamei şi copilului (imşic) în peri-
oada 2013-2015. grupul de control l-au constituit naş-
teri cu feţi vii în aceleaşi secţii obstetricale. la termen 
a fost considerat fătul născut de la 37+0 săptămâna ob-
stetricală. lotul de studiu (l1) a inclus 56 de cazuri de 

mortinatalitate la termen, lotul de control (l0)- 92 de 
naşteri cu feţi vii. pentru obţinerea informaţiei necesa-
re a fost studiată documentaţia medicală: fişa bolnavu-
lui de staţionar (formularul 001-1/e), studiul histopa-
tologic al placentei şi anexelor (formularul 014/e), da-
tele necropsiei mort-născutului. colectarea datelor s-a 
efectuat cu ajutorul unui chestionar special elaborat. 
baza de date a fost creată prin intermediul programu-
lui microsoft Access 2007-2010. prelucrarea statistică 
s-a efectuat, folosind funcţiile şi modulele ms excel, 
epi info 7 şi ibm spss statistics 20.

Rezultate şi discuţii.
Incidenţa.
în Republica moldova pe parcursul ultimilor 3 ani 

se atestă o reducere moderată a ratei mortalităţii pe-
rinatale - de la 11,7 în 2013 la 10,8 ‰ în 2015, şi a 
mortinatalităţii - de la 7,1 în 2013 la 6,1 la 1000 de 
născuţi vii şi morţi în 2015 [1,2,3]. totodată, pe par-
cursul ultimilor 2 ani aceşti indicatori la nivel republi-
can au atins un platou (6,2 şi 6,1‰ în 2014 şi 2015, 
respectiv), după care scade puţin[2,3].

conform datelor prezentate de oms, rata morti-
natalităţii în Rm este inferioară ratei generale pentru 
europa de est (15 ‰), dar este superioară celei pentru 
europa de nord (5‰ ), europa de sud (5‰ ) şi euro-
pa de vest (4‰) [4].

în imşic s-a observat o creştere bruscă a număru-
lui de naşteri în 2014 (cu 699 de naşteri mai mult), cu 
stagnarea ulterioară a creşterii către anul 2015 (tab.1). 
de asemenea, se observă o reducere neesenţială a naş-
terilor la termen în 2015.

Tabelul 1. 
Numărul de naşteri în IMşiC, aa. 2013-2015

indicator Anul
2013 2014 2015

nr total de naşteri 5791 6490 6493
nr total născuţi 5975 6749 6761

nr naşteri la termen ≥370s. 5123 5731 5665
născuţi la termen 5259 5946 5933
nr vii-născuţi total 5903 6687 6698

nr total mort-născuţi 72 62 63

Rata mortalităţii perinatale în cadrul imşic rămâ-
ne stabil înaltă, variind de la 22,1‰ în 2013 la18,5 
‰ în 2015 (tab. 2). Această rată înaltă se explică prin 
faptul că imşic este o instituţie medicală de nivelul iii 
unde conform criteriilor bine definite se concentrează 

majoritatea femeilor gravide ce prezintă factori de risc 
şi complicaţii ale evoluţiei sarcinii, dar şi acele gravi-
de, a cărora sarcina s-a complicat prin deces intraute-
rin al fătului (redirecţionate la naştere de la instituţiile 
mediacale de nivele i şi ii).

Tabelul 2. 
Incidenţa mortalităţii perinatale şi mortinatalităţii în IMşiC 

indicator
Anul

2013 2014 2015
Abs. ‰ Abs. ‰ Abs. ‰

mortalitatea perinatală imşic 132 22,1 119 17,6 125 18,5
mortinatalitatea imşic 72 12,05 62 9,2 63 9,3

mortinatalitatea la termen imşic 20 3,8 19 3,2 17 2,9
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Rata mortinatalităţii la termen a diminuat de la 3,8 
în 2013 la 2,9‰ în 2015. pentru comparaţie, cercetăto-
rul colin A., care a studiat decesele ante- şi intranatale 
a le feţilor la termen într-o instituţie medicală europea-
nă de nivelul iii pe parcurs de 10 ani, a stabilit o rată 
a mortinatalităţii la termen de 1,8‰[9]. o treime din 
toate pierderile perioadei ante- şi intranatale în imşic 
a fost legată de decesul intrauterin al fătului la termen 
(30,6% şi 27,0% în 2014 şi 2015, respectiv). majorita-
tea feţilor la termen au decedat în perioada antenatală 
(87,5%). în pofida faptului că mai mult de jumătate de 
feţi au decedat la domiciliu, proporţia deceselor, atesta-
tă în imşic rămâne foarte înaltă - 41,1%.

vârsta maternă înaintată (≥ 35 de ani) a fost ra-
portată ca factor de risc semnificativ asociat cu morti-
natalitatea în multe ţări în curs de dezvoltare [7, 19]. 
Fretts şi colab. au demonstrat că vârsta maternă peste 
35 de ani este asociată cu riscul sporit al decesului 
fetal. Aceste constatări au fost confirmate în multiple 
studii, şi asocierea dată persistă chiar după ajustarea 

pentru co-variabile potenţiale, precum probleme ge-
netice, defecte înnăscute, probleme medicale şi greu-
tatea excesivă maternă[12]. pentru mamele de 40 ani 
şi mai mult în peru, gilbert şi colab. a raportat un risc 
sporit de mortinatalitate cu Rp (raportul probabilităţii) 
de 5,46 (95 % ii 1,19-25,13)[7] . 

în cadrul studiului mortinatlităţii la termen în 
imşic s-a observat că vârsta medie a femeilor care 
au născut un făt mort la termen a fost mai mare, de-
cât a celor care au născut un făt viu (29,02±0,83 vs. 
26,55±0,53). vârsta minimă în ambele loturi de studiu 
a fost 17 ani, pe când cea maximală - 44 de ani în lotul 
de bază şi 39 de ani în lotul de control. intervalul de 
vârstă în care a născut majoritatea femeilor, atât din 
lotul de studiu (complicate cu deces intrauterin al fă-
tului la termen), cât şi din grupul de control (naşteri cu 
feţi vii), a fost de 25-29 ani. totodată, proporţia femei-
lor cu vârsta ≥ 35 de ani a fost de două ori mai mare în 
lotul de studiu, în comparaţie cu cel de control (fig.1).

Fig. 1 Repartizarea pacientelor din lotul de studiu (L1) şi de control (L0 ) pe 5 grupe de vârstă

cercetarea mortinatalităţii la termen în imşic a 
stabilit că rata probabilităţii(Rp) pentru factorul de 
risc vârsta maternă avansată a fost egal cu 3,50, ii 
95% 1,22-10,09. Rezultate asemănătoare s-au obţinut 
în cadrul unui studiul populaţional în statele unite, 
ce a comparat vârsta de 20-34 de ani faţă de 35-39 de 
ani şi a evidenţiat Rp de 1,28 (95% ii 1,24-1,32), şi 
1,72 (95% ii1,6-1,81) pentru vârsta maternă - 40 de 
ani [12].

paritatea este un alt factor de risc frecvent relatat 
în studiile din ţările în curs de dezvoltare. conform 
datelor unei meta-analize a 3 studii, primiparitatea 
este asociată cu creşterea cu 42% a raportului proba-
bilităţii de terminare a sarcinii sau naşterii cu decesul 
intrauterin al fătului[14]. într-un studiu ce a cercetat 
218 femei care au născut feţi morţi într-un spital din 
Africa de sud, ntuli şi malangu, la fel au identificat 

primiparitatea ca factor de risc al mortinatalităţii (p = 
0.04) [7]. în cadrul studiului actual s-a evidenţiat că în 
lotul de mort-născuţi auprevalat de asemenea femeile 
primipare (tab. 3). în lotul de control s-a atestat un 
procent mai mare de femei care au născut în mod re-
petat, însă diferenţa cu primiparele este nesemnificati-
vă. în pofida faptului că raportul probabilităţii pentru 
acest factor de risc (primiparitatea) este egal cu 1.7, 
această constatare nu s-a confirmat statistic (ii 95% 
0,87-3,35, p>0,05).

unul dintre factorii de risc semnificativi ai morti-
natalităţii este obezitatea. mai multe studii indică ris-
cul aproape dublu de moarte intrauterină a fătului la 
gravidele cu un indice de masă corporală (imc) > 30 
kg / m2 [19]. în cadrul eşantionului limitat de totalita-
tea cazurilor de deces în imşic în anul 2013 s-a de-
monstrat că (imc)> 30 kg / m2 este un factor de risc al 
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mortinatalităţii la termen (Rp=4,7, ii 95% 1,35-16,38 
[15]. pe un eşantion lărgit, ce a cuprins cazurile de 
deces pe parcurs de 3 ani, nu s-a demonstrat puterea 
statistică a acestui factor de risc (tab. 4). mecanismele 
biologice care declanşează reacţiile adverse perinatale 
în prezenţa obezităţii nu sunt pe deplin elucidate, dar 
există mai multe ipoteze. unul dintre mecanismele 
este dezvoltarea la această categorie de paciente a dia-

betului zaharat şi a hipertensiunii arteriale, dar nu toţi 
autorii sunt de acord cu această ipoteză. lisu Huang 
şi colab. au descoperit că riscul de patologie vasculară 
placentară şi destrucţii ale vilozităţilor sunt semnifica-
tive în subgrupul de femei obeze fără diabet zaharat 
şi hipertensiune arterială în sarcină la termene ≥ 37 
săptămâni [16].

Tabelul 3. 
Paritatea femeilor incluse în studiu

paritatea
lotul de studiu

lotul de bază l1 (n=56) lotul de control l0 (n=92)
Frecvenţa procent,% Frecvenţa procent,%

primipară 30 53,6 38 41,3
2a naştere 17 30,4 39 42,4
3a naştere 5 8,9 9 9,8
multipară 3 5,4 6 6,5
total 55 98,2 92 100,0
lipsa inform. 1 1,8 0 0
total 56 100,0 92 100,0

Tabelul 4. 
Factorii ce pot influenţa mortinatalitatea la termen

Factorii
lotul de bază 

(l1, n=56)
lotul de control 

(l0, n=92)
Raportul 

probabilităţii 
(oR)

interval de 
incredere (ci)abs % abs %

mediul rural 34 60,7 60 65,2 0,8 0,41-1,63
neîncadrarea în câmpul de muncă 30 53,6 58 63,0 0,68 0,34-1,3
vârsta ≥ 35 ani 11 19,6 6 6,5 3,4 1,22-10,09
primiparitatea 30 53,6 38 41,3 1,7 0,87-3,35,
istoric de avort medical 6 10,7 19 20,7 0,46 0,17-1,23
istoric de avort spontan 11 19,6 16 17,4 1,16 0,49-2,72
istoric de sarcina stagnată 2 3,6 1 1,1 3,3 0,29-38,05
mortinatalitate în anamneză 1 1,8 2 2,2 0,82 0,07-9,24
uter cicatriceal 6 10,7 11 12,0 0,88 0,31-2,54
imc≥30 kg/m2 16 28,6 26 28,3 1,35 0,63-2,88
dereglări hipertensive 6 10,7 9 9,8 1,1 0,37-3,29
sex masculin al fătului 34 60,7 50 54,3 1,3 0,66-2.55

un studiu voluminos multinaţional (inteR-
gRowtH-21st) a evidenţiat următorii factori de risc 
semnificativi pentru decesul antenatal al fătului (după 
ajustare): statut socio-economic precar cu rata riscului 
(RR) 1,55 (95% ii 1,16-2,09), statut celibatar cu RR 
2,00 (1,41-2,84), vârsta maternă peste 40 de ani cu RR 
2,23 (1,35-3,68), hipertensiunea esenţială 3,98 (2,69-
5,89) [17]. christopher lennox evidenţiază ca factori 
de risc major pentru mortinataliate: vârsta maternă (< 
20 de ani şi > 40 de ani), statut socio-economic precar, 
obezitate, fumatul, lipsa locului de muncă, abuz de al-
cool şi/sau alte substanţe, reproducere asistată, istoric 
de mortinatalitate [18]. 

conform părerii unor autori, sexul fetal masculin 
sporeşte riscul decesului intrauterin al fătului [20]. 
cu toate acestea, într-un studiu retrospectiv mare din 
zimbabwe, Feresu et al. nu a găsit diferenţe semnifi-

cative statistic privind riscul mortinatalităţii între bă-
ieţi şi fetiţe[21]. în imşic s-a observat ponderea mai 
mare a băieţilor în grupul de mort-născuţi (60,7%). 
pentru comparaţie, un studiu din brazilia a prezentat 
52.7% de băieţi printre feţii decedaţi în perioada ante- 
şi intranatală[20]. Acest factor de risc nu a avut veri-
dicitate statistică în cadrul studiului în imşic, posibil 
din considerentul că sexul masculin a dominat şi în 
lotul de contol (tab.4).

Concluzii:
1. vârsta maternă ≥ 35 de ani este un factor de risc 

statistic semnificativ al decesului intrauterin al fătului 
la termen.

2. mai mulţi factroi de risc, menţionaţi în literatura 
de specialitate, nu şi-au găsit confirmare statistică în 
cercetarea actuală, însă ponderea înaltă a lor demon-
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strează unele tendinţe şi direcţiile la care trebuie să 
atragă atenţia medicii practicieni şi cercetătorii ştiin-
ţifici. cercetarea va fi continuată şi lărgirea volumului 
eşantionului de studiu poate aduce date noi privind 
factorii ce pot influenţa mortinatalitatea la termen.
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Summary

HEART FAILURE OF NEwBORN -CASE REPORT

Heart failure is a clinical syndrome that determine a heart disability to carry out its function of blood pumped ac-
cordingly metabolically needs of tissues and in conclusion going out to neuro-endocrin changes.

At the 2-3 day of life most of all starts to appear transitory post-hypoxic myocardial ischemia, diabetic cardiomi-
opathy and metabolical changes.

Case report. Report a case of severe aortic stenosis, combined mitral valve defect ,opened arteriosis ductus, open 
foramen ovalis, severe pulmonary hypertension, heart failure II-III NYHA, ROSS

Conclusion. Chirurgical treatment with corection of HCD lead to improve general health and reduce the signs of 
heart failure.

Резюме

серДечнАя неДостАточность у новороЖДенноГо – клИнИческИй случАй

Сердечная недостаточность (СН)- это клинический синдром, обусловленный неспособностью сердца вы-
полнять свою функцию по нагнетению крови соответственно метаболическим потребностям тканей и про-
являющийся циркуляторным и нейроэндокринным изменениям.

На 2-3-и сутки после рождения СН чаще всего возникает при транзиторной постгипоксической ишемии 
миокарда, диабетической кардиомиопатии, метаболических нарушениях.

рапорт клинического случая. Представляем клинический случай: 
Критический аортальный стеноз. Комбинированный порок митрального клапана. Артериальный проток 

открытый. Овальное окно открытое.Легочная гипертензия тяжёлой степени. Сердечная недостаточность 
II-III степени (NYHA- Ross).

выводы: Хирургическое лечение коррекции врождённого порока сердца ведёт к улучшению общего состо-
яния и понижению симптомов сердечной недостаточности. 

cAz clinic

© marcela şoitu, eugenia mocrii, caraman A.

Actualitatea: insuficienţa cardiacă (ic) este o 
afecţiune în care inima este incapabilă să pompe-
ze sângele spre organe şi ţesuturi, astfel că acestea 
primesc o cantitate mai mică de oxigen şi produse 
nutritive din sânge, dar şi să primească sângele de la 
organe. în consecinţă, ţesuturile primesc mai puţin 
sânge ca urmare a incapacităţii inimii de a pompa, 
iar, pe de altă parte, sângele stagnează şi se acumu-
lează în organe, ca urmare a incapacităţii inimii de 
a-l primi.[2,4,6]

tratamentul medicamentos se bazează pe: diure-
tice (furosemid, torasemid, hidroclorotiazidă, spiro-
nolactonă) – medicamente care stimulează eliminarea 
surplusului de apă din organism, acţionând predomi-
nant la nivel renal cu inducerea diurezei. unele dintre 
acestepreparate (spironolactona) au o acţiune diureti-

că mai slabă, având insa o importanţă deosebită în evi-
tarea hipopotasiemiei (scăderea concentraţiei potasiu-
lui). inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei 
(iecA) (captopril, capoten 0,2-0,3 mg/kg/doză o dată 
la 8 ore); acţionează prin scăderea tensiunii arteriale. 
la nou-născuţi se folosesc glicozidele cardiace: digo-
xina –are acţiune combinată de creştere a contractili-
tăţii miocardice şi scăderea frecvenţei cardiace (0,03-
0,04 mg/kg în doză de atac - sau preparate inotrope 
neglicozidice (dopamină 5-7,5 mcg/kg/min).

Material şi metode : prezentarea cazului clinic
nou-născut de sex masculin născut de la s i, n 

i la termenul de gestaţie 39 săptămâni, prin operaţie 
cezariană cu masa 3400 g, t 52 cm, scorul Apgar 7/8 
p. sarcina a decurs pe fond de iminenţă de naştere 
prematură, HtA, pielonefrită în acutizare, anemie. in-
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3. echilibrul acido-bazic: pH – 7,34; pco2 – 34,6; 
po2 – 39,5; Ab – 18,4; be- – 6,3; co2 – 19,5; o2 – 72.  

4. Radiografia cutiei toracice: pulmoni hiperaeraţi, 
timusul mărit. Arcurile cordului nu sunt bombate. si-
nusurile pleurale libere. ikt 0,55. Abdominal – aero-
colie.

5.ecocg cu doppler: situs solitus. sinistocardie.
vena brahiocefalică sinistra 3,6 mm.Fop 2 mm. Fe 
– 50% septul interventricular intact. vasele coronari-
ene fără particularităţi patologice. Arcul aortic locali-
zat în stânga. circuit adecvat în aorta abdominală. co 
Ao lipseşte. stenoză aortică severă.viciu combinat al 
valvei mitrale. ductul arterial deschis. Foramen ovalis 
deschis. Hipertensiune pulmonară severă.Fig.1. Stenoza aortică valvulară 

Fig.2. Radiografia: Stenoza aortică valvulară – 
cazul prezentat

Fig.3. EchCG cu Doppler Stenoza aortică valvulară 

Fig.4. EchCG cu Doppler Stenoza aortică valvulară

trauterin s-a diagnosticat ustrasonografic la făt mcc. 
stenoza valvei aortice.

în sala de naştere nou-născutul nu a prezentat sem-
ne de necesitate în resuscitare sau oxigenoterapie. 
menţinea sao2 94%. luând în considerare diagnos-
ticarea intrauterină a mcc, a fost transferat în secţia 
Ati nn pentru investigaţii suplimentare.

la internare în secţie starea generală a copilului este 
stabilă. conştiinţa clară. Activitatea motorie adecvată, 
hipertonie musculară. Reflexele neonatale prezente. FA 
nu este bombată, oasele craniene dehiscente. tegumen-
tele curate, palide. sao2 preductală – 90%, postductală 
– 88%.Auscultativ,în plămâni murmur pueril bilateral 
fără raluri. FR 66 r/min. zgomotele cardiace ritmice, 
sonore, suflu sistolic la apex, suflu sistolic în spaţiul in-
tercostal iii pe dreapta. tA 55/30 mmHg (media 32). 
Fcc 158 b/min. Abdomenul balonat, indolor la palpa-
re. Ficatul +2,0 cm sub rebordul costal. splina - la limi-
tele rebordului costal. bontul ombilical ligaturat.

Diagnosticul preventiv: suspecţie la mcc.ste-
noză aortală.

investigaţii paraclinice şi de laborator:
1. Analiza generală a sângelui: nAn – 3480; i/t – 0,2; 

Hb – 190 g/l; er – 3,7; Ht – 0,35; leu – 2. Analiza bio-
chimică a sângelui: pcR = 6; bi – 95,8; glc – 3,91; ureea 
– 15,1; creatinina – 68,0; proteina generală – 45,1.

Diagnosticul definitiv: malformaţie cardiacă 
congenitală. stenoză aortică critică. viciu combinat 
al valvei mitrale. duct arterial deschis. Foramen ova-
lis deschis. Hipertensiune pulmonară severă. ic gr.iii 
nyHA- Ross.

Tratamentul:
*conservator: capoten 2 mg de 3 ori pe zi, ve-

rosperon 2 mg dimineaţa, Furosemid 2 mg/pe zi, As-
parcam ¼ de 3ori pe zi, dopamină 5 mcg/kg/ min

*chirurgical: etapa i. valvuloplastie aortală
în perioada postoperatorie – se menţin semnele 

clinice ale insuficienţei cardiace gr. ii-iii, s-a păstrat 
insuficienţa mitrală accentuată, hipertensiunea pulmo-
nară severă.

etapa ii. protezarea valvei mitrale, plastia defec-
tului septului interatrial. valva mitrală înlocuită cu 
proteza cilindrică cu diametru de 15 mm, produs din 
matrix patch. s-a efectuat hidroproba – proteza func-
ţionează.
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etapa a iii. plastia venei cava superioară, controlul 
protezei valvei mitrale.

Postoperator
copilul s-a aflat la vAp 260 de ore., în secţia tera-

pie intensivă a petrecut 23 zile.
EcoCG: stenoză aortică moderată. stare după 

plastie a venei cave superioară, stare după revizia 
protezei cilindrice a valvei mitrale, după protezarea 
valvei mitrale, după înlăturarea defectului septului in-
teratrial, după valvuloplastia aortică. viteza fluxului 
sangvin 0,7 m/s. valva mitrală protezată funcţionea-
ză. Fe 67%, contractibilitatea miocardică suficientă. 
circuit pulsatil în aorta abdominală. co Ao nu este 
prezentă. lichid liber în cavităţile pleurale şi pericard 
nu se depistează.

Analiza generală a sângelui: Hb – 128g/l; er – 4,1; 
l – 15,2; eo – 7%; neseg – 3%; segm – 48%; limf – 
21%; tr – 289; Ht – 0,38.

copilul a fost externat în stare satisfăcătoare pen-
tru continuarea tratamentului şi supravegherea la pe-
diatru şi cardiolog la locul de trai cu următoarele re-
comandări:

1. Alimentaţie adecvată , cu mărirea treptată a vo-
lumului.

2.Antibioterapie în infecţiile bacteriene pentru 
profilaxia endocarditei infecţioase timp de 6 luni.

3. tratament medicamentos: Ac. acetilsalicilic 20 
mg (5 mg/kg) o dată pe zi după alimentaţie - perma-
nent.

4.vaccinarea conform calendarului este temporar 
contraindicată (6 luni).

5.efectuarea ecocg şi ecg peste o lună.
6.consultaţia cardiochirurgului la 3 luni.
Concluzii: tratamentul chirurgical cu corecţia 

mcc duce la ameliorarea stării generale a copilului şi 
la diminuarea semnelor de insuficienţă cardiacă.

Bibliografie:
1.kay jd, colan sd, graham tp jr. congestive heart 

failure in pediatric patients. Am Heart j. 2001;142:923– 928
2.lipshultz se. ventricular dysfunction clinical re-

search in infants, children and adolescents. prog pediatr 
cardiol. 2000;12 :1– 28

3.Anker sd, steinborn w, strassburg s. cardiac ca-
chexia. Ann med. 2004;36 :518– 529

4.von Haehling s, doehner w, Anker sd. nutrition, 
metabolism, and the complex pathophysiology of ca-
chexia in chronic heart failure. cardiovasc Res. 2007;73 
:298– 309

5.colao A. the gH-igF-i axis and the cardiovascu-
lar system: clinical implications. clin endocrinol (oxf). 
2008;69 :347– 358

6.shaddy Re, boucek mm, Hsu dt, et al. carvedilol 
for children and adolescents with heart failure: a ran-
domized controlled trial. JAMA. 2007;298 :1171– 1179

7.canter ce, shaddy Re, bernstein d, et al. indica-
tions for heart transplantation in pediatric heart disease: 
a scientific statement from the American Heart Associa-
tion council on cardiovascular disease in the young; the 
councils on clinical cardiology, cardiovascular nurs-
ing, and cardiovascular surgery and Anesthesia; and the 
quality of care and outcomes Research interdisciplin-
ary working group. Circulation. 2007;115 :658– 676

Fig.5. EchCG cu Doppler Stenoza aortică valvulară 

Fig.6. EchCG cu Doppler Stenoza aortică valvulară.
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eeg (fig.3) şi s-a administrat Fenobarbital, doza de 
atac 20 mg/kg. la a doua zi de viaţă s-a micşorat doza 
dopaminei la 5 mcg/kg. la 72 de ore s-a început în-
călzirea lentă (fig.4) şi a continuat suport respirator 
pînă la 5 zile, timp în care stare copilul s-a stabilizat, 
convulsii nu s-au repetat. Astfel, la ziua a 6-a de viaţă 
copilul a fost transferat în secţia chirurgie nou născuţi 
petnru corecţia chirurgicală a herniei diafragamele. 

crivceanscaia larisa, brunchi ludmila, Rusu liuba, sîrghe inna, ghenciu silvia.
CAZ CLINIC. ASFIXIE NEONATALĂ

IMSP Institutul Mamei şi Copilului (Director – dr. şt. med., conf. univ. S. Gladun)
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Departamentul Pediatrie 

(Director – dr. hab. medicină, prof. univ. Ninel Revenco)

© crivceanscaia larisa, brunchi ludmila, Rusu liuba, sîrghe inna, ghenciu silvia

Fig.2

Fig.1

Fig.3

Fig.4

copil, de sex masculin, născut la 39 săptămîni de 
gestaţie, prin operaţie cezariană urgentă (suferinţă feta-
lă intrauterină), la imsp imşic, mama neexaminată, si 
ni. la naştere nou născutul prezentă mişcări minime, 
sao2 20%, Fcc 30 b/min, semne de suferinţă respira-
torie, prezenţa semnului de pată albă. A necesitat mă-
suri de resuscitare paşii Abcd. în final copilul a fost 
intubat, s-a administrat epinefrină 2 doze, s-a catetirizat 
vena ombilicală cu administrare de volum expander 10 
ml/kg lent. copilul a fost stabilizat în sala de naştere 
timp de 20 minute, s-a administrat vit. k 0,1 ml, s-a 
transportat în condiţii de incubator la suport respirator 
vAp cu Fio2 35%, sao2 85%. la examinare s-a apreci-
at scorul Apgar 1/1 /3 puncte, sarnat ii.

în secţie, copilul s-a aflat continuu la suport respi-
rator, s-au monitorizat Fcc=120b/min, sao2=83%, 
tAmedie = 30mmHg. ca urmare, nou-născutul a fost 
indus în hipotermie terapeutică, a primit phenobarbi-
tal 40mg/kg, s-a instalat perfuzia cu glucoză 10% şi 
dopamină 10 mcg/kg, tA medie 30 mmHg; s-a plasat 
sonda gastrică cu scop de decompresie stomacală. s-au 
colectat probe pentru investigaţii paraclinice (Ags + 
tcoag, eAb, pcR, hemocultura), s-a efectut radiogra-
fia cutiei toracice, nsg şi usg doppler cardiac. s-a 
iniţiat antibiotico-terapia cu spectru larg cu Amoxacili-
na 100 mg/kg/24h şi gentamicina 4 mg/kg/24 h.

la radiografia cutii toracice s-a depistat hernie dia-
fragmală congenitală pe stînga (fig.1). eAb ombelical 
colectat la naştere prezintă semne de asfexie severă: 

pH =6,85; pco2 = 
81; Hco3=47; be-
21; lactat=13. copi-
lul a fost analgizat cu 
Fentnil şi s-a efectuat 
corecţia acidozei, prin 
modificarea parame-
trior vAp-ului. s-a 
efectuat eeg- iniţial 
a avut loc o supresie, 
dar a evoluat cu voltaj 
scăzut (fig.2).

la ziua 2 de viaţă 
copilul a manifestat 
convulsii observat la 
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Rezultate. la a 7-a zi rezultatul hemoculturii a 
fost negativ. Rmn la 30 de zile de viaţă a arătat arii 
punctate cu t1 semnale crescute în substanţa albă pe-
riventriculară pe dreapta care pot fi semne de leziuni 
hipoxico ischemice, restul creerului reprezintă forma-
re şi mielinezare normală fără leziuni hipoxico ische-
mice. ganglionii bazali nu au fost afectaţi. 

Discuţii. eeg pînă la 6 ore de viaţă este unicul 
dintre cei mai bune predictori a pronosticului nou 
născuţilor cu epHi. un copil cu asfixie severă în sala 
de naştere trebuie abordat cu o suspecţie şi la o mal-
formaţie congenitală. tactica terapentică în acest caz 
rămîne a fi conform protocolului de asfixie. 

marcela şoitu, larisa crivceanschi
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Summary

CANDIDOZO-NOSOCOMIAL ENDOCARDITIS OF NEwBORN – CASE REPORT

Background: Candidal endocarditis is an inflammatory and proliferative disease of the endocardium that mainly 
affects valvular structures. Fungal aetiology is uncommon and appears less frequently when vegetation appears on 
native valves. 

Case report: We present a case of native pulmonar valve fungal endocarditis in a patient with no apparent risk fac-
tors with a history of infectious syndrome. Laboratory findings revealed blood cultures positive for Candida albicans 
and transthoracic/transesophageal echocardiography revealed an mobile structure over posterior pulmonar leaflet. 
During adequate antifungal therapy, case evolution was slowly favourable; when haemodynamic status was stable the 
patient underwent a arterio-pulmonar tricupidian valvular replacement. 

Conclusions: whenever the diagnosis is suspected, antifungal therapy must be started and appropriate surgery 
(prosthetic valve replacement) should be considered. 

Резюме

нозокоМИАльно-ГрИбковый энДокАрДИт у новороЖДЁнноГо-клИнИческИй случАй

Грибковый эндокардит представляет собой пролиферативно-воспалительное заболевание эндокарда кото-
рое поражает клапанный аппарат. Этиология грибкового эндокардита самая разная, и встречается реже в 
случае нативных клапанов, но имеет самый неблагоприяный прогноз. 

клинический случай: представляется клинический случай грибкового эндокардита нативного легочно-
го клапана без факторов риска. Параклинические исследования выявили гемокультуру положительную для 
Candida albicans и на экокардиографическом трансторакальном и трансэсофагеальгом исследовании выявле-
но подвижное образование, расположенное на уровне заднего легочного клапана.

Пациент получил противогрибковое лечение . 
После гемодинамической стабилизации, было сделано хирургическое лечение: замена артерио-легочного 

кондуита, пластика трёхстворчатого клапана. 
выводы: Когда предполагается грибковая этиология эндокардита, необходимо начать быстрое противо-

грибковое лечение, своевременной заменой поврежденного клапана и близлежащих тканей механическим кла-
панным протезом.

Actualitatea. endocardita micotică reprezintă o 
afecţiune severă, care în mod clasic a fost asociată cu 
o mortalitate şi recurenţă extrem de ridicată, putând 

fi implicate atât valvele native, cât şi cele protetice. 
combinând terapia medicală cu intervenţia chirurgi-
cală, ratele de supravieţuire au fost în mod obişnuit 
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sub 50%. cea mai lungă rată de supravieţuire este de 
67% [1,2]. incidenţa ridicată a endocarditei candido-
zice a fost raportată în asociere cu: chirurgia pe cord 
deschis, care reprezintă unul din cei mai frecvenţi fac-
tori de risc în endocardita fungică, cu o incidenţă de 
0,23-1% din toate procedurile cardiace. candida spp. 
este implicată în mai mult de jumătate din aceste ca-
zuri [12,13]. • nou - născuţii pot dezvolta endocardită 
în cadrul candidozei diseminate neonatale. mayayo şi 
colab. au prezentat 17 cazuri de endocardită fungică la 
prematuri, evidenţiind faptul că toate infecţiile au fost 
induse de candida spp. [10] 

criteriile de prognostic nefavorabil includ funge-
mia persistentă în ciuda terapiei antifungice, embolii-
le periferice şi/sau insuficienţa cardiacă în momentul 
diagnosticului. Recomandarea majoră este înlocuirea 
chirurgicală a valvei infectate, asociată cu tratamente 
antifungice prelungite.[3,5,15] pacienţii nechirurgi-
cali beneficiază de terapie orală supresivă prelungită, 
dar această abordare trebuie utilizată doar în cazurile 
extreme, care sunt considerate netratabile. chirurgia. 
tentativele de a trata endocarditele candidozice doar 
cu agenţi antifungici au fost invariabil nereuşite. cele 
mai bune rate de supravieţuire raportate sunt mai mult 
de 50% la 5 ani, acestea obţinându-se prin combina-
rea de regimuri antifungice agresive preoperator cu 
îndepărtarea radicală a ţesutului infectat şi înlocui-
rea valvulară ulterior, ideal utilizând valve biologice.
[12,13,17] 

Material şi metode : prezentare de caz clinic.
nou-născut de sex masculin, 3700 g, Apgar 9, 

născut prin operaţie cezariană, siii ,n ii , sarcina 39 
săptămâni; prezentaţie craniană; membrane intacte; 
uter cicatriceal; incomp. Rh (fără izoimunizare) .A 
fost urmărită pe perioada sarcinii: a urmat tratament 
cu preparate pe baza de calciu, fier, acid folic. nou-
născut diagnosticat cu tetrada Fallot .stenoză a arterei 
pulmonare severă. la a 5-a zi de viaţă se internează 
în secţia cardiochirurgie pentru tratament chirurgical. 
s-a efectuat plasarea conduitului şi plastia valvei arte-
rei pulmonare. după restabilire copilul se externează 
la domiciliu. la o lună de viaţă starea generală a co-
pilului cu agravare, apare febra 38-39c, transpiraţii, 
paloarea pielii. copilul se internează în secţia cardi-
ochirurgie repetat pentru investigaţii suplimentare. 
la internare în secţie starea generală a copilului este 
gravă. conştiinţa clară. 

Activitatea motorie adecvată, hipertonie 
musculară. Reflexele neonatale declanşate, fontanela 
nu este bombată. tegumentele curate, palide. sao2 
95%. Auscultativ, în plămâni murmur pueril bilateral 
fără raluri. FR 62 r/min. zgomotele cardiace ritmice, 
sonore, suflu sistolic la apex, suflu sistolic în spaţiul 
intercostal iii pe stânga. tA 65/30 mmHg . Fcc 168 
b/min. Abdomenul balonat, indolor la palpare. Ficatul 
+3,0 cm sub rebordul costal. splina - la limitele rebor-
dului costal. 

Investigaţii clinice şi de laborator
1. Analiza generală a sângelui i
Hb – 107g/l, er – 5,8*10/12, Ht – 38%, leuc – 

11,3*10/12, neseg – 8 %, segm – 32%, monoc – 10%, 
limfocite – 41%, eozinofile – 0, tromb – 168*10/9, 
Anizocitoză + , microcitoză +

2. Analiza biochimică a sângelui pcR – negativ, 
bi – 42,5 mmol/l, glc – 4,6 mmol/l, ureea – 5,0 mmol, 
creatinina – 30,8 mcmol/l, proteina generală – 74 g/l, 
k+ – 4,9 mmol/l, na + – 135 mmol/l, ca 2+ – 1,12 
mmol/l , AlAt – 24,4 u/l , AsAt – 52,5 u/l.

3.Analiza fermentativă a sângelui – anticorpi la 
sidA nu s-au depistat, HbsAg negativ, anticorpi la 
lues – rezultat negativ.

4.Analiza generală a urinei: densitatea – 1008, re-
acţia – alcalină, proteină – 0,033 g/l, glucide – absen-
te, epiteliu 2-3 în c.v, leuc – 2-3 în c.v., erit. – 8-10 în 
c.v., cilindri hialinici – 0-1 în c.v., oxalaţi în cantităţi 
neînsemnate, mucus – moderat, acetonă absentă.

5.Hemocultura : candida parapsilosis, sensibilă la 
flucitozină, fluconazol, voriconazol, amfotericină b, 
caspofungina, micafungin.

6. ecocg cu doppler: situs solitus. sinistrocar-
dia. comunicare atrio-ventriculară. comunicări ven-
triculo-arteriale. Atriul drept dilatat. sinusul corona-
rian nu este dilatat. inima dreaptă considerabil dila-
tată, contractibilitatea scăzută. ventricolul stâng – Fe 
68%. cAp absent. Arterele coronariene: stânga = 2,5 
mm, dreapta = 2,2 mm. valva aortică = 15 mm. Aorta 
descedentă pmax = 3 mm Hg, bifurcarea trunchiului 
brahiocefalic este vizualizată, circuit pulsatil în aorta 
abdominală, coAo absentă.

stenoză severă a arterei pulmonare. dilatarea şi 
hipertrofia marcantă a ventriculului drept. dilatarea 
marcantă a ramurilor arterei pulmonare. starea după 
plasarea conduitului arterei pulmonare, după corecta-
rea radicală a tetradei Fallo cu implantarea conduitu-
lui arterei pulmonare.

7.tomografia computerizată a organelor interne 
cu contrastarea intravenoasă: stare după corectarea 
radicală a tetradei Fallo cu implantarea conduitului 
arterei pulmonare. se constată o îngustare bruscă a 
trunchiului pulmonar până la 0,2 cm pe parcurs de 3,4 
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cm, posibil din cauza prezenţei trombilor în lumen. în 
secţiunile proximale ale arterei pulmonare stânga se 
vizualizează mase trombocitare până la 1,1 cm. Ar-
cul aortic localizat din stânga. imina stângă dilatată. 
bronhia principală stânga compresată între aortă şi 
arterele pulmonare. Hepatosplenomegalie. distopie 
pelviană a rinichiului stâng.

8.Rezonanţa magnetică a creierului: efectuată fără 
contrastare intravenoasă. în ambele emisfere şi cere-
bel sunt prezente focare multiple prin care nu se con-

duce semnalul mR pe swi, cu diametru maximal sub 
3 mm. Hipofiza de mărimi obişnuite. ventriculele cre-
ierului nedilatate. spaţiile subarahnoidiene nedilatate. 
multiple hemoragii peteşiale suportate.

Diagnosticul definitiv: sinus solitus. endocardită 
infecţioasă. tromboza conduitului arterei pulmonare. 
tromboza ramurii stângi a arterei pulmonare. steno-
za severă a conduitului arterei pulmonare. dilatarea şi 
hipertrofia marcantă a ventriculului drept. insuficienţă 
marcantă a valvei tricuspide. dilatarea ramurilor arte-
rei pulmonare. stare după plasarea conduitului arterei 
pulmonare, dupa corecţia radicală a sindromului lipsei 
totale a valvei arterei pulmonare, implantarea condu-
itului arterei pulmonare. insuficienţă cardiacă ii-iii 
nyHA Rosss. compresiunea bronhiei pricipale din 
stânga. multiple hemoragii peteşiale suportate. disto-
pia pelviană a rinichiului stâng.

tratament chirurgical: înlocuirea conduitului arte-
rei pulmonare, plastia valvei tricuspide

Hidroproba intraoperator - valva funcţionează. în 
lumenul conduitului se observă mase trombocitare de 
culoare surie care obturează artera pulmonară. valva 
tricuspidă este nemişcată, o valvulă este lezată de pro-
ces infecţios. masele trombocitare au fost prelevate 
pentru investigaţii bacteriologice. s-a efectuat înlocu-
irea valvei tricuspide implantate cu custom-made.

tratament conservator 
cu scop antimicotic
1. cansidas 0,7 mg/m2/ 24 h prima zi, ulterior 0,5 

mg/m2/24 h
2. Fluconazol 10 mg/kg/24 h
cu scop antibacterian
1. cefuroxim 100 mg/kg/24 h
2. Amicacină 15 mg/kg/24 h
cu scop anticoagulant
1. Acid acetilsalicilic 5 mg/kg/24 h 
cu scop de a îmbunătăţi metabolismul potasiului 

şi magneziului – comp. Asparcam ½ /3 ori/24h.
cu scop probiotic – caps. yourt 1/ 2 ori/24 h.
investigaţiile paralaclinice la externare:
Analiza generală a sângelui: Hb – 103 g/l, er – 4,4, 

Ht – 0,32, leu – 11,0, neseg – 10, segm – 35, monoc 
– 8, limfocite – 40, eozinofile – 3, tromb. – 326 , 
Anizocitaza + , microcitoza –.

Analiza biochimică a sângelui: pcR – negativ, bi 
– 16,8, glc – 5,5 mmol/l, ureea – 5,2 mmol creatini-
na – 30,4 mcmol/l, proteina generală – 64 g/l, k+ 4,7 
mmol/l , na + 140 mmol/l , ca 2+ 1,18 mmol/l, AlAt 
– 22,7 u/l, AsAt – 39,7 u/l , clearence-ul createninei 
– 152 ml/min.

ecocgcu doppler: stare după înlocuirea condui-
tului arterei pulmonare, plastia valvei tricuspide. Fe a 
vs 65%, contractibilitatea suficientă. contractibilita-
tea vd suficientă. presiunea în vd 35 mmHg. lichid 
liber în cavităţile pleurală şi pericardică absent.

la externare starea generală a copilului este 
satisfăcătoare. conştiinţa clară. Activitatea motorie 
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adecvată, hipertonie musculară. Reflexele neonatale 
declanşate. FA nu este bombată. tegumentele curate, 
pal roze . sao2 99%. Auscultativ, în plămâni murmur 
pueril bilateral fără raluri. FR 55 r/min. zgomotele 
cardiace ritmice, sonore, suflu sistolic la apex, suflu 
sistolic în spaţiul intercostal iii pe stînga. tA 50/32 
mmHg. Fcc 162 b/min. Abdomenul moale, indolor 
la palpare. Alimentaţia tolerează în volum necesar. 
Ficatul +1,0 cm sub rebordul costal. splina - la limi-
tele rebordului costal. se externează la domiciliu sub 
supravegerea medicului pediatru şi cardiologului cu 
următoarele recomandări:

1. Acid acetilsalicilic 5 mg/kg/24h, 3 luni
2. Fluconazol 110 mg/24 g 14 zile, 3 luni
3. Furosemid 10 mg/24 h 14 zile, 3 luni
4. Asparcam ½ *3 ori/24 h 14 zile, 3 luni
5. Repetarea analizei generale a sângelui, ecocg 

peste o săptămână
6. consultarea infecţionistului, imunologului, ne-

urologului.
7. vaccinarea profilactică conform calendarului 

este temporar contraindicată (6 luni).
8. în caz de maladie infecţioasă se va indica anti-

biotterapie pentru a preveni endocardita infecţioasă.
concluzii: dacă în etiologia unei endocardite se 

suspectează implicarea micotică considerăm nece-
sară introducerea rapidă a terapiei antifungice, re-
spectiv înlocuirea în timp util a valvei afectate şi 
ţesutului adiacent cu o proteză mecanică valvulară. 
la cazul prezentat, intervenţia chirurgicală de ur-
genţă a fost necesară din cauza progresării insufici-
enţei cardiace.
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copil x, născut la termenul de gestaţie 30 săptă-
mîni, cu masa la naştere 1350 gr, extras prin opera-
ţie cezariană urgentă, decolare de placentă. profilaxia 
sindromului de detresă respiratorie nu s-a efectuat. 

starea generală la naştere a copilului a fost apre-
ciată ca fiind foarte gravă. s-a stabilit scorul Apgar 
2/4/6 puncte, scor silverman 6-7 puncte. în sala de 
naştere s-a întreprins paşii de resuscitare Abcd. pa-
rametrii iniţiali: Fcc 38 b/min, sao2 25%, tensiunea 
arterială medie 20. copilul a fost intubat, adminis-
trat surfactant endotraheal 100 mg/kg, s-a catetirizat 
vena ombelicală, s-a colectat eAb s-a efectuat vit 
„k”. s-a obţinut o stabilizare a nou născutului după 
administrare de epinefrină şi un volum expader. în 
condiţii de incubator, la suport respirator vAp cu 
FiO2 45%, Fcc 138 b/min, sao2 83-87%, tA medie 
31, copilul după 20 minute a fost transferat în secţia 
Ati n-n. 

în secţie s-au colectat probe sanguine pentru inves-
tigaţii paraclinice (Ags+timpul de coagulare, eAb, 
pcR, ionograma, bi, glucoza, hemocultura şi deter-
minarea grupei de sînge). s-a efectuat radiografia cutii 
toracice, neurosonografia şi usg doppler cardiac. s-a 
iniţiat perfuzia de susţinere, alimentaţia parenterală şi 
antibiotico terapia cu Amoxacilin+gentaminicin. cu 
scop de restabilire a hipotensiunii arteriale s-a admi-
nistrat dopamina 5 mcg/kg.

la scurt timp am primit urmatoarele rezultate:
1. Ags prezenta anemie cu Hb 123 g/l, lc 17, ns 

7, seg 49, Anc 9520, i/t 0,12
2. Radiografia cutii toracice – sdR ds grav 

(Fig.1).
3. eAb ombelical – pH 7,32 pco2 41 Hco3 19 be -3
4. pcR negativ
5. neurosonografia semne de imaturitate
6. usg doppler cardiac cAp 1,3 mm Fop 2 mm
de urgenţă s-a efectuat corecţia anemii, în dinami-

că Hb - 165 g/l. starea generală a copilului se menţi-
ne gravă, continuă suport respirator vAp cu Fio2 40-
50%. necesităţiile în oxigen nu puteau fi modificate 
deoarece periodic manifesta desaturaţii şi conform 
radiografii toracice s-a decis de efetuat o doză de sur-
factant repetat. necesităţile în o2 s-au micşorat pînă la 
30%. Retrospectiv, hemocultura colectată în prima zi 
de viaţă - fără creştere.

la 54 ore de viaţă, starea generală a copilului s-a 
agravat practic brusc. nou născutul manifesta desatu-
raţii frecvente, din tubul endotraheal se aspira secret 
mucopurulent, dens, în cantităţi mari, verzui. s-a in-
stalat un sistem de aspirare de tip închis pentru aspi-
raţie. prezenta instabilitate termică, bradicardie pînă 
la 100 b/min. 

s-a decis de colectat secret traheal pentru însămîn-
ţare. s-a efectuat repetat radiografia cutiei toracice şi 
colectarea analizelor de laborator în dinamică.

Analiza generală de sînge - cu dinamică negativă 
(lc 32), pcR 48, eAb tendinţă spre acidoză şi radio-
grafia cutii toracice – cu agravare, semne de pneumo-
nie determnită de infecţia nozocomială prin interme-
diului suportului respirator vAp (apariţia pneumato-
celelor şi infiltraţii pulmonare). 

s-a decis de revizuit tactica de tratament, s-a mo-
dificat antibiotico terapia conform sensibilităţii în sec-
ţie (Amicacină +cefepim). s-a aspirat la necesitate, 
s-au ajustat parametrii vAp, s-a admnistrat necesarul 
caloric maxim posibil. la ziua 7 de viaţă starea gene-
rală a copilului cu dinamică pozitivă, se afla la suport 
respirator vAp cu Fio2 21%, hemodinamic stabil. la 
ziua 8-a copilul a fost extubat şi plasat la suport res-
pirator ncpAp timp de 3 zile, cu monitorizarea para-
metrilor vitali. 

Rezultatul hemoculturii şi cultura din tubul endo-
traheal colectata dupa agravarea copilului a aratat re-
zultat pozitiv pentru klebsiella pneumoniae, sensibilă 
la meropenem, tobramicină, Amicacină şi cefepim. 
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Fig. 1 SDR DS grav
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la 2 săptămîni de viaţă copilul era o2 independent, 
terapia cu antibiotice s-a anulat, alimentaţia enterală 
prin sondă tolera în volum indicat, prezenta adaos 
ponderal. 

Acest caz clinic a fost atît un eşec cît şi un suc-
ces deoarece doar prin vigilenţa şi profesionism s-a 
obţinut un rezultat bun dar rămăne un mare semn de 
întrebare de ce un copil care timp de 48 ore cu di-

© Ana mişina, diana madan

namică stabilă a suferit o prăbuşire bruscă a stării de 
sănătate. s-au întreprins toate metodele de profilaxia a 
infecţiei nozocomiale, dar oricum nu a fost posibil de 
evitat infectarea. calea succesului noi considerăm a fi 
aplicarea metodelor gingaşe şi minim invazive de tra-
tament (suport respirator CPAP nazal, administrare 
de surfactant prin sonda gastrică), desigur în confor-
mitate cu starea generală a nou născutului.

Ana mişina, diana madan
CHIST DERMOID OVARIAN PARAZITAR

IMSP Institutul Mamei şi Copilului (Director – dr. şt. med., conf. univ. S. Gladun)

Summary

PARASITAR OVARIAN DERMOID CYST

Key words: Ovarian dermoid, parasitic teratoma, ectopic ovary, torsion, autoamputation, omentum 
The parasitic dermoid ovarian cyst is a rare entity. Up-to-date were published about 30 cases of parasitic ovarian 

dermoid cyst. The place of implantation of parasitic cyst can be anywere in the abdominal cavity, but most common is 
greater omentum. In the article are presented review of the literature, pathogenesis and method of treatment of parasi-
tar ovarian dermoid cyst. 

Резюме

ПАрАзИтАрнАя ДерМоИДнАя кИстА яИчнИкА

ключевые слова: дермоидная киста яичника, паразитарная тератома, эктопический яичник, пере-
крут, аутоампутация, большой сальник

Паразитарная дермоидная киста яичника является редкой патологией. До сегодняшнего времени были 
опубликованы около 30 случаев паразитарных дермоидных кист яичника. Место имплантации паразитарных 
кист может произойти в любом месте брюшной полости, однако наиболее частым является большой саль-
ник. В работе представлен обзор литературы, патогенез и методы лечения паразитарных дермоидных кист 
яичника.

Introducere. teratomul chist matur (chistul der-
moid) este definit ca un neoplasm al tumorilor celule-
lor germinale, compus din mai multe ţesuturi, inclusiv 
din ţesuturi care nu se găsesc în mod normal în orga-
nul din care provin. teratoamele apar, cu predilecţie, 
în ovar, deşi se atestă şi în testicul, mediastin sau re-
giunea sacrală şi retroperitoneală. teratomul omental 
este o entitate atestată foarte rar [ 49].

primul chist dermoid omental a fost atestat de către 
lebert în anul 1734 [22]. în literatura de specialitate 
anglo-saxonă au fost descrise mai mult de 30 de cazuri 
de chisturi dermoide omentale [30]. etiologia acestor 
teratoame omentale este destul de obscură. incidenţa 
reală a teratoamelor omentale, ce sunt considerate a fi 
de raritate extremă, este necunoscută. Aceste formaţi-

uni sunt mult mai frecvente la femei, ceea ce indică o 
posibilă asociere cu organele de reproducere femini-
ne [30]. totodată, mumey a constatat, în acelaşi an, o 
rată de apariţie a acestor tumori şi la barbaţi, doar că 
în proporţie de 16.7% [30].

conform datelor literaturii de specialitate, aceste 
formaţiuni se întâlnesc cu raportul de 01:12, sex mas-
culin vs sex feminin. Aceste tumori apar la femei odată 
cu vîrsta de reproducere, deşi se atestă, de asemenea, 
la o vârstă foarte tânără sau înaintată. vârsta medie a 
pacienţilor descrişi în literatura de specialitate este de 
40.8±19.2 ani, variind de la 2 ani până la70 de ani [30].

teratoamele extragonadale apar de-a lungul liniei 
mediene, ca urmare a migrării celulelor germinale în 
perioada embrionară. teratomul ce apare pe această 
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cale nu este considerat parazitar. cea mai frecventă 
localizăre extragonadală a acestor chisturi dermoide 
parazitare este epiploonul [1]. teratoamele care se gă-
sesc în afara căii de migrare sunt considerate a fi cu 
adevărat parazitare.

Etiologia chisturilor dermoide parazitare este puţin 
cunoscută. Au fost propuse trei teorii principale pentru 
a explica localizarea extragonadală a teratomului:

1. teratomul primar al omentului care provine din 
celulele embrionare dislocate; 

2. teratomul în curs de dezvoltare dintr-un ovar su-
pranumerar;

3. autoamputarea dermoidului ovarian şi implanta-
rea lui într-un loc extragonadal. 

1. Teratomul epiploic primar. s-a presupus că 
migrarea unor celule germinale de-a lungul intesti-
nului primitiv înspre creasta genitală poate fi stopa-
tă la nivelul mezenterului dorsal, care ulterior devine 
omentul mare [37]. Aceasta poate explica distribuţia 
axială a tumorilor cu celule germinale extragonadale. 
în susţinerea acestei teorii sunt cele două cazuri rapor-
tate de teratom imatur epiplooic primar, în care ţesutul 
ovarian nu a putut fi demonstrat [32, 42], precum şi un 
caz suplimentar al unui băiat în vîrstă de doi ani, cu un 
teratom matur al omentului [8]. cu toate acestea, nici 
o evidenţă histologică a celulelor germinale ectopice 
epiplooice nu a fost găsită 

2. Teratomul care rezultă din ovarul supranume-
rar în epiploon. ovarul supranumerar este o anomalie 
ginecologică rar întâlnită. într-un reviu al literaturii de 
specialitate, besser şi posey 1992 [3] au relevat doar 21 
de cazuri de ovare supranumerare cu diferite localizări, 
dintre care în cinci cazuri (23.8%) ovarele supranume-
rare au fost localizate în epiploon, iar în patru cazuri 
ele au fost reprezentate ca chisturi dermoide epiplooice 
cu dovezi microscopice ale resturilor stromei ovarie-
ne. Au fost propuse două teorii pentru a explica meca-
nismul embriologic de dezvoltare al ovarului omental 
[37]. prima se referă la reţinerea celulelor germina-
le în mezenterul dorsal, cu o diferenţiere secundară a 
mezenchimului primitiv răspândit în jurul stromei ova-
riene. A doua prezintă detaşarea teratomului de creasta 
germinală şi transplantarea de pe mezenterul dorsal, cu 
dezvoltarea ulterioară a unui ovar ectopic. [printz jl, 
1973]. dezavantajul acestei ipoteze constă în faptul că 
nici un caz nu a fost vreodată raportat de ovar structurat 
în mod normal al marelui epiploon.

3. Amputarea şi replantarea teratomului ova-
rian pe oment. j.k. thornton, în anul 1881 [44], a 
fost primul care a propus acest mecanism, fiind, pînă 
în prezent, cea mai largă şi acceptată teorie [46]. te-
ratomul matur este una dintre tumorile ovariene mai 
frecvent întâlnite, incidenţa lui variind între 5-25% 
din toate neoplasmele ovariene [35], iar 13.7% dintre 
aceste tumori sunt bilaterale [1]. torsiunea pediculu-
lui a fost raportată ca fiind cea mai frecventă compli-
caţie a teratoamelor ovariene, depistată în 16.1% din 

cazuri [35]. s-a demonstrat că torsiunea nu interferea-
ză cu dereglarea fluxului sangvin al organului impli-
cat, care poate duce la congestie venoasă şi o infla-
maţie aseptică a peretelui tumorii. într-un eveniment 
acut, datorită întreruperii alimentării cu sânge arterial, 
se poate instala necroza şi, ulterior, atrofia. în caz de 
episod subacut sau cronic, tumora poate deveni ade-
rentă la structurile adiacente, cu o dezvoltare a unei 
noi circulaţii colaterale. este posibilă, într-un astfel de 
caz, detaşarea completă a tumorii de la pediculul ei, 
devenind astfel un teratom parazitar [35]. 

teratoamele chistice parazitare sunt rare, inciden-
ţa lor raportată fiind de 0.4% din totalul teratoamelor 
ovariene [35]. din cauza rolului său special în proce-
sul de apărare într-o inflamaţie intraabdominală, ome-
ntul este, probabil, locul principal pentru implantare 
a secundară a tumorii. Au fost descrise peste 30 de 
cazuri de chist dermoid omental, ce au fost raporatate 
în medline.

în tabelul 1 sunt rezumate cazurile de teratom pa-
razitar atestate în literatura internatională de speciali-
tate în ultimii 30 de ani.

în baza analizei acestor cazuri, teratoamele au fost 
localizate în oment, acest lucru este legat de rolul unic 
defensiv al marelui epiploon în inflamaţia intraabdomi-
nală şi formarea de adeziune, implantarea secundară a 
ovarului autoamputat. ushakov şi colab. [46] raportea-
ză că teratoamele epiplooice pot proveni din deplasarea 
celulelor germinale şi apar într-un ovar supranumerar 
situat, de obicei, în epiploon sau rezultă dintr-un ovar 
autoamputat. în ceea ce priveşte implicarea locului de 
amputaţie, s-a observat participarea egală atât a părţii 
drepte, cât şi celei stângi de ovar (fiecare dintre ele, în 8 
cazuri, observând 16 cazuri în total) [46].

dimensiunea tumorii variază în limite largi, de la 
2 cm în diametru la dimensiunea maximă de 85 x 75 x 
55 cm. în cazul prezentat de către yoshida A. şi colab. 
[49], ovarul stâng atrofic a fost unul dintre cauzele di-
agnosticului incorect preoperator al teratomului ome-
ntal. cauza ovarului atrofic stâng a fost neclară, căci 
pacienta a avut ciclul menstrual regulat fără dereglări 
hormonale. în rapoartele anterioare, trei dintre aceste 
cazuri au fost complicate de aplazia sau hipoplazia de 
ovar. unul dintre cele trei cazuri a avut localizare bi-
laterală, iar celelalte două cazuri – unilaterală. ovarul 
atrofic stâng, în cazul de faţă, sugerează posibilitatea 
autoamputării ovariene.

Rapoartele anterioare ale teratomului chistic matur 
al omentului nu au prezentat markeri tumorali preo-
peratori pozitivi. în cazul prezentat de către yoshida 
A., [49], markerii serici cA-125, cA 19-9 şi ceA au 
fost pozitivi şi preoperator, devenind negativi posto-
perator. este bine cunoscut faptul că cA 19-9 pozitiv 
este adesea observat în cazul teratomului chistic ma-
tur ovarian. sunt necesare studii suplimentare pentru 
a confirma posibila semnificaţie a markerilor tumorali 
în teratomul matur al omentului.
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Tabelul 1. 
Caracteristica generală a pacienţilor cu chist dermoid ovarian parazitar 

Autorul, anul Vârsta Sexul Dimensiunile
tumorii (cm)

Localizarea Histologia

compton AA et al., (1985) 39 F 8x7 oment teratom chistic matur
leno c. et al., (1987) 66 F 8x6x6 oment chist dermoid cu sebacee cu dinte
mercer l. et al., (1987) 34 F 18,5x12x8,5 oment teratom chistic matur
Ralls pw. et al., (1987) 45 F 5x5 oment teratom chistic matur
spurney RF, et al, (1987) 12 F 30x15x19 oment teratom imatur
deppe g. et al., (1988) 31 F 11x8x7 oment teratom solid matur
drut R. et al., (1990) 2 B 5x5x4 oment teratom solid matur
smith R. et al., (1990) 68 F 6x5 oment
besser m. et al., (1992) 47 F 7x5x4 oment teratom chistic
kriplani A. et al., (1995) 45 F 7x6 oment chist dermoid
ushakov Fb. et al, (1995) 36 F 10x9 mezenter teratom chistic matur
Furuhashi m, et al., (1997) 28 F 7,5x6,5 oment teratom chistic
mazumdar A et., (1997) 50 F 12x10, 4x2 oment chisturi dermoide multiple cu 

păr, cartilaj, oase
moon wj. et al., (1997) 57 F 8x8x7 oment – ficat teratom chistic

53 F 16x8x13 colonul ascendant 
– oment

teratom chistic

ollapallil j et al., (2002) 46 F 10x4x3 oment teratom chistic matur
guleria k. et al., (2002) 50 F 10x10 oment-colon teratom chistic matur
pfitzman R. et al., (2004) 36 F 9x3 oment chist dermoid
yoshida A. et al., (2005) 36 F 5x4x4 oment teratom chistic matur
kusaka m et al., (2007) 24 F 5x4 spaţiul douglas teratom chistic matur
takeda A. et al., (2012) 26 F NR spaţiul douglas chist dermoid
chitrakar ns. et al., (2015) F 11x11x6 oment teratom chistic matur
kakuda m. et al., (2015) 41 F 4 spaţiul douglas chist dermoid

nR – not Recorded (nu au fost înregistrate).

kusaka şi colab. [20] au diagnosticat un ovar au-
toamputat în fornixul posterior în timpul unei laparo-
scopii pentru o formaţiune pelviană. în cazul prezen-
tat, pacienta a avut antecedente de dureri abdominale 
acute în timpul perioadei de adolescenţă, când, pro-
babil, a avut loc după o torsiune de ovar, conducând 
astfel la amputare, formarea teratomului şi migraţie. 
Remarcăm faptul că pacienta a rămas asimptomatică 
pe parcursul acestei perioade, iar sarcina ei a decurs 
fără complicaţii, fără obstrucţia funcţiei de reproduce-
re. în cazul în care naşterea ar fi fost pe cale vaginală, 
diagnosticul de ovar autoamputat putea fi ratat, provo-
când, astfel, complicaţii cum ar fi: torsiunea, peritoni-
ta sau transformarea malignă, o complicaţie extrem de 
rară, dar posibilă [34 ].

khoo şi colab. [16] au descris chistul dermoid pa-
razitar în spaţiul douglas ca o posibilă cauză a ampu-
tării. ushakov şi colab. [46], de asemenea, au descris 
2 teratoame epiplooice parazitare, care provin dintr-
un chist ovarian dermoid, ce a suferit o torsiune, o au-
toamputare şi implantare epiplooică.

o detaşare a teratomului ovarian poate, de aseme-
nea, să apară fără torsiune anexială. s-a sugerat că poa-
te avea loc formarea de aderenţe cu neovascularizare 
între tumoră şi epiploon [41]. Ar trebui de menţionat 

că diagnosticul preoperator al ovarelor autoamputate 
nu a fost stabilit, toate cazurile au fost diagnosticate în 
timpul unei laparoscopii sau laparotomii. 

în literatura de specialitate, au fost raportate cazuri 
de amputare fără formarea paralelă a teratoamelor. 
peh şi colab. [33] au efectuat o analiză narativă a 20 
de cazuri de ovar autoamputate. în ceea ce priveşte 
localizarea ovarului migrat, în nouă cazuri acesta a 
fost atestat în pelvis, inclusiv într-un caz – în forni-
xul posterior. în şapte cazuri – în jumătatea superi-
oară a cavităţii abdominale. cercetătorii au raportat 
că toate aceste tumori au fost aderate fie la epiploon, 
fie la mezenter. cu toate acestea, diagnosticul histo-
patologic sigur nu a fost menţionat în toate cazurile, 
formaţiunea ectopică era compusă, de obicei, din ţesut 
necrotizat cu calcificare.

separarea teratomului ovarian poate avea loc şi 
fără torsiune anexială. s-a sugerat că ar putea să apară 
în urma formării aderenţelor cu neovascularizare între 
tumoră şi epiploon [2, 41]. de asemenea, a fost su-
gerată ideea că mişcarea/împingerea tumorii din zona 
pelviană ar fi fost provocată de un uter miomatos ma-
siv [38]. 

Ruptura teratomului chistic ovarian în cavita-
tea abdominală poate să producă o peritonită de tip 
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granulomatos compus din multipli noduli, chisturi şi 
aderenţe. Fragmente mici de teratom ovarian se pot 
implanta pe epiploon aşa cum a fost descris anterior 
[18]. de regulă, implanturile epiplooice secundare nu 
conţin ţesut ovarian [15]. Au fost, de asemenea, ra-
portate implanturi omentale extragonadale de teratom 
solid matur, dezvăluind un nodul încapsulat chistic cu 
ţesutul tiroidian matur.

până în prezent, în literatura anglo-saxonă au fost 
relevate 3 cazuri ale teratomului în spaţiul douglas. 
lefkowitz şi colab. au raportat primul caz în anul 
1978, la o femeie care acuza retenţie urinară. din mo-
tiv că a fost suspectat uter fibromatos, s-a realizat la-
parotomie şi a fost găsit un teratom chistic benign în 
spaţiul recto-uterin douglas [23]. 

A fost raportat un caz rar de un teratom parazitar, 
care a fost găsit accidental într-o hernie inghinală di-
rectă la o femeie în vârstă de 66 de ani [39]. în litera-
tura de specialitate nu s-a atestat, la această grupă de 
vârstă, un caz similar de chist dermoid parazitar.

o revizuire extinsă a literaturii de specialitate dis-
ponibile a demonstrat aproximativ 30 de cazuri de 
ovare supranumerare, în special la adulţi. până la eta-
pa actuală au fost constatate două cazuri de ovar su-
pranumerar la o fetiţă de 5 şi la alta de 4 ani. [11, 17].

ovarul ectopic este o anomalie ginecologică ex-
trem de rară, cu etiologie incertă, raportată iniţial de 
către wharton în anul 1959. [48]. în literatura interna-
ţională de specialitate, există şi alte definiţii ale aces-
tei entităţi clinice: ovar accesoriu, ovar supranumerar 
şi sindromul ovarian implantat. incidenţa ovarului 
ectopic nu poate fi estimată cu exactitate din cauza 
existenţei a mai multor cazuri clinice asimptomatice. 
Autoamputarea ovariană este o complicaţie patologi-
că a torsiunii ovariene, care poate condiţiona formarea 
unui ovar ectopic. în cele mai multe cazuri, acestea 
apar după torsiunea unei formaţiuni ovariene, în spe-
cial a chistului dermoid. totuşi etiologia ovarului ec-
topic este imprecisă. lachman şi berman au divizat 
originea ovarului ectopic în subclasificări: implant 
postchirurgical, implant postinflamator şi tipic embri-
ologic [21]. peitsidou A. şi colab. au descris un caz 
al unui ovar cu chist dermoid autoamputat, depistat 
în fornixul posterior al vaginului incidental în timpul 
unei operaţii cezariene. la examenul histologic, el 
conţinea, ţesut ovarian viabil [34].

Examenul patologic al tumorilor epiploonice 
relevă, de obicei, un model tipic al teratomului chistic 
benign cu conţinut de păr, sebacee şi dinţi. la exa-
menul microscopic a fost observată o infiltraţie limfo-
leucocitară în peretele chistului şi prezenţa calcifică-
rilor, ceea ce denotă ischemie şi inflamaţie. Au fost 
raportate doar două cazuri de teratom imatur epiplooic 
primar [32, 42]. 

Manifestarea clinică a acestor tumori este varia-
bilă. durerea abdominală a fost principalul simptom al 
teratoamelor omentale. [34, 46 ]. durerea a fost în cea 

mai mare parte localizată la nivelul abdomenului infe-
rior. de asemenea, trebuie remarcat faptul că, în unele 
cazuri, sindromul dolor s-a păstrat de-a lungul anilor 
[20]. uneori, prezentarea clinică a reflectat compresi-
unea organelor intraabdominale adiacente de tumoră. 
în alte cazuri, simptomele au simulat ulcerul gastric 
[13, 26] şi au dispărut după îndepărtarea tumorii. o 
altă prezentare neobişnuită a fost neuropatia lumbo-
sacrală datorită compresiunii plexului lombosacral de 
teratomul epiplooic situat în pelvis [24]. datorită as-
citei, distensia abdominală poate fi primul simptom în 
cazul teratomului imatur [42]. o treime din cazuri au 
fost asimptomatice şi au fost observate la momentul 
apendicectomiei [6], operaţiei cezariene [34], exame-
nelor ginecologice [5, 27, 37, 41], în timpul diagnos-
ticului de rutină în legătură cu alte probleme medicale 
[38] sau la autopsie [15]. 

la examenul fizic, teratomul omental este, de obi-
cei, palpat ca o masă abdominală rotundă mobilă. mo-
bilitatea este cea mai tipică caracteristică pentru acest 
tip de tumoare. localizarea poate varia de la o tumoa-
re pelviană, care simulează o masă anexială [24], la o 
masă periombilicală sau din regiunea cavităţii abdomi-
nale superioare [38]. de fapt, teratoamele omentale îşi 
pot schimba localizarea la examenele ulterioare. [3].

Diagnosticul. la examenul cu raze x, teratomul 
epiploon se poate vizualiza ca o masă radioopacă [12, 
26], uneori cu calcificări [2, 5, 8, 47], dar poate fi, de 
asemenea, radiotransparentă [28]. de obicei, rezulta-
tul examenului irigografic cu dublu contrast este ne-
gativ, deşi nu se exclude probabilitatea prezenţei pa-
tologiei date caracterizată printr-un defect de umplere 
netedă, datorită compresiunii intestinului de către tu-
moră [27, 28]. 

ultrasonografia abdominală sau pelviană dezvălu-
ie o tumoră care are caracteristicile unui teratom. un 
rol important îl are dopplerul, ce oferă informaţii cu 
privire la localizarea tumorii atât în epiploon, cât şi 
în pelvis [38]. tomografia computerizată poate fi, de 
asemenea, de mare folos în diagnosticul şi localizarea 
acestor tumori [38] (Fig. 1 a,b)

diagnosticul preoperator de localizare al teratoa-
melor omentale nu a fost stabilit corect niciodată. tu-
morile au fost interpretate ca formaţiuni abdominale 
[3, 22, 37, 42], tumori pelviene [24], tumori ovariene 
[30, 32], chisturi dermoide [27], litiază biliară asimp-
tomatică [5], cancer de stomac [28], metastaze de can-
cer de stomac [2] sau chist hidatic calcificat [26]. 

intervenţia chirurgicală reprezintă tratamentul de 
bază al chisturilor dermoide parazitare. în majoritatea 
cazurilor, în timpul intervenţiei chirurgicale au fost 
găsite aderenţe intraperitoneale. procedura chirurgi-
cală efectuată pentru teratomul matur al omentului a 
constat din disecţia tumorii din epiploon [5, 37] sau 
rezecţia cu omentectomie parţială [2, 3, 19, 41]. în 
unele cazuri, excizia tumorii a fost imposibilă din cau-
za aderenţelor severe, de aceea marsupializarea poate 
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fi o procedură eficientă şi, de obicei, se termină într-o 
perioadă limitată de drenaj [28]. în ultimii ani, există o 
creştere a publicaţiilor privind îndepărtarea laparosco-
pică a acestor formaţiuni [16, 20, 40, 43, 45].

comportamentul biologic şi potenţialul malign al 
teratoamelor omentale imature este necunoscut. or-
donez şi colab. [32] au sugerat că toate teratoamele 
omentale imature trebuie considerate drept potenţial 
maligne. ei au descris un teratom epiploonic, format, 
în mare parte, din stromă imatură mezenchimală mi-
xoid la o femeie în vârstă de 22 de ani. tratamentul a 
constat din rezecţia chirurgicală completă a tumorii, 
radioterapie şi chimioterapie combinată postoperato-
rie. după patru ani de la tratament, recidive ale tu-
morii nu s-au constatat. spurney şi mccormack [42] 
au raportat un caz de teratom epiploonic imatur cu o 
componentă proeminentă neuroectodermică primitivă 
la o fată de 12 ani. pacienta a fost supusă unei exci-
zii complete a tumorii şi chimioterapiei postoperatorii 
timp de un an. în şase luni de supraveghere, nu a exis-
tat nici o dovadă de recidivă a tumorii sau metastază. 

Concluzie. se pare că cele mai multe chisturi der-
moide epiplooice provin din autoamputarea unor tu-
mori anexiale şi implantarea pe oment. diagnosticul 
se realizează, în general, prin ecografie şi tomografie 
computerizată, dar localizarea exactă a tumorii este ex-
trem de dificilă, astfel dopplerul color poate fi de ajutor 
în acest scop. merită de menţionat faptul că constatarea 
absenţei unilaterale a anexei în timpul laparotomiei ar 
trebui să determine chirurgul la explorarea cavităţii ab-
dominale a pacientei pentru depistarea sau neidentifica-
rea tumorii ovariene autoamputate şi implantate.
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INFECŢII NOZOCOMIALE -AGENŢI ETIOLOGICI LA PREMATURI 

CU VâRSTA DE GESTAŢIE < 32 SĂPTĂMâNI 
1Spital Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Polizu” secţia neonatologie, Bucureşti

Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu”
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti

Facultatea de Medicină (Disciplina Obstetrică-Ginecologie) şi 
Facultatea de Moaşe şi Asistenţă medicală (Disciplina Pediatrie centrată pe nou-născut) 

Introducere. morbiditatea prin infecţii nozocomiale, dificil de evaluat datorită tendinţelor de supraevaluare 
(colonizarea des interpretată ca infecţie) sau de subevaluare (infecţii nozocomiale nedeclarate) este o preocupare 
permanentă în neonatologie. 

Scop. diminuarea morbidităţii şi mortalităţii neonatale.
Obiective. identificarea agenţilor etiologici ai infecţiilor nozocomiale survenite la prematuri cu vârsta de 

gestaţie < 32 săptămâni.
Material şi metodă. studiu retrospectiv al prematurilor îngrijiţi în anul 2015 în institutul naţional pentru 

sănătatea mamei şi copilului „Alessandrescu-Rusescu” - spitalul de obstetrică ginecologie – departamentul de 
neonatologie „polizu”.

Rezultate. prematurii cu vârsta de gestaţie < 32 săptămâni, reprezintă mai mult de 1/3 din totalul prematurilor 
îngrijiţi. majoritatea infecţiilor nozocomiale au fost determinate de bacterii gram negative (Enterobacter, Esche-
richia coli, Serratia) sau gram pozitive (Staphylococcus aureus).

Concluzii. diminuarea morbidităţii şi a mortalităţii neonatale, a duratei de spitalizare şi implicit a costurilor 
deteminate de infecţiile nozocomiale, impun măsuri de prevenţie riguros aplicate, prima dintre acestea fiind igiena 
mâinilor. 

prof. silvia-maria stoicescu md1,2, doina broscăuncianu md1, valentina craveţ md1, mihai c. md1

ETIOLOGICAL AGENTS OF HOSPITAL-ACqUIRED INFECTIONS IN PREMATURE BABIES 
wITH GESTATIONAL AGE LESS THAN 32 wEEKS 

1 The National Institute for The health of the Mother and Child Alessandrescu-Rusescu, Neonatology Department, 
Clinical Hospital of Obstetrics and Gynecology “Polizu” Bucharest

2 Carol Davila University of Medicine and Pharmacy (Obstetrics and Gynecology Department) and 
The College of Nursing and Midwifery, Bucharest

Introduction (Background). nosocomial infections are a constant concern in neonatology, seeing the diffi-
culty to evaluate the real incidence – either amplified (colonisation falsely interpreted as infection) or underesti-
mated (hospital acquired infection remained unreported)

Purpos.e to diminish the neonatal morbidity and mortality
Objectives. to identify the infectious agents in hospital-acquired infections of the premature babies with gA 

under 32 weeks of gestation. 
Material and methods. Retrospective study realised in „the national institute for the Health of the mother 

and child Alessandrescu-Rusescu, polizu Hospital of gynecology” regarding premature babies cared in the neo-
natology department during the year 2015. 

Results. premature babies with gA under 32 weeks of gestation represents more than 1/3 of the number of pre-
mature babies born in our hospital. most of the nosocomial infections have been caused by either gram negative 
(Enterobacter spp, E.Coli, Serratia) or gram positive (Staphylococcus aureus) bacteria.

Conclusions. lowering the neonatal morbidity and mortality, reducing the length of hospital stay and by that 
the costs associated with nosocomial infections, do demand strict preventive measures, first of which should be 
hand hygiene.
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THE CLINICAL POLYMORPHISM MANIFESTATION IN TUBEROUS SCLEROSIS

IMSP Institutul Mamei şi Copilului (Director – dr. şt. med., conf. univ. S. Gladun)

Key words: Tuberous sclerosis, genetic disorders, hamartomas, developmental delay
Background: tuberous sclerosis (ts) is a rare genetic disorders with an autosomal dominant pattern of inheri-

tance, variable expressivity that causes benign tumors to grow in brain and other vital organs such as the kidneys, 
heart, eyes, lungs and skin. it is caused by a mutations of genes tsc1 (encodes for the protein hamartin, located 
on chromosome 9q34) or tsc2 (tsc2 encodes for the protein tuberin, located on chromosome 16q13.3). 

Aim of the study: the importance of clinical and genetic approaches is determined by understanding the dis-
ease mechanism for this genetic conditions and it’s importace into establish an early clinical diagnostic.

Abstract: A 10 year old girl reported to central of Reproductive Health and medical genetics with seizures. mother 
gave a history of mental retardations and epilepsy since 3 year. the patient is under regular treatment for the epilepsy. 
the girl was born at 39 weeks of gestational age, weighed 3200 g had 52 cm long, a cranial circumference of 32 cm. the 
clinical examinations revealed white spots on the arms, lumbar region and on the upper part oh the right thorax. multiple 
dark macular (confetti-like) lesions and a giant hamartoma formation were seen on the lumbosacral region of the spain. 

in family history was found that first child shows similar manifestations but into a milder form.
A provisional diagnosis of tuberous sclerosis was established by clinical manifestations. cerebral magnetic 

resonance showed hyperostosis of the skull bones and cyst of septum pellucidum. A lumbosacral magnetic reso-
nance showed massive volume formation in soft tissues with lipid-rich content.

Conclusion: it is not uncommon for patients with ts to have symtoms or signs that do not lead to immediate 
diagnosis. in some cases, the diagnosis is delayed for prolonged period of time. early diagnosis is very important 
for through clinical and radiological evaluation, continuous monitoring of symptoms, family planning, genetic 
councelling and reduction in morbidity and mortality rate.

dr. popovici Anca Raluca, dr. cobuz maricela 
INFECTIE NOSOCOMIALA LA NOU NASCUT PREMATUR

se prezintă cazul unui nou-născut prematur, extras prin operaţie cezariană, vârsta de gestaţie 29 de săptămâni, 
care prezintă de la naştere sindrom de detresă respiratorie formă severă, pentru care se instituie suport ventila-
tor şi se administreaza profilactic curosurf, cu evoluţie favorabilă. ca o complicaţie a spitalizării prelungite, se 
constată apariţia unei infecţii nosocomiale cu germeni de spital (Pseudomonas aeruginosa si streptococ beta-
hemolitic de grup b), care evoluează spre septicemie. se iniţiază tratament cu antibiotic conform antibiogramei, 
fără complianţă terapeutică, motiv pentru care se consideră alternativa continuării tratamentului cu meronem si 
Amikacina, ce determină ameliorarea treptată a stării generale şi normalizarea parametrilor de laborator.

dr. popovici Anca Raluca, dr. cobuz maricela 
HOSPITAL-AqUIRED INFECTION IN A PREMATURE NEwBORN

we present the case of a vlbw premature newborn, first twin, caesarian section, with a gestational age of 29 
weeks that develops since birth severe neonatal respiratory distress syndrome, mechanically ventilated, that received 
prophylactic curosurf, with cardio-pulmonary favorable clinical evolution. As a complication, develops hospital-
acquired infection with Pseudomonas aeruginosa and group b streptococcus that escalades to a bloodstream infec-
tion. we initiated the treatment under antibiotic sensitivity, without any therapeutic compliance. we considered treat-
ment with meronem and Amikacin, that slowly improves the clinical status and normalizes laboratory parameters. 
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MANIFESTĂRI NEUROLOGICE CLINICE ŞI PARACLINICE PENTRU ASFIXIA PERINATALĂ
Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, Sectia Neonatologie

Introducere:Asfixia perinatală este o afecţiune încă des întâlnită în practica curentă. cele mai greu de evaluat 
şi de tratat manifestări sunt cele neurologice, impactul suferinţei neurologice pe termen lung fiind unul cu multiple 
implicaţii atât pentru pacient cât şi pentru cei incluşiîin asistenţa la naştere. 

Material şi metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv pe 65 de nou-născuţi în perioada 1.01.2015 - 1.01.2016. 
parametrii evaluaţi au fost: vârsta de gestaţie, tipul naşterii, greutatea la naştere, scorul Apgar, pH la naştere si în 
dinamica, ecografia transfontanelară, glicemia, probele hepatice şi renale, culturi.

Rezultate: in perioada analizată au fost un număr de 65 de nou-născuţi cu diagnosticul de asfixie din care 
doar 12 cu asfixie severă, care cuprinde toate criteriile pentru aceasta patologie (ph<7, Apgar la 1 min=3 care se 
menţine si ulterior, modificări neurologice si ale altor organe). Restul au fost hipoxii perinatale sau, după vechea 
nomenclatură, asfixii uşoare şi medii. s-a constatat că şi formele mai uşoare sau hipoxiile s-au însoţit de manifes-
tari neurologice care se mentin pe parcursul internării: tonus 80% modificat, reflexe diminuate (73,8%) insoţite si 
de modificări ale etF (15,38% prezintă hemoragii intraventriculare; 4,65% ulterior leucomalacie; 7,69% edem-
cerebral, altemanifestari, de tipul dilatatiilor ventriculare: 7,6%).

nou-născuţii cu asfixie severă prezintă semnele de suferinţă cele mai importante cu decerebrare -2 cazuri 
(3%), convulsii generalizate tonico-clonice - 4 cazuri (6,1%) si tulburări de tonus si reflexe.

Concluzii: Asfixia severă dă cel mai adesea complicaşii neurologice severe, dar aceste complicaţii neurologi-
ce moderate au fost întâlnite şi în formele de hipoxie perinatală.

camelia Husac, luminita Apostu, bettina ionita, pusa Radu, melania zavatchi, 
cerasela munteanu, mihaela cristei, Adina Alexa

CLINICAL AND PARACLINICAL NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS FOR PERINATAL ASPHYXIA
Bacau County Emergency Hospital, Neonatology Department

Introduction: the perinatal asphyxia is a common disorder still occurring in current practice. the neurologi-
cal manifestations are the most difficult to be assess and treat; the impact of long-term neurological distress has 
multiple implications both for the patient and for those involved in the assistance at the birth process. 

Material and methods: we undertook a retrospective survey on 65 newborn infants during 2015 and january, 
1st, 2016. the features assessed during the survey involved: gestational age, type of birth, birth weight, Apgar 
score, pH at birth and in dynamics, cranial ultrasound, glucose levels, hepatic and renal samples and cultures. 

Results: during the analyzed period there were 65 newborn infants diagnosed with asphyxia, but only 12 of 
them with severe asphyxia and showing all the criteria for severe asphyxia (ph<7, Apgar at 1 minute =3 that is 
constant, neurological changes). the rest of them were perinatal hypoxias or according to the old terminology 
mild and moderate asphyxias. it was found that even the milder forms or the hypoxias were accompanied by 
neurological manifestations that remained constant over the hospitalization period: the tonus 80% modified, di-
minished reflexes (73.8%) also accompanied by changes of cranial ultrasound (15.38% showing intraventricular 
hemorrhages; 4.65% further leukomalacia; 7.69% cerebral edema, other manifestations - ventricular dilatations: 
7.6%). 

neonates diagnosed with severe asphyxia show the most important disorder signs with decerebration - 2 cases 
(3%), generalized tonoclonic convulsions: - 4 cases (6.1%) and tonus and reflex disorders. 

Conclusions: severe asphyxiamost frequently generates severe neurological complications, but these mode-
rate neurological complications were also encountered in the forms of perinatal hypoxia.
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ESTE COLONIZAREA CU KLEBSIELLA PRODUCĂTOARE DE BLSE UN MOTIV 
DE ÎNGRIJORARE PENTRU SECŢIILE DE TERAPIE INTENSIVĂ NEONATALĂ?

1 Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi, Departamentul Medicina Mamei si a Copilului
2 Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi, Departamentul Informatică Medicală şi Biostatistică

Cuvinte cheie: klebsiella BSLE, sepsis neonatal, antibiorezistenţă 
de la introducerea lor în practică, cefalosporinele de generaţia a iii-a au fost utilizate excesiv în spitalele 

din toată lumea. utilizarea intempestivă a condus la selectarea tulpinilor rezistente de Klebsiella, scazând 
eficienţa acestor antibiotice. beta-lactamazele cu spectru extins (blse) sunt enzime mediate prin plasmide, care 
hidrolizează peniciline, cefalosporine şi aztreonamul (un monobactam), conferind rezistenţă la toate aceste clase 
de antibiotice. Aceste plasmide poartă de asemenea şi alte gene ce conferă rezistenţă la alte antibiotice incluzând 
aminoglicozide, cloramfenicol, sulfonamide, trimetoprim şi tetracicline, astfel că bacilii gram-negativi care le 
produc sunt multidrog rezistenţi. mai mult, aceste plasmide sunt elemente genetice mobile, putând fi transmise 
in vivo între bacili gram-negativi din specii diferite. în ultimul deceniu, dintre gram-negativii producători de 
blse, Escherichia coli şi Klebsiella pneumoniae s-au remarcat ca şi agenţi patogeni implicaţi în infecţii severe 
de spital, dar şi comunitare. procentul mare de tulpini producătoare de blse izolate de la pacienţi trataţi în 
ambulatoriu şi în unităţi de primire urgenţe ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru medicii din 
sistemul de asistenţă primară privind consecinţele prescrierii necontrolate a cefalosporinelor cu administrare orală 
precum cefuroxim. de asemenea, un semnal de alarmă privind probabilitatea tulpinilor producătoare de blse, 
îl constituie şi infecţiile care nu răspund la antibioticele de primă linie, precum amoxicilina. gravidele cu astfel 
de infecţii prezintă risc crescut de a da naştere unor copii infectaţi sau doar colonizaţi cu tulpini de bacili gram-
negativi producători de blse. Aceşti pacienţi pot dezvolta rapid sepsis având o rată de mortalitate semnificativ 
mai mare comparativ cu cei la care s-au izolat tulpini non-blse. problemele asociate cu producerea de blse 
includ multirezistenţa la antibiotice, detecţia dificilă, opţiuni terapeutice limitate şi mortalitate crescută. prevenţia 
rămâne o prioritate semnificativă în controlarea apariţiei şi răspândirii organismelor producătoare de blse, o 
măsură esenţială constituind-o administrarea judicioasă a antibioticelor. unul din factorii de risc care ar putea 
fi modificat este scăderea utilizării cefalosporinelor de generaţia a iii-a în paralel cu folosirea imipenemului sau 
a meropenemului în asociaţie cu amikacină sau piperacilin-tazobactam pentru tratamentul infecţiilor severe cu 
gram-negativi multirezistenţi. pe de altă parte, deşi carbapenemele sunt cele mai potrivite opţiuni pentru infecţiile 
cauzate de tulpinile producătoare de blse, utilizarea excesivă a acestora poate duce la dezvoltarea rezistenţei şi 
a altor organisme gram-negative. Astfel, restricţionarea utilizării cefalosporinelor de generaţia a iii-a concomitent 
cu implementarea măsurilor de control a infecţiilor, rămân deocamdată cele mai eficiente metode de a controla şi 
reduce răspândirea tulpinilor producătoare de blse. 

stamatin m.1, zonda g. i.1, moscalu m. 2, păduraru l1.
IS COLONISATION wITH ESBL PRODUCING KLEBSIELLA A REASON FOR CONCERN 

FOR NEONATAL INTENSIVE CARE UNITS?
1 University of Medicine and Pharmacy „Gr. T. Popa” Iasi, Department of Mother and Child Care

2 University of Medicine and Pharmacy „Gr. T. Popa” Iasi, Department of Medical Informatics and Biostatistics

Key words: ESBL klebsiella, neonatal sepsis, antibioresistance
ever since they have been introduced in clinical practice, third generation cephalosporins have been extensively 

used in hospitals all over the world. the consequence of their excessive use was the emergence of Klebsiella 
species that have developed resistance to their action. extended spectrum beta-lactamases (esbl) are plasmid 
mediated enzymes that hydrolyze penicillins, cephalosporins and aztreonam (a monobactam), making them 
resistant to all these antibiotics. Also, these plasmids carry other genes that provide resistance to other antibiotics 
like aminoglycosides, chloramphenicol, sulfonamides, trimethoprim and tetracyclines, making these bacteria 
multiresistant. moreover, these plasmids are mobile genetic elements that can be transmitted in vivo between 
different species of gram-negative organisms. during the last decade gram-negative bacteria producing esbl, 
especially Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae have emerged as pathogens causing severe nosocomial and 
community infections. the high percentage of esbl producing isolates from outpatient clinics and emergency 
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departments should alert the primary care physicians regarding the consequences of uncontrolled prescription of 
oral cephalosporins like cefuroxime. Also, another warning sign regarding the probability of esbl producing 
isolates should be infections not responding to the first line antibiotics like amoxicillin. pregnant women with 
such infections have a high risk of giving birth to infants infected or colonised with esbl producing gram-
negative bacteria. these patients may quickly develop sepsis with a significantly higher mortality rate compared 
to those in which non-esbl strains have been isolated. the main problems associated with esbl producing 
bacteria include multidrug resistance, difficult detection, limited treatment options and increased mortality rate. 
thus, prevention remains the main priority in the attempt to control the emergence and spreading of these esbl 
producing germs, the key strategy being antimicrobial stewardship. one of the risk factors that could be modified 
is decreasing the use of third-generation cephalosporins and increasing the use of imipenem or meropenem with 
amikacin or piperacillin-tazobactam for the treatment of severe infections produces by multidrug resistant gram-
negative organisms. However, overuse of carbapenems may lead to resistance of other gram-negative organisms. 
therefore, restricting the use of third-generation cephalosporins, along with implementation of infection control 
measures, are the most effective means of controlling and decreasing the spread of esbl producing bacteria. 
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RISCUL DE A DEZVOLTA SECHELE NEUROLOGICE POST ASFIXIE NEONATALĂ SEVERĂ
LA NOU-NASCUTUL PREMATUR VERSUS NOU-NASCUTUL LA TERMEN

1Centrul Regional de Terapie Intensivă Neonatală, Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie ”Cuza-Vodă”, Iaşi
2 Disciplina de Neonatologie, Departamentul ”Medicina Mamei şi Copilului”, 

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Gr.T.Popa”, Iaşi

Cuvinte cheie: asfixie neonatală, follow-up, grad de risc neurologic
Introducere. Asfixia perinatală reprezintă una din problemele majore ale medicinei perinatale. severitatea 

sindromului hipoxic ischemic declanşat de acesta, depinde de durata şi intensitatea insultei asfixice precum şi de 
localizarea leziunii cerebrale. deşi creierul nou-născutului prematur este mai rezistent la perioade prelungite de 
hipoxie, labilitatea crescută a autoreglării fluxului cerebral şi instabilitatea cardiovasculară accentuează injuria 
cerebrală, cu predilecţie pentru substanţa albă. pentru nou-născutul la termen, leziunile de reperfuzie tisulară, cu 
eliberarea radicalilor liberi de oxigen şi nitrogen conduc la extinderea leziunilor cerebrale, cu predilecţie pentru 
substanţa albă. în consecinţă, atât pentru nou-născutul prematur, cât şi pentru nou-născutul la termen, asfixia pe-
rinatală conduce la sechele neurologice, cu grade diferite de severitate.

Scop. evaluarea consecinţelor asfixiei perinatale severe pe termen lung, comparativ, prematur – nou-născut 
la termen.

Material şi metodă. studiu prospectiv observaţional longitudinal, pe un număr de 998 copii, desfăşurat în 
perioada 01.01.2012- 31.12.2013, în cadrul centrului Regional de terapie intensvă neonatală, maternitatea 
”cuza-vodă”, iaşi. Au fost selectate două loturi: un lot de copii prematuri şi un lot de nou-născuţi la termen, 
dintre copiii incluşi în programul de urmărire a nou-născutului cu risc.criteriile de includere au fost conform 
cu ” ghidul naţional de urmărire a nou-născutului cu risc de a dezvolta sechele neurologice”. criteriile de ex-
cludere: anomalii congenitale majore şi afecţiuni chirurgicale severe ce au impus transferul în primele zile de 
viaţă. la externare, toţi copiii incluşi în studiu au beneficiat de evaluare neurologică Amiel-tison, iar ulterior 
evaluări periodice conform scalei bayley infant neurodevelopment screener, cu o evaluare finală, la doi ani 
şi încadrarea într-o grupă de risc neurologic. datele au fost colectate din foile standard de follow-up şi ulterior 
analizate în spss v.18.0.

Rezultate. în intervalul 2012-2013 au fost luaţi în evidenţă, în cadrul programului de urmarire al nou-născutu-
lui cu risc, 998 copii. dintre aceştia, 63,93% (n=638) au fost prematuri şi 36,07% (n=360) au fost copii la termen. 
conform criteriilor Academiei Americane de pediatrie, au fost diagnosticaţi cu asfixie severă 14,26% (n=91) 
dintre prematuri si 16,39% (n=59) dintre nou-născutii la termen. în cazul prematurilor, media vârstei de gestaţie a 
fost de 31 de săptămâni, iar pentru nou-născuţii la termen, media vârstei de gestaţie a fost de 40 săptămâni (31 s vs 
40 s, p=0,005). media greutăţii la naştere a fost 1780g, pentru prematuri, iar pentru cei la termen 3450g (p=0,001). 



143

la ambele categorii de nou-născuţi, patologia predominantă a fost sindromul de detresă respiratorie: 73% (n=72) 
dintre prematuri şi 57,63% (n=34) dintre nou-născuţii la termen.

conform evaluării Amiel-tison de la externare, 10,99% dintre prematuri au fost încadraţi în grupa de risc 
uşor, grupă în care nu a fost încadrat niciun copil la termen. în ceea ce priveşte gradul de risc mediu şi sever la 
externare, nu au fost constatate diferenţe semnificativ statistic între cele două loturi (p=0,750); respectiv 58,24% 
prematuri cu risc mediu şi 64,41% nou-născuţi la termen cu risc mediu şi 30,77% prematuri cu risc sever la ex-
ternare faţă de 35,59% copii la termen, cu risc sever la externare. copii născuţi la termen au avut un număr de 
controale/evaluări periodice, semnificativ statistic (p=0,005) mai mare faţă de cei născuţi prematuri, respectiv o 
medie de 6 controale/doi ani, pentru cei la termen faţă de o medie de 4controale/doi ani, în cazul prematurilor. Au 
fost înregistrate două decese, ambele din lotul de copii prematuri (un deces la 2,3 ani, bronhopneumonie la un fost 
prematur de 26 de săpămâni şi un deces la 1,8 ani, prematur cu holoprozencefalie). la terminarea programului de 
urmărire al nou-născutului cu risc, conform evaluării finale, nu au fost constatate diferenţe semnificativ statistic, 
în ceea ce priveşte gradele de risc neurologic în care au fost încadraţi subiecţii lotului (p=0,906). Astfel în grupa 
de risc uşor au fost încadraţi 8,79% dintre prematuri şi 23,73% nou-născuţi la termen, în grupa de risc mediu 
54,95% prematuri şi 32,20% termen iar în grupa de risc sever, 36,26% prematuri şi 44,07% termen. studiul relevă 
diferenţe semnificative statistic (p=0,005) în ceea ce priveşte aria de comportament predominant afectată; dacă 
în cazul prematurilor componenta motorie este predominant afectată (54,95%), în cazul nou-născuţilor la termen, 
predominat afectată este componenta cognitivă (44,07%).

Concluzii. Consecinţele pe termen lung ale asfixiei perinatale severe, conduc la încadrarea în grupe de risc 
neurologic mediu şi sever, atât pentru prematuri, cât şi pentru copiii născuţi la termen, cu afectarea predominantă 
a componentei motorii, în cazul prematurilor, respectiv cognitive, pentru cei născuţi la termen.Adresabilitatea la 
programul de urmărire al nou-născutului cu risc este mai mare în cazul copiilor născuţi la termen, faţă de prema-
turi (p=0,005). consecinţele asfixiei perinatale, asupra evoluţiei neurologice pe termen lung a prematurului, se 
intrică cu patologia complexă şi diversă a prematurităţii.

Anca bivoleanu1, maria stamatin1,2

THE RISK OF DEVELOPING NEUROLOGICAL SEqUELAE POST NEONATAL SEVERE ASPHYXIA 
IN PREMATURE NEwBORN VERSUS TERM NEwBORN.

Key words: perinatal asphyxia, follow-up, neurological risk
Introduction. perinatal asphyxia is one of the major problems of perinatal medicine. the severity of the 

hypoxic ischemic syndrome depends on the duration and intensity of asphyxia and location of brain damage. 
Although preterm brain is more resistant to prolonged hypoxia, cerebral blood flow autoregulation instability and 
increased cardiovascular instability emphasizes brain injury, especially regarding white matter. in term infants, 
reperfusion injury by free radicals of oxygen and nitrogen leads to increased brain lesions, with predilection for 
the gray matter. consequently, for both premature and term neonates, perinatal asphyxia leads to neurological 
sequelae, with varying degrees of severity.

Aim: to assess the complications of perinatal asphyxia by comparison, between term and preterm infants.
Material and methods. prospective longitudinal observational study, on 998 children, held during 01.01.2012- 

31.12.2013, at the Regional centre for neonatal intensive care “cuza voda” iasi . two groups were selected from 
the infants included in the follow-up program: a group of term and a lot of premature newborns. the inclusion 
criteria were consistent with the national guidelines for the Follow-up of High-risk infants. exclusion criteria: 
major congenital abnormalities and severe illnesses that required surgical transfer in the first days of life. At dis-
charge, all children in the study received Amiel - tison neurological assessment and subsequent periodic assess-
ments according to bayley infant neurodevelopment screener scale, establishing a neurological risk group, with 
a final evaluation at two years of age. data were collected and analysed by spss v.18.0.

Results. between 2012-2013, 998 children were under observation in the follow-up program. of these, 63.93 
% (n = 638) were premature and 36.07 % (n = 360) were full-term infants. 14.26 % (n = 91) preterm and 16.39 
% (n = 59) of term infants were diagnosed with severe asphyxia according to the American Academy of pediat-
rics criteria. in premature infants, the average gestational age was 31 weeks and for term newborns, the average 
gestational age was 40 weeks (31s vs 40 s, p = 0.005).

Average birth weight was 1780 g for preterm and 3450 g for term infants (p = 0.001).
both categories of newborns, the predominant condition was respiratory distress: 73% (n = 72) of premature 

infants and 57.63 % (n = 34) of the term infants.
At the end of Amiel-tison evaluation as assessed at hospital discharge, in the low-risk group were enrolled 

10.99% of premature infants and no term infants. Regarding the group of moderate and severe risk at discharge, 
no statistically significant differences were found between the two groups (p = 0.750): 58.24% of preterm and 
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64.41% of term infants were placed in the moderate risk category; 30.77% of preterm and 35.59% of term infants 
were in the severe risk category. 

At the end of the follow-up program, according to the final evaluation, no statistically significant differences 
were found in terms of degrees of neurological risk among subjects in the two lots (p = 0.906) . thus, as high-risk 
were classified 8.79% of preterm and 23.73 % of term infants, in the medium risk group – 54.95% of preterm 
and 32.20% of term and in the severe risk group, 36.26% were preterm and 44.07% were term infants. the study 
found statistically significant differences (p = 0.005) in terms of the predominantly affected behavioral area; if for 
premature motor component is predominantly affected (54.95 %) in term newborn infants, most affected is the 
cognitive component.

Conclusions. the long term consequences of severe perinatal asphyxia lead to severe and moderate neuro-
logic impairment, both in term and preterm infants. the affected are is mostly motor in premature and cognitive 
in term infants. the adherence of the follow-up program is higher in term infants versus preterm (p = 0.005). the 
consequences of perinatal asphyxia on the long-term neurological development of premature infants are intricate 
with the complex and diverse conditions of prematurity.
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Summary

MATERNAL MORTALITY OUT OF THE MEDICAL INSTITUTION – A SERIOUS CHALLENGE
TO THE HEALTH SERVICE AND SOCIETY

Key-words: births, maternal mortality, prediction.
Introduction. Maternal mortality at global level in 2015 decreased by 44%, compared to 1990. Almost all countries 

have improved their performance, but this is not enough, according to the commitments undertaken in the framework 
of the Millennium Development Goals. On the UN initiative, there was proposed a new global strategy, which provides 
new goals to eliminate the maternal mortality due to controllable causes in the world for the period 2016-2030.

Goal of the study: Analysis of causes and structure of maternal mortality out of medical institutions in the Republic 
of Moldova during the period 2009-2014.

Material and methods: There was conducted a prospective clinical and statistical analysis of 55 maternal death 
cases, of which 9 took place outside hospitals, registered in the Republic of Moldova during the period 2009-2014. The 
obtained data were processed using the statistical software SPSS 20 and Microsoft Excel 2010. 

Results: In the period of 2009-2014 in the Republic of Moldova took place 239 551 births, with 236 381 alive born 
children. The maternal mortality rate was 23.3 per 100 000 live births. There were registered 55 maternal deaths, of 
which 9 (16.3%) happened out of hospitals. The average age of the women in maternal deaths was 32,8 ± 5,3 years. 
Most of the victims - 6 women (66,7%) lived in rural areas. Five of nine women were subject to alcohol and smoking 
addiction, also drug consumption was observed; six women were unemployed, three women were from vulnerable fami-
lies. Six of them were not registered for pregnancy evidence. In five cases the death occurred during pregnancy, while 
in four cases - in the postpartum period. Due to obstetric pathology died six women, and due to extra genital pathology 
– three women. In the structure of maternal mortality due to direct obstetric causes prevail uterine bleeding (3 cases) 
and ectopic pregnancy (2 cases), and due the indirect obstetric causes - acute surgical diseases (2 cases).

Conclusions: The maternal mortality rate out of medical institutions in the Republic of Moldova is high. The pre-
dominant cases are those due to direct obstetric manageable causes, in particular postpartum hemorrhage and ectopic 
pregnancy. In other risk groups are the women from socially vulnerable layers of the population, who further need to 
be taken under continuous focus of the medical service and community.

Резюме

МАтерИнскАя сМертность вне лечебноГо учреЖДенИя – 
серьЁзный вызов Для МеДИцИнской слуЖбы И обществА

ключевые слова: роды, материнская смертность, прогнозирование.
введение. Материнская смертность на мировом уровне к 2015 году по сравнению с 1990 годом снизилась 

на 44%. Почти все страны улучшили свои показатели, но этого явно недостаточно, согласно принятым обяза-
тельствам в рамках целей развития тысячелетия. По инициативе ООН предложена новая Глобальная Стра-
тегия, которая предусматривает на протяжении 2016-2030 гг. ликвидировать материнскую смертность в 
мире от управляемых причин.

цель исследования: Анализ причин и структуры материнской смертности вне лечебного учреждения в 
Республике Молдова в течение 2009-2014 гг.

Материал и методы: Проведен проспективный клинико-статистический анализ 55 случаев материнской 
смертности, из которых 9 имели место вне больничных учреждений, зарегистрированных в Республике Мол-
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дова в течение 2009-2014 гг. Полученные данные обработаны статистическими программами SPSS 20 и Mi-
crosoft Excel 2010.

результаты: За период 2009-2014 гг. в Республике Молдова имело место 239 551 родов, родилось 236 381 
живых детей. Материнская смертность составила 23,3 на 100 000 живорожденных. Зарегистрировано 55 
случаев материнской смертности, из которых 9 (16,3%) вне лечебного учреждения. Их средний возраст со-
ставил 32,8±5,3 года. Большинство из погибших – 6 (66,7%) проживали в сельской местности. У 5 из 9 жен-
щин было отмечено пристрастие к алкоголю и курению, наблюдалось и употребление наркотиков, 6 женщин 
не были заняты рабочей деятельностью, 3 были из неблагополучных семей. Не состояли на учете по беремен-
ности 6. У 5 смерть наступила во время беременности, а у 4 – в послеродовом периоде. От акушерской пато-
логии погибло 6 женщин, от экстрагенитальной – 3. В структуре материнской смертности из прямых при-
чин преобладают послеродовые маточные кровотечения (3) и внематочная беременность (2), а из непрямых 
– острые хирургические заболевания (2). 

выводы: Показатель материнской смертности вне лечебных учреждений в Республике Молдова высок. 
Преобладают случаи смертности от прямых акушерских управляемых причин и в частности от послеродо-
вых кровотечений и внематочной беременности. По прочим группам риска являются женщины из социально-
уязвимых слоёв населения, на которых необходимо и в дальнейшем сконцентрировать внимание медицинской 
службе и обществу.

Introducere. îmbunătăţirea sănătăţii materne a 
fost unul dintre cele opt obiective de dezvoltare ale 
mileniului, pe care ţările lumii, inclusiv Republica 
moldova, s-au angajat în anul 2000 să-l îndeplinească 
şi să reducă cu trei sferturi (75%) mortalitatea maternă 
în perioada anilor 1990- 2015.

la nivel mondial, rata mortalităţii materne a scăzut 
cu 44% comparativ cu anul 1990. în anul 2015, au 
fost înregistrate 303 000 cazuri de mortalitate mater-
nă, comparativ cu 532 000 în 1990, şi acesta este un 
succes evident, întrucât la nivel mondial rata decesu-
rilor este de 216 la 100 000 de nou-născuţi vii (385 la 
100 000 de nou-născuţi vii în anul 1990) [1].

cele mai relevante rezultate de diminuare a morta-
lităţii materne – cu 72 % au fost înregistrate în Asia de 
est. în ţările dezvoltate mortalitatea maternă s-a redus 
cu 48 %.

Reducerea mortalităţii materne după anul 1990 a 
avut loc în toate regiunile lumii. din cele 183 de ţări 

incluse în monitoringul efectuat de onu, coeficientul 
mortalităţii materne, în perioada anilor 1990-2015 s-a 
redus în 172 de ţări, iar în 11 ţări a crescut. cele mai 
mari succese din numărul ţărilor postsovietice şi fos-
telor ţări ale lagărului socialist s-au atestat în belarusi 
– 87,9%, kazahstan – 84,6%, tadjikistan – 70,1%, 
polonia – 82,4%, estonia – 78, 6%, lituania – 65,5%, 
letonia – 62,5%, bulgaria – 56%, România – 54, 9% 
(tab. 1).

Aceleaşi estimări efectuate de către organismele 
internaţionale pentru Republica moldova demonstrea-
ză o reducere cu 54,9% a mortalităţii materne. vom 
menţiona că la calcularea ratei mortalităţii materne in-
stituţiile onu au utilizat mai multe date şi indicatori, 
de aceea coeficientul prezentat poate să difere faţă de 
datele statisticii oficiale naţionale. estimarea succese-
lor pentru ţările cu un nivel al mortalităţii materne sub 
100 la 100 000 nou-născuţi vii nu s-a efectuat [2].

Tabelul 1
Reducerea mortalităţii materne conform estimărilor ONU şi OMS în perioada anilor 1990-2015

Ţara 1990 2015

Reducerea MM 
pe parcursul 

anilor
1990-2015, %

Ţara 1990 2015

Reducerea MM 
pe parcursul 

anilor
1990-2015, %

Armenia 58 25 56,9 Albania 71 29 59,2
Azerbaidjan 64 25 60,9 bulgaria 25 11 56

belarusi 33 4 87,9 croaţia 10 8 20
georgia 34 36 -5,6 cehia 14 4 71.4

kazahstan 78 12 84,6 estonia 42 9 78,6
kârghâstan 80 76 5,0 letonia 48 18 62,5
moldova 51 23 54,9 lituania 29 10 65,5

Rusia 63 25 60,3 polonia 17 3 82,4
tadjikistan 107 32 70,1 România 124 31 75

turkmenistan 82 42 48,8 serbia 14 17 -21,4
ucraina 46 24 47,8 slovacia 11 6 45,5

uzbekistan 54 32 33,3 slovenia 12 9 25
ungaria 24 17 29,2 macedonia 14 8 42,9
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cele mai înalte riscuri de deces se identifică în rân-
dul fetelor adolescente, la care complicaţiile în timpul 
sarcinii şi naşterii sunt cauzele principale de deces, în 
majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare [3, 4].

complicaţiile care determină 2/3 din decesele ma-
terne sunt hemoragiile, preponderent postnatale, in-
fecţiile puerperale, preeclampsia, eclampsia, avortul 
riscant [5].

majoritatea cazurilor de mortalitate maternă sunt 
evitabile, modalităţile de prevenire a complicaţiilor 
sunt bine cunoscute, printre acestea fiind accesul la 
serviciile de supraveghere a sarcinii, asistenţa califica-
tă la naştere, ajutor şi susţinere în primele săptămâni 
după naştere – măsuri ce ar permite prevenirea multor 
complicaţii ale sarcinii şi naşterii, iar în final – a dece-
selor materne [7].

la Asambleea generală a organizaţiei naţiunilor 
unite din anul 2015 a fost anunţată strategia globală 
pentru sănătatea mamelor, copiilor şi adolescenţilor 
pentru anii 2016-2030. una dintre sarcinile principale 

stabilite pentru ţările lumii este neadmiterea decese-
lor materne din cauze evitabile, prin lichidarea ine-
galităţii la accesul şi prestarea serviciilor de calitate 
în sănătatea reproducerii, ocrotirii sănătăţii mamei şi 
copilului [6].

Scopul lucrării. Analiza cazurilor şi structurii 
mortalităţii materne la domiciliu în Republica moldo-
va pe parcursul anilor 2009-2014.

Material şi metode. s-a efectuat un studiu pro-
spectiv clinico-statistic în baza a 55 cazuri de deces 
matern, dintre care 9 cazuri au fost înregistrate la 
domiciliu. datele necesare studiului au fost obţinute 
prin aplicarea metodei de chestionare (anchetă din 61 
întrebări). la prelucrarea statistică a datelor au fost 
aplicate programele computerizate spss 20 şi micro-
soft excel 2010.

Rezultate. pe parcursul anilor 2009-2014 în Re-
publica moldova au avut loc 239 551 de naşteri, s-au 
născut 236 381 copii vii (tab.2) [8].

Fig. 1. Nivelul mortalităţii materne în Republica Moldova în anii 2009-2014
(la 100 000 nou-născuţi vii)

Tabelul 2
Numărul de naşteri şi mortalitatea maternă în Republica Moldova,

anii 2009- 2014 (abs., la 100000 născuţi vii)

Indicii 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
2009-2014

naşteri 40264 40234 38979 39879 39259 40936 239551
născuţii vii 40803 40474 39182 39435 37871 38616 236381

Femei decedate 7 18 6 12 6 6 55
mortalitatea maternă la 

100000 născuţi vii 17,2 44,5 15,3 30.4 15,8 15.5 23,3

tot în aceeaşi perioadă de timp au fost înregistra-
te 55 de cazuri de decese materne, rata fiind de 23,3 
la 100 000 născuţi vii, cu fluctuaţii ale indicatorului 
mortalităţii materne de la 15,3 la 44, 5 (fig.1). în anul 
2015 numărul de cazuri de decese materne în Repu-

blica moldova a crescut la 12 femei, fapt ce va spori 
valoarea indicatorului respectiv până la 30 la 100 000 
născuţi vii, datele definitive vor fi publicate după eva-
luarea statistică oficială.
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Din numărul total al cazurilor de mortalitate 
maternă, 37 cazuri, sau 67,2 %, au avut loc în rân-
dul femeilor cu reşedinţa în localităţi rurale şi 18 
cazuri, sau 33,7 % – în rândul celor din oraşe şi 
municipii (10 cazuri (18,2 %) femei din municipiu, 
8 cazuri – (14,5 %) femei din oraşe şi centre raio-
nale), majoritatea din ele având vârsta reproductivă 
optimă cuprinsă între 20-39 ani – 83,64% cazuri (46 
femei). 

Analiza cauzelor mortalităţii a evidenţiat ris-
curi de proximitate de deces matern, cum ar fi: 
neangajarea în câmpul muncii, statutul socio-econo-
mic agravat, lipsa supravegherii medicale antenatale, 
anamneza obstetricală şi somatică compromisă, pre-
zenţa complicaţiilor în evoluţia sarcinii actuale, a tra-
valiului şi perioadei postnatale. 

Din cauza problemelor obstetricale, prin risc 
obstetrical direct, au murit 28 de femei (51 %), 
prin risc obstetrical indirect 27 femei (49 %). 

Pe parcursul sarcinii au decedat 13, sau fieca-
re a patra gravidă (23,64%), în naştere – 11 femei 
(20%) şi 31 (56,36%) în perioada de lăuzie.

un interes major pentru studiul efectuat de noi îl 
prezintă analiza cazurilor de deces matern la domici-
liu, care au avut loc în 9 (16,3%) din cele 55 cazuri 
înregistrate în această perioadă de timp. 

în urma studiului s-a constatat faptul că vârsta 
medie a pacientelor decedate la domiciliu a consti-
tuit 32,8 ± 5,3 ani. caracteristica în funcţie de re-
şedinţă ne arată că 33,3% (3 femei) proveneau din 
mediul urban şi 66,7% (6 femei) din mediul rural, 
ceea ce denotă prevalenţa înaltă a deceselor ma-
terne la domiciliu în rândul femeilor din locali-
tăţile rurale.

Fiind cunoscută interrelaţia directă dintre statu-
tul social al femeilor şi riscul mortalităţii materne 
(p<0.05), au fost minuţios examinate şi aceste aspec-
te ale cazurilor de mortalitate maternă la domiciliu. 
cota pacientelor căsătorite a constituit 55,6% (5 fe-
mei), a celor necăsătorite – 22,2% (2 femei), divorţa-
te – 22,2% (2 femei); majoritatea nu erau angajate în 
câmpul muncii – 66,7% (6 femei).

Rezultatele studiului au identificat familii soci-
al vulnerabile în 33,3% cazuri (3 femei). din cauza 
problemelor sociale grave au fost înregistrate acte de 
violenţă în familie, lipsa suportului din partea celor 
apropiaţi, condiţii insuficiente sau nivelul scăzut de 
trai (venitul sub coşul minim de consum). în 55,6% 
cazuri (5 femei) de deces matern la domiciliu au fost 
identificate deprinderi dăunătoare practicate de femei 
cum ar fi: tabagism înainte şi în timpul sacinii, con-
sum excesiv de alcool şi droguri. 

majoritatea pacientelor – 66,7% (6 femei) – nu 
s-au aflat în evidenţa medicului de familie. 

din numărul total de paciente – 5 femei (55,6%) 
au decedat în timpul sarcinii şi 4 femei (44,4%) – în 
perioada de lăuzie. 

Cauze directe de deces matern au fost depistate 
în 6 cazuri (67%). Astfel, de hemoragie postnatală 
au murit 3 femei (33,3%), după o sarcină extraute-
rină întreruptă – 2 femei (22,2%), după o sarcină 
oprită în evoluţie cu şoc bacteriotoxic – 1 femeie 
(11,1%).

Cauze indirecte de deces matern au fost depis-
tate în 3 cazuri: patologie chirurgicală – 2 (22,2%) 
(pancreonecroză hemoragică acută într-un caz, 
ruptura arterei lienale în al doilea caz) şi 1 caz 
(11,1%) – patologie cardiacă (hipertrofia ventricu-
lului stâng, insuficienţă cardiacă, edem pulmonar).

La 4 gravide (44,4) a fost prezent sindromul re-
tardului dezvoltării intrauterine a fătului, polihidram-
niosul, placenta jos inserată cu hemoragie, iminenţa 
de întrerupere a sarcinii, adaos ponderal excesiv în 
sarcină, vulvovaginita micotică.

La 5 gravide (55,6%) sarcina a decurs pe funda-
lul unor maladii diverse: cardiopatia necoronarogenă, 
ulcere trofice ale membrelor inferioare, traumă cra-
nio-cerebrală, amigdalită cronică, miopie forte, pielo-
nefrită cronică, schifoscolioză gr. iii-iv, malnutriţie, 
anemie, disfuncţie neurocirculatorie tip hipertensiv.

în pofida patologiilor grave enumerate mai sus, 
numai o singură pacientă (11,1%) a fost internată în 
staţionar pe parcursul sarcinii. în 77,8% de cazuri (7 
femei) s-a apelat la ajutorul medical la domiciliu, din-
tre care în 44,4% cazuri (4 femei) s-a reuşit efectua-
rea măsurilor de resuscitare cardiopulmonară, iar în 
33,3% cazuri (3 femei) s-a constatat decesul matern.

dintre sarcinile la termen, în 2 cazuri (22,2%) nou-
născuţii au fost vii, iar în 4 cazuri (44,4%) – morţi.

efectuând o corelaţie dintre datele obţinute, noi 
am stabilit următoarele: complicaţiile în timpul sarci-
nii actuale depind de vârsta pacientelor (0,742*) şi de 
vizitele antenatale efectuate (0,738*) (p<0.05); pato-
logia extragenitală – de termenul de deces al pacientei 
(0,671*) şi de mediul de trai (0,707*) (p<0.05); dar 
evidenţa la medicul de familie corelează cu internările 
în staţionar pe parcursul sarcinii (0,818**) (p<0.01) 
şi cu prezenţa deprinderilor dăunătoare la pacientele 
respective (0,705*) (p<0.05).

Concluzii. în Republica moldova rata mortalităţii 
materne la domiciliu este destul de înaltă şi este în 
majoritatea cazurilor condiţionată de cauze evitabile 
şi dirijabile, cum ar fi hemoragia postnatală, sarcina 
extrauterină, şocul toxic-infecţios.

dacă în structura mortalităţii materne înregistrate 
pe parcursul anilor de studiu (2009-2014) numărul ca-
uzelor directe de deces şi al celor indirecte reprezin-
tă aproximativ părţi egale, atunci în cadrul deceselor 
înregistrate la domiciliu predomină evident cauzele 
obstetricale directe, iar în cadrul celor indirecte – pa-
tologia chirurgicală acută. 

Factorul principal care a provocat nemijlocit de-
cesul la acest contingent de gravide a fost hemoragia 
obstetricală şi chirurgicală (la 7 din 9 femei decedate). 
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majoritatea femeilor care au decedat la domiciliu în 
această perioadă de timp (6 din 9 femei ) au decedat 
din cauze obstetricale care puteau fi prevenite. dar şi 
în celelalte 3 cazuri, de cauze indirecte, adresarea tim-
purie după asistenţă medicală ar fi prevenit cu mare 
probabilitate decesul matern.

mortalitatea maternă la domiciliu a survenit pre-
ponderent la femei din localităţile rurale, din grupuri 
social-dezavantajate, fără evidenţa sarcinii la medicul 
de familie şi în cazul unor persoane cu responsabilita-
te redusă faţă de propria sănătate şi evoluţia sarcinii.

prin urmare, ca şi în anii precedenţi, rămâne ac-
tuală problema femeilor gravide din grupul de risc, 
social şi comportamental vulnerabile, care necesită o 
atenţie sporită, atât din partea factorilor de asistenţă 
medicală, cât şi a comunităţii, asistenţei sociale, ceea 
ce ar contribui la prevenirea complicaţiilor în sarcină 
şi naştere şi, respectiv, la evitarea deceselor materne.
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CORECŢIA CHIRURGICALĂ UNIMOMENTANĂ A STENOZEI TOTALE A CANALULUI CERVICAL 
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Summary

SINGLE-STAGE SURGICAL CORRECTION OF COMPLETE CERVICAL STENOSIS IN THE COMBINATION 
wITH SEPTATE UTERUS 

Key words: septate uterus, cervical stenosis, diagnosis, surgery
The author presented a documented clinical observation of septate uterus in combination with stenosis of the 

cervical canal. A brief review of the literature of the pathogenesis, classification, diagnosis and treatment of congenital 
and acquired complete obstructions of the cervical canal was presented.

Резюме

оДноМоМентнАя хИрурГИческАя коррекцИя ПолноГо стенозА цервИкАльноГо кАнАлА 
в коМбИнАцИИ с сеПтАтной МАткой 

ключевые слова: септатная матка, стеноз цервикального канала, диагноз, хирургия
Автором представлено документированное клиническое наблюдение сочетания септатной матки с пол-

ным стенозом цервикального канала. Представлен краткий обзор литературы по вопросам патогенеза, клас-
сификации, диагностики и лечения полных врожденных и приобретенных обструкций цервикального канала. 
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Fig.1. Imagistica prin rezonanţa magnetică (proiecţie frontală): uter septat (®), 
endometriomul ovarului stâng (*), hematosalpinx (**).

Introducere. obstrucţiile totale ale canalului cer-
vical se referă la o patologie destul de rar întâlnită a 
tractului genital feminin şi sunt cauzate de malforma-
ţiile congenitale (atrezia/agenezia colului uterin) sau 
apar după intervenţii chirurgicale pe colul uterin (ste-
noze, obstrucţii) [6, 13, 14, 18, 20].

greutatea specifică a hipoplaziilor/ageneziilor con-
genitale (tip ib după clasificaţia the American Ferti-
lity society/ the American society for Reproductive 
medicine) în structura anomaliilor ductului mullerian 
este destul de joasă şi constituie »3% din malformaţiile 
uterului şi »0.1% din populaţia generală [5]. Frecven-
ţa stenozelor (obstrucţiilor) dobândite variază în limite 
destul de largi şi în mare parte depinde de tipul inter-
venţiei chirurgicale pe colul uterin [10, 12]. 

principalele manifestări clinice ale stenozelor cer-
vicale sunt: amenorea, dureri pelviene ciclice, dezvol-
tarea hematometrei, endometrioza pelviană, procese 
inflamatorii precum şi dezvoltarea procesului aderen-
ţial masiv în bazinul mic (frozen pelvis) [5, 20, 21]. 

metodele corecţiei obstrucţiilor congenitale şi do-
bândite ale canalului cervical sunt destul de diverse şi 
până în prezent nu sunt standardizate [5, 18]. la ale-
gerea metodei intervenţiei chirurgicale influenţează în 
mare măsură factorii: cauza stenozei cervicale, vari-
anta anatomică a obstrucţiilor congenitale, prezenţa 
complicaţiilor [9, 14].

din literatura de specialitate este bine cunoscut 
faptul că obstrucţiile canalului cervical pot să se com-
bine cu anomaliile uterului (uter bicorn, uter unicorn, 
uterus didelphys) [9, 20]. în acelaşi timp la efectuarea 
căutării computerizate în baza de date pubmed, me-
dline şi google scholar cu cuvintele-cheie (mesH 
terms: “septate uterus”, “cervical atresia” şi “cervical 
stenosis”) am stabilit lipsa datelor despre combinarea 
uterului septat cu stenoza totală dobândită a canalului 
cervical anterior în literatura de specialitate nu s-a în-
tâlnit.

ţinând cont de lipsa datelor de diagnostic şi co-
recţie chirurgicală a uterului septat şi a stenozei ob-

structive dobândite a canalului cervical, prezentăm 
următorul caz clinic. 

Caz clinic. pacienta c., 27 ani, s-a adresat am-
bulatoriu cu acuze la amenoree secundară timp de 
doi ani după chiuretaje multiple ale uterului efec-
tuate după operaţia cezariană, care s-a complicat 
cu resturi placentare şi endometrită. în acelaşi timp 
pacienta prezenta dureri ciclice lunare în regiunea 
inferioară a abdomenului. la examenul ginecologic 
în valve se vizualiza colul uterin obstructat, intro-
ducerea dilatatorului Hegar nr. 2 a fost imposibilă. 
la examenul usg se vizualiza hematosalpinx bila-
teral, chist ovarian sinistra. A fost indicată imagistica 
prin rezonanţa magnetică (iRm) în urma căreia s-a 
determinat sept intrauterin total – clasa u2b după 
clasificarea esHRe/esge (2013), chist endometrial 
al ovarului stâng şi hematosalpinx bilateral (Fig.1). 
pacienta a fost internată în secţia ginecologie chirur-
gicală a institutului mamei şi copilului pentru trata-
ment chirurgical planificat. sub anestezie generală, 
cu incizie transversală după pfannenstiel pe straturi, 
a fost deschisă cavitatea abdominală. la revizia or-
ganelor bazinului mic (Fig.2) s-a stabilit prezenţa 
hematosalpinxului bilateral şi a chistului endometri-
al al ovarului stâng (fapt ce a corespuns întocmai cu 
datele iRm).

la prima etapă a operaţiei bret-guillet s-a execu-
tat histerotomie antero-posterioară şi s-a excizat sep-
tul uterin longitudinal (Fig.3), apoi s-a efectuat reca-
nalizarea etapată a canalului cervical cu introducerea 
unui dren de silicon în formă de „t” (Fig.4).

integritatea uterului a fost restabilită prin suturarea 
lui cu fir neîntrerupt cu folosirea materialelor sintetice 
resorbabile (vicryl - polyglactin 910). la etapa finală 
din ambele părţi au fost deschise şi drenate hematos-
alpinxurile prin deschiderea părţii ampulare a trom-
pelor (neosalpingostomia), rezectarea şi coagularea 
monopolară a chistului endometrial al ovarului stâng. 
s-a efectuat drenarea cavităţii abdominale. laparo-
rafie pe straturi anatomice. perioada postoperatorie a 
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Fig.2. Uter septat, hematosalpinx bilateral (*) şi 
endometriomul ovarului stâng (**). 

Fig.3. Histerotomie – prima etapă a metroplastiei 
după Bret – Guillet.

decurs fără complicaţii. pacienta a fost externată în 
stare satisfăcătoare cu păstrarea drenului intrauterin 
pe parcursul a două săptămâni. drenul a fost extras în 
condiţii de ambulatoriu.

la examenul de control efctuat la trei luni – paci-
enta este asimptomatică.

Discuţii. stenozele colului uterin – este o situ-
aţie clinică în care se determină obstrucţie parţială 
sau totală a canalului cervical [21]. în literatura de 
specialitate definiţia unanim acceptată de stenoză 
cervicală este criteriul de imposibilitatea introdu-

cerii dilatatorului Hegar cu Æ 2.5mm în canalul 
cervical [1]. 

ocluziile cervicale pot fi rezultatul anomaliilor 
mulleriene, infiltraţiilor proceselor neoplastice, atro-
fiei postmenopauzale şi al intervenţiilor chirurgicale 
[21]. defectele cervicale transversale congenitale 
(atrezia/aplazia sau disgenezia/displazia) se referă la 
anomalii mülleriene foarte rare astfel încât în literatu-
ra mondială din 1990 până 2004 au fost descrise nu-
mai 116 cazuri [5]. conform clasificării lui Rock jA şi 
colab. (1995) ageneziile congenitale (sau aplaziile) şi 

Fig.4. Drenaj intrauterin in situ după dezobstrucţia 
canalului cervical. 

Fig.5. Etapa finală: Metroplastie finisată, evacuarea 
hematosalpinxului, rezectarea şi coagularea 

endometriozei ovariene.
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disgeneziile (sau displaziile) colului uterin este raţio-
nal a fi împărţite în patru categorii: (1) agenezia colu-
lui uterin; (2) fragmentaţie cervicală; (3) cordon cer-
vical fibros; şi (4) obstrucţii cervicale. în 52% cazuri 
atreziile colului uterin se combină cu atrezia vaginului 
şi în 17.8% cu anomaliile uterului [3]. 

printre intervenţiile chirurgicale care potenţial 
contribuie la formarea obstrucţiilor cervicale sunt 
conicizarea colului uterin, înlăturarea tumorilor ben-
igne şi maligne ale colului, trahelectomia [21]. Frec-
venţa senozelor cervicale variază în limite destul de 
largi şi se întâlneşte după conicizarea colului de la 
4% până la 17% [1, 15]. conform datelor unei anali-
ze sistemice, stenozele cervicale după trahelectomie 
se întâlnesc în medie în 10.5% cazuri şi variază de 
la 0 la 73.3% [12]. Apariţia stenozei colului uterin 
după chiuretajul uterului este o complicaţie destul de 
rară, şi în literatura de specialitate fiind descrise doar 
cazuri unice [8, 19]. Factorii predispozanţi pentru 
dezvoltarea stenozei cervicale după intervenţiile chi-
rurgicale sunt consideraţi următorii: (1) intervenţii 
transcervicale multiple; (2) excizia ţesutului colului 
uterin mai mult de 20 mm; (3) hemoragii intraope-
ratorii dificil controlate; şi (4) aplicarea suturilor pe 
colul uterin [1, 10, 21]. 

manifestările clinice ale stenozelor cervicale in-
clud: amenoree, dureri pelviene ciclice, dezvoltarea 
hematometrei, endometrioză pelviană, procese in-
flamatorii, dezvoltarea procesului aderenţial masiv 
(frozen pelvis) [5, 20, 21]. Apariţia amenoreei după 
raclajul uterului necesită un diagnostic diferenţial cu 
sindromul Asherman [4]. 

la ultrasonografia transvaginală şi/sau transabdo-
minală, iRm în cazul stenozei cervicale în perioada 
menstruaţiilor, ca regulă, se determină semne de re-
tenţie şi pătrundere retrogradă a sângelui menstrual 
(hematometră, hematosalpinx, lichid liber în cavitatea 
abdominală) [2, 6, 20, 22]. Aplicarea iRm în perioada 
preoperatorie permite de a stabili foarte precis nivelul 
obstrucţiei şi malformaţiile satelite în cazul ageneziei 
(sau aplaziei) congenitale şi disgeneziei (sau displazi-
ei) colului uterin [9]. 

pentru corecţia stenozelor cervicale dobândite se 
foloseşte un set destul de larg al intervenţiilor chirur-
gicale miniinvazive, inclusiv dilatări repetate ale ca-
nalului cervical, utilizarea dilatatoarelor osmotice (la-
minarii), recanalizarea stenozei şi amplasarea sterile-
tului intrauterin cu levonorgestrel [16] sau stenturilor 
din masă plastică, cateterelor urinare [6, 19], excizia 
colului cu folosirea electrozilor electrochirurgicali bu-
claţi sau a rectoscopului [13, 14], folosirea stenturilor 
metalice autoexpansive [6, 21]. în pofida faptului că 
recanalizarea canalului endocervical este adecvată, 
totuşi riscul dezvoltării restenozei este foarte înalt [6]. 
una din problemele contradictorii este termenul op-
timal de plasare a stenturilor in situ. în literature de 
domeniu se raportează că acest interval de timp este 

de la 2 săptămâni [19] până la 5 luni [21]. mai mult ca 
atât, primele experienţe de folosire a stenturilor meta-
lice neacoperite au demonstrat că amplasarea lor pe o 
durată îndelungată în canalul cervical se soldează cu 
concreşterea lor cu ţesuturile adiacente, ceea ce îm-
piedică procesul de înlăturare a stenturilor sau chiar 
duce la fragmentarea lor [21].

corecţia chirurgicală a atreziilor cervicale conge-
nitale prevede efectuarea unor intervenţii mai comple-
xe şi depinde de forma anomaliei [3, 5, 18]. Recanali-
zarea canalului cervical şi aplicarea stentului se referă 
la cea mai simplă corecţie a obstrucţiei, efectuându-se 
în cazul ageneziei cervicale şi a cordonului fibros [5]. 
cu toate acestea, experienţa acumulată a demonstrat 
un procent destul de înalt al recidivelor şi rezultate 
funcţionale negative [3, 18]. A doua variantă de recon-
strucţie în cazul ageneziei colului uterin sau al disge-
neziei cervicale (lipsa colului uterin sau fragmentat/
cordon fibros) se ia în calculuil pentru reconstrucţia 
cervicală (formarea neocervixului) şi/sau formarea 
anastomozei uterovaginale [5, 9, 18]. în cazul frag-
mentării cervicale cu prezenţa segmentelor anatomo-
funcţionale intacte ale colului, reconstrucţia canalului 
cervical se efectuează prin formarea anastomozei cer-
vico-cervicale (end-to-end) cu drenare carcasă şi este 
cea mai funcţional justificată [5]. în cazul imposibi-
lităţii restabilirii lumenului canalului cervical şi ste-
nozelor refractare recidivante ale colului uterin, unica 
metodă de tratament rămâne histerectomia [7, 11, 17, 
18, 21]. după datele literaturii, frecvenţa histerecto-
miilor în cazul atreziilor congenitale şi fragmentărilor 
colului uterin a constituit 32% (37/116) [5]. 

Funcţia reproductivă după recanalizarea stenozelor 
dobândite ale colului uterin nu este afectată, şi în lite-
ratura de specialitate fiind descrise sarcini spontane în 
majoritatea cazurilor [19]. în cazul atreziilor congeni-
tale ale colului uterin, după intervenţiile reconstructive 
apariţia sarcinii este posibilă, însă şansele sunt destul 
de joase [9]. la survenirea sarcinii în asemenea cazuri 
graviditatea se termină prin operaţie cezariană [20].

Concluzii. intervenţiile transcervicale multiple tre-
buie considerate ca un factor potenţial al dezvoltării 
stenozelor colului uterin. stenozarea canalului cervi-
cal trebuie să se considere în diagnosticul diferenţiat 
în apariţia amenoreei după raclajul uterului. imaqgis-
tica prin rezonanţa magnetică este o metodă obligato-
rie de investigaţie, care permite precizarea gradului de 
obstrucţie, formei anomaliilor satelite ale uterului şi a 
stabili caracterul complicaţiilor. Recanalizarea canalu-
lui endocervical trebuie finalizată prin aplicarea unui 
drenaj carcasă pentru formarea canalului cervical.
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Summary

RADIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MAYER-ROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER SYNDROME

Key words: amenorrhea, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome, magnetic resonance imaging.
The authors present the results of the use of magnetic resonance imaging (MRI) and spiral computed tomography 

(SCT) to establish variants of the Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome. It was demonstrated high informative test 
of the MRI (specificity – 100% and sensitivity – 100%) in the evaluations of the malformations and associated abnormali-
ties of organs and systems. The results of similar studies published in specialized foreign literature were reviewed.

Резюме

рАДИолоГИческИе хАрАктерИстИкИ сИнДроМА MAYER-ROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER

ключевые слова: аменорея, синдром Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, магнитно-ядерный резонанс.
В статье представлены данные использования магнитно – ядерного резонанса (МЯР) и спиралевидной ком-

пьюторной томографии (СКТ) в выявлении вариантов синдрома Mayer-Roritansky-Küster-Hauser. Была пока-
зана высокая информативность МЯР (специфичность – 100% и чувствительность – 100%) в выявлении маль-
формаций и ассоциированных аномалий органов и систем. Проведен обзор литературы аналогичных исследо-
ваний проведенных в зарубежной литературе.

Introducere. sindromul mayer-Rokitansty-küs-
ter-Hauser (mRkH) se referă la categoria de anomalii 
congenitale foarte rare ale ductului müllerian (Adm) 
şi se întâlneşte cu frecvenţa de 1 caz la 4000 – 5000 
de fetiţe nou-născute [2, 3, 16]. caracteristicile cla-
sice de bază ale sindromului mRkH sunt următoa-
rele: (1) aplazia vaginului şi organe genitale externe 
normal dezvoltate; (2) lipsa uterului sau prezenţa lui 
în formă de rudimente; (3) ovare normal dezvoltate 
şi funcţionale; (4) trompe uterine normal dezvoltate; 
(5) caracteristicile sexuale secundare normale şi cari-
otip feminin (46, xx) [2, 16]. se deosebesc două ti-
puri a sindromului mRkH: i -izolat şi al ii - asociaţia 
muRcs (din engleză: müllerian duct aplasia Renal 
dysplasia and cervico-thoracic somite anomalies), cu 
anomalii satelite ale tractului urogenital, ale aparatu-
lui locomotor, ale sistemului cardio-vascular etc.) [2, 
3, 8, 16, 19].

Actualmente se foloseşte un spectru destul de 
larg de metode de diagnostic al diferitor variante ale 
anomaliilor ductului müllerian, inclusiv ultrasono-
grafia 2d şi 3d (usg), tomografia computerizată 
(tc), imagistica prin rezonanţa magnetică (iRm) şi 
tehnologiile endoscopice (laparoscopia, histerosco-
pia) [1, 10, 24, 27]. însă metodele standard de usg 
şi tc nu permit întotdeauna să obţinem o informaţie 
amplă despre anomaliile congenitale ale uterului şi 
vaginului, iar laparoscopia rămâne o metodă invazi-

vă şi poate fi folosită la etapa finală al algoritmului 
diagnostic [13, 21]. 

una din condiţiile- cheie în examinarea şi selecta-
rea tacticii de tratament în diferite variante ale anoma-
liilor ductului müllerian este aprecierea anatomiei ra-
diologice precise în baza datelor iRm [4, 27]. în pofi-
da faptului că iRm s-a folosit în depistarea sindromu-
lui mRkH, îndeosebi în cazul apariţiei tumorilor în 
rudimentele uterine sau ovare [9, 13], în literatura de 
specialitate se întâlnesc date sporadice despre studie-
rea particularităţilor anatomiei radiologice a organelor 
bazinului mic în sindromul mRkH [9, 11, 13, 14, 20, 
21, 26]. în legătură cu cele expuse mai sus, conside-
răm că studiile în acest domeniu sunt de perspectivă şi 
prezintă o informaţie suplimentară despre variantele 
anatomiei radiologice în sindromul mRkH.

scopul acestui studiu a fost de a aprecia caracteris-
ticile radiologice ale variantelor sindromului mRkH 
în baza iRm şi stabilirea informativităţii metodei în 
comparaţie cu datele intraoperatorii. 

Material şi metode. A fost efectuat un studiu re-
trospectiv al datelor privind 50 paciente cu sindromul 
mRkH, consultate în condiţii de ambulatoriu şi ope-
rate în secţia ginecologie chirurgicală al institutului 
mamei şi copilului din 1989 până mai 2015. s-au 
evaluat următorii indici: (1) vârsta; (2) manifestările 
clinice; (3) particularităţile caracteristicii radiologice 
a malformaţiei; (5) variantele anomaliei; (6) aprecie-
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rea informativităţii indicilor radiologici (compararea 
lor cu datele intraoperatorii). pentru clasificarea aces-
tei malformaţii urogenitale a fost folosită clasificarea 
vcuAm (vagina cervix uterus Adnex-associated 
malformation) [19].

Imagistica prin rezonanţa magnetică nucleară 
(IRM) s-a efectuat cu aparatele siemens mAgne-
tom® Avanto 1.5t (germany), siemens mAgne-
tom® essenza 1.5t (germany), siemens mAgne-
tom® skyra 3t (germany), AiRis® Hitachi (Hi-
tachi medical systems America, inc.).

Tomografia computerizată spiralată (TCS) s-a 
realizat cu aparatele somAtom emotion duo (sie-
mens, germany), siemens somatom sensation 64 ct 
scanner (siemens, germany).

Prelucrarea statisică a valorilor cantitative a fost 
efectuată prin metoda analizei variaţionale. se cal-
culau media aritmetică (m), greşala mediei aritmeti-
ce (m) şi intervalul de încredere (95% ci). în cazul 
abaterii semnificative de la distribuirea normală a 
fost folosit criteriul u (criteriul mann – whitney). 
pentru compararea valorilor relative s-a utilizat testul 
Fisher’s exact test. pentru aprecierea conţinutului in-
formaţional al iRm au fost folosite datele sensibilităţii 
(se) şi specificitatea (sp). Rezultatele erau considera-
te valabile în caz de p<0.05. 

Rezultate. din numărul total de paciente cu sin-
dromul mRkH, în 28 (56%) cazuri în protocolul de 
investigaţie al acestei categorii de bolnave au fost uti-
lizate metode radiologice (iRm şi tcs). vârsta medie 
a pacientelor incluse în studiu a constituit 21.8±0.6 
ani (95% ci:20.59–22.99). manifestările clinice prin-
cipale au fost: amenoree primară (28/28, 100%) şi la 
15/28 (53.6%) – imposibilitatea vieţii sexuale. în toate 
cazurile s-au determinat caracteristici sexuale secun-

dare normale (clasa v după tanner). la cariotiparea 
pacientelor în toate cazurile s-a stabilit set de cromo-
zomi feminini – 46, xx.

iRm a cavităţii abdominale s-a efectuat după pro-
tocolul standard fiind cercetate: (i) rudimentele mul-
leriene; (ii) ovarele; (iii) vaginul. în cazul analizei 
rudimentelor mülleriene s-au apreciat trei componen-
te structurale: (1) rudimentele uterine; (2) cordonul 
fibros ce uneşte rudimentele uterine; şi (3) prezenţa 
formaţiunii triunghiulare din ţesut conjunctiv pe linia 
mediană (Fig.1). la examinarea rudimentelor uterine 
am acordat atenţie la: (a) aplazia – prezenţa lor (bilate-
rală sau unilaterală) sau agenezia – lipsa lor; (b) loca-
lizarea; (c) prezenţa sau lipsa cavităţii endometriale; 
(d) dimensiunile lor cele mai mari. vaginul era studiat 
în două aspecte, ţinând cont de provenienţa lui embri-
onară diferită: 2/3 de sus şi treimea de jos cu aplicarea 
imaginii t2w1. la descrierea ovarelor am ţinut cont 
de următoarele criterii: prezenţa lor, localizarea lor (în 
bazinul mic sau în afara lui) şi prezenţa formaţiunilor 
chistice sau solide.

suplimentar au fost evaluate anomaliile satelite 
posibile ale sistemului urinar şi ale coloanei verte-
brale.

Aş dar, la aprecierea rezultatelor iRm (catego-
ria u după clasificarea vcuAm) s-a stabilit că age-
nezia uterului s-a întâlnit statistic veridic mai rar 
(p<0.0001), decât aplazia (u4a sau u4b) constituind 
respectiv – 1/28 (3.6%) vs. 27/28 (96.4%). în grupul 
aplaziilor uterului (n=27) în sindromul mRkH se vi-
zualizau rudimente uterine bilaterale (u4b) mai des 
decât cele unilaterale (u4a) respectiv – 23 (85.2%) vs. 
4 (14.8%); diferenţa este statistic veridică (p<0.0001). 
prezentarea grafică a variantelor rudimentelor ductu-
rilor mülleriene este redată în figura 3.

Fig. 1. Prezentarea schematică a rudimentelor ductului 
Müllerian în sindromul MRKH: ovare normale (1), rudimentele 

uterine (2), cordonul fibros ce uneşte rudimentele uterine (3).

Fig. 2. IRM în secţiune coronală (T2W) în sindromul 
MRKH: ovar normal dezvoltat din dreapta (1), 

rudiment uterin cavitar din stânga (2).
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Fig.3. Distribuirea rudimentelor uterine după datele IRM.

Analiza ulterioară a stabilit că  rudimente ute-
rine necavitare s-au întâlnit statistic veridic mai des 
(p<0.0001) decât cele cavitare (Fig.2) şi au constituit 
respectiv 25 (92.6%) vs. 2 (7.4%). în toate cazurile 
rudimentele uterine erau situate în cavitatea bazinu-
lui mic: dimensiunile lor medii maximale au consti-
tuit 15.8±0.9 mm (95% ci:14.03-17.54) cele minime 
- 9.1±0.7 mm (95% ci:7.48-10.51). în acest context 
vom menţiona că tendinţa de predominare a rudimen-
telor necavitare asupra celor cavitare a fost depistată 
şi în alte studii analogice, cu diferenţe nesemnificative 
[16, 18]. 

în varianta clasică a sindromului mRkH se vizu-
alizează o structură de legătură fibroasă (sau cordon 
fibros) între rudimentele uterine (Fig.2). totodată, 
formaţiunea conjunctivă triunghiulară pe linia media-
nă (sau paramediană) se vizualiza statistic veridic mai 
des (p<0.0001), decât lipsea şi aceste variante s-au 
atestat respectiv în 25/27 (92.6%) vs. 2/27 (7.4%) ca-
zuri. mai mult ca atât, localizarea acestei formaţiuni 
anatomice devia semnificativ şi se situa mai des pe li-
nia mediană (deasupra fundului vezicii urinare), decât 
pe linia paramediană. Frecvenţa acestei apariţii a con-
stituit respectiv 19/25 (76%) vs. 6/25 (24%) cazuri, 
diferenţa este statistic veridică (p=0.0005). datele ob-
ţinute se confirmă întocmai şi de alte studii analogice 
de investigare a anatomiei radiologice în sindromul 
mRkH [9, 16]. 

în toate cazurile se vizualizau ovare normale după 
dimensiune şi formă din ambele părţi (categoria A0 
după vcuAm), iar structura lor normală se întâlnea 
statistic veridic mai des (p<0.0001), decât cea micro-
polichistică, respectiv 23(82.1%) vs. 5(17.9%) cazuri 
(Fig. 4, 5). Au fost stabilite două variante anatomice 
ale relaţiei anatomice a ovarelor şi rudimentelor ute-
rine. Astfel în prima variantă (n=20, 74.1%) ovarele 
erau situate lângă rudimentele uterine, iar în varianta 
a doua (n=7, 25.9%) – această situare nu se observa 
(p=0.0009).

în prima variantă statistic veridic mai des 
(p<0.0001) ovarele erau situate mai sus sau mai jos de 
rudimentele uterine şi mai rar se aflau în acelaşi plan, 
aceste relaţii se observau respectiv în 18/20(90%) şi 
2/20(10%) cazuri. mai mult ca atât, la aprecierea loca-
lizării ovarelor în sindromul mRkH am stabilit că am-
plasarea lor în bazinul mic se depista statistic veridic 
mai des, decât în afara lui – 24(85.7%) vs. 4(14.3%) 
(p<0.0001). Rezultatele obţinute ale anatomiei radi-
ologice în sindromul mRkH corespund datelor altor 
studii analogice [9, 15, 16] şi se lămuresc prin prove-
nienţa embriologică diferită a ovarelor şi uterului [3, 
12]. date despre ovare bilaterale normal dezvoltate în 
majoritatea cazurilor în sindromul mRkH se menţio-
nează şi în alte publicaţii [1, 3, 14, 15]. caracteristici-
le radiologice ale ovarelor în sindromul mRkH sunt 
prezentate în figura 6. 

în cazul aprecierii vaginului (categoria v după 
vcuAm) am constatat lipsa lui în 2/3 de sus (Fig. 7, 8), 
iar treimea de jos se vizualiza în două variante: segment 
neobliterat ultrascurt (<1 cm), cu lungimea medie de 
7.1±05 mm (95% ci:6.062–8.160) şi segment neoblite-
rat scurt (>1 cm) – 23.4±1.8 mm (95% ci:19.57–27.27). 
Frecvenţa variantelor unu şi doi a constituit respectiv 
9(32.1%) vs. 19(67.9%); diferenţa este statistic veridi-
că (p=0.0154). treimea neobliterată de jos a vaginului 
detectată, poate sugera despre diferenţa provenienţei ei 
embriologice faţă de celelalte porţiuni ale tractului ge-
nital (uterul, colul uterin şi 2/3 superioare ale vaginului) 
[3, 12]. în acest context, trebuie de menţionat că în unele 
studii analogice prezenţa treimii de jos a vaginului neo-
bliterat după datele iRm se observau în 72.1% până la 
93% cazuri în sindromul mRkH [16, 18]. 

în procesul efectuării iRm am urmărit depistarea 
unor posibilele anomalii satelite a sistemului urinar şi 
locomotor care să permită separarea tipului i al sin-
dromului mRkH (izolat) de tipul ii (muRcs) [4, 9, 
16]. sindromul mRkH se referă la cea mai multicom-
ponentă anomalie a ductului müllerian şi adeseori se 
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combină cu malformaţii ale altor sisteme şi organe 
(sistemul urinar, cardiovascular, locomotor, auditiv, 
digestiv) [1, 5, 8]. malformaţiile asociate ale orga-
nelor şi sistemelor s-au vizualizat în 5(17.9%) cazuri 
(tip ii sau muRcs) şi au inclus: anomaliile dezvoltă-
rii sistemului urinar (n=5, categoria R după vcuAm) 
şi combinarea lor cu aparatul locomotor (n=2, cate-
goria ms după vcuAm). Aşadar, tipul i al sindro-
mului mRkH a fost stabilit în 23(82.1%) cazuri, şi 
el se întâlnea statistic veridic mai des, decât tipul ii 
(p<0.0001). la compararea datelor obţinute despre 
frecvenţa diferitor tipuri ale sindromului mRkH am 
stabilit că muRcs este de 27.8 – 37.5% [10, 11, 20].

Fig.4. IRM în secţiune coronală (T2W): sindromul 
MRKH – lipsa uterului, ectopia ovarului drept (®).

Fig.5. IRM în secţiune coronală (T2W): sindromul 
MRKH – lipsa uterului (® cordonul fibros), ovare normal 

dezvoltate (*) cu folicul dominant din dreapta (*).

Fig.6. Caracteristica ovarelor la IRM în sindromul MRKH (OPC–ovare polichistice, ON–ovare normale, 
OEP–ovare extrapelviene, OP–ovare pelviene).

printre anomaliile tractului urinar în toate cazurile 
se vizualiza agenezia rinichiului (din stânga – 4, 80% 
vs. dreapta – 1, 20%, p=0.2063) şi hipertrofia compen-
satorie a rinichiului solitar controlateral (Fig.9). în plus, 
într-un caz era prezentă o malformaţie mai pronunţată 
a sistemului urinar – agenezia rinichiului stâng cu ec-
topia rinichiului controlateral în formă de „potcoavă„ 
în bazinul mic (Fig.10). în cazul anomalilor aparatului 
locomotor în ambele cazuri s-a constatat scolioză. 

din numărul total de paciente cu sindromul 
mRkH incluse în acest studiu, la 15(53.6%) a fost 
efectuată corecţia chirurgicală a ageneziei vaginului 
cu folosirea peritoneului parietal prin abord combinat 



158

(transabdominal + perineal), iar 13(46.4%) paciente 
au fost incluse în protocolul dilatării progresive. la 
revizia intraoperatorie a organelor bazinului mic s-a 
stabilit o coincidenţă absolută cu datele examină-
rii preoperatorii prin iRm, adică indicii conţinutului 
informaţional pentru această metodă au constituit: 
sensibilitatea (se) = a/(a+c) = 15/15+0 = 100% (95% 
ci:78.20%–100.00%) şi specificitatea (sp) = d/(b+d) 
= 15/0+15 = 100% (95% ci:78.20%–100.00%). date 
despre sensibilitatea şi specificitatea înaltă a iRm în 
sindromul mRkH au fost obţinute şi în alte studii ana-
logice [15].

Aşadar, făcând bilanţul acestui capitol, vom menţi-
ona că iRm trebuie să fie inclusă ca metodă obligato-
rie de investigaţie în algoritmul diagnostic ale sindro-
mului mRkH. lipsa uterului şi a treimii superioare 
a vaginului, prezenţa cordonului fibros ce uneşte ru-
dimentele uterine şi formaţiunii conjunctive mediene 
deasupra fundului vezicii urinare trebuie considerate 
ca un semn radiologic patognomonic ale sindromului 
mRkH. Această metodă permite aprecierea stării or-
ganelor bazinului mic în sindromul mRkH, depista-
rea anomaliilor satelite ale sistemelor şi organelor şi 
vizualizarea diferitor formaţiuni chistice şi solide ale 
ovarelor şi rudimentelor uterine.   

prezenţa rudimentelor uterine cavitare poate într-o 
anumită măsură să explice existenţa simptomului do-
lor în sindromul mRkH, însă până în prezent lipsesc 
date bazate pe principiile medicinei bazate pe dovezi 
despre oportunitatea înlăturării lor profilactice. nu pu-

tem să nu acceptăm părerea [15, 16], că iRm poate 
fi considerată o alternativă laparoscopiei în stabilirea 
particularităţilor anatomice ale organelor bazinului 
mic în sindromul mRkH.

Discuţii. sindromul mRkH ocupă locul doi în 
structura amenoreei primare şi se diagnostichează ca 
regulă la vârsta de 15 -18 ani în legătură cu lipsa me-
narhei şi caracteristicilor sexuale secundare normale 
[1, 8, 9, 19]. în studiul efectuat de pompili g. şi co-
lab. (2009), care a inclus 51 de paciente cu sindromul 
mRkH, vârsta medie a lor a constituit 20.9 ani (de la 
14 până la 30) [20].

Folosirea ultrasonografiei la etapa primară de in-
vestigaţie permite de a stabili lipsa uterului, este însă 
imposibilă obţinerea unei informaţii precise ce ţine de 
rudimentele uterine şi ovare, mai ales în cazul situării 
lor extrapelviene [14, 23]. pentru precizarea diagno-
zei, anterior se folosea pe scară largă laparoscopia di-
agnostic. în present se observă o tendinţă de aplicare 
a iRm pentru stabilirea particularităţilor preoperatorii 
ale anatomiei organelor bazinului mic în sindromul 
mRkH [9, 11, 13, 14, 20, 21, 26]. 

studierea anatomiei radiologice a sindromului 
mRkH a evidenţiat variantele existente ale acestei 
anomalii [11, 13, 20, 21]. Astfel, s-a stabilit că age-
nezia uterului se observă de la 8% până la 31.3% 
cazxuri, rudimente uterine unilaterale de la 4% până 
la 18% şi bilaterale de la 60.7% până la 82% [11, 13, 
19- 21]. în acelaşi timp, în studiul efectuat de yoo 
Re. şi colab. (2013) rudimente uterine bilaterale au 

Fig.7. Prezentatrea schematică a sindromului MRKH 
(proiecţie sagitală): lipsa uterului (*), obliterarea 2/3 

superioare ale vaginului (**). 

Fig.8. IRM în proiecţie sagitală (T2W): sindromul 
MRKH – lipsa uterului (*), agenezia vaginului (**). 

VU- vezica urinară, R – rectul.
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fost depistate în toate cazurile sindromului mRkH 
(n=15) [26]. 

una din problemele care sunt studiate minuţi-
os în sindromul mRkH este stabilirea frecvenţei şi 
semnificaţiei clinice a rudimentelor uterine cavitare 
[11, 21, 26]. în cazul prezenţei rudimentului cavitar 
cu endometru funcţional pot apărea dureri pelviene 
ciclice (formarea hematometrei, endometrioza) [6, 
11, 15, 21]. Frecvenţa rudimentelor uterine cavitare 
în sindromul mRkH variază şi în unile studii a con-
stituit de la 13% [26] până la 21% cazuri[11]. exis-
tă date despre coincidenţa totală dintre datele iRm 
şi ale ultrasonografiei intraoperatorii în depistarea 
rudimentelor uterine cavitare în sindromul mRkH 
[20]. 

într-un şir de studii se recomandă înlăturarea la-
paroscopică a rudimentelor uterine cavitare [6, 11, 
15, 21, 25]. totuşi trebuie de menţionat faptul că nu 
este o legătură confirmată dintre durerile pelviene ci-
clice în sindromul mRkH şi prezenţa endometrului 
în rudimentele uterine determinate la examenul pato-
morfologic [21]. Astfel într-o serie de 42 paciente cu 
sindromul mRkH cu rudimente uterine, dureri ciclice 
s-au constatat la 13 şi numai în şase dintre rudimentele 
înlăturate s-a depistat endometru [22]. în acelaşi timp 
în studiul efectuat de preibsch H. şi colab. (2014) pre-
zenţa endometrului în cornurile rudimentare a fost de-
pistată în 36.6% (15/41) cazuri, autorii făcând consta-
tarea că durerile ciclice pelviene erau legate probabil 
de sindromul ovulator sau endometrioză [21]. la exa-
menul histologic şi imunohistochimic ale rudimente-
lor uterine s-a stabilit că miometrul rudimentelor are o 
structură normală, iar endometrul corespunde în mare 
parte stratului bazal [22]. 

în varianta clasică, sindromul mRkH se caracteri-
zează prin prezenţa ovarelor bilaterale, normal dezvol-
tate şi funcţionale [2, 3, 16]. totodată, în unele studii 
a fost stabilită varianta posibilă a situării lor anormale 
– în afara cavităţii bvazinului mic (extrapelvian), frec-
venţa căreia poate fi observată de la 14.3% [20] până 
la 41.6% cazuri [21]. există date sporadice despre si-
tuarea ovarelor în regiunea inghinală [5, 11]. într-un 
şir de publicaţii sunt prezentate date privind lipsă unui 
ovar (fără intervenţii chirurgicale în anamneză), însă 
aceste variante ale sindromului mRkH sunt foarte 
rare [21]. în studiul efectuat de pompili g. şi colab. 
[20] se demonstrează că în 17.9% cazuri datele iRm 
pot servi la vizualizrea ovarelor micropolichistice. iar 
Hall-craggs mA. şi colab. [11] consideră că aprecie-
rea localizării precise a ovarelor în sindromul mRkH 
este un element foarte important pentru aprecierea 
abordului (transvaginal, transabdominal) pentru ex-
tragerea ultrasonografică a ovulelor în protocolul ivF 
în cazul maternităţii surogate [7]. 

în cazul aprecierii gradului de dezvoltare al vagi-
nului în sindromul mRkH, datele literaturii despre 
raportul ageneziei şi hipoplaziei sunt destul de con-
troversate fiind explicate prin diferenţele metodolo-
gice în terminologia bazată pe iRm şi datele clinice 
[21]. Astfel, într-un şir de studii efectuate agenezia 
vaginului s-a constatat în 61.7-78.3%, iar hipoplazia 
15.7-38.3% cazuri [14, 20, 21]. în acelaşi timp într-
un studiu se menţionează despre atrezia completă a 
vaginului în 100% de observaţii [17], iar în altul des-
pre hipoplazia vaginală în 93% cazuri [26]. în studiul 
efectuat de Hall-craggs mA. şi colab. (2013) după 
datele iRm numai în 33% cazuri s-a constatat lipsa 
vaginului sau prezenţa aşa- numitei „fose vaginale”, 

Fig.10. Tomografie computeri-zată 3D cu 
angiografie (proiec-ţie frontală): agenezia 
rinichiu-lui stâng (X) şi ectopie pelvi-ană 

a rinichiului controlateral în formă de 
„potcoavă„ (*).

Fig.9. IRM în secţiune coronală (T2W): agenezia rinichiului drept 
(X) şi hipertrofia rinichiului solitar stâng (RS).
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iar la restul 42 de paciente treimea de jos a vaginului 
era neobliterată, cu o lungime medie de 2 cm (de la 1 
până la 6.5 cm) [11]. 

un avantaj semnificativ al iRm în sindromul 
mRkH este posibilitatea diagnosticării a anomaliilor 
satelite ale sistemului urinar şi locomotor [27]. Frec-
venţa anomaliilor sistemului urinar în diferite publi-
caţii a constituit 10.7% [20], 18.7% [19], 27.3% [14], 
27.8% [21] şi 36% [18]. în majoritatea cazurilor de 
malformaţii ale tractului urinar a prevalat agenezia 
unilaterală a rinichiului (până la 66%) [21, 20]. după 
datele lui preibsch H. şi colab. (2014) în cazul rudi-
mentelor uterine unilaterale şi ageneziei rinichiului 
se depista frecvent (83% cazuri) localizarea lui ipsi-
laterală [21]. mai mult ca atât, din punctul de vedere 
al planificării intervenţiei chirurgicale pentru corec-
ţia ageneziei vaginului o importanţă foarte mare are 
distopia rinichiului solitar în bazinul mic [20] şi ana-
tomia radiologică precisă este o metodă importantă 
în profilaxia traumării organelor sistemului urinar în 
cazul efectuării colpopoezei [21]. Al doilea loc în ano-
maliile satelite ale sindromului mRkH revine malfor-
maţiilor sistemului locomotor, a căror frecvenţă con-
stituie de la 2.6% până la 15.1% [18, 21]. 

s-a conturat o tendinţă în studierea conţinutului 
informaţional al metodelor radiologice în baza com-
parării rezultatelor lor cu datele vizuale ale reviziei 
organelor bazinului mic (laparotomia, laparoscopia) 
[14, 21, 20]. Astfel, la compararea datelor iRm cu 
rezultatele laparoscopiei datele ambelor metode di-
agnostice au corelat în 95.7% cazuri. necorespun-
derea datelor iRm şi ale laparoscopiei s-a constatat 
la rudimentele uterine mai mici de 2 cm. în acelaş 
timp, compararea datelor iRm cu rezultatele pato-
morfologice ale rudimentelor uterine a evidenţiat o 
corespundere al acestor metode (cohen’s kappa in-
dex=0.71) [21]. 

Concluzii. imagistica prin rezonanţa magnetică 
trebuie considerată ca o metodă obligatorie de in-
vestigaţie neinvazivă în diagnosticul preoperator a 
sindromului mRkH. cea mai des întâlnită variantă 
a sindromului mRkH se caracterizează prin: (1) pre-
zenţa rudimentelor uterine bilaterale, necavitare; (2) 
vizualizarea structurii fibroase (cordon fibros) dintre 
rudimentele uterine; (3) ovare cu structură normală, 
ataşate de rudimentele uterine (localizarea pelviană 
a ovarelor); (4) prezenţa treimei de jos neobliterate a 
vaginului, de diferită lungime.

Bibliografie
1. Acién p, Acién m. the presentation and manage-

ment of complex female genital malformations. Hum 
Reprod update. 2016;22(1):48-69.

2. bombard ds 2nd, mousa sA. mayer-Rokitansky-
kuster-Hauser syndrome: complications, diagnosis and 
possible treatment options: a review. gynecol endocri-
nol. 2014;30(9):618-23.

3. chandiramani m, gardiner cA, padfield cj, ikhe-
na se. mayer - Rokitansky - kuster - Hauser syndrome. 
j obstet gynaecol. 2006;26(7):603-6. 

4. chandler tm, machan ls, cooperberg pl, Harris 
Ac, chang sd. müllerian duct anomalies: from diagno-
sis to intervention. br j Radiol. 2009;82(984):1034-42.

5. demirel F, kara o, esen i. inguinal ovary as a 
rare diagnostic sign of mayer-Rokitansky-küster-Hau-
ser syndrome. j pediatr endocrinol metab. 2012;25(3-
4):383-6.

6. elliott je, Abduljabar H, morris m. presurgical 
management of dysmenorrheal and endometriosis in a 
patient with mayer-Rokitansky-kuster-Hauser syndro-
me. Fertil steril. 2011;96(2):e86-9. 

7. Friedler s, grin l, liberti g, saar-Ryss b, Rabin-
son y, meltzer s. the reproductive potential of patients 
with mayer-Rokitansky-küster-Hauser syndrome using 
gestational surrogacy: a systematic review. Reprod bio-
med online. 2016;32(1):54-61.

8. giusti s, Fruzzetti e, perini d, Fruzzetti F, giusti 
p, bartolozzi c. diagnosis of a variant of mayer-Roki-
tansky-kuster-Hauser syndrome: useful mRi findings. 
Abdom imaging. 2011;36(6):753-5. 

9. govindarajan m, Rajan Rs, kalyanpur A, Raviku-
mar. magnetic resonance imaging diagnosis of mayer-
Rokitansky-kuster-Hauser syndrome. j Hum Reprod 
sci. 2008;1(2):83-5. 

10. graupera b, pascual mA, Hereter l, browne jl, 
Úbeda b, Rodríguez i, pedrero c. Accuracy of three-
dimensional ultrasound compared with magnetic reso-
nance imaging in diagnosis of müllerian duct anomalies 
using esHRe-esge consensus on the classification of 
congenital anomalies of the female genital tract. ultra-
sound obstet gynecol. 2015;46(5):616-22.

11. Hall-craggs mA, williams ce, pattison sH, kir-
kham Ap, creighton sm. mayer-Rokitansky-kuster-Ha-
user syndrome: diagnosis with mR imaging. Radiology. 
2013;269(3):787-92. 

12. Hasegawa A, igarashi H, ohta t, kurachi H, ta-
kahashi k. three-dimensional computed tomography of 
pelvic masses in mayer-Rokitansky-küster-Hauser syn-
drome. obstet gynecol. 2015;125(2):393-6. 

13. kara t, Acu b, beyhan m, gökçe e. mRi in the 
diagnosis of mayer-Rokitansky-kuster-Hauser syndro-
me. diagn interv Radiol. 2013;19(3):227-32. 

14. lermann j, mueller A, wiesinger e, Häberle l, 
brucker s, wallwiener d, dittrich R, Renner sp, beck-
mann mw, oppelt pg. comparison of different diagnos-
tic procedures for the staging of malformations associ-
ated with mayer-Rokitansky-küster-Hauser syndrome. 
Fertil steril. 2011;96(1):156-9.

15. marsh cA, will mA, smorgick n, quint eH, 
Hussain H, smith yR. uterine remnants and pelvic pain 
in females with mayer-Rokitansky-küster-Hauser syn-
drome. j pediatr Adolesc gynecol. 2013;26(3):199-202. 

16. morcel k, camborieux l. programme de Re-
cherches sur les Aplasies müllériennes, guerrier d. 



161

mayer-Rokitansky-küster-Hauser (mRkH) syndrome. 
orphanet j Rare dis. 2007;2:13.

17. oppelt p, Renner sp, brucker s, strissel pl, 
strick R, oppelt pg, doerr Hg, schott ge, Hucke j, 
wallwiener d, beckmann mw. the vcuAm (vagina 
cervix uterus Adnex-associated malformation) classi-
fication: a new classification for genital malformations. 
Fertil steril. 2005;84(5):1493-7. 

18. oppelt p, Renner sp, kellermann A, brucker 
s, Hauser gA, ludwig ks, strissel pl, strick R, wal-
lwiener d, beckmann mw. clinical aspects of mayer-
Rokitansky-kuester-Hauser syndrome: recommenda-
tions for clinical diagnosis and staging. Hum Reprod. 
2006;21(3):792-7. 

19. oppelt pg, lermann j, strick R, dittrich R, 
strissel p, Rettig i, schulze c, Renner sp, beckmann 
mw, brucker s, Rall k, mueller A. malformations in 
a cohort of 284 women with mayer-Rokitansky-küster-
Hauser syndrome (mRkH). Reprod biol endocrinol. 
2012;10:57.

20. pompili g, munari A, Franceschelli g, Flor n, 
meroni R, Frontino g, Fedele l, cornalba g. magne-
tic resonance imaging in the preoperative assessment 
of mayer-Rokitansky-kuster-Hauser syndrome. Radiol 
med. 2009;114(5):811-26. 

21. preibsch H, Rall k, wietek bm, brucker sy, 
staebler A, claussen cd, siegmann-luz kc. clinical 
value of magnetic resonance imaging in patients with 
mayer-Rokitansky-küster-Hauser (mRkH) syndro-

me: diagnosis of associated malformations, uterine 
rudiments and intrauterine endometrium. eur Radiol. 
2014;24(7):1621-7. 

22. Rall k, barresi g, wallwiener d, brucker sy, 
staebler A. uterine rudiments in patients with mayer-
Rokitansky-küster-Hauser syndrome consist of typical 
uterine tissue types with predominantly basalis-like en-
dometrium. Fertil steril. 2013;99(5):1392-9.

23. Rousset p, Raudrant d, peyron n, buy jn, va-
lette pj, Hoeffel c. ultrasonography and mRi features 
of the mayer-Rokitansky-küster-Hauser syndrome. clin 
Radiol. 2013;68(9):945-52. 

24. siam s, soliman bs. combined laparoscopy and 
hysteroscopy for the detection of female genital system 
anomalies results of 3,811 infertile women. j Reprod 
med. 2014;59(11-12):542-6.

25. will mA, marsh cA, smorgick n, smith yR, 
quint eH. surgical pearls: laparoscopic removal of 
uterine remnants in patients with mayer-Rokitansky-
küster-Hauser syndrome. j pediatr Adolesc gynecol. 
2013;26(4):224-7. 

26. yoo Re, cho jy, kim sy, kim sH. magnetic 
resonance evaluation of müllerian remnants in mayer-
Rokitansky-küster-Hauser syndrome. korean j Radiol. 
2013;14(2):233-9. 

27. yoo Re, cho jy, kim sy, kim sH. A systematic 
approach to the magnetic resonance imaging-based diffe-
rential diagnosis of congenital müllerian duct anomalies 
and their mimics. Abdom imaging. 2015;40(1):192-206. 


