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Academicianul Gheorghe Țîbîrnă
la 70 de ani

Vă dorim ca B
Bunul
unul Dumnezeu să vă împlinească toate dorinţele.
Să Vă dăruiască multă sănătate, prosperitate.
Zile liniştite şi fericite. Realizări frumoase şi bucurii
de la cei dragi şi apropiaţi.

La mulţi ani!
Cu deosebită consideraţţie,
Colegii Secţţiei de Ştiinţţe Medicale
a Academiei de Ştiinţţe a Moldovei,
Administraţia Institutului Oncologic,
Colectivul Laboratorului Ştiinţific
„Tumori cap/ gât microchirurgie”
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REMARCABILUL JUBILEU AL ACADEMICIANULUI
GHEORGHE ŢÎBÎRNĂ
Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă, savant notoriu,
Omul dedicat total ştiinţei şi ocrotirii sănătăţii oamenilor. Fondatorul şcolii ştiinţifice de chirurgie oncologică a regiunii capului şi gâtului în Republica Moldova, profesor de înaltă speţă cu o ţinută academică
impecabilă, o personalitate originală şi inedită pentru
medicina autohtonă cu recunoaştere şi stimă la nivel
internaţional.
S-a născut la 16 februarie 1944 în comuna Sângereii-Vechi, judeţul Bălţi. În 1962 absolveşte şcoala
medie din orăşelul natal.
Pe parcursul anilor 1962-1967 îşi continuă studiile
superioare la Facultatea de medicină a Institutului de
Stat de Medicină din Chişinău. După absolvirea Institutului, a urmat studiile de doi ani în secundariatul clinic la catedra „Chirurgie stomatologică”, specializându-se în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale.
În 1969, pleacă la Moscova, unde îşi continuă
studiile la doctorantură la Institutul Clinic şi Experimental de Oncologie al Academiei de Ştiinţe Medicale. Alături de renumiţii savanţi – N.N. Blohin, N.
N. Trapeznikov, A.I. Paces, D-lui reuşeşte prin muncă
sârguincioasă şi interesul deosebit faţă de chirurgia
oncologică să susţină în 1972 cu succes teza de doctor în ştiinţe medicale cu tema: „Aplicarea suturilor
automate în plastia defectelor faringelui după laringectomii”.
După susţinerea tezei, Dumnealui revine în Moldova şi începe activitatea ca cercetător ştiinţific în
Institutul Oncologic din Chişinău. Graţie muncii perseverente, profesionalismului, responsabilităţii tânărul specialist, cu sprijinul directorului – fondatorului
Institutului Oncologic, chirurgul Ghivi Honelidze a
organizat, în anul 1977, Secţia „Chirurgia tumorilor
capului şi gâtului”, a cărui conducător este până în
prezent. Practica bogată chirurgicală şi cunoştinţele
acumulate zi de zi în doctorantură a împărţit-o colegilor săi. Astfel, împreună studiază şi perfecţionează
algoritmele de diagnostic şi tactica chirurgicală performantă şi radicală a celor mai răspândite tumori a
regiunii capului şi gâtului, (buza inferioară, laringele, mucoasa cavităţii bucale, pielea, glanda tiroidă
şi parotidă etc.). Elaborează un complex de măsuri
profilactice pentru diminuarea complicaţiilor după
intervenţii chirurgicale extinse şi combinate. Elaborează metode noi de recuperare plastică a defectelor
ţesuturilor după operaţii cu lambouri cutanate. Implementează în practică plastia faringoesofagostomei
după variantele de laringectomii combinate cu utili-

zarea lambourilor pediculate cervicale, delto-pectorale, toraco-dorsale. Toate variantele de tiroidectomii
în funcţie de direcţia de răspândire a tumorii faţă de
istm. Parotidectomii extinse. Intervenţii chirurgicale
a tumorilor cranio-faciale. Rezultatul acestei munci vaste a fost susţinerea tezei de doctor habilitat, în
1982, cu genericul: „Tratamentul chirurgical al tumorilor maligne local – avansate ale regiunii capului
şi gâtului” în Centrul Ştiinţific Unional Oncologic al
Academiei de Medicină a URSS.
În anii 1978-1990 a fost Preşedinte al Comitetului
Sindical al Institutului Oncologic, perioadă în care a
contribuit activ la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, odihnă şi trai a colaboratorilor.
Pe parcursul anilor 1990-1995 a fost director al
Institutului Oncologic din Moldova, dând dovadă de
calităţi manageriale înalte, de capacităţi avansate organizatorice şi un bun conducător. Ca director a contribuit la ridicarea prestigiului ştiinţific al institutului,
a făcut ca Institutul Oncologic să fie recunoscut pe
plan mondial, fiind primit ca membru al UICC şi al
Societăţii Institutelor Oncologice din Europa.
Domnia Sa a urcat cu regularitate treptele scării
ierarhice în domeniul didacticii – asistent (19761980), conferenţiar (1980-1990), la Catedra de Oncologie. Pe parcursul anilor 1990-1995 deţine funcţia
de şef al Catedrei Oncologie a Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. În anul
1992 i se conferă titlul știinţifico-didactic de profesor
universitar. Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă are un
talent didactic deosebit. Studenţii, rezidenţii, medicii
specialişti care i-au ascultat prelegerile, lecţiile practice, discuţiile sale ştiinţifice au rămas impresionaţi
de măiestria şi iscusinţa didactico-profesionistă şi recunoscători pentru cunoştinţele teoretice şi practice
vaste şi bogata experienţă profesională, împărtăşită
cu multă generozitate.
Activitatea sa ştiinţifică prodigioasă a fost înalt
apreciată de către colectivul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, desemnându-l prin concurs, în 1993, în calitate de membru corespondent al AŞM, iar în 2007
– de membru titular (academician) al AŞM.
Din anul 1995 până în prezent deţine postura de
Vicedirector pe problemele ştiinţei ale Institutului
Oncologic, fiind mereu un spirit enciclopedic, cercetător şi inovator.
Încă de la începutul activităţii sale, pe Domnul
profesor Gheorghe Ţîbîrnă, îl preocupă problema
profilaxiei maladiilor oncologice, astfel, începând cu

14
anul 1995 şi până în prezent este preşedintele Societăţii „Profilaxia cancerului”. În anul 1998, împreună cu
colegii săi, Profesorul Gheorghe Ţîbîrnă elaborează
Programul Naţional de Combatere a Cancerului, care
a fost aprobat de către Guvernul Republicii Moldova
pe 25 decembrie 1998. Programul include 3 strategii
de bază: Organizarea serviciului oncologic; Profilaxia primară şi secundară a cancerului; Diagnosticul
precoce, tratamentul şi reabilitarea medico-socială şi
expertiza vitalităţii bolnavilor oncologic. Realizarea
acestui program are ca scop soluţionarea unei probleme importante din domeniul ocrotirii sănătăţii, de
a stabili strategia şi tactica prevenirii, depistării precoce, diagnosticării, tratării şi reabilitării bolnavilor
oncologic, cu reducerea morbidităţii, mortalităţii şi
invalidităţii populaţiei.
Pe parcursul anilor 1997-2006 îndeplineşte funcţia de Specialist principal medic - oncolog al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova.
În anii 2005-2009 este secretar ştiinţific la Secţia
de Ştiinţe Medicale a Academiei de Ştiinţe. Începând
cu anul 2009, Dumnealui este redactor - şef al revistei
ştiinţifice trimestriale „ Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale”. Şi aici depune o
muncă enormă, contribuind la perfecţionarea continuă a lucrărilor ştiinţifice publicate în revistă, întreţinând relaţii de colaborare cu profesori, academicieni
care au devenit membrii colegiului de redacţie a revistei şi cu revistele ştiinţifice similare din alte ţări.
Graţie acestor colaborări revista a fost promovată în
Categoria B, fiind o revistă cu recunoaştere internaţională.
Domnia Sa este membru al „ L’ Union Medicale Balcanique”, „The European Association on Cancer Research”, „American Head and Neck Sosiety”,
membru al Colegiului Medicilor din Republica Moldova, membru al Comitetului Ligii Medicilor din Republica Moldova, membru al Plenarei Comisiei Superioare de Atestare, Republica Moldova.
Sub conducerea Academicianului Gheorghe
Ţîbîrnă, au fost susţinute 8 teze de doctor în medicină
şi 7 teze de doctor habilitat în ştiinţe medicale.
În anii de activitate Dumnealui a publicat peste
500 de lucrări ştiinţifice şi didactice, dintre ele 15 monografii, 10 recomandări, este deţinător a 11 brevete
de invenţie. Valoarea lor ştiinţifică a fost recunoscută în cadrul numeroaselor discuţii la Congrese, Simpozioane, Congrese naţionale şi internaţionale unele
dintre ele au fost decorate cu premii speciale.
Pentru meritele sale deosebite şi contribuţiile sale
remarcabile la dezvoltarea ştiinţei medicale, Domnul
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Academician Gheorghe Ţîbîrnă a fost decorat cu titlu
onorific „Om Emerit” (2000); ordinul „Gloria Muncii” (2004); medalia „Nicolae Testemiţanu” (2006);
Premiul de Stat în domeniul ştiinţei pentru ciclul de
lucrări „Noi tehnologii în combaterea cancerului”
(2008); „Ordinul Republicii” (2011).
Graţie talentului de conducător şi muncii asidue
zi de zi, Laboratorul Ştiinţific Tumori Cap, Gât şi
microchirurgie condus de academicianul Gheorghe
Ţîbîrnă a ajuns la cel mai înalt nivel calitativ. Domnul
Gheorghe Ţîbîrnă, a organizat un colectiv bine pregătit de cercetători ştiinţifici şi medici practicieni.
Astăzi, Domnul Academician Gheorghe Ţîbîrnă
îşi continuă activitatea sa chirurgicală, implementând
în permanenţă concepţii moderne şi metode noi de diagnostic şi tratament în corespundere cu standardele
internaţionale. Originală s-a dovedit a fi metoda propusă şi aplicată de plastie a defectelor faringelui după
laringectomii prin aplicarea suturii mecanice cu aparatul nou elaborat şi implementat ISF – 80. Actuale
sunt şi metodele de tratament complex al cancerului
mucoasei cavităţii bucale, cu tratament chirurgical la
prima etapă, recuperarea unimomentană a defectului
tisular şi defectului osos cu diferite tipuri de proteze.
În cancerul limbii este folosită metoda de chimioterapie intraarterială. În ultimii ani Domnia sa pledează
pentru implementarea intervenţiilor miniinvazive şi
organomenajante în chirurgia oncologică a laringelui,
glandei tiroide etc.
Excepţionalitatea sa dl academician Gheorghe
Ţîbîrnă o manifestă şi astăzi, fiind cel mai performant
chirurg din ţară, care dispune de o mare experienţă
în tratamentul bolnavilor cu tumori a regiunii capului şi gâtului. A efectuat şi efectuează un număr vast
de intervenţii chirurgicale dintre cele mai subtile şi
dificile. Este un clinician prin vocaţie de mare fineţe,
contribuie la rezolvarea cazurilor clinice complexe şi
grave, are o tehnicitate chirurgicală performantă.
La această semnificativă aniversare, membrii
secţiei „Ştiinţe Medicale a AŞM; Administraţia Institutului Oncologic şi colectivul Laboratorului Ştiinţific „Tumori cap/gât şi microchirurgie”, Vă dorim
încă mulţi ani de viaţă, sănătate, elan tineresc, linişte
sufletească alături de cei dragi. Longevitate creativă
pentru prosperarea ştiinţei medicale şi multă energie
întru realizarea scopurilor propuse. Fie ca încă multe
generaţii de medici să profite de posibilitatea de a Vă
avea în calitate de mentor.
La mulţi ani plini de realizări frumoase Domnule
Academician !!!
Victor Cernat, profesor cercetător,
Director General al IMSP Institutul Oncologic
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PERINATOLOGIE
SISTEMUL DE MONITORING AL SĂNĂTĂŢII PERINATALE
CU UTILIZAREA MATRIŢEI BABIES ÎN REPUBLICA MOLDOVA.
REZULTATELE COMPARATIVE ALE ANILOR 2001-2013
P. Stratulat ‒ dr. hab. în medicină, prof. univ.; director Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic,
Ala Curteanu ‒ dr. în medicină, conf. cercetător, şef laborator ştiinţific perinatologie,
Tatiana Carauş ‒ colaborator laboratorul ştiinţific perinatologie,
Ştefan Gaţcan ‒ dr. în medicină, conf. univ.; director general
IMSP Institutul Mamei şi Copilului
Rezumat
Acest articol este dedicat matriţei „BABIES” ce reprezintă un instrument managerial flexibil pentru colectarea, analiza şi
transformarea datelor în informaţie pentru alegerea celor mai adecvate intervenţii. Din datele absolute introduse în tabel pot
fi calculaţi indicatorii – ratele proporţionale şi specifice ale mortalităţii perinatale atât pentru fiecare celulă, cât şi indicii totali
pe coloane şi pe rânduri. Rata proporţională de deces perinatal arată corectitudinea alegerii intervenţiei, iar cea specifică corectitudinea implementării intervenţiilor selectate pentru reducerea morbidităţii / mortalităţii perinatale şi arată supravieţuirea nou-născuţilor în fiecare categorie de greutate. Astfel, în afară de indicatorii proporţionali calculaţi tradiţional ai decesului
perinatal matriţa grupează indicatorii în următoarele pachete de intervenţie: „Sănătatea maternă”, „Îngrijirile în asistenţa
antenatală”,”Îngrijirile în timpul naşterei” şi „Îngrijiri oferite nou-născuţilor până la externare”. Matriţa BABIES stă la
baza procesului de monitoring şi supraveghere perinatală în Republica Moldova. Procesul de colectare a datelor, gruparea
lor, analiza, calculul mortalităţii perinatale (MP) şi neonatale precoce (MNP) reflectă rezultatul intervenţiilor, precum şi
accesul la servicii, echipamente şi informaţii despre procesul de îngrijire. MP, inclusiv, mortinatalitatea şi MNP s-a redus pe
parcursul a 12 ani ca urmare a implementării tehnologiilor cost-efective recomandate de OMS, bazate pe dovezi ştiinţifice,
instruirea personalului medical în utilizarea şi implementarea corectă a acestor tehnologii, ca urmare a implementării monitoringului şi evaluării în asistenţa perinatală, la fel implicarea familiei şi comunităţii.
Cuvinte-cheie - serviciu de perinatologie, asistenţa medicală primară, mortalitate perinatală, mortalitate antenatală,
mortalitate intranatală, mortalitate neonatală precoce
Summary: Monitoring system of perinatal health by using BABIES matrix in the Republic of Moldova.
Comparative results for 2001 and 2013
This article is dedicated to the BABIES matrix that represents a flexible managerial tool for collecting, analyzing and
transforming data into the information for choosing the most appropriate interventions, from absolute data entered in the
table indicators can be calculated – the specific and proportional rates of perinatal mortality (PM) both for each cell and
for totals on columns and rows. Proportional PM rate shows the correctness of intervention choosing, and specific PM
rate shows the correctness of implementation of interventions selected to reduce morbidity/perinatal mortality and shows
newborn survival in each weight category. Thus, besides traditional proportional indicators of PM, the matrix generates
indicators grouped in the following packages of intervention: “Maternal Health”, “Antenatal Care”, “Intranatal Care”
and “Care for newborn babies until discharge”. BABIES matrix is a basis for Perinatal monitoring and surveillance
process in the Republic of Moldova. The process of collecting data, their grouping, analysis, calculation of PM and
early neonatal mortality (ENM) reflects the outcome of interventions, as well as the access to services, equipment and
information about the process of care. PM, including mortinatality and ENM have decreased in RM over 12 years as a
result of the implementation of cost-effective technologies recommended by WHO, based on scientific evidence, medical
staff training in proper use and correct implementation of these technologies, as a result of monitoring implementation
and evaluation in perinatal care, as well as family and community involvement.
Key words: perinatal service, primary care, perinatal mortality, antenatal mortality, intranatal mortality, early neonatal
mortality
Резюме: Система мониторинга перинатального здоровья в Республике Молдова с помощью матрицы
Babies. Сравнительные результаты 2001 и 2013 гг.
Данная статья посвящена матрице «BABIES», которая представляет собой гибкий инструмент управления по
сбору, анализу и преобразованию данных в информацию для выбора соответствующих мер. Из абсолютных данных, введенных в таблицу, могут быть рассчитаны специфические и пропорциональные показатели перинатальной смертности (ПС), как для каждой клетки, так и суммарные для каждого столбца и каждой строки. Пропор-
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циональный показатель ПС отражает правильность выбора вмешательства, а специфический – правильность
внедрения вмешательств для снижения ПС и неонатальной смертности (НС) и мертворождаемости, а так же отражает выживаемость новорожденных в каждой весовой категории. Таким образом, помимо пропорциональных
показателей ПС, вычисляемых традиционным методом, матрица группирует показатели в следующие пакеты
вмешательств: «Материнское здоровье», «Дородовой Уход», «Уход во время родов» и «Уход за новорожденным
до его выписки». Матрица «BABIES» является основой процесса мониторинга и перинатального наблюдения в
республике. Процесс сбора данных, их группировка, анализ, расчет перинатальной и неонатальной смертности
отражает результат вмешательств, а так же и доступ к услугам, оборудованию и информации о процессе оказания
медицинской помощи. ПС, в том числе мертворождаемость и НС, снизились в РМ за 12 лет в результате внедрения экономически эффективных технологий, рекомендованных ВОЗ, основанных на научных доказательствах, а
так же благодаря обучению медицинского персонала по надлежащему использованию и внедрению этих технологий, осуществлению мониторинга и оценки перинатальной помощи, а так же участию семьи и сообщества в
решении проблем здоровья матери и ребенка.
Ключевые слова: перинатальный уход, первичная помощь, перинатальная смертность, дородовая смертность, интранатальная смертность, ранняя неонатальная смертность

fost implementat monitoringul trimestrial a cinci maladii obstetricale şi neonatale severe cu risc înalt de
deces, prin darea de seamă nr. 32 a-săn.
Republica Moldova a trecut oficial la înregistrarea copiilor născuţi vii şi morţi de la termenul de gestaţie 22 săpt. şi greutatea la naştere 500 g de la 1 ianuarie 2008, cu toate că introducerea oficială a tabelului
Babies în statistica instituţiilor medicale (maternităţi)
din anul 2002 a permis să operăm cu indicatorii mortalităţii perinatale (MP), neonatale precoce (MNP) şi
infantile de la greutatea la naştere (GN) 500 g prin
integrarea tabelului Babies în formularul statistic
30 a-săn. anual şi trimestrial.
Мaterial şi metode. Matriţa „BABIES” prezintă
un tabel care combină datele: а) greutatea la naştere (GN) şi b) vârsta la momentul decesului fătului /
nou-născutului şi reprezintă un instrument managerial flexibil pentru colectarea, analiza şi transformarea
datelor în informaţie pentru alegerea celor mai adecvate intervenţii [2].
Denumirea matriţei provine de la literele cu care
încep cuvintele engleze: Birthweight (greutatea la
naştere), Age at death (vârsta în timpul decesului),
Boxes (celule), Interventions (intervenţii), Evaluation (evaluare), System (sistem).
Таbelul 1
Matriţa BABIES ce include cifrele absolute a copiilor decedaţi/născuţi vii în Republica Moldova,
anul 2013

Una din strategiile serviciului de perinatologie
este monitoringul sănătăţii perinatale. Pentru realizarea acestei strategii în perioada 2000-2001 în colaborare cu experţii CDC, Atlanta au fost discutaţi şi
revizuiţi indicatorii pentru monitoringul mortalităţii şi
morbidităţii materne şi perinatale, sursele de colectare
a datelor şi formularele statistice, au fost pregătite cadre naţionale în calitate de lectori în utilizarea matriţei
Babies şi Managementului Calităţii Totale (MCT) şi,
tehnologiilor medicinii bazate pe dovezi. Ca urmare,
lectorii naţionali au instruit 92 de specialişti din maternităţile republicii în subiectele sus-menţionate.
Toate aceste activităţi au contribuit la formarea
Sistemului de Monitoring şi Supraveghere a Sănătăţii
Perinatale bazat pe colectarea şi analiza sistematică a
indicatorilor morbidităţii şi mortalităţii perinatale şi
materne. Paralel a fost perfecţionat procesul de colectare a datelor prin modificarea formularelor statistice:
1) Registrelor de evidenţă a naşterilor în staţionar şi
a secţiei de nou-născuţi; 2) Formularului nr. 32 a-săn.
(lunar) „Dare de seamă despre asistenţa medicală
acordată parturientelor şi lăuzelor”; 3) Anexei nr.
5 la darea de seamă 30 a-săn. (anuală, trimestrială)
„Despre copiii născuţi şi decedaţi sub un an”, care
include şi tabelul Babies. De asemenea, în republică a

Categoria de
greutate, g
500-999
1000-1499
1500-1999
2000-2499
2500-2999
3000-3499
3500 şi >
Total

Feţi / nou-născuţi decedaţi
până la externare
antepartum
intrapartum
din maternitate
59
10
53
44
3
23
22
1
17
30
3
11
28
0
9
34
11
19
21
3
17
238
31
149

Născuţi vii

Total născuţi

118
192
389
1350
6096
15576
15722
39443

187
239
412
1383
6124
15621
15746
39712
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Tabelul standard conţine 21 boxe, care includ datele absolute asupra numărului de copii născuţi morţi
sau născuţi vii şi ulterior, decedaţi în perioada NP,
numărul de copii care au supravieţuit precum şi numărul de copii născuţi total pe categoriile de greutate
începând cu cea de 500 g. Ca model de calcul al indicatorilor proporţionali şi specifici prezentăm matriţa
BABIES cu datele anului 2013 (tabelul 1). Cazurile
de mortalitate se introduc în tabel conform următoarelor trei perioade de timp: 1) în timpul sarcinii (de la
22 săpt. gestaţie până la debutul naşterii); 2) în timpul
naşterii şi 3) 0-6 zile, 23 ore şi 59 min după naştere
(în tabelele noastre până la externarea copilului din
maternitate) şi şapte categorii de greutate.
Din datele absolute, introduse în tabel, pot fi calculaţi indicatorii – ratele proporţionale şi specifice ale
MP, atât pentru fiecare celulă, cât şi indicii totali pe
coloane şi pe rânduri. Rata proporţională de MP arată
corectitudinea alegerii intervenţiei, iar cea specifică -

corectitudinea implementării intervenţiilor selectate
pentru reducerea morbidităţii şi MP şi arată supravieţuirea nou-născuţilor în fiecare categorie de greutate.
Tabelul 2 reprezintă matriţa cu indicatorii proporţionali ai MP conform GN şi timpului când a avut
loc decesul. Dacă indicele ce caracterizează numărul
copiilor născuţi în categoria de GN 500-900 g depăşeşte cel în categoria de GN 1000-1499 g aceasta
demonstrează că copiii cu greutate foarte mică la naştere (GFMN) sunt trecuţi la cei cu greutate extrem de
mică la naştere (GEMN), care nu se luau în evidenţă
de statistica oficială până în anul 2008.
În tabelul 3 indicatorii proporţionali din şapte
categorii de greutate sunt transferaţi în trei categorii
principale de GN conform conceptului, că categoria
de GN sau dimensiunile fătului / nou-născutului la
naştere reprezintă cel mai bun pronostic de supravieţuire a nou-născutului şi reflectă starea de sănătate a
femeilor gravide.
Таbelul 2
Matriţa BABIES ce include ratele proporţionale a MP în Republica Moldova, anul 2013 în comparaţie cu anul 2001
Feţi / nou-născuţi decedaţi

Categoria
de greutate,
g
500-999
1000-1499
1500-1999
2000-2499
2500-2999
3000-3499
3500 şi >
Total

antepartum
2001
3,3
0,7
1,0
1,1
0,8
1,1
0,5
8,4

2013
1,5
1,1
0,6
0,8
0,7
0,9
0,5
6,0

intrapartum
2001
1,2
0,2
0,2
0,1
0,4
0,6
0,5
3,2

2013
0,3
0,1
0,0
0,1
0,0
0,3
0,1
0,8

până la
externare din
maternitate
2001
2013
2,3
1,3
1,0
0,6
1,0
0,4
1,2
0,3
1,2
0,2
1,6
0,5
0,9
0,4
9,2
3,8

Născuţi vii
(%)
2001
0,3
0,4
1,1
3,7
18,4
40,5
35,7
100,0

2013
0,3
0,5
1,0
3,4
15,5
39,5
39,9
100,0

Total născuţi
(%)
2001
0,7
0,4
1,2
3,8
18,3
40,2
35,3
100,0

2013
0,5
0,6
1,0
3,5
15,4
39,3
39,7
100,0

Tabelul 3
Matriţa BABIES ce include ratele proporţionale a MP, grupate în trei categorii principale
de greutate în Republica Moldova, anul 2013 în comparaţie cu anul 2001
Feţi / nou-născuţi decedaţi
Categoria
de greutate,
g
500-1499
1500- 2499
³2500
Total

antepartum
2001
4,0
2,1
2,4
8,4

2013
2,6
1,3
2,1
6,0

intrapartum
2001
1,4
0,4
1,5
3,2

2013
0,3
0,1
0,4
0,8

Boxele matriţei cu indicatorii incluşi se unesc în
Pachete de Intervenţie în baza grupării: A) categoriilor de GN: а) 500-1499 g – GFMN, b) 1500-2499 g
– greutate mică la naştere (GMN) şi c) ³2500 g –
greutate normală la naştere (GNN) şi B) perioadelor

până la
externare din
maternitate
2001
2013
3,3
1,9
2,2
0,7
3,7
1,1
9,2
3,8

Născuţi vii
(%)
2001
0,6
4,8
94,6
100,0

2013
0,8
4,4
94,8
100,0

Total născuţi
(%)
2001
1,2
5,0
93,9
100,0

2013
1,1
4,5
94,4
100,0

de timp când a survenit decesul (antenatală, intranatală sau neonatală precoce).
Astfel, în afară de indicatorii proporţionali calculaţi
tradiţional matriţa grupează indicatorii MP în următoarele pachete de intervenţie: „Sănătatea maternă”, „În-
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maternă şi reproductivă şi este un indicator ce reflectă
asistenţa obstetricală. Pachetele de intervenţie: „Îngrijirile antenatale”,”Îngrijirile în timpul naşterei”
şi „Îngrijiri oferite nou-născuţilor până la externare” corespund cazurilor de deces înregistrate la feţii/
nou-născuţii cu GN 1500-2499 g şi ³2500 g, corespunzător în perioada antenatală (1,3+2,1=3,4), intranatală (0,1+0,4=0,5) şi NP (0,7+1,1=1,8) (tabelul 4).

grijirile antenatale”,”Îngrijirile în timpul naşterii” şi
„Îngrijiri oferite nou-născuţilor până la externare”.
Pachetul de intervenţie „Sănătatea maternă” corespunde cazurilor înregistrate în perioada antenatală, intranatală şi NP la nou-născuţii cu GN ≤1500 g
(2,6+0,3+1,9) ce indică că rata proporţională în acest
pachet constituie 4,8. Indicatorul înregistrat în acest
pachet de intervenţie ne vorbeşte despre sănătatea

Tabelul 4
Matriţa BABIES ce include ratele proporţionale a MP, grupate pe pachete de intervenţie
în Republica Moldova, anul 2013 în comparaţie cu anul 2001
Categoria de
greutate, g

antepartum

<1500
1500- 2499
³2500

Feţi / nou-născuţi decedaţi
până la externare din
intrapartum
maternitate
8,7/4,8

4,4/3,4

1,8/0,5

Născuţi vii
10,5

5,9/1,8

te ce vorbesc despre calitatea aplicării intervenţiilor
cost-efective înregistrate în anul 2013, comparativ cu
anul 2001.
Tabelul 5
Matriţa BABIES ce include ratele specifice a MP, grupate în categorii de greutate
în Republica Moldova, anul 2013 în comparaţie cu anul 2001

În tabelul de mai jos (tabelul 5) sunt incluse ratele
specifice de deces înregistrate şi grupate pe perioadele survenirii decesului şi pe categoriile de greuta-

Feţi / nou-născuţi decedaţi
Categoria de
greutate
500-999 g
1000-1499 g
1500-1999 g
2000-2499 g
2500-2999 g
3000-3499 g
3500 g şi >
Total

antepartum
2001
453
163
82
29
4,6
2,6
1,3
8,4

2013
316
184
53
22
4,6
2,2
1,3
6,0

intrapartum
2001
170
44
20
3
2,4
1,4
1,3
3,2

2013
53
13
2
2
0,0
0,7
0,2
0,8

până la
externare din
maternitate
2001
2013
317
283
231
96
80
41
32
8
6,7
1,5
3,9
1,2
2,5
1,1
9,2
3,8

Născuţi vii
2001
840
291
89
34
6,8
3,9
2,5
9,3

2013
449
120
44
8
1,5
1,2
1,1
3,8

Total născuţi
2001
939,6
437,5
181,8
64,3
13,7
8,0
5,1
20,8

2013
652,4
292,9
97,1
31,8
6,0
4,1
2,6
10,5

zurile de deces a feţilor /nou-născuţilor cu GN sub
1500 g: 241,8‰ în perioada antepartum şi 178,4%
în perioada NP. Cu toate acestea se observă o descreştere a acestor indicatori comparativ cu anul
2001.
Tabelul 6
Matriţa BABIES ce include ratele specifice a MP, grupate pe principalele categorii de greutate
în Republica Moldova: a. 2013 comparativ cu a. 2001

Analizând datele din tabelul 6, unde ratele specifice a decesului din perioadele antenatală, intranatală şi neonatală precoce au fost grupate în trei
categorii de greutate, am stabilit că cele mai înalte
rate specifice sunt înregistrate în două boxe la ca-

Feţi / nou-născuţi decedaţi
Categoria de
greutate
500-1499 g
1500- 2499 g
2500 g
Total

antepartum
2001
343,5
41,6
2,5
8,4

2013
241,8
29,0
2,2
6,0

intrapartum
2001
122,4
7,1
1,6
3,2

2013
30,5
2,2
0,4
0,8

până la
externare din
maternitate
2001
2013
284,7 178,4
43,8
15,6
3,9
1,2
9,2
3,8

Născuţi vii
2001
533,0
46,1
3,9
9,3

2013
245,2
16,1
1,2
3,8

Total născuţi
2001
750,6
92,6
8,0
20,8

2013
450,7
46,8
3,8
10,5
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Rezultate şi discuţii. În figura 1 sunt prezentate
ratele proporţionale ale MP şi componentelor ei la feţii/
nou-născuţii cu GN ≥ 500 g în perioada 2001-2013.
Rata mortalităţii antenatale (МА) în categoria de greutate de la 500 g s-a redus stabil (de la 8,4‰ la 6,0‰),
dar rămâne ca o problemă spre soluţionare pe viitor.
Rata mortalităţii intranatale (MI) la fel a descrescut, în categoria de greutate de la 500 g (de 2,5 ori),
având o dinamică stabilă de descreştere. Rata mortalităţii neonatale precoce (MNP) a descrescut de la
9,2‰ (2001) la 3,8‰ (2013) în categoria de GN de
la 500 g. Rata mortalităţii perinatale (MP) are un ca-
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racter stabil de descreştere în categoria de GN ≥ 500
g de la 20,8/1000 la 10,5/1000 în anul 2013 (fig. 1).
Cum a fost menţionat mai sus, cunoaşterea indicatorilor MP, în dependenţă de pachetele de intervenţie, permite de a alege intervenţiile corecte pentru a
îmbunătăţi rezultatele sănătăţii perinatale.
Alegerea intervenţiilor trebuie să se bazeze pe
următoarele cerinţe pentru aplicarea lor. Astfel, intervenţiile trebuie să fie: а) accesibile, b) disponibile, c)
acceptabile, d) accesibile financiar şi e) portivite. În
legătură cu cele expuse mai sus intervenţiile fiind grupate după pachete pot fi prioritizate în timp.

Fig. 1. Rata MP, antenatale, intranatale şi MNP înregistrate în anul 2013, comparativ cu 2001
Rata MP în pachetul „Sănătatea mamei” a descrescut de la 8,7% (2001) la 4,8% (2013) sau de ≈
2,0 ori. Este binecunoscut, că sănătatea mamei este
factorul principal pentru naşterea unui copil sănătos,
care depinde de mulţi alţi factori: sociali, economici,
culturali, de comportament care, la rândul lor, au o
acţiune pe termen lung asupra sănătăţii perinatale.
Reducerea deceselor a fost posibilă datorită mai
multor factori, unul important fiind reducerea naşterelor premature în categoria dată de greutate. O altă
explicaţie a reducerii MP în acest pachet a fost posibilă datorită la două intervenţii: a bunei funcţionări
a sistemului de referire „in utero” şi transportării
postnatale a copiilor prematuri cu v.g. sub ≤32 săpt.,
disponibilităţii unor tehnologii noi avansate oferite
nou-născuţilor în unităţile de terapie intensivă (TI)
aşa ca: surfactant, VAP, CPAP şi îngrijirilor oferite
copiilor cu GFMN, astfel crescând supravieţuirea
acestor nou-născuţi.
Rata proporţională a decesului din pachetul de
intervenţie „Îngrijiri în sarcină” deşi s-a redus de
la 4,4% (2001) la 3,4% (2013), mai prezintă încă o

problemă, cauzele ei sunt legate cu implicarea insuficientă a comunităţii în soluţionarea problemelor de
sănătate a femeilor gravide, conlucrarea insuficientă
dintre AMP (asistenţa medicală primară) şi între instituţiile AMP cu maternităţile din republică.
Rata proporţională a decesului în pachetul „Asistenţa intrapartum” s-a redus semnificativ faţă de alţi indicatori: de la 1,8% în 2001 la 0,5% în 2013. Descreşterea indicatorului se explică prin introducerea şi aplicarea
tehnologiilor cost-efective, recomandate de OMS aşa
ca: prezenţa persoanei de suport la naştere, utilizarea
partogramei pentru monitorizarea naşterei, alegerea
poziţiei pentru naştere, aplicarea „lanţului cald”. O altă
explicaţie poate fi că 99% din naşteri în republică au loc
în instituţie, în prezenţa personalului medical.
Indicatorul analizat din pachetul „Îngrijiri oferite
nou-născuţilor până la externare” (ce include rezultatele de sănătate a nou-născuţilor cu greutatea >1500 g),
la fel a avut o descreştere semnificativă: de la 4,9% în
2001 la 1,5% în 2013. Intervenţiile şi tehnologiile care
au contribuit la reducerea acestor decese sunt: contactul „piele la piele” şi alăptarea precoce în maternitate,
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alăptarea exclusivă la sân, respectarea „lanţului cald”
şi „lanţului curat”, îmbunătăţirea resuscitării nou-născuţilor în sala de naştere, implementarea rooming-in,
profilaxia şi tratamentul infecţiilor, desfăşurarea Anchetei confidenţiale a mortalităţii perinatale (ACMP).
Matriţa BABIES scoate la iveală „excesul” de decese în funcţie de categoria de greutate sau, de perioada când a survenit decesul (într-o celulă anumită sau
într-un grup de celule), astfel, evidenţiind o problemă
prioritară asupra căreia necesită să ne focusăm eforturile. Un exemplu elocvent a fost desfăşurarea ACMP
la feţii/nou-născuţi, cu greutatea ≥ 2500 g - problemă
identificată cu ajutorul matriţei BABIES. Pentru reducerea acestei probleme sunt necesare tehnologii simple
aşa ca: prezenţa specialistului calificat la naştere, uti-

lizarea partogramei pentru monitoringul naşterii, care
permit de a atinge în timp scurt rezultatele scontate.
Ca urmare, matriţa BABIES stă la baza procesului
de monitoring şi supraveghere perinatală în republică.
Procesul de colectare a datelor, gruparea lor, analiza,
calculul MP şi MNP reflectă rezultatul implementării
intervenţiilor, precum şi accesul la servicii, echipamente şi informaţii despre procesul de îngrijire. Indicatorii sănătăţii perinatale pot fi utilizaţi la nivel naţional,
precum şi la cel local pentru a pune în aplicare sloganul
„Gândeşte global şi acţionează local”.
În continuare sunt prezentate ratele MP, antenatale, intranatale şi MNP din Centrele perinatologice
(CP) de nivelul II şi maternităţile afiliate lor de nivelul I pentru anii 2001 şi 2013.

Tabelul 7
Ratele MP în centrele de perinatologie interraionale (nivelul II) şi maternităţile afiliate lor
de nivelul I: a. 2013 comparativ cu a. 2001

Mortalitatea
perinatală

Numărul de
copii vii cu
greutatea sub
1499 g, care
s-au născut
la nivelurile I
şi II

2013

2001

2013

2001

2013

15,0

10,0

40,0

22,1

0,0

5,3

0,0

14,1

5,7

2

0

1,4

0,0

2,9

0,0

8,7

2,2

0

2

2,3

5,2

0,0

3,9

1,2

11,7

3,5

0

0

15,9

1,8

1,4

0,0

5,8

0,0

23,2

1,8

4

0

Subtotal

7,0

2,9

2,9

0,0

4,4

0,4

14,4

3,3

6

2

SCM nr.1 Chişinău

13,7

5,7

0,9

0,0

8,9

3,7

23,4

9,3

49

70

Maternitatea nr. 2

4,0

5,0

1,7

0,0

3,4

0,6

5,0

5,6

0

2

Subtotal

10,9

5,6

1,1

0,0

7,3

3,1

19,3

8,7

49

72

mun. Bălţi

5,4

7,3

3,3

1,3

11,6

2,9

20,3

11,5

32

15

Făleşti

2,7

3,6

1,3

1,8

12,1

1,8

16,1

7,2

3

1

Glodeni

3,3

2,4

8,3

7,1

1,7

2,4

13,3

11,8

2

0

Rîşcani

4,3

0,0

0,0

2,9

13,0

5,8

17,4

8,6

3

2

Sîngerei

4,9

2,1

0,0

0,0

19,7

2,1

24,6

4,1

4

0

Subtotal

4,6

5,5

2,9

1,8

11,6

2,8

19,1

10,1

44

18

Cahul

14,6

6,9

4,5

0,0

6,4

3,1

25,5

9,9

3

4

Cantemir

12,6

1,7

0,0

0,0

11,2

0,0

23,7

1,7

7

2

Subtotal

13,8

5,3

2,8

0,0

8,3

2,1

24,8

7,4

10

6

Centrele
perinatologice de
nivelul III şi II
şi maternităţile
afiliate lor de
nivelul I

Mortalitatea
neonatală
precoce

Mortalitatea
antenatală

Mortalitatea
intranatală

2001

2013

2001

2013

2001

IMsiC

18,6

10,4

6,4

1,7

Anenii Noi

5,3

5,7

3,5

Criuleni

4,3

2,2

Ialoveni

2,6

Străşeni
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Hânceşti

9,3

9,6

7,0

1,1

7,0

1,1

23,3

11,8

0

1

Basarabeasca

15,6

0,0

0,0

0,0

15,6

8,3

31,1

8,3

1

0

Cimişlia
Leova
Subtotal
Orhei
Rezina
Şoldăneşti
Teleneşti
Subtotal
Edineţ
Briceni
Donduşeni
Ocniţa
Subtotal
Căuşeni
Ştefan Vodă
Subtotal
Ungheni
Călăraşi
Nisporeni
Subtotal
Soroca
Drochia
Floreşti
Subtotal
Ciadâr-Lunga
Comrat
Vulcăneşti
Subtotal
Taraclia

8,3
7,0
7,7
6,3
5,1
2,6
4,5
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
4,7
4,1
12,6
7,7
10,0
10,7
9,6
3,1
6,4
6,7
11,5
2,5
12,4
7,1
3,0

5,6
3,1
6,9
7,4
11,6
12,9
2,5
7,9
16,0
0,0
2,8
0,0
7,0
9,4
3,6
7,1
3,4
0,0
8,4
3,7
4,9
1,8
3,4
3,6
6,1
0,0
3,8
3,4
0,0

0,0
0,0
2,7
8,4
3,4
0,0
3,0
5,2
14,8
7,1
2,6
0,0
7,6
6,9
2,4
4,7
0,0
0,0
2,5
0,7
1,2
0,0
3,9
1,8
2,6
2,5
0,0
1,8
0,0

0,0
0,0
0,6
1,5
2,3
0,0
2,5
1,7
0,0
0,0
0,0
4,1
0,6
0,0
1,8
0,7
0,8
2,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
3,1
0,0
1,9
0,0

5,0
2,3
6,2
7,7
3,4
7,9
0,0
5,2
11,1
4,7
13,2
0,0
7,6
6,9
4,7
5,8
3,0
6,1
3,7
3,9
10,8
9,4
5,2
8,4
11,5
6,2
9,3
8,9
9,0

2,8
3,1
2,3
2,2
0,0
0,0
7,5
2,5
1,5
0,0
2,8
4,1
1,7
3,5
1,8
2,9
0,0
2,0
0,0
0,5
0,0
1,8
3,4
1,5
5,1
3,1
3,8
3,9
0,0

13,2
9,3
16,7
22,5
12,0
10,5
7,5
15,7
25,9
11,8
15,8
0,0
15,1
17,3
11,8
14,6
15,5
13,8
16,2
15,3
21,6
12,5
15,5
16,9
25,5
11,2
21,7
17,8
12,0

8,4
6,2
9,8
11,1
14,0
12,9
12,6
12,0
17,4
0,0
5,6
8,1
9,3
13,0
7,2
10,7
4,2
3,9
8,4
5,1
4,9
3,6
6,7
5,1
13,2
6,1
7,6
9,2
0,0

5
3
9
7
3
1
0
11
2
1
4
1
8
1
0
1
7
1
6
14
6
4
4
14
7
2
0
10
1

1
0
2
6
0
1
1
8
5
2
0
7
3
1
4
2
0
0
2
1
0
0
1
3
4
0
7
0

*Notă – maternitatea IMiC este centru de referinţă de nivelele II şi III pentru raioanele Anenii Noi, Criuleni, Ialoveni şi Străşeni

În urma analizei datelor prezentate în tabelul
7 se determină o problemă comună pentru multe
CP, cum este creşterea ratei decesului antenatal
din anul 2001 în 2013: Bălţi de la 4,6‰ la 5,5‰,
Orhei – de la 5,2‰ la 7,9‰, CP Căuşeni - de la
4,1‰ la 7,1‰ şi Edineţ - de la 0,0‰ la 7,0‰. Maternităţile de nivelul I care la fel au înregistrat rate
crescute ale decesului antenatal sunt: Rezina, Şoldăneşti şi Nisporeni; în afară de aceasta 50% din
copiii decedaţi antenatal au avut o GN mai mare
de 2000 g. Aceste constatări ne vorbesc despre o
supraveghere insuficientă a gravidelor în cadrul
asistenţei medicale primare (AMP), respectiv şi,
lipsa unei conlucrări între AMP, maternitate şi
secţia consultativă a CP în supravegherea femeilor
din grupul de risc.

Rata mortalităţii intranatale la fel este o problemă pentru mai multe CP care au atins indicatori mai
înalţi ca media pe ţară în anul 2013, comparativ cu
2001, aşa ca: Bălţi de la 2,9‰ la 1,8‰ (2013), Ungheni – 0,9‰ vs 0,7‰ şi Ciadâr-Lunga – 1,9‰ vs
1,8‰, dar şi pentru unele maternităţi de nivel I: Călăraşi, Comrat, Făleşti, Glodeni, Râşcani, Rezina şi Ştefan Vodă. Putem menţiona că ratele crescute ale acestor decese sunt urmare a: monitorizării insuficiente a
parturientei în perioada intrapartum cu luarea târzie
a deciziilor şi ignorarea referirii femeilor cu risc înalt
la nivelul superior de asistenţă perinatală.
În ceea ce priveşte rata crescută a MNP, indicatorul a înregistrat o creştere şi prezintă o problemă
comună pentru maternităţile de nivelulul I: Basarabeasca, Ocniţa şi Râşcani.
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Astfel putem concluziona că cea mai alarmantă situaţie în asistenţa perinatală s-a înregistrat în
CP: Orhei, Hânceşti şi Edineţ, îndeosebi în perioada antenatală cauzată de înrăutăţirea supravegherii
sarcinii de către MF. Această stare de lucruri poate
fi explicată prin insuficienţa conlucrării cadrelor
medicale din maternităţile din raza de deservire a
acestor CP de nivelul II şi lipsa referirii / transportării gravidelor/nou-născuţilor din grupurile de risc
din maternităţile de nivelul I la CP de nivelul II
sau, de la acestea la nivelul terţiar, precum şi prin
deficienţele implementării tehnologiilor asistenţei
perinatale.
Pentru anul 2013 ‒16 din 57 de copiii decedaţi au
avut greutatea sub 1499 g şi s-au născut la nivelul I şi
II de asistenţă nefiind referiţi “in utero” la nivelul III,
fapt care a avut un impact direct asupra MP, aceste
cazuri fiind inregistrare în 13 localităţi.
Concluzii:
1. Matriţa BABIES este un instrument flexibil
pentru colectarea, analiza şi transformarea datelor în
informaţii (rate proporţionale şi specifice). Gruparea
ratelor în pachete de intervenţie în funcţie de GN şi
timpul decesului permite a determina problema prioritară în asistenţa perinatală.
2. Tabelul Babies permite separarea feţilor decedaţi antenatal (maceraţi sau decedaţi peste 12 ore de
la naştere), de cei decedaţi intrapartum şi, selectarea
intervenţiilor potrivite pentru aceste două grupuri de
feţi decedaţi.
3. Introducerea matricei BABIES din anul
2001 în formlarele de evidenţă statistică, instruirea
personalului medical în utilizarea lor, raportarea
trimestrială şi anuală a indicatorilor MP, analiza şi
publicarea acestor rezultate a permis de a acorda
suport managerilor din sectorul de asistenţă perinatală, precum şi medicilor practicieni în identifi-
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carea problemei prioritare la nivel local, identificarea cauzei principale a MP, aplicarea intervenţiilor
specifice pentru a reduce excesul de decese de a
evalua eficacitatea lor.
4. Mortalitatea perinatală, inclusiv, mortinatalitatea şi mortalitatea neonatală precoce, s-a redus
în republică pe parcursul a 12 ani, ca urmare a implementării tehnologiilor cost-efective recomandate de OMS, dar şi celor avansate, bazate pe dovezi
ştiinţifice, instruirii personalului medical în utilizarea şi implementarea corectă a acestor tehnologii,
implementării monitoringului şi evaluării indicatorilor sănătăţii perinatale, mobilizării familiei şi
comunităţii în rezolvarea problemelor de sănătate
perinatală.
5. Analiza ratelor specifice de deces a scos în
evidenţă la fel o reducere a lor în toate categoriile de
greutate, care indică despre o implementare calitativă
a tehnologiilor.
6. Este îngrijorător faptul creşterii cu 0,2% în
anul 2013 a ratei decesului antenatal faţă de anul
2012, îndeosebi, în raza de deservire a CP Orhei,
Hânceşti şi Edineţ, ceea ce vorbeşte despre o înrăutăţire a supravegherii femeilor gravide pe parcursul
sarcinii în AMP.
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Rezumat
Scopul studiului a fost de a evalua dezvoltarea fizică (DF) la nou-născuţii prematuri în primii 2 ani de viaţă în funcţie
de greutatea lor la naştere (GN). Materiale şi metode. Pe parcursul anilor 2008-2012 au fost evaluaţi în primii doi ani
de viaţă 230 de copii, incluşi în programul de supraveghere. Copiii au fost divizaţi în 3 loturi: I - 33 copii cu GN <1000 g,
II - 147 copii cu GN 1000-150 g şi III - 50 copii cu GN 1500-2500 g. La ei au fost măsurate greutatea (G), talia (T) şi perimetrul crainan (PC) la naştere, 6, 12, 18 şi 24 luni de v.c. Rezultate. Copiii cu <1000 g (G medie 10946,30±245,514 g)
îi ajung în greutate pe cei cu G 1500-2500 g (G medie 11523,60±223,330 g) numai la vârsta de 2 ani. Între valorile medii
ale T în lotul III (41,48±0,417 cm) cu loturile I şi II (35,67±0,476 cm şi 39,40±0,171 cm, p<0,05) există diferenţă statistic
semnificativă de la naştere până la v.c. 18 luni (10535,37±160,765 g comparativ cu 9548,21±233,595 g şi, comparativ cu
10169,12±119,50 g (p<0,05). Copiii cu GN<1000g (PC mediu 46,778±0,4015 cm) nu ating valorile PC ale copiilor din
lotul II (47,664±0,1520 cm) şi III (47,940±0,2122 cm) (p<0,05), menţinându-se diferenţă statistică şi către 24 de luni.
Concluzii: PC, comparativ cu G şi T, este indicele DF cel mai afectat la nou-născuţii prematuri cu GEMN şi nu atinge
valorile copiilor cu GIN la v.c. de 2 ani.
Cuvinte-cheie: particularităţile dezvoltării fizice, nou-născuţi prematuri
Summary. Characteristics of physical development of premature newborns in the first 2 years of life
Aim of the study was to assess physical development (PD) in preterm newborns during the first 2 years of life according
to their birth weight (BW). Materials and methods. Within 2008-2012, there were evaluated during the first two years of
life 230 babies enrolled in the surveillance program. Babies were divided into 3 groups: I – 33 babies with BW < 1000 g,
II - 147 babies with BW 1000-1500 g and III - 50 babies with BW 1500-2500 g. Their weight (W), height (H) and head
perimeter (HP) were measured at birth, at 6, 12, 18 and 24 months of corrected age. Results. Babies with < 1000 g (mean
W 10946,30±245,514 g) reach the babies with W 1500-2500 g (mean W 11523,60±223,330 g) only at 2 years. Between
the mean values of H in group III (41,48±0,417 cm) with groups I and II (35,67±0,476 cm and 39,40±0,171 cm, p<0,05),
there exists statistically significant difference since birth up to 18 months corrected age (10535,37±160,765 g compared to
9548,21±233,595 g and compared to 10169,12±119,50 g (p<0,05). Babies with BW <1000 g (average HP 46,778±0,4015
cm) do not reach HP of the babies from group II (47,664±0,1520 cm) and III (47,940±0,2122 cm) (p<0,05), maintaining
statistical difference also by 24 months. Conclusions: HP, compared to W and H, is the most affected DF index in premature newborns with ELBW and doesn’t reach indexes of babies with IBW at 2 years corrected age.
Key words: physical development, premature newborns
Резюме. Особенности физического развития у недоношенных новорожденных в первые 2 года жизни
Цель работы состоит в оценке физического развития (ФР) у недоношенных новорожденных в первые 2 года
жизни в зависимости от веса при рождении (ВР). Материал и методы. На протяжении 2008-2012 гг. у 230 детей,
которые достигли 2 года скорректированного возраста (с.в.) измерялись вес (В), рост (Р) и окружность головы
(ОГ) при рождении, в 6, 12, 18 и 24 мес. Дети были разделены на 3 группы: I - 33 детей с ВР <1000г, II - 147 детей
с ВР 1000-1500 г и III - 50 детей с ВР 1500-2500 г. Результаты. Дети с ВР <1000г (средний В 10946,30±245,514г)
достигают веса детей с ВР 1500-2500 g (средний В 11523,60±223,330 г) только к 2-м годам. Между средними
величинами Р в группе III (41,48±0,417 cм) по сравнению с группами I и II (35,67±0,476 cм и 39,40±0,171 cм,
p<0,05) существует статистическая разница от рождения до 18 мес. с.в. (10535,37±160,765 г по сравнению с
9548,21±233,595 г и по сравнению с 10169,12±119,50 г (p<0,05). Дети с ВР<1000 г (средняя ОГ 46,778±0,4015 cм)
не достигают величин ОГ новорожденных группы II (47,664±0,1520 cм) и III (47,940±0,2122 cм) (p<0,05), даже и в
24 месяца. Выводы: ОГ, по сравнению с В и Р, DF является наиболее уязвимым показателем DF у недоношенных
новорожденных с ЭНМТ, который не достигает показателей детей с промежуточной массой тела при рождении
в 2 года скорректированного возраста.
Ключевые слова: физическое развитие, недоношенные новорожденные

24
Dezvoltarea fizică (DF) reprezintă unul din criteriile sănătăţii omului şi indicator demografic al sănătăţii naţiunii, fiind un indiciu al maturaţiei funcţionale
a organismului. Indicii antropometrici depind de acţiunea postnatală a factorilor exogeni şi endogeni.
Autorii [1] au stabilit importanţa stării de sănătate
a femeilor până la şi, în timpul sarcinii pentru DF şi
starea de sănătate a copilului. Retardul DF şi sexuale,
asociat cu maladiile mamei, s-a stabilit preponderent
la fetiţe, fapt ce indică asupra deosebirilor sexuale importante în formarea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor.
Autorii de asemenea ridică întrebarea despre evoluţia
omului în legătură cu fenomenul răspândit „de consum” al sănătăţii în timpul sarcinii, retrogradarea progresivă a sănătăţii în fiecare generaţie următoare.
Analiza indicilor DF se interpretează diferit de
către savanţi, fapt legat de implementarea în practică
a diferitor criterii de evaluare a DF. Talia (T) reprezintă cel mai stabil indiciu al DF a copilului, ea nu se
schimbă rapid sub influenţa diferitor condiţii. Creşterea T caracterizează evoluţia proceselor plastice şi
calităţii nutriţiei copilului. Dificitul creşterii staturale
poate duce la apariţia maladiilor cronice. Comparativ
cu T, greutatea (G) este un indice mai labil care repede reacţionează la diferiţi factori şi deaceea reprezintă
o stare curentă a organismului.
Până în sec. XIX T se considera criteriul cel mai
important al DF. Ulterior, au fost făcute tentative de a
o lega cu G corpului, fiind propuşi 50 de indici pentru
evaluarea DF la copii.
Evaluarea indicilor antropometrici se poate efectua prin două metode: parametrică (sigmală) şi neparametrică (centilică) [2]. Evaluarea indicatorilor antropometrici se realizează folosind diferite standarde.
În prezent, practic în majoritatea ţărilor dezvoltate
pentru evaluarea indicatorilor DF se utilizează metoda centilică care se bazează pe folosirea unui set
de tabele şi curbe de creştere construit pe măsurările
reprezentanţilor sănătoşi ai populaţiei autohtone, deaceea corespund noţiunii de standard.
În baza estimărilor centilice a T, G şi perimetrului
toracic se apreciază starea morfologică armonioasă
a organismului. Raportul optim al acestor parametri
asigură buna funcţionare a sistemelor musculo-scheletic, cardiovascular, respirator şi a altor sisteme ale
organismului.
Există două tipuri de curbe de creştere a copiilor
prematuri: de referinţă şi standard.
Curbele de referinţă. Multe ţări (SUA, Canada,
Marea Britanie etc.) folosesc curbe proprii de evaluare
a creşterii nou-născuţilor în baza studiilor populaţionale, inclusiv a celor prematuri după atingerea vârstei
corectate (v.c.) de 40 săpt. Aceste curbe reprezintă
paternele actual existente de creştere, comparativ cu
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standardele recomandate. Pentru a rezolva problema
nomogramelor de referinţă OMS a propus curbe standard de creştere pentru copiii şi sugari la termen.
Curbele standard. Nomograma lui Babson şi
Benda a fost actualizată folosind datele unor eşantioane mari de copii prematuri ceea ce o face utilă pentru monitorizarea creşterii acestor copii. Nomograma
cuprinde percentilele 3, 10, 50, 95, 97. Pentru a produce nomograma, compartimentele până la termen şi
după atingerea v.c. au fost unite. În ciuda diverselor
limitări ale unei astfel de metaanalize, cum recunosc
autorii, această diagramă pare a fi utilă în monitorizarea creşterii copiilor prematuri până ei ating v.c. de
40 săpt. [3].
O idee promiţătoare este dezvoltarea curbelor individualizate de creştere intrauterină care au potenţial să fie utilizate ca curbe ideale ale creşterii postnatale a copiilor prematuri de diferite etnii.
În pofida tempourilor înalte de DF a copiilor prematuri, asupra ei lăsă amprenta deficitul dezvoltării
psihomotorii, patologia neurologică şi somatică, maladiile infecţioase frecvente, dereglările funcţionale şi
stările deficitare. În literatură este descris tipul miniatural de DF a copiilor cu GEMN şi GFMN, care se
păstrează şi în vârsta mai mare [4]. Datele unor cercetători ruşi vorbesc despre neuniformitatea creşterii
indicilor antropometrici la prematuri, cu toate acestea
trebuie remarcat că ei nu au folosit curbele de creştere ale OMS. În opinia acestor cercetători deficitul de
creştere a G prematurilor către 40-42 săpt. de v.c. alcătuieşte 2-2,5 kg, ceea ce corespunde unei DF joase
(<10 percentile).
Monitoringul creşterii ajută de a ameliora nutriţia
pentru detectarea şi corecţia precoce a problemelor de
creştere şi constă din evaluări în serie a diferitor parametri fizici astfel ca: G, T, perimetrul cranian (PC)
etc. La prematurii cu GEMN monitoringul creşterii
este deosebit de important deoarece câteva studii au
arătat că retardul de creştere postnatală la ei este asociat cu sechele adverse pe termen lung [5]. Monitoringul adecvat al creşterii, utilizând curbele adecvate
şi intervenţia timpurie, contribuie la prevenirea morbidităţii pe termen lung.
Scopul studiului a fost de a evalua DF la nou-născuţii prematuri în primii 2 ani de viaţă în funcţie de
greutatea lor la naştere.
Material şi metode. Pe parcursul anilor 20082012 în cadrul Centrului de Diagnostic şi Supraveghere Neonatală din incinta IMSP IMşiC au fost evaluaţi pe parcursul primilor doi ani de viaţă 230 copii.
Copiii au fost divizaţi în 3 loturi de studiu după criteriul de greutate la naştere (GN): Lotul I - 33 copii
cu GN mai < 1000 g sau greutate extrem de mică la
naştere (GEMN), Lotul II - 147 de copii cu GN cu-
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Greutatea, 24 luni, g

A. Greutatea (G). G comparată în aspect evolutiv
între cele 3 loturi are suport statistic la vârstele: 6 luni
(p<0,001), 12 luni (p<0,01) şi 18 luni (p<0,01) cu dispariţia diferenţei (p=0,244) către vârsta de 2 ani (fig.
1). Putem concluziona că copiii cu GEMN (G medie
10946,30±245,514g), îi ajung în greutate pe cei cu
GIN (G medie 11523,60±223,330 g) numai la vârsta
de 2 ani. Copiii din lotul III au greutate medie semnificativ mai mare ca cei din loturile I şi II la naştere,
6 şi 12 luni şi mai mare ca a copiilor din lotul I suplimentar şi la 18 luni (p<0,05). Copiii din lotul II au
avut G mai mare ca cei din lotul I la naştere (G medie
1264,18±11,037g comparativ cu 893,18±16,946 g) şi
la 6 luni (G medie 6834,57±84,532 g comparativ cu
6286,67g±178, p<0,05).
La toate vârstele în loturi există valori extreme,
care indică cazuri de malnutriţie la copiii cu greutatea
sub 999 g şi 1000-1500 g şi exces de greutate la copiii
cu GIN. Excesul de G este probabil legat de sindromul metabolic care frecvent apare la copiii extrem de
prematuri, sau de utilizarea în alimentarea lor a formulelor bogate în proteine.

Greutatea la naștere, g

prinsă între 1000-1500 g sau cu greutate foarte mică
la naştere (GFMN) şi Lotul 3 - 50 copii cu GN cuprinsă între 1500-2500 g sau greutate intermediară la
naştere (GIN).
Pentru studiul DF a copiilor au fost măsurate G,
T şi perimetrul crainan (PC) la naştere, 6, 12, 18 şi 24
luni de v.c. Indicii antropometrici în loturile de studiu
au fost analizaţi cu ajutorul graficelor Box&Whisker,
care oferă o diagnoză vizuală a indicilor studiaţi: uniformitatea şi existenţa valorilor extreme în lotul de
studiu, numărul acestor valori şi direcţia de deviere
a lor. În aspect de timp aceste grafice ne permit să
judecăm despre comparabilitatea loturilor.
Analiza de varianta uni-factorială (ANOVA) şi
calculul statisticii F au fost efectuate pentru variabilele cantitative. Veridicitatea rezultatelor obţinute a fost
determinată prin testul de semnificaţie (t-student) şi
pragul de semnificaţie (p).
Rezultate. O analiză a indicilor DF de la naştere
până la 2 ani v.c. este prezentată mai jos, rezultatele
pentru G, T şi PC fiind prezentate grafic la naştere şi
la vârsta de 2 ani.
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Greutatea medie în lotul I: 893,18 g±16,946, IÎ 858,66;
927,70, valoarea min. 615, max. 995.
Lotul II: 1264,18 g±11,037; IÎ 1242,36; 1285,99, valoarea
min. 1000, max. 1490.
Lotul III: 1687,18 g±23,758; IÎ 1639,44; 1734,92, valoarea min. 1500, max. 2213.

Greutatea medie în lotul I: 10946,30 g± 245,514, IÎ
10441,63; 11450,96, cu valorile min. 7500 g şi max. 12800g
Lotul II: 11366,56 g ±127,554 g, IÎ 11114,10, 11619,02
cu valorile min. 6200 g şi max. 17000 g.
Lotul III: 11523,60 g± 223,330, IÎ 11074,80; 11972,40,
cu valorile min. 9500 şi max. 17300 g.

Fig. 1. Greutatea (g) la nou-născuţii prematuri la naştere şi la 24 luni
B. Valorile taliei (T) sunt statistic diferite în loturi, dar mai puţin robust ca ale G. Astfel, există diferenţe între valorile T pe loturi cu creşterea lor de
la naştere, 12 luni (p<0,05) către vârsta de 18 luni
(p<0,01). Dar, ca şi în cazul greutăţii, T se egalează în loturile de studiu către vârsta de 2 ani (fig. 2).
Valorile medii ale T la nou-născuţii loturilor I şi II
se egalează începând cu vârsta de 6 luni. Între valorile medii ale T în lotul III (41,48±0,417 cm) cu

loturile I şi II (35,67±0,476 cm şi 39,40±0,171 cm,
p<0,05) există diferenţă statistic semnificativă de
la naştere până la v.c. 18 luni (10535,37±160,765 g
comparativ cu 9548,21±233,595 g şi comparativ cu
10169,12±119,50 g (p<0,05).
Valori extreme ale T s-au înregistrat la naştere în
loturile I şi III, la 12 şi 18 luni numai în lotul II şi în
toate loturile la 24 luni de viaţă v.c.
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Talia medie în lotul I: 35,67 cm±0,476, IÎ 34,70; 36,64,
valorile min. 25 şi max. 41cm.
Talia medie în lotul II: 39,40 cm±0,171, IÎ 39,06; 39,74,
valorile min. 35 şi max. 44 cm.
Talia medie în lotul III: 41,48 cm±0,417, IÎ 40,64;
42,32, cu valorile min. 29 şi max. 46 cm.

Talia medie în lotul I: 84,296 cm±0,6832, IÎ 82,892;
85,701, cu valorile min. 73,0 şi max. 93,0 cm.
Talia medie în lotul II: 84,204 cm±0,3059 IÎ 83,599,
84,809, cu valorile min. 68,0 cm şi max. 93,0 cm.
Talia medie în lotul III: 85,500 cm±0,6103; IÎ 84,274,
86,726 cu valorile min. 78,0 cm şi max. 96,0 cm.

Fig. 2. Talia (cm) la nou-născuţii prematuri la naştere şi la 24 luni
din lotul II sunt statistic mai mari decât la copiii din lotul I (p<0,05). Copiii din lotul I (PC mediu
46,778±0,4015 cm) nu ating valorile PC ale copiilor
din lotul II (47,664±0,1520 cm) şi III (47,940±0,2122
cm) (p<0,05), menţinându-se diferenţă statistică şi către 24 luni. La 24 luni cazuri cu valori extrem de mici
ale PC (microcefalie) s-au înregistrat numai printre
copiii din loturile I şi II, demonstrând expunerea lor
la riscuri mai înalte pentru acest rezultat (fig. 3).

PC, 24 luni, cm

PC la naștere, cm

C. Perimetrul cranian (PC). Pe totalul cazurilor
studiate există diferenţă statistică între valorile PC și
între toate loturile la toate vârstele studiate: naştere
(p<0,01), 12 luni (p<0,001), 18 luni (p<0,01) şi 24
luni (p<0,05). Analiza acestui indice pe loturi arată că valoarea PC la copiii lotului III a fost statistic
mai mare de cea din loturile I şi II (p<0,05) la naştere, cu menţinerea diferenţei de la vârsta de 6 luni
numai cu copiii din lotul I (p<0,05). În perioada de
la naştere la 24 luni valorile medii ale PC la copiii

PC mediu în lotul I: 25,07 cm±0,2719, IÎ 24,522-25,630,
cu valorile min. 23 cm şi max. 29 cm.
PC mediu în lotul II: 27,486 cm±0,1216, IÎ 27,24627,727, cu valorile min. 24 cm şi max. 31 cm.
PC mediu în lotul III: 28,56 cm±0,2179, IÎ 28,12228,998, cu valorile min. 24 cm şi max. 33 cm.

PC mediu în lotul I: 46,778 cm±0,4015, IÎ 45,952;
47,603; cu valorile min. 41,0 cm şi max. 50,0 cm.
PC mediu în lotul II: 47,664 cm±0,1520, IÎ 47,363; cu
valorile min. 42,0 şi max. 51,5 cm.
PC mediu în lotul III: 47,940 cm±0,2122, IÎ 47,514,
48,366; cu valorile min. 45,0 şi max.51,0 cm.

Fig. 3. Perimetrul cranian (cm) la nou-născuţii prematuri la naştere şi la 24 luni
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Discuţii. Mulţi copii cu GFMN eşuează să atingă
potenţialul lor de creştere ca rezultat al problemelor
de creştere intrauterină şi postnatală [7-11]. Creşterea
încetinită a PC cu mărimea adesea subnormală a capului sunt asociate cu funcţia cognitivă săracă către
vârsta de 8 ani. Autorii au demonstrat că infecţia afectează G şi PC la 36 săpt. vârstă postconceptuală şi la
18-22 săpt. vârstă corectată. Conform datelor noastre
creşterea PC, comparativ cu cea a G şi T, este afectată
de severitatea patologiei neurologice şi de suportarea
infecţiei în PNP.
La analiza dezvoltării fizice autorii [4] au menţionat la nou-născuţii cu GFMN, comparativ cu cei
născuţi la termen, dereglări de dezvoltare fizică de
1,3 ori mai frecvent (58% şi 43%, p<0,05) pe cont
de hipostatură (34% şi 5%, p<0,001), deficit a greutăţii corpului (40% şi 30%) şi asociere al deficitului greutăţii şi hipostaturii (16% şi 1%, p<0,001).
Copiii cu GFMN, comparativ cu copiii la termen,
s-au caracterizat cu valori medii ale G şi T mai joase (8823,8±116,2 g şi 9980,8±100,9 g, p<0,001;
71,88±0,31 cm şi 75,69±0,29 cm, p<0,001), valori
medii mai înalte ale adaosului G şi T pe parcursul primului an de viaţă (7555,8±111,8 g şi 6680,0±90,1 g,
p<0,001; 33,44±0,38 cm şi 24,18±0,35 cm, p<0,001).
Numărul copiilor cu GEMN şi GFMN cu dereglări a DF în acest studiu nu s-au deosebit (66,7% şi
53,6%, respectiv, p>0,05). Tot în respectivul studiu
copiii cu GEMN, comparativ cu copiii cu GFMN,
s-au caracterizat cu valori medii mai joase ale G şi
T la naştere (960,9±5,7 g şi 1401,0±12,2 g, p<0,001;
35,06±0,29 cm şi 40,14±0,26 cm, p<0,001), valori
medii mai joase ale G la vârsta de 1 an (8521,7±209,6
g şi 8959,5±137,5 g, p<0,05). Valorile medii ale T la
vârsta de 1 an la copiii cu GEMN şi GFMN nu se
deosebeau (71,03±0,62 g şi 72,26±0,35 cm, p>0,05).
Adaosurile medii ale G în primul an de viaţă la copiii cu GEMN şi GFMN nu se deosebeau, în timp
ce adaosurile medii a T în primul an la nou-născuţii
cu GEMN erau mai mari decât la copiii cu GFMN.
Respectiv, autorii [12] au constatat că la 1 an copiii
cu GEMN şi GFMN se deosebeau după G şi nu se
deosebeau după T ca urmare a adaosurilor egale ale G
şi adaosului mai mare a T la copiii cu GEMN.
În studiul autorilor [6] de asemenea au fost analizate particularităţile DF a copiilor cu GFMN (lotul I)
şi GEMN (lotul II) la 6 şi 12 luni de viaţă, comparativ
cu un grup de copii la termen în calitate de control.
DF medie armonioasă la naştere, corespunzătoare
vârstei, a fost detectată numai la 45,3% copii prematuri în general (44,4% în lotul I şi 46,7% în lotul II).
Curbe ale G plate şi aplatizate în primul an de viaţă
s-au întâlnit la 28% copii cu GFMN şi 33,3% la cei
cu GEMN. Compararea rezultatelor DF la naştere la
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nou-născuţii prematuri din ambele loturi a scos în
evidenţă diferenţa statistic semnificativă numai pentru
G (p<0,001). Valoarea medie a indicelui Ketle a fost
scăzută în ambele loturi: 32,1±2,6 în lotul I şi 25,5±3,4
în lotul II. Autorii menţionează că criteriul principal a
evaluării tempoului creşterii şi dezvoltării copiilor cu
GEMN este vârsta atingerii de către ei a parametrilor
de creştere a copiilor prematuri. Astfel în primul an de
viaţă 68,9% copiii cu GFMN şi 80% copii cu GEMN
au atins nivelul DF a semenilor la termen. Către vârsta de 1 an o DF armonioasă au avut 86,6% copiii cu
GEMN, comparativ cu numai 66,7% copii cu GFMN.
Autorii au explicat aceste fenomene cu maturaţia treptată a organismului copilului cu GEMN.
Datele noastre, ca şi datele altor autori, au permis
de a stabili asocieri dintre starea de sănătate şi evoluţia dezvoltării copiilor prematuri în primii doi ani
de viaţă în funcţie de GN. Astfel, dacă autorii [4] au
stabilit că la vârsta de 1 an între copiii cu GEMN şi
GFMN există diferenţă a G, valorile T egalându-se
către această vârstă, iar autorii [6] au stabilit că copiii
cu GEMN au tempouri mai înalte de creştere decât
copiii cu GFMN, atunci în studiul nostru copiii cu
GEMN îi ajung în greutate pe cei cu GIN numai la
vârsta de 2 ani, copiii cu GEMN îi ajung în greutate
pe cei cu GFMN la vârsta de 1 an. Talia copiilor din
loturile I şi II se egalează de la vârsta de 6 luni, iar a
loturilor I şi II cu lotul III la vârsta de 2 ani. Copiii din
lotul I nici la 24 de luni nu ating valorile PC ale copiilor din lotul II şi III, menţinându-se diferenţă statistică (p<0,05). Conform datelor noastre creşterea PC,
comparativ cu cea a G şi T, este afectată de severitatea patologiei neurologice, precum şi de suportarea
infecţiei în perioada neonatală.
Concluzii:
1. PC, comparativ cu G şi T, este indicele DF cel
mai afectat la nou-născuţii prematuri cu GEMN şi nu
atinge valorile copiilor cu GIN la v.c. de 2 ani.
2. Valorile G la nou-născuţii cu GEMN ating valorile copiilor cu GFMN la vârsta de 1 an, iar a taliei
la vârsta de 6 luni.
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Rezumat
Scopul studiului a constat în evaluarea sechelelor neurologice şi neurodevelopmentale la 2 ani vârstă corectată (v.c.)
la nou-născuţii prematuri cu greutate foarte mică la naştere (≤1500g, GFMN) cu patologie cerebrală asociată cu prematuritatea (hemoragia intraventriculară (HIV) şi leucomalacia periventriculară (LPV), diagnosticată neurosonografic (NSG)
în perioada spitalizării. Material şi metode. Din 200 copii internaţi în unitatea de terapie intensivă 84 (42%) au avut HIV,
13 (6,5%) - LPV şi restul copiilor aveau NSG normală. NSG a fost efectuată la ecocardiograful Esaote My Lab 50, modul
M, 2D. În perioada spitalizării 49 copii au decedat. Din 151 nou-născuţi externaţi la domiciliu 12 au decedat, 5 au plecat
din republică, 55 copii au vizitat Programul de supraveghere, dar nu s-au prezentat la ultima vizită. Toţi au fost evaluaţi
de neuropediatru şi neurodevelopmental după BSID-III. Rezultate. Din cei 79 copii ce au finalizat programul de supraveghere, 25 au avut HIV (gr. I–13 copii, gr. II–10 copii, gr. III–2 copii) şi 4 copii – LPV, alţi 50 copii nu au avut schimbări
la NSG. Din cele 25 cazuri de HIV 15 copii au fost neurologic sănătoşi (60%), 7 cu disfuncţii minore (28%) şi 3 au avut
dizabilităţi severe, din ei 2 (66,6%) au avut HIV, gr. III. Din 4 copii diagnosticaţi cu LPV 3 au fost neurologic sănătoşi
şi 1 cu dizabilitate neurologică severă. Concluzie. HIV, gr. III comparativ cu LPV cauzează dizabilităţi neurologice mai
propunţate, demonstrate prin asocieri corelaţionale (p<0,01): patologie neurologică (r=0,65 versus r=0,38) şi retard neurodevelopmental sever (r=0,70 versus r=0,47).
Cuvinte-cheie: neurodezvoltare, patologie cerebrală, prematuritate
Summary. Neurodevelopment of babies with cerebral pathology associated with prematurity diagnosed
during neusonografic examination
The aim of the study was to assess neurological and neurodevelopmental sequelae at 2 years corrected age (c.a.)
in preterm newborns with very low birth weight (≤1500g, VLBW) with cerebral pathology associated with prematurity
(intraventricular hemorrhage (IVH) and periventricular leukomalacia (PLV), diagnosed during neurosonografic examination (NSG) during hospitalization. Material and methods. Of 200 children hospitalized in the intensive care unit, 84
(42%) had IVH, 13 (6,5%) - PLV and other children had normal NSG. NSG was performed at echocardiograph Esaote
My Lab 50, mode M, 2D. Of 151 newborns discharged home, 12 died, 5 left the country, 55 babies visited the Surveillance Program, but did not come to the last visit. All were evaluated by neuropediatrist and neurodevelopmentally after
BSID III. Results. Of the 79 children who completed the Surveillance Program, 25 had IVH (gr. I-13 babies, gr. II-10

Științe Medicale

29

babies, gr. III-2 babies) and 4 babies - PLV, another 50 babies had changes in NSG. Of 25 IVH cases, 22 babies were
neurologically healthy (60%), 7 had minor dysfunctions (28%) and 3 of them had severe disabilities, of them 2 (66.6%)
had IVH, gr. III. Of 4 children diagnosed with PLV 3 were neurologically healthy and 1 had severe neurological disability. Conclusions. IVH, gr. III versus PLV causes more pronounced neurological disabilities demonstrated by correlation
associations (p<0,01): neurological pathology (r=0,65 versus r=0,38) and severe neurodevelopmental retardation (r=0,70
versus r=0,47).
Key words: neurodevelopment, cerebral pathology, prematurity
Резюме. Неврологическое развитие новорожденных с патологией ЦНС обусловленной недоношенностью выявленной при нейросонографии.
Целью исследования было выявление неврологической патологии и неврологического развития в 2 года
скорректированного возраста у новорожденных с очень низким весом при рождении (ОНВР, ≤1500 г) с неврологической патологией обусловленной недоношенностью (ВЖК и ПВЛ), диагностированной при нейросонографии
(НСГ) в периоде госпитализации. Материал и методы. Из 200 новорожденных госпитализированных в отделение интенсивной терапии 84 (42%) имели ВЖК, 13 (6,5%) – ПВЛ, у остальных результаты НСГ были нормальными. В периоде госпитализации 49 детей умерли. НСГ проводилась на аппарате Esaote My Lab 50, с модулем M,
2D. Из 151 детей выписанных из отделения 12 умерли, 5 выехали из страны, другие 55 посетили Программу наблюдения, но не имели последнего визита. Все дети обследовались у детского невропатолога и педиатра, который
оценивал развитие по психометрическому тесту BSID-III. Результаты. Из 79 детей которые завершили программу, 25 имели ВЖК (13–I ст., 10–II ст. и 2–III ст.) и 4 ребенка – ПВЛ, другие 50 детей не имели изменений на НСГ.
Из 25 детей с ВЖК 22 были неврологически здоровы (60%), 7 с минимальными расстройствами (28%) и 3 имели
тяжелые расстройства, из них у 2-х (66,6%) были ВЖК III ст. Из 4 детей диагностированных с ПВЛ 3 были неврологически здоровы и 1 с тяжелой патологией. Выводы. ВЖК III ст. по сравнению с ПВЛ вызывает более тяжелые
неврологические расстройства, выявленные при корреляционном анализе (p<0,01): тяжелую неврологическую
патологию (r=0,65 по сравнению с r=0,38) и отставание неврологического развития (r=0,70 по сравнению r=0,47).
Ключевые слова: неврологическое развитие, патология ЦНС, недоношенность.

Neurosonografia (NSG) a fost integrată în standardul de îngrijire pentru detectarea precoce a HIV şi
tardivă a LPV.
Multe studii au investigat valoarea predictivă a
NSG în detectarea rezultatelor neurodevelopmentale
pe termen lung [6, 7], constatările lor fiind:
- Majoritatea abnormalităţilor detectate la NSG
(incl. HIV, gr. III, infarctul periventricular hemoragic,
LPV chistică) prezic dezvoltarea paraliziei cerebrale
infantile (PCI) şi a retardului neuromotor la diferite
vârste de supraveghere neurodevelopmentală (OR
5-10,5, sensibilitatea până la 0,86 şi specificitatea
până la 0,99 [6].
- Majoritatea abnormalităţilor NSG sunt de asemenea predictive pentru rezultatele cognitive [10],
deşi sunt mai puţin clare, îndeosebi când se controlează pentru efectele retardului motor asupra testelor
cognitive [8].
Concluzia prognostică despre ultrasunetul normal sau uşor abnormal este mult mai problematică.
Mulţi copii cu NSG normal, îndeosebi cei cu greutatea <1000 g sau extrem de mică la naştere (GEMN)
sunt la risc de a dezvolta paralezie cerebrală (PC),
de a avea Indice jos de Dezvoltare Mentală (MDI)
după BSID, sau patologia neurologică la 2 ani. Studiile arată că o treime din copiii cu v.g. sub 32 săpt.,
care au dezvoltat PC şi 40% din copiii cu GEMN și

abnormalităţi neurologice (PCI, hipotonie, hipertonie sau hidrocefalie şunt-dependentă) la vârsta corectată (v.c.) de 20 săpt. au avut NSG normală [7].
Alt studiu a demonstrat că o treime din copiii cu
GEMN cu NSG normală vor avea MDI <70 sau PC
la 18-22 luni [9].
Neuroimagistica poate furniza informaţie despre
leziunea structurală, dar nu poate să estimeze exact
disfuncţiile tardive la nivel individual. Acest fapt este
legat de limitările tehnicilor disponibile şi plasticitatea creierului prematur.
Scopul lucrării a costat în evaluarea sechelelor
neurologice şi neurodevelopmentale depistate la 2
ani v.c. la nou-născuţii prematuri cu GFMN (≤1500
g) în cazul prezenţei patologiei cerebrale asociată cu
prematuritatea (HIV, LPV), diagnosticată neurosonografic în perioada până la externare din spital.
Material şi metode. 200 de nou-născuţii s-au
aflat în unitatea de terapie intensivă (UTI) pentru
nou-născuţi, IMSP IMşiC în perioada 2008 - 2009.
NSG a fost efectuată în timpul spitalizării lor şi la
vizitele de Follow-up la ecocardiograful Esaote My
Lab 50, cu modulul M, 2D şi Doppler. Clasificarea
în grupurile de studiu s-a făcut reieşind din patologia
diagnosticată la NSG: grupul copiilor cu HIV – 84
(42%), grupul copiilor cu LPV – 13 (6,5%) şi restul
copiilor cu NSG normală. Evaluarea neurologică s-a
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efectuat la toate vizitele de supraveghere de către
neuropediatru paralel cu evaluarea neurodezvoltării
după BSID-III.
Rezultate. Majoritatea mamelor copiilor incluşi
în studiu au avut complicaţii în timpul sarcinii şi
naşterii, cel mai frecvent diagnosticându-se: ruperea
prematură a pungii amniotice (RPPA) (18,6%), naşterea accelerată (12,8%), hipoxia fătului (13,3%),

preeclampsia (9,2%), hipertensiune indusă de sarcină
(6,7%) şi hemoragia post-partum (4,6%).
Greutatea copiilor la naştere s-a inclus în 500-1500
g, iar vârsta de gestaţie (v.g.) - între 28-35 săpt. În majoritatea cazurilor copiii au fost mai grei de 1000 g –
77% (154), în alte 23% (46) cazuri au avut GEMN.
Majoritatea copiilor – 166 (83%), au avut v.g. sub 31
săpt., restul 34 (17%) copii – v.g. 29-31 săpt. (tab. 1).
Tabelul 1

Repartiţia lotului de studiu după greutatea la naştere (g) şi vârsta de gestaţie (săpt.)
Greutatea la naştere
(g)
500-700
701-999
1000-1299
1300-1499
Total

abs.
10
36
72
82
200

Vârsta de gestaţie, v.g.
%
5
18
36
41
100

Scorul Apgar 0-3 puncte la 1 min. au avut 30 copii (15%), iar 4-7 puncte - 157 (78,5%) copii. La 5
min. 0-3 puncte după Apgar au avut 14 (7%) copii, iar
4-7 puncte - 166 (83%) copii.
În morbiditatea copiilor a prevalat patologia infecţiosă, fiind manifestată prin pneumonii congenitale (73,9%), meningite (0,6%), EUN (6,5), sepsis (4%)
şi altele. Puţin mai rar s-a întâlnit SDR de diferit grad
(70,3%), hipoglicemia (26,1%), s-mul convulsiv în
4,5% cazuri, hipotermia şi altele.
La NSG HIV au fost evidenţiate în 84 (42%) cazuri, iar LPV - în 13 (6,5%) cazuri. Majoritatea cazurilor de HIV au fost depistate la 1-7 zile de viaţă, LPV
– după 14 zile. HIV gr. I s-au depistat la 33 (33,9%)
nou-născuţi, HIV gr. II – la 32 (38,1%) nou-născuţi,
HIV gr. III – la 19 copii (22,6%).

săpt.
>33
32-33
29-31
<29
Total

abs.
14
20
91
75
200

%
7
10
45,5
37,5
100

Ţinând cont de severitatea patologiilor diagnosticate, 49 copii au decedat pe parcursul spitalizării şi
151 copii au supravieţuit, fiind externaţi la domiciliu. Numărul de copii decedaţi şi supravieţuitori de
HIV şi LPV este prezentat în tab. 2. Din 33 copii cu
HIV gr. I au decedat 4 (12,1%) şi au supravieţuit 29
(87,9%) copii, din 32 copii cu HIV gr. II au decedat
9 (28,2%) şi au supravieţuit 23 (71,8%) copii, din 19
copii cu HIV gr. III au decedat 16 (84,3%) copii şi
au supravieţuit 3 (15,7%) copii. Cauzele deceselor
copiilor cu HIV erau patologia infecţioasă sau respiratorie asociată cu prematuritatea sau nemijlocit HIV,
îndeosebi în caz de HIV, gr. III. Din copiii cu LPV
a decedat 1 copil (7,7%) la vârsta de 4 zile de viaţă.
Respectiv, nou-născuţii prematuri cu HIV gr. III au
decedat cel mai frecvent (84,3%) (tab. 2).

Tabelul 2
Numărul de copii decedaţi din diferite cauze diagnosticaţi cu HIV şi LPV în perioada neonatală
Timp
Decedaţi
Au supravieţuit
Total

HIV I
abs.
4
29
33

%
12,12
87,9
100

HIV II
abs.
%
9
28,12
23
71,8
32
100

Toată patologia neurologică depistată la aceşti copii la 2 ani v.c. a fost codată în următoarele grupuri:
0 – copilul corespunde v.g. şi este sănătos, 1 – copilul
are disfuncţii cerebrale minime (DCM) (dereglări de
tonus muscular, strabism), 2 – copilul are dereglări
cerebrale moderate (ventriculomegalie, retard motor,
adesea tot pe fundal de dereglări de tonus muscular),
3 – copilul are dizabilităţi cerebrale severe (PCI, retard sever, hidrocefalie, atrofie a nervului optic etc.).
Ulterior am încercat să stabilim asocieri între cele 4

HIV III-IV
abs.
%
16
84,3
3
15,7
19
100

LPV
abs.
1
12
13

%
7,7
92,3
100

grupuri de patologie neurologică cu constatările NSG
în perioada neonatală.
Din 151 nou-născuţi externaţi la domiciliu 12 au
decedat, 5 au plecat din republică, 55 copii au vizitat Programul de supraveghere, dar nu au avut ultima
vizită. Astfel la 2 ani v.c. au fost evaluaţi 79 copii,
din ei în perioada neonatală precoce 25 au avut HIV
(gr. I – 13 copii, gr. II – 10 copii, gr. III – 2 copii) şi
4 copii – LPV, alţi 50 copii nu au avut schimbări la
NSG. La 2 ani v.c. din cei 13 copii diagnosticaţi cu
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HIV I, 6 copii au avut DCM (46,15%) iar 7 au fost
sănătoşi (53,85%). Din cei 10 nou-născuţi cu HIV II
2 (20%) aveau DCM şi 8 (80%) erau sănătoşi, nici un
copil nu a fost diagnosticat cu dizabilităţi moderate
sau severe. Din cei 2 copii cu HIV gr. III ambii au
avut dizabilităţi neurologice severe, iar unul din ei a
avut combinaţie a LPV cu HIV.
Respectiv, din cele 25 de cazuri de HIV neonatale 22 copii au fost diagnosticaţi neurologic sănătoşi (60%), 7 cu DMC (28%) şi 3 au avut dizabilităţi
severe, 2 (66,6%) din aceşti 3 copii au avut HIV de
gradul III. Din cei 4 copii care au suportat LPV 3 au
fost diagnosticaţi ca fiind sănătoşi neurologic şi 1 cu
dizabilitate neurologică severă.

În tab. 3 este prezentată frecvenţa patologiei neurologice la 2 ani în asociere cu: patologia cerebrală a
prematurităţii şi v.g. a nou-născutului. Astfel, la vârsta de 2 ani 5 copii (29,4% cazuri) cu v.g. ≤ 28 săpt.
care au suportat HIV în perioada neonatală precoce au
avut o dezvoltare normală, comparativ cu 3 (17,7%)
copii cu HIV şi LPV care au prezentat la 2 ani dereglări neurologice moderate şi severe. La nou-născuţii
cu v.g. 29-32 săpt. care au avut HIV şi LPV 9 (17%)
nu au avut patologie neurologică şi 6 (11,4%) au fost
diagnosticaţi cu forme moderate şi severe ale acestor
patologii. La 2 ani v.c. printre nou-născuţii cu v.g. >
33 săpt. numai un singur nou-născut cu HIV a avut o
dezvoltare neurologică armonioasă.

Tabelul 3
Asocierea dintre complicaţiile cerebrale datorite prematurităţii asociate cu vârsta de gestaţie (v.g.)
şi dizabilităţile neurologice la vârsta corectată de 2 ani
Severitatea
patologiei
neurologice

Copii sănătoşi

Dereglări
cerebrale
minime

Dereglări
cerebrale severe

Patologia
cerebrală asociată
prematurităţii
HIV 0
HIV, I
HIV, II
LPV 0
LPV, I
HIV 0
HIV, I
HIV, II
LPV 0
HIV 0
HIV, I
HIV, III
LPV 0
LPV I

V.g., săpt.
≤28
8
3
2
13
0
1
2
0
3
0
0
3
1
0

29-32
47,1
17,6
11,8
76,5
0
5,9
11,8
0
17,6
0
0
5,9
5,9
0

Contrapunând rezultatele sănătăţii neurologice la
v.c. de 2 ani la nou-născuţii cu diferită v.g. la naştere (tab. 4), observăm că rata copiilor sănătoşi printre
copiii care nu au avut HIV creşte odată cu creşterea
v.g.: 47,1% la nou-născuţii cu v.g. ≤28 săpt., 66% la
nou-născuţii cu v.g. 29-32 săpt. şi 88,9% la nou-născuţii cu v.g. >32 săpt. Ponderea dereglărilor neurologice
minore este identică la copiii fără HIV la v.g. ≤28 săpt.
cu cei cu v.g. 29-32 săpt., probabil pe seama mortalităţii mai înalte la nou-născuţii cu v.g. mai mică. Cu toate
acestea, observăm că chiar şi în lipsa HIV un copil a
fost diagnosticat cu PC la 2 ani. Am remarcat mai puţini copii sănătoşi (5,7%) printre cei cu v.g. 29-32 săpt.,
comparativ cu cei cu v.g. ≤28 săpt. (17,6%).
Analiza de corelaţie a constatat un şir de asocieri
semnificative, ele fiind mai puternice şi mai numeroase pentru HIV III, decât pentru HIV de gradele I şi II.
Am stabilit o asociere dintre HIV gr. II cu gradul
înalt de dezvoltare a sechelelor neurodevelopmentale

35
3
6
41
3
3
1
2
6
1
1
1
2
1

66
5,7
11,3
77,4
5,7
5,7
1,9
3,8
11,3
1,9
1,9
1,9
3,8
1,9

Total

>33
8
8
1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

88,9
88,9
11,1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

51
7
8
63
3
4
3
2
9
1
1
2
3
1

64,6
8,9
10,1
79,7
3,8
5,1
3,8
2,5
11,4
1,3
1,3
2,5
3,8
1,3

după BINS r=0,31 (p<0,01). HIV gr. III corelează cu
următorii parametri din perioada naşterii şi neonatală
precoce ca: v.g. r=-0,32 (p<0,01), greutatea copilului
la naştere r=-0,24 (p<0,01), decesul copilului r=0,34
(p<0,01), complicaţiile infecţioase la gravidă r=0,24
(p<0,01), prezenţa meconiului în lichidul amniotic
r=0,27 (p<0,01), scorul Apgar jos la 1 min. r=0,37
(p<0,05) şi 5 min. de viaţă r=0,3 (p<0,01), SDR sever r=0,37 (p<0,05), hipertensiune pulmonară r=0,33
(p<0,01). De asemenea la aceşti copii se remarcă un
deficit de neurodezvoltare apreciat după BSID-III ca
retard sever la 2 ani r=0,70 (p<0,01), precum şi cu
patologia neurologică diagnosticată la examenul neurologic la 2 ani r=0,38 (p<0,01).
Dezvoltarea LPV la nou-născut este asociată cu
naşterea obstructivă r=0,28 (p<0,01), retard sever neurodevelopmental r=0,47 (p<0,01) şi patologie neurologică la v.c. 2 ani r=0,38 (p<0,01).
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Tabelul 4
Asocieri dintre dizabilităţile neurologice, gradul HIV şi vârsta de gestaţie
Gradul
HIV

HIV, 0

HIV, I

HIV, II

HIV, III

Clasificarea
dizabilităţilor
neurologice
Sănătoşi
Deregl. minime
Deregl. moderate
Deregl. severe
Sănătoşi
Deregl. minime
Deregl. moderate
Deregl. severe
Sănătoşi
Deregl. minime
Deregl. moderate
Deregl. severe
Sănătoşi
Deregl. minime
Deregl. moderate
Deregl. severe

≤28 săpt.
1 an
5-31,3%
2-12,5%
1-6,3%
0
4-25%
0
1-6,3%
0
0
2-12,5%
1-6,3%
0
0
0
0
1-6,3%

2 ani
8-47,1%
1-5,9%
0
0
3-17,6%
2-11,8%
0
0
2-11,8%
0
0
0
0
0
0
1-5,9%

Corelarea rezultatelor neurologice la v.c. 2 ani
a arătat asocieri cu stările: HIV III r=0,65 (p<0,01)
LPV r=0,53 (p<0,01) şi scorul Apgar 0-3 puncte
r=0,39 (p<0,01).
Discuţii. Leziunea hemoragică iniţială este o
complicaţie frecventă a prematurităţii. Conform datelor din literatură [1, 2], incidenţa HIV la prematuri
variază între 14 şi 55%. Alţi autori [5] relatează că la
nou-născuţii cu v.g. <35 săpt. incidenţa HIV este mai
mare de 50%. Doi factori majori contribuie la dezvoltarea HIV – autoreglarea cerebrală joasă, pe de o
parte şi, alteraţiile majore ale fluxului sangvin şi ale
presiunii lui, pe de altă parte.
Datele noastre nu diferă mult de datele literaturii,
astfel HIV diagnosticându-se în 42% din cazuri. În
pofida măsurilor de profilaxie antenatală, incidenţa
patologiei este destul de înaltă. Aceasta se datoreşte, într-o măsură înaltă, incidenţei majore a patologiei perinatale asociate: naştere obstructivă (p<0,05),
RPPA (p<0,01), insuficienţa contracţiei uterului
(p<0,01), v.g. mică (p<0,01), greutatea mică la naştere
(p<0,01), complicaţii infecţioase la gravide (p<0,01),
SDR (p<0,05), scorul Apgar mic (p<0,01) şi altele.
LPV este o maladie la baza căreia se află imaturitatea substanţei albe şi particularităţile de vascularizare a structurilor periventriculare. Ea este secundară
hipoxiei şi ischemiei determinate de afectarea perfuziei la nivelul zonelor limitrofe dintre arterele ventriculopete şi cele ventriculofuge. Tulburările neurologice severe sunt asociate în toate cazurile cu afectări
poliorganice.
În studiul nostru incidenţa LPV a fost de 6,5%,
indice care nu este mai mare comparativ cu datele din

29-32 săpt.
1 an
19-36,5%
15-28,8%
3-5,8%
1-1,9%
2-3,8%
2-3,8%
0
0
3-5,8%
3-5,8%
2-3,8%
1-1,9%
0
0
0
1-1,9%

2 ani
35-66%
3-5,7%
0
1-1,9%
3-5,7%
1-1,9%
0
1-1,9%
6-11,3%
2-3,8%
0
0
0
0
0
1-1,9%

32 săpt. şi mai mult
1 an
4-44,4%
1-11,1%
1-11,1%
2-22,2%
0
1-11,1%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 ani
8-88,9%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

literatură: 4% - 26% [4], cu toate că aceiaşi autori se
referă la datele patomorfologilor - mai mare de 75%.
Alţi autori [3] relatează o incidenţă a LPV de 5,29%.
Această diferenţă dintre datele noastre şi datele din
literatură poate fi cauzată de patologia severă asociată
la prematurii din grupul nostru de studiu indicilor diminuaţi ai hemodinamicii centrale, contractibilitatea
diminuată a miocardului ventriculului stâng, persistenţa canalului arterial la 23,5% din copii, fosa ovală
persistentă, rezistivitatea mărită a vaselor cerebrale.
Datele din literatură de asemenea arată că la aproximativ 15% din nou-născuţii prematuri cu ecotextură
anormală periventriculară apar chisturi periventriculare la 2-3 săpt. după apariţia măririi iniţiale a ecodensităţii. Severitatea LPV este apreciată de dimensiunile şi distribuţia acestor chisturi. Iniţial datele NSG
pot fi normale la nou-născuţii prematuri, la care se
vor dezvolta pe urmă schimbări caracteristice pentru
LPV [4].
Astfel, putem concluziona că cu cât este mai mică
v.g. (r=-0,32, p<0,01) şi greutatea la naştere a copilului (r=-0,24, p<0,01), cu atât cresc riscurile pentru
apariţia HIV, îndeosebi gr. III. Legăturile corelaţionale sunt inverse, ceea ce corespunde datelor literaturii.
Cu cât este mai mare gradul HIV, cu atât descreşte
rata de supravieţuire, alcătuind în HIV I - 88%, în
HIV II - 72% şi în HIV III - 15,8%. HIV III corelează
direct cu decesul copilului (r=0,34, p<0,01).
Concluzii:
1. Am demonstrat o legătura statistic semnificativă (p<0,01) dintre patologia neurologică la v.c. de 2
ani cu GFMN şi prezenţa HIV III în perioada neonatală (r=0,65).
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2. Severitatea retardului neurodevelopmental se
agravează în funcţie de gradul HIV, astfel există asocieri strânse între HIV gr. III cu retardul sever la 2 ani
v.c. (r=0,70, p<0,01).
3. LPV cauzează dezvoltarea sechelelor neurologice severe la 2 ani v.c.: retard neurodevelopmental
sever după BSID-III (r=0,47, p<0,01) şi patologie neurologică (r=0,38, p<0,01).
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Rezumat
În acest articol sunt prezentate rezultatele obţinute pe parcursul a 5 ani de evoluţie a naşterilor premature între termenii de gestaţie 22-28 săptămâni, a indicatorilor mortalităţii, morbidităţii şi invalidizării copiilor născuţi cu masa extrem
de mică (500-1000 g.). Autorul bazându-se pe datele obţinute formulează unele concluzii orientate spre îmbunătăţirea indicatorilor perinatali, care pe parcursul ultimilor 5 ani nu au avut tendinţă de scădere. Una din principalele concluzii care
reiese din rezultatele obţinute este nivelul scăzut de înzestrare a centrelor perinatale cu aparataj şi medicamente necesare
pentru îngrijirea copiilor cu masa extrem de mică.
Cuvinte-cheie: prematuritatea, copii cu masa extrem de mica, mortalitatea perinatală, pierderi reproductive
Summary: The results of implementing the european standards and criteria regarding the registration of
chilaterm with extremely low weight (500-1000 g) and gestational age 22-28 weaks in the Republic of Moldova
This article presents the results obtained during 5 years of analysis of premature births in termas between 22-28 weeks
of gestation, indicators of mortality, morbidity and invalidation of children with extremely low birth weight (500-1000 g.).
The author, relying on data, draws some conclusions aimed at improving perinatal indicators, which over the past five
years had no downward trend. One of the main conclusions emerging from the results is the low level of outfit of the
perinatal centers with devices and drugs needed for the care of children with extremely low birth weight.
Key words: premature births, children with extremely low birth weight, perinatal mortality, reproductive losses

Buletinul AȘM

34

Резюмe: Результаты ретроспективного анализа 830 беременности закончившиеся преждевременными
родами при сроках 22-28 недель.
В данной статье предоставлены результаты ретроспективного анализа 830 беременности закончившиеся преждевременными родами при сроках 22-28 недель. Анализированные перинатальные потери среди детей
рожденных с экстремальнои низкой массы в зависимости от гестозного срока при рождении. Автор на основании
полученных результатов, считает, что для улучшения показателей перинатальной смертности и заболеваемости
среди детей рожденных с экстремальной низкой массы необходимо оснастить перинатальные центры необходимой аппаратурой и медикаментами. Для выживших детей создать специальные отделения для их реобилитации.
Ключевые слова: преждевременные роды, детей с экстремальнои низкой массы, перинатальной смертности, репродуктивные потери

Pentru Republica Moldova ultimile 2 decenii sunt
caracteristice printr-o scădere dramatică a ratei natalității și fertilității, care la rândul lor au dus la schimbări semnificative a întregii structuri de vârste a populației (Figura 1).
De la 94000 de nașteri înregistrate în anii ‘70, ‘80
ai secolului trecut, numărul lor pe parcursul ultimilor
de 22 ani a scăzut treptat ajungând cifra de 39500 nașteri către anul 2012. Indicii fertilității din 1978 până
în 2012 s-au redus aproape de trei ori, ce la prezent nu
asigură simpla înlocuire a noilor generații. Declinul
fertilității a devenit cauza principală a regimului îngust de reproducere a populației. Sporul natural este în
continuă scădere începând cu anul 1997. Astăzi, menţinerea ratei natalităţii stabile pe parcursul ultimilor ani
se datorează generaţiilor mari de femei născute înainte
de anii ‘90 ai secolului XX-lea. Evoluția numărului
populației în Republica Moldova în prima jumătate a
secolului XXI-lea în mod hotărâtor va fi influențată de

faptul că în perioada respectivă în vârsta reproductivă
vor intra generațiile de femei puțin numeroase născute
după anii ‘90. Ele și vor determina efectivul populației
feminine de vârstă fertilă și implicit numărul de copii
născuți în următoarele decenii. Un alt factor care în viitor negativ se va răsfrânge asupra fenomenului demografic va fi explozia exodului migrațional. Aproximativ un milion de cetățeni ai Republicii Moldova, dintre
care jumătate din ei sunt femei de vârstă reproductivă
sunt plecate peste hotarele țării împreună cu zeci de
mii de copii. Nu putem nega și acele tendințe negative
care pe parcursul ultimilor decenii au loc în dezvoltarea și funcționarea institutului familiei. Din an în an
crește numărul de divorțuri, de nașteri extraconjugale
și a familiilor incomplete. Astăzi funcția de procreare
este exercitată în mod redus cu tendințe de a forma o
familie cu număr mic de copii [17,18].
O altă problemă deosebit de importantă ce afectează atât numeric, cât și calitativ peisajul demografic

Rata totală de fertilitate

Rata natalității

Figura 1. Rata natalității și fertilității în Republica Moldova, 1950-2012
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este înrăutățirea sistemului reproductiv, care menține la un nivel crescut pierderile reproductive ca un
rezerv important în formarea populației. Sănătatea
reproductivă la nivel internațional este recunoscută
drept una din componentele fundamentale necesare
dezvoltării umane. De ea depinde și sănătatea populației în întregime. Asupra înrăutățirii funcţiei de procreare influențează o mulțime de factori atât medicali,
cât și sociali. Începutul precoce activițății sexuale,
avorturile, libertatea controlului fertilității, emanciparea femeilor, răspândirea bolilor cu transmitere sexuală, sărăcia, șomajul și migrația necontrolată. Toți
acești factori au contribuit și continuă să contribuie
la formarea unui nou comportament social cu urmări
negative asupra sistemului de reproducere. Din an în
an crește numărul de femei și bărbați cu diferite afecțiuni a sistemului reproductiv, în majoritatea cazurilor dobândite în perioada de adolescență, care duc la
creșterea cuplurilor sterile, a diferitor forme de complicații a evoluției sarcinii și nașterii [14,17].
Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Sănătății pe parcursul ultimilor ani au întreprins un șir
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de măsuri orientate spre optimizarea asistenței medicale în domeniul planificării familiei și sănătății
reproductive. A fost elaborată baza legislativă, lansate programe naționale, educaționale și informaționale de asistență a gravidelor și nou-născuților, au
fost implementate asigurările obligatorii de asistență
medicală. În anul 1997 a fost adoptat Programul Național de Perinatologie, legea cu privire la ocrotirea
sănătății reproductive și planificarea familiei. A fost
implementat sistemul regionalizat de asistență perinatal din trei niveluri cu organizarea centrelor perinatale. În anul 2007 de către Ministerul Sănătății a
fost elaborată strategia de dezvoltare a sistemului de
sănătate 2008-2017, care prevede către anul 2017 reducerea ratei mortalității materne până la 13,3 decese
la 100 mii de copii născuți vii, a mortalității infantile
până la 6,3 și a mortalității copiilor până la 5 ani la
8,4 cazuri la 1000 născuți vii. Toate aceste măsuri au
contribuit la o reducere lentă a indicatorilor principali
a sănătății reproductive cu stoparea lor la cifre ce de
3- 4 ori depășesc aceeași indicatori în țările economic
dezvoltate (Figura 2) [14,17,18].

Figura 2. Dinamica evoluţiei pierderilor perinatale şi infantile în Republica Moldova, 1990-2012*
*Nota: mortalitatea perinatală și mortinatalitatea – la 1000 nascuți vii și morți, mortalitatea neonatală precoce și mortalitatea infantilă – la 1000 născuți vii.

Pierderile reproductive reprezintă criteriul obiectiv în aprecierea influenței factorilor medicali, biologici și sociali asupra sănătății femeii gravide și
nou-născuților, ele evidențiază prioritățile în domeniul
sănătății mamei și copilului. În anul 2012 în Republica Moldova la 39500 de nașteri au fost înregistrate
16078 de pierderi reproductive ce formează 1/3 din
toate produsele de concepere. Din sumarul pierderilor
reproductive unul din indicatorii principali ce caracterizează nivelul calității asistenței medicale a femeii
gravide și a fătului în timpul sarcinii și după naștere

sunt pierderile perinatale, care anual în lume constituie 6 milioane de decese (3.325.000 în perioada ante și
intranatale și 3 milioane în perioada neonatală precoce). În sumarul acestor pierderi perinatale un număr
semnificativ de decese prezintă copiii prematuri, care
în structura mortalității neonatale sunt responsabili de
60-70% și 1/3 din cea infantilă [14,18].
În fiecare an în toate țările lumii se nasc 131 milioane de copii, dintre care 13 milioane prematuri. Din
ei un milion decedează în perioada perinatală. Tratamentul și îngrijirea copiilor prematruri prezintă o
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problemă destul de complicată, dacă luăm în considerare că ei se nasc cu o patologie polisistemică, în
majoritatea cazurilor în evoluție destul de gravă ca
rezultat al imaturității [14,18].
Astăzi nașterea prematură continuă să fie una din
cele mai mari provocări ale obstetricii contemporane
și medicinii perinatale, dacă luăm în considerare pe
parcursul ultimilor 30 de ani, nu se observă o tendință
de scădere a acestor nașteri, rata lor menținându-se
la nivel de 10-15%. În Statele Unite ale Americii în

comparație cu anii ̒80 ai sec. trecut incidența nașterilor premature a crescut către anul 2010 cu 30%.
Factorii principali care au contribuit și continuă să influențeze asupra numărului de nașteri premature sunt
înrăutățirea sănătății reproductive și nu putem nega
rolul implementării noilor tehnologii în sistemul de
procreare-reproducerea asistată. Încercările interprinse în ultimile decenii de a micșora ratele nașterilor
premature în plan global inclusiv și în țările cu economie dezvoltată nu au avut succes (Figura 3) [17,18].

Nașteri premature, mii.

Nașteri premature în regiunile lumii, 2010
< 28 săptămâni
29-31 săptămâni
32-36 săptămâni

)
)

)

Numărul total
de nașteri (%
de nașteri
premature)

Figura 3. Naşteri premature în diferite regiuni ale lumii, 2010 (%).
Cu regret nici numeroasele preparate destinate
pentru stoparea contracțiilor uterine cum ar fi tocoliza îndelungată, folosirea adrenomimeticilor nu a demonstrat eficacitatea lor pe deplin din motivele complicațiilor adverse caracteristice acestor preparate.
Este cunoscut faptul că prematurii consumă imense
surse materiale pentru îngrijire, tratament atât în perioada neonatală, cât și pentru reabilitarea deficiențelor
tardive grave. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) costurile îngrijirii unui copil
prematur ajung până la 2000 $ zilnic. În Statele Unite
ale Americii costul îngrijirii unui copil prematur atinge cifra de 32320 $. Datele cheltuielilor sumate de
P. Stratulat în centrul de perinatologie a IMSP- Institutul Mamei și Copilului pentru îngrijirea unui copil
cu masa extrem de mică, greutatea sub 1000 gr. ajung
cifra de 181700 lei, dar în realitate au fost consumate
numai 20000 lei. Aceleași rezultate au fost obținute
și în Centrul Perinatal al Spitalului Clinic Municipal
Nr.1 din Chișinău [5,16,20].

Începând cu anii ̒60 ai secolului XX-lea, termenul de ,,copil prematur” a suferit diferite adaptări și
corectări fiind considerat prin naștere la termenul de
gestație sub 37 săptămâni și masa sub 2500 g ca limită superioară. Până în anul 1980 copiii născuți sub
1000 g nu erau considerați viabili și nu erau incluși
în statisticile naționale. Ca rezultat al progresului clinic și tehnico-științific obținut în ultimele decenii ale
secolului trecut, limita inferioară a masei copilului a
coborât treptat în timp, datorită următorilor factorii
care au contribuit la diminuarea mortalității copiilor
prematuri au: [18].
1. Dezvoltarea științei obstetricale și perinatale.
2. Implementara noilor tehnologii în activitatea
serviciului neonatologic.
3. Regionalizarea asistenței perinatale.
4. Administrarea glucocorticoizilor cu scop de
profilaxie a detresei respiratorii la făt și accelerarea
maturizării pulmonilor fetali.
5. Utilizarea preparatelor tocolitice.
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6. Folosirea surfactantului.
7. Utilizarea rațională a antibioticelor.
8. Îmbunătățirea îngrijirii copiilor în perioada
neonatală în secțiile de reanimare și terapie intensivă.
Pentru stabilirea corectă a prognosticului fetal s-a
introdus drept criteriu asociat greutatea corespunzătoare vârstei gestaționale. Rezultatele științifice obținute
în anii ‘60-‘70 ai secolului trecut în centrele perinatologice din țările nord europene au demonstrat că mortalitatea între prematuri poate fi micșorată inclusiv între
copiii cu masa extrem de mică (500-1000 g) [24].
După datele T. Markestad şi colab. (2005), din
696 copii cu masa extrem de mică la naştere, 27%

s-au născut morţi, 14% au decedat în perioada neonatală, 59% au fost transferaţi la etapa de îngrijire. Printre copiii născuţi cu o greutate sub 23 săptămâni, nu
au supravieţuit nici unul, din cei peste 23 săptămâni
au supravieţuit 16-39%, de la 25 săptămâni 66-80%,
de la 27 săptămâni 82-93% [12].
Într-o serie de publicaţii viabilitatea copiilor născuţi cu masa extrem de mică (500 g) atinge cifra de
14%, cu masa de la 800 g mai mult de 85%. Aceste
rezultate obţinute de unele centre perinatologice, au
fost rezultatul folosirii pe larg a corticosteroizilor,
surfactantului, ventilării pulmonilor în sala de naştere, sporirii ratei operaţiilor cezariene [1].
Tabelul 1

Mortalitatea şi morbiditatea nou-născuţilor în raport cu termenul de gestaţie (%)

24
25
26
27
28
29
30
31
32

40
70
75
80
90
92
93
94
95

70
90
93
84
65
53
55
37
28

25
30
30
16
4
3
2
2
1

25
29
30
36
25
25
11
14
3

8
17
11
10
25
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15
8
6
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5
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33
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Termenul de
gestaţie
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supravieţuire
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RDIU
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Hemoragie
intraventriculară
(%)
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(%)

Enterocolită
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(%)

Sursa: Actual Gyn 2009, Cehoslovacia

După cum reiese din tabelul 1, autorul acestei lucrări consideră limita supravieţuirii copiilor născuţi
prematuri începând cu termenul de gestaţie 24 săptămâni. Supravieţuirea acestor copii creşte proporţional
cu termenele de gestaţie, atingând către 28 săptămâni
de sarcină cifra de 90%. În acelaşi timp, autorul nu
constată deosebiri între termenele de gestaţie 24 – 28
săpt. în ceea ce priveşte nivelul morbidităţii acestor
copii, numai începând cu termenul de gestaţie 30
săpt. se conturează o scădere a complicaţiilor între
aceşti copii născuţi prematur [12,1].
Conform datelor Asociaţiei Medicilor Obstetricieni Ginecologi din SUA, creşterea viabilităţii copiilor cu masă extrem de mică (MEMN) a fost însoţită
de creşterea riscului de afectare a dezvoltării acestor
copii, cum ar fi: paralizia cerebrală, hemoragii intraventriculare, autismul, creşterea sepsisului, displaziei
bronhopulmonare [1].
În anul 1974, Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(OMS) a recomandat ca toţi copiii născuţi cu masa
mai mare de 500 g şi termenul de gestaţie 22 săptă-

mâni să fie consideraţi viabili şi incluşi în compartimentul statisticii oficiale a statului [24].
De la 01.01.2008, Republica Moldova a trecut la
noi standarde ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
(OMS), apreciind viabilitatea nou-născutului începând de la 500 g şi termenul de gestaţie 22 săptămâni,
conform ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 452 din 06.12.2007 [3].
În prezent, literatura autohtonă dispune de numeroase lucrări științifice ce abordează problema prematurității şi a sistemului de organizare a serviciului
perinatal în Republica Moldova. În principal, aceste
lucrări elucidează diferite aspecte ale nașterilor premature și a sănătăţii copiilor prematuri, născuți între
termenele de gestație 28-37 săptămâni [5].
După datele lui P. Stratulat, specialist bine cunoscut în rândul savanţilor europeni, mortalitatea perinatală în Republica Moldova între prematuri a scăzut
de la 213‰ în anul 2000 până la 135‰ - anul 2011.
Mortalitatea neonatală precoce în acelaşi interval de
timp s-a micşorat de la 100,2‰ până la 58,6‰.
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Au trecut cinci ani de la începutul înregistrării în
statistica departamentală a RM a copiilor născuți între
termenele de gestație 22-28 săptămâni. Pe parcursul
acestui interval de timp 2008-2012 în RM s-au născut
863 copii cu masă extrem de mică (500-1000 g). Astăzi noi nu dispunem de o analiză amplă a rezultatelor
nașterilor finalizate între aceste termene de gestație
și a copiilor năcuți cu masa (500-1000 g). Reieșind
din aceste considerente noi am efectuat un studiu scopul căreia a fost orientat spre elucidarea următoarelor
obiective: [3,4]
1. Stabilirea incidenței nașterilor premature (2228 săptămâni) în coraport cu numărul total de nașteri
și numărul de nașteri premature înregistrate în RM pe
parcursul anilor 2008-2012.
2. Determinarea factorilor principali de risc care
au dus la nașterea prematură între termenele de gestație 22-28 săptămâni.
3. Stabilirea nivelului de pierderi perinatale și a
ratei de supraviețuire a acestor copii dependent de termenul de gestație și masa nou-născutului.
4. În ce măsură nivelul de îngrijire a acestor copii
cu masa extrem de mică din centrele perinatologice
din RM corespund standardelor centrelor perinatale
din țările economic dezvoltate.
5. Aprecierea costului de îngrijire a unui copil
născut cu masa extrem de mică în condițiile de deservire ale centrelor perinatologice din RM.
6. Caracteristica complicaţiilor prematurităţii la
distanţă asupra stării de sănătate a copiilor născuţi cu
masa extrem de mică.
Pentru realizarea acestor obiective noi am efectuat un studiu între anii 2008- 2012 în care au fost
incluse 830 de femei care au născut 863 copii cu masă
extrem de mică, dintre care 66 de copii din sarcini
gemelare. Majoritatea nașterilor au avut loc în două
centre perinatologice din orașul Chișinău: Centrul

Mamei și Copilului și Spitalul Clinic Municipal nr.1,
unde sunt spitalizate gravidele cu iminenţă de întrerupere a sarcinii şi copiii născuţi prematuri cu masa
extrem de mică. În scopul elucidării factorilor care au
dus la nașterea prematură, conform unui chestionar,
au fost examinate datele din anamnesticul obstetrical-ginecologic cu evidențierea stării somatice generale și a complicațiilor sarcinilor actuale. Printre cele
mai frecvent întâlnite cauze care au provocat nașterile premature au fost avorturile spontane și artificiale, sarcinile stagnate în evoluție, infecțiile, condițiile
nocive de muncă, sarcină obținută prin reproducera
asistată, stresul [3,4].
Pentru studierea morbidității și mortalității copiilor la distanță a fost analizată documentația medicală
atât din secțiile de reanimare și terapie intensivă, cât
și din secțiile de reabilitare și cea din cadrul policlinicilor teritoriale. Între anii 2008-2012 în RM au fost
înregistrate 197384 de nașteri, inclusiv 9459 premature ceea ce constituie 4,8% din numărul total de nașteri. Incidența copiilor născuți între termenele de gestație 22-28 săptămâni a constituit 0,4% din numărul
total de nașteri și 9,1 din totalul nașterilor premature.
Conform vârstei, pacientele au fost repartizate în felul
următor: sub 18 ani – 45 paciente (5,4±0,78%); de
19-25 ani – 240 paciente (28,9±1,57%); 26 – 30 ani
– 328 paciente (39,5±1,69%); 31-35 ani – 165 paciente (19,9±1,39 %); 39-40 ani – 52(6,3±0,84%). Din
cele 830 femei sarcina căror s-a terminat cu naștere
prematură între termenele de gestație 22-28 sătămâni,
521 (62,8±1,68%) – proveneau din mediul rural și
309 (37,2±1,68 %) din mediul urban (p<0.001) [3,4].
Repartizarea pacientelor conform termenului de
gestație a fost următoarea: 22-24 săptămâni au născut 281 femei (33,9±1,64%), 25-26 săptămâni – 329
(39,6±1,69%), 27-28 săptămâni – 220 (26,5±1,53%)
(Figura 4).

Figura 4. Repartizarea gravidelor conform vârstei gestaţonale la naştere (%).
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La termenele 22-26 săptămâni au fost născuți 610
copii (70,7±1,55%), fapt ce a determinat rata înaltă
a deceselor perinatale. Per vias naturalis s-au născut 755 copii (87,5±1,13%), prin operații cezariene
108 (12,5±1,13%) (p<0.001). Analizând rezultatele perinatale am constatat că 863 copii născuți 283

(32,8±1,59%) au decedat antenatal, intranatal – 51
(5,9±0,80%), așa dar mortinatalitatea a constituit 3,9
la 1000 născuți vii și morți. Vii s-au născut 529, dintre
care 305 (57,7±1,68%) au decedat în perioada neonatală precoce, iar 95 copii (17,9±1,30%) în cea tardivă
(p<0.001) [3,4], (tab. 2).

Tabelul 2
Incidența nașterilor premature 22-28 săptămâni și pierderile perinatale printre copiii născuți cu masa
extrem de mică (500-100 g) în Republica Moldova, 2008 – 2012 (abs.,%)
Anul

2008
2009
2010
2011
2012
Total

Total născuți
cu masa
extrem de
mică
Nr
184
166
160
171
182
863

Decedați
antenatal
Nr
64
57
50
59
53
283

%
34,7
34,3
31,2
34,5
29,1
31,3

Decedați
intranatal
Nr
13
11
7
8
12
51

%
7,1
6,6
4,4
4,7
6,6
5,4

Un interes deosebit prezintă rezultatele dezvoltării copiilor născuţi cu masa extrem de mică
care au supravieţuit şi au fost externaţi la domiciliu
[21].
Pentru elucidarea acestei probleme au fost analizaţi 75 copii născuţi la termenele de gestaţie 26-28
săptămâni cu greutatea la naştere de la 500-1000 g
[3].

Decedați
neonatal
precoce
Nr
62
50
57
70
66
305

%
57,9
51
55,3
67,3
56,4
57,6

Decedați
neonatal
tardiv
Nr
25
20
19
15
16
95

%
23,4
20,4
18,4
8,8
13,7
17,9

Mortalitatea
perinatală
Nr
139
118
114
137
131
639

%
755,4
710,8
712,5
801,1
719,7
744,4

La 26 săptămâni de gestaţie s-au născut 32
(42,7±5,71%) copii, la 27-28 săptămâni – 43
(57,3±5,71%) copii. Din 75 copii, 27 (36,0±5,54%)
s-au născut după folosirea tacticii expectative cu durata perioadei alichidiene de la 36 până
la 192 ore. Prin operaţie cezariană au fost extraşi 12 (16,0±4,23%) copii, per vias naturalis – 15 (20,0±4,62%) copii, ceilalţi copii – 48

Figura 5. Rezultatele morbidităţii la distanţă asupra stării de sănătate a copiilor născuţi
cu masa extrem de mică
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(64,0±5,54%) s-au născut prin folosirea tacticii active (x2=8.4, gl=2, p<0.05).
Din 75 de copii externaţi la domiciliu, 9
(12,0±3,75%) au decedat pe parcursul primului an
de viaţă, 23 (30,7±5,33%) copii au prezentat risc
înalt de dezvoltare, 11 (14,7±4,09%) risc moderat, 22 (29,3±5,26%) copii - risc scăzut şi doar 10
(13,3±3,92%) copii corespund dezvoltării fiziologice
normale (Figura 5).
Rata prematurităţii în viitorul apropiat, luând în
considerare înrăutăţirea sănătăţii reproductive nu se
va schimba, însă implementarea noilor reforme organizatorice, cât şi a calităţii de deservire medicală a
femeilor gravide și a copiilor nou-născuţi cu masa extrem de mică 500-1000 g, în viitor ar putea contribui
la o supravieţuire mai sporită a acestor copii.
Aşadar, rezultatele studiului au demonstrat că pe
parcursul ultimilor cinci ani 2008 – 2012 incidența
nașterilor premature la termene de gestație cuprinse
între 22 – 28 săptămâni a constituit 0,42% din numărul total de nașteri și 9,2% din totalul de nașteri
premature. Ultimul indicator 9,2% depășește de 3 ori
rezultatele înregistrate în centrele perinatologice ale
țărilor economic dezvoltate.
Nivelul pierderilor perinatale între copiii născuți
cu masa extrem de mică este de 3 – 4 ori mai mare decât același indicator atestat în centrele perinatologice
ale țărilor economic dezvoltate.
Incidența copiilor născuți cu masa extrem de
mică între termenele de gestație 22-28 săptămâni pe
parcursul ultimilor 5 ani 2008 – 2012 nu au avut tendințe de scădere.
Acţiunile întreprinse în aspect organizatoric cât şi
îmbunătăţirii îngrijirii acestor copii, a dus la o scădere nesemnificativă a ratei mortalităţii perinatale de la
75,5% în anul 2008 până la 71,9% către anul 2012
şi o creştere redusă a supravieţuirii acestor copii de
la 22,4% până la 24,4%, ce poate fi explicată și prin
implementarea Protocolului Naţional „Naşterea Prematură”, începând cu anul 2012.
Printre cele mai frecvent întâlnite cauze care au
provocat naşterea prematură au fost (infecţia, anamneza obstetricală complicată cu avorturi spontane şi
artificiale, sarcini stagnate în evoluţie, naşteri premature, sarcini multiple spontane şi obţinute prin reproducere asistată). Luând în considerare faptul că până
la 25 de săptămâni de gestație nu a supraviețuit nici
un copil, reanimarea acestor nou-născuți trebuie să fie
exercitată numai la insistența părinților, dar cei născuţi morţi nu trebuie să fie incluşi în statistica oficială.
Pentru creșterea ponderii supraviețuirii și a copiilor cu masă extrem de mică centrele perinatologice
ale Republicii Moldova necesită o înzestrare mai performantă cu noi tehnologii, cât și asigurarea cu medicamentele necesare în tratamentul acestor copii. Cos-
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turile îngrijirii unui copil cu masa extrem de mică,
care a supraviețuit și externat la domiciliu a constituit
19,4 mii lei.
Cercetările științifice în domeniul nașterilor premature, inclusiv la termenele de gestație 22–28 săptămâni pe viitor trebuie să fie direcționate spre optimizarea conduitei sarcinii cu iminență de întrerupere,
perfecționarea conduitei nașterilor și a îngrijirii copiilor în perioada neonatală precum și pe parcursul
primilor ani de viață.
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Rezumat
Pierderile reproductive din punct de vedere al potențialului demografic se deosebesc de acele pierderi ce au loc în
alte grupe de vârstă, deoarece ele sunt pierderi ireparabile, pierderi ale potențialului uman la început de viață. În aspect
reproductiv, intelectual și al rezervelor umane apte de muncă, aceste pierderi reprezintă un capital uman irevocabil. În
articol sunt prezentate schimbările fenomenului demografic ce a avut loc la sfârșitul secolului XX în Republica Moldova
și evoluția natalității și fertilității în viitoarele decenii. Sunt analizați indicatorii pierderilor reproductive, care anual
constituie aproximativ 1/3 din numărul de nașteri. Pentru reducerea pierderilor reproductive sunt propuse un șir de acțiuni
atât organizatorice, cât și de caracter profilactic-curativ.
Cuvinte-cheie: pierderi reproductive, mortalitate perinatală, mortalitate maternă, potențial uman, schimbări
demografice
Summary: Reproductive losses - reserves to maintain population of the Republic of Moldova
Reproductive losses constitutes irreplaceable deficiency in vital potential of the population, such loss drastically
differs from mortality in other age groups because unborn fetes of dead infants mean irretrievable determent to human
capital. This paper documents an analysis of demographic changes in the Republic of Moldova established at the turn of
20-21 centuries, considered fertility and birth rates in the coming decades. The article presents the reproductive losses,
that annually represent about one third of the total number of births. To reduce reproductive losses suggested a number of
measures both organizational and preventive - curative nature.
Key words: reproductive losses, perinatal mortality, maternal mortality, human capital, demographic development.
Резюме: Репродуктивные потери - резервы для поддержания численности населения Республики Молдовы
Репродуктивные потери представляющие собой невосполнимую утрату жизненного потенциала популяции
принципиально отличаются от смертности других возрастных группах, поскольку нерожденные дети и умершие
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младенцы являются безвозвратной потерей человеческого потенциала. В статье представлены основные демографические изменения сложившаяся в Р. Молдове на рубеже 20-21 веков и рассмотрены показатели фертильности и
рождаемости на ближайшие десятилетия. Проанализированы репродуктивные потери, которые ежегодно составляют около одной трети из общего числа рождений. Для снижения репродуктивных потерь предложено ряд мер
как организационного так и профилактического - лечебного характера.
Ключевые слова: репродуктивные потери, перинатальной смертности, материнской смертности, человеческий потенциал, демографические изменения

Astăzi când în toată lumea se duc discuții aprinse
în ce privește complexul de acțiuni orientate asupra
stopării declinului demografic, procesele ce au loc în
domeniul reproducerii umane necesită o atenție deosebită atât în aspect numeric, cât și calitativ.
Noile schimbari în comportamentul reproductiv,
care au avut loc în majoritatea statelor europene începând cu a 2-a jumătate a sec. XX-lea s-au manifestat cu
clare tendințe spre micșorarea reproducerii populației
inclusiv și în fostele Republici ale Uniunii Sovietice.
Pe parcursul ultimilor decenii rata natalitații s-a micșorat semnificativ, îndeosebi în țările îndustrial dezvoltate. Declinul fertilității a devenit cauza principală
a regimului îngust de reproducere a populației. Republica Moldova nu face excepție în ce privește evoluția
fenomenului demografic pe plan european, deosebirea
esențială fiind doar în ritmurile cu care decurg aceste
procese. Astfel, perioadele de tranziție demografică în
statele europene s-au desfașurat pe parcurs de secole,
pe când în RM în timp de câteva decenii.
În viitor evoluția numărului populației în prima
jumătate a sec. XXI în mod hotarâtor va fi influențată de faptul că în perioada respectivă vor intra generațiile puțin numeroase născute după anii 1990. Ele
vor determina efectivul populației feminine de vârstă
fertilă și implicit numărul de copii născuți în urmatoarele decenii.

Pe parcursul ultimilor 20 de ani rata natalității a
scăzut în Republica Moldova mai mult de 2 ori, numărul nașterilor s-a micșorat de la 94,7 mii în anul 1986 la
39,8 mii în 2012, îndicii fertilității s-au redus aproape
de 3 ori în prezent neasigurând măcar simpla înlocuire
a generațiilor. Sporul natural al populației începând cu
anul 1997 este în permanentă scădere (fig. 1).
Indicii mortalității generale, care pe parcursul ultimelor decenii depășeau rata natalității, abia în anul
2011 s-au echivalat cu nivelul ratei natalității.
Dacă rata totală de fertilitate – numărul de copii
la o femeie de vârstă fertilă - se va păstra pe parcursul următoarelor decenii, ceea ce nu e exclus, atunci
populația fertilă conform rezultatelor prognozei elaborate de ONU se va micșora către anul 2025 și va
atinge cifra de 886,2 mii și 546,6 în anul 2050 [7, 11].
Astăzi paralel cu scăderea ratei natalității se constată o înrăutățire a sistemului de procreare care menține la un nivel crescut pierderile reproductive ca un
rezerv important în formarea populației.
Este bine cunoscut că starea sănătății publice inclusiv funcției reproductive este o succesiune a informației ereditare de la o generație la alta și reprezintă
indicatorii bunăstării unei societăți.
Asupra înrăutățirii sănătății reproductive au influențat și continue să influențeze o mulțime de factori
atât medicali cât și sociali. Începutul precoce a activi-

Figura 1. Dinamica evoluției ratei natalității și mortalității în R. Moldova, 1950 - 2010
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tății sexuale, libertatea controlului fertilității, răspândirea idiologiei de emancipare a femeilor și a bolilor
cu transmitere sexuală, creșterea numărului sarcinilor
și nașterilor în afara căsătoriei, tendințe spre formarea
tardivă a familiei cu limita de largire a ei. Toți acești
factori au contribuit la formarea unui nou comportament sexual cu urmări negative asupra sistemului
de reproducere. Procesele demografice au provocat
modificări ale normelor și orientărilor reproductive
de la modelul reproductiv al familiei cu doi și mai
mulți copii la modelul familiei cu un copil. Dacă la
începutul secolului XX femeia avorta ¼ din sarcini,
astăzi ¾ și mai mult. Nu putem exclude și influența
negativă a schimbărilor din ultimele decenii în ce privește nivelul de trai a populației, șomajul și exodul
migrațional.
Din an în an crește numărul de femei și bărbați
cu diferite afecțiuni a sistemului reproductiv, în majoritatea cazurilor dobândite încă din perioada de
adolescență, care duc la creșterea cuplurilor sterile,
a diferitor forme de complicații a evoluției sarcinii și
nașterii. Toate aceste determină sporul crescut al mortalității, morbidității și invalidității copiilor născuți.
Astăzi mai mult de 70% de femei gravide suferă de
unele boli somatice sau complicații obstetricale a sarcinii și nașterii, fiecare al 3-lea copil se naște bolnav.
Anul 2014 va marca a 20-a aniversare a Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare
(CIPD), care s-a desfășurat la Cairo în perioada 5-19
septembrie 1994.
Această conferință care a întrunit peste 10000 de
reprezentanți din 179 de state, poate fi apreciată ca
una din cele mai prestigiose forumuri consacrate problemelor demografice și a reproducerii umane.
La această conferință a fost elaborat programul
de acțiuni, care recomanda întregii comunități internaționale o serie de obiective importante privind populația și dezvoltarea, inclusiv obiective calitative și
cantitative ce se condiționează reciproc și care sunt
de o importanță majoră pentru atingerea scopurilor
expuse. În programul de acțiune pentru prima dată
țările din întreaga lume au ajuns la înțelegere comună
că eforturile din domeniul dezvoltării trebuie concentrate asupra calității vieții și bunăstării populației. O
atenție deosebită în Programul de Acțiune a Conferinței a fost acordată sănătății reproducerii, ea fiind o
condiție de bună stare fizică, mentală și socială.
Sănătatea reproducerii presupune posibilitatea și
libertatea oamenilor de a se reproduce. Aceasta implică drepturile femeilor și a bărbaților de a fi informați
și de a avea acces la metodele de planificare familială
sigure, eficiente, acceptabile pentru a-și controla fertilitatea, dreptul de a avea acces la serviciile de ocro-
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tire a sănătatii, care să permită femeilor parcurgerea
cu siguranță a perioadei de sarcină și naștere nu numai a unui copil viu, dar și sănătos. Sănătatea reproducerii inglobează și sănătatea sexuală, îmbunătățirea
sănătății vieții și a relațiilor personale.
Guvernul Republicii Moldova pe parcursul ultimilor ani a întreprins un sir de măsuri orientate spre
raționalizarea și optimizarea sistemului de asistență
medicală în domeniul planificării familiei și sănătății
reproductive pentru un comportament sexual-reproductiv cât mai sigur și responsabil de sănătatea de
procreare a populației. A fost elaborată baza legislativă, lansate programe naționale, educaționale și informaționale, noi forme organizatorice de asistență
gravidelor și nou-născuților. Începând cu anul 1988
sănătatea mamei și copilului este declarată drept
o direcție prioritară de către Guvernul Republicii
Moldova. Se elaborează și se implementează primul
Program Național “Fortificarea asistenței medicale
perinatale în Republica Moldova”. Prin strategiile
acestui program au fost elaborate politicile naționale în asistență medicală perinatală, efectuată regionalizarea asistenței perinatale, constituind din 3
nivele, instruirea colaboratorilor, crearea sistemului
internațional de monitoring și evaluare, înzestrarea
cu aparataj și utilaj medical centrele perinatale.
Au fost elaborate ghiduri naționale și protocoale de
conduită, sau realizate un șir de proiecte orientate spre
îmbunătățirea calității de deservire a mamei și copilului. S-au implementat asigurările obligatorii de asistență medicală ce a permis accesul garantat și gratuit al
fiecarei gravide la serviciile medicale de calitate.
În anul 2007 de către Ministerul Sănătății a fost
elaborată strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate 2008-2017, care prevede către anul 2017 reducerea ratei mortalității materne până la 13,3 la 100000
de copii născuți vii, a ratei mortalității infantile pânăla 6,3 la 1000 nou-născuți vii, a mortalității copiilor
pâna la 5 ani la 8,4 cazuri la 1000 de copii.
Toate aceste acțiuni întreprinse de Guvern și Ministerul Sănătății au contribuit la îmbunătățirea indicatorilor principali a sănătății reproductive care pe
parcursul anilor 1990-2012 au avut o evoluție lentă de
scădere cu stabilizarea lor între anii 2007-2012 la cifre
care de 3-4 ori depășesc aceeași indicatori în țările europene industrial dezvoltate (figura 2, 3).
Anual în lume se nasc 131 de milioane de copii.
Pierderile perinatale constituie 6 milioane, dintre care
3 milioane decedează ante sau intranatal și 3 milioane
neonatal. Pe fondalul scăderii natalității în Republica Moldova mortalitatea perinatală a avut o tendință
lentă de scădere de la 15,8‰ în anul 1990 până la
11,6‰ în 2012. Mai semnificativă e scăderea morta-
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Figura 2. Pierderile perinatale în Republica Moldova, 1990-2012

Figura 3. Pierderile perinatale în Finlanda, 1987-2011
lității neonatale precoce de la 7,3‰ în 1990 până la
4,9‰ în 2012. Trebuie de menționat că în indicatorii
din anul 1990 nu erau incluși nou-născuții vii și morți
cu masa de 500-1000 g, aceștea fiind înregistrați ca
avorturi tardive. Mai puține schimbări au avut loc în
ce privește mortinatalitatea, care până în prezent are
tendințe de creștere formând aproape 50% din mortalitatea perinatală.
Ameliorarea situației în domeniul sănătății reproductive în Republica Moldova se desfășoară cu dificultăți și cu un procent considerabil de deficiențe,
ceea ce agravează problemele societății, având consecințe negative asupra comportamentului demografic
al întregii populații.
Păstrarea fiecărei sarcini dorite, nașterea unui copil sănătos trebuie să prezinte principala problemă a
politicii sociale și a medicinii reproductive.

Noțiunea de pierderi reproductive până azi nu are
o definiție clară, sub această noțiune subînțelegem
toate productele de concepere nerealizate până la sfârșit atât în timpul sarcinii și nașterii, cât și pe parcursul
primului an de viață a copilului născut (figura 4).
Anual în Republica Moldova se înregistrează
1200 sarcini ectopice, numărul cărora crește din an
în an, 3082 de avorturi spontane și sarcini oprite în
evoluție, 10312 de avorturi la cerere, 542 de avorturi
după indicații medicale, 142 din motive sociale, 450
de decese a nou-născuților în perioada ante, intra și
neonatală, 350 copii decedați în primul an de viață.
Așa dar pierderile reproductive ating anual cifra de
16078 cazuri, 1/3 din toate produsele de concepere.
Pe parcursul anilor 1991-2012 în Republica Moldova
au fost înregistrate 997.195 de nașteri și 583.000 de
pierderi reproductive.
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Figura 4. Reprezentarea grafică a structurii pierderilor reproductive

Figura 5. Incidența întreruperilor de sarcină la 100 nou-născuți în Republica Moldova, 1991-2012

La 1000 femei în vârsta de 15-49 ani

La 100 născuți-vii

Figura 6. Incidența avorturilor în Republica Moldova 1995-2012
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Cifrele statistice a incidenței avorturilor în Republica Moldova cu regret nu reflectă numărul real de
sarcini întrerupte deoarece o mare parte din acestea
nu sunt înregistrate. Dar incidența avorturilor prezentate de organele statale din Republica Moldova
cu mult depășește acest indicatori în țările industrial
dezvoltate (Franța, Suedia, Finlanda).
Nu se observă o scădere a numărului de avorturi
la adolescente. Fiecare a 11-a întrerupere de sarcină
are loc la o pacientă cu o vârstă de 15-18 ani. Din numărul total de paciente ce întrerup sarcina la cerere,
18% erau primigeste (fig. 5).
În anii ‛60 ai secolului XX a fost propusă noțiunea de planificare a familiei și folosirea pe larg a
metodelor de contracepție. Planificarea familiei definește capacitatea persoanei sau a cuplului de a anticipa numărul dorit de copii, la timpul potrivit și în
intervalul dorit dintre nașteri. Sănătatea reproductivă
permite femeilor și bărbaților de a fi informați și de a
avea acces la metode simple și eficiente, accesibile și
acceptabile de planificare familială, pe care să le poată alege, precum și dreptul la acces la serviciile medicale corespunzătoare cerințelor medicale ce permit
femeii parcurgerea în siguranță a sarcinii și nașterii.
Cu regret, structurile medicale organizate de Ministerul Sănătății în acest domeniu nu pe deplin și-au
realizat acele funcții importante incluse în noțiunea
planingului familial.
Analiza cazurilor de deces matern și perinatal
constată un șir de neajunsuri în ce privește calitatea
de deservire a gravidelor, parturientelor, lăuzelor și
nou-născuților atât la nivel primar cât și în staționar.
Din totalul cazurilor de deces matern jumătate au
fost condiționate de diferite probleme de ordin socioeconomice, totodată se păstrează o pondere înaltă și a
complicațiilor directe obstetricale. Analiza complexă
a deceselor materne a evidențiat că 1/3 din ele au putut fi evitat (fig. 6).
Medicina este o știință în continuă schimbare ce
necesită revizuirea periodică a teoriilor și practicilor
existente, inclusiv și a principiilor de organizare, gestiune a bunăstării sănătății populației. Serviciul medical
în domeniul sănătății mamei și copilului pe fondalul
scăderii natalității necesită o modernizare atât la nivel
primar, cât și spitalicesc, cu implementarea unor noi
forme organizatorice orientate spre optimizarea calității serviciului medical și a raportului cost-eficiență.
Pierderile reproductive din punct de vedere a
potențialului demografic, principial se deosebesc de
acele pierderi ce au loc în alte grupe de vârstă, deoarece ele sunt pierderi ireparabile, pierderi a potențialului uman la început de viață. În aspect reproductiv,
intelectual și a resurselor umane apte de muncă, aceste pierderi prezintă un capital uman irevocabil.
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Cu regret, până astăzi nu există metodologie unică pentru aprecierea (estimarea) pierderilor reproductive ce nu permit de a cunoaște veridicitatea nivelului
și a structurii acestor pierderi ce exclude posibilitatea
de a dispune de o analiză sistemică corectă.
Luând în considerație dependența înaltă a procesului de procreare și a pierderilor reproductive de
factorii socio-economici, politicile demografice trebuie să fie orientate spre creșterea statutului social și
îmbunătățirea vieții populației. Nu prin creșterea indemnizațiilor, dar prin creșterea salariilor suficiente
pentru un trai decent. Pentru aceasta trebuie de ridicat
nivelul de trai al populației și înlăturat stresul social.
Problema stratagică a sistemului de sănătate la momentul actual este de a folosi toate posibilitățile de
îmbunătățire a potențialului reproductiv al populației, a întări sănătatea de procreare a femeiei, a păstra
fiecare sarcină dorită și fiecare copil născut. Astăzi
țara are nevoie de elaborarea unei strategii naționale
în domeniul populației, care trebuie să fie complexă,
coerentă, unitară, realistă. Redresarea natalității nu va
putea fi realizată decât printr-un ansamblu de măsuri,
componenta dominantă fiind cea de natură stimulativă: susținerea economică a copilului, a familiei cu
copii – alocații, indemnizații, credite preferențiale locative, reduceri de taxe și impozite, accese la creșe și
grădinițe, cantine școlare, rechizite școlare etc. Experiența unor țări (ex. Franța) demonstrează că îmbinarea stimulentelor financiare directe cu serviciile adresate copilului și familiei cu copii este mai eficientă
decât utilizarea exclusivă a stimulentelor financiare.
Dacă măsurile economice pot avea un rol major,
alte componente ale strategiei ar trebui să vizeze statutul copiilor și al familiei cu copii în societate. Rolul
școlii, bisericii, mass-media, societății civile, cercetării științifice ar trebui să fie major în crearea acestei
componente.
Pentru reducerea mortalității, programele care
urmează a fi elaborate și aplicate ar trebui să vizeze
calitatea asistenței medicale, accesul la asistență medicală, precum și programe de informare a populației
asupra factorilor de risc. Creșterea gradului de instruire a populației va acționa și în direcția îmbunătățirii
stării de sănătate și, la ridicarea nivelului de trai.
Profunzimea de mai departe a proceselor de
transformare demografică va determina un puternic
impact social, economic, politic și cultural, încât devine parte esențială în analiza și dezvoltarea politică
a unei societăți.
Pierderile reproductive prezintă criteriul obiectiv
în aprecierea influenței factorilor medicali, biologici
și sociali asupra sănătății femeii gravide și a nou-născuților și evidențiază prioritățile în domeniul sănătății
mamei și a copilului.

Științe Medicale
Medicina este o știință în continuă schimbare, ce
necesită reviziunea periodică a teoriilor și practicilor
existente cu privire la principiile de organizare, gestiune, evaluare, asigurarea calității și securității și prin
urmare a bunăstării sănătății populației. Astăzi, cred
că serviciul medical în domeniul sănătății mamei și
copilului necesită o modernizare atât la nivel primar
cât și în staționar cu implementarea unor noi forme
organizatorice orientate spre oportunizarea calității
serviciului medical
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PARTICULARITĂŢI MORFOFUNCŢIONALE ALE COMPLEXULUI
PLACENTAR AL NOU-NĂSCUŢILOR PREMATURI
CU RETARD DE DEZVOLTARE INTRAUTERINĂ
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Rezumat
Rezultatele studiului morfologic au stabilit, că criteriul de bază al dezvoltării RDIU la nou-născuţii prematuri este
evoluţia placentopatiei în rezultatul modificărilor lezionale evoluate din start sau în timp cu instalarea disfuncţiei circulatorii fetoplacentare ca manifestare a insuficienţei cronice a complexului placentar.
Cuvinte-cheie: nou-născuţi prematuri, retard de dezvoltare intrauterină, complex placentar
Summary: Morphofunctional peculiarities of placental complex of premature babies with intrauterine growth
retardation
The results of morphological study have shown that the basic criterion of IUGR development in preterm babies is
the result of placentopathy evolution in lesion development assessed at the beginning or along with the fetoplacental
circulatory dysfunction as a manifestation of chronic insufficiency of placental complex.
Key words: premature babies, placental complex, intrauterine growth retardation
Резюме: Морфофункциональные особенности плацентарного комплекса недоношенных новорожденных с задержкой внутриутробного развития
В результате морфологического исследования установлено, что основным критерием в развитии ЗВУР у недоношенных новорожденных является плацентопатия как результат исходных или наступивших во временном
аспекте структурных изменений с установлением фетоплацентарной дисфункции кровообращения как проявление хронической недостаточности плацентарного комплекса.
Ключевые слова: недоношенные новорожденные, плацентарный комплекс, задержка внутриутробного развития

Introducere. Retardul de dezvoltare intrauterină
(RDIU) rămâne a fi o problemă nerezolvată în morbiditatea şi letalitatea neonatală, inclusiv la nou-născuţii prematuri, care suportă tulburări severe ale diverselor organe şi sisteme de organe comparativ cu
nou-născuţii normotrofi [2]. Dereglările structurilor

placentare induse de tulburările circulatorii placentare sunt determinante în dezvoltarea RDIU la nou-născuţii maturi [1]. Totodată, luând în cont, că elementele structurale placentare se modifică pe parcursul
sarcinii, în funcţie de termenul de gestaţie [3], este
importantă aprecierea tulburărilor circulatorii la dife-
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rite nivele ale circulaţiei uteroplacentare şi fetoplacentare.
Scopul studiului vizează elucidarea particularităţilor morfofuncţionale structurale ale circulaţiei utero-placento-fetale în cadrul evoluţiei RDIU la fătul
prematur.
Material şi metode. Explorărilor morfologice
au fost supuse 30 complexe placentare la termenul
de 28-36 săptămâni gestaţionale, fiind repartizate
în 2 loturi: lotul de studiu (n=15 cazuri) şi lotul de
control (n=15 cazuri). S-au utilizat metodele de morfometrie (organometrie, macrometrie) şi investigaţii
histologice prin coloraţia cu H&E. Probele tisulare
se fixau în sol. Formol de 10% şi se procesau conform standardului morfopatologic utilizând reţelele
automatizate de procesare chimică „DIAPATH” şi
de coloraţie „Raffaello”. Examinarea histologică s-a
efectuat prin microscopia convenţională cu utilizarea
microscoapelor: Calr Zeiss şi Micros. Imaginile – Canon PowerShot A1000IS, captate în format – JPEG.
Analiza statistică s-a efectuat prin metoda variaţională ale pachetului de Soft STATISTICA 7.0. al companiei StatSoft. Inc (SUA), 2006.
Rezultate. Modificările atestate în placentele examinate, la nivelul spaţiilor interviloase, care reflectă
aspectele circulaţiei uteroplacentare, adesea se manifesta prin stază sanguină interviloasă preponderent în
zonele bazale şi medii. Tot aici se detectau anevrisme
interviloase funcţionale, în formă de lacune, goluri
interviloase, uneori fiind parţial circumscrise de mici
atelectazii ale vilozităţilor terminale, iar intralacunar
se detectau trombi aderenţi fibrino-eritrocitari, proeminenţi parţial în lumenul anevrismelor interviloase
(Fig. 1). Avansarea dereglărilor circulatorii se manifesta perifocal prin prezenţa atelectaziilor vaste placentare cu reducerea substanţială a spaţiilor interviloase adiacente, evoluând în atelectazii sau zone de
aglutinare vilozitară. În unele cazuri era prezentă o
stază în reţeaua corionului vilar pe diverse arii, totodată, manifestând ectazii ale reţelei vasculare vilozitare intermediare şi mai puţin tronculare. De asemenea, la acest nivel s-au atestat şi zone afuncţionale,
inclusiv infarcte ischemice manifestate prin necroză
totală a corionului vilar şi lipsa circulaţiei materne
interviloase, precum şi a celei fetale la nivelul corionului implicat (Fig. 2). În divers raport s-au atestat şi
procesele distrofice, în particular, calcifierile, care în
zona bazală au înregistrat o răspândire macrofocală
sau, în aria parenchimului placentar, manifestându-se
prin depuneri dispersate ale sărurilor de calciu. Fenomenele atestate, în opinia noastră, reflectă dereglările
circulatorii uteroplacentare şi durata lor. În aceste cazuri, placenta manifesta un divers grad de hipoplazie
atât în conformitate cu aspectul cotiledoanelor, cât şi

49
după volumul şi greutatea placentei. Spaţiile interviloase relevau o funcţionalitate suficientă, deoarece
nu s-au constatat zone de comprimare a corionului,
însă reţeaua vasculară la nivelul vilozităţilor intermediare şi tronculare manifesta o ectazie variată, mult
mai frecventă în cazurile de anevrisme şi caverne. În
lumenul vaselor vilozităţilor tronculare, în paralel cu
ectaziile, în unele probe, s-a atestat şi prezenţa trombilor intravasculari.
Prin urmare, modificările atestate sunt direct
proporţionale particularităţilor fluxului sanguin în
spaţiile interviloase bazale determinate de cele localizate la nivelul vaselor spiralate. Acestea pot induce
evoluţia aspectelor anevrismale interviloase în cazul
fluxului sanguin hipertensiv, precum şi diminuarea lor
în fluxul sanguin redus, ce în mare măsură determină
dereglările reologice şi apariţia trombilor sau a infarctelor coriovilozitare placentare ceea ce, treptat, induce
instalarea dereglărilor circulatorii hipertensive în reţeaua fetoplacentară. În placentele cu infarcte ischemice
ale grupurilor de vilozităţi tronculare au fost observate
unele ectazii minime ale arterelor ombilicale.
Astfel, în baza celor atestate, ţinem să remarcăm
faptul, că evoluţia modificărilor atestate caracterizează instalarea unei insuficienţe placentare bazate pe
dereglările circulaţiei uteroplacentare cu reflecţiune
asupra circulaţiei coriovilozitare şi respectiv, în artera
ombilicală.
Particularităţile morfopatologice ale corionului
vilar, în particular, al vilozităţilor coriale intermediare şi distale, care reflectă aspectul funcţional al barierei fetoplacentare, în paralel cu aspectele normale,
au relevat aşa particularităţi cum sunt: dismaturiţia
şi discronismul structural vilozitar, variaţii de vascularizare, predominarea vilozităţilor de tip intermediar, adesea cu stromă laxă. Tot aici, erau prezente
şi fenomene de migrare a capilarelor spre periferia
vilozităţilor, astfel, reducând considerabil bariera vilozitară. Spaţiile interviloase de asemenea erau mult
mai reduse, fiind prezente şi leziuni ale sinciţiului
cu prezenţa depunerilor de fibrinoid. În paralel cu
aglomerările de fibrinoid, s-au atestat şi vilozităţi cu
accentuarea proceselor sclerogene la nivel de stromă
cu reducerea capilarelor, iar la nivelul sinciţiului fiind
observate proliferări cu neoformarea unor microvilozităţi, ceea ce reflectă persistarea unor modificări de
neoformare a vilozităţilor terminale ca particularităţi
compensatorii. În aceste cazuri spaţiile interviloase
adesea erau reduse. În reţeaua capilară vilozitară s-a
relevat congestie hipertensivă în prezenţa unei circulaţii normale materne la nivelul intervilos. În paralel,
s-au relevat dilatări varicoase semnificative ale reţelei venoase în vilozităţile intermediare. În cazurile de
colabare sau infarcte la nivelul corionului vilar inter-
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mediar, odată cu ectaziile asincrone interviloase şi
ale vaselor vilozitare, la nivelul acestora, s-au relevat
pretrombi şi trombi eritrocitari.
Comparativ cu cazurile de predominare a dereglărilor uteroplacentare mai frecvent s-a atestat ectazia venelor şi arterelor corionului vilar troncular,
aceasta fiind mai accentuată în vasele corioamnionului placentar şi, în divers raport, fiind însoţită de ectazia hipertensivă a arterei ombilicale.
O altă particularitate constatată sunt displaziile
vasculo-coriovilozitare atestate în 3 cazuri, în special cele hemangiomatoase de tip cavernos (Fig. 3) cu
implicarea vilozităţilor de ordin terminal şi intermediar, fiind secondate de ectazii varicoase ale vaselor
venoase şi arteriale, însă acestea manifestau un caracter microfocal zonal sau dispersat, fiind întâlnite
în diverse zone ale placentei. Atenţionăm, că în zonele respective s-a atestat o ectazie arteriovenoasă la

nivelul corionului intermediar şi unor segmente ale
corionului troncular.
Deasemenea, s-au atestat şi particularităţi ale
vascularizării corionului vilar troncular şi mai puţin
celui intermediar, care s-au manifestat prin hipertrofie stenozantă sau obliterantă a reţelei arteriale (Fig.
4). Concomitent modificărilor atestate, adesea erau
relevate ectaziile vaselor venoase: cu cât gradul de
stenozare arterială a fost mai pronunţat, cu atât vasele
venoase erau mai ectaziate.
Printre displaziile vasculare atestate la nivelul
corionului vilar în unele cazuri au fost relevate şi
anevrisme ale vaselor venoase tronculare. Acestea
fiind observate odată cu predominarea angiopatiei
hipertrofico-stenozante la nivelul vilozităţilor tronculare, cât şi a celor intermediare (Fig. 5). În zonele respective s-a atestat de asemenea prezenţa unui corion
vilar sărac în vilozităţi terminale.

Fig.1. Anevrism intervilos (1) cu prezenţa
atelectazei interviloase pseudoinfarctice (2)
şi prezenţa ectaziilor (→) vasculare venoase
a corionului vilar. ×25. Coloraţie H&E

Fig. 2. Infarct ischemic în zona bazală. ×25. Coloraţie H&E

Fig. 3. Hemangiom cavernos corio-vilos ×100.
Coloraţie H&E

Fig. 4. Angiopatie hipertrofico-obliterantă a vilozităţilor coriale intermediare. ×100. Coloraţie H&E
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Conform analizei comparative s-a stabilit că
modificările lezionale în lotul de studiu au constituit 0,78±0,06, iar în lotul-martor acestea au alcătuit
0,1±0,04, ceea ce relevă o deosebire între loturi la nivel de 5% (p<0,05) (Fig. 6).
După cum se observă din datele prezentate în Figura 7 în lotul de studiu leziunile histopatologice în
funcţie de zona de localizare au constituit: în cordonul ombilical - 0,6±0,13; în corionul vilar - 0,9±0,07
şi în zona interviloasă - 0,8±0,1. Astfel, în placentele
din lotul de studiu, cele mai severe leziuni histopatologice se atestă în corionul vilar şi în spaţiul intevilos, spre deosebire de leziunile histopatologice localizate în cordonul ombilical (p<0,05). În lotul-martor
leziunile histopatologice în cordonul ombilical, corionul vilar şi zona interviloasă au constituit 0,07±0,07;
0,2±0,1 şi 0,07±0,07, respectiv, fără semnificaţie statistică (p>0,05) (Fig. 8).

Fig. 5. Anevrism gigant al vasului venos al
vilozităţii tronculare × 100. Coloraţie H&E.

Fig. 6. Date comparative ale leziunilor histopatologice în placente în cadrul loturilor, unde 1 – lotul de
studiu, 2 – lotul-martor

Fig. 7. Date comparative ale leziunilor histopatologice în componentele placentare în lotul de studiu,
unde 1 – cordonul ombilical, 2 – corionul vilar, 3 –
zona interviloasă

Fig. 8. Date comparative ale leziunilor histopatologice în componentele placentare în lotul-martor, unde
1 – cordonul ombilical, 2 – corionul vilar, 3 – zona
interviloasă

Frecvența leziunilor histologice

Frecvența leziunilor histologice

Leziuni histopatologice

Ţinem să menţionăm că modificările de angiopatie hipertrofico-stenozantă caracterizează cu predilecţie instalarea dereglărilor circulatorii la nivelul
fetoplacentar, deci în segmentele corionului vilar
troncular şi vasele corioamnio-ombilicale, care, de
regulă, s-au atestat atât concomitent cu dereglările
circulatorii uteroplacentare şi placentare coriovilozitare, precum şi separat, uneori fiind prioritare în
examinările histologice.
Prin urmare, totalitatea modificărilor atestate macroscopic şi histologic ne demonstrează că în evoluţia RDIU fetal, în complexele placentare, are loc o
gamă largă lezionară după etiologie şi caracter care,
respectiv, induce dezvoltarea unei placentopatii cu
efect tardiv clinic manifestată prin dereglările circulatorii evoluate la diferite nivele ale complexului
placentar cu reflecţiune asupra dispozitivului vascular ombilical.
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Aşadar, rezultatul investigaţiilor morfologice
ne demonstrează, că criteriul de bază în RDIU este
evoluţia placentopatiei ca rezultat al modificărilor
lezionale evoluate din start sau în timp cu instalarea
disfuncţiei circulatorii fetoplacentare ca manifestare
a insuficienţei cronice a complexului placentar.
Concluzii
1. Cercetările asupra morfologiei complexului
placentar în RDIU fetal în perioada de gestaţie 28-36
s/g au demonstrat prezenţa placentopatiei cu dereglări morfofuncţionale structurale şi circulatorii, cu
evoluţia clinică a insuficienţei cronice uteroplacentare şi coriovilozitare placentare, în divers raport cu
reflecţiune asupra circulaţiei fetoplacentare, în special a celei arterial-ombilicale.
2. Rezultatele comparative morfopatologice ne
demonstrează că mecanismul morfofuncţional principal în progresarea disfuncţiei placentare cu reflecţiune asupra fătului este constituit de instalarea dereglărilor circulatorii în vasele vilozităţilor tronculare

secondată de cea la nivelul plăcii corioamnionale şi
vasele arteriale ombilicale.
3. Prin analiza statistică a coraportului lezional
s-a constatat că leziunile morfopatologice responsabile de instalarea insuficienţei circulatorii placentare
se localizau cu predilecţie în corionul vilar şi spaţiul
intervilos (p<0,05), fiind determinate de modificările
fluxului sanguin în zona uteroplacentară.
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Rezumat
Simularea este arta de a face ca evenimentele artificiale să pară a fi reale prin imitarea unor cazuri medicale rare
din obstetrică. Obiectivul studiului a constat în aprecierea importanței instruirii prin simulare în urgențe obstetricale. În
cadrul Centrului de Simulare, IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC), Republica Moldova pe parcursul perioadei
iulie-decembrie 2014, au fost petrecute 11 cursuri de simulare, fiind instruite 134 de persoane. Echipele formate au fost
multidisciplinare, fiind prezentate 5 scenarii clinice. Pentru a aprecia gradul de satisfacție a personalului medical implicat în procesul de simulare, a fost elaborată o anchetă anonimă, care a inclus 43 de întrebări, fiind propuse 5 variante de
răspuns (acord total, acord, acord parțial, dezacord parțial, dezacord total). Au fost intervievați 78 de specialiști: 41 de
medici (52,6%) și 37 de asistente medicale (47,4%). S-a specificat că scenariile propuse au fost bine adaptate și aproape
de realitate (78 din cazuri – 100%). Pentru 77 de persoane (98,7%) s-a schimbat viziunea asupra metodei de instruire
profesională. Astfel, simularea a permis, implementarea în condițiile Republicii Moldova a programelor de training în
educarea personalului medical în luarea deciziilor prompte, pentru dezvoltarea siguranței pacientei.
Cuvinte-cheie: simulare, urgențe obstetricale, comunicare
Summary: Simulation as a training process in obstetrics emergencies
Simulation is the art of making artificial events appear to be real by imitating important or rare clinical cases in
obstetrics.The aim of the study was to assess the importance of training by simulation in obstetric emergencies. A
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number of 11 courses of simulation, were spent between july-december 2014. The simulation was done in the Center of
Simulation, Institute of Mother and Child, Chisinau, Republic of Moldova. Teams were multidisciplinary. Five clinical
scenarios were presented. The anonymous survey, that included 43 questions was developed to assess the degree of
satisfaction of medical personnel involved in the simulation. Five possible answers (strongly agree, agree, partially agree,
partially disagree, strongly disagree) were proposed. 78 participants were interviewed: 41 physicians (52,6%) and 37
nurses (47,4%). Participants specified that the proposed scenarios were well adapted and close to reality (78 cases –
100%). Simulation in obstetric emergencies changed the vision about professional training for 77 persones (98,7%). The
simulation allowed the implementation of training programs and education of medical staff in the Republic of Moldova,
in making prompt decision to develop patient safety.
Key words: simulation, obstetrics emergencies, communication
Резюме: Симуляционное обучение в ургентных акушерских случаях
Симуляционное обучение является искусством, при помощи которого акушерские сценарии кажутся реальными ситуационными случаями. Целью исследования явилась оценка важности симуляционного обучения
в неотложной акушерской практике. В период с июля по декабрь 2014 года, в Симуляционном Центре, Института Матери и Ребенка, были организованы 11 курсов. Были обучены 134 человек. Были сформированы многопрофильные бригады и представлены пять клинических сценариев. Для оценки степени удовлетворенности
медицинского персонала, участвующих в симуляционном обучении, был разработан анонимный опрос, который
включал в себя 43 вопросов, с пятью возможными ответами (полностью согласен, согласен, частично согласен, не
согласен, категорически не согласен). Были опрошены 78 участников: 41 врачей (52,6%) и 37 медсестер (47,4%).
Было указано, что предлагаемые сценарии были хорошо приспособлены к реальным ситуационным задачам (78
случаев - 100%). 77 участников (98,7%) изменили свое мнение насчет симуляционного обучения как процесс
профессиональной подготовки. Симуляционное обучение позволило внедрить учебные программы в Республике
Молдова, для улучшения знаний медицинского персонала в процессе принятия правильных решений и развития
безопасности пациентов.
Ключевые слова: симуляционное обучение, ургентные акушерские случаи, общение

Generalități
Simularea prezintă procesul de informare și utilizare a cunoștințelor prin intermediul comunicării interactive dintre trainer și echipă, căutarea unor
„noi” cunoștințe și înlăturarea propriilor erori [1,4,5].
Simularea în urgențe obstetricale constituie arta de a
face evenimentele artificiale să pară a fi reale, prin
imitarea cazurilor clinice importante sau rar întâlnite
în practica obstetricală. Comunicarea este un proces
important în cadrul simulării, facilitând înțelegerea
membrilor echipei în rezolvarea rapidă a cazurilor
clinice complexe [2,5]. Comunicarea reprezintă un
proces complex multiaspectual de oferire a informației, ideii, sentimentelor și o interrelacționare dintre
persoane [3].
Obiectivul studiului a constat în aprecierea importanței simulării în instruirea personalului medical
în urgențe obstetricale.
Material și metode
Vă prezentăm propria experiență în instruirea
prin simulare în urgențe obstetricale, în cadrul Centrului de Simulare, realizată prin intermediul Proiectului Moldo-Elvețian, în Centrul Perinatal de nivelul
III, IMSP IMC, din orașul Chișinău. Pe parcursul
perioadei iulie-decembrie 2014, au fost petrecute 18
cursuri de simulare, a câte 3 zile fiecare, fiind instruite78 de persoane, dintre care 41 de medici (52,6%)

și 37 de asistente medicale (47,4%). Echipele formate
au fost multidisciplinare, incluzând medici obstetricieni-ginecologi și anesteziologi-reanimatologi, moașe
și asistente în anesteziologie și reanimare. Au fost
prezentate 5 scenarii clinice, care s-au referit la situații de urgență obstetricală: Suferința fetală in utero
și nașterea instrumentală per vias naturalis (utilizare
de vacuum extracție și forceps), Distocia de umeri,
Eclampsia, Hemoragia post partum și Resuscitarea
maternă. A fost implementat modelul cognitiv de învățare prin: articulare factuală (a spune și /sau a arăta
cum se face) și articulare conceptuală (a spune și /sau
a arăta de ce sau pentru ce se face). Pentru a aprecia
gradul de satisfacție a personalului medical implicat
în procesul de simulare, a fost elaborată o anchetă
anonimă, care a inclus 43 de întrebări, fiind propuse 5
variante de răspuns (acord total, acord, acord parțial,
dezacord parțial, dezacord total).
Rezultate
În urma cercetării anchetei, personalul implicat a
subliniat prezența unui interes de ordin general pentru
a participa la cursul de instruire prin simulare în 76 cazuri (97,4%), răspunsul fiind dat prin acord total (64
cazuri – 82,0%) și acord (12 cazuri – 15,4%). În doar 2
cazuri, participanții nu au semnalat interes vădit asupra
simulării obstetricale. Cu toate acestea, în momentul în
care au fost anunțați despre necesitatea de a participa
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la cursul de simulare, 37 de persoane (47,3%) au avut
unele rezerve, punându-și întrebarea despre utilitatea
și necesitatea acestuia în condițiile Republicii Moldova. Important de subliniat este faptul că după trainingul
propriu-zis, în toate cazurile părerea s-a modificat spre
una pozitivă, fiind definitivată ca „o experiență pozitivă, care trebuie repetată măcar odată în an”.
Simularea a constat din trei etape: îndeplinirea
scenariului (briefing); monitorizarea directă (prin intermediul trainerilor prezenți în sala de simulare) și
indirectă (prin intermediul sistemului video și audio
de supraveghere) și debriefing. Debriefingul s-a caracterizat prin analiza aspectelor pozitive și negative
vis-a-vis de acțiunile efectuate în scenariu, fiind discutată acumularea „noii” experiențe.
În această ordine de idei, persoanele implicate în
training au încercat primordial să efectueze desinestătător scenariul propus, care a reprezentat derularea unui caz clinic de urgență obstetricală. Ulterior, a
fost prezentat un curs teoretic, în cadrul căruia au fost
punctate cele mai importante aspecte de conduită în
situațiile clinice prezentate, informația fiind referită
la protocoalele standard existente în IMSP IMC și în
Republica Moldova. Ulterior, echipei i-a fost eferită
posibilitatea de a efectua, în mod repetat, scenariul de
simulare, pentru a-și fortifica cunoștințele și abilitățile „noi” achiziționate, și pentru a desăvârși calitatea
procesului de comunicare în echipă.
Persoanele intervievate, au subliniat corespunderea laboratorului de instruire cu condițiile reale de la
locul de muncă (prin acord total în 46 din cazuri –
59,0% și prin acord, sau acord parțial în 32 de cazuri

– 41,0%). S-a specificat că scenariile propuse au fost
bine adaptate și aproape de realitate (78 din cazuri –
100%). A fost apreciat nivelul înalt de pregătire a trainerilor și atmosfera benefică creată de către aceștia
în procesul de instruire, ceea ce a facilitat implicarea
persoanelor antrenate. În 70 din cazuri (89,7%), participanții au semnalat gradul înalt de complianță dintre
tematica cursului teoretic propus și aplicarea acesteia
în scenariile propuse.
În toate cazurile (100%), persoanele au subliniat cert necesitatea și importanța comunicării dintre
membrii echipei pentru a obține un rezultat cu eficiență maximă.
O atenție sporită a fost atribuită activității fiecărui
membru al echipei și lucrului în echipă, care a reprezentat un grup coordonat de persoane organizate, care
au conlucrat pentru a atinge scopuri comune și obținerea unui randament înalt, fapt semnalat de către 76
de persoane (97,4%). În 75 din cazuri (96,2%) persoanele au reușit să se atașeze, pe parcursul simulării,
de membrii propriei echipe.
A fost subliniată necesitatea prezenței unui leader
(75 de cazuri – 96,2%) la fiecare etapă, o persoană cu
putere de decizie, care are capacitatea de a antrena, a
explica și a efectua abilități practice concomitent. În
procesul desfășurării scenariilor, membrii echipei au
determinat corect sarcinile propuse și acțiunile necesare de efectuat.
Persoanele antrenate au stabilit că au reușit să
intre în atmosfera necesară pentru procesul de simulare,
lucru observat prin emoțiile de susținere apărute pentru
colegii implicați în scenariu (74 de cazuri – 94,9%).

Fig.1. Training în Obstetrica de urgenţă, cu echipa CESIMED
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Luând în considerare faptul, că personalul medical implicat în training, s-a întâlnit pentru prima oară
cu situația în care să lucreze cu un pacient reprezentat
de simulator, aceștia au fost intervievați în care măsură au perceput-o pe SimMom ca și „pacienta Maria”.
În 39 de cazuri (50%) atitudinea față de SimMom a
fost ca și vis-a-vis de o pacientă obișnuită (persoanele
răspunzând prin acord total). Însă trebuie menționat
faptul, că pe parcursul derulării repetate a scenariilor
și datorită gradului înalt de realitate instalat în camera
de simulare, participanții au reușit să-și modifice atitudinea și să perceapă simulatorul ca și pe o pacientă
ordinară în 71 de cazuri (91,0% - acord total și acord).
În 2 cazuri persoanele nu au putut trece peste atitudinea proprie subiectivă, nereușind să-și modifice atitudinea (dezacord parțial și dezacord total). Cert este, că
în pofida faptului s-a lucrat cu un simulator, importanța
simulării ca proces de instruire și-a păstrat valoarea
înaltă (77 din cazuri – 98,7% răspuns prin acord total).
Persoanele implicate în procesul de simulare, au fost
rugate să-și expună propria părere despre modificarea
nivelului de profesionalism și perfecționarea abilităților practice în urma simulării efectuate. În 57 din cazuri
(73,1%) aceștia au răsuns prin acord total, în 18 cazuri
(23,1%) – prin acord și doar în 3 cazuri – prin acord
parțial (3,8%), subliniind influența pozitivă a procesului
de simulare prin creșterea nivelului de profesionalism
observată. Acest moment, după părerea persoanelor antrenate, este important pentru a face față situațiilor de
urgență obstetricală la locul de muncă.
În 77 din cazuri (98,7%), persoanele consideră că
instruirea prin simulare este un instrument esențial
în menținerea nivelului înalt de pregătire teoretică și
practică a specialiștilor din domeniu. Mai mult decât

atât, în 68 din cazuri (87,2%), persoanele consideră
că vor aduce cunoștințele și abilitățile achiziționate
din cursul de simulare, la locul de muncă și vor încerca să le implementeze în practică (persoanele au
răspuns prin acord total).
Concluzii. Simularea a permis, în condițiile Republicii Moldova și activității în Centrul Perinatal de
nivelul III, implementarea programelor de training al
lucrului în echipă și educarea personalului medical
în luarea deciziilor prompte în urgențele obstetricale,
pentru dezvoltarea siguranței pacientei. Simularea a
permis creșterea nivelului de competență în implementarea unor cunoștințe teoretice și abilități practice, precum și în procesul de comunicare. Ea a permis
achiziționarea unor cunoștințe și abilități „noi”. A fost
determinată importanța lucrului în echipa multidiscipinară, fiind necesară repetarea, cu o frecvență constantă (măcar odată în an), a cursului de simulare, ca
model de instruire profesională continuă.
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Rezumat
Introducere: RCIU este o problemă importantă de sănătate publică atât în ţările industrial dezvoltate, cât şi în ţările
în curs de dezvoltare. Din asemenea considerente, creşterea intrauterină a fătului şi tulburările acesteia reprezintă o preocupare de importanţă majoră a obstetricii moderne. Placenta joacă un rol primordial în dezvoltarea fătului, asigurăndu-l
cu substanțe nutritive și oxigen. Modificările ce apar la etapa invaziei tofoblastului sau diverse patologii ce apar pe par-
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cursul evoluției sarcinii și afectează structura placentară, ce primar sau în mod indirect duce la modificarea arhitectonicii
vasculare placentare și apariția insufucienței fetoplacentare de diferit grad și, ca urmare duc la incapacitatea placentei de a
satisface fătul cu material nitritiv și se dezvoltă suferința fetală. Printre cauzele etioligice al RCIU fetal pot fi menționate
masa și dimensiunile mici ale placentei, modificări în structura placentei (infarcte, calcinate, horioangioame, placentite,
decolare parţială a placentei normal inserate) de asemenea anomalii al cordonului ombilical. Una din cauzele cele mai
răspândite ale apariţiei RCIU a fătului este gestoza. În literatura de specialitate sunt prezente date contraversate despre
posibilitatea dezvoltării RCIU în funcție de diverse localizări ale placentei. Așadar, placentografia în studiul dezvoltării
și evoluției RCIU fetale este deosebit de actual. Scopul studiului: Elucidarea particularităţilor morfofuncţionale structurale macroscopice în complexele placentare și anexelor fetale în RCIU fetal în cazul nașterilor premature. Material și
metode: Explorările morfologice s-au efectuat pe 30 complexe placentare prin utilizarea metodelor de morfometrie (organometrie, macrometrie). Cercetările s-au efectuat la baza compartimentului Morfopatologic al IMSP IMşiC în perioada
a. a. 2010-2012. În cadrul examenului ecografic au fost studiate 111 gravide cu RCIU al fătului și 116 gravide la care
lipsea această patologie. În ambele loturi de studiu s-a produs nașterea prematură. Cercetarea a fost efectuată în secția de
ecografie perinatală a Institutului Mamei și Copilului din Republica Moldova. Datele au fost colectate pe parcursul anilor
2010-2013. La examinarea ecografică al placentei s-a stabilit localizarea, aspectul, prezența calcifierilor și diverselor anomalii de structură ale acesteia, de asemenea, prezența sau lipsa anomaliilor cordonului ombilical. Rezultate: S-a constatat
că localizarea placentei nu exercită o influență la apariția RCIU fetal (p>0,05). Masa complexelor placentare de la sarcinile cu RCIU a fost mai mică decât cea din lotul pacientelor fără această patologie. Printre cele mai frecvente patologii
placentare ce au fost prezente în cazurile asociate cu RCIU fetal au fost anomalii ale formei, printre care s-au evidenţiat
cele cu 1-2 lobi accesorii, placenta bilobată. O altă particularitate a constituit prezenţa în 5 cazuri a anomaliilor de inserţie
a cordonului ombilical, aşa ca cea membranică, periferică şi marginală. Însă, nu s-a atestat o oarecare dependenţă dintre
hipoplazia placentară în coraport cu aspectele de formă sau de inserţie a cordonului ombilical. O particularitate atestată în
lotul examinat, comparativ cu cel de control, a constituit-o aspectul vasodilatativ, inclusiv, anevrismal al vaselor la nivelul
corioamnionului placentar, fiind prezent şi în placentele fără hipoplazie sau anomalii. Examinările macroscopice ale parenchimului coriovilozitar efectuate prin secţionarea în serie a discului placentar, de asemenea, a relevat diverse aspecte
de volum ale cotiledoanelor şi congestive ale parenchimului placentar. La fel, s-a detectat şi prezenţa infarctelor ischemice
atât în zonele periferice, cât şi centrale cu implicarea corionului vilozitar şi a membranei bazale. La nivelul dilatărilor
anevrismale cavernoase în placentă, în divers raport, s-a atestat şi prezenţa coagulilor sau trombilor. Menţionăm, că suprafaţa maternă, în paralel cu aspectele anevrismale sau trombotice, pe diverse arii manifestă un aspect de normă va releva
o microcalcinoză dispersată sau de focar în limitele de 30-75% din suprafaţă. Concluzie: Cercetările asupra morfologiei
complexului placentar în RCIU fetal la termenul gestațional până la 36+6 s.a., au demonstrat prezenţa placentopatiei cu
dereglări morfofuncţionale structurale şi circulatorii, cu evoluţia clinică a insuficienţei cronice uteroplacentare şi coriovilozitare placentare, în divers raport cu reflecţiune asupra circulaţiei fetoplacentare, în special a celei arterial-ombilicale.
Cuvinte-cheie: RCIU, placenta, morfologia, macroscopia.
Summary: Morphologal macroscopic features of placental complex in IUGR
Background: IUGR is an important public health problem in both industrialized countries and developing countries.
From these considerations, intrauterine fetal growth and its disorders are a major concern to modern midwifery. Placenta
plays a key role in the development of the fetus, giving him nutrients and oxygen. Changes that occur in stage invasion
of trophoblast or various pathologies that arise during the course of pregnancy and affects placental structure that primary
or indirectly lead to changes in placental vascular architectonics and appearance decisions, with placental insufficiency
of different degree and thus lead to failure of the placenta meet fetus nitrite material and therefore develop fetal distress.
Among the causes of IUGR can be specified low mass and small size of the placenta, changes in the placenta ( infarcts ,
calcinated, chorioangiom , partial abruption of normally inserted placenta) also abnormalities of the umbilical cord. One
of the most common causes of the emergence in IUGR is preeclampsia. In the literature are present contraversate data
about the possibility of developing RCIU according to various sites of the placenta. So placentography in the development
and evolution of IUGR is particularly timely. Aim: Elucidation of Macroscopic morpho-functional structural features
of the placental complex in IUGR with premature births. Materials and Methods: Explorations morphology were performed on 30 placental complex using morphometry methods (organometry, macrometry). The research was performed in
pathological department of IM and Ch during period 2010 - 2012. Ultrasound were performed in 111 pregnant with IUGR
and 116 pregnant without this pathology. In both study groups occurred premature birth. The research was conducted in
perinatal ultrasound department of the Institute of Mother and Child of Moldova. Data were collected during 2010-2013.
On ultrasound examination of the placenta was establish the location, appearance, presence of calcifications and its various structural abnormalities also presence or absence of umbilical cord abnormalities Results: It was found that the location of the placenta does not exercise the appearance influents on development of IUGR (p > 0.05). The weight of placenta
complexes in IUGR was less than that in the group without this pathology. The most common placental pathologies that
were present in the cases with IUGR were associated with different abnormalities, were found among those with 1-2 accessories lobes. Another feature was the presence of abnormalities in 5 cases of insertion of the umbilical cord, so that the
membranes, peripheral and marginal. But it was not noticed some co-ratio dependence of placental hypoplasia aspects of
form or the insertion of the umbilical cord. A feature attested in the examinated group, compared with the control group,
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was the appearance of vasodilators, including aneurysm of the vessels at the placental corioamnion being present in placentas without hypoplasia or abnormalities. Macroscopic examination of the coriovilozitar parenchyma made by cutting
the cord disk area also revealed different aspects of the volume of the parenchyma of placental cotyledons and insufficiency. Similarly, werw detect the presence of ischemia both in peripheral and central involvement and chorion villous
basement membranes. In the cavernous aneurysm expansions in the placenta, in divers report, confirmed the presence of
thrombus coagulants. Mention that the native surface, in parallel to aneurysmal or thrombotic various areas exhibit a time
to look reveals a dispersed or focal microcalcinosis within the 30-75 % of the surface. Conclusion: Research on placental
complex morphology in preterm fetal IUGR have demonstrated the presence of the placentopathy on structural and circulatory morphofunctional disorders with the clinical course of chronic uteroplacental placental coriovilozitar insufficiency
and in divers report reflects the placental circulation, especially the arterial-umbilical.
Key words: IUGR, placenta, morphology, macroskopy
Резюме: Особенности макроскопической морфологии плацентарного комплекса при ЗВРП
ЗВРП является важной проблемой общественного здравоохранения в промышленно развитых и развивающихся странах. Исходя из этих соображений, внутриутробный рост и его нарушения являются серьезной проблемой для акушерства. Плацента играет ключевую роль в развитии плода, обеспечивая его питательными веществами и кислородом. Изменения, которые происходят в стадии вторжения трофобласта или различные патологий,
которые возникают во время беременности влияют на структуру плаценты, что первично или косвенно могут
привести к изменениям в плацентарной сосудистой архитектоники и внешнeго вида, с развитием плацентарной
недостаточности разной степени и таким образом привести к нарушению обеспечению плода питательными веществами и в результате развитию дистресса плода. Среди причин ЗВРП могут быть указаны низкая масса плаценты и небольшой размер плаценты, изменения в плаценте (инфаркты, кальцинаты, хориоангиомы, частичная
отслойка плаценты) также аномалии пуповины. Один из самых распространенных причин появления ЗВРП является гестоз. Также очень противоречивы данные литературы по поводу влияния локализации плаценты на возможность развития ЗВРП. Таким образом плацентография в развитие ЗВРП является особенно актуальной. Цель:
Анализ морфофункциональных структурных комплексных макроскопических особенностей плаценты при ЗВРП
при преждевременных родах. Материалы и методы: Исследования морфологии проводили на 30 плацентарных
комплексах с использованием методов морфометрии (органометрическую и макрометрическую). Исследование
было проведено на базе ИМиР отделения патоморфологии в период с 2010 по 2012 год. Ультразвуковое исследование было проведено 111 беременным с ЗВРП и 116 беременным у которых отсутствовала данная патология.
В обеих группах произошли преждевременные роды. Исследование было проведено в отделении перинатальной
ультразвуковой диагностики Института матери и ребенка в Республике Молдова. Данные были собраны в течение
2010-2013 годов. Было исследовано местоположение плаценты, внешний вид, наличие кальцинатов и ее различные структурные аномалии также наличии или отсутствии аномалий пуповины. Результаты: Установлено, что
расположение плаценты не осуществляет влияние на развитие ЗВРП (р > 0,05). Масса плацентарного комплекса
при ЗВРП была меньше, чем у группы без данных за ЗВРП. Наиболее распространенными патологиями плаценты, которые присутствовали в данных случаях, были связаны с аномалией формы и присутствием дополнительных долек. Еще одной особенностью было наличие аномалий в 5 случаях прикрепления пуповины, такие как
мембранозные, периферические и краевые. Не было замечена зависимость плацентарных гипоплазии и аспектов
формы с аномальным прикреплением пуповины. В группе пациенток с ЗВРП, по сравнению с контрольной группой, присутствовала вазодилатация, включая аневризмы сосудов. Макроскопическое исследование паренхимы
хориовилозитарной части обнаружило сокращения дискового массива, и также показало различные аспекты объема паренхимы плаценты и ее недостаточность. Аналогично, было обнаружено присутствие зон инфакта как в
периферических так и центральных участках ворсинок хориона и базальной мембраны. На уровне расширенных
пещеристых аневризмах плаценты, в разной мере, подтвердилось наличие тромбов и сгустков. Обращало внимание то что материнская поверхность плаценты, параллельно с аневризмальными или тромботическими изменениями на различных областях проявлялась нормальным видом или выражалось дисперстным или локальным
микрокальцинозом в пределах 30-75% всей плацентарной поверхности. Заключение: Исследование морфологии плацентарного комплекса при ЗВРП у недоношенных детей продемонстрировало наличие плацентопатии с
структуральными морфофункциональными и гемодинамическими нарушениями с клинической эволюцией хронической маточноплацентарной и хориоворсинчатой недостаточностью, которая в разной степени отражается на
фетоплацентарном кровообращении, в особенности на артериально-пупочную.
Ключевые слова: ЗВРП, плацента, морфология, макроскопия

Introducere. Reatrdul de creștere intrauterină al
fătului (RCIU), care se mai întâlnește sub denumirea de restricția de creștere intrauterină fetală, este o

problemă importantă de sănătate publică atât în ţările
industrial dezvoltate, cât şi în ţările în curs de dezvoltare ((în ţările dezvoltate se manifestă în 3-7%
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din cazuri, iar în ţările în curs de dezvoltare – până
la 24-30% cazuri) [1]. Din asemenea considerente,
creşterea intrauterină a fătului şi tulburările acesteia
reprezintă o preocupare de importanţă majoră a obstetricii moderne, constituind tema numeroaselor cercetări şi publicaţii, ponderea la naştere fiind cel mai
semnificativ parametru al indicilor perinatali [2]. Placenta joacă un rol primordial în dezvoltarea fătului,
asigurăndu-l cu substanțe nutritive și oxigen. Modificările ce apar la etapa invaziei tofoblastului sau diverse patologii ce apar pe parcursul evoluției sarcinii și
afectează structura placentară, ce primar sau în mod
indirect duce la modificarea arhitectonicii vasculare
placentare și apariția insufucienței fetoplacentare de
diferit grad și ca urmare duc la incapacitatea placentei
de a satisface fătul cu material nitritiv și se dezvoltă
suferința fetală. La baza afecţiunilor placentare stau
schimbările morfopatologice ale porţiunilor bazale și
coriale placentare – îngustarea lumenului sau ocluzia
vaselor, micşorarea permeabilităţii membranei placentare, sclerozarea vililor terminali coriali, în combinaţie
cu schimbarea proprietăţilor de agregare a trombocitelor [3, 4, 5]. Printre cauzele etioligice al RCIU fetal pot
fi menționate masa și dimensiunile mici ale placentei,
modificări în structura placentei (infarcte, calcinate,
horioangioame, placentite, decolare parţială a placentei normal inserate) de asemenea anomalii ale cordonului ombilical [6]. Una din cauzele cele mai răspândite ale apariţiei RCIU a fătului este gestoza, care apare
pe fondul afecţiunilor hepatice, renale, vasculare şi
cardiace. În cazurile în care gestoza persistă mai mult
timp, în placentă au loc schimbări morfologice, ce duc
la micşorarea masei şi a dimensiunilor ei, la colagenizarea vilozităților terminale, cu depuneri de fibrinoid
pe suprafaţa lor [7], apar dereglări în schimbul de gaze,
de substanțe nutritive.
În literatura de specialitate sunt prezente date
contraversate despre posibilitatea dezvoltării RCIU în
funcție de diverse localizări ale placentei. Unii autori
susţin că localizarea placentei poate influenţa apariţia RCIU la făt. Conform multiplelor studii, retardul
de creştere se dezvoltă de două ori mai des în cazul
localizării ariei placentare pe peretele anterior decât
pe cel posterior (50,7% faţă de 26,7%) [8]. Conform
unor date [9], localizarea placentei pe peretele posterior sau anterior garantează o dezvoltare satisfăcătoare a fătului, iar riscul de apariţie a RCIU este minimal
în aceste cazuri, comparativ cu localizarea laterală.
Apariţia unei sarcini patologice asociate cu RCIU se
observă des în cazul localizării placentei în segmentul
uterin inferior, care are o vascularizare mai redusă.
Conform altor studii, în toate grupurile examinate cel
mai des RCIU se dezvoltă în cazul localizării laterale
a placentei [10]. Alți autori nu au depistat nici o le-
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gătură între localiazarea placentei şi apariţia RCIU.
În studiile sale, Saveliev G.M. [11], a demonstrat că
în cazul RCIU placenta în egală măsură a fost localizată pe peretele anterior şi pe cel posterior (40%). În
acelaşi timp, Milovanov A.P. [12] susţine că RCIU
apare atunci când este afectată mai mult de 1/5 din suprafaţa placentei, iar în cazul placentei previa şi anomaliilor de formă a ei, riscul de apariţie a retardului
sporeşte de 2,5 ori.
Așadar, placentografia în studiul dezvoltării și
evoluției RCIU fetale este deosebit de actual.
Scopul studiului. Elucidarea particularităţilor
morfofuncţionale structurale macroscopice în complexele placentare și anexelor fetale în RCIU fetal în
cazul nașterilor premature.
Material și metode. Explorările morfologice s-au efectuat pe 30 complexe placentare, acestea
fiind repartizate în 2 loturi: lotul de bază – paciente
cu RCIU (n=15 cazuri) şi lotul de control – fără date
pentru această patologie (n=15 cazuri), prin utilizarea
metodelor de morfometrie (organometrie, macrometrie). Cercetările s-au efectuat la baza compartimentului Morfopatologic al IMSP IMşiC în perioada
a. a. 2010-2012. În cadrul examenului ecografic au
fost studiate 111 gravide cu RCIU al fătului și 116 gravide la care lipsea această patologie. În ambele loturi
de studiu s-a produs nașterea prematură. Cercetarea
a fost efectuată în secția de ecografie perinatală a Institutului Mamei și Copilului din Republica Moldova.
Datele au fost colectate pe parcursul anilor 2010-2013.
În studiu nu au fost incluşi fetuşii cu malformații incompatibile cu viaţa şi aneuploidii. Examenul ecografic a fost efectuat la aparatele Esaote My Lab 40 şi
Esaote My Lab 15, cu sonde convexe cu frecvenţa de
3,3-6,6 MHz, prin metoda transabdominală, folosind
programul obstetrical ce funcţionează în regim real.
La examinarea ecografică a placentei s-a stabilit localizarea, aspectul, prezența calcifierilor și diverselor
anomalii de structură ale acesteia, de asemenea prezența sau lipsa anomaliilor cordonului ombilical.
Rezultate și discuții. Conform datelor unor autori [8,9] localizarea placentei exercită un rol important asupra rezultatelor perinale și frecvenței apariției
RCIU al fătului. De către noi s-a încercat de apreciat
dacă există vre-o dependență între acești factori. În
lotul de bază localizarea placentei pe peretele anterior
a fost înregistrată în 61 de cazuri (54,95%), localizare
posterioară în 50 de cazuri (45,04%), pe când în lotul
de control inserție a ariei placentare a fost înregistrată
în 47 de cazuri (40,51%), iar pe peretele posterior în
66 cazuri (56,89%). La fel în lotul fetușilor ce nu erau
afectați de RCIU au fost prezente 2 cazuri de placentă
praevia și un caz de inserție fundică al ariei placentare. Astfel, putem conclude că nu există o diferen-
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ță semnificativă statistică între loturile comparate,
iar localizarea placentei nu are o influență la apariția
RCIU fetal (p>0,05)
În rezultatul examinărilor macroscopice, placentele în lotul de control a înregistrat o greutate medie
de 356 – 465 ±46 gr. Analiza rezultatelor examinărilor
macro- şi microscopice ale complexelor placentare de
la pacientele cu RCIU a stabilit în 8 cazuri prezenţa
unei hipoplazii a discului placentar, media constituind
285 - 405±58 gr, în restul cazurilor cu excepţia unui
caz (unde s-a înregistrat o hiperplazie cu greutatea de
510 gr) a oscilat în limitele corespunzătoare grupu-

lui de control. În paralel, în 6 cazuri s-au înregistrat
anomalii ale formei, printre care s-au evidenţiat cele
cu 1-2 lobi accesorii, placenta bilobată (Figura 1). O
altă particularitate a constituit prezenţa în 5 cazuri a
anomaliilor de inserţie a cordonului ombilical, aşa ca
cea membranică, periferică şi marginală (Figura 2).
Ţinem să remarcăm faptul că nu s-a atestat o oarecare
dependenţă dintre hipoplazia placentară în coraport
cu aspectele de formă sau de inserţie a cordonului
ombilical, aceasta fiind doar observată într-un singur
caz (Figura 2), unde de asemenea s-a atestat şi un infarct circumvalat nesemnificativ.

a

a

b

b

Fig. 1. Complex placentar bilobat cu inserţie periferică (→) de cordon şi reţea vasculară ectaziată
tensionată a corioamnionului placentar.
a. Tablou ecografic. b. Macropreparat

Fig. 2. Hipoplazie a discului placentar asociat cu
inserţie marginală (→) de cordon.
a. Tablou ecografic.
b. Macropreparat

O particularitate atestată în lotul examinat, comparativ cu cel de control, a constituit-o aspectul vasodilatativ, inclusiv anevrismal al vaselor la nivelul corioamnionului placentar, fiind prezent şi în placentele
fără hipoplazie sau anomalii (Figura 3). Concomitent
s-a atestat şi prezenţa unor infarcte în limitele de
0,5×0,9 cm şi 1,5×2,0 cm dispersate în aria placentei
sau fiind localizate periferic. Divizarea reţelei vasculare arteriovenoase frecvent marca un aspect mai mult

radiar de divizare pe suprafaţa maternă comparativ cu
cel arborescent sau haotic ce s-a atestat în 3 cazuri.
Este de remarcat faptul, că ectaziile varicoase
erau prezente şi în cordonul ombilical, variind de la
ectazii hipertensive, tensionate ale arterelor (Figura
4) în unele sau alte cazuri, marcând un lumen mult
mai fisurat comparativ cu vena. În lumenul vaselor
venoase, la diverse nivele, uneori era atestată şi prezenţa trombilor (Figura 5).
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Fig. 3. Ectazii (→) ale vaselor venoase ale corioamnionului placentar, infarcte unice.
a. Tablou ecografic. b Macropreparat

Fig. 4. Cordonul ombilical: ectazie hipertensivă
a vaselor arteriale (a) comparativ cu vena
(b) ombilicală. a. Tablou ecografic. b. Macropreparat
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Fig. 5. Cordonul ombilical: ectazie hipertensivă a
venei (v) cu prezenţa unui tromboembol (→) în lumen, aspect fisurat al arterei (a) a. Tablou ecografic.
b. Macropreparat.

Fig. 6. Aspect de ansamblu al parenchimului placentar. Microanevrisme (→) intracotilidoniene în
zona bazală. a. Tablou ecografic. b Macropreparat.
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Fig. 7. Macroanevrisme interviloase cu stază (→) în
zona bazală. a. Tablou ecografic. b. Macropreparat

Fig. 8. Infarct placentar în baza unui tromb intracavernos (1) asociat cu anevrisme cavernoase în zona
perifocală. a. Tablou ecografic. b. Macropreparat

Examinările macroscopice ale parenchimului coriovilozitar efectuate prin secţionarea în serie a discului placentar, deasemenea, a relevat diverse aspecte
de volum ale cotiledoanelor şi congestive ale parenchimului placentar. Suprafaţa maternă era prezentată
neuniform de cotiledoane diferenţiate, de volum mic,
mediu şi mare, inclusiv, hiperplazii de cotiledoane
(Figura 6-8). Parenchimul, în aspect color, varia în
una şi aceeaşi placentă, de la congestie nesemnificativă – până la stază marcantă a parenchimului, având
un aspect color roşu întunecat inclusiv, bordo, fapt
ce reflectă gradul congestiv al reţelei coriovilozitare
placentare. În unele cazuri, în aria cotiledoanelor, cu
predilecţie la nivelul membranei sau zonei bazale, s-a
atestat mai frecvent prezenţa unor aspecte microanevrismale pe contul spaţiilor interviloase (Figura 6).
De menţionat, că aspectele anevrismale ale spaţiilor interviloase pe unele arii erau cu mult mai mari
(Figura 7) iar, cu predilecţie în cele cu tabloul clinic
de preeclampsie sau eclampsie, aveau o realizare zonală, frecvent implicând circa 50-60% din cotiledon.
La nivelul dilatărilor anevrismale cavernoase, în divers raport, s-a atestat şi prezenţa coagulilor sau trombilor. În aceste cazuri, zonele subiacente perifocale

manifestau un aspect atelectatic, de infarct roşietic,
hemoragic (Figura 8). Parenchimul la distanţă marca
o structură mult mai spongioasă pe contul dilatărilor
spaţiilor interviloase având un aspect de labirinturi
hipertensive, uneori destul de semnificative, inclusiv,
în zona subcorioamnională, acestea fiind de divers
volum datorită fluxului sanguin ocolitor (Figura 8).
Menţionăm, că suprafaţa maternă, în paralel cu aspectele anevrismale sau trombotice, pe diverse arii
manifesta un aspect de normă ea releva o microcalcinoză dispersată sau de focar în limitele de 30-75%
din suprafaţă (Figura 9). De asemenea, s-a detectat şi
prezenţa infarctelor ischemice atât în zonele periferice, cât şi centrale cu implicarea corionului vilozitar
şi a membranei bazale (Figura 10). De rând cu cele
menţionate, s-a decelat şi prezenţa membranitei sau
corioamnionitei meconiale, acestea având o diversă
intensitate coloră verzuie.
Concluzii:
1. Cercetările asupra morfologiei complexului
placentar în RCIU fetal la termenul gestațional până
la 36+6 s.a. au demonstrat prezenţa placentopatiei cu
dereglări morfofuncţionale structurale şi circulatorii,
cu evoluţia clinică a insuficienţei cronice uteropla-
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Fig. 9. Aspect de ansamblu al suprafeţei materne a
discului placentar. Microcalcinoză (→) dispersă în
membrana deciduală bazală. a. Tablou ecografic.
b. Macropreparat

Fig. 10. Infarct ischemic (→) în zona bazală cu implicarea membranei bazale. a. Tablou ecografic.
b. Macropreparat

centare şi coriovilozitare placentare, în divers raport
cu reflecţiune asupra circulaţiei fetoplacentare, în
special a celei arterial-ombilicale.
2. Rezultatele comparative morfopatologice ne
demonstrează că mecanismul morfofuncţional principal în progresarea disfuncţiei placentare cu reflecţiune asupra fătului este constituit de instalarea dereglărilor circulatorii în vasele vilozităţilor tronculare
secondată de cea la nivelul plăcii corioamnionale şi
vasele arteriale ombilicale.
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Rezumat
Diagnosticul clinic al iminenţei de întrerupere a sarcinii este dificil, deseori este stabilit cu întârziere, iar măsurile curative reieşind din acesta sunt neefective în rezultatul aplicării tutror gravidelor unui set identic de investigaţii şi tratament
standard. Totodată, este necesar ca metoda de diagnostic să reflecte caracteristici individuale de funcţionare a organismului gravidei, să permită evaluarea mecanismelor de regulare şi adaptare la nivelul întregului organism efectuat în timp
real. Articolul este dedicat aprecierii variabilităţii ritmului cardiac (prin analiza matematică) la 48 de gravide şi 16 femei
neînsărcinate cu ajutorul cardiointervalografiei, care permite monitorizarea stării funcţionale a organismului pacientei în
condiţii de ambulator. S-a stabilit că la pacientele cu sarcina fiziologică parametrii variabilităţii ritmului cardic determină
că balanţa dirijării ritmului cardiac se află în echilibru funcţional, ce contribuie la o evoluţie fiziologică a sarcinii. În sarcina complicată cu pericol de întrerupere prin aprecierea variabilităţii ritmului cardiac s-a stabilit încordarea mecanismelor
adaptiv-compensatorii a organismului. Astfel, depistarea tulburărilor regulatorii la etapele precoce a dezvoltării eminenţei
de întrerupere a sarcinii oferă posibilitatea corecţiei acestor tulburări şi, prin aceasta previne progresarea eminenţei de
naştere prematură.
Cuvinte-cheie: variabilitatea ritmului cardiac, iminenţă de întrerupere a sarcinii
Summary: The heart rate variability at pregnant women with imminence of pregnancy interuption
The clinical diagnosis of treatment preterm labour is difficult and it is often delayed, and therapeutic measures based
on it are exccessive or inefficient because all pregnat women carried out equal and standard treatment for threatened abortion. Meanwhile, current prediction methods must reflect the individual characteristic of functioning of the organism of
pregnant, to give an oportunity to evaluate the mechanisms of regulation of the whole organism at that level in real time.
The article is devoted to the justification of heart rate variability (by mathematical analysis) of 48 pregnant and 16 nonpregnant women by cardiointervalographi, suitable for monitoring of the functional statuse of patients on an outpatient
basis. It was established that in patients with physiological pregnancy the cardiac rhythm variability parameters determines that the balance directing heart rate is in functional balance, which contributes to the physiological development of
pregnancy. In pregnancies complicated by threat of interruption by assessing heart rate variability was established strain
adaptive compensatory mechanisms of the body. The detection of regulatory disorders in the early stages of development
eminence abortion enables correction of these disorders and thereby prevents premature eminent progression.
Key words: heart rate variability, imminence of pregnancy interuption
Резюме: Оценка вариабельности сердечного ритма у женщин с угрозой прерывания беременности
Клиническая диагностика прерывания беременности трудна, часто несвоевременна, а лечебные мероприятия
на ее основе неэффективны в результате проведения всем беременным одинакового обследования и стандартного лечения. Между тем, метод диагностики должен отражать индивидуальные особенности функционирования
организма беременной, давать возможность, оценивать механизмы регуляции и адаптации на уровне целого организма в реальном масштабе времени. Статья посвящена оценке вариабельности сердечного ритма (путем математического анализа) у 48 беременных и 16 небеременных женщин при помощи кардиоинтервалографии, пригодной для мониторинга функционального состояния пациенток в амбулаторных условиях. Установлено, что при
физиологической беременности параметры вариабельности сердечного ритма свидетельствуют о сбалансированности функциональных систем, что способствует физиологическому течению беременности. При угрозе прерывания беременности параметры вариабельности сердечного ритма указывают на напряжение компенсаторноприспособительных механизмов организма. Таким образом, выявление регуляторных нарушений на начальных
этапах развития угрозы прерывания беременности открывает возможности ранней коррекции этих нарушений и
тем самым предупреждает прогрессирование угрозы преждевременных родов.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, угроза прерывания беременности

Introducere
Evoluţia satisfăcătoare a sarcinii se apreciază prin
capacitatea organismului feminin de a asigura funcţionarea lui normală în condiţii noi. Aceasta se da-

torează unui complex de mecanisme responsabile de
procesul de adaptare [1,11,14].
Conform datelor literaturii de specialitate, organismul gravidei răspunde la interacţiunea factorilor
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interni şi externi prin diverse reacţii nespecifice. Sensul biologic al acestor reacţii în cazul iminenţei de
întrerupere a sarcinii constă în mobilizarea rezervelor funcţionale a organismului gravidei, în particular,
prin reacţii neurovegetative îndreptate spre menţinerea homeostazei necesară pentru dezvoltarea fătului
matur [7,8].
Problema menţinerii indicilor înalţi de morbiditate şi mortalitate perinatală, a complicaţiilor sarcinii cu consecinţe imediate şi îndepărtate pentru făt şi
mamă, ce ulterior atrage costuri majore pentru asistenţa medicală a sugarilor prematuri (o mare parte din
aceştea fiind copii cu handicap şi pacienţi cu patologii
neurologice), în ultimii ani este în arealul de cercetare nu numai al obstetricii şi perinatologiei. Aceste
probleme au devenit un subiect de cercetare şi pentru alte discipline ştiinţifice. Tot mai mulţi cercetători
consideră că simptomele pericolului de întrerupere a
sarcinii, caracterizate prin anumite disfuncţionalităţi
locale sunt anticipat cauzate de dereglări fiziopatologice sistemice din organismul gravidei [8]. Totodată,
metodele tradiţionale, de regulă, rezolvă numai probleme parţiale de diagnostic [12,13].
Caracterul sistemic al complicaţilor gestaţionale
dictează necesitatea proprietăţii integrative a metodei
care trebuie:
 să permită evaluarea mecanismelor de reglementare la nivelul întregului organism;
 să reflecte caracteristicele esenţiale individuale
de funcţionare la acest nivel;
 să fie simplă, rapidă, sigură, neinvazivă, adecvată pentru monitorizare;
 să aibă un conţinut de informaţii suficient şi posibilitatea reproductibilităţii rezultatelor.
O metodă contemporană de studiere a mecanismelor de adaptare, de autoregulare în sistemul mamăfăt este analiza matematică a variabilităţii ritmului
cardiac (VRC), efectuată în timp real [2,8,9]. Ideia
principală a metodologiei utilizate constă în faptul,
că orice funcţie vegetativă (activitate ritmică a inimii, o schimbare a temperaturii, disbalanţa nivelului
de zahăr în sânge şi altele), conţin în sine informaţia
completă despre decurgerea acestor procese la toate
nivelurile de conducere. Şi ce este mai important, în
ei se vor reflecta funcţia întregului organism.
Ritmul cardiac (RC) se referă către parametrii
extrem de importanţi în reglarea homeostazei organismului uman. Reglarea RC reprezintă un proces
complex atât la nivel central, cât şi periferic. Interesul aparte pentru acest aspect se datorează faptului
că ritmul cardiac reprezintă raportul fundamental în
funcţionarea nu numai a sistemului cardiovascular, ci
şi a organismului în ansamblu, ritmul fiind considerat a fi markerul de bază a echilibrului neurovegetativ
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[11,13,15]. Reflectând, ciclul complet cardiac este un
transportator de informaţii cu privire la reglementarea neurală şi umoral-hormonală a metabolismului
energetic şi caracterizează, în cele din urmă, starea
proceselor adaptive.
Ritmul cardiac este indicatorul acestor procese şi,
de aceea, studierea variabilităţii ritmului cardiac se
foloseşte pe postul de indiciu diagnostic şi pronostic
atât la examinarea subiecţilor sănătoşi, cât şi în diferite patologii, inclusiv, iminenţa de întrerupere a sarcinii. După starea spectrului undelor ritmului cardiac
poate fi apreciată expresia reacţiilor de protecţie şi
adaptare ale organismului cu prevederea desfăşurării
sarcinii şi naşterii premature [2,3,10].
Doar prin utilizarea indicilor de variabilitate a ritmului cardiac a viitoarei mame a apărut posibilitatea
de a explica mult mai detaliat dinamica coraportului
vagosimpatic pe parcursul sarcinii fiziologice şi în cazul pericolului de întrerupere a acesteia [6,10].
Astfel, particularităţile sistemului regulator în cazul unei sarcini fără patologii se caracterizează în I
trimestru până la mijlocul trimestrului II prin o prevalare evidenţiată a tonusului parasimpatic, iar de la
mijlocul trimestrului II până la naştere prin predominarea celui simpatic. Cel mai general şi incipient indice de formare a complicaţiilor gestaţionale şi apariţiei
pericolului de întrerupere a sarcinii, în particular, este
starea de inversie patologică a schimbărilor adaptive
descrise mai sus, care se întâlnesc în cazul unei sarcini fără patologii [5,15].
La moment nu este complet demonstrată importanţa pronostică a variabilităţii ritmului cardiac ca
instrument în diagnosticul complicaţiilor în perioada
de gestaţie, inclusiv, lipsa criteriilor sigure în prognosticul iminenţei de întrerupere a sarcinii şi naşterii
premature. Concomitent cu această tentativă, analiza
importanţei prognostice a VRC la gravide, trebuie să
se transforme în interpretarea particularităţilor cardiointervalografiei în normă, în lipsa dereglărilor cronice, dar şi comparaţia acestora cu femeile negravide.
Cu toate acestea, literatura de specialitate conţine
numai câteva studii ştiinţifice privind variabilitatea
ritmului cardiac al organismului gravidei cu pericolul
de întrerupere a sarcinii [2,4,5,12].
Scopul studiului constă în aprecierea variabilităţii ritmului cardiac la gravidele cu iminenţă de întrerupere a sarcinii și utilizarea ulterioară a acestora în
diagnosticul precoce a acestei complicaţii.
Material şi metode. Au fost expuse cardiointervalografiei 48 de gravide cu vârsta cuprinsă între 1845 de ani (vârsta medie 27,1 ± 3,2 ani) şi 16 femei
negravide cu vârsta analogică:
Lotul I – 16 gravide cu pericol de întrerupere a
sarcinii;
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Lotul II – 16 gravide fără pericol de întrerupere
a sarcinii;
Lotul III – 16 gravide cu evoluţie fiziologică a
sarcinii;
Lotul IV – 16 femei negravide.
Examinarea s-a efectuat cu ajutorul complexului
hardware-software „Omega-M” după metoda descrisă anterior [2]. Pacientele preventiv au trecut un examen clinic standard, precum şi examinarea prin doplerometrie a fluxului de sânge în sistemul mamă-placentă-făt şi fetoplacentometria ecografică.
Termenul mediu al sarcinii la momentul cercetării a alcătuit 26,1±2,9 săptămâni (de la 16 până la 36
săptămâni). S-a determinat nivelul de adaptare a organismului, stării sistemului de regulare vegetativ şi
central, stării psihoemoţionale la gravidă şi indicelui
integral al sănătăţii prin următorii parametri:
FRC – frecvenţa ritmului cardiac (norma 60-90
bătăi/min).
IEV – indicele echilibrului vegetativ – caracterizează balanţa dintre influenţa simpatică şi parasimpatică asipra cordului (norma 35-145 un. conv.).
IVR – indicele vegetativ al ritmului – reflectă
activitatea conturului autonom de reglare a ritmului
cardiac (norma 0,25-0,6 un. conv.).
ICPR – indicele conformării proceselor de reglare – reflectă starea dintre activitatea sistemului nervos
vegetativ simpatic şi funcţionarea nodului sinoatrial
(norma 15-50 un. conv.).
IÎ – indicele încordării – reflectă nivelul funcţionării centrale a conturului regulator a RC (norma 10100 un. conv.)
PA – parametrul autocorelaţiei (norma 50-500
un. conv.).
A – indicele de adaptare – este o măsură de informaţii legate de starea sistemului imunitar al organismului, demonstrând capacitatea de a se adapta la
condiţii noi.
B – indicele de reglementare autonom – determină devierea de la normă a parametrilor de funcţionare

a sistemului autonom, de reglementare a organismului gravidei şi îndeplineşte sarcinile dacă acestea necesită să fie reglate sau ajustate.
C – indicele de reglare neuroumorală – caracterizează performanţa sistemului endocrin şi a sistemului
nervos central, determină modul în care organismul
gravidei foloseşte optimal resursele sale energetice şi
fiziologice.
D – indicele de reglare psihoemoţională – reflectă impactul stresului asupra organismului gravidei.
Health – indicele integral al sănătăţii – reflectă
echilibrarea bioritmurilor între diverse organe şi sisteme ale organismului, reflectând starea funcţională a
organismului ca un întreg.
Valoarea indicatorilor pentru A, B, C, D, Health
în normă corespunde cu 60-100%.
Variabilitatea RC a fost apreciată prin metode
standard, identică cu Societatea Europeană de Cardiologie şi Societatea nord-americană de ritmologie şi
electrocardiologie [3].
Rezultate şi discuţii:
În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele primite prin
efectuarea cardiointervalografiei la gravide cu şi fără
pericol de întrerupere a sarcinii, cu evoluţie fiziologică a ei şi la femei neînsărcinate, care indică, că la
gravidele lotului I devierile de la normă a parametrilor
investigaţi au fost observaţi mai des, în comparaţie cu
parametrii obţinuţi în loturile III şi IV.
Pe parcursul cercetării a fost estimat că la toate
gravidele cu o evoluţie fiziologică a sarcinii starea
organismului corespunde normei (indicele integral al
sănătăţii Health – de la 60-96%, în medie 72,1±9,3%,
practic identic cu parametrii stabiliţi la femeile neînsărcinate (74,4±9,8%, p>0,01).
La gravidele cu iminenţă de întrerupere a sarcinii au fost estimate devieri în sistema de funcţionare a organismului, unde indicele Health a fost egal
cu 22,9±6,7, în comparaţie cu sarcina fiziologică –
72,1±9,3%, p<0,01 (la o normă de 60-100%).

Tabelul 1
Valoarea medie a indicilor stării funcţionale a organismului gravidelor şi femeilor neînsărcinate în
loturile de studiu

Indicele,%

A
B
C
D
Health

I lot n=16
Cu pericol de
întrerupere a
sarcinii
18,4±7,1
23,4±6,8
22,7±6,7
26,8±5,9
22,9±6,7

LOTURILE DE STUDIU
al II-lea lot n=16 al III-lea lot n=16
al IV-lea lot
Fără pericol de
Cu evoluţie
n=16
întrerupere a
fiziologică a
Femei
sarcinii
sarcinii
neînsărcinate
25,1±5,9
73,7±10,1
74,4±9,8
28,8±5,4
73,8±9,8
84,7±9,3
29,5±5,3
65,9±9,6
64,7±10,2
28,9±5,4
66,9±9,6
69,6±9,9
27,9±5,5
72,1±9,3
74,3±9,8

P 1-3
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
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La gravidele cu iminenţă de întrerupere a sarcinii
s-a apreciat o scădere de trei ori a nivelului reglării
vegetative - B - (73,8±9,8% şi 23,4±6,8%, p<0,01)
comparativ cu datele indicilor cu evoluţie fiziologică
a sarcinii, ce indică semne de tensiune psihoemoţională sau de stres psihoemoţional. De patru ori mai
scăzut în grupa respectivă de cercetare a fost nivelul
adaptării (A) în comparaţie cu datele obţinute la gravidele cu evoluţie fiziologică a sarcinii (73,7±10,1%
şi 18,4±7,1%, p<0,01).

Un loc aparte în evidenţierea posibilităţilor funcţionale a organismului gravidei ocupă aprecierea
gradului şi intensitatea mecanismelor compensatorii
[4,8,12].
Din tabelul 2 rezultă că parametrii reglării metabolice şi neurovegetative estimaţi la gravidele cu
pericol de întrerupere a sarcinii diferă atât de parametrii determinaţi de evoluţia fiziologică a sarcinii, cât şi
de parametrii obţinuţi la femeile neînsărcinate.
Tabelul 2

Indicii variabilităţii ritmului cardiac la gravide şi femei neînsărcinate
în loturile de studiu

Indicele

I lot n=16
Cu pericol de
întrerupere a
sarcinii

LOTURILE DE STUDIU n=64
al II-lea lot
al III-lea lot n=16
al IV-lea lot
n=16
Cu evoluţie
n=16
Fără pericol
fiziologică
Femei
de întrerupere
a sarcinii
neînsărcinate
a sarcinii

P 1-3

FRC (frecvenţa ritmului
cardiac) bătăi/min

98,4±3,1

90,3±2,8

78,1±10,3

70,5±10,3

<0,05

IEV (indicele echilibrului
vegetativ) un. conv.

409,6±20,4

413,0±20,6

125,1±6,7

104,1±5,9

<0,01

IVR (indicele vegetativ a
ritmului) un. conv.

0,22±0,05

29,5±5,3

0,23±0,06

0,32±0,04

>0,05

85,3±8,8

84,2±8,4

39,4±12,2

32,9±11.3

<0,01

371,0±17,1

368,1±17,0

87,4±7,9

77,6±8,3

<0,01

30,3±5,1

41,1±4,6

138,4±8,9

144,4±9,1

<0,01

ICPR (indicele
conformităţii proceselor
de reglare) un. conv.
IÎ (indicele încordării)
un. conv.
PA (parametrul
autocorelaţiei) un. conv.

Frecvenţa ritmului cardiac (FRC) reflectă nu numai starea sistemului cardiovascular, dar şi starea generală a organismului integral.
În dependenţă de necesităţile organismului, consumul de energie şi încordării emoţionale, la momentul dat, frecvenţa ritmului cardiac se schimbă în limite
considerabile. La gravidele cu pericol de întrerupere a
sarcinii frecvenţa ritmului cardiac depăşeşte parametrii daţi la femeile cu sarcina fiziologică (98,4±3,1 şi
78,1±10,3 bătăi pe minut, corespunzător, p<0,05), ce
indică că organismul gravidei cu pericol de iminenţă
de întrerupere a sarcinii consumă mai multă forţă şi
energie pentru menţinerea unui echilibru normal cu
mediul extern.
Indicele echilibrului vegetativ (IEV) la gravidele
cu pericol de întrerupere a sarcinii era majorat de 3,3
ori, iar indicele conformităţii proceselor de reglare
(ICPR) de 2,2 ori în comparaţie cu sarcina fiziologică (409,6±20,4 un. conv. şi 125,1±6,7 un. conv.;

85,3±8,8 un. conv. şi 39,4±12,2 un. conv., corespunzător, p<0,01), ce reprezintă, probabil, rezultatul reorganizării sistemului cardiovascular la un nivel mai
major de funcţionare în legătură cu schimbarea necesităţilor organismului gravidei din cauza pericolului
de întrerupere a sarcinii.
Indicele vegetativ a ritmului (IVR) în lotul I şi
lotul III era identic (0,22±0,05 un. conv. şi 0,23±0,06
un. conv., p>0,05), ce indică despre stabilitatea raportului vegetativ între regularitatea simpatică şi parasimpatică, adică nivelului suficient a mecanismelor
compensator-adaptive a organismului mamei.
O acţiune nesatisfăcătoare a factorilor mediului extern, cum este cunoscut, provoacă sindrom adapţional
general, componenţii majori ai căruia duc la mărirea
activităţii sistemei simpatoadrenale. Cu ajutorul analizei
matematice RC se apreciază aşa-numitul indice a încordării (IÎ), care în unităţile convenţionale caracterizează
raportul sistemului nervos simpatic şi parasimpatic.
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În rezultatul cercetării au fost estimate majorarea
cifrelor medii a indicelui încordării (371,0±17,1 un.
conv.) la gravidele cu iminenţă de întrerupere a sarcinii comparativ cu gravidele cu evoluţie fiziologică
a perioadei de gestaţie (87,4±7,9 un. conv., p<0,01)
ce indică la creşterea tonusului sistemului nervos
simpatic, încordării reacţiilor adaptiv-compensatorii.
Cu cât este mai mare indicele încordării, cu atât mai
superior „este preţul adaptării” organismului la condiţiile mediului extern, deci, cu atât mai mult potenţial pierde organismul pentru menţinerea homeostazei
sistemelor vital importante.
Astfel, cardiointervalografia femeii cu sarcina
fiziologică se caracterizează cu profilul spectrului corect, cu coincidenţa parametrilor examinaţi de norma
convenţională. Capacităţile de restabilire a sistemelor
regulatorii se estimau ca satisfăcătoare. Balanţa dirijării cu ritmul cardiac se află în echilibru funcţional.
Indicatorii variabilităţii ritmului cardiac demonstrează echilibrarea sistemelor funcţionale, ce contribuie
la dezvoltarea fiziologică a sarcinii.
În sarcina complicată cu pericol de întrerupere a
ei, prin metoda analizei matematice a variabilităţii
ritmului cardiac (VRC) s-au determinat dereglări în
starea funcţională a organismului gravidei, mai frecvent în sistemul de adaptare, ce necesită o corecţie
corespunzătoare primordială. Aşadar, depistarea tulburărilor regulatorii la etapele precoce a dezvoltării
iminenţei de întrerupere a sarcinii deschide posibilitatea corecţiei acestor tulburări şi prin aceasta previne
progresarea iminenţei de naştere prematură.
Concluzii preventive:
1. Metoda matematică de expres-analiză a variabilităţii ritmului cardiac prin cardiointervalografie
poate fi utilzată pe larg fiind neinvazivă şi inofensivă
pentru mamă şi făt.
2. Permite evaluarea stării funcţionale a organismului gravidei în condiţii de ambulatoriu, în timp
real cu aprecierea capacităţilor de adaptare şi diagnosticare timpurie a complicaţiilor sarcinii, inclusiv,
pericolul de întrerupere a sarcinii.
3. Cardiointervalografia creează condiţii în
practica examinărilor clinice de a obţine concomitent
şi într-un context real informaţia cu privire la starea
organismului gravidei la toate nivelurile de reglare
neurovegetativă, pe exemplul analizei variabilităţii
ritmului cardiac.
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Rezumat
O cauză majoră a morbidităţii şi mortalităţii perinatale în naşterea prematură (NP) cel mai des este determinată
de complicaţiile infecţioase. Infecţia este direct implicată în naşterea prematură, iar antibioticele pot prolonga sarcina
şi reduce apariţia proceselor infecţioase după ruperea prematură a membranelor amniotice. Dezvoltarea tehnologiilor
medicale, condiţiile actuale de acordare a asistenţei medicale pacienţilor, implementarea unor noi preparate bacteriene au
condiţionat transformări evolutive imense a microorganismelor, responsabile îndeosebi de îmbolnăvirile septico-purulente
nespecifice. Pentru determinarea rolului terapiei antibacteriene asupra rezultatelor maternofetale, au fost examinate 243
de paciente la termenul de gestaţie 26-36 s.a. cu iminenţă de naştere prematură, internate în secţiile de patologie şi direct
în sala de naştere. În baza rezultatelor preventive putem menţiona, că folosirea preparatelor antibacteriene la pacientele cu
risc de NP reduce riscul apariţiei infecţiilor materne (RR1 2,07 (0,34-13,35), RR2 2,90 (0,54-15,6), RR3 2,81 (1,54-12,6)),
pe când riscul relativ în complicaţiile infecţioase neonatale este nesemnificativ.
Cuvinte-cheie: antibiotice, naşterea prematură, infecţii
Summary: Influence of antibacterial therapy on maternal and fetal outcomes in preterm birts
A major cause of perinatal morbidity and mortality in preterm birth (PB) most often is caused by infectious
complications. Infection is directly involved in premature birth, and antibiotics may prolong pregnancy and reduce the
occurrence of infectious processes after premature rupture of the amniotic membranes. The development of medical
technology, modern facilities patient care, the introduction of new bacterial preparations caused huge evolutionary changes
of microorganisms responsible for the development of non-specific septico-purulent disease. To determine the role of
antibiotic therapy on the health status of mother and fetus were examined 243 patients in 26-36 weeks of pregnancy, with
threatened preterm labor admitted to the pathology department and the delivery room. Based on the preventive results
we mention that using antibacterial drugs in patients at risk of preterm labor, reduce the risk of maternal infection (RR1
2.07 (0.34 to 13.35), RR2 2.90 (0.54 to 15 6), RR3 2.81 (1.54 to 12.6)), while the relative risk of neonatal infectious
complications is insignificant.
Key words: antibiotics, preterm labour, infections
Резюме: Влияние антибактериальной терапии на уровень неонатальной и материнской заболеваемости
при преждевременных родах
Инфекционные осложнения при преждевременных родов (ПР), чаще всего являются основной причиной
перинатальной заболеваемости и смертности. Инфекция непосредственно влияет на преждевременные роды,
а антибиотики могут пролонгировать беременность и уменьшить возникновение инфекционных процессов
после преждевременного разрыва амниотической мембраны. Развитие медицинских технологий, современные
условия оказания медицинской помощи пациентам, внедрение новых бактериальных препаратов обусловили
огромные эволюционные изменения микроорганизмов, ответственных за развитие неспецифических гнойносептических заболеваний. Для определения роли антибактериальной терапии на статус матери и плода, были
рассмотрены 243 пациентов в сроках гестации 26-36 недель беременности, с угрозой преждевременных родов,
госпитализированных в отделения патологии и родильный зал. На основании полученных результатов отмечено
что использование антибактериальных препаратов у пациентов с риском ПР снижает риск материнской инфекции
(RR1 2,07 (0,34-13,35), RR2 2,90 (0,54-15,6), RR3 2,81 (1,54-12,6)), в то время как относительный риск неонатальных
инфекционных осложнений является незначительным.
Ключевые слова: антибиотики, преждевременные роды, инфекция

Actualitatea temei
O cauză majoră a morbidităţii şi mortalităţii perinatale este determinată cel mai des de complicaţiile

infecţioase în naşterea prematură (NP). Infecţia este
direct implicată în naşterea prematură, iar antibioticele pot prolonga sarcina şi reduce apariţia proceselor
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infecţioase după ruperea prematură a membranelor
amniotice.
În prezent nu există un consens în ceea ce priveşte eficacitatea administrării preparatelor antibacteriene la femeile cu risc de NP [1,2,3,].
Dezvoltarea tehnologiilor medicale, condiţiile
actuale de acordare a asistenţei medicale pacienţilor, implementarea unor noi preparate bacteriene au
condiţionat transformări evolutive imense a microorganismelor, responsabile îndeosebi, de îmbolnăvirile
seprico-purulente nespecifice. Aceasta la rândul său
nu putea să influenţeze asupra manifestării formelor
clinice, duratei şi gravităţii bolilor provocate de aceste bacterii şi mai ales, asupra creşterii morbidităţii infecţioase [4,5].
Material şi metode
Pentru determinarea rolului terapiei antibacteriene asupra rezultatelor maternofetale, au fost examinate 243 de paciente la termenul de gestaţie 26-36 s.a.
cu iminenţă de naştere prematură, internate în secţiile
de patologie şi direct în sala de naştere, care au avut
loc pe parcursul anului 2013 în cadrul IMSP Institutul
Mamei şi Copilului. Designul studiului este prezentetat în figura 1.
Lotul I au constituit (n=108) pacientele internate
în secţiile de patologie cu ruperea prematură a pungii
amniotice la care s-au efectuat neuroprofilaxia magnezială fetală şi antibioticoprofilaxia.

Lotul II (n=45), include pacientele cu procese inflamatorii în acutizare (pielonefrite) la care s-a indicat
tratamentul antibacterian, cu o durată mai mare de 5
zile.
Lotul III (n=90), include pacientele internate în
sala de travaliu divizate în 2 subloturi:
 Sublotul A – cu efectuarea antibioticoprofilaxiei,
 Sublotul B – fără folosirea antibioticelor.
Lotul IV de comparaţie (n=44) a fost format din
paciente din primele trei loturi la care nu au fost utilizate preparate antibacteriene.
Din 198 de paciente examinate 92 (69,7%) au
fost cu ruperea prematură a pungii amniotice, la 42
(32,4%) punga amniotică era intactă. Spitalizate direct în sala de naştere au fost 92 de gravide (42,7%)
şi 116 (57,3%) în secţiile de patologie a gravidelor.
Din analiza datelor prezentate în figura 1 se constată,
că tabloul microbian la un număr de 134 de femei cu
risc de NP (67,6%), se caracterizează prin prezenţa
creşterii microorganismelor patogene şi condiţionat-patogene.
Pentru aprecierea tabloului microbian la pacientele cu risc de NP au fost efectuate 198 de analize
bacteriologice a secretului vaginal.
Locul dominant între agenţii microbieni îi aparţine E. Coli, Str. Viridans, Ent. Faecalis. Trebuie de
menţionat că la pacientele cu rupere prematură a pungii amniotice frecvenţa depistării microorganismelor
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Figura 1. Designul studiului

ĐƵĂŵƉŝĐŝůŝŶĉ
n=26

ĐƵZWW
n=70

ĐƵĞĨĞĐƚƵĂƌĞĂ
ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŽƉƌŽĨŝůĂǆŝĞŝ
n=55

ĐƵĐĞĨĂǌŽůŝŶĉ
n=28

ĐƵaltele
n=1

Buletinul AȘM

70
patogene era mai înaltă: Str. Viridans–19 (22,7%), E.
Coli–23 (27,06%), Ent. Faecalis–8 (21,7%), iar la pacientele cu punga amniotică intactă - Str. Viridans–7
(19%), E. Coli–9 (24,3%), Ent. Faecalis–6 (16,2%).
Depistarea altor specii microbiene la pacientele examinate în ambele grupe era practic identic.

Cu RPPA
fără RPPA

Figura 2. Microbiocenoza vaginală la pacientele
examinate
Vaginoza bacteriană cu prezenţa G.vaginalis s-a
depistat la 5 paciente (6%) la pacientele cu punga amniotică ruptă şi 2 (5,4%) cazuri la paciente cu punga
intactă.
Sensibilitatea speciilor microbiene la preparatele antibacteriene la gravidele examinate este
determinată de ciprofloxacină, cefalosporine de
generaţia a III, Tienam. În 30% s-a constatat antibioticorezistenţă.
Cu RPPA
fără RPPA

Figura 3. Sensibilitatea speciilor microbiene
La pacientele lotului II (n=45) s-a efectuat analiza microbiologică a urinei (urocultura), cu aprecierea sensibilităţii speciilor microbiene. La 23 paciente
(51,1%) urocultura a fost negativă, din 22 (49,9%)
de examinări în urocultură s-au depistat preponderent
următorii germeni microbieni - E. Coli 9 (39,1%),
Str. Viridans 2 (8,6%), Ent. Faecalis 11 (47,8%), Kl.
Pneumoniae 4 (17,4%) şi St. Aureus 3 (13%), asocieri
a câte doi germeni microbieni s-a constatat la 4 paciente şi a constituit 17,4%.
Sensibilitatea speciilor a fost depistată în majoritatea cazurilor la antibioticele: cefalosporine generaţia III – 11 (47,8%), ciprofloxacina 12 (52,1%),
uroantiseptice la 13 (56,5%), rezistente la preparatele
antibacteriene au fost 6 tulpini (26%).

Trebuie de menţionat că tratamentul antibacterial administrat până la efectuarea uroculturii în secţia
de patologie, a avut următoarea distribuţie conform
preparatelor utilizate: au primit ampicilină 17 paciente (37,7%), cefalosporine generaţia I – 10 paciente (22,2%), cefuroxim 5 (20,8%), ciprofloxacină 8
(17,7%) şi alte 5 (20,8%).
Vârsta medie a pacientelor examinate din lotul I
constituie 26±3,2 ani, din lotul II 25±2,8 ani, lotul III
27±2,4 ani, lotul IV 27±2,7 ani. După termenul de
sarcină loturile au fost practic identice: 26-28 săpt.
(3%) şi (5%); 29-33 săpt. (65%) şi (55%); 34-36 săpt.
(32%) şi (40%).
Durata medie a travaliului la pacientele cu punga
amniotică intactă (lotul I) a constituit 8,6±1,9 ore fiind de 1,4 ori mai mare decât la paciente cu RPPA (lotul II), în lotul III fiind de 6,4±1,8 ore, iar în lotul IV
7,4±1,8 ore. Durata medie a perioadei alichidiene în
grupul pacientelor din lotul I a fost de 9,3±2,3 ore, iar
la gravidele din lotul II de 5,3±1,2 ore, la pacientele
din lotul III find de 8,3±2,1 ore, iar in lotul IV durata perioadei alchidiene fiind de 4,2±1,1 ore. Prezenţa
proceselor infecţioase la gravidele examinate (infecţie intrauterină, corioamnionită, pielonefrită) a constituit 42% la pacientele lotului I, lotului II -100%, în
lotul III – 40,1% şi lotul IV – 38,5%.
Folosirea preparatelor antibacteriene s-a efectuat
la pacientele din lotul I la 99 de cazuri, dintre care
conform standardului cu eritromicină în 63 din cazuri
(63,6%), cu ampicilină 16 cazuri (16,1%), cu cefazolină 17 (17,1%) şi cu alte preparate 3 cazuri (3,1%).
La pacientele lotului II (n=45) tratamentul antibacterial administrat până la efectuarea uroculturii
în secţia de patologie, a avut următoarea distribuţie
conform preparatelor utilizate: au primit ampicilină
17 paciente (37,7%), cefalosporine generaţia I – 10
paciente (22,2%), cefuroxim 5 (20,8%), ciprofloxacină 8 (17,7%) şi alte 5 (20,8%).
La pacientele lotului III (n=70) s-a efectuat tratamentul antibacterial la 55 de paciente (78,6%), dintre care cu ampicilină 26 (47,2%), cu cefazolină 28
(50,9%) şi cu alte 1 (1,8%).
La pacientele lotului IV terapia antibacteriană nu
a fost efectuată.
Dependent de grupul de antibiotice, la 154 de paciente antibioticoprofilaxia s-a efectuat cu eritromicina la 63 de cazuri (40,9), cu ampicilină 42 de cazuri
(27,2%), cefazolină în 45 de cazuri (29,2%), şi cu alte
4 cazuri (2,6%).
Pentru aprecierea influenţei terapiei antibacteriene la pacientele cu risc de naştere prematură au fost
apreciate următoarele criterii.
Criteriile studiate:
1. Infecţiile materne:
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• Endometrite;
• Chorionamnionite;
• Hipertermie mai mult de 3 zile;
• Acutizarea proceselor infecţioase extragenitale.
2. Complicaţiile fetale:
• Pneumoniile neonatale;

• SDR;
• Sepsis neonatal;
• HIV;
• Hemocultura neonatală pozitivă;
• Sindromul convulsive;
• Enterocolita ulceronectotizantă.
Tabelul 1

RR în loturile examinate cu folosirea preparatelor antibacteriene vs fără
Nr.
crt.

1.
2.

Criterii

Infecţiile
materne (total)
Endometrite

RR1 (95%CI)

RR2 (95%CI)

RR3
(95%CI)

Semnificaţie
P1-2

P1-3

P2-3

2,07 (0,34-13,35)

2,90 (0,54-15,6)

2,81 (1,54-12,6)

<0,05

<0,05

<0,05

1,13 (0,37-3,35)

0,90 (0,03-2,60)

0,80 (0,0210,70)

>0,05

>0,05

>0,05

1,70 (0,02-10,70)

0,53 (0,07-2,69)

1.3 (0,42-8.70)

>0,05

<0,05

>0,05

1,23 (0,27-5,49)

1,13 (0,07-4,90)

1,13 (0,07-4,90)

<0,05

<0,05

<0,05

5.

Acutizarea
patologiilor
inflamatorii
cronice
Pneumoniile
neonatale
Enterocolita

0,88 (0,08-3,70)

0,76 (0,03-5,2)

1,8 (0,03-5,2)

>0,05

>0,05

<0,05

6.

Sepsis
neonatal

1,13 (0,37-3,35)

0,90 (0,03-2,60)

0,82 (0,13-1,68)

>0,05

>0,05

>0,05

0,77 (0,032-11,70)

0,89 (0,078-2,69)

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

<0,05

>0,05

<0,05

3.

4.

8.

HIV

0,70 (0,02-10,70)

0,53 (0,07-2,69)

0,89 (0,0782,69)
0,53 (0,07-2,69)

9.

Hemocultura
pozitivă

1,40 (0,21-9,32)

0,80 (1,11-10,7)

1,20 (1,11-10,7)

7.

Sdr. Convulsiv

RR1 – paciente (lotul I) cu membranele amniotice
rupte, cu folosirea antibioticoprofilaxiei vs fără antibiotice (lotul IV).
RR2 - paciente (lotul II) cu membranele amniotice intacte, şi tratamentul antibacterian vs fără antibiotice (lotul IV).
RR3 - paciente (lotul III) cu membranele amniotice rupte, cu folosirea antibioticoprofilaxiei vs fără
antibioticoprofilaxie (lotul IV).
Luând în consideraţie faptul că sunt unele particularităţi în antibioticoterapie şi antibioticoprofilaxie,
după protocolul naţional dependent de starea pungii
amniotice (vezi tabelul 1).
În baza rezultatelor preventive putem menţiona,
că folosirea preparatelor antibacteriene la pacientele
cu risc de NP din ambele loturi reduce riscul apariţiei
infecţiilor materne (RR1 2,07 (0,34-13,35), RR2 2,90
(0,54-15,6), RR3 2,81 (1,54-12,6)), pe când riscul relativ în complicaţiile infecţioase neonatale (pneumonii neonatale-RR1 1,23 (0,27-5,49), RR2 1,13 (0,074,90), RR3 1,13 (0,07-4,90), sepsis neonatal–RR1
1,13 (0,37-3,35), RR2 0,90 (0,03-2,60)), RR3 0,82
(0,13-1,68) este nesemnificativ.

RR1 ‒ Peniciline sintetice vs fără antibiotice.
RR2 ‒ Macrolide vs fără antibiotice.
RR3 ‒ Cefalosporine vs fără antibiotice.
RR4 ‒ Mixte vs fără antibiotice.
Au fost acumulate date pentru estimarea influenţei diferitor grupe de antibiotice asupra stării materne şi fetale în loturile pacientelor cu risc de naştere
prematură. Astfel, am format 4 subgrupe de paciente
care au fost supuse tratamentului cu:
1. Preparate peniciline sintetice;
2. Macrolide;
3. Cefalosporine;
4. Mixte.
Din comparaţiile efectuate rezultă că antibioticele
din grupul macrolidelor şi cefalosporinelor contribuie
la reducea apariţiei complicaţiilor infecţioase materne, având o influenţă nesemnificativă asupra nivelului
de complicaţii neonatale.
Concluzii:
Tabloul microbian la un număr impunător
(67,9%) de femei cu risc de NP, se caracterizează prin
prezenţa creşterii microorganismelor patogene şi condiţionat-patogenene: Ent. Faecalis, E.Coli şi Str. Viri-
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Tabelul 2
Apreciere comparativă în dependenţă de grupul de antibiotice
Nr.
crt.

Criterii

Riscul Relativ RRx (95%CI)
RR1

RR2

RR3

Semnificaţie
RR4

P1

P2

P3

P4

1.

Infecţie
maternă

0.74
[0.56, 0.98]

1.83
[0.36, 7.39]

1.32
[0.62, 1.47]

0.64
[0.20,
1.48]

>0,05

<0,05

<0,05

>0,05

2

Endometrite

0,87 [0.21,
1.92]

1.91 [0.35,
3.21]

1.72 [0.41,
2.6]

1.05 [0.61,
1.95]

>0,05

<0,05

<0,05

>0,05

3.

Acutizarea
patologiilor
inflamatorii
cronice

1.13[0.27,
1.90]

1.67 [0.38,
3.29]

1.52 [0.61,
2.44]

1.23 [0.67,
1.71]

>0,05

<0,05

<0,05

>0,05

4.

Sepsis
neonatal

1.01
[0.54, 1.90]

0.97
[0.51, 1.83]

0.89
[0.56, 1.42]

0.56
[0.29,
1.11]

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

5.

Pneumonie

1.07
[0.90, 1.28]

1.08
[0.91, 1.29]

1.01
[0.87, 1.18]

1.12
[0.87,
1.46]

>0,05

>0,05

>0,05

<0,05

6.

HIV

0.84
[0.38, 1.87]

0.83
[0.35, 1.99]

0.84
[0.41, 1.74]

0.97
[0.43,
2.19]

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

7.

Enterocolita

0.61 [0.13,
1.19]

0.93 [0.61,
1.79]

0.85 [0.16,
1.67]

0.91 [0.33,
1.99]

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

8.

Sdr.
Convulsiv

0.98 [0.59,
1.88]

1.01 [0.32,
1.65]

0.88 [0.19,
1.90]

0.91 [0.37,
1.16]

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

9.

Hemocult.
pozitivă

0.96
[0.49, 1.87]

1.10
[0.55, 2.22]

0.97
[0.43, 2.19]

1.08
[0.55,
2.10]

>0,05

>0,05

<0,05

>0,05

dans care sunt sensibile la preparatele cefalosporine
de generaţia III, ciprofloxacină şi tienam, iar în 30%
sunt antibioticorezistente.
Folosirea preparatelor antibacteriene la pacientele cu NP reduce riscul apariţiei infecţiilor materne, pe
când apariţia riscului complicaţiilor infecţioase neonatale nu este influenţat semnificativ de administrarea
antibioticelor.
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ASPECTELE DIVERŞILOR PARAMETRI ECOGRAFICI ÎN APRECIEREA
RETARDULUI DE CREŞTERE INTRAUTERINĂ FETALĂ
Liliana Fuior-Bulhac ‒ dr.,
IMSP Institutul Mamei și Copilului
069178781
Rezumat
Introducere: Una din sarcinile de bază ale protecţiei sănătăţii mamei şi copilului este reducerea morbidităţii perinatale şi a mortalităţii. Progresele din domeniul obstetricii şi neonatologiei au îmbunătăţit foarte mult posibilităţile de
diagnostic prenatal al fetușilor cu întârziere în creşterea intrauterină, precum şi posibilităţile de îngrijire şi tratament postnatal specifice acestei categorii de nou-născuţi. În șirul metodelor existente, ultrasonografia este o metodă neinvazivă de
studiu a fătului. Ea permite stabilirea stării funcţionale a fătului în trimestrul II de sarcină, fiind o metodă costeficientă şi
inofensivă de examinare, ceea ce permite utilizarea ei pe larg în practica cotidiană. Fetometria include în sine măsurarea
diferitelor structuri anatomice, care, fiind comparate cu normogramele pentru termenul gestațional prezent, pot concretiza
termenul de gestaţie şi aprecia rata creşterii intrauterine. Pentru a stabili o tactică corectă de declanșare a travaliului, a
termenului lui oportun, cât și a particularităților de supraveghere și tratament a nou-născuților cu RCIU este necesară
calcularea cât mai exact posibilă a masei estimative (ME) a fătului. La fel un indice important în RCIU a fătului este
volumul lichidului amniotic, deoarece odată cu apariţia unei afecţiuni fetale, asociate cu starea de hipoxie şi de redistribuţie a fluxului sanguin spre organele de importanţă vitală, apare o hipoperfuzie renală, ce duce la micşorarea formării
urinei. Din cele expuse mai sus rezultă necesitatea obligatorie al analizei în complex al diferitor parametri ecografici în
evaluarea RCIU fetal. Scopul: Aprecierea eficacităţii diverşilor parametri fetometrici ecografici, a corelației între ei, în
diagnosticarea retardului de creştere intrauterină. Material și metode: Au fost studiate diverse aspecte ecografice la 111
gravide, la care s-a diagnosticat RCIU fetal și 116 fără date al acestei patologii, la care a avut loc nașterea prematură la
termenul de 24-36+6 săptămâni amenoree. Studiul cazurilor clinice a fost efectuat cu cel mult 2 zile înainte de naştere.
Criteriul pentru selectarea gravidelor în lotul de bază a fost masa estimativă a fătului, stabilită la examenul ecografic, mai
mică de percentila a 10-a, conform standardelor ultrasonografice de masă a fătului. Rezultate: S-a stabilit că la aprecierea
masei estimative a fetuşilor din lotul de bază versus, cei din lotul de control după termenul gestaţional, s-a înregistrat o
diferenţă semnificativă statistic între loturile de comparaţie (p˂0,01), iar diagnosticul de RCIU este stabilit intrauterin
mai exact atunci, când percentila masei estimative este egală cu sau mai joasă de a 5-a (Χ2 = 19,5 df = 2, p <0,001).
Diagnosticul de RCIU a fătului a fost mai des prezent în grupul fetuşilor cu termen gestaţional cuprins între 33 şi 36+6
săptămâni amenoree (55,86%), iar repartizării fetuşilor în grupele de termen gestaţional după percentila masei estimative
pentru acest termen, nu a identificat o diferenţă semnificativă statistic a acestui parametru în grupele de studiu. S-a stabilit
ca ME direct corelează cu volumul lichidului amniotic iar sensibilitatea oligoamnionului în RCIU este înaltă (100%). Din
indicii fetometrici valoarea circumferinței abdomenului are o sensibilitate mai înaltă în stabilirea diagnosticului de RCIU
și în special, valoarea percentilei mai mici de 3% și, s-a stabilit o corelare directă între dimensiunile AC și valoarea ME.
Rezultatele studiului au demonstrat că pentru stabilirea gradului de deficit de masă, ne putem baza pe valoarea percentuală a circumferinţei abdomenului, care în majoritatea cazurilor corespunde aceleiaşi percentile a ME pentru termenul
gestaţional. Concluzii: Aprecierea diverșilor indici ecografici și, în special al AC, ME și volumului lichidului amniotic
reprezintă o verigă importantă în diagnosticul RCIU fetal.
Cuvinte-cheie: RCIU, masa estimativă, circumferința abdominală, volum lichid amniotic
Summary: Aspects of various ultrasound parameters in assessing of fetal intrauterine growth retardation
Background: One of the basic tasks of mother and child health protection is to reduce perinatal morbidity and mortality. Advances in obstetrics and neonatology have greatly improved the possibilities for prenatal diagnosis of fetuses with
intrauterine growth restriction and postnatal care and treatment options specific to this category of infants. In the series
of existing methods, ultrasound is a noninvasive method to study the fetus. It establishes the functional status of the fetus
in the second trimester of pregnancy, it is a lowcost and harmless method of examination, which allows its use widely in
everyday practice. Fetometry includes the measurement of various anatomical structures, which, compared to the gestational age normogram currently can establish the gestational age and appreciate intrauterine growth rate. To establish a
proper strategy trigger labor, the appropriate terms, as well as the particularities of supervision and treatment of newborns
with IUGR necessary to calculate as accurately as possible the estimates mass (ME ) of the fetus. Equally important index
in IUGR is amniotic fluid volume because with the advent of fetal conditions associated with hypoxia state and redistribution of blood flow to vital organs, renal hypoperfusion occurs, which leads to decrease urine formation. From the above
results it is very important to analysis in complex the various parameters in ultrasound evaluation of IUGR. Aim: Assessment of the effectiveness of various ultrasound parameters of fetometry, the correlation between them in the diagnosis
of intrauterine growth retardation. Materials and methods: We studied ultrasound various issues in 111 pregnant were
fetus was diagnosed with IUGR and 116 without data of this pathology which took place in the period of 24-36+6 weeks
amenorrhea. The study of clinical cases was performed in 2 days before birth. The criteria for selecting the main group of
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pregnant women was estimated fetal weight, determined by ultrasound examination, less than 10th percentile correlated
to the standards table. Results: It was found that the estimated fetal weight of main group versus the control group after
the gestational age , there was a statistically significant difference between comparison groups (p ˂ 0.01) and diagnosis of
IUGR set exactly when the mass percentile estimate is equal to or lower than 5th percentile (Χ2 = 19.5 df = 2, p < 0.001).
Diagnosis of IUGR was more often present in fetuses of gestational age group between 33 and 36 +6 weeks amenorrhea
(55.86 % ) and the distribution of gestational age fetuses in groups after mass percentile estimates for this period has not
identified statistically significant difference in this parameter study groups. It was established that ME directly correlated
with amniotic fluid volume and sensitivity of oligoamnios in IUGR is high (100 %). From all the fetometric parameters
abdominal circumference (AC) value has the highest sensitivity in the diagnosis of RCIU and especially when it is lower
that 3% and established a direct correlation between the size of AC and ME value. The study results showed that for the
determination of degree of mass defficiency, we can rely on the percentile value of abdominal circumference, which in
most cases correspond to the same percentile for the gestational age ME. Conclusions: The study of various ultrasound
parameters, especially the AC, ME and amniotic fluid volume is an important link in the diagnosis of IUGR.
Key words: IUGR, estimated weight, abdominal circumference, amniotic fluid volume
Резюме: Особенности различных ультразвуковых параметров в оценке задержки внутриутробного
развития плода
Одной из основных задач защиты здоровья матери и ребенка является сокращение перинатальной заболеваемости и смертности. Достижения в области акушерства и неонатологии значительно улучшились возможности
пренатальной диагностики плода с внутриутробной задержки роста и возможностей послеродовой тактики и
лечения данной категории детей. В серии существующих методов, ультразвук является неинвазивным методом
изучения плода. Он устанавливает функциональное состояние плода во втором триместре беременности, является не дорогим и безвредный метод обследования, который позволяет использовать его широко в повседневной практике. Фетометрия включает измерение различных анатомических параметров, которые, в сравнению
с норммограмами для гестационного возраста дает возможность определить гестационный возраст и оценить
внутриутробные темпы роста плода. Для определения правильной тактики ведения родов, наиболее приемленного срока родоразрешения, а также особенностей мониторинга и лечения новорожденных с ЗВРП необходимо
определить наиболее точно расчетную массу плода (МП). Не менее важным показателем ЗВРП является объем
амниотической жидкости, потому что с появлением у плода состояния гипоперфузии на фоне ЗВРП происходит
снижение образования мочи. Из приведенных выше результатов аргументировано обязательное комплексное ультразвуковое исследование различных ультразвуковых параметров в оценке ЗВРП. Цель: Оценка эффективности
различных ультразвуковых фетометрических параметров, корреляции между ними в диагностике внутриутробной задержки роста. Материалы и методы: Было произведено ультразвуковое исследование у 111 беременных с
ЗВРП и 116 без данных этой патологии. В обследование были включены беременные у которых произошли преждевременные роды. Исследование клинических случаев проводились максимально за 2 дня до родов. Критерием
выбора в основную группу были беременные женщины, у которых по оценкам УЗИ вес плода определялся меньше десятой процентили стандартных нормативов для определенного срока беременности. Результаты: Было обнаружено, что по расчетному весу плода в основной группе по сравнению с контрольной группой по гестационному возрасту, присутствовала статистически значимая разница между группами сравнения (р ˂ 0,01) а диагноз
ЗВРП устанавливается точно, когда расчетная масса плода равна или ниже, чем 5-ая процентиля (Χ2 = 19.5 DF =
2, р <0,001). Диагноз ЗВРП чаще наблюдается у плодов гестационный возраст которых находится между 33 и 36
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недель беремености ( 55.86%). На любом сроке беременности можно обнаружить разные отклонения от нормы
в том что касается дефицита массы тела. Не было выявлено статистически значимой разницы в этом параметре
группах. Было установлено, что предполагаемая масса плода напрямую коррелирует с количеством околоплодных вод а чувствительность маловодия в ЗВРП высока (100%). Из всех фетометрических параметров значение
окружности живота имеет самую высокую чувствительность в диагностике ЗВРП и особенно обнаружение чисел
ниже 3 процентили. Установлена прямая взаимосвязь между размером окружности живота и предполагаемой
массы плода. Полученные результаты исследования показали, что для определение степени дефицита массы плода, можно полагаться на степень отставания окружности живота согласно процентилям для определенного срока
беременности, которая в большинстве случаев соответствуют тем же процентилям для гестационного возраста
предполагаемой массы плода. Выводы: Исследование различных ультразвуковых параметров, особенно объем
живота, предполагаемая масса плода и количество жидкости является важным звеном в диагностике ЗВРП.
Ключевые слова: ЗВРП, масса плода, окружность живота, околоплодная жидкость

Introducere. Una din sarcinile de baza ale protecţiei sănătăţii mamei şi copilului este reducerea
morbidităţii perinatale şi a mortalităţii. Odată cu în-

răutățirea stării ecologice, cu acţiunea precară a factorilor socio-economici, şi cu avansarea în vârstă a
gravidelor, a sporit procentul de creştere a sarcinilor
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și nașterilor asociate cu diverse patologii [1]. În
structura cauzelor morbidităţii perinatale, primul
loc îl ocupă hipoxia intrauterină, constituind 44,4%56,2% [1], ce apare deseori ca o consecinţă a retardului de creştere intrauterină a fătului (RCIU) și induce multiple dereglări neurologice la nou- ăscuţi,
se rasfrânge negativ asupra dezvoltării ulterioare a
lor şi reprezintă un factor de risc în dezvoltarea sindromului detresei respiratorii (SDR) [2]. Totodată,
pe lângă apariţia modificărilor neurologice la copiii
ce au suportat hipoxie intrauterină cronică, se observă şi schimbări somatice: dereglări la nivelul sistemului cardiovascular, tractului gastrointestinal şi al
altor organe [3]. Progresele din domeniul obstetricii
şi neonatologiei au îmbunătăţit foarte mult posibilităţile de diagnostic prenatal al feţilor cu întârziere
în creşterea intrauterină, precum şi posibilităţile de
îngrijire şi tratament postnatal specifice acestei categorii de nou-născuţi. Diagnosticul oportun, conduita obstetricală adecvată şi supravegherea corectă în
perioada neonatală permit micşorarea cazurilor de
deces şi ameliorarea pronosticului de supravieţuire
pentru copil pe termen îndelungat.
În șirul metodelor existente, ultrasonografia este
o metodă neinvazivă de studiu a fătului. Ea permite
stabilirea stării funcţionale a fătului în trimestrul II
de sarcină, fiind o metodă costeficientă şi inofensivă
de examinare, ceea ce permite utilizarea ei pe larg în
practica cotidiană. Fetometria include în sine măsurarea diferitelor structuri anatomice, care, fiind comparate cu normogramele pentru termenul gestațional
prezent, pot concretiza termenul de gestaţie şi aprecia
rata creşterii intrauterine. În studiile lui Baschat et al.,
s-a observat că valoarea predictivă pozitivă a circumferinţei abdomenului, cât şi a masei probabile fetale,
pentru diagnosticarea RCIU fetale este de 36,6% şi,
respectiv, 50% [4, 5]. Pentru a stabili o tactică corectă
de declanșare a travaliului, a termenului lui oportun,
cât și a particularităților de supraveghere și tratament
a nou-născuților cu RCIU este necesară calcularea cât
mai exact posibilă a masei estimative (ME) a fătului.
Conform datelor din literatura stiinţifică sensibilitatea
ME (masa la naștere mai mică de percentila a 10-a)
pentru prognozarea RCIU a fătului este de 85,7%, iar
valoarea predictivă pozitivă este de 50% [4]. Astfel,
aprecierea masei estimative a fătului reprezintă o verigă de bază în stabilirea diagnosticului de RCIU. Un
indice important în RCIU a fătului este volumul lichidului amniotic. Este cunoscut faptul că, formarea
urinei la făt reprezintă factorul principal ce determină
volumul lichidului amniotic, în special, în trimestrul
III de sarcină [6, 7], iar cantitatea lichidului amniotic
este un indicator important al stării intrauterine fetale
[8, 9], deoarecere odată cu apariţia unei afecţiuni fe-
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tale, asociate cu starea de hipoxie şi de redistribuţie a
fluxului sanguin spre organele de importanţă vitală,
apare o hipoperfuzie renală, ce duce la micşorarea formării urinei. Totodată și, prezenţa factorilor infecţioşi
favorizează afectarea rinichilor fetali, conducând de
asemenea la micşorarea filtraţiei glomerulare şi favorizând apariţia oligoamnionului. În acelaşi timp, este
demonstrat faptul că, în reglarea volumului lichidului
amniotic, pe lângă sistemul urinar fetal, participă şi
membranele amniotice, una din funcţiile de bază ale
cărora este eliminarea apelor fetale din cavitatea amniotică [10].
Din cele expuse mai sus rezultă necesitatea obligatorie a analizei în complex al diferitor parametri
ecografici în evaluarea RCIU fetal.
Scopul: Aprecierea eficacităţii diverşilor parametri fetometrici ecografici, a corelației între ei, în diagnosticarea retardului de creştere intrauterină.
Material și metode: Cercetarea a fost efectuată
în secția de ecografie perinatală a Institutului Mamei și Copilului din Republica Moldova. Datele au
fost colectate pe parcursul anilor 2010-2013. Lotul
de bază l-au constituit gravidele cu RCIU a fătului
cu termenul gestaţional până la 36+6 s.a. (n=111),
iar lotul de control a fost format din 116 femei gravide fără date de RCIU, normotensive, cu evoluţie
fiziologică a sarcinii şi dezvoltare normală a fătului,
la care a avut loc nașterea prematură la termenul de
24-36+6 săptămâni amenoree. Studiul cazurilor clinice
a fost efectuat cu cel mult 2 zile înainte de naştere.
Criteriul pentru selectarea gravidelor în lotul de bază
a fost masa estimativă a fătului, stabilită la examenul ecografic, mai mică de percentila a 10-a conform
standardelor ultrasonografice de masă a fătului [11].
În studiu nu au fost incluşi fetuşii cu malformații incompatibile cu viaţa şi aneuploidii. Examenul ecografic a fost efectuat la aparatele Esaote My Lab 40 şi
Esaote My Lab 15, cu sonde convexe cu frecvenţa de
3,3-6,6 MHz, prin metoda transabdominală, folosind
programul obstetrical ce funcţionează în regim real. A
fost studiată corespunderea dimensiunilor fetale termenului de gestație pe baza masurării circumferinţei
craniene, diametrului biparietal, circumferinţei abdomenului, lungimii femurului. Rezultatele obţinute au
fost corelate cu normogramele curbelor de percentilă
Hadlock 84. Masa estimativă fetală a fost calculată
conform formulelor Hadlock 1991, folosind curbele
de percentile.
Rezultate și discuții:
Este cunoscut faptul, că RCIU a fătului este diagnosticat în cazurile în care ME fetală este situată
mai jos de percentila 10 pentru termenul gestaţional.
Comparând media masei estimative, care mai este numită şi probabilă, a fetuşilor din lotul de bază versus
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cei din lotul de control după termenul gestaţional, s-a
înregistrat o diferenţă semnificativă statistic între loturile de comparaţie (p˂0,01). În lotul de bază ME
medie la termenul gestațional până în 28 s.a. a constituit 642,2 gr., pe când în lotul de control această
valoare a fost de 890,2 gr., în intervalul termenului de
gestație 28-32+6 s.a. aceste valori au constituit 1120,1
gr. și respectiv 1759,3 gr., iar la termenul gestațional

cuprins între 33 și 36+6 s.a. ME în lotul de bază a fost
de 1746 gr., raportată la 2502,6 gr. în lotul de control.
Astfel, în cel de bază am obţinut valori numerice mult
mai mici faţă de cele din lotul de control, indicii fiind
în lotul de bază situaţi sub percentila a 10-a pentru
termen gestaţional, pe când în lotul de control indicii s-au poziționat între valorile percentilei a 10-95-a
(Figura 1).

Fig. 1. Mediile ME (gr.) în loturile comparate pentru diferite grupe de termen gestaţional
Analizând datele obţinute în studiul nostru privind corelarea dintre media masei estimative a fetuşilor, calculată până la naştere şi, masa nou-născuţilor imediat după naştere nu am observat o diferenţă
semnificativă statistic (p>0,001) nici în lotul de bază,
nici în cel de control (Tabelul 1), fapt ce ne permite să
utilizăm această metodă în practica clinică.
Tabelul 1
Media comparativă a masei estimative fetale
şi celei neonatale (gr.)
Grupul
de bază: ME
vs masa reală
de control:
ME vs masa
reală

Masa medie
estimativă

Masa
reală

t-value

p

1443,8

1374,4

1,124

0,262

2073,2

2038,6

0,497

0,61

În lotul de bază, care a inclus fetuşi cu diagnosticul prenatal de RCIU a fătului, din 111 cazuri presupuse de retard fetal, în 104 cazuri (93,7±2,31%)
s-a confirmat diagnosticul după naştere, ceea ce înseamnă că la aceşti nou-născuţi masa reală s-a situat
sub percentila a 10-a pentru termenul gestaţional. În
7 cazuri (6,3±2,31%) nou-născuţii la naştere au avut
masa mai mare de percentila a 10-a, astfel, existând
un procent extrem de mic de cazuri de RCIU neconfirmate după naştere (p < 0,001). Aşa s-a întâmplat
în grupul cercetat, în care masa estimativă s-a aflat
între percentilele a 5-a şi a 10-a (p>0.05), în special,
pacienţii la care ME corespundea cu percentila a 9-a
pentru termenul gestaţional, fapt ce poate fi explicat

printr-o eroare de măsurare sau prin faptul că AC nu
întotdeauna are o valoare exactă, din cauza mişcărilor
pe care le face fătul intrauterin. În grupul cu percentila masei de la a 3-a la a 5-a, eroarea de diagnostic a
constituit 2,7%, fiind un indice destul de bun pentru
un diagnostic clinic (p<0.05), iar în grupul fetuşilor
cu masa estimativă mai mică de percentila a 3-a pentru termenul gestaţional toate, cazurile diagnosticate
prenatal au fost confirmate postnatal (p<0.001) (Tabelul 2). În lotul de control nu a fost vreo divergenţă
între ME şi rezultatele postnatale, în toate cazurile
valoarea masei estimative a fost mai mare de 10%.
Aşadar, diagnosticul de RCIU este stabilit intrauterin mai exact atunci când percentila masei estimative
este egală cu sau mai joasă de a 5-a (Χ2 = 19,5 df =
2, p <0,001).
Tabelul 2
Frecvenţa confirmării RCIU postnatal în funcţie de
ME (%) calculate până la naştere
ME
(percentile)
5-10
3-5

Cazuri
confirmate
(n= 104)
10 (9,0±2,7%)
17 (15,3±3,4%)

Cazuri
neconfirmate
(n=7)
4 (3.6±1.8%)
3 (2.7±1.5%)

>0.05
<0.05

<3

77 (74,0±4,3%)

0

<0.001

p

În studiul nostru Se acestui indicator pentru prognozare RCIU fetal a constituit 47,3%, VPP – 93,7%.
Analizând Se, Sp, VPP, VPN, RP(+), RP(-) ale ME
fetale pentru prognozarea RCIU am stabilit că importanța indicilor sus-numiți sporește odată cu micşora-
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rea percentilei ME fetale. Astfel, în grupul de percentilă a ME cuprinse între a 5-a și a 10-a Se a constituit
8,2, între percentilele a 3-a şi a 5-a valoarea ei a fost
de 13,1%, iar în cazul percentilei mai mici de a 3-a
- respectiv 39,9%. Sp în cazul percentilei cuprinse
între a 5-a și a 10-a a fost de 3,8%, între a 3-a şi a
5-a - de 3,1%, iar la o percentilă a ME mai mici de a
3-a - de 0,0%. VPP creşte odată cu diminuarea valorii
ME; astfel, în cazul percentilei ME mai mici de a 3-a
ea a constituit 69,4%, respectiv VPN descreşte odată
cu micşorarea masei fetale, constituind în cazul valorilor percentuale mai mici de a 3-a - 0,0%. Acelaşi
fenomen a fost constatat şi în cazul RP(+) şi RP(-). În
cazul percentilei mai mici de a 3-a RP(+) a constituit
0,399, iar RP(-) - 0,0 (Tabelul 3).
Tabelul 3
Sensibilitatea, specificitatea, VPP, VPN, RP (+), RP
(-) ale diferitor valori ale percentilei masei
estimative pentru prognozarea RCIU fetală
ME
(percentile)
5-10
3-5
<3

Se
(%)

Sp
(%)

VPP VPN
(%) (%)

RP+

RP-

8,2
13,1
39,9

3,8
3,1
0,0

9,0
15,3
69,4

0,09
0,14
0,399

24,2
28,0
0,0

3,4
2,6
0,0

Diagnosticul de RCIU a fătului a fost mai des
prezent în grupul fetuşilor de termen gestaţional cuprins între 33 şi 36+6 săptămâni amenoree (55,86%),
moment în care se epuizează forţele compensatoare a
placentei afectate de careva factor etiologic, iar fătul
la acest moment începe să crească vertiginos şi, ca
urmare, aria placentară nu mai poate să îndestuleze
necesităţile fătului în oxigen şi substanţe nutritive.
Analiza repartizării fetuşilor în grupele de termen
gestaţional după percentila masei estimative pentru

acest termen, nu a identificat o diferenţă semnificativă statistic a acestui parametru în grupele de studiu.
În toate grupele examinate am atestat atât cazuri cu
masă extrem de mică, situându-se sub percentila a
3-a, cât şi cazuri cu masă ce se include în intervalul
de la 3% la 5% şi în cel de la 5% la ˂10% (Tabelul
4). Astfel, nu s-a observat o corelare între termenul
gestaţional şi ME la naştere, ceea ce denotă faptul că
termenul gestaţional nu influenţează parametrii de
masă fetală (Χ2 = 4,10; df = 4; p = 0,393).
Volumul lichidului amniotic (LA) reprezintă un indice important în caracteristica retardului de creştere
intrauterină a fătului, având o sensibilitate şi o specificitate destul de înaltă în această patologie. Analizând
corelarea dintre volumul lichidului amniotic şi valoarea percentilei masei estimative, am observat că în grupurile unde valoarea percentilei ME este mai mare de
a 5-a, predomină cazurile cu volum normal de lichid
amniotic - 8,1±2,59%, comparativ cu 3,6±1,77% cazuri cu volum redus de lichid amniotic. În intervalul
valorii cuprinse între 3% şi 5%, cazurile cu indice amniotic normal sau redus au fost înregistrate aproape cu
aceeaşi frecvenţă; iar cazurile în care masa estimativă
fetală era mai mică de percentila a 3-a pentru termenul
gestaţional au fost foarte dese - 40,5±4,66% cazuri însoţite de oligoamnion, raportate la 27,0±4,2% asociate
cu volum normal de lichid amniotic (Tabelul 5). Aşadar, putem conchide că o reducere excesivă a masei
fătului duce la dereglarea accentuată a hemodinamicii
lui, însoţite de hipoperfuzie a organelor fetale, în special, a rinichilor care sunt sursă de excreție a urinei fetale
și, deci a clearance ale lichidului amniotic.
În studiul nostru, forma asimetrică a RCIU a fătului a prevalat comparativ cu forma simetrică, constituind 70 de cazuri (63,1±4,56%), iar cea simetrică a
fost observată în 41 de cazuri (36,9±4,58%).

Tabelul 4
Corelarea dintre termenul gestaţional la naştere şi percentila ME pentru termenul gestaţional
Termenul gestaţional

ME (%) <3 (n=77)

ME (%) 3-5 (n=20)

ME (%) 5-10 (n=14)

˂28 s.a.
28-32+6 s.a.

5 (6,5±2,81%)

0

1 (7,1±6,88%)

33 (42,9±5,64%)
39 (50,6±5,70%)

7 (35,0±10,67%)
13 (65,0±10,67%)

3 (21,4±10,97%)
10 (71,4±12,07%)

33-36 s.a.
+6

Tabelul 5
Corelarea dintre volumul lichidului amniotic şi valoarea percentuală pentru termenul gestaţional
a masei estimative fetale
Volumul LA
Norma
Oligoamnion
Polihidramnion
x2=6.8, d.f. 4, p>0.05

<3
30 (27,0±4,2%)
46 (40,5±4,66%)
1 (0,9±0,89%)

ME ( %)
3-5
11 (9,9±2,83%)
9 (8,1±2,59%)
0,0±0,0

5-10
9 (8,1±2,59%)
5 (3,6±1,77%)
0,0±0,0

78
Totodată nu a fost deteminată o diferenţă semnificativă statistic între formele simetrică şi asimetricâ
în grupele de termen gestaţional de până la 28 s.a.
şi de la 28 la 32+6 s.a. Doar în grupul de la 33 s.a. la
36+6 s.a. forma asimetrică s-a constatat de două ori
mai frecvent (67,7±6,0 cazuri) decât cea simetrică
(32,2±6,0 cazuri) (Tabelul 6.), ceea ce corespunde cu
datele literaturii.
Tabelul 6
Repartizarea formelor RCIU după termenul
gestaţional
Forma
<28 s.a.
28-32+6 s.a.
33-36+6 s.a.
retarAbs.
Abs.
Abs.
dului
Asime3 (50,0±22,4) 25 (58,1±7,6) 42 (67,7±6,0)
tric
Simetric 3 (50,0±22,4) 18 (41,9±7,6) 20 (32,2±6,0)

Mortalitatea perinatală în cazul formelor simetrice a constituit 0,9‰ (n=10) cazuri, iar în formele
asimetrice - 0,9‰ (n=1), demonstrând că formele simetrice de RCIU a fătului sunt mult mai compromise
și reprezintă un risc sporit pentru deces perinatal.
Comparând media valorilor a circumferinţei craniului (HC), abdomenului (AC) şi lungimea femurului
(FL), măsurate intrauterin, în lotul de bază şi în cel de
control cu normele percentuale stabilite pentru parametrii studiaţi la un anumit termen gestaţional, după
grupele de termen gestaţional, nu s-a observat o diferenţă statistic semnificativă a valorilor calculate pentru
HC şi FL, dat fiind faptul că forma asimetrică a RCIU
fetală presupune valori ce se includ în intervalul 10%95% ale circumferinţei HC şi lungumii femurului (FL),
iar în studiul dat forma asimetrică a fost prezentă într-o proporţie mai mare decât cea simetrică (p<0.001).
Analizând media valorilor fetometriei după AC, s-a
stabilit o diferenţă statistic semnificativă (p˂0.01) între lotul de bază și cel de control, astfel încât în lotul
de bază valorile circumferinţei AC s-au situat, în toate
cazurile, mai jos de percentila a 10-a, raportate la normogramele pentru termenul gestaţional, iar în lotul de
control toate valorile s-au inclus în intervalul 10-95%,
fapt ce confirmă încă odată importanţa măsurării AC
pentru stabilirea diagnosticului de RCIU.
Am încercat să determinăm dacă termenul gestaţional influenţează gradul de retard de creştere intrauterină fetală, în special la modificarea valorii procentuale pentru un anumit termen gestaţional a indicilor fetometrici. Analizând aceşti parametri (HC, AC şi FL),
am observat că nu există o diferenţă statistică raportată
la valoarea percentilei pentru termenul gestaţional. În
cazul parametrului HC X2=6,88 d.f. 6, p>0,05, la analiza AC X2=2.91, d.f. 6, p>0,05, iar în cazul FL X2=4.88,
d.f. 6, p>0,05. Am stabilit că nu există o dependenţă a
valorilor parametrilor studiaţi de termenul gestaţional
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al fătului, deci la orice termen de gestaţie putem întâlni
atât valori ce se apropie de normă, cât şi cazuri cu un
grad avansat de RCIU a fătului.
Baschat şi Weiner au demonstrat că valorile joase
ale circumferinţei AC au sensibilitatea cea mai înaltă
(98,1%) în diagnosticul de RCIU a fătului (masa la
naştere < 10%), iar un AC mai jos de percentila 2,5
are o valoare predictivă pozitivă de 36,3% [4].
Ne-am propus să determinăm valoarea anumitor
parametri statistici în prognozarea RCIU fetală. În
studiul efectuat, sensibilitatea circumferinţei craniene
pentru valorile procentuale mai mici de 10 în prognozarea RCIU fetală a constituit de la 82,4% la 100%
(în funcţie de percentila valorii HC), specificitatea de la 53,8% la 61,7%; VPP - de la 12,6% la 35,1%;
VPN - de la 97,4% la 100%; RP(+) - de la 1,71% la
2,61%; RP(-) - de la 0,33% la 0,0%. În cazul valorii
percentuale a HC mai mari de percentila a 10-a, Se
a constituit 26,6%, Sp - 4,1%, VPP - 58,6%, VPN 2,6%, RP(+) - 0,28%, RP(-) - 18,9%.
Vorbind de circumferinţa abdominală, în cazul
valorilor percentuale mai mici de a 10-a, Se pentru
RCIU a fătului s-a situat între 90% şi 100%, în funcţie de valoarea percentuală a AC, Sp - 55,1%, în cazul valorii percentuale localizate între a10-a şi a 5-a
- până la 74,8%, în cazurile unei percentile a AC mai
joase de a 3-a, VPP - de la 16,2% (în cazul percentilei
10-5), cu o valoare practic identică de 18,9% în cazul
percentilei de la a 5-a la a 3-a, cu o valoare semnificativă înaltă de 64,9% în cazurile cu percentila AC mai
mică de a 3-a. VPN s-a încadrat între valorile 98,3% și
100%, RP(+) a constituit de la 2,0% la 3,97%, RP(-)
- de la 0,18% la 0,0%. În cazul fetuşilor la care valoarea percentilei AC s-a stabilit mai sus de a 10-a, Se a
constituit 0,0%, Sp - 1,8%, VPP - 0,0%, VPN - 1,7%,
RP(+) - 0,0%, RP(-) - 55,6% .
Analizând aceiaşi indici pentru lungimea femurului, în cazul valorii percentuale a FL situate mai jos de
a 10-a s-a stabilit că Se, în toate grupurile de percentilă,
a constituit 100%, Sp s-a situat în limitele valorilor de
la 50,7% la 56,9%, VPP a constituit 7,2% în intervalul percentual de la a 10-a la a 5-a, respectiv 12,6% în
intervalul de la 5% la 3%, 20,7% în cazul percentilei
mai jos de a 3-a, VPP în toate cazurile a fost de 100%,
RP(+) a variat de la 2,03% la 2,32%, iar RP(-) în toate
grupurile percentuale mai joase de a 10-a a constituit
0,0%. În cazul unei valori percentuale a FL mai mari
de a 10-a, Sp pentru prognozarea RCIU a fătului a constituit 36,3%, Se a fost de 0,0%, VPP - 59,5%, VPN
- de 0,0%, RP(+) - 0,36%, RP (-) - 0,0%.
Am încercat să stabilim dacă există vre-o corelare între termenul gestaţional, în cazurile cu percentila AC mai mică de a10-a, şi valorile Se, Sp, VPP,
VPN, RP(+) şi RP(-). Calculul a fost efectuat pentru
trei grupuri de termen gestaţional: primul-până la 28
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s.a., al doilea- 28-32+6 s.a., al treilea - 33-36+6 s.a. S-a
observat că Se nu a variat mult în funcţie de termenul gestaţional al fătului, constituind în primul grup
50%, în grupul doi - 58,1% şi în grupul trei 67,7%.
Aceaşi tendință poate fi menţionată şi referitor la Sp.
În primul grup el a constituit 36,2%, în grupul doi
-33,8% şi în grupul trei - 42,9%. VPP a fost joasă în
primul grup, fiind de 4,3%, în grupul doi - mai elevată, constituind 32,9%, iar în grupul trei s-a dovedit a
fi destul de semnificativă, alcătuind 60%. VPN descreşte odată cu avansarea termenului de gestaţie, fiind
în primul grup de 92,7%, în grupul doi de -56,1% şi
în grupul trei - 51,2%. De asemenea s-a observat o
creştere a RP(+) odată cu progresarea termenului de
gestaţie, constituind în primul grup 0,78%, în grupul
doi- 0,88% şi în grupul trei - 1,19%, pe când valoarea
RP(-) descreşte odată ce termenul de gestaţie creşte.
Astfel, valoarea RP(-) în primul grup a fost de 1,38%,
în grupul doi de - 1,24% şi în grupul trei - de 0,75%.
Reieșind din faptul că, diagnosticul de RCIU a fătului se stabileşte în baza unei mase estimative ce se
situează mai jos de percentila a 10-a, am încercat să
stabilim dacă există o corelaţie directă între masa probabilă fetală calculată intrauterin cu alte date ecografice, ce de asemenea, ne-ar putea ajuta în stabilirea unui
diagnostic corect şi, în special, în determinarea gradu-

lui de progresare a procesului patologic. Am comparat indicii masei estimative, divizate după percentilele
pentru termenul gestaţional, cu indicii circumferinţei
abdominale, și aceștea, la rândul lor, fiind divizate
după percentilele pentru termenul gestaţional.
Datele studiului nostru denotă că, cu cât este mai
mică masa estimativă, cu atât este mai redusă valoarea numerică a circumferinfei AC. O masă estimativă
<3% în 88,3±3,66% cazuri este asociată cu circumferinţa AC <3%. Unei mase estimative ce se situează
în intervalul de percentile 3-5, în 50±11,18% cazuri
îi corespunde o circumferinţă AC localizată între percentilele 3-5 pentru termenul gestaţional, iar masa estimativă cu valori cuprinse între percentilele a 6-a şi
a 10-a, în 64,3±12,81% cazuri este însoţită de poziţionarea circumferinţei AC în acelaşi interval de valori
ale percentilelor, adică, de 6-10%. În restul grupelor
comparate, o diferenţă semnificativă statistic nu am
observat (p>0,001) (Tabelul 7). În aşa fel este evidentă
corelarea directă între valorile masei estimative cu circumferinţa AC. Astfel, în stabilirea gradului de avansare al procesului patologic și, în special, în aprecierea
gradului deficitului de masă ne poate ajuta în mare
măsură circumferinţa abdomenului fetal, care în cazul
RCIU al fătului în majoritatea cazurilor corespunde
aceleaşi percentile a ME pentru vârsta gestaţională.

Tabelul 7
Corelaţia dintre valorile masei estimative fetale şi circumferinţa abdominală în funcţie de valorile
percentuale ale acestora
AC (percentile)
6-10
3-5
<3
χ2 = 72.19, gl = 4; *p <0.0

ME % <3

ME % 3-5

ME % 5-10

2 (2,6±1,81%)
7 (9,1±3,28%)
68* (88,3± 3,66%)

7 (35,0±10,67%)
10* (50,0± 11,18%)
3 (15,0±7,98%)

9* (64,3± 12,81%)
4 (28,6±12,07%)
1 (7,1±6,88%)

Am menționat că, un indice important în RCIU a
fătului este volumul lichidului amniotic. Chauhan et
al., au stabilit la un grup de paciente cu termenul de
sarcină mai mare de 24 s.a., rata RCIU a fătului a fost
de 19% cu un indice amniotic mai mic de 5, şi 9%
cu indicele ce depăşea 5 (odds ratio, 2.13; 95% CI,
1.10-4.16) [12]. Banks şi Miller la fel au remarcat un
risc sporit de RCIU în grupul fetuşilor la care valoarea indicelui amniotic s-a aflat la limita normei (5-10),
comparativ cu sarcinile unde indicele amniotic a fost

>10 (13% vs 3,6%; rate ratio, 3.9; 95% CI, 1.2-16.2)
[13]
În studiul nostru, în grupul de control nu au fost
înregistrate valori patologice ale lichidului amniotic,
pe când în cel de bază a predominat oligoamnionul în
60 de cazuri (26,4±2,93%, p<0.001), iar polihidramnionul a fost prezent doar înt-un caz (0,4±0,44%,
>0.05) (Tabelul 8), ceea ce demonstrează că pentru
RCIU a fătului este specific un volum redus, decât
unul sporit de lichid amniotic.
Tabelul 8
Corelarea dintre loturile comparate în ceea ce priveşte indicii volumului lichidului amniotic

Volumul lichidului
amniotic
Normal
Oligoamnion
Polihidramnion

Lotul 1(n1=111)

Lotul 0 (n0=116)

Abs.

P1±ES1

Abs.

P0±ES0

50
60
1

(22,0±2,75%)
(26,4±2,93%)
(0,4±0,44%)

116
0
0

(51,1±3,32%)
0
0

p1,0
<0.001
<0.001
>0.05
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Media indicelui amniotic în grupul de bază a constituit 86,74±53,231 mm (de la 0 până la 284 mm), iar
în grupul de control media a fost de 149,43±40,574
mm (de la 41 până la 258 mm) (p>0,05), deci a existat
o diferenţă semnificativă statistic între grupul de bază
şi cel de control, fapt ce demonstrează că oligoamnionul este caracteristic pentru RCIU a fătului.
Studiind rezultatele perinatale la naştere şi pe parcursul primelor trei zile de viaţă ale nou-născuţilor
afectaţi intrauterin de RCIU, am observat că volumul
lichidului amniotic nu influenţeaza scorul Apgar la
naştere atât în primul, cât şi în al cincilea minut de
viaţă (p>0,001). Acelaşi lucru se poate spune şi referitor la influenţa lui asupra gradului de prematuritate,
mortalităţii perinatale fetale, prezenţa hipoxiei fetale,
acidozei metabolice, intoleranţei alimentare, hipoglicemiei, policitemiei, hipotensiunii, apneei prematurilor, icterului, hemoragiei intraventriculare şi morbidităţii generale (pneumonie, sepsis, hemoragiei, boala
membranelor hialinice, şocul septic). Însă în studiul
nostru am observat că volumul redus de lichid amniotic reprezintă un factor de risc sporit pentru apariția
SDR, nu în ultimul rând, din cauza că un volum redus
de lichid amniotic duce la dereglarea maturizării plămânilor şi, necesitatea suportului respirator (p>0,001)
la nou-născuţii afectaţi de RCIU.
Sensibilitatea factorului de oligoamnion, care reprezintă rata fetuşilor cu RCIU cu rezultat pozitiv la
acest test, în studiul efectuat de noi a constituit 100%
în toate grupele de termen gestaţional, iar specificitatea, care demonstrează rata fetuşilor aparent sănătoşi
care au rezultat negativ la acest test, a fost aproape
egală în toate grupele cercetate, constituind 75% în
primul grup (< 28 s.a.), 73,6% în grupul doi (28-32+6
s.a.) şi 63,6% în grupul trei (33-36+6 s.a.). Am observat
un procent mai înalt în grupul cu termen gestaţional
mai mic de 28 s.a. Raportul de probabilitate pozitiv,
de asemenea, nu a avut mari fluctuaţii în grupele date,
fiind uşor mai elevat în primul grup. Astfel, la termenul de până la 28 s.a. el a constituit 4,0%, de la 28 la
32+6 s.a. valoarea lui a fost de 3,79% şi în grupul trei
a fost de 2,75% (Tabelul 9). Aşadar, putem conchide
că prezenţa oligoamnionului reprezintă un marker de
valoare sporită în prognozarea RCIU a fătului.
Tabelul 9
Sensibilitatea, specificitatea, raportul de probabilitate pozitiv al oligoamnionului în prognozarea
RCIU fetală
Săptămâni
amenoree
< 28
28-32+6
33-36+6

Sensibilitatea
Se (%)
100.0
100.0
100.0

Specificitate
Sp (%)
75.0
73.6
63.6

Raportul de
probabilitate
pozitiv RP (+)
4.0
3.79
2.75

RCIU a fătului frecvent este asociat cu o stare
de hipoxie fetală, care se dezvoltă în urma afectării
capacităţii fătului de a compensa starea compromisă intrauterină. Riscul probabil, în cazul unui volum
normal de lichid amniotic la gravidele cu RCIU, de a
fi înregistrată o stare de hipoxie cronică la nou-născut este de 2,8, iar riscul atribuabil de apariţie a
acestui fenomen constituie 64,3% (RP=2,8, 95.0%
IÎ - 1,1662-6,5666, RA 64,3%). În cazul unei sarcini
patologice asociate cu oligoamnion, riscul de apariţie
a modificărilor patologice în echilibrul acido-bazic
este de 44,6 ori mai înalt, comparativ cu lotul de control şi, respectiv riscul atribuabil este mult mai mare
decât în cazul unui volum normal de lichid amniotic
(RP=44,6, 95.0% IÎ - 5,9607-333,1509, RA 97,8%),
de unde constatăm că în cazul prezenţei RCIU fetal
probabilitatea de hipoxie fetală este înaltă atât în cazurile cu volum normal al patului amniotic, cât şi în
cele asociate cu oligoamnion. Dar înregistrarea unui
volum redus de lichid amniotic, raportat la volumul
fiziologic al lichidului amniotic, ne poate sugera, cu
o probabilitate practic de cinci ori mai mare, posibilitatea apariţiei la aceşti fetuşi a hipoxiei după naştere.
Concluzii:
1. A fost înregistrată o corelare strânsă între percentilele ME și al diverșilor indici statistici cum ar
fi Se, Sp, VPP, VPN, RP(+) și RP(-) în urma căreia
s-a stabilit că, cu cât mai mică va fi ME calculată,
cu atât mai mare va fi probabilitatea de a diagnostica un RCIU a fătului. Se valorii ME sporeşte odată
cu micşorarea valorii percentuale a ME variind de la
8,2% la 39,9%, iar Sp descreşte de la 3,8% la 0,0%.
VPP creşte odată cu diminuarea valorii ME; astfel, la
ME ˂3% ea a constituit 69,4%, respectiv VPN descreşte odată cu micşorarea ME, constituind 0,0% în
cazul percentilei mai mici de a 3-a. Acelaşi fenomen
a fost constatat și în cazul RP+ și RP-. În aşa fel, în
cazul percentilei mai mici de a 3-a, RP(+) a constituit
0,399, iar RP (-) - 0,0.
2. Prezenţa RCIU a fost mai des diagnosticată la
termenul gestaţional cuprins în intervalul de 33-36+6
s.a. (55,86%), perioadă când necesităţile fătului în
substanţe nutritive sporeşte esențial. S-a constatat că
termenul de gestaţie nu influenţează gradul de deficit
al masei fetale; astfel, în toate aceste grupe conform
studiului efectuat, au fost prezente valori diferite ale
percentilei ME (Χ2 = 4,10; df = 4; p = 0,393). Comparând datele ME din lotul de bază şi din cel de control, am observat că la toate termenele gestaţionale a
fost înregistrată o diferenţă semnificativă statistic a
masei fetale, existând valori mai joase pentru termenul gestaţional în lotul fetuşilor cu RCIU, comparativ
cu lotul de control (p<0,01; p<0,001).
3. Comparând grupurile de valori percentuale
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pentru ME cu volumul lichidului amniotic, am constat o corelaţie puternică între aceşti doi factori. În
urma unei hipoperfuzii renale diminuate în cazul
RCIU fetală, se observă o reducere a patului amniotic, în special acest fenomen este evident la fetuşii cu
un proces patologic progresiv, la care ME este situată
sub percentila de 3% pentru termenul gestaţional 40,5±4,66%.
4. S-a dovedit a fi efectivă efectuarea fetometriei
în stabilirea diagnosticului de RCIU cu o importanță
imperativă al valorii AC care s-a dovedit a avea o Se
de la 90% la 100%, Sp de la 55,1% la 74,8%, VPP
- de la 16,2% la 64,9%, VPN s-a încadrat între valorile 98,3% şi 100%, RP(+) a constituit de la 2,0% la
3,97%, RP(-) - de la 0,18% la 0,0%. În cazul fetuşilor
la care valoarea percentilei AC s-a stabilit mai sus de
10%, Se a constituit 0,0%, Sp - 1,8%, VPP - 0,0%,
VPN - 1,7%, RP (+) - 0,0%, RP (-) - 55,6%.
5. A fost stabilită o corelaţie directă între valoarea percentuală pentru termenul gestaţional a circumferinţei abdomenului şi valoarea percentuală pentru
ME, de asemenea raportată la termenul de gestaţie
(χ2 = 72,19, gl = 4; p <0.001). Rezultatele studiului
au demonstrat că pentru stabilirea gradului de deficit de masă, ne putem baza pe valoarea percentuală
a circumferinţei abdomenului, care în majoritatea cazurilor corespunde aceleiaşi percentile a ME pentru
termenul gestaţional.
Bibliografie
1. Обоскалова Т.А. Структура и причины перинатальной смертности недоношенных. Акушерство и
гинекология. 2005. № 5. c. 61-62.
2. Rueda-Clausen C. F., Jude S. Morton, Sandra T.
Davidge Effects of hypoxia induced intrauterine growth

restriction on cardiopulmonary structure and function
during adulthood Cardiovascular Research (2009) 81, p.
713–722.
3. Аронскинд Е.В. и сотр. Клинико-нейросонографические характеристики формирования перивентрикулярных лейкомалаций у недоношенных детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2006. Т.
51. № 5. c. 22-24.
4. Baschat A.A. et al. Umbilical Artery Doppler
screening for detection of the small fetus in need of
antepartum surveillance. Am J Obstet Gynecol, Jan 2000;
182 (1 Pt 1): p. 154-158 [Medline]
5. Ross Michael G. Fetal Growth Restriction. Feb 9,
2011 [Medscape].
6. Camanni D, et al. Acute oligohydramnios: antenatal expression of VURD syndrome? Fetal Diagn Ther 2009.
26(4) p. 185-188.
7. Gramellini D., et al. Alteration of theamniotic fluid and neonatal outcome. Acta Biomed Ateneo Parmense.
2004.75 Suppl 1 p. 71-75.
8. Fagerquist M.A., et al. Derivations that enable the
testing of fetal urine productionas a method of fetal surveillance. Arch Gynecol. Obstet. 2010. 282(5) p. 481-486.
9. Guan J. et al. Fetal development of regulatory
mechanisms for body fluid homeostasis. Brazilian Journal
of Medical and Biological Research. (2008) 41 p. 446-454.
10. Милованов А.П., Савельев С.В. Внутриутробное развитие человека. М.: МДВ, 2006. с. 384.
11. Hadlock F.P., Harrist R.B., Martinez-Poyer J. In
utero analysis of fetal growth: A sonographic weight standart. Radiology 1991, 181 p. 129-133
12. Chauhan S.P., et al. Accuracy of sonographically
estimated fetal weight with and without oligohydramnios.
A case-control study. J Reprod Med. Nov 1999. 44(11)
p.969-973.
13. Banks E.H., Miller D.A. Perinatal risks associated with borderline amniotic fluid index. Am J Obstet Gynecol. Jun 1999;180(6 Pt 1) p. 1461-1463.
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Rezumat
Rezultatele studiului a demonstrat că tratamentul conservator al pacientelor cu SOP a dus la restabilirea funcţiei
menstruale în 100% cazuri și a funcției reproductive în 65% cazuri la pacientele tratate cu CC și metformin vizavi de
pacientele tratate numai cu clomifen la care funcția menstruală s-a restabilit numai în 60% cazuri, iar cea reproductivă
numai în 20% cazuri.
Cuvinte-cheie: SOP, metformin, CC
Summary: Aproashe the efficacite of treatment of patients with polycysticovary syndrome
Results this study swou that reprodactiv function in patients with polycysticovary syndrome after use combination treatment between CC and metformin the reproduction function restore în 65% cases and menstruation function in 100 % cases.
Key words: Polycystic ovary syndrome, metformin, CC
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Резюме: Эффективность консервативного лечения пациентов с синдромом поликистозных яичников
Результаты исследования показали, что у больных с СПЯ после лечения метформином и кломифеном
цитратом, репродктивная функция восcтановилось у 65% пациенток а менструальная функция у 100%.
Ключевые слова: СПЯ, метформин, кломифен цитрат

Introducere. Datele literaturii de specialitate din
ultimii ani au constatat că la baza dezvoltării SOP ca
şi la sindromul metabolic stă insulinorezistenţa, care
este genetic (genotip) programată în 70% din cazuri
şi numai în 30% cazuri este condiţionată de condiţiile
mediului extern (fenotip) [1,2,3,4].
Rezistenţa la insulină este micşorarea sensibilităţii ţesuturilor către insulină, determinată de defecte
genetice al transportului glucozei, care este controlat
de insulină, iar factorii declanşatori sunt alimentaţia
excesivă şi hipodinamia. Folosirea excesivă de glucide declanşează mecanismul down-reglator a receptorilor insulinici: se micşorează afinitatea receptorilor
în ţesuturile adipos, muscular şi ficat. Predispunerea
genetică către insulinorezistenţă şi obezitate dă acestui proces caracter patologic: formarea insulinorezistenţei care duce la majorarea secreţiei de insulină
[2,4,5,7,8].
Ca reacţie compensatorie la rezistenţa tisulară
către insulină, are loc majorarea sintezei şi secreţiei hormonului care menţine concentraţia normală de
glucoză în sânge.
Astfel, conform utlimelor date ale literaturii de
specialitate insulina acţionează asupra ovarelor indirect, prin receptori peptidici, factorul creşterii insulinasemănător (IFAC) relaxin. IFAC-1 se formează în
celulele granuloase a ovarelor şi reglează sinteza androgenelor în celulele interstiţiale, mărind steroidogeneza gonadotropinstimulantă [1,2,3,4].
La Rotterdam (2003), s-a adoptat noul consens
de definire a SOP prin două din următoarele trei criterii: 1. oligo-sau anovulaţie, infertilitate; 2. semne
clinice sau biochimice de hiperandrogenizm; 3. ovare
polichistice diagnosticate ecografic şi excluderea altor etiologii (tumori secretante de androgeni, sindromul Cushing, prolactinoame etc.).
Astfel, ţinând cont despre cele expuse mai sus
ne-am propus un studiu, care ar ţinea cont despre ultima ipoteză în patogenia SOP, pentru a obține restabilirea funcției reproductive și menstruale la pacientele
cu SOP.
Scopul acestui studiu este de a aprecia eficienţa
tratamentului conservativ în restabilirea funcțiilor
menstruale și reproductive la pacientele cu SOP.
Material şi metode. Studiul a fost efectuat la catedra obstetrică ginecologie (FECMF) pe parcursul a
12 luni de zile – ianuarie 2013 – ianuarie 2014. Studiului au fost supuse 30 de paciente de vârstă reproductivă. Criteriile de includere în studiu:

1. dereglări de cilul menstrual (opso-, oligo-,
amenoree),
2. hiperandrogenie sau/şi hirsutizm,
3. datele EUSG-ovare polichistice,
4. indicele LH/FSH mărit.
5. excluderea sterilităţi tubar-peritoneale, hiperprolactinemiei, patologiilor suprarenale şi glandei
tiroide.
În funcţie de tratamentul aplicat cele 30 de paciente cu SOP au fost divizate în 2 loturi.
Lotul I de bază constituit din 20 de paciente cu
SOP tratamentul cărora consta din administrarea
Metformin în doză de 500 mg în 24 de ore pe parcursul a unei săptămâni, urmat de 500 mg de 2 ori pe zi
pe parcursul a 10 zile, urmat de 500 mg de 3 ori pe
parcursul a 12 săptămâni.
După 12 săptămâni de tratament cu Metformin se
începea stimularea ovulaţiei cu Clomifen Citrat (CC)
a câte 50 mg în zilele 5,6,7,8,9 a ciclului menstrual,
cu controlul ovulaţiei TDF sau/şi EUSG.
Lotul II de control constituit din 10 paciente cu
SOP, cărora stimularea ovulaţiei cu Clomifen Citrat
(CC) a câte 50 mg – a efectuat în zilele 5,6,7,8,9 a
ciclului menstrual, cu controlul ovulaţiei TDF sau/şi
EUSG.
Pacientele incluse în studiu, au fost instruite în
alimentație hipocaloriinică, hipoglicemică și hipolipidică, li s-a recomandat efort fizic (mers pe jos 40
min, fitnes etc.) și, nu au primit careva tratament pe
parcursul unei luni de la iniţierea tratamentului.
Criterii pentru aprecierea eficacităţii tratamentului aplicat:
1. Sarcina.
2. Cicluri ovulatorii.
Cercetarea actuală este o cercetare medical-statistică complexă, în cadrul căreia au fost utilizate următoarele metode de studiu: cercetarea integrală şi selectivă, anchetarea, analiza şi prelucrarea rezultatelor
examenului general (Indexul masă corp, raportul dintre
circumferenţa taliei către circumferenţa şoldurilor, Indicile hirsutic după scara Ferriman) şi ginecologic, al
diagnosticului funcţional - testul toleranţei la glucoză
(pe nemâncate se recoltează sângele venos, apoi pacienta bea soluţie ce conţinea 75 g. de glucoză, după care
peste fiecare 20 min se recolta sânge pentru a aprecia
nivelul glucozei), aprecierea nivelului de testosteron,
DEAS, Prl, TSH, LH, FSH, glucoza sângelui, colesterolul, lipoproteidele de densitate Înaltă şi Joasă (LPDÎ,
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LPDJ) – înaintea efectuării testului toleranţei la glucoză, r-fia „selii turcica”, consultaţia oculistului, examenul ultrasonografic, MSG, laparoscopia.
Rezultatele studiului
Vârsta pacientelor supuse studiului a variat de la
23-30 de ani, în mediu 25,9±3,1 ani. Toate pacientele
incluse în studiu se socoteau somatic sănătoase. Cauza de bază care le-au făcut să se adreseze la medic
a fost lipsa sarcinii şi dereglările de ciclul menstrual.
Sterilitatea primară a avut o durată ce a variat între
2-6 ani (în mediu 3,8±1,7 ani), s-a înregistrat în 12
(60 ± 2,1%) cazuri, iar cea secundară s-a înregistrat în
8 (40 ± 0,9%) cazuri şi a avut o durată ce a variat între
3-10 ani (în mediu 5,8±4,1 ani).
Toate pacientele până la momentul includerii în
studiu s-au tratat în legătură cu dereglările de ciclul
menstrual şi sterilitate cu:
laparosopie cu diatermo-puncţia ovarelor - 8
(40±0,9%), din ele în 2/3 cazuri peste 6 luni după laparoscopie s-a efectuat stimularea ovulaţiei cu CC şi
GH pe parcursul unui an, iar la 1/3 nu s-a stimulat
ovulaţia;
fără laparoscopie şi cu stimularea ovulaţiei – 12
(60±2,1%) cazuri, din ele la 1/3 cazuri stimularea a
avut loc pe parcursul unui an cu CC şi Gonadotrofine,
iar la 2/3 pe parcursul a 3-6 luni, numai cu CC.
Indicele masă corp (IMC) în 24 (80 ± 4,7%) cazuri a variat 25>IMC<30 ceea ce ne dovedeşte că greutatea corporală este în exces. Numai în 3(10± 1,8%)
cazuri IMC a fost mai mic de 25, adică greutate corporală normală şi, în 3 (10± 1,8%) cazuri IMC a fost
mai mare de 30- obezitate.
La pacientele din lotul I, după tratamentul cu metformin, masa corporală a pacientelor a scăzut cu 4,5-

6,5 kg, iar IMC - de la 30 la 26. În lotul II IMC a
rămas neschimbat.
Semne clinice de androgenizare apreciate după
indicele hirsut Ferriman-Goliwei denotă prezenţa
pilozităţii la limită (8-12 puncte) în 14 (70± 2,2%)
cazuri, iar hirsutizm în 6 (30± 1,8%) cazuri. În grupul
de control indicele hirsut Ferriman-Goliwei a variat
până la 8 puncte, ce corespunde limetelor normei.
Analizând funcţia menstruală am constatat diverse dereglări la toate pacintele incluse în studiu: prima menarhe a debutat după 17 ani în 9 (30± 1,8%)
cazuri, iar dereglări de tipul oligo-, opsomenoreii s-a
depistat în 21 (70± 2,2%) cazuri, iar opsomenorei şi
menometrorahii în 9 (30± 1,8%) cazuri.
Nivelul glucozei la toate pacientele incluse în
studiul varia în limetele normei, totodată evidențiem
că nivelul mediu fiind mai aproape de limita de sus a
normri.Testul toleranţei la glucoză, la fel a variat în
limetele normei dar, răspunsul la glucoza administrată per os a fost mai înalt ca în grupul de control
(p<0,05). Este necesar de evidenţiat că nu s-a găsit
careva corelaţie între nivelul de glucoză (inclusiv,
testul toleranţei la glucoză (r=0,335, p<0,05)), cu nivelul de Testosteron (r=0,385, p<0,05) şi dehidroepiandrosteron(r=0,465, p<0,05).
La fel, rezultatele studiului dat au constatat majorare neînsemnată a nivelului de trigliceride - colesterol mai mult de 5,8 mmol/l şi lipoproteidele de densitate joasă – de 5,9 mmol/l, ceea ce ne denotă prezența
a unei dereglări încipiente a metabolismului lipidic la
pacientele studiate.
Menționăm că la pacientele cu SOP şi obezitate
dereglările metabolismului lipid s-au dovedit a fi mai
profunde, decât la cele cu greutatea corporală normală.
Tabelul 1

Parametrii hormonali a pacientelor incluse în studiu
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lotul de control
Criteriile apreciate
Hormonul luteinizant
(f.foliculară)μUI/l
Hormonul foliculostimulant
(f.foliculară) μUI/l
HL/HFS (N2)
Prolactina ng/ml
Testosteronul ng/ml
DEAS ng/dl
TSH

Lotul de bază

până la
tratament

după tratament

până la
tratament

după tratament

36,25± 1,9

10,5± 2,7

36,25± 1,6

14,8± 2,5

14,4± 1,9

9,8 ± 3,9

17,3± 3,3

10,8± 2,7

2,5± 0,3
± 1,9
1,5± 0,35*
N
2,5± 1,9

2,0± 0,5
1,1± 0,15
-

2,5± 0,3
± 1,9
1,6± 0,4*
N
2,8± 2,3

2,3± 0,8
1,3± 03
-

La fel, este necesar de evidenţiat că după 12 săptămâni de tratament cu metformin nivelul colesterolului şi a lipoproteidelor de densitate joasă a scăzut
până la limita de sus a normei. Este necesar de evi-

denţiat că marirea nivelul de testosteron era neînsemnată, câteva zecimi de unităţi (în jurul la 0,3) şi, se
datora celui de origine ovariană (vezi tab. nr.1).
După cum este relatat în tab.1 toate pacientele in-
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cluse în studiu aveau nivel mărit de HL, testosteron şi
raportul LH/FSH >2, ceea ce ne-a dat voie să stabilim
diagnosticul de SOP.
Un alt criteriu destul de important pentru SOP,
atunci când este corelat cu tabloul clinic şi datele de
laborator este EUSG. Ultrasonografia s-a efectuat la
a 3-5-ea zi de ciclu menstrual (concomitent cu examenul hormonal) şi a fost interpretat conform datelor
autorilor Consensului de la Rotterdam din 2003.
Toate pacientele incluse în studiul dat au fost examinate conform acestor cerinţe şi, la toate s-a stabilit
diagnosticul ultrasonografic de SOP.
Pacientele au fost supravegheate pe parcursul a
6 luni din ziua administrării tratamentului. Funcţia
menstruală s-a restabilit în 20 (100 ± 0,5%) cazuri
în lotul de bază (metformin) şi în 6 (60± 2,8%) cazuri
lotul de control.
Sarcina a survenit în 13 (65± 2,9%) cazuri în lotul
la care stimulaţia ovulaţiei s-a efectuat pe fondal de
administrare a metforminei şi, numai în 2 (20± 1.9%)
cazuri în lotul de control.
Discuţii: Rezultatele studiului ca şi datele literaturii de specialitate denotă că, la pacientele cu SOP
este mărit nivelul de testosteron din contul fracţiei
ovariene, este foarte important că funcţia reproductivă s-a restabilit la pacientele la care tratamentul
aplicat a dus la micşorarea nivelului de testosteron,
deoarece din acele cazuri la care nu s-a înregistrat sarcina şi restabilirea ciclului menstrual a fost constatat
o micşorare neînsemnată a nivelului de testosteron
(de la 1,5 ng/ml până la 1,1 ng/ml). Deoarece numărul la astfel de paciente este mai mare în lotul unde nu
s-a folosit în tratament metformin, se poate rezuma
că metformina micşorează indirect secreţia de testosteron în structurile androgenproductive din ovar, prim
mărirea sensibilității receptorilor insulinici, care la
rândul lor contribuie la eliberarea enzimei ce transformă testosteronul în estrogene.
Totodată în lotul de bază, unde s-a folosit în tratament metformin s-a înregistrat scăderea indexului
masă-corp de la 30 la 26, iar în lotul de control numai
de la 30-28 se poate concluziona că metformina măreşte sensibilitatea ţesutului periferic către insulină şi
astfel împreună cu micşorarea nivelului de testosteron contribuie la normalizarea metabolismului lipigic
şi glucidic.
Conform datelor lui Imani B. și coaut. (2002),
Harbornel şi coaut. (2003), Lord J.M., Flight IH.K.
(2003) şi a savanţilor consensului ESHRE/ASRM din
Rotterdam (2003), cât şi rezultatele studiului dat, se
poate concluziona că stimularea ovulaţiei la pacientele cu SOP este mai efectivă în cazul când în schema
de tratament este și metformin - 65% contra 20%.
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Concluzii:
Rezultatele studiului a demonstrat că tratamentul conservator al pacientelor cu SOP a dus la restabilirea funcţiei menstruale în 100% din cazuri și a
funcției reproductive în 65% cazuri la pacientele tratate cu CC și metformin.
Pentru a majora eficacitatea tratamentului conservator al SOP este necesar de a include preparate ce
mărește sensibilitatea receptorilor către insulină, deoarece ultima contribuie la normalizarea dereglărilor
metabolice şi hormonale, astfel, mărind considerabil
rezultatele restabilirii funcției reproductive și menstruale.
Recomandări:
Analizând datele literaturii de specialitate şi rezultatele studiului dat, recomandăm pacientelor cu
SOP care au pus problema infertilității unui tratament
complex ce constă din 3 etape.
Prima etapă va fi pregătitoare şi, va include dietoterapie, efort fizic şi tratament cu metformin după
schema sus-enumerată pe parcursul a 3 luni de zile.
Etapa a doua constă din stimularea ovulaţiei cu
clomifen citrat (50-100-150 mg) pe fondal de tratament cu metformin (1500 mg) pe parcursul a 3 luni.
Dacă nu a survenit sarcina, a treia etapă v-a consta din folosirea gonadotrofinelor, tratamentului chirurgical, pe parcursul a 12 luni.
Ultima etapă fiind fertilizaţia invitro.
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Rezumat
Abcesul tubo-ovarian (ATO) este una dintre cele mai frecvente cauze ale formaţiunilor pelviene la femeile de vârstă
reproductivă şi o sechelă gravă a bolii inflamatorii pelviene acute (BIP). Incidenţa abcesului tubo-ovarian este aşteptată să
crească ca rezultat al epidemiei actuale a bolilor cu transmitere sexuală şi sechelelor lor. Ca urmare a incidenţei în creştere
a bolilor cu transmitere sexuală şi a bolii inflamatorii pelvine, problema abcesului tubo-ovarian rămâne o preocupare
majoră de sănătate. Prezentul articol este o trecere în revistă a literaturii de specialitate publicate cu privire la etiologia şi
patogeneza, metode moderne de diagnostic şi tratament a abcesului tubo-ovarian.
Cuvinte-cheie: abcesul tubo-ovarian, boala inflamatorie pelvienă
Summary: Tubo-ovarian abcess: ethyopathogenesis and management
Tubo-ovarian abscess (TOA) is one of the most common causes of pelvic masses in reproductive-age women (1) and
it is serious sequelae of acute pelvic inflammatory disease (PID). The incidence of tubo-ovarian abscess is expected to
increase as a result of the current epidemic of sexually transmitted disease and their sequelaes. As a result of the rising
incidence of sexually transmitted disease and pelvic inflammatory disease, the problem of tubo-ovarian abscess remains
a major health concern. The present article is a review of the published literature on the etiology and pathogenesis,
contemporary methods of diagnosis and treatment of tubo-ovarian abscess.
Key words: tubo-ovarian abscess, pelvic inflammatory disease
Резюме: Тубо-овариальный абсцесс: этиопатогенез и лечение
Тубо-овариальный абсцесс (ТОА) является одним из наиболее распространенных причин тазовых образований
у женщин репродуктивного возраста, и серьезным последствием острого воспалительного процесса органов
малого таза. Частота тубо-овариального абсцесса увеличивается в результате нынешней эпидемии заболеваний
передающихся половым путём и их осложнений. В результате роста числа случаев заболеваний передающихся
половым путём и воспалительных заболеваний органов малого таза, проблема тубо-овариального абсцесса
остается одной из основных проблем здравоохранения. В данной статье представлены критерии этиологии и
патогенеза, современные методы диагностики и лечения тубо-овариального абсцесса.
Ключевые слова: тубо-овариальный абсцесс, воспалительный процесс органов малого таза

Introducere. Abcesul tubo-ovarian defineşte inflamaţia şi infecţia concomitentă a trompei uterine şi
a ovarului, datorată extinderii inflamaţiei cu puroi de
la trompă, rezultând o masă anexială de natură inflamatorie. Abcesul tubo-ovarian reprezintă un stadiu
final în evoluţia BIP acute (15%), se declanşează ca

o consecinţă a salpingitei acute cu colecţie de puroi
într-un spaţiu anatomic creat de aderenţele structurilor care implică trompele fallopiene, ovarele, uterul şi
uneori intestinele [4,7].
Frecvenţa abcesului tubo-ovarian în populaţia feminină este în continuă creştere, din cauza incidenţei
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ridicate a bolii inflamatorii pelvine (BIP), a utilizării
diverselor mijloace contraceptive, a folosirii din ce în
ce mai frecvente a tehnicilor de reproducere asistată şi datorită îmbunătăţirii mijloacelor diagnostice şi
creşterii sensibilităţii şi specificităţii acestora [3,5,6].
Boala inflamatorie pelvină (BIP) este denumirea atribuită infecţiilor acute, cronice, subacute sau
recurente care interesează tractul genital feminin în
porţiunea lui supracervicală: uterul, trompele, ovarele, parametrele şi peritoneul pelvin. Netratată, boala
inflamatorie pelvină (BIP) poate evolua către dezvoltarea complicaţiilor şi sechelelor, cu constituirea
formaţiunilor tubo-ovarieme inflamatorii purulente.
Cu cât tratamentul este mai mult timp amânat, cu atât
creşte probabilitatea dezvoltării unei afectări definitive [2,9,12].
Conform clasificării lui V.I. Culacov, G.M. Savelieva, I.B. Manuhin (2009), se deosebesc următoarele
forme morfologice ale formaţiunilor tubo-ovariene
inflamatorii purulente [15]:
• Piosalpinx – afectarea preponderentă a trompei
uterine.
• Pioovar – afectarea preponderentă a ovarului.
• Abces tubo-ovarian.
Abcesul tubo-ovarian reprezintă un stadiu final în
evoluţia BIP acute, se declanşează ca o consecinţă a
salpingitei acute cu colecţie de puroi într-un spaţiu
anatomic creat de aderenţele structurilor care implică
trompele fallopiene, ovarele, uterul şi uneori intestinele. O treime din pacientele diagnosticate cu abces
tubo-ovarian prezintă un istoric de boală inflamatorie
pelvină [11,13].
Abcesul tubo-ovarian determină frecvent distrucţie ovariană şi tubară ireversibilă şi astfel pune în pericol fertilitatea. Poate fi acompaniat de complicaţii
cum este durerea pelvină incapacitantă, ruptura abcesului şi obstrucţia intestinală. Abcesul este unilateral
în 25-50% din cazuri [9,14].
Formarea unui abces alături de boala inflamatorie pelvină creşte morbiditatea şi riscul de insuficienţă la tratament şi intervenţie ulterioară. Astăzi, în
ciuda tratamentului medical modern mortalitatea prin
ruptura abcesului este 5-10%, cel mai mult ca rezultat al dezvoltării sindromului de detresă respiratorie
acută. Morbiditatea asociată cu abcesul tubo-ovarian
rămâne semnificativă din cauza complicaţiilor care
includ infertilitatea, sarcina ectopică, durerea pelvină
cronică, tromboflebita şi tromboza venelor ovariene
[7,14].
Etiopatogeneza. Procesul de formare a abcesului tubo-ovarian este complex. Deşi, iniţierea se face
de obicei cu Neiserria gonorrhoeae sau Chlamydia
trachomatis, în dezvoltarea BIP există o etiologie
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microbiană multifactorială, fiind implicate multiple
organisme cum ar fi cele anaerobe endogene Bacteroides species, coci gram-pozitivi, Escherichia coli,
Proteus, Klebsiella şi, Mycoplasma hominis. Abcesul
tubo-ovarian reprezintă o infecţie polimicrobiană, o
asociere dintre bacterii aerobe şi anaerobe. Cele mai
frecvente organisme izolate la nivelul unui abces tubo-ovarian includ: Escherichia coli şi Bacteroides
[2,11,13].
Cea mai importantă cale de diseminare a microorganismelor în infecţiile pelvine este cea ascendantă
(intracanaliculară): flora vaginală colonizează endometrul şi ulterior mucoasa salpingeală. Conţinutul
purulent se poate exterioriza abdominal prin capătul
tubar distal contaminând peritoneul adiacent, ovarul
sau tubul digestiv. Endosalpingita evoluează iniţial cu
edem şi în final cu distrugerea celulelor luminale, cililor şi pliurilor mucoase. Toxinele bacteriene sunt cel
mai probabil cauza acestor leziuni. Infecţia se întinde
la musculara tubară şi la seroasă. Apoi se extinde direct la cavitatea abdominală prin capătul fimbrilar al
trompei [7,14].
Ooforita se dezvoltă iniţial la suprafaţa ovarelor
şi apoi în acestea se pot dezvolta microabcese. Ooforita de regulă este secundară extinderii infecţiei de
la organele adiacente (ex. salpinge). Epiteliul embrionar de înveliş ovarian reprezintă o barieră puternică,
deaceea infectarea se produce, de obicei, la nivelul
foliculului rupt. Uneori, în cavitatea chisturilor foliculare ovariene se pot dezvolta microabcese, care
confluează şi formează abces ovarian (pioovar). Diagnosticul unui proces inflamator purulent ovarian
izolat este practic imposibil, deoarece în majoritatea
cazurilor pioovarul se asociază cu piosalpinxul, sub
aspect de tumoră inflamatorie anexială.
Infecţia incorect tratată, cu evoluţie lentă, permite
bacteriilor cu virulenţă scăzută să contribuie la procesul infecţios, dând o infecţie mixtă. Anaerobii pot
juca un rol major în dezvoltarea abceselor pelvine.
Un aspect particular este sindromul Fitz-Hugh-Curtis, determinat de aderenţe între capsula hepatică şi
diafragm cauzate de un proces inflamator pelvin.
Disconfortul din hipocondrul drept este sugestiv, diagnosticul se pune laparoscopic [5,7].
Tabloul clinic. Tipic pacientele cu abces tubo-ovarian prezintă:
• Durere pelvină acută .
• Secreţie vaginală sau cervicală anormală, de culoare galbenă, maronie sau verzuie.
• Febră peste 38,3 grade C. Totuşi, uneori febra
poate lipsi.
• Cefalee.
• Greaţă, vărsături.
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• Dispareunie.
• Sângerări menstruale neregulate
• Disurie.
• Masă anexală.
• Modificări ale scaunului.
• În cazuri severe pacienta se poate prezenta cu
obstrucţia ureterului şi hidronefroză, obstrucţie intestinală sau durere sciatică.
Pentru a aprecia gravitatea unei BIP se propun
două stadializări ale acesteia. O stadializare propusă
de CDC (Centers for Disease Control) care propune 4
stadii şi o stadializare făcută cu ocazia laparoscopiei
care are 3 stadii [2].
Stadializarea propusă de Centrul de Control şi
Prevenire a Maladiilor (SUA):
1. Sunt pacientele care îndeplinesc criteriile minime şi au cel puţin un criteriu adiţional. Nu prezintă
peritonită, nu au antecedente de infecţii de tract genital superior cu agenţi patogeni transmişi sexual.
2. Paciente care îndeplinesc criteriile de diagnostic şi au asociată peritonita.
3. Pacienta la care se obiectivează abcese tubo-ovariene.
4. Abcese tubo-ovariene rupte.
Stadializarea facută cu ocazia laparoscopiei:
1. Ovare de aspect normal, minimă colecţie lichidiană în Douglas, uşoară congestie peritoneală.
Apare congestie tubară vascularizaţie modificată, dar
mobilitatea normală.
2. În acest stadiu se evidenţiază secreţii purulente
prin orificiul tubar, apar aderenţe care se lizează uşor,
trompele sunt rigide pe toată întinderea lor.
3. Apar aderenţe extinse între organele genitale şi
extragenitale (anse intestinale, peritoneu), apare abcesul tubar sau tubo-ovarian, congestie peritoneală
extinsă.
Complicaţiile tumorilor inflamatorii tubo-ovariene includ:
• Perforaţia/ruptura abcesului. Abcesul se poate
rupe spontan în rect, sigmoid, vezică sau spațiu peritoneal, dar niciodata intr-un vagin intact.
• Pelviperitonita.
• Peritonita (localizată, difuză, generalizată), sepsis.
• Abces pelvin.
• Parametrita.
• Afectarea organelor adiacente (abcese interintestinale etc.).
Tabloul clinic al abcesului tubo-ovarian rupt.
Abcesul tubo-ovarian se poate rupe spontan în rect,
sigmoid, vezică sau spaţiu peritoneal, dar niciodată
într-un vagin intact. Ruptura poate fi rezultatul traumei accidentale sau prin examinare bimanuală.
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Simptomul major al abcesului rupt este durerea
pelvină acută care se agravează, iar pacienta poate stabili cu precizie locul şi momentul rupturii. La
examenul fizic pacient poate apare critic cu tahicardie, febră, abdomen distensionat, zgomote intestinale
absente, semne de peritonită generalizată, rigiditate
musculară. O masă pelvină este detectată la 50% dintre cazuri. Şocul se poate dezvolta în timp ce pacienta
este sub observaţie datorită acumulării lichidelor în
ţesuturile periferice şi a lipsei mecanismelor vasoconstrictorii compensatorii. Pacienta poate fi afebrilă, iar
leucocitoza poate fi absentă. Leucopenia severă este
un semn omniprezent [4,11,14].
Un abces tubo-ovarian este o urgenţă chirurgicală, deoarece orice întârziere în tratamentul adecvat
creează mortalitatea datorită peritonitei septice şi a
şocului rezultat din absorbţia sistemică a endotoxinelor sistemice şi a acumulării de lichid din cavitatea
peritoneală în spaţiul trei.
Diagnostic. Criteriile de diagnostic ale tumorilor
tubo-ovariene inflamatorii includ:
• sensibilitate la nivelul abdomenului inferior, la
palpare,
• sensibilitate a anexelor, masă anexială,
• sensibilitate la mobilizarea cervixului uterin.
Criteriile adiţionale de diagnostic includ:
• temperatură orală mai mare de 38 grade Celsius,
• secreţie vaginală sau cervicală anormală,
• valoare VSH crescută,
• valoare PCR (proteina C reactivă) crescută,
• prezenţa leucocitelor la examenul secreţiei vaginale,
• test pozitiv pentru gonoree sau Chlamydia,
• abces tubo-ovarian la ecografie,
• Evidenţierea tumorii anexiale la laparoscopie.
Teste paraclinice:
• Hemoleucograma evidenţiază VSH crescut, leucocitoză, fibrinogen şi proteina C reactivă crescute.
• Testul de sarcină, examenul de urină se vor face
pentru diagnosticul diferenţial al durerii.
• Frotiu cervical colorat Gram. Dacă sunt prezenţi
diplococi gram-negativi intracelulari, atunci diagnosticul indică gonoree.
• Testele bacteriologice şi serologice - pentru
identificarea germenilor implicaţi.
Echografia pelvină este mai disponibilă decât CT
sau RMN şi permite drenajul prin ghidaj. Abcesul
tubo-ovarian este diagnosticat echografic în 90% din
cazuri. Tipic abcesul apare la USG ca o formaţiune
multiloculată, elongată, cu margini groase care conţine lichid turbid, cu rezistenţă redusă la flux la echo
Doppler. La scanarea CT cel mai comun aspect al abcesului este al unei mase pelvine chistice tubulare cu

88
grosime uniformă a pereţilor şi cu pierderea planurilor dintre masă şi organele pelvine adiacente. RMNul este o modalitate radiologică excelentă în definirea
leziunilor şi diferenţierea între leziunile tubare şi cele
ovariene [1,8,10]. Culdocenteza poate fi o tehnică utilă de diagnostic. Totuşi prin disponibilitatea echografiei aceasta este o tehnică mai puţin folosită.
Laparoscopia este indicată şi este considerată
standardul de aur în diagnosticul şi tratamentul maselor anexiale de natură inflamatorie. Contraindicaţia o
constituie abcesul tubo-ovarian complicat cu ruptură
în cavitatea peritoneală. Celioscopia prin vizualizare
directă, recoltări bacteriologice sau biopsii de mucoasă tubară permite diagnosticul exact [5,13 ].
Tratament. Deoarece majoritatea pacientelor
cu abces tubo-ovarian sunt de vârstă fertilă, managementul acceptat este cel conservativ, fie medical,
chirurgical sau combinat, pentru păstrarea fertilităţii.
Tratamentul abcesului tubar şi tubo-ovarian din punct
de vedere istoric iniţial era exclusiv chirurgical, majoritatea femeilor fiind supuse histerectomiei totale
abdominale cu salpingo-ovarectomie bilaterală. În
ultimele trei decenii, conduita abcesului tubar şi tubo-ovarian a suferit modificări dramatice, odată cu
introducerea antibioticelor de spectru larg şi a evoluat
cu aplicarea tehnicilor de drenare. La momentul actual, managementul medical cu antibiotice cu spectru larg de acţiune este considerat tratamentul iniţial
de elecţie pentru abcesele tubo-ovariene neperforate.
Studiile au demonstrat o rată de succes a tratamentului conservativ al abcesului tubar şi tubo-ovarian ce
variază între 16-95%, majoritatea cercetărilor indicând o rată de succes mai mare de 70% [2,5,10,12].
Pentru tratarea BIP avem la dispoziţie un tratament medicamentos şi un tratament chirurgical (este
folosit doar în momentul în care nu avem răspuns la
tratamentul medicamentos sau atunci, când avem BIP
complicată). Luând în consideraţie faptul că practic
nici un preparat antibacterian nu este activ împotriva tuturor agenţilor infecţioşi ai BIP-ului, principiul
alegerii medicamentului se bazează pe o combinaţie
a mai multe antibiotice cu scopul acoperirii întregului
spectru de agenţi infecţioşi [2,5,13].
Măsurile generale includ:

Repaosul la pat este recomandat pacientelor cu
forme severe de BIP (C).

Efectuarea testului de sarcină este recomandată
pacientelor de vârstă fertilă (C)

O analgezie adecvată trebuie să fie asigurată
pacientelor cu forme severe de BIP (C).

Cazurile moderate sau uşoare de BIP se recomandă să fie tratate în condiţii ambulatorii per os (Ib, A).
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Terapia intravenoasă este recomandată pacientelor cu forme severe de BIP ( IV,C).

Terapia intravenoasă trebuie să fie continuată
24 de ore după ameliorarea clinică, fiind ulterior trecută la administrare per os ( IV,C).

Durata optimă a tratamentului nu este cunoscută, majoritatea studiilor clinice raportând un răspuns
adecvat la 10-14 zile de tratament.

Nu s-au demonstrat diferenţe în eficacitatea regimurilor recomandate de tratament ale BIP.
Tratamentul de primă intenţie a fost comutat de la
tratamentul chirurgical la tratamentul antimicrobian,
intervenţia chirurgicală fiind rezervată pentru pacienţii cu suspiciune de abces tubovarian rupt sau care
au un răspuns rezervat la antibiotice [5]. Gjelland şi
coaut.* au revizuit fişele a 302 pacienţi care au administrat antibiotice şi cărora ulterior li s-a efectuat
drenaj transvaginal echoghidat. Tratamentul s-a soldat cu succes în 93,4% cazuri, la 62,3% a fost înregistrată dispariţia completă a sindromului algic în 48 de
ore de la primul drenaj, iar temperatura s-a normalizat
la 77,4% pacienţi. Şi doar la 6% femei a fost necesară
intervenţia chirurgicală [6].
Indicaţiile pentru tratament chirurgical al abcesului tubo-ovarian [5,7]:
1. Ruptura intraabdominală a abcesului.
2. Grad înalt de suspiciune a altor urgenţe chirurgicale, ca apendicita.
3. Lipsa răspunsului la tratamentul cu antibiotice timp de 48-72 de ore.
Tratamentul chirurgical este necesar în 25% din
abcesele tubo-ovariene.
Tratamentul chirurgical vizează următoarele scopuri:
a. înlăturarea focarului de infecţie (rezecţia parţială sau extirparea organului afectat);
b. lavajul minuţios al cavităţii peritoneale;
c. drenajul cavităţii peritoneale va asigura evacuarea colecţiilor.
Tratamentul chirurgical este în dependenţă de forma BIP şi de complicaţii. Constă în: salpingostomă,
tubectomie, anexectomie, chistectomie, histerectomie cu anexectomie, lavajul cavităţii peritoneale şi
drenaj în formele grave şi peritoneale generalizate.
Procedurile ce pot fi folosite includ laparoscopia sau
laparotomia. Indicaţiile pentru laparotomie includ:
piosalpinx perforat, abces tubo-ovarian perforat/rupt,
peritonită difuză.
Laparoscopia este o tehnică eficientă şi benefică
de tratare a BIP şi a abcesului anexial. Ea permite
vizualizarea leziunilor şi prelevarea exsudatelor, un
tratament complet şi suficient de sigur, incluzând chirurgia reconstructivă tubară, cu avantaje deosebite
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pentru prognosticul de fertilitate şi pentru calitatea
vieţii pacientei [2,5,7].
Alegerea instrumentului este foarte importantă.
Ţesuturile infectate sunt foarte friabile şi sângerează.
Disecţia boantă şi hidrosecţia sunt cele mai importante două tehnici atraumatice şi sigure în cazul acestor
paciente. Electrocoagularea se foloseşte rar în cazul
aderenţelor acute.
Pentru a drena un piosalpinx este necesară o incizie tubară longitudinală. Cu electrodul monopolar pe
marginea antimezenterică a trompei se practică o salpingotomie. Colecţia purulentă este aspirată şi lumenul trompei abundent irigat.
Tratamentul chirurgical al abcesului tubo-ovarian nerupt. În cazul unui abces unilateral bine diferenţiat se practică un abord conservator cu anexectomie unilaterală dacă se doreşte păstrarea fertilităţii şi
producţia de hormoni. Atunci când abcesul nu permite salpingo-ooforectomie unilaterală, tratamentul de
elecţie este histerectomia abdominală totală, salpingoooforectomia bilaterală şi drenajul cavităţii pelvine.
Similar, drenajul abcesului sub ghidaj echografic sau
CT poate fi efctuat transvaginal (prin colpotomie)
sau transabdominal (prin laparotomie) [2,5,7].
Tratamentul chirurgical al abcesului tubo-ovarian rupt. Operaţia ideală include înlăturarea puroiului, abcesului, trompelor şi a ovarelor. Dacă abcesul
implică doar o singură anexă, atunci salpingo-ooforectomia unilaterală poate fi încercată la o pacientă
tânără, deşi menţinerea uterului creşte riscul de recurenţă la trompa neafectată. În aceste cazuri histerectomia trebuie considerată - de obicei o histerectomie
supracervicală [5,7,13].
În final, ţinem să prezentăm un algoritm de conduită al pacientelor cu procese inflamatorii purulente
anexiale, în speranţa că informaţia redată îi va ajuta
pe medicii obstetricieni-ginecologi în promovarea
unei asistenţe calitative şi sigure acestei categorii de
paciente.
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Rezumat
O performanţă în gestionarea gravidelor cu risc crescut de a naşte prematur este utilizarea preparatelor de progesteron. Aprecierea rolului terapiei cu progesteron micronizat la pacientele cu iminenţă de naştere prematură s-a bazat pe
un studiu prospectiv a 166 de fişe medicale a gravidelor cu termenul de gestaţie: 22-36+ 6 săp. care s-au aflat în secţia de
patologie a sarcinii din IMşiC. La 14 gravide (lotul de bază), paralel cu tratamentul tocolitic s-a administrat progesteron
micronizat (400 mg pe zi în supozitorii vaginale). La atenuarea simptomelor de ameninţare de naştere prematură tratamentul tocolitic a fost stopat (după 48 de ore). Administrarea progesteronului micronizat a continuat în aceeaşi doză cu
reducerea ulterioară a dozei la 200 mg pe zi. La 23 de gravide (lotul de control) tratamentul tocolitic nu a fost suplinit cu
progesteron micronizat. S-a constatat că, utilizarea preparatelor de progesteron micronizat trebuie să fie argumentată prin
datele clinice şi prin determinarea factorilor de predicţie, iar folosirea progesteronului micronizat permite prelungirea statistic veridică a sarcinii la gravidele cu simptome de iminenţa de naştere prematură în mediu cu 35,2±5,8 zile comparativ
cu 22,5 ± 7,8 zile în lotul de gravide fără administrare de progesteron.
Cuvinte-cheie: naştere prematură, tratament tocolitic, progesteron
Summary: Use of progesterone in women with imminent preterm birth
A performance in the management of pregnant women with increased risk of premature birth is the use of progesterone preparations. Assessment of the role of micronized progesterone therapy in patients with imminent preterm delivery
was based on a prospective study of 166 medical records of pregnant women with gestational age: 22-36 + 6 dig. who
have been in the department of pathology of pregnancy IMşiC . The 14 pregnant women (main group) received parallel
to tocolytic treatment micronized progesterone (400 mg daily vaginal supozitorii) . Alleviate the symptoms of premature
threat tocolytic treatment was stopped (after 48 hours). Micronized progesterone administration continued at the same
dose with subsequent reduction in dose to 200 mg per day. In 23 pregnant women (control group) was not substituted
tocolytic treatment with micronized progesterone . It was found that the use of micronized progesterone preparations must
be substantiated by clinical data finding and determining predictive factors and the use of micronized progesterone to
prolong pregnancy statistically reliable in women with symptoms of imminent premature birth on average 35,2±5,8 days
compared with 22,5 ± 7,8 days in the group of pregnant women with progesterone administration.
Key words: premature birth, tocolytic treatment, progesterone
Резюме: Использование прогестерона у женщин с угрозой преждевременных родов
Использование препаратов прогестерона является одним из успешных методов лечения беременных женщин с
повышенным риском преждевременных родов. Оценка роли микронизированного прогестерона терапии у пациентов с угрозой преждевременных родов была основана на проспективном исследовании 166 беременных в сроке от
26 до 36 недель), которые были госпитализированы в отделение патологии НИИ ОЗМиР с угрозой преждевременных родов. У 14 женщин, с параллельным приемом токолитика (основная группа) назначался микронизированный
прогестерон (по 400 мг в сутки per os). После наступления токолитического эффекта, по истечение 48 часов прием
нифидипина прекращали. Прием прогестерона продолжался в той же дозировке с последующим снижением дозы.
Сравнительную группу составили 23 женщины, которые не получали прогестерон. В результате исследований,
было установлено, что у беременных, которым назначался микронизированный прогестерон параллельно с
токолитической терапией, продолжительность времени с момента подавления сократительной активности матки
до начала активной родовой деятельности было выше (35,2±5,8 дня vs 22,5±7,8 дня).
Ключевые слова: преждевременные роды, токолитическая терапия, прогестерон

Introducere. Naşterea într-o stare de prematuritate, cu resurse limitate, plasează copilul într-un grup

cu risc extrem de mare de deces în perioada neonatală. Vârsta gestaţională mai mică la naştere, are o mai
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mare necesitate de proceduri costisitoare şi intervenţii
care cresc şansele de supravieţuire. Lipsa asistenţei
medicale adecvate pentru mamele gravide şi la naştere în ţările în curs de dezvoltare, rezultă într-o frecvenţă ridicată a mortalităţii şi morbidităţii neonatale
la sugarii prematuri. Nu s-au făcut paşi importanţi în
direcţia prevenirii sau tratamentul de travaliu prematur şi în ţările dezvoltate, dimpotrivă, frecvenţa natalităţii copiilor cu greutate a crescut şi în ţările dezvoltate şi în cele în curs de dezvoltare [1, 5].
O performanţă în gestionarea gravidelor cu risc
crescut de a naşte prematur este utilizarea de progesteron. Progesteronul este esenţial pentru multe procese de reproducere şi, se crede că joacă un rol-cheie în prelungirea sarcinii, prin menţinerea uterului
într-o stare relaxată [6, 7]. Administrarea antenatală
a progesteronului, indiferent de metodă şi doză, ajută
la reducerea riscului de naştere înainte de termen şi
naşterea unui copil cu masa mică la naştere.
Eficacitatea utilizării de progesteron a fost abordată în mai multe studii ştiinţifice [2, 3, 4, 8].
Comparativ cu femeile alocate cu placebo, cele
care au primit agenți progestativi (17 [alfa]-hidroxiprogesteron caproate şi alte forme de progesteron) au
avut rate mai mici de naștere prematură (26% versus
36%). În plus, femeile care au primit agenți progestativi au avut rate mai mici ale mortalităţii perinatale
(14,8% versus 17,1%).
Luând în consideraţie cele menţionate, studiul cu
privire la eficacitatea progesteronului în profilaxia
naşterii premature este actual şi prezintă o valoare
practică şi teoretică importantă.
Pornind de la aceste constatări s-a structurat scopul lucrării care constă în:
Argumentarea utilizării progesteronului vaginal
în prevenirea declanşării premature a travaliului la
femeile cu risc de naştere prematură.
Pentru realizarea scopului lucrării date au fost
formulate următoarele obiective:
1. Analiza utilizării preparatelor de progesteron
în IMşiC în prevenirea declanşării premature a travaliului.
2. Aprecierea rolului terapiei cu progesteron micronizat la pacientele cu iminenţă de naştere prematură.
Material şi metode. Aprecierea rolului terapiei
cu progesteron micronizat la pacientele cu iminenţă
de naştere prematură s-a bazat pe un studiu prospectiv a 166 de fişe medicale a gravidelor cu termenul
de gestaţie: 22-36+ 6 săp., care s-au aflat în secţia de
patologie a sarcinii din IMşiC.
Corectitudinea administrării progestinelor s-a
apreciat în baza dozei, duratei, modului de administrare, prezenţei factorilor de risc (avorturi spontane,
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naşteri premature în anamneză, stare socio-economică precară etc.), prezenţa factorilor de predicţie (lungimea colului uterin (LC) ≤ 25 mm la USG vaginală),
lungimea colului uterin (LC) ≤ 25 mm determinată
la examenul vaginal), prezenţa simptomelor de ameninţare de naştere prematură (schimbarea caracterului
eliminărilor vaginale, contracţii uterine frecvente, durere lombară etc.).
Pentru determinarea rolului terapiei cu progesteron în prevenirea declanşării premature a travaliului
în studiu au fost incluse 37 de gravide internate în
secţiile de patologie cu ameninţare de naştere prematură.
Criteriile de includere în studiu au fost sarcini
monofetale, membrane intacte.
Criteriile de excludere au fost manifestări clinice
de infecţie intra-amniotică sau pielonefrită, patologie extragenitală severă, date ecografice de anomalii
congenitale la făt. La internare, la toate pacientele s-a
efectuat examenul clinic, ultrasonografia (USG). La
toate gravidele s-a iniţiat tratamentul de tocoliză cu
blocatorii canalelor de Ca (Nifidipina) sau b-mimetice (Gynipral) în regim de monoterapie. Toate gravidele au primit un curs deplin de dexametazonă pentru
profilaxia SDR.
La 14 gravide (lotul de bază) paralel cu tratamentul tocolitic s-a administrat progesteron micronizat
(400 mg pe zi în supozitorii vaginale). La atenuarea
simptomelor de ameninţare de naştere prematură tratamentul tocolitic a fost stopat (după 48 de ore). Administrarea progesteronului micronizat a continuat în
aceeaşi doză cu reducerea ulterioară a dozei la 200
mg pe zi.
La 23 de gravide (lotul de control) tratamentul
tocolitic nu a fost suplinit cu progesteron micronizat.
Rezultate şi discuţii. Pentru analiza stadiului actual al utilizării preparatelor de progesteron în IMşiC
în prevenirea declanşării premature a travaliului am recurs la studiul prospectiv a 166 de gravide cu termenul
de gestaţie 22-36+ 6 săptămâni de amenoree, care s-au
aflat în secţia de patologie cu risc de naştere prematură.
Vârsta cea mai frecventă a pacientelor cu iminenţă de naştere prematură variază în limitele 20 – 30
ani, media constituind 25,60±5,76. În 32 (28,3±3,4%)
cazuri pacientele sunt II geste şi în 32 (28,3±3,4%)
cazuri – ≥ III geste. Cel mai des gravidele cu iminenţă de naştere prematură au avut în anamneză câte 1
avort spontan (a/s) – 13 (11, ±1,25%) cazuri, câte 2 a/s
– 5 (1,8±0,2%) cazuri şi câte ≥ 3 a/s – 3 (2,7±0,23%)
cazuri; câte 1 avort medical (a/m) – 10 (8,9±0,54%)
cazuri, câte 2 a/m – 2 (1,8±0,2%) cazuri. Naşteri premature în anamneză au avut 16 (14,2±9,01%) paciente, inclusiv cu mortalitate perinatală – 5 (4,4±10,2%)
paciente.
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Corectitudinea utilizării preparatelor tocolitice în
naşterea prematură în IMSP IMşiC a fost apreciată în
conformitate cu protocoalele internaţionale existente,
care recomandă progesteronul ca un tratament eficient în reducerea riscului de naştere înainte de termen
pentru femeile asimptomatice, care au risc crescut de
naştere prematură din cauza unui travaliu spontan anterior şi, care la 22-24 de săptămâni au lungime de col
uterin sub 25 mm determinată la examenul ultrasonor.
În aceste cazuri administrarea progesteronului va avea
loc între 22 săptămâni şi 36+ 6 săptămâni de sarcină.
Analizând administrarea preparatelor de progesteron în corespundere cu doza, durata, modul de administrare, prezenţa factorilor de risc (avorturi spontane, naşteri premature în anamneză, stare socio-economică precară etc.), prezenţa factorilor de predicţie
(lungimea colului uterin (LC) ≤ 25 mm la USG vaginală), lungimea colului uterin (LC) ≤ 25 mm determinată la examenul vaginal), prezenţa simptomelor de ameninţare de naştere prematură (schimbarea
caracterului eliminărilor vaginale, contracţii uterine
frecvente, durere lombară etc.), gravidele examinate
au fost plasate în 4 loturi:
I lot – administrare corespunzătoare – conform
protocoalelor existente.

Al II-lea lot – administrare inadecvată – doza, durata, modul de administrare nu corespunde protocoalelor existente.
Al III-lea lot – administrare neargumentată – se
administrează gravidelor fără factori de risc sau col
scurt.
Al IV-lea lot – neadministrare neargumentată –
nu s-a administrat preparate de progesteron la pacientele care aveau necesitatea.
La studiul prospectiv a 166 de gravide cu termenul
de gestaţie 22-36+ 6 săptămâni de amenoree, care s-au
aflat în secţia de patologie cu risc de naştere prematură
s-a determinat că 33 (19,9±3,09%) au fost considerate
a fi candidaţi pentru progesteron, deci, s-au determinat
prezenţa factorilor de predicţie (fig. 1). Dintre acestea,
la 9 gravide din 33 (27,7±3,47%) a fost oferit tratamentul corespunzător cu progesteron (administrare
corespunzătoare), la 13 (39,4±3,79%) gravide doza,
durata, modul de administrare nu corespunde protocoalelor existente (administrare concomitentă a două
preparate progestine, timp de 7-10-21 de zile etc). La
11 (33,3±4,9%) din gravidele care au fost considerate
a fi candidaţi pentru progesteron, administrarea preparatului pentru profilaxia declanşării premature a travaliului nu s-a efectuat (neadministrare neargumentată).

Figura 1. Repartizarea loturilor de paciente incluse în studiu
La 12 (9,1±2,49%) din 133 de gravide fără naştere prematură în anamneză sau col scurt (lungimea
colului uterin ≤ 25 mm la USG vaginală, sau determinată la examenul vaginal) au fost administrate preparate de progesteron (administrare neargumentată).
Astfel, datele noastre sugerează că la 33,3% din
femeile eligibile nu sunt oferite preparate de progesteron pentru prevenirea declanşării premature a travaliului.
Pentru determinarea rolului terapiei cu progesteron în prevenirea declanşării premature a travaliului

în studiu au fost incluse 37 de gravide internate în
secţiile de patologie cu ameninţare de naştere prematură.
La internare toate femeile au prezentat simptome
de ameninţare la naştere prematură (schimbarea caracterului eliminărilor vaginale, presiunea pelviană,
durere lombară, durere spastică în abdomen, contracţii uterine frecvente). Potrivit tococardiografiei, s-a
constatat o creştere a activităţii uterine. Contracţiile
înregistrate la intervale de 10-15 minute, cu durata
23,7-41,3. La toate pacientele s-au determinat lungi-
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mea colului uterin la USG vaginală şi/sau la examenul vaginal.
Temperatura corpului, ritmul cardiac, starea morfologică de sânge și urina la paciente au fost în limite
normale.
Caracteristicile iniţiale ale pacienţilor sunt prezentate în tabelul 1. Cele două grupuri au fost similare în ceea ce priveşte vârsta mamei, paritatea,
vârsta gestaţională la internare şi factorii de risc
NP.
La toate gravidele s-a iniţiat tratamentul de tocoliză în regim de monoterapie. Toate gravidele au primit un curs deplin de dexametazonă pentru profilaxia
SDR. La 14 gravide (lotul de bază) paralel cu tratamentul tocolitic s-a administrat progesteron micronizat (400 mg pe zi vaginal). La atenuarea simptomelor

de ameninţare de naştere prematură, tratamentul tocolitic stopat (după 48 de ore), administrarea progesteronului micronizat a continuat în aceeaşi doză cu
reducerea ulterioară a dozei. La 23 de gravide (lotul
de control) tratamentul tocolitic nu a fost suplinit cu
progesteron micronizat.
Pentru aprecierea eficacităţii terapiei cu progesteron micronizat la pacientele cu iminenţă de naştere
prematură s-au studiat următoarele criterii considerate de a fi elocvente: timpul (în zile) de la atenuarea
simptomelor de ameninţare de naştere prematură până
la apariţia naşterii; termenul de sarcină (în săptămâni)
la momentul naşterii; recurenţa naşterii premature –
reapariţia simptomatologiei de ameninţare de naştere
prematură timp de 48-72 de ore de la stoparea tratamentul tocolitic; greutatea nou-născutului la naştere.
Tabelul 1

Simptomele de ameninţare şi factorii de predicţie la pacientele incluse în studiu
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lotul de bază (cu progesteron)
Caracteristici

Vârsta mamei (ani)
Naşteri premature în anamneză
Primipară
Multipară
Contracţii uterine 1 în 10 min
Eliminări vaginale sanguinolente
LC ≤ 25 mm

Lotul de comparaţie
N=23

P

N=14
Abs.
25,5 ± 0,9

%
-

Abs.
26,1 ± 0,7

%
-

p>0,05

2

14,2±9,6

3

13,1±7,2

p>0,05

8
6
9

57,1±13,7
42,9±13,7
64,2±13,2

12
11
14

52,2±10,6
47,8±10,6
60,6±10,4

p>0,05
p>0,05
p>0,05

2

14,2±9,6

3

13,1±7,2

p>0,05

11

78,6±11,3

19

73,9±9,3

p>0,05

Tabelul 2
Rezultatele materne şi fetale la pacientele incluse în studiu
Nr.
crt.

Caracteristici

1.

Timpul până la naştere (zile)

2.
3.
4.

Termenul de sarcină la naştere (săp.)
Recurenţa naşterii premature
Masa nou-născutului la naştere (gr.)

La analiza datelor obţinute s-a constatat că gravidele care au beneficiat de progesteron micronizat
paralel cu tratamentul tocolitic, au avut o durată
medie mai mare de zile până la survenirea naşterii
(35,2±5,8 vs 22,5 ± 7,8, p<0,05) (tabelul 2). Această diferenţă a fost statistic semnificativă. Nu a fost o
diferenţa semnificativă între termenul de sarcină la

Lotul de bază (cu
progesteron)

Lotul de comparaţie
N=23

P

N=14
35,2±5,8

22,5 ± 7,8

p<0,05

34,9 ± 2,3
5 (35,7±13,2%)
3032,6 ± 376,2

32,6 ± 2,6
14 (60,8±10,4%)
2466,9 ± 505,6

p>0,05
p>0,05
p<0,05

naştere (34,9 ± 2,3 vs 32,6 ± 2,6, p>0,05) şi recurentă travaliului prematur–5 cazuri (35,7±13,2%), comparativ cu 14 cazuri (60,8±10,4%), p>0,05 pentru
progesteron și lotul de comparaţie, respectiv. Greutatea nou-născuţilor la naştere (3032,6 ± 376,2 g vs
2466,9 ± 505,6 g, p<0,05) a fost semnificativ diferită
între cele două grupuri.
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Aşa dar, în acest studiu am evaluat eficacitatea terapiei de întreţinere cu progesteron micronizat la pacientele tratate cu succes cu tocoliză pentru travaliu
prematur. Datele noastre sugerează o diferenţă de 12
zile în prelungirea sarcinii. Efecte adverse ale progesteronului micronizat nu au fost determinate.
Concluzii:
1. Conform rezultatelor analizei conduitei gravidelor cu iminenţă de naştere prematură am constatat,
că utilizarea preparatelor de progesteron micronizat
trebuie să fie argumentată prin constatarea datelor clinice şi prin determinarea factorilor de predicţie.
2. În baza datelor primite putem menţiona, că folosirea progesteronului micronizat permite prelungirea statistic veridică a sarcinii la gravidele cu simptome de iminenţa de naştere prematură în mediu cu
35,2±5,8 zile, comparativ cu 22,5 ± 7,8 zile în lotul de
gravide fără administrare de progesteron.
Bibliografie
1. Goldenberg R.L., Culhane J.F., Iams J.D., Romero
R. Epidemiology and causes of preterm birth, The Lancet,
2008:371(9606);75-84.
2. Hassan S., Romero R., Vidyadhari D., Fusey S.,
Baxter J.K., Khandelwal M., Vijayaraghavan J., Trivedi Y.,
Soma-Pillay P., Sambarey P., Dayal A., Potapov V., O’brien
J., Astakhov V., Yuzko O., Kinzler W., Dattel B., Sehdev

H., Mazheika L., Manchulenko D., Gervasi M.T., Sullivan
L., Conde-Agudelo A., Phillips J.A., Creasy G.W., for the
Pregnant trial: Vaginal progesterone reduces the rate of
preterm birth in women with a sonographic short cervix: a
multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled
trial. Ultrasound Obstet Gynecol 2011, 38(1):18-31.
PubMed Abstract | Publisher Full Text
3. Jenkins-Manning, Flenady V. Dodd J., et al. (2006).
Care of women at risk of preterm birth: a survey of reported
practice in Australia and New Zealand. Aust. NZ J. 46(6),
546-8.
4. Fonseca E.B., Celik E., Parra M., Singh M.,
Nicolaides K.H., Fetal Medicine Foundation Second
Trimester Screening Group: Progesterone and the risk of
preterm birth among women with a short cervix. N Engl J
Med 2007, 357:462. PubMed Abstract | Publisher Full Text
5. Lang C., Iams J. Goals and strategies for prevention
of preterm birth: an obstetric perspective. Pediatric clinics
of North America 2009;56:537–563.
6. Murray J.L. (1998). Natural Progesterone: what
role in women’s health care? Health Primary Care. 1,67187.
7. Penzias A.S. & Alper M.M. (2003). Luteal support
with vaginal micronized progesterone gel in assisted
reproduction. Reprod Biomed Online. 6, 287-95.
8. Sanchez-Ramos L., Kaunitz A.M., Delke I.
Progestational agents to prevent preterm birth: a metaanalysis of randomized controlled trials. Obstet Gynecol
2005, 105:273-9. PubMed Abstract | Publisher Full Text

SARCINA PROLONGATĂ/SUPRAMATURATĂ – PROBLEMĂ ACTUALĂ
ÎN OBSTETRICA CONTEMPORANĂ
Taisia Eşanu ‒ dr. în med., conf. univ.,
Olga Cerneţchi ‒ dr. hab. în med., prof. univ.,
Constantin Ostrofeţ ‒ dr. în med., conf. univ.,
Catedra Obstetrică şi Ginecologie FECMF USMF “Nicolae Testemiţanu”
(şef catedră - prof. univ., dr. hab. în med., Olga Cerneţchi)
tesanu@rambler.ru
Rezumat
Fiecare a 4-a parturientă internată în secţia obstetricală reprezintă naştere într-o sarcină prolongată/supramaturată.
Sarcina prolongată/supramaturată se prelungeşte cu 10-14 zile mai mult decât cea normală, dar diagnosticul definitiv se
stabileşte numai după finisarea naşterii. Realitatea prezenţei acestei probleme în timp s-a demonstrat prin acţiunea nefastă
asupra fătului, care poate deceda înaintea, în timpul sau după naştere şi prin multitudinea metodelor de declanşare a travaliului la acest contingent de parturiente. Studiul a demonstrat că incidenţa sarcinilor prolongate/supramaturate constituie 801 (25,7%) cazuri din numărul total de naşteri 3116 (100%), iar naşterea supramaturată s-a constatat numai în 111
(3,56%) cazuri din numărul total de naşteri sau în 13,85% cazuri din toate sarcinile prolongate.
Cuvinte-cheie: sarcina prolongată/supramaturată
Summary: Prolonged/overriped pregnancy in modern Obstetrics
Each 4th calving admitted in obstetrical department, represents a birth in a prolonged overriped pregnancy.The
prolonged /overriped pregnancy means plus10-14 days than in an normalone, but the final diagnosis can be established
only after finishing birth. The reality of this problem in time, has bean demonstrated the negative influence on baby, which
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could be, before in or after birth, and the many methods of beginning the labor at these carvings. This study of comes to
demonstrate that the incidence of prolonged/overriped pregnancy represents 801 (25,7%) cases, from the total number of
births – 3116 (100%), but the prolonged birth has been found in 111 (3,56%) cases from the total number of births, or in
13,85% cases from all the overriped pregnancies.
Key words: prolonged/overriped pregnancy
Резюме: Пролонгированная/переношенная беремeнность - актуальная проблема в современном акушертве
Каждая 4 роженица поступившая в акушерском отделение представляет роды в пролоннгированои /
переношенной беремeнности. Пролонгированная/переношенная беремeнность продливается больше на 10-14
дней чем в норме, но окончательный диагноз ставится только после родов. Реальность этой проблемы показалось в её неблагополучном действий на плод, который может погибнуть до родов, во время родов и в раннем
послеродовом периоде, а также при многочисленных методов родоразрeшения. Данное исследование доказало.
что частота пролонгированной /переношеннои беременности составляет 801 (25,7%) случаев из всех родов 3116
(100%), но переношенная беременность отмечалась только в 111 (3,56%) случаев из всех родов, или в 13,85%
случаев из всех пролоннгированных беременностей.
Ключевые слова: пролонгированная/переношенная беремeнность

Actualitatea temei
Sarcina care se prelungeşte cu 10-14 zile mai mult
decât cea normală poate fi apreciată ca prolongată sau
suprapurtată.
Sarcina prolongată se finisează cu naşterea unui
copil funcţional matur, fără semne de supramaturare
şi fără semne de îmbătrânire a placentei [1,3,5].
Sarcina supramaturată adevărată se caracterizează prin naşterea unui copil cu semne certe de supramaturare: lipsa sebumului, maceraţia tegumentelor,
oligoamnioza. La supramaturarea marcată a fătului în
lichidul amniotic apare meconiu şi culoarea lui devine verzuie sau surie [1,3,5].
Pentru sarcina supramaturată sunt caracteristice semne de îmbătrânire a placentei (microinfarcte,
subţierea sau îngroşarea placentei). Sarcina supramaturată este o problemă care prezintă un mare interes
practic şi ştiinţific în obstetrică. Actualitatea acestei
probleme se explică prin multitudinea de complicaţii
în naştere, mortalitate perinatală înaltă [2].
Incidenţa sarcinii prelungite oscilează între 2,43,68%. Realitatea prezenţei acestei probleme s-a demonstrat prin acţiunea nefastă asupra fătului care poate deceda înainte, în timpul sau după naştere [1,2,5].
Etiologia şi patogeneza sarcinilor supramaturate [1,2,3,4,6]:
1. Schimbări endocrine: în funcţia glandei tiroide, diabetul zaharat, schimbări în raportul dintre hormonii sexuali feminini (estrogen/progesteron);
Anamneza obstetricală şi ginecologică complicată cu avorturi, procese inflamatorii, operaţii la uter;
2. Dereglări de ciclu menstrual (menarha timpurie sau întârziată, ciclul neregulat, ciclu de 35 de zile,
opsomenoreea, spaniomenoreea);
3. Dereglări în sistemul nervos central (hipotalamus, sistemul limbic, structurile din scoarţă, amplasate în lobii temporali ai emisferelor cerebrale);

4. Maladiile ficatului, stomacului şi intestinului,
care contribuie la dereglări în sinteza şi metabolizarea
hormonilor sexuali feminini;
5. La femeile aflate o perioadă îndelungată la pat,
cu scop de păstrare a sarcinii şi cele cu mod sedentar
de viaţă, căpuşorul fătului rămâne mult timp nefixat,
nu excită aparatul receptor al segmentului inferior al
uterului;
6. Prezenţa patologiilor obstetricale: gestozele
tardive, prezentaţiile pelviene, oblice, transversale;
7. Infantilismul general şi al organelor genitale;
8. Alimentaţia iraţională şi insuficientă, astfel fătul având nevoie de mai mult timp pentru maturizare;
9. Predispoziţia ereditară şi individuală (o sarcină
supramaturată măreşte riscul de 3-4 ori de a se repeta);
10. Patologia cardiovasculară, care provoacă hipoxia cronică a fătului;
11. În survenirea sarcinii, în evoluţia ei şi caracterul dezvoltării activităţii de naştere un rol important îi
revine estrogenilor, progestinelor, prostoglandinelor,
corticosteroizilor, gonadotropinei horionice, mediatorilor (acetilcholină, catecolamină, serotonină, chinină, histamine), enzime, electroliţi, microelemente
şi vitamine. Nivelul de estrogeni are rol important
în declanşarea travaliului, dar nu reprezintă factorul
decisiv. Estrogenii se sintetizează în sistemul fetoplacentar, începându-se de la dehidroepiandrosteron în
suprarenalele fătului, care în ficatul fătului se hidrolizează în 16-DEAS, iar în placentă se transformă în
estriol. Numai o cantitate destul de mică de DEAS se
formează în organismul matern;
12. S-a constatat că anomaliile de dezvoltare a
fătului, în temei a SNC şi a suprarenalelor duc la prolongarea şi supramaturarea sarcinii;
13. Schimbările în placentă, în sarcina supramaturată sunt secundare, însă mai apoi dezvoltarea in-
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suficienţei placentare dereglează metabolismul fetal,
diminuând viabilitatea fătului.
Termenul sarcinii şi data naşterii se determină
după următoarele date: după data ultimei menstruaţii
(280 de zile), după fecundare (168-275 de zile), după
ovulaţie (266 de zile), după prima vizită la medic,
după prima mişcare a fătului, după USG, după formula Jardania, Sculschi, după datele OMS (de la prima
zi a ultimei menstruaţii minus 3 luni plus 7 zile) [1,2].
Diagnosticul se pune în baza datelor examenului
obstetrical şi examenului instrumental. Din datele
examenului obstetrical pentru sarcina supramaturată
sunt caracteristice: diminuarea circumferinţei abdomenului gravidei cu 5-10 cm (cauza deshidratării);
diminuarea turgorului pielii gravidei; micşorarea
masei corporale a gravidei (aproximativ cu 1-2 kg);
mărirea înălţimii fundului uterin; mărirea consistenţei
uterului din motive de oligoamnioză; la examenul vaginal ‒ duritatea oaselor căpuşorului fetal, fontanelele
şi suturile sunt mici; schimbarea BCF la ascultaţie,
care confirmă hipoxie fetală provocată de insuficienţa placentară; eliminările din glandele mamare-lapte
matur şi nu colostru; colul uterin “nematurizat”.
Către semnele de supramaturare a nou-născutului
se referă: culoarea verzuie a tegumentelor, ombilicului, membranelor amniotice, macerarea pielii, mai
ales, la mânuţe şi tălpi, diminuarea sebumului şi ţesutului adipos cu micşorarea turgorului pielii (aspect de
îmbătrânire a copilului), unghiuţele ies din loja unghială, oasele căpuşorului fetal dure, suturile şi fontanelele înguste [1,2,5,6].
Scopul studiului constă în determinarea consecinţelor supramaturităţii asupra declanşării travaliului
şi asupra nou-născuţilor.
Material şi metode
Au fost analizate fişele de observaţie clinică a
gravidelor, parturientelor şi lăuzelor precum şi a
nou-născuţilor lor din IMSP SCM N1, secţ. obs. Nr.3
(anul 2012).
Rezultate şi discuţii
Studiul efectuat a demonstrat că incidenţa sarcinii prolongate/supramaturate constituie 801 (25,7%)
cazuri din numărul total de naşteri (3116). Din ele –
naşteri supramaturate s-au confirmat post-natal în 111
(3,56%) cazuri, ceea ce constituie 13,85% cazuri din
toate sarcinile prolongate.
În structura sarcinilor prolongate/supramaturate
– 535 (66,79%) cazuri sunt la primipare. Din toate
sarcinile prolongate fătul s-a născut fără semne de supramaturare; apreciat la termen în marea majoritate
din cazuri – 690 (86,15%). Din toate parturientele cu
sarcină prolongată, incluse în studiu, au avut termenul 41 săptămâni de gestaţie 665 (83%); 41-42 săptămâni s-a constatat la 111 (13,85%) parturiente; 42 şi

mai mult de 42 săptămâni s-a semnalat în 25 (3,12%)
cazuri.
Post-natal sarcina supramaturată s-a confirmat în
unele cazuri la parturientele cu termen de gestaţie 4142 de săptămâni şi în toate cazurile 42 şi mai mult de
42 de săptămâni de gestaţie. Cazuri de supramaturare
la parturientele cu termen de gestaţie până la 40, 4041 şi 41de săptămâni nu s-au înregistrat în studiul dat.
Din numărul total de gravide cu sarcină prolongată
au fost internate direct la naştere 606 (75,65%); din
patologia sarcinii - 195 (24,35%) parturiente.
Sarcina a fost indusă hormonal în 2 cazuri (0,2%).
Din numărul total de sarcini prolongate per vias naturalis s-au declanşat în 667 (83,27%) cazuri; prin
operaţie cezariană – 90 (11,23%) cazuri; numărul
operaţiilor cezariene pe secţie alcătuind 407 (13%),
menţionăm, că este cu 2% mai mic decât la numărul
total de naşteri. Operaţia cezariană în naşterea supramaturată constituie 31%. Acest fenomen îl explicăm
din contul sporirii incidenţei aplicării vacuum-extracţiei fătului – 44 (5,49%) cazuri din numărul de sarcini
prolongate comparativ cu vacuum-extracţia fătului în
general pe secţie – 136 ) (4,4%) din numărul total de
naşteri.
Tabelul 1
Complicaţiile sarcinii la gravidele din grupul
de studiu
Nr.
d/o

Patologii extragenitale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Patologie renală
Patologie cardiovasculară
Infecţii TORCH
Obezitate
Anemie
Patologie a tractului respirator
Patologie a tractului digestiv
Patologii obstetricale

1.
2.
3.
4.
5.

HTA indusă de sarcină
Insuficienţă fetoplacentară
Polihidramnioză
Oligoamnioză
Făt macrosom

Nr.
absol. de
cazuri
44

5,49

4
15
40
25

0,49
1,87
4,99
3,12

2

0,24

2

0,24

9

1,12

34
30
12
131

4,24
3,74
1,49
16,35

%

Procentul aplicării vacuum extractorului a crescut şi din contul dereglărilor de ritm cardiac fetal (56
cazuri – 6,99%) şi anume când operaţia cezariană nu
mai putea fi efectuată – căpuşorul fătului era în cavitatea sau la ieşirea din bazinul mic. În sarcina supramaturată naşterea s-a complicat cu insuficienţa forţelor de contracţie în 44 (5,49%) cazuri; de 2 ori mai
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frecventă a fost insuficienţa secundară (66%), comparativ cu insuficienţa primară (33%). Placenta aderens
s-a confirmat în 4 (0,48%) cazuri. Retenţii de ţesut
placentar au avut loc în 41 (5,11%) cazuri, care au
fost urmate de raclaj al cavităţii uterine în perioada a
treia de naştere. Hemoragii hipotonice s-au constatat
în 7 (0,87%) cazuri şi, 2 (0,24%) cazuri s-au finalizat
cu histerectomie din motive de hemoragii marcante
(mai mult de 1,5 litri de sânge) şi care se prelungeau.
Menţionăm, că din numărul total de nou-născuţi supramaturaţi (111) au avut nevoie de îngrijire
şi tratament în secţia de terapie intensivă şi reanimare 11 (9,9%), depăşind cu mult procentul nou-născuţilor la termen, trecuţi prin terapia intensivă – 54
(1,73%) cazuri. Transferaţi la etapa a doua de îngrijire a nou-născuţilor în secţia de neurologie – 7 (6,0%)
din nou-născuţii supramaturaţi, nediferenţiindu-se de
media nou-născuţilor la termen, transferaţi la etapa
a doua - 186 (5,97%) cazuri. Decese perinatale în
structura naşterilor supramaturate nu s-au semnalat,
ceea ce denotă un management corect al naşterilor
în sarcinile prolongate/supramaturate în IMSP SCM
nr.1, secţ. obstetricală Nr. 3
Concluzii şi recomandări
1. Studiul a demonstrat o incidenţă a naşterilor
supramaturate de 3,56% din numărul total de naşteri
sau de 13,85% cazuri din toate sarcinile prolongate/
supramaturate.
2. Conform studiului conchidem că sunt supramaturate naşterile la 42 şi mai mult de 42 de săptămâni de gestaţie.

3. Incidenţa operaţiei cezariene în naşterile supramaturate – 31%, depăşeşte cu mult incidenţa acestei intervenţii în naşterile la termen – 11,85%.
4. Nou-născuţii cu semne de supramaturare frecvent au nevoie de îngrijire postnatală în condiţii de
staţionar (în terapia intensivă - 9,9% cazuri, la etapa
a doua de îngrijire în neurologie – 6,0% cazuri).
5. Pentru mamele cu sarcina supramaturată frecvent s-a complicat naşterea cu hemoragie masivă, urmată de histerectomie (2 histerectomii la 111 cazuri).
6. În baza studiului, care denotă supramaturarea la sarcina de 42 şi mai mult de 42 de săptămîni,
recomandăm internarea pre- partum în secţia de patologie a sarcinii gravidele cu termenul sarcinii 41
de săptămâni.
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PROGNOZAREA EVOLUŢIEI BOLII INFLAMATORII PELVINE ACUTE
Cătălin Cauş ‒ asist. univ.,
Catedra Obstetrică şi Ginecologie FECMF, USMF „Nicolae Testemiţanu”
(şef catedră: dr. hab., prof. univ. Olga Cerneţchi)
causcatalin@yahoo.fr
Rezumat
Termenul „boală inflamatorie pelvină (BIP)” este considerat un termen modern ce defineşte infecţiile genitale superioare, înlocuind vechile denumiri ale acestor afecţiuni genitale (anexită, metroanexită, parametrită, salpingită, salpingo-ovarită, piosalpinx etc.). Scopurile lucrării prevăd aprecierea gravităţii BIP şi prognozarea evoluţiei bolii. Conduita
medicală a pacientelor cu BIPA şi evoluţia bolii sunt determinate de adresarea timpurie, stabilirea diagnosticului prin
evaluarea gradului de gravitate a bolii, localizare şi răspândire a procesului.
Cuvinte-cheie: boala inflamatorie pelvină (BIP), infertilitate, ecografie
Summary: Forecasting the evolution of acute pelvic inflammatory disease
Pelvic inflammatory disease (PID) is usually the result of infection ascending from the endocervix causing
endometritis, salpingitis, parametritis, oophoritis, tuboovarian abcess and/or pelvic peritonitis. PID can be cured if
the initial infection is treated immediately. If infection is not recognized, as frequently happens, the process of tissue
destruction and scarring that results from inflammation of the tubes results in irreversible changes in the tube structure
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that cannot be restored to normal. Subsequent bouts of PID increase a woman’s risks many fold. Thirty to forty percent of
cases of female infertility are due to acute salpingitis.
Key words: Pelvic inflammatory disease (PID), ultrasound, infertility
Резюме: Прогнозирование эволюций острой формы воспалительных заболеваний органов малого таза
К воспалительным заболеваниям органов малого таза (ВЗОМТ) относятся воспаление матки, её труб,
яичников, параметрия и тазовой брюшины. Изолированное воспаление этих образований в клинической практике
встречается крайне редко из за их анатомического соседства и функционального единства. Воспалительные
заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) характеризуются различными проявлениями в зависимости от уровня поражения и силы воспалительной реакции. Ультразвуковой метод не является достаточно информативным.
Поэтому диагностика острых воспалительных заболеваний придатков матки в первую очередь основывается на
клинических данных и данных гинекологического осмотра.
Ключевые слова: Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ), бесплодие, ультразвук

Actualitatea temei
Boala inflamatorie pelvină, după frecvenţă, se situează pe primul loc în structura patologiei ginecologice, reprezintând 60-65% din cazuri din numărul total de adresări la medicii ginecologi. Termenul „boală
inflamatorie pelvină” este considerat un termen modern ce defineşte infecţiile genitale superioare, înlocuind vechile denumiri diferite ale acestor afecţiuni
genitale (anexită, metroanexită, parametrită, salpingită, salpingo-ovarită, piosalpinx etc.). În realitate, mai
mult de jumătate, dacă nu chiar 75% dintre femei,
prezintă cel puţin un tip de infecţie genitală de-a lungul vieţii. Conduita medicală a pacientelor cu BIPA şi
evoluţia bolii sunt determinate de adresarea timpurie,
stabilirea diagnosticului prin evaluarea gradului de
gravitate a bolii, localizare şi răspândire a procesului.
Scopul tratamentului este lichidarea maladiei, profilaxia complicaţiilor imediate şi tardive a recidivelor.
Important este de a pune corect şi la timp diagnosticul
şi de a stabili localizarea procesului.
Material şi metode
Scopul lucrării este aprecierea gravităţii BIP şi
prognozarea evoluţiei bolii. Studiul prospectiv a fost
efectuat pe perioada de timp cuprinsă între anii 20102011, cercetarea actuală reprezintă un studiu clinic
randomizat simplu-orb. Pacientele au fost divizate
în două loturi: control(lot I) şi de cercetare (lot II),
repartizate în raport de 1:1, câte 117 ginecopate cu
boală inflamatorie pelvină acută per grup. Am evaluat
pacientele după trei parametri: clinice, de laborator,
paraclinic pentru a stabili gradul de gravitate a bolii. Unul dintre obiectivele cercetării actuale se referă la prognozarea gravităţii bolii şi la evoluţia stării
pacientului prin monitorizarea cu teste de laborator.
Pacientele din lotul I erau monitorizate prin 2 markeri inflamatori ‒ examenul cantitativ al leucocitelor
şi proteinei C reactive. La pacientele din lotul II au
fost cercetaţi 3 markeri inflamatori, unde s-a adăugat
şi testul semicantitativ la procalcitonină. Probele de
sânge erau colecate la 24 de ore, pentru a fi comparate

cu cele de la internare şi evaluată importanţa lor clinică în aprecierea gravităţii BIPA, prognozarea evoluţiei bolii şi impactul asupra conduitei medico-chirurgicale.
Rezultate
Evaluând gradul de gravitate la internare a pacientelor din lotul I, cu gravitate uşoară a maladiei
au fost 51 (43,59±4,58%) de cazuri, cu forme medii
– 46 (39,32±4,52%) de cazuri, cu forme grave ‒ 20
(17,10±3,40%) de cazuri. În lotul II paciente cu BIPA
formă uşoară de gravitate au fost 49 (41,88±4,56%)
de cazuri (p>0,05), cu forme medii –38 (32,47±
4,33%) de cazuri, cu forme grave ‒ 30 (25,64±4,04%)
de cazuri (p>0,05).
Astfel, conform rezultatelor studiului nostru s-a
observat că creşterea leucocitelor permanentă până la
72 de ore în 32 ( 27,35±4,12%) din cazuri din lotul de
control şi 28 (23,93± 3,94%) din cazuri din lotul de
cercetare (p>0,05) ‒ indică o evoluţie nefavorabilă a
bolii, unde procesul inflamator care s-a generalizat cu
o rată de 11 (9,40±2,69%) cazuri şi 9 (7,69±2,45%)
cazuri, s-a complicat cu forme grave de BIPA
(p>0,05). Nemodificarea valorilor leucocitelor timp
de 96 de ore, a constituit un alt indicator de prognostic nefavorabil cu rata de 21 (21,36±3,79%) cazuri în
lotul I şi de 19 (13,67± 3,18%) de cazuri în lotul II
(p>0,05). Scăderea leucocitelor la 72 de ore în lotul I
în 39 (33,33±4,36%) de cazuri, versus lotul II ‒ în 50
(42,74±4,57%) de cazuri a fost observată în formele
uşoare sau cu prognostic favorabil (p>0,05), pe când
în prognosticul incert valorile se modificau nesemnificativ la 96 de ore cu o rată de 22 (18,80±3,61%) de
cazuri în lotul I, versus 29 (24,79±3,99%) de cazuri
în lotul II (p>0,05).
Creşterea valorilor proteinei C reactive de 2 ori
la 48 de ore, comparativ cu valoarea de la internare,
cu menţinerea acestor valori până la 4 zile, s-a determinat în formele medii de BIPA la 43 (36,75±4,46%)
cazuri în lotul de control (I) şi 32 (27,35±4,12%) de
cazuri în lotul de cercetare (II). Scăderea nivelului de
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PCR la 48 de ore sau cu menţinerea timp de 2 zile a
valorilor identice ca la internare în 36 (30,77±4,27%)
de cazuri în lotul I şi la- 48 (35,89±4,43%) de cazuri în lotul II s-a observat în formele uşoare. Contrar
se întâmplă în formele grave, unde PCR creştea mai
mult de 3 ori la 48 de ore de la valoarea iniţială, menţinându-se mai mult de 2 zile, ceea ce s-a observat în
lotul I la 21 (17,95±3,55%) de cazuri, versus în lotul
de cercetare la 14 (11,97±3,00%) cazuri (p>0,05).
La pacientele cu prognosticul bolii favorabil
numărul leucocitelor a scăzut în primele 72 de ore
în lotul de control la 39 (33,33±4,36%) de cazuri,
în lotul de cercetare –la 50 (42,74±4,57%) de cazuri (p>0,05), iar PCR a scăzut la 48 de ore în lotul I la 36 (30,77± 4,27%) de paciente, versus 48
(41,03±4,55%) de paciente în lotul II (p>0,05). Printre pacientele cu prognostic incert nivelul leucocitelor
comparat cu cel de la internare s-a menţinut timp de 5
zile la 24 (20,51±3,73%) de cazuri în lotul de control
şi la 10 (8,55± 2,59%) de cazuri în lotul de cercetare
(p<0,01), iar PCR s-a menţinut până la 4 zile fără a
prezenta oscilaţii la 17 (14,53±3,26%) paciente din
lotul I şi la 23 (19,66±3,67%) de paciente în lotul II
(p>0,05). În cazurile de prognostic nefavorabil leucocitele au crescut maximal peste 72 de ore comparând
cu cele de la internare în lotul I la 32 (27,35±4,12%)
de paciente şi în lotul II la 28 (23,93±3,94%) de paciente (p>0,05), iar PCR a atins valori maxime peste
48 de ore la 43 (36,75±4,46%) de paciente în lotul de
control şi la 32 (27,35 ±4,12%) de paciente în lotul de
cercetare (p>0,05). PCT (procalcitonina) semicantitativă a avut valori crescute în 107 (91,46± 2,58%) de
cazuri din lotul de cercetare, la 45 (38,46 ±4,49%) de
paciente cu forme medii, unde valorile au variat între
0,5-2ng/ml, nivelul PCT a fost mai mare de 2 până la
10 ng/ml în formele grave ‒ în 33 (28,20±4,16%) de
cazuri. În 22 (18,80±3,61%) de cazuri de formă uşoară a BIPA valorile PCT erau până la 0,5 ng/ml şi la 24
de ore nivelul acesteia era identic sau negativ, pe când
la 12 (10,25± 2,80%) ginecopate cu formă medie de
BIPA valorile PCT s-au menţinut identic la 24 de ore
ca la internare şi au scăzut după 48 de ore (p>0,05).
La 9 (7,69±2,46%) paciente cu forme generalizate de
BIPA, care au fost supuse intervenţiilor chirurgicale
urgente până la 12 ore de la internare, nivelul PCT
era maxim. La alte 24(20,5 ±3,73%) de paciente cu
forme grave de BIPA s-a observat creşterea PCT la 24
de ore până la 10 ng/ml în 8 (6,83±2,33%) cazuri, la
16 (13,67±3,18%) paciente cu prognostic nefavorabil
s-a observat nivelul maxim şi menţinerea continuă
până la 96 de ore a PCT. Pe când la pacientele cu prognostic incert valorile maxime de PCT s-au menţinut
>48 de ore în 9 (7,69±2,46%) cazuri (p>0,05). Alegerea metodei de tratament este individuală, principiile
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de bază ale intervenţiilor chirurgicale sunt: metoda,
abordul, volumul operaţiei sunt strict individuale şi necesită înlăturarea radicală a focarului de destrucţie,
maximal atraumatică, sanarea adecvată, drenarea cavităţii peritoneale şi a bazinului mic, tratament medicamentos infuzional corect, cu reabilitarea ulterioară.
Principiile chirurgicale sunt: înlăturarea completă
a focarului purulent de destrucţie, a unui organ sau
complex de organe, sau înlăturarea parţială a organului. Condiţia de bază a intervenţiei chirurgicale este
de păstrarea maximală a organului cu reconstrucţia
acestuia. În ginecologia septică nu întotdeauna este
posibil de a păstra funcţia reproductivă cu orice preţ,
deoarece în multe forme purulente de BIP acută modificările ce au survenit în organul afectat ireversibil
funcţional şi chiar morfologic distrus, pun în pericol
viaţă pacientei.
Intervenţii chirurgicale în lotul de control au
fost efectuate la 78 (66,67±4,36%) de paciente, dintre care laparoscopii în 50 (42,74±4,57%) de cazuri
şi laparatomii în 28 (23,94±3,89%) de cazuri. În lotul de cercetare au fost efectuate 63 (53,85±4,61%)
de intervenţii (p>0,05), dintre care laparoscopii
în 42 (35,90±4,43%) cazuri şi laparatomii în 21
(17,95±3,55%) de cazuri (p>0,05). Conversie chirurgicală s-a efectuat în lotul I în 7 (5,99±2,19%) cazuri, în lotul II în 6 (5,13± 2,04%) cazuri (p>0,05).
În cercetarea noastră în urma însămânţărilor bacteriologice şi a cercetărilor sangvine la MST la pacientele din studiu prospectiv s-a depistat următorul raport
între lotul de control şi lotul de cercetare: Sifilis 1
(0,86±0,86%) caz, versus 5 (4,28±1,87%) cazuri
(p>0,05), Gonoree 4 (3,42± 1,68%) cazuri, versus 7
(5,99±2,19%) cazuri (p>0,05), Chlamydia trachomatis 34 (29,06± 4,19%), versus 26 (22,23± 3,84%) de
cazuri (p>0,05). Cu acest scop, toate pacientele au fost
examinate imunologic la infecţiile ce pot declanşa cel
mai frecvent BIPA. Ca urmare raportul dintre lotul de
control şi lotul de cercetare a constatat: IgM Chlamydia- 34 (29,06±4,19%), versus 26 (22,23±3,84%) de
cazuri, IgM Mycoplasma - 6 (5,13±2,04%), versus
4 (3,42±1,68%) cazuri (p>0,05); IgM Ureaplasma 5
(4,28 ±%), versus 9 (7,70 ±%) cazuri (p>0,05). În studiul nostru afectarea de tip polimicrobian în lotul de
control a fost în 66,67±4,36%, versus 67,52±4,33%
determinat în lotul de cercetare. Evoluţia bolii nefavorabilă şi factorii etiologici au determinat administrarea de mai multe ATB: în lotul de control în 33
(28,20±4,16%) de cazuri, versus 26 (22,22±3,84%)
de cazuri lotul de cercetare (p>0,05).
Analizând volumul intervenţiilor chirurgicale la
pacientele din studiul dat, am constatat că capacitatea
de procreere spontană (după tubectomie bilaterală)
şi-au pierdut-o 43 (28,21±4,16%) de paciente din lo-
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tul I (de control), versus 25 ( 21,37±3,79%) de paciente din lotul II (de cercetare) (p>0,05). Fertilitatea
de tip tubar s-a redus cu 50% (după tubectomie unilaterală) la 18 (15,39±3,34%) femei din lotul I, versus
20 (17,10±3,48%) femei în lotul II (p>0,05). Fertilitatea de tip ovarian (după ovarectomie unilaterală)
la fel s-a redus în 14 (11,97±3,00%) cazuri în lotul
I, versus 9 (7,70±2,46%)cazuri în lotul II (p>0,05).
Au intrat în menopauză forţată cu tratament de substituţie hormonală (după ovarectomie bilaterală) 11
(9,41±2,69%) paciente din lotul I şi 8 (6,84±2,33%)
paciente din lotul II (p>0,05). Fertilitate de tip uterin (după histerectomie) a fost abolită la 6 (5,13±
2,04%) paciente din lotul I şi la 7 (5,99±2,19%) paciente din lotul II (p>0,05). Sumând cifrele am constatat că au rămas fără posibilităţi de procreare proprii
17 (14,53±3,26%) paciente din lotul I şi 15 (12,82±
3,09%) paciente din lotul II (p>0,05).
Discuţii
În prezent tabloul clinic al BIP este frust, manifestându-se subacut din cauza modificărilor epidemiologice ale germenilor, ceea ce creează o dilemă
de diagnostic. Neinformarea sau lipsa unor acţiuni
prompte şi corecte din partea pacientelor la apariţia

primelor manifestări ale maladiei se soldează cu forme complicate ale bolii.
Concluzii:
1. Prognozarea evoluţiei bolii şi conduitei medicale în BIPA prin teste de laborator s-a dovedit a fi
eficace. În studiul nostru la pacientele cu BIPA unde
prognosticul a fost favorabil, s-a observat scăderea
PCR la 48 de ore în lotul I (de control) în 30,77%
din cazuri, versus 41,02 % din cazuri în lotul II (de
cercetare), de asemenea la scăderea cantitativă şi continuă a leucocitelor la 72 de ore în 33,33% (lot I) din
cazuri, versus în 42,73% (lot II) din cazuri şi scăderea la 24 de ore a PCT semicantitativ în 46,15% din
cazuri în lot II. Analizând aceşti trei markeri putem
concluziona că la pacientele cu prognostic favorabil
şi cu o conduită medicală corectă PCT se modifică
la 24 de ore, PCR ‒ până la 48 de ore şi leucocitele ‒
până la 72 de ore.
2. Multitudinea de teste îşi pierd valoarea dacă nu
avem context clinic. Pentru a lua o decizie în conduita medicală trebuie să se ţină cont de metodele de
examinare clasice, să implementăm metode noi şi să
nu uităm de particularităţile individuale ale fiecărei
paciente.

SEMNIFICAŢIA REPRODUCTIVĂ A MUCOASEI TROMPEI FALLOPIENE
Olga Cerneţchi ‒ dr. hab. în med., prof. univ.,
Calaraş Maxim ‒ doctorand,
USMF “Nicolae Testemiţanu”
069283022
Rezumat
Conceperea fiinţei umane este strict dependentă de funcţia tubară. Propulsia gameţilor şi a embrionului se datorează
unei interacţiuni complexe între contracţiile musculaturii netede, activităţii celulelor ciliate şi de calitatea secretului tubar.
Lucrarea prezentă descrie mecansimele sus-numite, precum şi impactul infecţiilor bacteriene asupra fertilităţii.
Cuvinte-chee: reproducere asistată, fertilitate, infecţii bacteriene
Summary: Reproductive significance of the Falloppian tube mucosa
Conception is strictly dependent on tubal function. Propulsion of gametes and embryo is due to a complex interaction
between smooth muscle contraction, ciliated cell activity and quality of tubal secretions. This review describes the abovementioned mechanisms and the impact of bacterial infections on fertility.
Key words: assisted reproduction, fertility, bacterial infections
Резюме: Роль слизистой маточной трубы в репродукции
Зачатие новой жизни напрямую зависит от функциональности маточной трубы. Продвижение как гаметов, так
и эмбриона обусловлено сложным взаимодействием гладких мышц, активности реснитчатого эпителия и состава
слизи из просвета трубы. Эта статья описывает вышеупомянутые механизмы и воздействие бактериальной
инфекций на слизистую маточной трубы и как следствие на фертильность в целом.
Ключевые слова: вспомогательная репродукция, фертильность, бактериальная инфекция

Introducere
O dată cu progresele în domeniul reproducerii
asistate, contribuţia trompelor fallopiene în procesul

reproductiv de succes a fost relativ trecută cu vederea. Deseori trompa uterină este privită ca un simplu
conduct cu rol de transport. Însă, în realitate, această

Științe Medicale
structură anatomică are un rol esenţial în transportul
gametului, în fertlizare, precum şi în dezvoltarea precoce a embrionului.
Epiteliul tubar
Mucoasa tubară este aranjată în pliuri longitudinale, care, progresiv, înspre porţiunea distală, devin
mai convolute. Microscopia electronică relevă că
trompa fallopiană ar avea un singur strat de celule
epiteliale cubice sau columnale, care, deseori, apar
ca fiind pseudostratificate din cauza poziţionării nucleelor celulare la diferite nivele. Epiteliul e format
din două tipuri de celule: ciliate şi secretorii. Celulele
ciliate sunt localizate preponderent la apexul pliurilor
mucoase [1]. Există o descreştere progresivă în ceea
ce ţine de proporţia celulelor ciliate faţă de cele secretorii: de la 50% în regiunea fimbrială, până la mai
puţin de 35% în cea istmică [2].
Variaţii ciclice în morfologia mucoasei tubare
La fel ca şi în celelalte structuri anatomice ale
organelor genitale feminine, în trompele fallopiene
se produc aceleaşi schimbări ciclice sub influenţa
estrogenilor şi progesteronului [3]. În faza menstruală a ciclului, celulele au o înălţime mică, crescând pe
parcursul fazei proliferative şi atingând maximum de
înălţime în perioada periovulatorie. În această fază,
celulele secretorii şi ciliate ating dimensiuni egale,
unde celulele cilate apar sub formă de cupole ce se
întrezăresc dintr-un tufiş de cili. În timpul ovulaţiei,
celulele secretorii ating vârful activităţii sale şi îşi
descarcă conţinutul în lumenul tubar, progresiv micşorându-se în înălţime, comparativ cu celulele ciliate.
În consecinţă, cilii devin mult mai proeminenţi, ceea
ce facilitează transportul particulelor sau a secreţiilor vâscoase. Ulterior, în faza luteală ambele tipuri de
celule se reduc din înălţime cu pierderea parţială a
cililor [4]. Estrogenii stimulează hipertrofia celulelor
epiteliale, secreţia şi ciliogeneza, pe când atrofia şi
pierderea de cili este asociată cu nivele înalte ale progesteronului seric [5].
Rolul cililor în transportul tubar
Transportul tubar este un proces bine temporizat,
permiţând propulsia spermei în direcţia opusă a ovulului sau a embrionului şi susţinând fertilizarea şi embriogeneza precoce în lumenul tubar. Tranzitul tubar
este influenţat de contracţia musculaturii tubare, de
activitatea cililor şi de fluxul secreţiilor tubare. Deşi,
importanţa relativă a fiecărui dintre aceste mecanisme
este deocamdată neclară, există date conform cărora activitatea ciliară are un rol dominant în transferul gameţilor şi a embrionului. Studiile au stabilit că
dacă activitatea musculaturii tubare este inhibată de
izoproterenol, un agonist beta-adrenergic, timpul total de tranzit prin ampula tubară nu se modifică, sugerându-ne că cilii desinestătător sunt capabili să trans-

101
porte ovulul la locul fertilizării la timp [6]. În schimb,
femeile cu sindromul “cililor imotili”, sau sindromul
Kartagener, suferă de infertilitate [7].
Transportul ovulului
În timpul ovulaţiei, fimbriile vin în contact direct cu suprafaţa ovariană şi fac mişcări de dute-vino
deasupra foliculului ovulator, cu ruperea şi înlăturarea cumulusului [8]. Deşi, mecanismul de transport
al ovulului este neclar, musculatura mesosalpingelui
pare să se aibă un rol în răsucirea trompei pentru a expune fimbriile în vecinătatea apropiată ovarului [9].
Se consideră că prostaglandinele din lichidul folicular
mediază acest proces prin sporirea contractilităţii, atât
a fimbriilor, cât şi a ligamentelor tubo-ovariene [10].
Cercetările efectuate pe rozătoare au demonstrat
că tranzitul ovulului în primii milimetri din porţiunea
fimbrială are loc lent şi cu o viteză constantă. Ulterior,
însă, mişcarea ovulului este determinată de apariţia
unor mişcări peristaltice rapide de „dute-vino” asociate cu contracţii segmentare ale peretelui tubar. Se
pare că scopul acestor contracţii segmentare este de a
agita conţinutul tubar şi de a asigura o „amestecare”
a gameţilor şi a embrionului cu secreţiile tubare [11].
Evident, este dificil de a studia transportul ovulului la oameni, deşi, cercetările existente au fost
efectuate pe paciente candidate pentru sterilizare chirurgicală prin salpingectomie. Intervenţiile au fost
efectuate la diferite perioade de timp, urmând vârful
hormonului LH1, cu aprecierea locului ovulului în
lumenul tubar. Din acestea, rezultă că ovulul uman
parcurge întreaga trompă în aproximativ 80 de ore.
Odată eliberat, ovulului îi ia aproximativ 8 ore pentru a atinge joncţiunea istmico-ampulară, unde şi se
produce fertilizarea, ca apoi embrionul să se întoarcă
în porţiunea ampulară pentru următoarele 72 de ore
[12]. Atât tonusul istmic sporit în timpul ovulaţiei, cât
şi prezenţa unui mucus dens, tenace, care obliterează lumenul istmic, pot fi responsabili pentru retenţia
ovulului în această porţiune [13]. Odată cu instalarea
dominaţiei progesteronului, mucusul istmic dispare
şi tonusul muscular scade din cauza feed-back-ului
negativ al receptorilor alfa-adrenergici prin inhibarea
beta-receptorilor. În rezultat, lumenul istmic se deschide şi permite transportul embrionului în uter [14].
Această reţinere la nivelul joncţiunii istmico-ampulare se pare că ar avea un rol important pentru
expunerea embrionului la factorii de dezvoltare şi la
nutrienţii din secretul tubar, cât şi pentru amânarea
accesului embrionului în uter până la atingerea receptivităţii maxime a endometriului.
Transportul spermei
Deoarece sarcina poate rezulta în urma unui contact sexual care a avut loc cu 5 zile înaintea ovulaţiei, sperma umană ar trebui să fie depozitată în unele
1
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structuri anatomice ale tractului genital. Deşi, în glera
cervicală au fost găsiţi spermatozoizi mobili la a 5-a
zi după înseminare, nu se ştie dacă aceşti spermatozoizi pot atinge trompele fallopiene după o perioadă
atât de lungă de timp, sau dacă ei au reintrat în cervix
din cavitatea uterină. Datele prezente ne indică faptul
că trompele fallopiene reprezintă locul ideal pentru
stocarea spermatozoizilor de vreme ce epiteliul tubar
asigură un mediu favorabil pentru gameţii masculini.
Porţiunea istmică s-a dovedit a fi rezervorul anatomic
pentru depozitarea spermatozoizilor la diferite specii
de mamifere [15], însă, la specia umană, un asemenea
rezervor nu a fost găsit [16]. Cu toate acestea, in vitro,
spermatozoizii umani mobili se fixează prin intermediul capului său de ariile ciliate apicale ale epiteliului
tubar, iar densitatea gameţilor este mai mare în istm
decât în ampulă [17]. Legătura între capul spermal
şi endosalpinge păstrează viabilitatea spermatozoidului. Incubarea spermei umane cu culturile de celule
epiteliale tubare prelungeşte viabilitatea spermatozoizilor pentru mai mult timp decât în mediul nutritiv
propriu-zis, la fel ca şi incubarea cu secretul preparat
din veziculele membranei apicale a endosalpinxului
uman [18]. Aceasta ne demonstrează că supravieţuirea gameţilor este prelungită mai degrabă prin contact
direct decât prin secreţii. Reţinerea spermei în istmul
tubar poate prelungi disponibilitatea spermatozoizilor
vii, deci, prin urmare, creşte şansa fertilizării.
Există dovezi ce derivă din studiile efectuate pe
animale, care indică faptul că şansele de polispermie
cresc, dacă sperma este disponibilă în ampula tubară.
La porcine cresc şansele de fertilizare polispermică
dacă sperma porcină este injectată direct în ampulă,
sau dacă istmul este excizat, sau dacă stratul muscular
este inhibat prin administrarea directă a progesteronului [19, 20]. Astfel, un rezervor istmic funcţional
pentru spermă mai poate preveni polispermia datorită
capacităţii de a restricţiona rata eliberării spermei în
ampulă.
Efectul micro-organismelor asupra trompei
fallopiene
Neisseria gonorrhoeae
Expunerea epiteliului trompelor fallopiene umane in vitro la culturi proaspete de N.gonorrhoeae şi
la endotoxinele gonococice rezultă în reducerea, iar
în consecinţă în sistarea activităţii ciliare. Acest efect
ciliostatic apare înainte ca modificările ultrastructurale să fie evidente la microscopia electronică [21].
Gonococii invadează celulele secretorii ale mucoasei
tubare, însă distrug predominant celulele ciliate, provocând exfolierea acestora [22].
Cele două componente, care cel mai probabil
mediază producerea leziunii, este lipopolizaharidul
gonococic, eliberat de membrana externă a microor-

ganismului şi monomerii de peptidoglican generaţi de
către bacterie [23]. În studiile experimentale, imediat
după adăugarea culturilor de bacterii la trompele fallopiene, lipopolizaharidul gonococic se aglomerează în
regiunea vârfurilor cililor. La 2 ore după expunere,
lipopolizaharidul poate fi depistat în citoplasma atât
a celulelor ciliate, cât şi a celor secretorii în structuri
veziculare, iar la 12 ore are loc exfolierea celulelor
ciliate [24]. Neutralizarea lipidului A din structura
lipopolizaharidului aboleşte acest efect, confirmând
faptul că acţiunea distructivă a N.gonorrhoeae este
mediată indirect de eliberarea toxinelor [25].
Infecţia gonococică a mucoasei trompelor fallopiene umane generează producerea de TNF-α. Gradul
de extindere a zonelor de exfoliere a celulelor ciliate
din epiteliul tubar corelează cu concentraţia TNF-α
în mucoasă [26], iar blocarea producerii gonococice
de TNF-α limitează considerabil leziunea epiteliului.
Administrarea directă a TNF-α recombinant asupra
culturilor de celule epiteliale tubare, de asemenea,
provoacă descuamarea epiteliului într-o manieră similară cu cea produsă de gonococ [27]. Aceste constatări sugerează faptul că inducerea producerii acestei citokine proinflamatorii de către infecţia gonococică poate fi un alt mecanism prin care este produsă
leziunea tubară.
Chlamidia
Leziunea trompelor fallopiene şi infertilitatea tubară sunt sechelele obişnuite ale infecţiilor de tract
genital superior cu Chlamidia trahomatis. Acest patogen provoacă un efect citotoxic direct asupra mucoasei trompei fallopiene umane, care, în consecinţă,
duce la pierderea microvililor şi ruperea joncţiunilor
intercelulare, asociate cu desprinderea celulelor epiteliale [28]. Cu toate acestea, se consideră, de fapt,
că anume răspunsul imun consecutiv generează leziuni cicatriciale permanente, iar infecţia persistentă sau repetată exacerbează această distrugere. Deşi,
mecanismul exact prin care expunerea îndelungată
la antigenele chlamidiene cauzează leziuni tubare nu
este elucidat pe deplin, se consideră că hsp 602 chlamidiană este antigenul major care declanşează acest
răspuns imun patologic.
Hsp-60 chlamidiană este capabilă să declanşeze
atât un răspuns imun umoral, cât şi unul mediat celular, cu activare intensă a macrofagelor [29]. Macrofagele activate secretă citokine proinflamatorii, iar infecţia cu chlamidia induce o secreţie semnificativ mai
înaltă de TNF3-α, IL4-1β şi INF5-γ [30]. În consecinţă,
are loc declanşarea apoptozei, atât a celulelor infectate, cât şi a macrofagelor, ceea ce generează eliberarea
2
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deşi mai multe citokine proinflamatorii, exacerbând
astfel răspunsul inflamator al gazdei [31].
În condiţii diferite C.trachomatis demonstrează
acţiune fie de stimulare, fie de inhibare a apoptozei.
Proteinele chlamidiene din celulele infectate posedă
diverse proprietăţi anti-apoptoice, incluzând inhibiţia
caspazelor, un sistem enzimatic responsabil în special
de declanşarea apoptozei [32]. De asemenea, apoptoza celulelor infectate pare să fie inhibată şi de eliberarea macrofagală a INF-γ [33]. Aceasta, la rândul
său, contribuie în mare măsură la dezvoltarea infecţiei persistente [34].
Mecanismele prin care are loc leziunea tubară
permanentă nu sunt înţelese deplin. Producerea moleculelor de adeziune a celulelor andoteliale din trompele uterine poate fi indusă direct de către lipopolizaharidul chlamidian sau de către citokinele răspunsului
imun [35]. Aceste molecule de adeziune celulară mediază extravazarea limfocitelor din circuit la focarul
de infecţie, astfel, promovând răspunsul imun [36].
Producerea sporită de prostaglandine şi colagen, cu
expresia crescută a integrinei şi a factorului de creştere – β contribuie la fibroză şi formarea modificărilor
cicatriciale [37].
Concluzii
Trompa fallopiană are un rol esenţial în transportul tubar al ambilor gameţi şi al embrionului, precum
şi în embriogeneza precoce. În trompe se produc modificări ciclice morfologice şi funcţionale ca răspuns
la acţiunea hormonilor ovarieni. Infecţia gonococică
produce destrucţia celulelor ciliate, cât şi reduce din
activitatea cililor, în timp ce chlamidia, de asemenea,
produce distrugerea mucoasei tubare. Devine clar
faptul că de calitatea mucoasei tubare depinde funcţia
acestui organ reproductiv. Astfel, tehnicile endoscopice miniinvazive ce permit evaluarea stării acestei
mucoase intraoperator în cazul pacientelor cu infertilitate tubară ar avea un rol important în stabilirea pronosticului reproductiv pentru grupul dat de paciente.
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ASPECTE CONTEMPORANE ALE CONDUITEI SARCINII ŞI NAŞTERII
MULTIPLE
Ludmila Tăutu ‒ doctorand, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”
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Rezumat
Sarcina multiplă este o sarcină patologică graţie multiplelor complicaţii semnalate atât pe parcursul gestaţiei, cât şi
în naştere, a pierderilor perinatale crescute, a morbidităţii semnalate la distanţă la gemeni. Lucrarea are la bază un studiu
derulat în intervalul 2005-2012 şi evidenţiază particularităţile sarcinii şi naşterii multiple, soluţionează controverse ca
tratamentul cu progesteron, cerclajul pe col, rolul predictiv al interleukinelor.
Cuvinte-cheie: sarcina multiplă, reproducere asistată, progesteron, cerclaj pe col uterin, interleukine.
Summary: Contemporary issues of multiple pregnancy management
Multiple pregnancies and childbirth should be classified as pathological due to a significant number of complications,
elevated levels of perinatal losses, high frequency of perinatal morbidity in survivors. This paper documents a research
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undertaken between 2005-2012 years. The article highlights the features of the course of multiple pregnancy and birth, it
solves the contraverse questions as progesterone treatment of imminent multiple premature labour, cervical cerclage and
the predictive role of interleukines.
Key words: multiple gestations, in vitro fertilization, cerclage, progesterone, interleukines.
Резюме: Современный взгляд на проблему ведения многоплодной беременность и родов
Многоплодные беременности и роды следует относить к патологическим в связи с значительным числом
осложнений, повышенным уровне перинатальных потерь, высокой заболеваемостей у выживших детей. Статья
основана на исследовании, проведенном между 2005-2012 г. Нами были выявлены и проанализированы особенности
течения беременности и родов при многоплодии, изучена целесообразность назначения прогестерона, наложения
шва на шейку матки и определена прогностическая ценность интерлейкинов при угрозе преждевременных родов.
Ключевые слова: многоплодная беременность, ЭКО, шов на шейку матки, прогестерон, интерлейкины

Sarcinile gemelare au fost şi rămân a fi incluse în
rândul gravidităţilor cu risc crescut atât pentru mamă,
cât şi pentru făt. Pierderile perinatale în cazul sarcinilor
multiple în Marea Britanie, în anul 2009 (24,6‰) au
fost de 3,4 ori mai mari ca în sarcinile cu un singur făt
(7,4‰) [7]. În Republica Moldova, în perioada 20052010, pierderile perinatale în sarcinile multiple cu doi
feţi, înregistrate în cadrul IMSP IMC şi SCM nr.1, au
fost de 4,7 ori mai mari ca în sarcinile monofetale, iar
la tripleţi acest indicator ajungea a fi de 16,6 ori mai
mare faţă de sarcinile cu un singur făt (49,27‰ şi respectiv 174,6‰ vis-a-vis de 10,5‰) [9, 10].
În ultimii ani, în literatura de specialitate, apar tot
mai multe publicaţii având ca temă sarcinile multiple,
dată fiind creşterea incidenţei acestora în urma utilizării pe larg a reproducerii asistate. Dacă în SUA în
1971 se înregistrau 17,8 duplexuri la 1000 născuţi vii,
apoi în 2010 acest indicator atingea deja valoarea de
32,6 la 1000 născuţi vii, semnalându-se o creştere de
83%. În cazul sarcinilor cu tripleţi şi al celor de ordin
înalt creşterea semnalată în acelaşi interval de timp a
fost de 392% − de la 29,9 sarcini la 100000 de născuţi
vii în 1971 la 147,6 în 2010 [13].
Aproximativ doar 15-30% din sarcinile multiple
evoluează şi se termină fiziologic. Sarcina multiplă mai
frecvent se complică cu anemie feriprivă (50-90%),
gestoze tardive (20-40%), diabet gestaţional (7-11%),
decolarea placentei normal inserate (2,2%), polihidramnios (10-35%), retardul de dezvoltare intrauterin
(25-33%), hemoragii post-partum (10-27%) [5, 8].
Sarcina multiplă e o problemă deosebit de actuală
nu numai din cauza creşterii continue a incidenţei, a
multitudinii de complicaţii ce o însoţesc, ci şi datorită
în mare parte contoverselor ce ţin de conduita medicală a acestora [5, 5]. Cu toate că prematuritatea e una
din cele mai frecvente şi grave complicaţii ale sarcinii
multiple, numeroasele cercetări nu au reuşit până la
urmă să elucideze mecanismele complexe ce alcătuiesc lanţul patogenic al prematurităţii, nu sunt elucidate încă metode eficiente de prevenţie şi tratament
a acesteia, în special în sarcina multiplă. Nu există o

părere unanimă privind schimbarea structurală a colului uterin în timpul sarcinii şi valoarea protectivă a
aplicării cerclajului pe col în sarcinile multiple; până
în prezent obstetrica practică nu dispune de unii markeri caracteristici pentru aprecierea riscului naşterii
premature [1, 4]. Tratamentul cu progesteron al iminenţei de naştere prematură are multiple necunoscute, cum ar fi: mecanismul prin care acesta ar acţiona,
sunt sau nu valorile serice informative în cazul acestui hormon, care este cea mai eficientă cale de administrare, doză, până la ce termen, care este produsul
farmaceutic optim [2, 3, 11].
Ne-am propus să realizăm un studiu cu scopul de
a optimiza metodelor clinice şi paraclinice de conduită a sarcinilor şi naşterilor gemelare dependent de corionicitate şi mod de concepere (vezi fig.1).
Au fost trasate următoarele obiective:
1. Determinarea incidenţei sarcinilor multiple în
Republica Moldova în profil teritorial pe parcursul
anilor 2005-2010.
2. Studierea particularităţilor anamnestico-clinice ale evoluţiei sarcinii şi naşterii multiple în raport
cu modul de concepere spontan sau asistat şi corionicitatea.
3. Aprecierea utilităţii administrării preparatelor
progesteronice în raport cu corionicitatea cu scop de
prevenţie a naşterilor premature.
4. Determinarea justificării aplicării cerclajului
pe col uterin la pacientele cu sarcini multiple.
5. Determinarea valorilor predictive ale interleukinei-1 beta, IL-6, IL-8, factorului de necroză tumoral
alfa în caz de naştere prematură.
6. Elaborarea algoritmului de conduită a sarcinilor multiple.
Metodologia cercetării ştiinţifice. Pentru a realiza scopul cercetării şi obiectivele înaintate în lucrare,
de către noi a fost proiectat şi realizat un studiu clinic controlat. Studiul a fost îndeplinit în două etape:
prima etapă fiind retrospectivă (derulată în intervalul
2005-2010), iar cea de a doua prospectivă (efectuată
în perioada anilor 2007-2012).
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Figura 1. Designul cerecetării
Evoluţia sarcinilor şi naşterilor multiple în raport cu modul de concepere şi corionicitate (studiu
retrospectiv)
Din punct de vedere socio-medical o gravidă cu
sarcină multiplă concepută spontan în două treimi din
cazuri are o vârstă peste 26 de ani, e multipară, căsătorită, cu o probabilitate a unei anamneze somatice
complicate de 2,87 ori mai mare (OR – 2,87; 95%
IÎ 2,3841 – 3,4598; RA 65,2%) în raport cu sarcinile
monofetale. În cazul sarcinii multiple concepute asistat avem în faţă o pacientă în 78% din cazuri peste 31
de ani, primipară, cu un risc de anamneză somatică
complicată de 2,57 ori mai mare comparativ cu sarcinile multiple concepute spontan (OR – 2,57; 95% IÎ
2,0432 – 3,2212; RA 61,1%) şi de 7,37 ori mai mare
vis-a-vis de sarcinile cu un singur făt (OR – 7,37;
95% IÎ 5,8681-9,2521; RA 86,4%), cu o durată a infertilităţii în medie de 6,7 ani, foarte cointeresată în
sarcină şi cooperantă.
Analizând complicaţiile evoluţiei sarcinii multiple, am constatat un risc de hipertensiune indusă
de sarcină în cazul pacientelor cu sarcini multiple
asistate de 1,26 ori mai mare vis-a-vis de sarcinile
multiple spontane (OR-1,26279; ÎI 0,89-1,79) şi de
3,44 ori mai mare ca în sarcinile cu un singur făt
(OR-3,44702; ÎI 2,34-5,07). Probabilitatea apariţiei acestei complicaţii în sarcinile multiple spontane
e de 2,73 ori mai mare ca în sarcinile cu un singur
făt (OR-2,72968; ÎI 1,93-3,87). Preeclampsia a fost

diagnosticată în 76 (8,3±0,91%) cazuri în lotul I-a
de studiu, în 15 (3,08±0,78%) cazuri la pacientele
din lotul I-b şi în doar 18 (1,5±0,15%) la cele din
lotu-martor (p<0,001). Prin urmare, această complicaţie e mai frecventă în sarcinile multiple spontane având o probabilitate de apariţie de 2,81 ori
mai mare decât în sarcinile multiple asistate (OR2,8177; ÎI 1,57-5,23). Ponderea mai mare a HTAIS
la pacientele cu sarcini multiple asistate în raport
cu o incidenţă mai mică a preeclampsiei ne sugerează faptul că aceste paciente sunt foarte bine monitorizate, la ele hipertensiunea indusă de sarcină
nu ajunge să se complice cu preeclampsie. În acelaşi timp, aceşti indicatori ne atenţionează indirect
asupra rezervelor ce ţin de managementul sarcinilor multiple spontane. Odss ratio pentru lotul I-a/
lotul II în ceea ce priveşte preeclampsia e de 6,96
(95%ÎI 4,1360-11,7227; RA 85,6%), iar dacă e să
analizăm lotul I-b/ lotul II e de 2,45 (95% ÎI 1,3336
– 4,8903; RA 59,2%).
O altă categorie de complicaţii majore la care am
detectat diferenţe statistic semnificative între loturile
de studiu o constituie hemoragiile în sarcină. Astfel,
placenta previa a fost semnalată la 11 (1,2±0,36%) din
sarcinile multiple survenite spontan, la 9 (1,9±0,76%)
din cele concepute asistat (p>0,05) şi doar în 4
(0,29±0,4%) din sarcinile monofetale (p<0,05). Incidenţa apoplexiei uteroplacentare s-a constatat a fi de
16 (3,19±0,58%) în lotul I-b de studiu, acest indicator
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fiind de 10 (1,01±0,47%) în cazul pacientelor din lotul
I-a (p<0,05) şi de doar 8(0,57±0,20%) la pacientele cu
sarcini monofetale (p<0,01 şi respectiv p>0,05). Probabilitatea de apariţie a polihidramniosului (OR) s-a
dovedit a fi de 2,11 ori mai mare în lotul I-a vis-a-vis
de lotul-martor (95% ÎI 1,2935-3,4327; RA 52,6%)
şi de 3,67 ori mai mare în lotul I-b (95% ÎI 1,2174
- 6,0704; RA 72,8). Riscul de apariţie a retardului
de dezvoltare intrauterin în cazul sarcinilor multiple
concepute spontan e de 10,91 ori mai mare ca în cele
cu un singur făt (OR-10,91; ÎI 8,2112-14,4843; RA
90,8%). În cazul pacientelor din lotul I-a de studiu
s-au finalizat înainte de termen 429 dintre sarcini
(46,9±1,65%), iar în lotul I-b prematur au născut 263
de paciente (54,1±2,26%) p>0,05. Probabilitatea de a
naşte prematur e de 1,33 ori mai mare în lotul cu sarcini multiple asistate vis-a-vis de cele spontane (OR
– 1,33; 95% ÎI 1,0693-1,6626; RA 24,8%). Cea mai
mare diferenţă în ceea ce priveşte riscul de a naşte
prematur în sarcinile multiple concepute asistat visa-vis de cele spontane e semnalată în intervalul 2228 s.a (OR-2,21; 95% ÎI 1,3454-3,6319, RA 54,8%).
Analizănd prematuritatea în cazul sarcinilor multiple
concepute spontan în raport cu corionicitatea, am remarcat că probabilitatea de a naşte prematur e de 1,56
ori mai mare în cazul sarcinilor multiple monocorionice comparativ cu cele dicorionice (OR- 1,56; 95%
ÎI 1,17-2,09). Nu am constatat diferenţe în ceea ce
priveşte termenul de finalizare a sarcinii între pacientele cu sarcini monocorionice-monoamniotice şi cele
monocorionice-diamniotice. Prezentaţie craniană la
ambii feţi e semnalată doar la o treime din sarcinile
multiple în lotul I-a în 37,8±1,60% din cazuri p<0,01,
iar în lotul I-b la 30,3 ±2,08% din cazuri. Prezentaţie craniană la primul făt şi o altă prezentaţie la cel
de- al doilea e diagnosticată în altă o treime din cazuri (lot I-a 36,1±1,59%, iar lotul I-b 31,9±2,11%,
unde p>0,05).
Probabilitatea de a naşte per vias naturalis e de
10,07 ori mai mare în sarcinile multiple spontane
comparativ cu cele concepute asistat (OR-10,07; 95%
ÎI 7,4147-13,6685; RA-90,1%). În acelaşi timp, riscul de finalizare a sarcinii prin operaţie cezariană de
urgenţă e de 2,98 ori mai mare în sarcinile multiple
asistate în raport cu cele spontane (OR-2,98; 95% ÎI
2,3608-3,7631; RA-66,4%) şi de 9,62 ori mai mare
vis-a-vis de sarcinile cu un singur făt (OR-9,62; 95%
ÎI 7,4567-12,3997; RA-89,6%). Probabilitatea de finalizare a sarcinii prin operaţie cezariană planificată
e de 2,87 ori mai mare în sarcinile multiple concepute asistat faţă de cele spontane (OR-2,87; 95% ÎI
2,2413-3,6782; RA-65,2%) şi de 5,16 ori mai mare
ca în sarcinile monofetale (OR-5,16; 95% ÎI 4,02706,0122; RA-80,6%). Comparând sarcinile multiple
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spontane cu cele monofetale am constatat că probabilitatea de finalizare a sarcinii prin operaţie cezariană
urgentă e de 3,23 ori mai mare în cazul pacientelor
cu sarcini multiple din lotul I-a (OR-3,23; 95% ÎI
2,5476-4,0853; RA-69,0%), iar a operaţiilor cezariene planificată de 1,80 ori mai mare (OR-1,8; 95% ÎI
1,4172-2,2752; RA-44,4%).
Insuficienţa forţelor de contracţie a fost constatată
la 13,7±0,3% din pacientele cu sarcini multiple spontane, la 12,1±0,4% din pacientele cu sarcini asistate
şi doar în 5,3±0,2% din naşterile monofetale. Probabilitatea de apariţie a hemoragiilor din lăuzia precoce
e de 3,82 ori mai mare în cazul sarcinilor multiple
spontane vis-a-vis de cele monofetale (OR-3,82; 95%
ÎI 2,1570-6,7676; RA-73,8%) şi de 4,04 ori mai mare
în cazul pacientelor cu sarcini multiple asistate vis-avis de cele cu un singur făt (OR-4,04; 95% ÎI 2,14027,6311; RA-55,5%).
În perioada inclusă în cercetare au fost născuţi
2825 copii din sarcini multiple, 1840 (65,1±1,11%)
de noi-născuţi fiind concepuţi spontan şi 985
(34,9±1,52%) nou-născuţi în urma implementării
metodelor de reproducere asistată (p<0,001). Din numărul total de copii au necesitat internare şi îngrijiri
în condiţiile secţiei de reanimare şi terapie intensivă
1072 (37,9±0,91%) nou-născuţi, 767(71,5±1,63%)
din ei au fost concepuţi spontan – lotul I, iar 305
(28,5±2,58%) s-au născut din sarcini multiple obţinute în urma aplicării metodelor de reproducere asistată– lotul I. Prin urmare, din 1840 copii născuţi din
sarcini multiple spontane în perioada 2005-2010 au
necesitat internare în secţia de ATI - 41,7±1,15% , iar
din 985 concepuţi asistat - 30,9±1,47% (p<0,001).
Probabilitatea de a naşte copii ce vor necesita îngrijiri
neonatale avansate în cazul sarcinilor multiple spontane e de 1,59 ori mai mare faţă de sarcinile multiple
concepute asistat (OR 1,593; IÎ 1,353-1,871, RA61,4%).
În lotul I de studiu la termen au fost născuţi 105
(13,7±3,36%) copii, iar prematur 662 (86,3±1,34%)
nou-născuţi. Dintre gemenii prematuri concepuţi spontan au fost născuţi între 22-28 s.a. 42
(6,3±0,94%) copii, în intervalul 29-33 s.a. 293
(44,3±1,93%) nou-născuţi, iar la termenul 34-36 s.a.
327 (49,4±1,94%) nou-născuţi. În lotul II de studiu la
termen au fost născuţi 45 (14,8±5,29%) copii, iar prematur 260 (85,2±2,03%) nou-născuţi. Dintre gemenii
prematuri concepuţi asistat au fost născuţi între 22-28
s.a. 63 (24,2±2,6%) copii, în intervalul 29-33 s.a. 109
(41,9±3,06%) nou-născuţi, iar la termenul 34-36 s.a.
88 (33,8±2,9%) nou-născuţi.
Morbiditatea nou-născuţilor a fost dominată
de sindromul de detresă respiratorie diagnosticat la
575 (53,6±1,52%) din toţi nou-născuţii din sarcinile
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multiple, în raport cu modul de concepere, acest diagnostic a fost stabilit la 413 (53,8±1,8%) nou-născuţi
concepuţi spontan şi la 162 (53,1±2,8%) din nou-născuţii concepuţi asistat. Probabilitatea apariţiei icterului neonatal e de 3,53 ori mai mare în cazul copiilor
născuţi din sarcini multiple spontane vis-a-vis de cele
monofetale (OR-3,53; 95% ÎI 2,14-5,84) şi de 5,17
ori mai mare la copiii din sarcinile multiple asistate
(OR-5,17; 95% ÎI 3,00-8,95). Sepsisul neonatal a fost
diagnosticat la 33 (3,07±0,52%) nou-născuţii din sarcini multiple, în 12 (3,9±1,1%) cazuri la nou-născuţi
concepuţi în urma aplicării metodelor de reproducere
asistată şi în 21 (2,73±0,58%) cazuri la nou-născuţi
concepuţi spontan. Fiecare al doilea copil diagnosticat cu sepsis neonatal a decedat. Probabilitatea de
apariţie a hemoragiilor intracraniene e de 1,91 ori
mai mare în cazul nou-născuţilor din sarcini multiple
vis-a-vis de cei născuţi din sarcini monofetale (OR1,9106, ÎI 0,92- 4,06).
În perioada de referinţă, în cadrul celor două instituţii medico-sanitare mortalitatea perinatală în cazul duplexurilor a fost de 49,27‰ vis-a-vis de 10,5‰
în cazul sarcini monofetale.
În raport cu modul de concepere, mortalitatea perinatală în cazul sarcinilor concepute spontan a fost
de 52,7‰, faţă de 42,6‰ în cazul gemenilor concepuţi asistat. Pierderile perinatale în cazul tripleţilor
concepuţi spontan au fost de 222,1‰, în sarcinile
concepute asistat a fost semnalată o mortalitate perinatală de 151,5 ‰.
Optimizarea conduitei sarcinilor şi naşterilor
multiple
Utilizarea administrării progesteronului în
iminenţă de naştere prematură în cazul sarcinilor
multiple
În studiu au fost incluse 84 de paciente cu sarcini
multiple monocorionice şi 130 dicorionice concepute
spontan ce au fost internate la termenul de 20 de săptămâni în cadrul IMSP Institutul Mamei şi Copilului
sau SCM nr.1 Chişinău. Toate pacientele la momentul includerii în studiu erau diagnosticate cu iminenţă
de pierdere a sarcinii pe baza simptomatologiei clinice şi a modificărilor colului uterin stabilite atât prin
examen obstetrical, cât şi prin ultrasonografie transvaginală. Până a fi incluse în cercetare gravidele nu
au urmat tratament cu preparate de progesteron. În
fiecare caz clinic a fost dozat progesteronul seric la
termenul de 22+6, 25+6 şi 30+6 săptămâni de sarcină.
Pacientele au fost repartizate în patru loturi în raport
cu corionicitatea şi administrarea sau nu a tratamentului progesteronic. Cazurile clinice incluse în loturile I şi III au fost supuse tratamentului cu progesteron
micronizat, în doză de 200 mg, administrat vaginal,
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în intervalul 22+0 şi 34+0 s.a. Pacientele din loturile II
şi IV au format grupurile-martor, nefiind supuse tratamentului cu progesteron. Acest contingent de paciente a urmat tratament placebo. Tuturor pacientelor
li s-a efectuat un examen ultrasonografic până la 14
săptămâni de gestaţie pentru stabilirea exactă a corionicităţii.
Toate sarcinile au decurs cu iminenţă de naştere prematură. Anemie feriprivă a fost diagnosticată
la 58 (69,04±5,04%) paciente cu sarcini monocorionice şi la 113 (86,9 ± 2,96%) gravide cu sarcini
multiple dicorionice, fără diferenţe statistic semnificative între loturi. Hipertensiunea indusă de sarcină a complicat evoluţia a 21 (25,0 ± 4,72%) sarcini
monocorionice, fiind constatată la 9 (21,4 ± 6,33%)
paciente din lotul I şi în 12 (28,6 ± 6,97%) cazuri
clinice în lotul II. Această entitate nosologică a fost
diagnosticată doar la 23 (17,7 ± 3,35%) paciente în
cazul sarcinilor dicorionice, la 11 (16,9 ± 4,65%)
paciente din lotul III şi la 14 ( 21,5 ± 5,09%) din ultimul lot. Preeclampsia severă s-a dezvoltat în două
cazuri, la câte o pacientă din loturile I şi IV. Au fost
semnalate trei cazuri de placenta previa marginală,
într-un caz în lotul I de studiu şi în două cazuri în
lotul IV. Din 84 cazuri de sarcini monocorionice, retardul de dezvoltare a fost diagnosticat la 27 (32,1 ±
5,09%) paciente, în o treime din cazuri fiind vorba
de retardul ambilor feţi. Hipotrofia fetală în toate cazurile a fost de grad uşor sau mediu. Diagnoza de
retard de dezvoltare s-a stabilit utilizând curbele de
creştere din sarcinile monofetale. În toate cazurile
a fost exclus sindromul de hemotransfuzie feto-fetal. În cazul sarcinilor dicorionice RDIU a fost diagnosticat la 21 (16,2 ± 3,23%) paciente. În nici unul
dintre cazuri nu a fost semnalat retard în creşterea
ambilor feţi. Recidiva simptomatologiei de iminenţă
de naştere prematură cu reinternarea pacientelor a
fost semnalată la 22(52,3±7,7%) paciente din lotul
I de studiu şi la 35(83,3±5,7%) gravide din lotul II.
Riscul relativ de reapariţie a simptomelor şi de necesitatea îngrijirilor medicale specializate a fost de 1,6
ori mai mare la pacientele ce nu au urmat tratament
cu progesteron vis-a-vis de lotul supus acestui tratament (95% ÎI 1,16-2,19). În cazul pacientelor cu sarcini multiple dicorionice riscul relativ de recidivă a
simptomatologiei de naştere prematură în raport cu
administrarea de progesteron e nesemnificativ statistic, fiind de 1,09 (95% ÎI 0,79-1,49). Pacientele cu
sarcini dicorionice supuse tratamentului cu progesteron au fost reinternate pentru iminenţă de naştere
prematură în 34 (53,8±6,2%) cazuri, iar cele ce nu
au primit progesteron în 37 (56,9±6,1%) cazuri. Valorile serice ale progesteronului au fost determinate
prin intermediul testelor imunofermentative.
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Tabelul 1
Valorile medii ale progesteronului seric la pacientele din loturile de studiu în raport cu termenul sarcinii,
nmol/l
Termenul
sarcinii s.a.

Lotul I

Lotul II

Lotul III

Lotul IV

22+6-23+6
25+6-26+6
29+6-30+6

1618±163,2*
2133,05±624,5**
3510,35±486,4***

246,35±58,5***
687,45±104,8*
1056,4±88,6*

2226,5±324,8*
2928,9±620,7***
3886,75±188,5*

435,15±88,5***
890,9±104,4*
1317,25±168,5**

Comparând Lotul I/Lotul II şi Lotul III/Lotul IV *p<0,01., ** p>0,05., ***p<0,001.

În cazul a 19 (17,8 ± 3,69%) paciente atât cu sarcini multiple monocorionice, cât şi dicorionice supuse
tratamentului cu progesteron ce prezentau valori serice
mari ale acestui hormon s-au înregistrat naşteri premature. În acelaşi timp, am constatat valori mici ale
progesteronului seric la 13 (12,1 ± 3,15% ) paciente
nesupuse tratamentului cu progesteron care ulterior au
născut la termen. Prin urmare, considerăm că valorile
progesteronului în sângele matern în cazul sarcinilor
multiple nu poate servi ca marker al naşterii premature.
Sub aspectul termenului de finalizare a gravidităţii, în cazul sarcinilor multiple monocorionice supuse
tratamentului cu progesteron au născut până la 32 s.a.
şi 6 zile numai 4 (9,5±4,5%) paciente, iar din numărul
de gravide ce au urmat tratament placebo au născut la
acest termen 11 (21,1±6,7%) gravide. Riscul relativ
de a naşte până la 32 s.a şi 6 zile în cazul lotului II e
de 2,75 ori mai mare ca în lotul I (95% ÎI 0,95-7,95;
X2= 2,92; p = 0,08).

A

Termenul sarcinii

Până la termenul de 34 s.a şi 6 zile în primul lot
nu a mai născut nici o pacientă, iar în lotul II s-a
declanşat travaliul în 4 cazuri. Prin urmare, riscul
de a naşte până la 34 s.a. şi 6 zile în lotul nesupus
tratamentului cu progesteron a fost de 3,75 ori mai
mare ca în lotul ce a primit acest tratament (95%
ÎI 1,36-10,36; X2= 6,80; p = 0,009). În general,
prematur s-au finalizat 20 (47,6±7,7%) sarcini multiple monocorionice supuse tratamentului cu progesteron şi 29 (69,04±7,1%) sarcini ce nu au urmat
acest tratament. Riscul relativ de a naşte înainte de
termen e de 1,6 ori mai mare în cazul pacientelor
cu sarcini multiple monocorionice ce nu au primit
tratament cu progesteron faţă de pacientele supuse
acestui tratament (95% ÎI 1,00-2,17; X2=3,13; p =
0,07).
În sarcinile dicorionice nu am constatat diferenţe
senificative în ceea ce priveşte termenul de finalizare
a gravidităţii.

B

Termenul sarcinii

Fig. 2. A. Procentul cumulativ al pacientelor gravide din primele două loturi de cercetare la diferite
termene ale sarcinii (metoda Kaplan-Meier). B. Probabilitatea de finalizare a sarcinii la diferite termene de
gestaţie a pacientelor cu sarcini multiple monocorionice din loturile I şi II
Prematur au născut câte 33 (50,7±6,2%) paciente din ambele loturi cu sarcini multiple dicorionice, iar până la 32 s.a. şi 6 zile s-au finalizat
6 (9,2±3,5%) sarcini în lotul III şi 7(10,7±5,4%)
în lotul IV de studiu (RR 1,0; 95% ÎI 0,59-1,92;
X2=0,05; p= 0,953). În cazul sarcinilor multiple di-

corionice la care nu am semnalat diferenţe sub aspectul incidenţei naşterilor premature în raport cu
administrarea de progesteron, prezenţa a două placente ce îşi exercită ambele rolul endocrin şi asigură cantitatea suficientă de progesteron ar putea fi o
explicaţie a acestui fenomen.
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Fig. 3. A) Procentul cumulativ al pacientelor din loturile III şi IV de cercetare la diferite termene ale
sarcinii (metoda Kaplan-Meier). B) Probabilitatea de finalizare a sarcinii la diferite termene de gestaţie a
pacientelor cu sarcini multiple dicorionice din loturile III şi IV
În cazul sarcinilor multiple monocorionice au
fost născuţi în asfixie 38 (22,61±3,22%) copii, din ei
9 (5,35±1,73%) nou-născuţi au fost apreciaţi cu 1-3
puncte după scorul Apgar la 1 min şi 6 (3,57±1,43%)
nou-născuţi la 5 min. În primul minut de viaţă asfixia
gravă a fost diagnosticată la 4 (4,76±2,32%) nou-născuţi din lotul I şi la 5 (5,95±2,5%) din lotul II, iar în
asfixie medie au fost născuţi 7 (8,3±3,0%) copii din
lotul I şi 22 (26,1±4,7%) din lotul II. Copiii din lotul II
de cercetare au avut un risc relativ de asfixie grav-medie la naştere de 2, 45 ori mai mare ca în lotul I (95%
IÎ 1,30-4,62). În cazul sarcinilor multiple dicorionice
au fost născuţi în asfixie 61 (22,61±3,22%) copii, din
ei 20 (7,6±1,64%) nou-născuţi au fost apreciaţi cu
1-3 puncte după scorul Apgar la 1 min şi 12 (4,6±%)
nou-născuţi la 5 min. În primul minut de viaţă asfixie
gravă prezentau câte 10 (7,69±2,33%) nou-născuţi din
loturile III şi IV, iar în asfixie medie 19 (14,6±3,0%)
nou-născuţi din lotul III şi 22 (16,9±3,2%) din lotul IV
(RR 1,1 95%; ÎI 0,71-1,71). În cazul sarcinilor multiple monocorionice nesupuse tratamentului cu progesteron riscul relativ de a naşte un copil cu o masă
≤1500 g e de 2,50 ori mai mare (95% ÎI 1,02-6,13) ca
la pacientele ce au primit progesteron, iar cu o masă
≤2500 g e de 1,52 ori mai mare (95% ÎI 1,21-1,92).
Morbiditatea neonatală a fost dominată de SDR, în
sarcinile multiple monocorionice fiind semnalat la 11
(13,09±3,6%) nou-născuţi din lotul I de cercetare şi
la 23 (27,3±4,8%) nou-născuţi din lotul II (RR 2,09;
95% ÎI 1,01-4,01). În ceea ce priveşte sarcinile dicorionice SDR a fost stabilit la 18 (13,8±3,0%) nou-născuţi din lotul III de cercetare şi la 16 (12,3±2,8%)
nou-născuţi din ultimul lot (RR 1,1; 95% ÎI 0,6-2,11).
Sepsisul neonatal a fost diagnosticat la 2 copii, câte 1
din lotul I şi lotul IV, ambii au decedat neonatal precoce în primele 3 zile. Prin operaţie cezariană au năs-

cut 63 de paciente (75,0 ± 4,72%) cu sarcini multiple
monocorionice şi 70 de paciente cu sarcini dicorionice
(53,8± 4,37%). Antenatal şi intranatal nu a decedat
nici un copil, în schimb neonatal precoce − cinci copii.
Pierderile neonatale s-au datorat prematurităţii extreme şi, într-un caz, anomaliilor de dezvoltare a fătului.
Mortalitatea perinatală înregistrată în cazul lotului de
studiu a fost de 23,3‰.
Rolul cerclajului colului uterin în managementul sarcinilor multiple
Studiul orientat spre determinarea eficacităţii
cerclajului pe col uterin în sarcinile multiple a fost
derulat în cadrul SCM nr.1 Chişinău şi IMSP Institutul Mamei şi Copilului. Toate pacientele cu sarcini
multiple incluse în cercetare erau asimptomatice, prezentau risc înalt de naştere prematură datorită antecedentelor obstetricale patologice şi la ultrasonografia
transvaginală o scurtare a colului uterin egală sau mai
mică de 20 mm în intervalul 16 şi 23 s.a. În raport cu
corionicitatea şi modul de concepere, în cazul lotului
I de cercetare 35 (71,4±0,7%) paciente au avut sarcini
multiple dicorionice, inclusiv 23 asistate şi 12 spontane, iar 14 (28,5±1,2%) paciente sarcini monocorionice, toate spontane, în lotul II de studiu dicorionice au
fost 29 (61,7±1,4%) sarcini, din care 6 spontane şi 23
asistate, iar monocorionice 18 (38,2±1,1%) sarcini,
toate concepute spontan.
Toate pacientele au fost internate în secţii de patologie a sarcinii cu 24-72 ore înainte de procedură. Procedura de aplicare a cerclajului pe col a fost efectuată
între săptămânile a 15+0 – 24+5 de sarcină, cu o medie
de 20,7 s.a. Postoperatoriu toate pacientele au respectat
pe parcursul a şapte zile regim la pat, au urmat tratament antibacterian cu cefalosporine de generaţia întâia,
de asemenea le-a fost administrată Indometacină şi, la
necesitate - pentru trei paciente - inhibitori ai canalelor
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de calciu, la patru paciente s-a administrat hexoprenalină şi în 5 cazuri s-a administrat sol.MgSO4. Nu s-a
constatat complicaţii septice, doar într-un singur caz

procedura de amplasare a cerclajului a provocat o hemoragie din colul uterin redusă. Termenul de finalizare
a sarcinilor e prezentat în tabelul 2.
Tabelul 2
Modul de finalizare a sarcinilor în raport cu tactica medicală adoptată

Lot I (%)

Lot II(%)

RR

95,0% IÎ

Avort

2,04 ± 2,00

14,9 ± 5,19

7,46

0,9539-58,2892

< 28 s.a.

2,04 ± 2,00

6,4 ± 3,57

3,19

0,3446-29,6347

29-33 s.a.

10,6 ± 4,49

14,8 ± 5,1

1,46

0,50 - 4,28

34 -36 s.a.

38,8 ± 6,96

34,01 ± 6,9

0,89

0,5283-1,5232

≥ 37 s.a.

46,9 ± 7,13

29,8 ± 6,67

0,65

0,3821-1,1001

Prelucrarea statistico-analitică în ceea ce priveşte
termenul de finalizare a sarcinii nu a stabilit diferenţe
statistic semnificative între loturi.
Analizând morbiditatea nou-născuţilor din loturile de cercetare, am constatat diferenţe semnificative
statistic în ce priveşte sindromul de detresă respiratorie. Riscul relativ al apariţiei SDR la nou-născuţii
a căror mame nu au fost supuse procedurii de cerclaj e de 2,22 ori mai mare (95% ÎI 1,29-3,83) ca în
cazul aplicării cerclajului. Au fost semnalate şi două
cazuri de sepsis neonatal, ambele în lotul II de studiu.
Celelalte complicaţii survenite în perioda neonatală
nu au prezentat diferenţe statistic semnificative între
loturile de cercetare. Toţi copiii ce au constituit mortalitatea perinatală au decedat neonatal precoce, în lotul I fiind vorba de 2 copii (20,4 ‰) , iar în cel de-al
doilea de 5 (53,1‰). Pierderile perinatale s-au datorat
în toate cazurile prematurităţii extreme.

Valoarea predictivă a citokinelor serice în ceea
ce priveşte prematuritatea în naşterile multiple
De către noi a fost efectuat un studiu ce a avut
drept scop aprecierea valorilor predictive ale interleukinelor (interleukinei-1 beta, IL-6, IL –8 şi FNTα) în
ceea ce priveşte naşterea prematură. Dozarea citokinelor serice a fost efectuată pentru 46 de femei gravide cu sarcină multiplă şi 44 femei cu sarcină monofetală, acest studiu de cohortă de prognostic. Cazurile
clinice incluse în studiu au avut un termen de gestaţie
cuprins între 220 şi 306 săptămâni de sarcină.
Din cele 46 de paciente cu sarcini multiple, 27
(58,6±7,2%) au născut înainte de termen. Ponderea prematurităţii în rândul pacientelor cu un singur făt a fost
de 10,9% (5 cazuri clinice). Pacientele care au născut
înainte de termen atât în cazul sarcinilor multiple, cât
şi monofetale au avut modificări statistic semnificative
ale concentraţiei serice a două citokine IL8, în raport cu
cazurile clinice ce au născut la termen (vezi tabelul 3).

Tabelul 3
Valoarea serică a IL1β, IL6, IL8, FNTα în cazul sarcinilor multiple în raport cu durata de timp de la
momentul recoltării probelor până la naştere (pg/ml)
< 2 zile

Interleukine
IL1β
IL6
IL8
FNTα

M±ES
8,1±1,12*
14,3±2,10*
66,3±21,4**
7,1±1,14*

Intervalul de la prelevarea probelor până la naştere
2 - 9 zile
10 > zile
Valori serice (pg/ml)
M±ES
M±ES
6,0±0,92#
6,0±1,14
9,6±1,16#
9,2±2,10
25,2±4,32##

10,5±2,56

7,2±1,24#

6,0±2,11

*comparaţia dintre valorile serice ale IL la pacientele ce au născut în mai puţin de 2 zile şi cele la care naşterea a
survenit în 10 şi mai multe zile; * p>0,05; **p<0,05 # comparaţia dintre valorile serice ale IL la pacientele ce au născut
între 2-9 zile de la prelevarea probelor şi cele la care naşterea a survenit în 10 şi mai multe zile; # p>0,05; ##p<0,05

Din cele 27 de paciente cu sarcini multiple, la
22 am constatat valori sporite ale IL8, acestea fiind
cuprinse între 13,6 şi 208,9 pg/ml. În cazul a patru
gravide cu sarcini monofetale ce au născut prematur
valoarea IL8 a fost cuprinsă între 50,4 şi 78,5 pg/ml.
Celelalte interleukine neprezentând variaţii statistic
semnificative de la valorile normale. În ceea ce pri-

veşte pacientele cu sarcini monofetale, în patru cazuri
sângele a fost prelevat cu două zile înainte de naştere, iar într-un caz cu unsprezece zile înainte. Tuturor
pacientelor incluse în cercetare le-a fost efectuat un
examen ultrasonografic cu stabilirea lungimii colului
uterin. Din 27 de paciente ce au născut prematur, în
22 (81,4±7,4%) cazuri s-a constatat o lungime a co-
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lului uterin ≤25 mm. Valoarea predictivă precum şi
sensibilitatea şi specificitatea IL8 în raport cu prematuritatea sunt redate în tabelul 4.
În cazul sarcinilor monofetale dozarea IL8 a avut
o predictivitate de 80%, sensibilitatea fiind egală cu
57,1%, iar specificitatea cu 97,2%.
Tabelul 4
Valoarea predictivă a IL8, aprecierii la USG
a lungimii colului uterin şi combinării celor două
metode privind prematuritatea în cazul sarcinilor
multiple
Combinarea
acestor două
investigaţii

81,4%
63,1%

Lungimea
USG a
colului
uterin ≤25
mm
77,7
73,6

75,8

66

60

70,5

81,4

86

Il 8

Sensibilitate
Specificitate
Valoare
predictivă
negativă
Valoare
predictivă
pozitivă

88,8
84,4

Concluzii şi recomandări
1. Rezultatele studiului retrospectiv efectuat pe
parcursul anilor 2005-2012 demonstrează o tendinţă
lentă de creştere a sarcinilor multiple de la 0,77 până
la 1,12 la 100 naşteri ca urmare a implementării metodelor de reproducere asistată. Ponderea sarcinilor multiple prezintă valori în creştere în special în municipii
unde se concentrează sarcinile multiple obţinute prin
implementarea metodelor de reproducere asistată.
2. Studierea particularităţilor evoluţiei sarcinilor multiple, atât celor spontane cât şi celor obţinute
asistat, în comparaţie cu cele monofetale, a evidenţiat
diferenţe statistic semnificative în ceea ce priveşte hipertensiunea indusă de sarcină, înregistrată de 4,3 ori
mai frecvent în sarcinile multiple, retardul de dezvoltare intrauterin de 7,4 ori mai frecvent. La mai mult
de o treime din paciente s-a constatat RPMA şi fiecare
a doua sarcină multiplă s-a finalizat înainte de termen.
De 2,5 ori mai frecvent sarcinile multiple s-au complicat cu insuficienţa forţelor de contracţie şi de 3,9
ori mai des cu hemoragii post-partum.
3. Studierea pierderilor perinatale la 1400 naşteri
multiple, în perioada 2005-2010, a constatat o rată de
49,2‰ la duplexuri şi de 186,8‰ la tripleţi. În cazul
duplexurilor concepuţi spontan pierderile perinatale
au fost cu 11,2‰ mai mari în comparaţie cu cei concepuţi asistat.
4. Studiul prospectiv, efectuat pe un eşantion de
84 de sarcini multiple monocorionice şi 130 dicorio-

nice a demonstrat reducerea semnificativă a naşterilor
premature între pacientele cu sarcini monocorionice
la administrarea de preparate de progesteron. Gravidele cu sarcini multiple monocorionice care nu au
urmat tratament cu progesteron au avut un risc relativ de a naşte până la termenul de 34 s.a. şi 6 zile de
3,75 ori mai mare (95% IÎ 1,36-10,36; χ2= 6,80; p =
0,009). În sarcinile dicorionice nu s-au constatat diferenţe între pacientele supuse tratamentului cu progesteron şi grupa de control.
5. În ceea ce priveşte cercetarea justificării aplicării cerclajului pe col uterin prelucrarea statistico-analitică a datelor a evidenţiat că termenul de finalizare a sarcinii nu prezintă diferenţe statistic semnificative între lotul de paciente supuse procedurii şi cele
cu conduită conservatoare.
6. Dozările imunofermentative ale interleukinelor
(proinflamatorii IL-1β, IL-6, IL 8, FNTα) la 46 de paciente cu sarcini multiple între 22 şi 30 s.a. au demonstrat că rolul de marker al naşterilor premature îl au
doar IL8 (sensibilitate 81,4%, specificitate 63,1%) .
7. Administrarea progesteronului în raport cu
corionicitatea, excluderea cerclajului profilactic şi
dozarea IL-8 ca marker al prematurităţii a permis optimizarea conduitei sarcinilor multiple.
Recomandări la nivel de organe de decizie
1. Sarcina multiplă este o complicaţie a procedurilor de reproducere asistată. Luând în considerare
incidenţa crescută a acestora, este absolut necesară
elaborarea unor principii stricte de individualizare a
numărului de embrioni transferaţi, menţinând o rată
acceptabilă de sarcini şi naşteri.
2. Având în vedere multiplele complicaţii care
însoţesc sarcinile multiple, aceste paciente pe parcursul întregii gravidităţi trebuie să fie supravegheate nu
de medicul de familie, dar de către medicul specialist
obstetrician-ginecolog.
3. Cu scopul de îmbunătăţire a indicatorilor perinatali privind atât mortalitatea, cât şi morbiditatea
perinatală ar fi de dorit ca concediul de maternitate
în cazul gravidelor cu sarcini multiple să fie acordat
începând cu 27 s.a.
4. Sarcina multiplă este o sarcină patologică graţie multiplelor complicaţii semnalate atât în pe parcursul gestaţiei, cât şi în naştere. Pacientele cu sarcini
multiple trebuie să fie luate în evidenţă de către Secţiile Consultative ale Centrelor Perinatologice de nivelul II. În cazul sarcinilor monocorionice-monoamniotice, la apariţia unor complicaţii, cum ar fi sindromul
polioligo, retardul intrauterin, moartea intrauterină a
unuia din feţi, gravidele trebuie direcţionate spre Secţia Consultativă a Centrului Perinatologic de nivelul
III. Naşterea multiplă trebuie să aibă loc în maternităţi
de nivelul II, iar în cazul sarcinii monocorionice-mo-
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noamniotice şi a celor de ordin înalt în maternităţi de
nivelul III.
La nivel de medici practicieni
1. Tratamentul de prevenire a naşterilor premature cu progesteron e justificat în cazul sarcinilor multiple monocorionice şi e ineficient în cele dicorionice.
2. Aplicarea cerclajului pe col uterin profilactic
nu este justificată în cazul sarcinilor multiple.
3. Numărul de embrioni transferaţi trebuie individualizat în raport cu vârsta mamei, anamneza acesteia şi starea embrionilor.
La nivel de instituţii de cercetare
Sunt necesare studii, în special fundamentale, ce
ar putea explica mecanismele prematurităţii în sarcinile multiple. Este necesară implementarea metodelor
moderne ale medicinei fetale orientate spre corecţia
anastomozelor arteriovenoase în caz de sindrom de
hemotransfuzie feto-fetală. La momentul actual, nu
este pe deplin studiată morbiditatea şi mortalitatea la
distanţă a gemenilor, dezvoltarea lor intelectuală.
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PARTICULARITAŢILE NAŞTERILOR PREMATURE LA ADOLESCENTE
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Rezumat: În Moldova, anual se nasc mai mult de 1800 de copii prematuri, care constituie 4,7% din toate naşterile.
Consecinţele naşterii premature reprezintă o problemă majoră de sănătate atât în ţara noastră, cât şi în întreaga lume. În
lucrarea dată ne-am propus să elucidăm particularităţile generale ale gravidelor adolescente, care au născut înainte de
termen. Investigaţiile au fost direcţionate spre determinarea particularităţilor sociodemografice, clinice şi, spre argumentarea necesităţii de a identifica gravidele, care au o probabilitate mai mare de a naşte înainte de 36+6 săptămâni. Pentru a
realiza scopul propus am efectuat un studiu retrospectiv al naşterilor premature, ce au avut loc în IMSP Institutul Mamei
şi Copilului în anul 2012. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor de cercetare, în studiu au fost riguros selectate în total
358 de cazuri de NP, dintre care 27 de cazuri de NP la adolescente şi 331 de cazuri de NP la vârsta de 19-35 de ani. Datele obţinute denotă că majoritatea NP la adolescente (55%) au avut loc între 34 şi 37 de săptămâni de gestaţie. În cadrul
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studiului au fost identificaţi factorii de risc pentru NP la gravidele juvenile: anemia OR 2.07, 95% CI 0.80-5.55, infecţia
căilor genitale OR 67.66, 95% CI 18.06-298.59, infecţiile TORCH OR 3.22, 95% CI 1.06-9.38; corioamnionita OR 8.31,
95% CI 2.45-27.61.
Cuvinte-cheie: sarcină juvenilă, naştere prematură, complicaţii obstetricale
Summary: Particularities of premature birth in adolescent
More than 1800 children are born prematurely this constitutes 4,7% from all the birth. The premature birth (PB)
consequence constitute a major health problem both in our country as well in the whole world. In this research we
wanted to eliminate the general particularities in the teenage pregnancy who gave birth prematurely. Our investigations
were directioned to socio-demographic clinical particularities determination and necessary argumentation of pregnant
teenagers identification, who have a higher probability to give birth before 36+6 weeks. In order to realize the proposed aim
we did a retrospective study of premature birth, which took place in Mather and Children Institution in 2012. 27 cases of
premature births to adolescents and 331 cases of premature births at age 19-35 years old, total 358 cases of premature birth
were rigorously selected in this study. The results of the research which was done in the Mather and Children Institution
prove that the majority of PB (55 %) took place between 34 and 37 weeks of gestation. We observed that teenagers have
an increased risk of anemia OR 2.07, 95% CI 0.80-5.55, genital tract infections OR 67.66, 95% CI 18.06-298.59, TORCH
infections OR 3.22, 95% CI 1.06-9.38; corioamnionit OR 8.31, 95% CI 2.45-27.61 as a predictor of preterm delivery.
Key words: teenage pregnancy, preterm birth, obstetrical complications
Резюмe: Особенности преждевременных родов у подростков
Eжегодно в Молдове рождаются более 1800 недоношенных детей, что составляет 4,7% от общего количества
родов. Последствия преждевременных родов представляют огромную проблему здоровья как у нас в стране, так
и во всем мире. В данной работе мы задались целью осветить особенности преждевременных родов у подростков, которые родили раньше срока. Исследования были направлены на выявления социальных, демографических
и клинических особенностей, а также на аргументирование необходимости выявления беременных подростков,
предрасположенных к родам раньше 36+6 недель. Для реализации поставленной цели мы провели ретроспективное исследование преждевременных родов в Центре Матери и Ребенка в 2012 годy. Для исследования было
отобрано 358 случаев преждевременных родов, из которых 27 преждевременных родов у подростков и 331 преждевременных родов в возрасте 19-35 лет. Результаты исследований, проведенные в Центре Матери и Ребенка,
доказывают, что большинство преждевременных родов (55%) отмечаются в период 34-37 недель беременности.
А также было выявлено, что повышенный риск преждевременных родов у подростков возникает при: анемии OR
2.07, 95% CI 0.80-5.55, генитальной инфекции OR 67.66, 95% CI 18.06-298.59, TORCH инфекции OR 3.22, 95%
CI 1.06-9.38, хорионамнионите OR 8.31, 95% CI 2.45-27.61.
Ключевые слова: подростковая беременность, преждевременные роды, акушерские осложнения

Introducere. Naşterea prematură (NP) şi consecinţele acesteia reprezintă o problemă majoră de
sănătate în Republica Moldova şi în întreaga lume.
Potrivit raportului realizat de „Save the Children International” şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii la nivel mondial, în fiecare an se înregistrează 15 milioane
de naşteri premature, 85 la suta dintre acestea având
loc între săptămânile 32 şi 37 de sarcină, rata fiind în
creştere în aproape toate ţările [2, 13]. Astfel, în SUA
incidenţa NP constituie de la 10% până la 12%, în
Europa - de la 5% la 9% [11, 16].
Analizând situaţia în Republica Moldova, am
constatat că anual în Moldova se nasc mai mult de
1800 de copii prematuri, care reprezintă 4,7% din toate naşterile. Totodată, frecvenţa NP la adolescente nu
a fost estimată.
Sarcina la adolescente este încadrată în categoria sarcinilor cu risc obstetrical crescut, datorită
complicaţiilor obstetricale (masa corporală la naştere
redusă, prematuritate, ruptură prematură a membranelor, preeclampsie, diabet gestaţional, anemie

feriprivă maternă, deces intrauterin, mortalitate
infantilă), ce pot apărea cu o incidenţă crescută
[5, 6, 12, 15, 19]. Conform datelor American College of Obstetricians and Gynecologists, sarcina la
adolescentele de vârstă mai fragedă (13-16 ani) este
asociată cu un risc crescut de NP de 1,5-1,9 ori [3].
Anual în SUA, NP vizează mai mult de 10% din toţi
nou-născuţii vii şi ocupă 3/4 din totalul mortalităţii
neonatale, şi 35% din totalul cheltuielilor de sănătate pentru copii [3, 4].
Povara economică şi psihosocială a societăţii este
considerabilă, fiind determinată de costul enorm estimat pentru îngrijirea acestor copii. Iată de ce NP şi
consecinţele acesteia reprezintă o problemă majoră a
sănătăţii publice.
Scopul studiului. De a determina particularităţile
evolutiv-clinice şi cele ale NP la gravidele juvenile.
Material şi metode. Pentru a realiza scopul propus am efectuat un studiu retrospectiv al naşterilor
premature, ce au avut loc în incinta IMSP Institutul
Mamei şi Copilului în perioada anul 2012.
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NP a fost definită după:
- Vârsta gestaţională: naşterea care a intervenit la
termenul de la 22s.+0 până la 36 s.+6.
- Masa corporală a fătului: mai mare sau egală cu
500 grame.
Pentru crearea şi administrarea bazei de date, precum şi pentru importul şi exportul de date, cum ar fi
Excel, am utilizat programul Microsoft Office Access
2007.
Rezultatele obţinute au fost analizate prin:
- Calcularea indicatorilor de frecvenţă, a valorilor
medii şi a devierii valorii medii aritmetice.
- Veridicitatea rezultatelor a fost determinată prin
calcularea pragului de semnificaţie ‚‚p’’ cu ajutorul
programei STest (valori relative).
Reviul bibliografic este bazat pe studierea revistelor de Evidenţă Clinică: Medline, Embase, Librăria
Cochrane. Am inclus alertele organizaţiilor relevante,
cum sunt: US Food and Drug Administration (FDA)

şi UK Medicines and Heathcare products Regulatory
Agency (MHRA). Analiza datelor despre managementul obstetrical al NP este bazată pe studii clinice
randomizate.
Rezultate şi discuţii. Pentru realizarea scopului
şi obiectivelor de cercetare, în studiu au fost riguros
selectate 358 (57,7±1,98%) de fişe medicale ale NP
din numărul total de 620 (10,5%) NP care au avut loc
în anul 2012 la IMSP Institutul Mamei şi Copilului.
Cele 358 de cazuri de NP au fost repartizate în 2 grupe: NP la adolescente au avut loc în 27 (7,5±1,39%)
de cazuri, iar NP la vârsta de 19-35 de ani au avut loc
în 331 (92,5±1,39%) de cazuri (p=0,001).
Datele studiului indică, că marea majoritate a NP la
adolescente au fost înregistrate în limitele de vârstă 1718 ani (85,2±6,96%), iar NP la 13-16 ani au constituit
numai 14,8% din cazuri, dar la femeile de vârstă reproductivă NP au o incidenţă maximă de la 21 până la
28 de ani, constituind 59,8±2,69% din cazuri (tab.1).
Tabelul 1

Vârsta gravidelor incluse în studiu
Nr.
d/o

Vârsta, ani

1.
2.
3.

13-15
16
17-18

NP 13-18 ani
N=27
nr.
%±m
1
3,7±3,7
3
11,1±6,16
23
85,2±6,96

Vârsta, ani
19-20
21-28
29-35

NP 19-35 de ani
N=331
nr.
%±m
35
10,6±1,69
198
59,8±2,69
105
31,7±2,55

P
˃0,05
<0,001
<0,001

Analiza datelor arată că marea majoritate a gravidelor din lotul NP o constituie femeile în vârstă reproductivă din mediul rural (73,7%), lor revenindule 26,3%, absolut toate gravidele adolescente sunt din
mediul rural. Gravidele adolescente din lotul studiat
provin dintr-un mediu cu nivel socioeconomic scăzut, afirmaţie menţionată şi în literatura de specialitate [22]. Acest fenomen poate fi explicat şi prin faptul

că instituţia în care s-a efectuat studiul este de profil
republican, unde sunt concentrate majoritatea pacientelor din sectorul rural.
Adolescentele doar în 7,4±5,13% din cazuri sunt
angajate în câmpul muncii, iar un număr impunător
de femei în vârstă reproductivă (223) nu sunt angajate, incidenţa lor constituind 67,4±2,6% din cazuri
(tab. 2).
Tabelul 2
Date generale despre pacientele incluse în studiu

Nr.
d/o

NP la 19-35 de ani

NP la 13-18 ani

N=331

N=27

Variabile
nr.

%±m

p

nr.
%±m
LOCUL DE TRAI
1.
Rural
244
73,7±2,4
27
100
<0,001
2.
Urban
87
26,3±2,4
0
0
<0,001
ANGAJATE ÎN CÂMPUL MUNCII
1.
Angajate
108
32,6±2,6
2
7,4±5,13
<0,001
2.
Casnice
223
67,4±2,6
25
92,6±5,13
<0,001
INTERNATE
1.
Sala de naştere
187
56,5±2,7
11
40,7±9,6
˃0,05
2
Secţia patologie
144
43,5±2,7
16
59,3±9,6
˃0,05
DURATA MEDIE DE SPITALIZARE ÎN SECŢIA PATOLOGIE la adolescente - 4,71±0,4 zile
DURATA MEDIE DE SPITALIZARE ÎN SECŢIA PATOLOGIE la vârstă de 19-35 de ani - 4,68±0,4 zile
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Ponderea adolescentelor internate direct în sala de
naştere e mai scăzută şi constituie 40,7±9,6% din cazuri, decât a celor care au fost primar internate în secţia
patologie a gravidelor şi constituie 59,3±9,6% din cazuri, doar ponderea pacientelor cu NP în vârstă de 19-35
de ani care au fost internate direct în sala de naştere şi
care primar au fost internate în secţia patologie a gravidelor practic este aceeaşi (56,5±2,7% vs. 43,5±2,7%).

Durata medie de spitalizare a gravidelor adolescente în secţia patologie a constituit 4,71±0,4 de zile,
iar a gravidelor cu vârsta de 19-35 de ani a constituit
4,68±0,3 de zile.
Deoarece supravieţuirea nou-născuţilor prematuri
în mare măsură depinde de termenul la care a survenit
naşterea, am apreciat incidenţa NP în diferite vârste
de sarcină (tab. 3).
Tabelul 3

Repartizarea pacientelor în funcţie de termenul de sarcină
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.

Termenul de sarcină în
săptămâni
≥22-27+6
28-31+6
32-33+6
34-36+6

NP la adolescente
nr.
2
8
6
11

%±m
7,4±5,13
29,6±8,95
22,2±8,15
40,8±9,63

nr.
14
70
63
184

NP la vârsta
de 19-35 de ani
%±m
4,1±1,08
21, 3±2,25
19±2,15
55,6±2,73

P
˃0,05
˃0,05
˃0,05
˃0,05

Conform datelor evaluării, majoritatea NP la adolescente (40,8±9,63%) şi a NP în vârstă reproductivă
(55,6±2,73%) din studiul efectuat au avut loc între
34 şi 37 de săptămâni de gestaţie, cu un număr mai
mic de naşteri care apar la vârste timpurii de gestaţie.
Naşterile s-au finisat la un termen extrem de prematur (22-27+6 de săpt.) în 7,4±5,13% vs. 4,1±1,08% din
cazuri. Acest fapt poate fi explicat prin imaturitatea
biologică a organismului tânăr sau există o prevalenţă crescută a altor factori asociaţi cu starea lor socioeconomică precară [20, 21].
Mai multe studii au identificat vârsta tânără maternă ca un important factor de risc pentru naşterea
înainte de termen [8, 24], comparativ cu femeile de

vârstă reproductivă [18]. În cercetările altor savanţi
au fost observate naşteri supramature la acest grup de
paciente. Această incidenţă mare de NP duce la creşterea riscurilor şi pentru nou-născuţi. Mulţi autori din
ţările dezvoltate au raportat o asociere între sarcini,
adolescenţă şi NP [10].
În urma evaluării datelor anamnezei obstetricale şi
medicale constatăm că marea majoritate, a adolescentelor au fost primipare, constituind 26 (96,3±3,7%)
de cazuri, comparativ cu femeile de vârsta 19-35 de
ani - 142 (43±2,72%) de cazuri.
Analizând datele patologiilor extragenitale asociate NP, am constatat că preeclampsia are semnificaţie
clinică în NP la adolescente (tab. 4).
Tabelul 4
Patologiile extragenitale asociate cu NP

Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Variabile
Pielonefrita gestaţională
Bacteriuria asimptomatică
HTA IS
Preeclampsia
Anemia
Rh negativ

nr.
5
5
1
1
20
2

Adolescentele
N=27
%±m
18,5±7,6
18,5±7,6
3,7±3,7
3,7±3,7
74,1±7,8
7,4±1,4

Cea mai frecvent întâlnită patologie pe parcursul
sarcinii a fost anemia, cu o frecvenţă mai mare în
grupul adolescentelor – 20 (74,1±7,84%) de cazuri,
comparativ cu 192 (58±2,71%) de cazuri în grupul
femeilor în vârstă reproductivă (OR 2.07, 95% IC
0.80-5.55). Repartizând anemia după gradul de severitate, am obţinut că anemia de gr. II a avut loc mai
frecvent în grupul adolescentelor - în 5 (25±9,93%)
cazuri vs. 30 (15,6±2,61%) de cazuri, la fel şi anemia
de gr. III – în 3 (15±8,19%) cazuri vs. 1 (0,5±0,50%)

Vârsta 19-35 de ani
N=331
nr.
%±m
67
20,2±2,2
14
4,2±1,1
9
2,7±0,89
47
14,2±1,91
192
58±2,71
31
9,4±1,6

P
˃0,05
˃0,05
˃0,05
<0,05
<0,001
˃0,05

caz. Riscul crescut de anemie, raportat în rândul adolescentelor, este în conformitate cu concluziile mai
multor studii recente [7, 9, 18, 23 ].
Infecţiile căilor genitale (colpită, vaginoză bacteriană) au fost depistate mai frecvent în grupul
adolescentelor, constituind 24 (89±6,1%) de cazuri, comparativ cu 35 (10,6±1,7%) de cazuri la
femeile în vârstă reproductivă (OR 67.66, 95% IC
18.06-298.59); infecţiile TORCH au fost depistate
în 6 (22,2±8,2%) cazuri vs. 27 (8,6±1,5%) de ca-
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zuri (OR 3.22, 95% IC 1.06-9.38), dintre care 2
cazuri de HIV la femeile de vârsta 19-35 de ani;
infecţie i/uterină a fost constatată în 17 (63±9,5%)
cazuri vs. 24 (7,3±1,4%) de cazuri (OR 21.75,
95% IC 8.30-58.08). Mai frecvent chorioamnionita a fost întâlnită în grupul adolescentelor - în 6
(22,2±8,2%) cazuri, comparativ cu 11 (3,3±0,98%)
cazuri la femeile de vârstă reproductivă (OR 8.31,
95% IC 2.45-27.61).

Cu privire la modul de naştere la adolescente,
opiniile cercetătorilor diferă în mod vădit. Unele cercetări au arătat că riscul finisării sarcinii prin operaţie
cezariană (o/c) este crescut în rândul adolescentelor
[1, 14], în timp ce alte cercetări au evidenţiat altă opinie [18]. Incidenţa naşterii prin o/c în studiul efectuat a fost la adolescente în 4 (4,8±4,19%) cazuri,
comparativ cu 122 (36,8±2,65%) de cazuri în rândul
femeilor de vârsta de 19-35 de ani (tab. 5).
Tabelul 5
Conduita obstetricală a naşterii premature

Nr.
d/o

Modul de
naştere

1.

Pe cale naturală
Prin operaţie
cezariană

2.

nr.
23

Adolescentele
N=27
%±m
85,2±6,96

nr.
209

Vârsta 19-35 de ani
N=331
%±m
P
63,2±2,65
<0,01

14,8±4,19

122

36,8±2,65

4

<0,01

Repartizând o/c conform gradului de urgentare,
am obţinut că, din toate o/c efectuate în NP la adolescente, cel mai des întâlnită este o/c de urgenţă majoră

-75±25% din cazuri, doar 25±25% din cazuri le revine o/c urgente. Operaţia cezariană planică n-a fost
efectuată în niciun caz (tab. 6).
Tabelul 6
Operaţiile cezariene şi modul lor de urgentare

Nr.
d/o

Tipul de o/c

1.
2.
3.

Urgenţa majoră
urgente
planice

nr.
3
1
0

Adolescentele
N=4
%±m
75±14,43
25±25
0

Conform ghidurilor europene, conduita în NP
este conservativă, deoarece prematuritatea nu este indicaţie pentru operaţia cezariană [20, 24].
În studiul efectuat, rata naşterii per vias naturalis
a fost în 23 (85,2±6,96%) de cazuri, în rândul adolescentelor, comparativ cu 209 (63,2±2,65%) cazuri
în rândul femeilor de vârstă reproductivă, ce coincide
cu datele din literatura de specialitate.
NP iatrogenă a avut loc în urma indicaţiilor medicale atunci când beneficiile, fie materne sau fetale
de naştere, au depăşit beneficiile de sarcină continuă,

Vârsta 19-35 de ani
N=122
nr.
%±m
1
0,8±0,8
92
75,4±3,89
26
21,3±3,7

p
<0,01
<0,05
<0,001

constituind 37±5,88% din cazuri din toate NP la adolescente. Datele din literatura de specialitate relevă o
variaţie a NP iatrogene de la 8,7% la 35,2% în funcţie
de populaţiile studiate [8, 25]. Acest fenotip clinic a
inclus preeclampsia, retardul de dezvoltare intrauterin (RDIU), perioada alichidiană îndelungată.
Comparând cele trei metode de inducere a NP (amniotomie, misoprostol, oxitocină), am observat că cel
mai frecvent la adolescente a fost efectuată inducerea
prin amniotomie în 50±7,3% din cazuri, iar la vârsta 1935 de ani cu misoprostol în 65,4±9,5% din cazuri (tab.7).
Tabelul 7

Metoda de inducere a naştrii
Nr.
d/o

Variabile

1.
2.
3.

Amniotomie
Misoprostol
Oxitocina

nr.
5
4
1

Adolescentele
N=10
%±m
50±16,6
40±16,6
10±10

În urma evaluării complicaţilor în perioada
post-partum am observat că la adolescente mai frecvent sunt întâlnite: traumatismul obstetrical, inclusiv
rupturile de col uterin (22,2±8,15% din cazuri); din

Vârsta 19-35 de ani
N=27
nr.
%±m
4
14,8±6,96
17
63±9,5
5
18,5±7,6

P
˃0,05
˃0,05
˃0,05

cele infecţioase - endometrita în 14,8±6,96% din cazuri (OR 11,34, 95% IC 2.35-53.42).
Studiul nostru a demonstrat, că din cauza imaturităţii sistemului imun, la juvenile, frecvenţa complica-
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ţiilor septice, în perioada post-partum, este mai mare,
comparativ cu femeile de vârstă reproductivă.
Aşadar, majoritatea naşterilor premature la adolescente au loc între 34 şi 37 de săptămâni de gestaţie. Studiul dat a demonstrat, că la juvenile, în pe-

rioada post-partum, frecvenţa complicaţiilor septice
este mult mai mare, comparativ cu femeile de vârstă
reproductivă. Adolescentele trebuie incluse în grupul
de risc pentru NP cu aplicarea măsurilor de profilaxie
a lor (tab. 8).
Tabelul 8
Complicaţiile post-partum

Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.

Variabile
Endometrită
Ruptură de col uterin
Ruptură de vagin
Ruptură de perineu
Placentă aderentă

nr.
4
6
2
1
1

Adolescentele
N=27
%±m
14,8±6,96
22,2±8,15
7,4±5,13
3,7±3,7
3,7±3,7
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Rezumat
Naşterea prematură are un impact social deosebit, fiind, pe lângă malformaţiile congenitale, cea mai importantă sursă
de morbiditate şi mortalitate neonatală, cu consecinţe tardive debilitante. Începând cu anul 2008 am fost martorii supravieţuirii unui număr semnificativ de nou-născuţi cu greutatea la naştere de 500 g. Costurile enorme ale terapiei neonatale
şi ale îngrijirilor pe termen lung sunt un motiv suplimentar pentru a reduce, pe cât posibil, rata naşterilor premature, în
special pentru prematurii extrem de mici. De aceea, profilaxia naşterii premature constituie, în ultimii ani, preocuparea a
numeroase colective de cercetare. Termenul “insuficienţă cervicală”, defineşte dilatarea nedureroasă de col uterin, ceea ce
duce la pierderi de sarcină în trimestrul II de sarcină / naşteri recurente, cu excluderea altor factori ce cauzează naşterea
prematură. Deşi schimbările structurale ale colului uterin prezintă cauza pierderilor perinatale, majoritatea dintre acestea
sunt cauzate de alte boli, cum ar fi o infecţie, o afecţiune vascularǎ, supradistensia uterinǎ, reacţia alogenicǎ patogenicǎ,
stres sau alt proces patologic. Aceste afecţiuni pot iniţia modificări biochimice la nivelul colului uterin, duc la scurtarea
prematură cervicală şi, de multe ori, la pierderea sarcinii, sau la naştere prematură. USG transvaginală este considerată ca
cea mai precisă şi sigură metodă de apreciere a lungimii cervixului. Cerclaj cervical se atribuie la o varietate de proceduri
chirurgicale, la aplicarea căruia se utilizează firele sau benzile sintetice. Folosind suportul mecanic al colului uterin, rezultatele perinatale nefavorabile asociate cu incontenenţa cervicală, pot fi reduse.
Cuvinte-cheie: naşterea prematură, insuficienţa cervicală, USG transvaginală, cerclajul cervical
Summary: Cervical insufficiency: retrospectives and prospectives
Premature birth has a significant social impact, being with congenital malformations, the most important source
of morbidity and neonatal mortality, late debilitating consequences. Since 2008 we have witnessed the survival of a
significant number of new born weighing 500 g at birth. The enormous costs of neonatal therapy and long-term care is
an additional reason to reduce as far as possible, premature births, especially for very small premature infants. Therefore,
prevention of preterm birth is the concern of many research groups. The term “cervical insufficiency” was used to describe
a disorder in which painless cervical dilation led to recurrent second trimester pregnancy losses/births of otherwise normal
pregnancies. Although structural cervical weakness is the source of some preterm losses/births, most are caused by other
disorders, such as decidual inflammation/infection, hemorrhage, or uterine overdistension. These disorders can initiate
biochemical changes in the cervix that lead to premature cervical shortening and, often, pregnancy loss or preterm birth.
Sonographic imaging of the cervix across gestation has enhanced our understanding of cervical performance during
pregnancy. Transvaginal ultrasound examination is the most reproducible and reliable technique for cervical assessment.
Cervical cerclage refers to a variety of surgical procedures in which sutures, wires, or synthetic tape are used to reinforce
the cervix. By mechanically increasing the tensile strength of the cervix, the occurrence of adverse perinatal events
associated with cervical insufficiency may be reduced.
Key words: premature birth, cervical insufficiency, transvaginal ultrasound examination, cervical cerclage
Резюмe: Цервикальная недостаточность: ретроспективы и перспективы
Преждевременные роды ведут к значительным социальным последствиям, будучи, наравне с врожденными
пороками развития, наиболее важной причиной заболеваемости и смертности новорожденных, а также отдаленных последствий здоровья детей. Начиная с 2008 года мы стали свидетелями выживания значительного числа
новорожденных весом 500 г при рождении. Огромные затраты на лечение новорожденных и долгосрочный уход
служит дополнительной причиной для поиска новых путей снижения частоты преждевременных родов, в особенности относительно детей с экстремально низкой массой тела. Таким образом, профилактика преждевременных родов является прерогативой многих исследовательских групп. Термин «цервикальная недостаточность»
был использован для описания расстройства, при котором безболезненное раскрытие шейки матки приводило
к рецидивирующим потерям беременности/родам во втором триместре при исключении других факторов ведущих к преждевременным родам. Считается, что структурная недостаточность ткани шейки матки вызывает
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или способствует данным неблагоприятным исходам. Хотя структурные изменения шейки являются побудителем
небольшого числа потерь/недоношенных рождений- большинство из них вызваны другими расстройствами, такими как децидуальные воспаления (инфекции), кровотечения или перерастяжение матки. Эти нарушения могут
инициировать биохимические изменения в шейке матки, которые приводят к преждевременному сглаживанию
шейки и, зачастую, к потере беременности или преждевременным родам. Трансвагинальное УЗИ является наиболее надежным методом оценки шейки. Серкляж относится к хирургических процедурам, при проведении которой
для усиления шейки матки используются синтетические нити. Используя механическую поддержку шейки матки,
неблагоприятные перинатальные исходы, связанные с недостатками шейки матки, могут быть снижены.
Ключевые слова: преждевременные роды, цервикальная недостаточность, трансвагинальное УЗИ, серкляж

Introducere
Naşterea prematură are un impact social deosebit,
fiind, pe lângă malformaţiile congenitale, cea mai importantă sursă de morbiditate şi mortalitate neonatală,
cu consecinţe tardive debilitante. Datorită progreselor
în terapia intensivă neonatală, limita inferioară a viabilităţii, din punct de vedere al greutăţii la naştere, a
fost adusă până la 500 g, dar în aceste cazuri, aparentul succes este indiscutabil din cauza problemei sechelelor neurologice (,,paralizie cerebrală”); care au
o prevalenţă de 75% la feţii născuţi înainte de 32 de
săptămâni de gestaţie.
Începând cu anul 2008 am fost martorii supravieţuirii unui număr semnificativ de nou-născuţi cu
greutatea la naştere de 500 g. Aceşti copii, trataţi în
unităţile de terapie intensivă, reflectă o nouă realitate
a neonatologiei moderne.
Costurile enorme ale terapiei neonatale şi ale îngrijirilor pe termen lung sunt un motiv suplimentar
pentru a reduce, pe cât posibil, rata naşterilor premature, în special, pentru prematurii extrem de mici. De
aceea, profilaxia naşterii premature constituie, în ultimii ani, preocuparea a numeroase colective de cercetare.
Termenul ,,naştere prematurǎ” nu furnizeazǎ informaţii dacǎ afecţiunea declanşatoare reprezintă o
infecţie, o afecţiune vascularǎ, supradistensie uterinǎ,
reacţie alogenicǎ patogenicǎ, stres sau alt proces patologic. Lipsa de recunoaştere a aspectului de sindrom
al afecţiunilor obstetricale este rǎspunzǎtoare pentru
pǎrerea generalǎ cǎ, un test diagnostic va detecta şi
un tratament va trata fiecare dintre aceste afecţiuni.
Astfel, se impune necesitatea de a reveni la evaluarea
actualelor cauze ce determină naşterea prematură şi la
reevaluarea posibilităţilor de profilaxie şi tratament.
Ideea profilaxiei naşterii spontane premature nu
este nouă. Pinard încă în 1859 a propus iniţierea prevenirii prematurităţii. Profilaxia naşterilor spontane premature este de o importanţă covârşitoare, presupunând
cunoaşterea factorilor etiologici şi, pe această bază,
instituirea de măsuri care să diminueze factorii de risc.
În pofida realizărilor obţinute în prevenirea cazurilor de naştere prematură, problema dată rămâne

actuală în Republica Moldova din cauza persistenţei
continue a riscului înalt de declanşare prematură a
travaliului, determinat, în primul rând, de agresiuni
infecţioase pe parcursul sarcinii şi, în al doilea rând,
de complicaţii ale sarcinii [1, 2]. Nu în ultimul rând se
menţionează şi deficienţa de progesteron [3, 4].
Morrison (2005) mentionează, că nu există o
cauză unică determinantă a naşterii premature, ci o
asociere a factorilor etiologici cu risc cumulativ, reprezentând factori medicali (materni, ovulari, fetali),
factori socioeconomici şi psihologici [5]. Se evidenţiaza două tipuri de cauze:
- cauze determinante (suficient ca ele să provoace naşterea prematură);
- cauze favorizante, cel mai frecvent de origine
maternă, care intervin prin mecanisme fiziopatologice insuficient cunoscute, intrând în calcul coeficientul
de risc de naştere prematură.
Cauzele determinante reprezintă 40-60% din etiologia naşterii premature şi constau în factorii uterini,
ovulari, generali şi iatrogeni.
Deşi, insuficienţa cervicală, cunoscută anterior ca
incompetenţă cervico-istmică, este considerată tradiţional o cauză de avort în trimestrul II de sarcină,
dovezile actuale arată că poate fi şi o cauză de naştere spontană prematură. Se consideră că insuficienţa
structurală a ţesutului colului uterin determină sau
contribuie la aceste rezultate negative. Diagnosticul
se pune, de asemenea, la femeile cu una sau două
pierderi / naşteri premature sau în cazuri cu risc pentru pierdere / naştere prematură.
Colegiul American de Obstetrică şi Ginecologie
(ACOG) defineşte insuficienţa cervicală ca incapacitate a colului uterin pentru a reţine o sarcină în absenţa unor semne şi simptome clinice de prezenţă a contracţiilor sau naşterii, sau ambele în trimestrul II de
sarcină [6, 7]. Constatarea ecografică a colului uterin
scurt în al doilea trimestru nu este suficientă pentru
diagnosticul de insuficienţă cervicală.
Deşi, schimbările structurale ale colului uterin
prezintă cauza pierderilor perinatale, majoritatea dintre acestea sunt cauzate de alte boli, cum ar fi o infecţie, o afecţiune vascularǎ, supradistensia uterinǎ,
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reacţia alogenicǎ patogenicǎ, stres sau alt proces patologic. Aceste afecţiuni pot iniţia modificări biochimice la nivelul colului uterin, conduc la scurtarea prematură cervicală şi, de multe ori, la pierderea sarcinii
sau la naştere prematură. Aceste tulburari, de obicei,
nu se repetă în sarcinile ulterioare [8].
Insuficienţa cervicală poate fi rezultatul unei anomalii congenitale (hipoplazie cervicală sau expunere
in utero la dietilstilbestrol) [9, 10], al unor intervenţii
chirurgicale (conizaţie urmată de pierdere mare de
ţesut conjunctiv), sau a unei distrugeri traumatice a
integrităţii structurale a cervixului (dilatare cervicală
repetată asociată întreruperii sarcinii). Unele cazuri
ce prezintă caracteristicile clinice ale insuficienţei
cervicale pot fi datorate factorilor infecţioşi (infecţia
intrauterină a fost demonstrată la 50% dintre gravidele care se prezintă cu insuficienţă cervicală acută.
Constatări clinice
Antecedente obstetricale – date anamnestice sugestive de insuficienţă cervicală ce includ pierderi sau
naşteri premature în trimestrul II de sarcină.
Factori de risc cervicali – factorii de risc pentru
insuficienţa cervicală pot fi congenitali şi dobândiţi.
Factorii dobândiţi sunt mai frecvent întâlniţi.
Factori congenitali
 Anomalii de colagen – modificări în reglarea
expresiei colagenului de tip I, ce pot influenţa maturaţia cervicală [9, 10], deasemenea, pot produce
şi tulburări genetice care afectează colagenul, fiind
asociate cu un risc crescut de naştere prematură [11].
Acest fapt poate explica anamnesticul familial de insuficienţă cervicală [12]. Ca exemplu, într-un studiu,
34 din 125 (27%) de paciente cu insuficienţă cervicală au avut diagnostic confirmat, dar nici una dintre
cele 165 de femei neafectate nu au avut un istoric familial de insuficienţă cervicală [9].
 Anomalii uterine – anomalii uterine congenitale structural, ce pot implica colul uterin şi sunt
asociate cu insuficienţa cervicală [13]. Prezenţa anomaliilor uterine măreşte riscul naşterilor premature în
trimestrul II de sarcină, inclusiv, defecte de canalizare (de exemplu, uter septat), defecte de unificare (de
exemplu, uterul bicorn) şi chiar uter arcuit [14].
 Diethylstilbestrol (DES) expunere – Expunerea DES in utero a fost asociată cu apariţia insuficienţei cervicale în cazuri când fiica DES a devenit
însărcinată [15]. Sarcinile la fiice DES sunt acum mai
puţin frecvente, deoarece aproape toate aceste femei
au peste 40 de ani.
 Variaţie biologică – lungimea colului uterin în
al doilea trimestru este distribuită într-o curbă în formă de clopot. Vizualizarea cu ultrasunete a colului în
timpul sarcinii s-a dovedit valoroasă în diagnosticul
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incompetenţei cervico-istmice. Totodată, gamă largă
în lungime cervicală normală (percentilele 10 şi 90,
de 25 şi 45 mm, respectiv) în timpul acestei perioade
se datorează, în parte, variaţiilor biologice, dar poate
avea ca rezultat, de asemenea, ştergerea prematură a
colului uterin. Deşi, scurtarea cervixului este un semn
de predicţie în naşterea prematură, acesta nu poate fi
considerat diagnostic precizat de insuficienţă cervicală, deoarece multe femei, care au un col uterin scurt
congenital nasc la termen.
Factori dobândiţi
 Trauma obstetricală – trauma colului uterin
poate apărea în timpul sarcinii sau în procesul de naştere, inclusiv spontane, în cazul aplicării forcepsului,
vacuum-extractorului sau în operaţia cezariană [16].
Laceraţia colului contribuie la dezvoltarea insuficienţei cervicale.
 Dilatarea mecanică – insuficienţa cervicală a
fost atribuită, de asemenea, dilatării rapide mecanice
a colului uterin în timpul procedurilor ginecologice
(de exemplu, dilatarea şi chiuretajul, întreruperea sarcinii, histeroscopia) [17,18]. Un factor de risc de bază
la femeile cu cervix scurtat, în lipsa antecedentelor de
naştere prematură, este dilatarea mecanică a colului
uterin [18]. Traumatismele la nivelul colului uterin
în timpul procedurilor ginecologice pot fi prevenite
dacă cervixul este pregătit treptat cu Laminaria sau
Misoprostol, sau în cazul în care întreruperea sarcinii
este efectuată prin metoda medicamentoasă [18, 19,
20].
 Sechele chirurgicale – incompetenţa cervicală se asociază şi poate fi rezultatul conizării colului
uterin.
Simptome – evoluţia poate fi asimptomatică sau
cu prezenţa simptomelor uşoare, cum ar fi presiune
pelvină, crampe premenstruale, cum ar fi durerile de
spate. Aceste simptome sunt, de obicei, prezente timp
de câteva zile sau săptămâni, mai frecvent de la 14 la
20 de săptămâni de gestaţie. O schimbare uşoară a culorii şi consistenţei secreţiei vaginale este, de asemenea, asociată cu maturaţia colului uterin. Contracţiile
uterine nu sunt sau sunt slabe, neregulate, nu cresc
progresiv în durată, intensitate şi frecvenţă.
Examenul clinic – iniţial poate descoperi un cervix scurtat, moale, dacă este cazul, cu dilatare minimă [21]. Tocometria, de obicei, nu relevă contracţii
uterine.
Adresarea tardivă este caracterizată de o dilatare
avansată şi ştergerea colului uterin (de exemplu, ≥ 4
cm dilatat şi ≥ 80% şters).
Apreciere – aprecierea lungimii colului uterin
prin măsurarea ecografică este superioară celei prin
tact vaginal [22]. Ultrasonografia cervicală este o metodă puternic predictivă pentru evaluarea riscului de
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naştere prematură la gravide cu risc scăzut şi, la cele
cu risc crescut pentru naştere prematură. USG transvaginală este considerată ca cea mai precisă şi sigură
metodă de apreciere a lungimii cervixului [14]. Examinarea transabdominală a colului uterin este mai puţin obiectivă, din aceste considerente nu este folosită
pentru managementul clinic [15, 16, 17].
Ultrasonografia cervicală la gravide asimptomatice cu risc scăzut
The Maternal-Fetal Medicine Units Network of
the National Institute of Child Health and Huma Development (NICHD) a dus un studiu prospectiv intitulat ,,Predicţia naşterii premature”. Studiul a evaluat
valoarea parametrilor clinici, demografici, microbiologici, biochimici şi ultrasonografici în predicţia naşterii premature. Un total de 2915 gravide asimtomatice cu risc scăzut au fost examinate la 24 şi 28 de săptămâni prin ecografie transvaginală şi evaluate pentru
riscul de naştere prematură. Rezultatele au arătat că
scurtarea colului creşte riscul de naştere prematură,
în timp ce un col lung presupune un risc scăzut. Alte
studii au arătat că gravidele cu naştere prematură în
antecedente, de origine afro-americană, cu vârsta maternă sub 20 de ani, indexul de masă corporală scăzut
au avut un col scurtat, comparativ cu gravidele care
nu au prezentat aceşti factori de risc. Aceste constatări sugerează că factorii de risc clinici şi demografici
asociaţi cu o naştere prematură în antecedente acţionează inducând maturarea cervicală înainte de termen. Ecografiile făcute mai aproape de trimestrul III
au o valoare predictivă mai mare faţă de cele făcute
mai devreme.
Ultrasonografia cervicală la gravide cu risc
mare de naştere prematură
Riscul crescut a fost dat de prezenţa în antecedente sau în tabloul clinic actual a unei naşteri înainte de
37 de săptămâni, avorturi spontane în trimestrul II,
mai mult de două avorturi la cerere, conizaţie, malformaţii uterine, cerclaj al colului uterin, expunere
la dietilstilbestrol. Studiile care au evaluat lungimea
colului prin ecografie transvaginală au concluzionat
că o lungime a canalului cervical de 25 mm sau mai
puţin are o sensibilitate de 76%, specificitate de 68%,
valoare predictivă pozitivă de 20% şi o valoare predictivă negativă de 96% în identificarea naşterilor
premature la vârste gestaţionale sub 34 de săptămâni.
Lungimea cervicală a fost cel mai bun parametru pentru predicţia riscului de naştere prematură la gravide
cu avort în trimestrul II, în antecedente şi în predicţia
naşterii premature sub 28-30 de săptămâni decât pentru 32-34 de săptămâni.
S-a demonstrat legărura dintre scurtarea colului
şi ruptura prematură a membranelor (RPM) ce duce
la naşterea prematură a gravidele cu risc crescut.
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La o lungime a colului sub 25 mm între 14 şi 24 de
săptămâni, incidenţa RPM a fost de 39%. Dovezile
furnizate de studii arată că, pentru a preveni naşterea
prematură, gravidele cu istoric de avort în trimestrul
II, sau naştere prematură au nevoie de o lungime mai
mare a colului, decât gravidele fără aceşti factori de
risc.
Ultrasonografia cervicală la gravide cu ameninţare de naştere prematură
În general, cu cât este mai scurt colul, cu atât
creşte riscul de naştere prematură şi invers. Lungimea colului şi sângerarea vaginală sunt factori de risc
independenţi pentru predicţia naşterii premature înainte de 35 de săptămâni. Oricum, printre aceste paciente, includerea sângerării vaginale nu a ameliorat
valoarea lungimii cervicale pentru predicţia naşterii
premature.
În concluzie, ultrasonografia cervicală este o metodă foarte valoroasă în evaluarea riscului de naştere
prematură la paciente asimptomatice, cu risc crescut
şi cu ameninţare de naştere prematură.
Înainte de săptămâna a 28-a de gestaţie, lungimea
de col uterin măsurată prin ecografie transvaginala
sub percentila 10 (25 mm) este în mod constant asociată cu un risc crescut de naştere prematură spontană.
Alte caracteristici ecografice care sugerează un risc
crescut de naştere prematură includ separarea membranelor şi apariţia sedimentului în lichidul amniotic.
S-a sugerat recent că pentru a ameliora sensibilitatea evaluării lungimii canalului cervical prin ultrasonografie, viitoarele studii trebuie să se axeze pe
dezvoltarea unui sistem de scor, care să combine datele ecografice cu cele biochimice, hormonale, cu metodele de diagnostic molecular (evaluarea ADN fetal
în sângele matern).
Laborator – nu există modificări de laborator caracteristice asociate cu insuficienţa cervicală. În unele
cazuri, insuficienţa cervicală este cauzată de, sau duce
la infecţie intraamniotică subclinică, care poate fi diagnosticată prin examinarea lichidului amniotic în urma
efectuării amniocentezei [23, 24]. Fibronectina fetală
din secreţia vaginală poate fi pozitivă [25, 26].
Diagnosticul – diagnosticul de incompetenţă cervicală se face în baza datelor antecedente sau, preferabil, printr-o combinaţie de factori antecedenţi şi
ecografia transvaginală a lungimii cervicale.
Considerând doar antecedente de naştere prematură sau de avort în trimestrul II, insuficienţa cervicală este definită ca dilatare de col uterin nedureroasă,
ceea ce duce la pierderi de sarcină în trimestrul II de
sarcină / naşteri recurente. Această definiţie exclude
diagnosticul de insuficienţă colului uterin până la cel
puţin două pierderi de sarcină / naşteri ce au avut loc
înainte de 28 de săptămâni de gestaţie.
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 definiţia preferabilă va permite ca diagnosticul de insuficienţă cervicală să fie făcut la primipare,
,sau la multipare fără multe pierderi anterioare de sarcină. Folosind această definiţie, insuficienţa cervicală
este stabilită prin măsurarea transvaginală a lungimii
cervicale <25 mm şi / sau prin modificări cervicale
avansate la examenul fizic înainte de 24 de săptămâni
de gestaţie la femei care au:
una sau mai multe pierderi de sarcină, sau
naşteri premature de la 14 până la 36 de săptămâni
şi/sau
alţi factori de risc semnifcativi pentru insuficienţa cervicală.
Diagnosticul de insuficienţă cervicală este de obicei limitat la sarcini monofetale, deoarece patogeneza
avortului spontan sau a naşterii premature de la 14 la
28 de săptămâni în sarcini gemelare nu are corelaţie
cu incontenenţa cervicală. La toate acestea, este necesar de a exclude naşterea prematură, infecţia, decolarea de placentă şi hemoragia în caz de placenta
praevia, deoarece aceste tulburări ar putea explica
modificări biochimice ale maturării colului uterin,
ceea ce indiscutabil va duce la pierderea de sarcină,
sau la naştere prematură în trimestrul II, independent
de insuficienţa structurală/anatomică a colului uterin [27]. Deşi, rata de scădere a lungimii cervicale în
timp [28] şi scurtarea mai devreme de 20 de săptămâni [29, 30, 31] au fost asociate cu un risc crescut
de naştere prematură precoce, aceste rezultate nu pot
distinge absolut insuficienta cervicală de alte cauze
de naştere prematură.
Studiile lui Owen J et al. din cadrul Maternal Fetal
Medicine Units Network au demonstrat că gravidele
cu o lungime a colului uterin sub 25 mm în intervalul
de 16-24 de săptămâni de amenoree au prezentat un
risc relativ de naştere prematură sub 35 s.a. de 4,5%,
cu o sensibilitate de 69%, specificitate de 80%, valoare predictivă pozitivă de 55% şi valoare predictivă
negativă de 88%. Într-un alt studiu prospectiv 20%
dintre pacientele cu antecedente de naştere prematură
au prezentat col sub 25 mm la măsurarea ecografică
efectuată la 22-25 s.a.; 37,5% dintre acestea au născut prematur la mai puţin de 35 s.a., comparativ cu
doar 10,6% dintre pacientele cu o lungime a colului
de peste 25 mm [29].
Insuficienţa cervicală poate fi diagnosticată
până la sarcină? – Diagnosticul de insuficienţa cervicală nu poate fi confirmat sau exclus prin nici un
test. Evaluarea funcţiei cervicale cu dilatatoare, baloane sau histeroscopic nu este util. USG, rezonanţa
magnetică nucleară sau histerosalpingografia pot dezvălui o anomalie uterină, care poate fi factorul de risc,
dar nu diagnostic.
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Metode de management
Femeile cu pierderi de sarcină anterioare sau
naşteri premature
Candidate pentru aplicarea cerclajului ţinând
cont de antecedente. O minoritate de pierderi sau
naşteri recurente în trimestrul II, în primul rând, şi,
probabil, în exclusivitate, cauzate de schimbări structurale congenitale sau dobândite ale colului uterin,
pot fi tratate eficient prin aplicarea cerclajului, bazându-se pe date din antecedente. Dovezi anatomice, biochimice şi clinice din studii observaţionale şi studii
clinice randomizate susţin constant această ipoteză
[32, 33, 34, 35]. Aplicarea cerclajului se recomandă
tuturor femeilor care au criteriile menţionate [32]:
 Două sau mai multe pierderi consecutive ale
sarcinii în trimestrul II ori III sau mai multe naşteri
premature (<34 de săptămâni).
 Factori de risc pentru insuficienţa cervicală.
După cum s-a menţionat anterior, aceşti factori de risc
includ antecedente de traumă cervicală sau pierderi
de sarcină ori naşteri consecutive premature.
 Dacă s-au exclus alte cauze de naştere prematură (infecţia, hemoragia, sarcina multiplă).
Între termenele de 16-36 de săptămâni este recomandabilă administrarea săptămânală de 17-alfa-hidroxiprogesteron caproat [36, 37, 38]. Deşi, studiile
randomizate susţin bineficiile cerclajului aplicat la
indicaţii [32], cât şi bineficiile suplimentului de progesteron [36, 37], nu sunt cunoscute studii care au
evaluat eficacitatea terapiei combinate (cerclaj şi 17
alfa-hidroxiprogesteron caproat).
Candidate pentru supraveghere USG şi cerclaj
indicat USG – majoritatea femeilor cu insuficienţă
cervicală suspectată nu corespund criteriilor de mai
sus pentru aplicarea cerclajului după indicaţii antecedente. Pentru această categorie de paciente, de obicei,
este recomandată USG transvaginală de screening
pentru evaluarea lungimii cervicale, administrarea
profilactică de 17 alfa-hidroxiprogesteron caproat şi
aplicarea cerclajului dacă lungimea colului este <25
mm [39]. Motiv pentru această abordare este:
 Scurtarea colului uterin la examen USG
transvaginal este plasată în grupul de risc crescut pentru naştere prematură [40].
Analiza sistematică a studiilor clinice controlate la femeile cu antecedente de naştere prematură
a arătat că măsurarea lungimii cervicale în al doilea trimestru de sarcină, în special înainte de 24 de
săptămâni, poate prezice riscul de naştere prematură
recurentă [40]. Utilizarea măsurării transvaginale a
lungimii cervicale şi stabilirii acesteia la <25 mm, la
mai puţin de 24 săptămâni, pentru a prezice naşterea
prematură la <35 de săptămâni are o sensibilitate de
65,4%, specificitate de 75,5%, valoare predictivă po-
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zitivă de 33,0%, iar valoarea predictivă negativă de
92,0%. Cu cât este mai scurtă lungimea cervicală, cu
atât mai mare este rata de probabilitate pozitivă pentru naşterea prematură <35 de săptămâni.
Studii randomizate arată că administrarea în
mod profilactic a progesteronului între 16-20 de săptămâni la pacientele cu antecedente de naştere prematură şi administrarea continuă a acestuia până la
36 de săptămâni reduce riscul naşterilor premature
recurente [36, 37].
Aplicarea cerclajului la identificarea unui cervix scurt (,,cerclaj indicat-USG”) este eficientă în
reducerea naşterilor premature [41], comparativ cu
cele efectuate după indicaţii antecedente [42] şi, evită
aplicarea cerclajului la aproximativ 60% dintre pacienţii cu un istoric sugestiv [30]. Bineficiul cerclajului
efectuat după indicaţii USG poate deriva de la creşterea rezistenţei cervicale [43], prevenind membranele
de expunere, precum şi păstrarea dopului mucos.
Meta-analiza studiilor randomizate în categoria pacientelor cu sarcină monofetală cu lungimea
cervicală <25 mm, apreciată înainte de 24 de săptămâni, a arătat că aplicarea cerclajului indicat USG a
redus semnificativ morbiditatea şi mortalitatea neonatală (15,6% vs. 24,8% fără cerclaj, RR 0,64, 95%
CI 0,45-0,91). Aceasta se datoreşte faptului că cerclajul a redus semnificativ frecvenţa naşterilor premature (naştere <35 de săptămâni RR 0,70, 95% CI 0,550,89; 28,4% vs. 41,3% la femei fără cerclaj) [41].
Într-o altă meta-analiză a studiilor randomizate ale pacientelor cu sarcină monofetală şi naştere
prematură s-au comparat rezultatele aplicării cerclajului efectuat la indicaţii USG şi a datelor din antecedente, astfel s-a stabilit rata similară de naştere
prematură înainte de 37 de săptămâni (31%, comparativ cu 32%, RR 0,97, 95% CI 0,73-1,29), naştere
prematură înainte de 34 de săptămâni (17% vs. 23%,
RR 0,76, 95% CI 0,48-1,20) şi, mortalitate perinatală
(5% vs. 3%, RR 1,77, 95% CI 0,58-5,35), şi doar la
42% s-a confirmat cervixul scurt şi s-a aplicat cerclajul [42].
Datele literaturii denotă că în caz de pierderi recurente ale sarcinilor în trimestrul II, sau conizarea
colului uterin, screening-ul lungimii colului uterin
este indicat de la 12 săptămâni [44]. La gravidele cu
naşteri premature în antecedente între termene de 2836 de săptămâni screening-ul este recomandat la 16
săptămâni. Examenul USG se va repeta fiecare două
săptămâni dacă colul uterin este ≥30 mm şi va fi efectuat săptămânal la lungimea colului de la 25 până
la 29 mm, cu speranţa că schimbările cervicale vor
preceda naşterea prematură sau ruperea membranelor
cu trei-şase săptămâni [45]. Ecografia transvaginală
screening se face, de obicei, până la 24 de săptămâni,
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din motive că după acest termen cerclajul, de obicei,
nu se aplică.
Nu există studii care ar relata o imbunătăţire
semnificativă statistic a rezultatelor terapiei combinate [43, 46, 47]. O analiză a datelor dintr-un studiu
randomizat a observat că rata naşterilor premature
la femeile care au folosit tratament combinat (17alfa-hidroxiprogesteron caproat şi cerclaj indicat-USG) a fost mai mică decât la cele care au primit
monoterapie (naştere prematură <28 de săptămâni:
terapie combinată: 9% vs. doar cerclaj: 17% şi, doar
progesteron: 15%; naştere prematură <32 de săptămâni: terapie combinată: 17% vs. doar cerclaj: 25%,
şi doar progesteron: 21%) [48].
Paciente cu sarcină monofetală, primipare,
dar cu prezenţa factorilor de risc pentru insuficienţa cervicală – Studii asupra gravidelor cu factori
de risc pentru insuficienţa cervicală, cum ar fi anomaliile uterine, intervenţiile chirurgicale anterioare pe
col, sau întreruperea artificială a sarcinii, au observat
o corelaţie între riscul de naştere prematură şi scurtarea lungimii cervicale, totodată datele fiind limitate
[49, 50, 51]. În aceste studii a fost raportată o gamă
largă de frecvenţă a naşterilor recurente premature, în
funcţie de lungimea cervicală şi vârsta gestaţională la
momentul măsurării [52].
Colul uterin scurtat la <24 s.a., fără naşteri
premature în antecedente şi fără factori de risc. –
Aceste femei nu corespund definiţiei pentru stabilirea
diagnosticului de insuficienţă cervicală.
Aprecierea la examen vaginal a dilatării colului uterin şi vizualizarea membranelor până la 24
s.a. – Relevarea la examenul în valve a dilatării colului uterin înainte de 24 s.a. fără prezenţa simptomelor
minime se întâmplă rar. Managementul acestor cazuri
este reglementat în primul rând de prezenţa stărilor
care prompt ar duce la naştere, cum ar fi infecţia evidentă, membrane rupte sau hemoragia semnificativă.
În absenţa unor indicaţii pentru naştere precum vârsta
gestaţională şi gradul de dilatare cervicală, scopul de
bază este de a prelungi atât durata sarcinii, cât şi de a
îmbunătăţi rezultatele neonatale.
Rezultate de succes după aplicarea cerclajului. – Prelungirea sarcinii după cerclaj nu întotdeauna
demonstrează un diagnostic de insuficienţă cervicală,
deoarece multe sarcini cu ştergerea prematură a colului uterin au rezultate bune şi în absenţa intervenţiei
chirurgicale. După cum s-a discutat mai sus, conform
studiilor clinice randomizate, aproximativ la 60%
dintre gravidele cu antecedente de naştere prematură
sau avort spontan tardiv recurent lungimea cervicală
se menţine peste 25 mm şi au rate scăzute de naştere
prematură / pierderi de sarcină fără plasarea cerclajului [43, 53, 54, 55, 56, 57, 58]. Prin urmare, cerclajul
repetat în sarcinile ulterioare nu este obligatoriu.
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La femeile cărora li s-a aplicat cerclajul în timpul
sarcinii anterioare, fără o indicaţie adecvată, în special
cele care, după înlăturarea cerclajului la 36-37 de săptămâni nu au născut în următoarele două săptămâni,
riscul de naştere prematură într-o sarcină ulterioară,
probabil, nu este justificat, în schimb, se recomandă
efectuarea screening-ului de cervicometrie [42].
Rezultate nereuşite după cerclaj în antecedente – cerclajul transabdominal poate fi un succes la
femeile care nasc foarte prematur.
Alte intervenţii
Pesarele – Pesarele vaginale sunt destinate să modifice axa canalului cervical şi să deplaseze greutatea
conţinutului uterin departe de cervix. Prin schimbarea
unghiului colului uterin în raport cu uterul, pesarul
poate oferi protecţie împotriva infecţiei ascendente.
Înainte de anul 2012, doar câteva studii observaţionale au estimat că pesarele pot avea eficacitate echivalentă cu cerclaj şi / sau progesteron [59, 60, 61]. În
2012, un studiu multicentric a repartizat aleatoriu 385
de femei gravide cu lungimea cervicală ≤ 25 mm de
la 20 la 23 de săptămâni pentru montarea pesarului
vaginal sau a unui management expectativ [62, 63].
Majoritatea acestor paciente (89%) nu au avut antecedente de naştere prematură şi, nu au fost tratate cu
progestative sau cerclaj. Grupul pacientelor cu pesar
instalat a avut o reducere semnificativă în rata naşterilor premature <28 de săptămâni (4/190 [2%], comparativ cu 16/190 [8%] OR 0,23, 95% CI 0,06-0,74) şi
<34 de săptămâni (12/190 [6%] faţă de 51/190 [27%]
OR 0,18, 95% CI 0,08-0,37).
Nu s-au observat efecte adverse, altele decât secreţii vaginale şi un disconfort la instalare. Utilizarea
pesarului pentru a prelungi sarcina la femeile cu lungimea cervicală scurtă poate fi o intervenţie eficientă,
ieftină, uşoară în aplicare. Totodată, având în vedere
lipsa unui control placebo şi numărul relativ mic de
naşteri premature, nu este recomandată implementarea acestei metode în loc de cerclaj clasic sau progestative până când aceste date nu vor fi confirmate de
studii clinice randomizate şi controlate placebo.
Indometacin – O revizuire a datelor din trei
studii clinice randomizate cu aplicarea cerclajului a
constatat că terapia cu indometacin la femeile asimptomatice, cu un cervix scurt (<25 mm) de la 14 până
la 27 de săptămâni cărora nu s-a aplicat cerclaj, nu
a redus riscul de naştere prematură la mai puţin de
35 de săptămâni, dar pare să reducă riscul de naştere
prematură la <24 de săptămâni [64]. Cercetări suplimentare, inclusiv un studiu randomizat, vor preciza,
în continuare, eficacitatea şi riscurile acestei terapii.
Antibiotice – Nu există dovezi suficiente pentru
a recomanda antibiotice pacientelor cu insuficien-
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ţă cervicală, diagnosticul fiind bazat pe antecedente
obstetricale, scurtarea colului uterin la examen USG
transvaginal sau dilatarea canalului cervical la examen vaginal.
Concluzii şi recomandări
1. Insuficienţa cervicală prezintă o presupunere
de slăbiciune fizică a ţesutului cervical, care cauzează
sau contribuie la eliminarea precoce a unei sarcini sănătoase, mai frecvent, în trimestrul II.
2. Insuficienţa cervicală poate fi congenitală sau
dobândită. În grupul de risc sunt incluse pacientele
cu antecedente de traumatism cervical, tulburări de
colagen sau anomalii congenitale ale uterului / colului uterin.
3. Diagnosticul de insuficienţă cervicală este
bazat pe antecedente obstetricale sau, pe o combinaţie de factori anamnestici şi măsurarea transvaginală
a colului uterin.
Insuficienţa cervicală este definită prin scurtarea
la <25 mm a colului uterin la măsurarea transvaginală
şi / sau modificări cervicale avansate la examenul vaginal înainte de 24 s.a. la femei care au:
Una sau mai multe pierderi de sarcină în antecedente / naşteri între 14 şi 36 de săptămâni şi / sau
Alţi factori de risc semnificativi pentru insuficienţa cervicală.
4. Pacientelor cu două sau mai multe pierderi consecutive în antecedente în trimestrul II de sarcină sau
trei ori mai multe naşteri premature, care au factori de
risc pentru insuficienţa cervicală şi la care au fost excluse alte cauze de naştere prematură, se recomandă
aplicarea cerclajului indicat conform anamnesticului
(Nivelul 1B).
5. Pentru femeile cu insuficienţa cervicală suspectată şi naştere prematură în anamneză, care nu corespund criteriilor pentru aplicarea cerclajului indicat
conform anamnesticului, supravegherea ecografică
trebuie începută precoce (de la 14-16 săptămâni). Gravidelor cu scurtarea colului uterin <25 mm li se recomandă aplicarea cerclajului înainte de 24 de săptămâni
(Nivelul 2B). Administrarea de progesteron vaginal
sau plasarea unui pesar sunt abordări alternative.
6. Suplimentarea cu progesteron se recomandă
gravidelor cu sarcină monofetală şi naştere prematură
în antecedente (Nivelul 1B).
Bibliografie
1. Newman R.B. et al. Preterm prediction study:
comparation of the cervical score and Bishop score
for prediction of spontaneous preterm delivery. Obstet
Gynecol. 2008;112(3):508.
2. Bhattacharya S. et al. Inherited predisposition
to spontaneous preterm delivery. Obstet Gynecol.
2010;115(6):1125.

126
3. McManemy J. et al. Recurrence risk for preterm
delivery. Am J Obstet Gynecol. 2007;196(6):576.e1.
4. Schaaf J.M. et al. Recurrence risk of preterm birth
in subsequent twin pregnancy after preterm singleton
delivery. BJOG. 2012;119(13):1624.
5. John C. Morrison, Preterm Labor: Prediction and
Treatment. In: Obstetrics and Gynecology Clinics, Volume
32, Issue 3 , Pages xiii-xiv, September 2005.
6. Practice bulletin no. 142: Cerclage for the
management of cervical insufficiency. Obstet Gynecol.
2014 Feb;123(2 Pt 1):372-9.
7. Alfirevic Z. et al. Vaginal progesterone, cerclage
or cervical pessary for preventing preterm birth in
asymptomatic singleton pregnant women with a history of
preterm birth and a sonographic short cervix. Ultrasound
Obstet Gynecol. 2013 Feb;41(2):146-151. Epub 2013 Jan
17.
8. Muglia L.J., Katz M. The enigma of spontaneous
preterm birth. N Engl J Med. 2010 Feb;362(6):529-35.
9. Warren J.E. et al. Collagen 1Alpha1 and
transforming growth factor-beta polymorphisms in
women with cervical insufficiency. Obstet Gynecol.
2007;110(3):619.
10. Iwahashi M. et al. Decreased type I collagen
expression in human uterine cervix during pregnancy. J
Clin Endocrinol Metab. 2003;88(5):2231.
11. Leduc L., Wasserstrum N. Successful treatment
with the Smith-Hodge pessary of cervical incompetence
due to defective connective tissue in Ehlers-Danlos
syndrome. Am J. Perinatol. 1992;9(1):25.
12. Larsson L.G. et al. Hypermobility: prevalence
and features in a Swedish population. Br J Rheumatol.
1993;32(2):116.
13. Rackow B.W. Arici A. Reproductive performance
of women with müllerian anomalies. Curr Opin Obstet
Gynecol. 2007;19(3):229.
14. Chan Y.Y. et al. Reproductive outcomes in women
with congenital uterine anomalies: a systematic review.
Ultrasound Obstet Gynecol. 2011;38(4):371.
15. Kaufman R.H. et al. Continued follow-up
of pregnancy outcomes in diethylstilbestrol-exposed
offspring. Obstet Gynecol. 2000;96(4):483.
16. Vyas N.A. et al. Risk factors for cervical
insufficiency after term delivery. Am J Obstet Gynecol.
2006; 195(3):787.
17. Johnstone F.D., Beard R.J., Boyd I.E., McCarthy
T.G. Cervical diameter after suction termination of
pregnancy. Br Med J 1976; 1:68.
18. Shah P.S., Zao J., Knowledge Synthesis Group of
Determinants of preterm/LBW births. Induced termination
of pregnancy and low birthweight and preterm birth:
a systematic review and meta-analyses. BJOG 2009;
116:1425.
19. Zhou W., Sorensen H.T., Olsen J. Induced abortion
and low birthweight in the following pregnancy. Int J
Epidemiol 2000; 29:100.
20. Henriet L., Kaminski M. Impact of induced
abortions on subsequent pregnancy outcome: the 1995
French national perinatal survey. BJOG 2001; 108:1036.

Buletinul AȘM
21. Oláh K.S., Gee H. The prevention of preterm
delivery-can we afford to continue to ignore the cervix? Br
J Obstet Gynaecol 1992; 99:278.
22. Berghella V. et al. Cervial ultrasonography
compared with manual examination as a predictor of
preterm delivery. Am J Obstet Gynecol 177 (1997) 723.
23. Lieberman E., Lang J., Richardson D.K., et
al. Intrapartum maternal fever and neonatal outcome.
Pediatrics 2000; 105:8.
24. Frigoletto F.D. Jr., Lieberman E., Lang J.M. et al.
A clinical trial of active management of labor. N Engl J
Med 1995; 333:745.
25. Lockwood C.Jet. al. Fetal fibronectin in cervical
and vaginal secretions as a predictor of preterm delivery.
N Engl J Med 1991; 325:669.
26. Feinberg R.F., Kliman H.J., Lockwood C.J.
Is oncofetal fibronectin a trophoblast glue for human
implantation? Am J Pathol 1991; 138:537.
27. Romero, R., Lockwood, C.J. Pathogenesis
of spontaneous preterm labor. In: Creasy & Resnik’s
Maternal Fetal Medicine, Creasy, RK, Resnik, R, Iams, JD,
Lockwood, CJ, Moore, TR (Eds), Saunders, 2009.
28. Guzman E.R. et al. Longitudinal assessment of
endocervical canal length between 15 and 24 weeks’
gestation in women at risk for pregnancy loss or preterm
birth. Obstet Gynecol 1998; 92:31.
29. Owen J., Yost N., Berghella V. et al. Mid-trimester
endovaginal sonography in women at high risk for
spontaneous preterm birth. JAMA 2001; 286:1340.
30. Macdonald R., Smith P., Vyas S. Cervical
incompetence: the use of transvaginal sonography to
provide an objective diagnosis. Ultrasound Obstet Gynecol
2001; 18:211.
31. Andrews W.W., Copper R., Hauth J.C. et al.
Second-trimester cervical ultrasound: associations with
increased risk for recurrent early spontaneous delivery.
Obstet Gynecol 2000; 95:222.
32. Final report of the Medical Research Council/
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
multicentre randomised trial of cervical cerclage. MRC/
RCOG Working Party on Cervical Cerclage. Br J Obstet
Gynaecol 1993; 100:516.
33. Buckingham J.C., Buethe R.A. Jr., Danforth
D.N. Collagen-muscle ratio in clinically normal and
incompetent cervices. Am J Obstet Gynecol 1965; 91:232.
34. Leppert P.C., Yu S.Y., Keller S et al. Decreased
elastic fibers and desmosine content in incompetent cervix.
Am J Obstet Gynecol 1987; 157:1134.
35. Rechberger T., Uldbjerg N., Oxlund H. Connective
tissue changes in the cervix during normal pregnancy and
pregnancy complicated by cervical incompetence. Obstet
Gynecol 1988; 71:563.
36. da Fonseca E.B., Bittar R.E., Carvalho M.H.,
Zugaib M. Prophylactic administration of progesterone by
vaginal suppository to reduce the incidence of spontaneous
preterm birth in women at increased risk: a randomized
placebo-controlled double-blind study. Am J Obstet
Gynecol 2003; 188:419.
37. Meis P.J., Klebanoff M., Thom E. et al.

Științe Medicale
Prevention of recurrent preterm delivery by 17 alphahydroxyprogesterone caproat. N Engl J Med 2003;
348:2379.
38. Daya S. Efficacy of progesterone support for
pregnancy in women with recurrent miscarriage. A metaanalysis of controlled trials. Br J Obstet Gynaecol 1989;
96:275.
39. Society for Maternal-Fetal Medicine Publications
Committee, with assistance of Vincenzo Berghella.
Progesterone and preterm birth prevention: translating
clinical trials data into clinical practice. Am J Obstet
Gynecol 2012; 206:376.
40. Crane J.M., Hutchens D. Transvaginal sonographic
measurement of cervical length to predict preterm birth
in asymptomatic women at increased risk: a systematic
review. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31:579.
41. Berghella V., Rafael T.J., Szychowski J.M. et al.
Cerclage for short cervix on ultrasonography in women
with singleton gestations and previous preterm birth: a
meta-analysis. Obstet Gynecol 2011; 117:663.
42. Berghella V., Mackeen A.D. Cervical length
screening with ultrasound-indicated cerclage compared
with history-indicated cerclage for prevention of preterm
birth: a meta-analysis. Obstet Gynecol 2011; 118:148.
43. Owen J., Hankins G., Iams J.D. et al. Multicenter
randomized trial of cerclage for preterm birth prevention
in high-risk women with shortened midtrimester cervical
length. Am J Obstet Gynecol 2009; 201:375.e1.
44. Berghella V., Talucci M., Desai A. Does
transvaginal sonographic measurement of cervical length
before 14 weeks predict preterm delivery in high-risk
pregnancies? Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21:140.
45. Iams J.D., Cebrik D., Lynch C. et al. The rate of
cervical change and the phenotype of spontaneous preterm
birth. Am J Obstet Gynecol 2011.
46. Rafael T.J., Mackeen A.D., Berghella V. The effect
of 17α-hydroxyprogesterone caproate on preterm birth
in women with an ultrasound-indicated cerclage. Am J
Perinatol 2011; 28:389.
47. Rebarber A., Cleary-Goldman J., Istwan N.B.
et al. The use of 17 alpha-hydroxyprogesterone caproate
(17p) in women with cervical cerclage. Am J Perinatol
2008; 25:271.
48. Berghella V., Figueroa D., Szychowski J.M.
et al. 17-alpha-hydroxyprogesterone caproate for the
prevention of preterm birth in women with prior preterm
birth and a short cervical length. Am J Obstet Gynecol
2010; 202:351.e1.
49. Visintine J., Berghella V., Henning D., Baxter J.
Cervical length for prediction of preterm birth in women
with multiple prior induced abortions. Ultrasound Obstet
Gynecol 2008; 31:198.
50. Airoldi J., Berghella V., Sehdev H., Ludmir J.
Transvaginal ultrasonography of the cervix to predict

127
preterm birth in women with uterine anomalies. Obstet
Gynecol 2005; 106:553.
51. Berghella V., Pereira L., Gariepy A., Simonazzi G.
Prior cone biopsy: prediction of preterm birth by cervical
ultrasound. Am J Obstet Gynecol 2004; 191:1393.
52. Berghella V., Roman A., Daskalakis C. et al.
Gestational age at cervical length measurement and
incidence of preterm birth. Obstet Gynecol 2007; 110:311.
53. Althuisius S.M., Dekker G.A., van Geijn HP, et al.
Cervical incompetence prevention randomized cerclage
trial (CIPRACT): study design and preliminary results.
Am J Obstet Gynecol 2000; 183:823.
54. Guzman E.R., Forster J.K., Vintzileos A.M. et al.
Pregnancy outcomes in women treated with elective versus
ultrasound-indicated cervical cerclage. Ultrasound Obstet
Gynecol 1998; 12:323.
55. To M.S., Palaniappan V., Skentou C. et al. Elective
cerclage vs. ultrasound-indicated cerclage in high-risk
pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol 2002; 19:475.
56. Groom K.M., Bennett P.R., Golara M. et al. Elective
cervical cerclage versus serial ultrasound surveillance of
cervical length in a population at high risk for preterm
delivery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004; 112:158.
57. Byrd J.R., McDonough P.G.. Etiologies and
subsequent reproductive performance of 100 couples with
recurrent abortion. Fertil Steril 1979; 32:389.
58. Harger J.H. Cervical cerclage: patient selection,
morbidity, and success rates. Clin Perinatol 1983; 10:321.
59. Antczak-Judycka A., Sawicki W., Spiewankiewicz
B. et al. Comparison of cerclage and cerclage pessary
in the treatment of pregnant women with incompetent
cervix and threatened preterm delivery. Ginekol Pol 2003;
74:1029.
60. Acharya G., Eschler B., Grønberg M. et al.
Noninvasive cerclage for the management of cervical
incompetence: a prospective study. Arch Gynecol Obstet
2006; 273:283.
61. Alfirevic Z., Owen J., Carreras Moratonas E. et
al. Vaginal progesterone, cerclage or cervical pessary
for preventing preterm birth in asymptomatic singleton
pregnant women with a history of preterm birth and a
sonographic short cervix. Ultrasound Obstet Gynecol
2013; 41:146.
62. Goya M., Pratcorona L., Merced C. et al. Cervical
pessary in pregnant women with a short cervix (PECEP):
an open-label randomised controlled trial. Lancet 2012;
379:1800.
63. Abdel-Aleem H, Shaaban O.M., Abdel-Aleem
M.A. Cervical pessary for preventing preterm birth.
Cochrane Database Syst Rev 2013; :CD007873.
64. Berghella V., Rust O.A., Althuisius S.M. Short
cervix on ultrasound: does indomethacin prevent preterm
birth? Am J Obstet Gynecol 2006; 195:809.

Buletinul AȘM

128

ASPECTE ETICE ÎN REPRODUCEREA UMANĂ ASISTATĂ
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Rezumat
Reproducerea umană asistată medical (RUAM) este o realitate tot mai prezentă şi în societatea din Republica
Moldova. Când doi soţi suferă de sterilitate, ei au o modalitate consacrată juridic de a-şi aduce în preajma lor un copil:
adopţia. Ştiinţa modernă, însă, a oferit o nouă cale celor cu deficienţe reproductive pentru aşi îndeplini dorinţa de a avea
copii proprii: reproducerea umana asistată medical [5]. Ştiinţa medicală nu mai este preocupată doar de patologie, dar, mai
nou şi important, cu înlăturarea barierelor inutile în realizarea dorinţelor umane. În mod specific în cadrul subiectului de
faţă, cu dorinţa oamenilor de a avea urmaşi şi altfel decât natural şi, nu orice urmaşi, ci urmaşi sănătoşi, trecând barierele
de vârstă, sexualitate, sociale sau religioase, care, cândva erau prohibitive, creând o nouă elasticitate graniţelor etice de
până acum. A exercita corect medicina înseamnă a răspunde prompt, onest şi întelegere la diferite nevoi şi cereri faţă
de actul medical, care va trebui însoţit întotdeauna de conştiinţa etică; viaţa apare ca valoarea cea mai ridicată a lumii
materiale, iar sănătatea reprezintă bunul suprem al omului, ea nu are preţ.
Cuvinte-cheie: reproducerea umană asistată, aspecte etice, fertilizare in vitro
Summary: Ethical aspects of assisted reproduction
Many ethical dilemmas are raised by assisted reproduction as we are confronted by our intuitive understanding of
whether it is right or wrong to offer treatment, refuse treatment or perform research, often in a context of possibilities that
could barely have been contemplated in the recent past. The term “assisted reproduction” is brought into connection with
appropriate treatments, which according to the public opinion give hope to many individuals – patients, clinical personnel,
researchers, but also opens numerous ethical, legal, religious and social questions. Ethical postulates provide unequivocal
directions in the creations of new life and resolve all possible ethical dilemmas, protecting doctors’ rights and the rights of
any participant in relevant procedures, by taking into consideration the crucial principle respect of human dignity.
Key words: Assisted reproduction, ethical aspects, IVF in vitro fertilization
Резюме: Этические дилеммы искусственного оплодотворения
Многие этические дилеммы подняты на искусственном оплодотворении, когда мы сталкиваемся с нашим
интуитивным пониманием, правильно ли это или неправильно, чтобы предложить лечение, отказ от лечения или
проведения исследований, часто в контексте возможностей, которые с трудом были, предусмотренных в недавнем
прошлом. Термин «искусственное оплодотворение» приводится в связи с соответствующими процедурами,
которые в соответствии с общественным мнением дают надежду для многих людей - пациентов, медицинского
персонала, научных работников, но и открывает многочисленные этические, правовые, религиозные и социальные
вопросы. Этические постулаты предоставить однозначные указания в творениях новой жизни и разрешение всех
этических дилемм, защиты прав врачей и права любого участника соответствующих процедур, принимая во
внимание решающую принцип уважения человеческого достоинства.
Ключевые слова: искусственное оплодотворение, этические дилеммы, экстракорпоральное оплодотворение

Actualitatea temei
Societatea umană are unele paradoxuri. Astfel, cu
cât avansăm ştiinţific şi tehno-logic, în loc să devenim
mai puternici, devenim mai slabi. Acest fapt se regăseşte şi în procesul de reproducere umană, de la o generaţie la alta crescând procentul celor care nu pot avea
urmaşi pe căi naturale. În aceste condiţii, omenirea încearcă să înlăture aceste efecte negative ale civilizaţiei
prin introducerea de tehnologii moderne. Reproducerea umană asistată medical (RUAM) este o realitate tot
mai prezentă şi în societatea din Republica Moldova.
Când doi soţi suferă de sterilitate, ei au o modalitate consacrată juridic de a-şi aduce în preajma lor

un copil: adopţia. Ştiinţa modernă, însă, a oferit o
nouă cale celor cu deficienţe reproductive pentru aşi
îndeplini dorinţa de a avea copii proprii: reproducerea
umană asistată medical [5].
Înmulţirea speciei umane, aspectele extrem de variate ale fertilităţii şi sterilităţii, oprobiul public, căruia cuplul infertil, şi mai ales, femeia infertilă le-a fost
victimă secole la rând, dogmele religioase, care au reglementat sau influenţat major aspectul reproducerii în
viaţa societăţii, au născut, cel puţin în epoca modernă,
dezbateri ample asupra subiectelor ce derivă din acestea, precum dreptul că oricine să poată avea sau nu urmaşi, în ce condiţii, când, până când, oricum sau câţi.

Științe Medicale
Este necesar să existe o abordare mai largă, din
punct de vedere social, medical, juridic şi chiar religios a problemelor etice ale acestui subiect. O limitare
majoră a dezbaterii rezultă din faptul că nu se recunoaşte, uneori nici de către specialişti, că este necesar
să privim noua tehnologie a reproducerii omului ca
o variabilă independentă, ea însăşi, fiind un produs
social strâns legat de alţi factori sociali extinşi mult
dincolo de limitele medicinei.
Fertilizarea in vitro (FIV) este o tehnică de reproducere umană asistată la care se apelează după ce
toate tratamentele clasice au eşuat (inclusiv cealaltă
procedură de reproducere umană asistată inseminarea artificială) sau în cazuri de infertilitate mai grave,
unde se recomandă ca metodă de elecţie.
Noua tehnologie de reproducere asistată a apărut
într-un moment, în care soluţia tradiţională a problemei infertilităţii, adopţia, ducea la schimbarea modelelor de contracepţie, o mai mare disponibilitate juridică asupra avortului şi, schimbarea atitudinilor la/şi
faţă de familiile monoparentale. Presiunile personale
în ideea dezvoltării acestui capitol şi-au avut rolul
lor. Practic, această metodă este rezultatul previzibil
al schimbărilor pe scară largă din societăţile industriale moderne, care a cerut o rezolvare pentru cazurile
de infertilitate mai greu de rezolvat [1].
Procrearea umană clasică, în termeni medicali,
reprezintă actul prin care este adusă pe lume o nouă
fiinţă din celulele unui bărbat şi a unei femei în urma
unui raport sexual. În procrearea asistată intervine o
a treia persoană, care este medicul, care are un rol
foarte important prin obţinerea unei fiinţe umane din
celulele sexuale ale unui bărbat şi unei femei prin
aplicărea tehnicilor medicale. Actul presupune în
sine nu numai cheltuieli financiare, dar şi implicare
de natură etică, morală şi juridică. RUAM a luat amploare în lume deoarece rata sterilităţii şi infertilităţii cuplurilor este în creştere continua, unde cuplurile nu pot avea copii pe cale naturală. Reproducerea
umană asistată medical nu implică doar latura medicală, ci şi pe cea etică, juridică, psihologică, socială
şi chiar religioasă.
Astfel, noua tehnologie a reproducerii umane a
fost proiectată pe presupunerea că, noul membrul al
familiei ar trebui să fie o chestiune de alegere controlată a părinţilor, mai degrabă decât un produs al
activităţii sexuale, sau o urmare a deciziei divine,
ca până nu demult. În acelaşi timp, tehnologia a luat
avânt pentru că medicina nu mai este limitată la remedierea bolii şi handicapului, ci trebuie să joace un
rol activ în facilitarea vieţii oamenilor. Introducerea
de noi tehnologii, precum cele în domeniul FIV, poate avea repercusiuni sociale încă neanticipate. FIV,
deşi, a fost parţial un răspuns la schimbarea modelu-
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lui de viaţă a familiei în anii 1960 şi 1970, aplicarea
sa a fost o primă concretizare tehnică apărută pentru
a ajuta oamenii, care au fost în imposibilitatea de a
avea o familie convenţională. Astfel, posibilităţile de
„inchiriere a pântecelui”, mamele „virgine”, „familiile” homosexuale sau utilizarea selectivă a „spermei
de înaltă calitate”, nu au fost luate în considerare, în
ziua în care Louise Brown s-a născut din doi părinţi
obisnuiţi. Cu toate acestea, posibilitatea folosirii FIV
şi în cazurile sus-enumerate a devenit implicită de
la început în contextul social pe atunci mai “larg” în
occident [2].
Punerea în aplicare a tehnicilor FIV ridică o serie
întreagă de probleme, dileme şi dezbateri, de la cele
legate de ştiinţele biologice, la cele legate de etică,
sociologie şi drept [3]. Se discută între eticieni despre
dezumanizarea şi medicalizarea procesului de sănătate a reproducerii, care atacă direct demnitatea divină
a înmulţirii umane, prin dispariţia unirii emoţionalfizice între parteneri. Există voci care afirmă că astfel,valorile familiale clasice sunt subminate şi există
o inversare a balanţei între autoritatea patriarhală şi
noua autoritate tehnocrată [1].
Medicul clinician este pivot-cheie în procesul eticii FIV, el este cel care trebuie să determine motivul
real pentru care pacienta sau cuplul a ales fertilizarea
in vitro şi, dacă această tehnică este potrivită pentru
ea (el). Evaluând corect toate problemele psihologice,
cele legate de resurse, efort, pe care le implică fertilizarea in vitro, medicul trebuie să se intereseze în ce
masură aceste proceduri sau urmările lor vor afecta
viaţa pacientei, sau a cuplului şi să orienteze corect
procedurile următoare, toate sub regula de aur a consimţământului informat [4].
FIV presupune costuri mari care afectează familiile ce fac apel la această metodă, de asemenea,
implică riscuri fizice şi psihice pentru donori şi, în
special, pentru femeile implicate în acest proces. Procesele FIV sunt invazive în viaţa privată a femeii şi
aduc breşe în continuitatea proceselor reproductive
ale acesteia. De asemenea presupun riscuri mai mari
decât în mod obişnuit, în special pentru embrioni [1].
Discuţii:
Lumea de azi se confruntă cu frica de a nu ajunge să se “aleagă ” copiii ce se vor naşte, în viitor, în
funcţie de anumite calităţi, dincolo de evitarea bolilor
genetice. Este sigur că, ştiinţa nu se va opri când va
avea complet controlul asupra bolilor genetice. Ştiinţa medicală nu mai este preocupată doar de patologie,
dar, mai nou şi important, cu înlăturarea barierelor
inutile în realizarea dorinţelor umane. În mod specific
în cadrul subiectului de faţă, cu dorinţa oamenilor de
a avea urmaşi şi altfel decât natural şi, nu orice urmaşi, ci urmaşi sănătoşi, trecând barierele de vârstă,
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sexualitate, sociale sau religioase, care, cândva erau
prohibitive, creând o nouă elasticitate graniţelor etice
de până acum.
Parţialele restricţii, interdicţii legale, vor limita,
în continuare, cercetarea care va face posibilă satisfacerea acestei dorinţe, fără a o frâna. Dar, odată ce
există cunoştinţele de bază, se va dovedi inutil să se
încerce menţinerea unei atitudini generale deliberate
de ignoranţă.
Prin urmare, societatea modernă se poate angaja,
pas cu pas, în a construi, dar cu discernământ, lumea
reală a reproducerii umane perene perfecte, punând
capăt unei serii nesfârşite de compromisuri etice.
Concluzii:
Etica medicală a viitorului va fi o etică a aspiraţiei
etice, o etică a conştiinţei în sensul iubirii creatoare,
cu scopul construirii unei vocaţii profesionale autentice. Medicina este şi stiinţă, şi artă, şi act moral şi
atitudine filosofică faţă de viaţă.
În realitate, RUAM nu vindecă, ci doar permite
ocolire problemelor de sterilitate a cuplului în atingerea scopului prin alte mijloace - de a deveni părinte.
Reglementarea RUAM presupune o activitate
complexă de remodelare a normelor existente, prin
inserarea de prevederi noi, realizarea de prevederi

speciale şi de excepţie, readaptarea celor existente.
Foarte important este ca aceste norme să nu dea statut
juridic special noilor subiecţi de drept, ci să realizeze
un spaţiu comun normativ care să nu instituie nici privilegii, dar nici discriminări.
A exercita corect medicina înseamna a răspunde
prompt, onest şi înțelegere la diferite nevoi şi cereri
faţă de actul medical, care va trebui însoţit întotdeauna de conştiinţa etică; viaţa apare ca valoarea cea mai
ridicată a lumii materiale, iar sănătatea reprezintă bunul suprem al omului, ea nu are preţ.
Bibliografie
1. Firuleasa I-L. şi autorii. Dileme etice ale
fertilizării in vitro. Management în sănătate XIV/2/2010;
p. 24-27
2. Oakley Dyson, A., -The ethics of IVF, Biddles,
Guilford and King”s Lynn, London, first ed. [28-37]. ,
1995.
3. Reproducerea umană asistată de implicaţiile ei
morale.
4. Astarastoae V., Ungureanu M. C. , Stoica, O. Probleme etice şi legale ale noilor tehnologii reproductive,
Revista Bioetica Vol. 1, nr. 2.
5. Sabin Guţan. Reproducerea umană asistată de
medic şi filiaţia, 2009.

ASPECTE PATOGENETICE ALE SINDROMULUI ANTIFOSFOLIPIDIC
Irina Sagaidac ‒ medic rezident,
Catedra Obstetrică Ginecologie FECMF, USMF „Nicolae Testemiţanu”
irinasagaidac@yahoo.com
Rezumat
Sindromul antifosfolipidic este o boală autoimună caracterizată printr-un risc crescut de complicații obstetricale, care
afectează mama și fătul. Acest reviu prezintă patogeneza și aspectele clinice ale sindromului antifosfolipidic în obstetrică.
Rezultatele diverselor studii au demonstrat o relație între prezența anticorpilor antifosfolipidici și tromboză, inflamație și
modificări imunologice in placentă.
Cuvinte-cheie: sindrom antifosfolipidic, anticorpi, tromboze, heparina
Summary: Pathogenetic aspects of antiphospholipid syndrome
Antiphospholipid syndrome - APS is an autoimmune disease characterized by an increased risk of obstetric
complications affecting the mother and fetus. This reviu presents pathogenesis and clinical aspects of obstetric
antiphospholipid syndrome. Results of various studies have shown a relationship between the presence of antiphospholipid
antibodies and thrombosis, inflammation and immunological changes in the placenta.
Key words: antiphospholipid syndrome, antibodies, thrombosis, heparin
Резюме: Патогенетические аспекты антифосфолипидного синдрома
Антифосфолипидный синдром является аутоиммунным заболеванием, характеризующимся высоким риском
акушерских осложнений, влияющих на мать и плод. В этом обзоре литературы представлены патогенез и клинические аспекты антифосфолипидного синдрома в акушерстве. Результаты различных исследований показали
взаимосвязь между антифосфолипидными антителами и тромбозом, воспалением и иммунологическими изменениями в плаценте.
Ключевые слова: антифосфолипидный синдром, антитела, тромбоз, гепарин

Științe Medicale
Sindromul antifosfolipidic (SAF) este o boală
autoimună caracterizată printr-un risc sporit de complicaţii obstetricale care afectează atât mama, cât şi
fătul [1]. Criteriile clinice obstetricale de SAF au fost
revizuite în Sydney în 2006 şi includ o anamneză cu
trei avorturi spontane până la 10 săptămâni de gestație, sau moartea antenatală a fătului, şi/sau retardul de
creștere intrauterină a fătului sau o naştere prematură
înainte de 34 săptămâni de sarcină. În plus, gravidele
cu SAF au un risc sporit de tromboză [3], trombocitopenie, sindrom HELLP [4], preeclampsie și insuficienţă placentară [2].
SAF fiind depistat ca o maladie sinestătătoare este
definit ca primar, iar SAF-ul secundar este asociat cu
alte boli autoimune, în special cu lupusul sistemic eritematos (LSE). Femeile sunt mai frecvent afectate de
SAF decât bărbaţii, astfel SAF -ul primar se înregistrează în raport 3,5: 1, iar cel secundar în raport de 7:
1 [5]. Prevalenţa anticorpilor antifosfolipidici (aPL)
este estimată la 5% din populaţia generală, iar frecvența SAF este de 0.5% în populație [5]. La femeile
cu pierderi recurente de sarcină aPL sunt întâlnite în
15% cazuri, sugerând că SAF este una dintre cele mai
frecvente cauze în etiologia pierderilor de sarcină [6].
Familia aPL este reprezentată de anticorpii la lupus anticoagulant (LA), anticorpii anticardiolipinici
(aCL) şi anticorpii anti β2-glycoprotein-1 (antiβ2GP1
Abs). Reieșind din faptul ca β2GP1 pare antigenul
principal pentru aPL, anticorpii antiβ2GP1 sunt considerați printre anticorpii principali ai SAF [7].
În literatură a fost descris rolul aPL în modificarea celulelor trofoblastice prin diferite mecanisme de
acțiune. Patogeneza apariției aPL în timpul sarcinii
include activarea mecanismelor trombotice, inflamaţia, apoptoza şi lezarea moleculelor imunomodulatoare ale trofoblastului [8]. De asemenea sunt descrise și
leziunile altor tipuri de celule, precum a celor endometriale de către aPL în timpul sarcinii [9].
Cervera et al. a remarcat drept principalele manifestări obstetricale ale SAF-ului prematuritatea
(28%) și întreruperea sarcinii la termene mici (18%),
bazându-se pe rezultatele unui studiu care a inclus
un lot de 1000 de pacienți, dintre care 82% femei cu
SAF. Ruffatti et al. au demonstrat în alt studiu că titrurile înalte de aPL şi rezultatul pozitiv triplu pentru
aPL au fost asociate cu complicații atât materne, cât şi
fetale, chiar şi atunci când tratamentul a fost bine realizat [10]. Astfel, manifestările SAF-ului în sarcină,
complicațiile apărute și severitatea lor depind de aPL.
Patologiile legate de SAF în timpul sarcinii includ
atât episoade de tromboză, cât și patologia specifică
obstetricală ca avortul spontan, coexistența ambelor
fiind întâlnită în proporție de 2,5- 5% cazuri la gravidele cu SAF [10].
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Tromboza recurentă reprezintă o problemă majoră în timpul sarcinii deoarece managementul ei implică uneori dezvoltarea așa complicații ca embolia pulmonară. Conform unui studiu care a avut drept scop
compararea episoadelor de tromboză la un grup din
517 femei cu SAF obstetrical, cu un grup de control
care includea femei seronegative cu anamneza obstetricală complicată cu avorturi spontane, rata complicațiilor trombotice (tromboza venelor profunde,
embolia pulmonară, tromboza venelor superficiale și
afectarea cerebrovasculară prin atacuri ischemice) a
fost mai mare în grupul de femei cu SAF obstetrical,
decât în grupul de control [3].
Totodată în mai mult de 20% cazuri, SAF în timpul sarcinii poate prezenta simptome minore, precum
trombocitopenia sau livedo reticularis [10]. Numărul
scăzut de trombocite (< 100 G/L) reprezintă o problemă, mai ales, în cazul tratamentului cu heparine cu
masa moleculară mică. Dezvoltarea livedo reticularis
poate fi explicată printr-o scădere a fluxului sanguin
în venulele dermei, parţial din cauza microtrombozei
și inflamației peretelui vasului sanguin [5].
Preeclampsia severă este una din manifestările
obstetricale specifice ale SAF-ului. În general preeclampsia se întilnește în 2–8% din sarcini [1]. Un
studiu transversal efectuat în Florida, pe baza unui lot
de 141 286 femei a demonstrat că pacientele cu titruri
înalte de aPL au un risc crescut de preeclampsie sau
eclampsie, insuficiență placentară.
Complicaţiile preeclampsiei sunt eclampsia şi hemoliza, creșterea numărului de enzime hepatice şi scăderea numărului de trombocite (HELLP sindromul).
Incidenţa sindromului HELLP în SAF este dificil de a
fi determinată; cu toate acestea, manifestările sunt mult
mai severe şi apar mai devreme în timpul sarcinii decât
la pacientele care nu sunt afectate de SAF [1, 5].
În cele din urmă, gravidele pot fi afectate de SAF
catastrofal (CAPS). CAPS reprezintă 1% din SAF şi
poate apărea și la femeile neînsărcinate. CAPS este
definit ca o „furtuna trombotică”, ce apare în urma
unei tromboze difuze microangiopatice care duce la
o insuficienţă poliorganică. În 6% din cazuri CAPS
este asociat cu sarcina şi lăuzia, dar, probabil, sunt și
multe cazuri neînregistrate [11].
Diagnosticul diferenţiat al CAPS cu alte patologii
poate fi dificil în timpul sarcinii, inclusiv cu sindromul HELLP, purpura trombocitopenică şi sindromul
CID. CAPS este fatal în aproximativ 50% din cazuri,
chiar și în cazurile terapiei inițiate promt și agresiv,
deaceea diagnosticul precoce și managementul CAPS
sunt foarte importante.
Anticorpii antifosfolipidici sunt responsabili și
pentru deficienţele de creştere şi dezvoltare a fătului,
afectându-l la orice termen de gestație.
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În cadrul populaţiei generale, rata avorturilor
spontane este de 1 la 4 - 5 sarcini; cu toate acestea,
pierderile recurente de sarcină (RPLs) se înregistrează doar în 1% din sarcini. Deşi, anomaliile cromozomiale fetale sunt principala cauză a avorturilor
spontane, aPL este identificat în 15% din pierderile
reproductive, invocând faptul că SAF este una dintre
principalele cauze pentru avorturile recurente [6].
În cadrul proiectului „Euro-fosfolipidic”, la un lot
de 1000 pacienţi, în 7% din sarcini cu SAF a fost înregistrată mortinatalitatea [10]. Conform datelor aceluiași studio, RDIU cauzată de insuficienţa placentară a
fost depistat în 11% din sarcini, iar prematuritatea - în
28% din sarcini.
Infertilitatea şi SAF reprezintă o controversă în
ultimii ani. Incidenţa aPL la femeile cu infertilitate
inexplicabilă şi eşec al fertilizării in vitro (FIV), pare
semnificativ crescută. Cu toate acestea nu există date
bazate pe dovezi, ce ar prezice rezultatele FIV la pacientele cu circulația aPL [12]. În plus, nici un studiu
nu a arătat în mod clar dacă prezența aPL ar putea fi
asociată cu infertilitatea.
În SAF aPL se leagă de celulele endoteliale, trombocite și monocite, inducând o stare proinflamatorie
şi protrombotică responsabilă pentru complicaţiile trombotice [13]. Principalul antigen al aPL este
β2GP1, o proteină cationică, compusă din cinci domenii omoloage din aproximativ 60 de aminoacizi fiecare. În 2009, un studiu multicentric internaţional a
testat un eșantion de 477 antiβ2GP1 anticorpi pozitivi
în plasmă pentru anticorpi specifici pentru domeniul I
al β2GP1. Acesta a arătat o asociere puternică a acestor anticorpi specifici cu morbiditatea obstetricală în
comparaţie cu antiβ2GP1 IgG anticorpi total (OR 2.
4; [1.4-2.5], CI 95%). Cu toate acestea, sunt necesare
alte studii pentru a adăuga acest test în lista criteriilor
pentru SAF obstetrical [16].
Au fost formulate mai multe ipoteze ale patogenezei acțiunii aPL asupra celulelor trofoblastice. Inițial a fost presupus că SAF obstetrical este determinat
de tromboză. Ca dovadă, analiza histologică a placentelor colectate de la avorturi spontane, decesele
fetale şi nou-născuţii vii de la pacientele cu SAF a
demonstrat existența unor semne de tromboză. Totodată aceste constatări nu erau specifice pentru SAF,
deoarece placentele colectate de la femeile cu semne
clinice ale SAF, dar fără aPL au avut aceleaşi modificări histologice [16]. Pe de altă parte, la analiza
histologică a placentelor la femeile cu SAF au fost
depistate semne de inflamaţie și depozite de fibrină,
sugerând un mecanism de acțiune proinflamatoare a
aPL asupra celulelor trofoblastice, ceea ce a fost confirmat prin teste in vitro și in vivo [17].
Recent, un rol critic i-a fost atribuit imunomo-
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dulatorilor în SAF. Implicaţiile Toll-like receptorilor
(TLRs) în bolile autoimune a oferit o nouă perspectivă pentru înțelegerea SAF-ului. TLR este o familie
din 10 tipuri diferite de receptori, identificate în specia umană, responsabili pentru răspunsul imun înnăscut, cele mai importante fiind considerate TLRs 2 şi
4. În SAF de tip trombotic, TLR 2 şi TLR 4 au fost
implicaţi în activarea patologică a celulelor endoteliale, monocitelor şi trombocitelor [18]. A fost demonstrat ca aPL induc translocarea TLR 7 şi TLR 8 în
endosomul monocitelor umane, oferind sensibilitate
receptorilor față de liganzii lor specifici [19]. În SAF
obstetrical s-a demonstrat implicarea TLR 4 în activarea patologică a celulelor HTR-8, ceea ce duce la o
inflamaţie necontrolată şi apoptoză.
Imunomodularea prin intermediul TLR oferă o
perspectivă și posibilă explicație a faptului cum aPL
declanşează modificările placentare. Astfel, a fost
demonstrat că aPL ar putea să medieze o modulare
trofoblastică prin acțiuni nontrombotice și noninflamatorii, prin modificarea proprietăţilor lor. Proprietățile trofoblastice implica trei mecanisme diferite, ca
migrarea, invazia şi diferenţierea celulelor trofoblastice [20].
Celulele trofoblastice nu sunt singurul tip de celule afectate de aPL. A fost studiată și posibilitatea
afectării diferențierii endometriale, precum şi inhibiția angiogenezei endometriale de către aPL [20]. S-a
dovedit că anticorpii Antiβ2GP1 prelevați de la pacienții cu SAF inhibă angiogeneza, VEGF secreţia şi
NFκB activarea în celulele endometriale [9]. Aceasta
demonstrează că mecanismele patologice ale aPL pot
fi diferite pentru diferite tipuri de celule, fapt care ar
putea explica ineficiența tratamentului aplicat pacienților cu SAF.
Sarcinile la pacientele cu SAF sunt provocări reale pentru practicieni şi, prin urmare, ar trebui să fie
planificate. Pacientele cu SAF, care urmează medicamente anticoagulante orale, trebuie să fie informate
despre posibile efecte teratogene. Odată ce sarcina
este confirmată, administrarea anticoagulanților orali
trebuie imediat întreruptă și se recomandă utilizarea
heparinelor cu masă moleculară mică (LMWH) pentru restul sarcinii. Prevederile ghidurilor și protocoalelor în ceea ce privește tratamentul de primă linie în
SAF în timpul sarcinii variază între ţări.
Cu toate acestea, combinaţia de doze mici de aspirina şi LMWH, de obicei, este recunoscută şi îmbunătăţeşte rezultatele fetale şi materne. Astfel, fără
tratament, şansele unei sarcini de succes, sunt aproximativ de 30%, cu utilizarea numai a aspirinei - 50%,
şi până la 70% cu utilizarea ambelor preparate [22].
Tratamentul pacientelor cu infertilitate și aPL
pozitiv reprezintă o chestiune de dezbatere. Studiile
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efectuate pe baza acestui contingent de paciente cărora li s-a administrat aspirină și heparină cu masă
moleculară mică, a arătat rezultate contradictorii.
Chiar dacă heparina pare a îmbunătăţi implantarea,
nu există încă nici o dovadă că aceste două tratamente
sunt cu adevărat eficiente la pacientele cu infertilitate
și aPL pozitiv [23].
Rolul biologic al aspirinei şi heparinei este complex. Nishino et al. au dovedit că aspirina ar putea
reduce producerea de tromboxan A2 și formarea de
prostaglandinei I2, doi factori implicați în hipertensiunea arterială indusă de sarcină şi preeclampsie [24].
Conform datelor lui Kwak-Kim et al. rolul heparinei nu poate fi limitat la proprietăţile antitrombotice. S-a dovedit că ea are un potențial antinflamator şi
antiapoptotic [25]. Însă Mulla et al. a arătat că heparinele cu masă moleculară mică nu ar putea inversa
efectele antiβ2GP1 Abs asupra migrației trofoblastice
[21]. Aceasta ar putea explica parţial eșecul tratamentului în 30% din sarcini cu SAF.
Preparatele de linia a 2-a în tratamentul cu SAF
includ steroizii, hidroxiclorochină (HCQ), imunoglobulină intravenoasă injectabilă şi plasmafereza.
[26]. Unii autori au demonstrat că utilizarea hidroxiclorochinei – un preparat antimalier, utilizat în trecut la pacienții cu LES reduce substanțial nivelul aPL
în plasmă cu îmbunătățirea rezultatelor perinatale la
gravidele cu LES.
Astfel, mecanismele patogenetice ale SAF rămân
neclare până în prezent și, necesită o studiere mai detaliata, mai ales, ținând cont de faptul că tratamentul
de primă linie cu aspirină în doze mici și, cu heparina
cu masă moleculară mică este ineficient în aproximativ 30% cazuri.
SAF obstetrical reprezintă o provocare pentru
medici datorită complicațiilor posibile atât pentru
mamă, cât și pentru făt. Consilierea, managementul
multidisciplinar, monitorizarea și screeningul pacientelor cu risc înalt pentru SAF sunt esențiale. La fel, o
înţelegere mai bună a mecanismelor patologice este
necesară pentru îmbunătăţirea algoritmelor terapeutice.
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Rezumat
Sindromul metabolic (SM) este una din cele mai dificile probleme medico-sociale. În ciuda progresului imens al medicinii teoretice în înțelegerea mecanismelor moleculare, biologice și genetice de dezvoltare a dereglărilor funcției reproductive în cadrul SM, la momentul actual mai există totuși divergențe în interpretarea asocierii dintre dereglarea funcției
menstruale și SM. Corecția în timp util a dereglărilor metabolice și a disfuncțiilor menstruale este o modalitate mult mai
efectivă de tratament a dereglărilor funcției reproductive și, de profilaxie a patologiilor cardiovasculare și DZ tip 2.
Cuvinte-cheie: sindromul metabolic, funcție reproductivă
Summary: Controversies in gynaecological endocrynology: metabolic syndrome and menstrual function.
Metabolic syndrome (MS) is one of the most difficult problems for social public health care. Despite a great progress
of theoretical medicine in understanding of the molecular mechanisms of biological, genetic and developmental disorders
of reproductive function in MS, at present, still there are divergences in the interpretation of the relationship between
menstrual function and MS. Timely correction of metabolic and menstrual disorders is a much more effective way of
treatment of reproductive function, and prevention of type 2 diabetes mellitus and cardiovascular pathologies.
Key words: metabolic syndrome, reproductive function
Резюме. Разногласия в гинекологической эндркринологии: метаболический синдром и менструальная
функция
Метаболический синдром (MS) является одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения. Несмотря
на великий прогресс теоретической медицины в понимании молекулярных, биологических и генетических механизмов развития менструальных нарушений у пациенток с MS, в настоящее время, все еще есть расхождения
во мнениях по поводу ассоциации между нарушением менструальной функции и метаболическим синдромом.
Своевременная коррекция метаболических и менструальных нарушений является более эффективным методом
лечения репродуктивной функции и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и СД 2-го типа.
Ключевые слова: метаболический синдром, репродуктивная функция
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La momentul actual sindromul metabolic (SM)
este una din cele mai dificile probleme medicosociale. Accentul pus pe această entitate nosologică
are o importanță clinică deosebită, deoarece, depistată și tratată corespunzător și în timp util ea este reversibilă. Pe de altă parte, această patologie prezintă
factor de risc major pentru dezvoltarea diabetului zaharat tip 2 (DZ tip 2) și hipertensiunii arteriale (HTA)
– ambele având o pondere considerabilă în structura
mortalității generale a populației [14, 16].
Sindromul metabolic, veriga etiopatogenică principală a căruia este insulinorezistența, este acea entitate nosologică, care este considerată epidemie neinfecțioasă, ce amenință starea de sănătate a populației.
Conform datelor OMS 1,7 miliarde de oameni sunt
supraponderali, iar pentru anul 2025 este prognozată
o creștere a numărului de pacienți afectați de această
boală și anume - 40% dintre bărbați și 50% dintre femei vor dezvolta SM [19].
SM era cunoscut cândva de către clinicieni ca
sindromul neuroendocrin. La femeile de vârstă reproductivă acest sindrom este una din cele mai frecvente
cauze de infertilitate anovulatorie, avorturi spontane
precoce. Frecvența acestei patologii constituie aproximativ 30 – 35% în structura dereglărilor funcției reproductive, 70% la pacientele cu procese hiperplastice recidivante ale endometrului și 35% la pacientele
cu avorturi spontane precoce [19, 15].
Odată manifestat clinic, SM determină dezvoltarea unor dereglări complexe vegetative, endocrin-metabolice, psihoemoționale și sexuale care influențează
negativ sănătatea reproductivă a femeilor. Deși, au fost
deja constatate dereglări ale funcției reproductive la
femeile cu SM, multe aspecte ale acestei probleme
încă nu sunt soluționate. În special, până în momentul
actual, încă nu este determinată structura și frecvența
dereglărilor funcției menstruale la pacientele cu insulinorezistență. Sunt puține lucrări clinice pe acest subiect, iar rezultatele lor sunt adesea contradictorii [24].
Patogeneza SM include câteva sisteme: hipotalamo-hipofizo-suprarenalian, hipotalamo-hipofizoovarian, sistemul autocrin și endocrin al țesutului
adipos visceral.
Unii autori (Serov și coautorii) au descris detaliat
mecanismele de etiopatogeneză a SM la baza cărora
stă disfuncția hipotalamică care apare sub influența
unor factori de stres (nașteri, avorturi, traume) și dereglează funcția neuroendocrină a hipotalamusului
[22, 23]. Deaceea, la aceste paciente sunt înregistrate
simptomele diencefalice (dereglările de somn, alterarea poftei de mâncare, cefalee, hipertensiune), care
indică la geneza centrală al acestei patologii.
În ceea ce privește funcția menstruală – sunt suficiente studii care descriu dereglările menstruale induse de insulinorezistență și hiperinsulinemie – veriga
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etiopatogenică centrală și markeri ai SM [8, 21]. Hiperinsulinemia sporește numărul de receptori pentru
androgene și, respectiv, manifestările lor clinice [13].
Pe lângă acest fapt, hiperinsulinemia este asociată cu
creșterea conversiei periferice a androstendionei în
estronă, care la rândul său inhibă sinteza hormonului
foliculostimulant (FSH) de către hipofiză prin mecanismul de feed-back negativ cu prevalarea hormonului luteinizant (LH) cu toate consecințele ulterioare al
acestei prevalări, punctul final al acestei verigi fiind
formarea sindromului ovarelor polichistice secundare
(SOP) [5,12,15]. Este important de menționat faptul
că, androgenii ovarieni exacerbează procesul de atrezie foliculară, favorizează hiperplazia celulelor tecale
din stroma ovariană și îngroșarea tecii ovariene.
Obezitatea și dereglările funcției menstruale sunt
cele mai frecvente manifestări ale SM. Pentru medicii
obstetricieni-ginecologi un interes deosebit prezintă
anume caracterul dereglărilor funcției menstruale la
aceste paciente, deoarece pe lângă infertilitate, pacientele cu SM pot prezenta metroragii uterine disfuncționale, hiperplazii de endometru, adenomioză, opsomenoree, amenoree, ovare polichistice.
Unii autori consideră că dereglările funcției reproductive la pacientele cu sindrom metabolic se
datorează sindromului ovarelor polichistice [2], în
același timp a fost demonstrat că manifestările insulinorezistenței persistă și după înlăturarea ovarelor,
sau supresia secreției de androgene cu analogii gonadoliberinelor (J. Moller, 1988) [10]. Aceste date ne
permit să facem concluzia că insulinorezistența este
cauza SOP, iar hiperandrogenia – doar o consecință a
dereglărilor metabolice care joacă un rol important în
patogeneza SOP [20].
Cât de ironic nu ar părea, dar, în ciuda progresului
imens al medicinii teoretice în înțelegerea mecanismelor moleculare, biologice și genetice de dezvoltare
a SOP, lumea științifică încă nu a luat o decizie cu
privire la criteriile convenite pentru diagnosticul SOP
[1] și singurul act, care cel puțin parțial reglementează aceste criterii [4], pare a fi conceput mai degrabă
pentru prevenirea hiperdiagnosticului acestei nosologii, decât pentru a asigura identificarea și prevenirea
acesteia în stadiile incipiente.
Deci, ovarele polichistice la femeile cu sindrom
metabolic se prezintă ca o manifestare clinică a unui
proces patologic complex, deaceea pot fi considerate
ca o consecință al acestui sindrom, la fel ca și HTA și
DZ tip 2. Mecanismul apariției ovarelor polichistice
a fost descris de Serov V. și coautorii. Reieșind din
rezultatele acestor studii ei afirmă că primii 3-4 ani de
boală se dezvoltă o stare de anovulație cu o hiperestrogenie relativă care se poate manifesta clinic prin
dereglări reversibile ale funcției menstruale, și abia
la 4-5 ani de la debutul bolii în 30 – 35% din cazuri
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se dezvoltă ovarele polichistice secundare [22]. Pe
parcursul acestor ani la nivelul ovarelor se dezvoltă
hipertecoză, tecomatoză, polichistoză secundară. Dar
nu în toate cazurile hipertecoza trece în polichistoză
– sunt studii clinice care au descris schimbări metabolice apărute pe fond de hipertecoză [3,17].
Reieșind din cele relatate anterior, este evident
faptul că studierea stării de sănătate reproductivă la
pacientele cu SM este actuală și va crește calitatea
prestărilor serviciilor ginecologice la acest contingent
de paciente. Deaceea, pe lângă reglarea funcției menstruale este necesar de restabilirea echilibrului metabolic. Patogeneza SM, care implică multe organe și
sisteme determină complexitatea și eficacitatea joasă a tratamentului dacă acesta nu este etiopatogenic.
Dereglarea funcției menstruale este una din cele mai
importante probleme a sănătății reproductive la femei
din punct de vedere ginecologic, endocrinologic și
chiar neurologic [18], deaceea, soluționarea ei etiopatogenică este interdisciplinară cu implicarea specialităților menționate anterior și cu tratarea în timp util
a dereglărilor metabolice.
Corecția în timp util a dereglărilor metabolice și a
disfuncțiilor menstruale în stadiul inițial al bolii este
o modalitate mult mai efectivă de tratament a funcției
reproductive și, de profilaxie a patologiilor cardiovasculare și DZ tip 2 care vor înrăutăți calitatea vieții
femeilor în menopauză [19].
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Rezumat
Incidenţa malformaţiilor congenitale uterine în populaţia generală variază aproximativ între 3-5% conform datelor
raportate de mai multe studii, fiind asociată cu infertilitatea de diferit grad. Numărul femeilor cu anomalii congenitale
uterine nu este cunoscut cu exactitate, deoarece unele dintre ele au anomalii minore şi sunt asimptomatice, altele rămân
asimptomatice un timp - până la apariţia primei menstruaţii, până la o primă investigare paraclinică ocazională şi, mai sunt
cele care se adresează cu dismenoree, infertilitate, avort spontan repetat, naştere prematură etc. Ecografia bidimensională
(2D) oferă o imagine inadecvată a uterului, deoarece examinarea este limitată la planul transvers şi sagital. Vizualizarea
3D oferă vizualizarea simultană a planului coronal, sagital şi transvers.
Cuvinte-cheie: malformaţie congenitală uterină, uter, ultrasonografie
Summary: Congenital uterine anomaly, diagnostic difficulties – a case report
Congenital uterine anomalies in women often do not cause any symptoms, except when there is an obstruction of
the uterine outflow tract, which occurs infrequently. Patients with congenital uterine anomalies often go undetected
or are only discovered incidentally during an evaluation for something else. Consequently, it is difficult to determine
the prevalence of congenital uterine anomalies in the general population, and it appears more frequently in certain
populations, namely in those with recurrent pregnancy loss or infertility. With the development of three-dimensional
ultrasound, the diagnosis of congenital uterine anomalies can be made accurately, effectively, and with less invasiveness than with other procedures.
Key words: Congenital uterine anomalies, uterus, ultrasound
Резюме: Врожденныe аномалии развития матки ‒ диагностические трудности.
Врожденные пороки развития женских половых органов составляют 3-5% из всех врожденных аномалий
развития. Pазличные формы пороков развития матки клинически могут проявляться в пубертатном периоде, с началом половой жизни или после начала ее в связи с бесплодием, но все они требуют своевременной клинико-инструментальнoй диагностики и соответствующей хирургической коррекции. Патология матки - наиболее частая
причина для направления больных на ультразвуковой диагностики. Трехмерное УЗИ в клиническую практику
вошло недавно. Этот метод позволил преодолеть некоторые из тех недостатков двухмерной УЗИ, которые были
упомянуты выше. Его главные преимущества - способность получать ультразвуковые срезы, которые недоступны
при обычном сканировании, и возможность производить точные измерения объемных образований. Кроме того,
возможна трехмерная анатомическая реконструкция исследуемых органов.
Ключевые слова: Врожденныe аномалии развития матки, маткa, ультразвуковоe диагностикa

Actualitatea temei
Incidenţa malformaţiilor congenitale uterine în
populaţia generală variază aproximativ între 3-5%
conform datelor raportate de mai multe studii, iar
aproximativ 23-25% dintre acestea au asociat infertilitate de diferit grad. Chan şi colaboratorii au reevaluat 90 de studii observaţionale şi au concluzionat
că prevalenţa malformaţiilor uterine este de 5,5% în
populaţia generală, de 8% la pacientele diagnosticate cu infertilitate şi chiar de 13% la cele cu avorturi spontane în antecedente [1]. Incidenţa reală nu

este cunoscută cu exactitate deoarece unele femei
au anomalii minore şi sunt asimptomatice, altele rămân asimptomatice un timp-până la apariţia primei
menstruaţii, până la o primă investigare paraclinică
ocazională, mai sunt şi cele care se adresează cu dismenoree, infertilitate, avort spontan repetat, naştere
prematură etc.
Organogeneza uterului presupune dezvoltarea
concomitentă şi simetrică a celor două canale Muller.
Din canalele mulleriene derivă trompele uterine,
uterul şi cea mai mare parte a vaginului. Anomaliile
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congenitale uterine sunt însoţite frecvent de anomalii
ale aparatului urinar. Unele tulburări de dezvoltare se
produc în perioada de embriogeneză. Acestea cuprind
aplaziile complete sau incomplete, unilaterale sau bilaterale, cu sau fără afectare renală concomitentă. În
funcţie de mecanismul de producere, malformaţiile
pot fi complexe, ridicând probleme de diagnostic şi
tratament. Malformaţiile congenitale uterine pot avea
cauze genetice şi/sau pot fi consecinţe ale unor factori teratogeni, care au acţionat în diferite etape de
dezvoltare a aparatului genitourinar [3]. Există mai
multe clasificări ale anomaliilor uterine congenitale
în funcţie de mecanismul embriologic de formare al
acestora - Clasificarea Musset & Belaish (1964) împarte malformaţiile uterine congenitale în patru clase;
clasificarea Societăţii Americane de Medicină Reproductivă (SAMR) din anul 1988 împarte malformaţiile uterine congenitale în 7 grupe; clasificarea după
ESHRE (European Society of Human Reproduction
and Embryology) - în 6 grupe. Din punct de vedere al reproducerii, cele mai frecvente complicaţii ale
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pacientelor cu malformaţii uterine congenitale sunt:
infertilitatea, avortul spontan, naşterea prematură,
travaliul distocic în situaţiile în care sarcina a evoluat
până la termen. Conform autorului Raga, prognosticul obstetrical variază în funcţie de tipul malformaţiei. Rata de naştere cu feţi vii constituie 62,5% pentru
uterul bicorn, 37-40% - pentru uterul unicorn sau didelf [4]. Pentru diagnosticul imagistic al malformaţiilor uterine congenitale au fost propuse mai multe
modalităţi: histerosalpingografia, ultrasonografia 2D
şi 3D, ultrasonografia histeroscopică, histeroscopia
şi rezonanţa magnetică nucleară. Rezonanţa magnetică nucleară (RMN) este considerată net superioară
comparativ cu alte metode imagistice, datorită posibilităţilor multiplanare de achiziţie a imaginilor, rezoluţiei mari a acesteia şi caracterului său noninvaziv.
Ecografia bidimensională (2D) oferă o imagine inadecvată a uterului, deoarece examinarea este limitată
în planul transvers şi sagital. Vizualizarea 3D oferă
vizualizarea simultană a planului coronal, sagital şi
transvers [2].
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Caz clinic
Pacientă de 21 de ani, internată în mod urgent în
Spitalul Clinic Municipal nr. 1, secţia de ginecolgie,
cu antecedente chirurgicale repetate de abdomen acut
în ultimii 5 ani. Odată cu începerea primei menstruaţii
la 14 ani a apărut şi dismenoreea primară progresivă
rebelă la tratamente. Prezenţa unei ciclicităţi dolore
lunare ce se accentuează la câteva zile după apariţia
menstruaţiei. A efectuat repetat tratamente antiinflamatoare şi analgezice în doze mari cu eficacitate foar-
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te redusă în toată această perioadă. Diagnosticul prezumtiv la internare a fost: Abdomen Acut cu Sindrom
dolor avansat necupat. Manifestări clinice prezentate
de pacientă: durerea localizată în regiunea inferioară a abdomenului preponderent dreapta, cu senzaţie
de sfâşiere şi extensie uterină. Pacienta descria durerea ca fiind insuportabilă şi cea mai acută din câte a
avut. Subfebrilitatea cu paliditate tegumentară, greaţa
şi voma erau prezente. Antecedente chirurgicale: au
fost efectuate intervenţii chirurgicale în diferite spita-
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le din 3 ţări (Republica Moldova, Ukraina, Federaţia
Rusă), deoarece familia fetei s-a adresat la mai mulţi
specialişti din domeniul ginecologii. La 17 ani pacienta a suportat prima laparoscopie diagnostică, ce
s-a finisat cu chistectomia ovarului drept. La 18 ani
a fost efectuată a doua laparoscopie ce a motivat abdomenul acut cu apendenctomia. La 20 de ani a treia
laparoscopie efectuată a motivat abdomenul acut cu
chist hemoragic postovulator. Fiind suspectată ocluzia intestinală la vârsta de 19 ani, s-a efectuat prima
laparotomie mediană inferioară în mod urgent, ce nu
a confirmat diagnosticul preoperator. Prezenţa dismenoreei extrem de algice şi cu greu cupate cu antiinflamatoare şi analgezice a determinat efectuarea la 20
de ani a unei relaparotomii mediane inferioare în mod
planic, fiind suspectată o endometrioză cu localizare
uterină, ce nu s-a confirmat ulterior. Din antecedente
ginecologice naşteri- 0, sarcini- 0, ciclul menstrual
regulat, de 28 zile cu dismenoree.
Investigaţii efectuate:
1. Examinare RMN - efectuată la a 24-a zi de
ciclu menstrual cu vezica urinară moderat umplută,
uterul retroflexie dimensiuni 60 x 50 x 70 mm, cavitatea nedeformată, grosimea endometrului 8 mm. În
rebordul uterin drept prezenţa unei cavităţi bicamerale de dimensiuni 56 x 40 x 35 mm, cu grosimea de
10 mm, după semnal RMN - conţinutul corespunde
cu sânge. Concluzia RMN: Suspecţie Endometrioza
cu localizare uterină.
2. Ecografiile ginecologice în număr de 26 efectuate în ultimii ani au suspectat şi miom cu degenerescenţă şi, endometrioză cu localizare uterină, şi numai
ultima examinare a suspectat o malformaţie uterină
de tip hemiuter cu corn rudimentar orb, cu conţinut
ecodens hemoragic. A fost efectuată intervenţia chirurgicală: laparotomia mediană inferioară cu excizia
cicatricei. Plastia uterului după excizia cornului rudimentar uterin orb. Diagnostic final: Malformaţie congenitală uterină de tip hemiuter cu corn uterin drept
rudimentar orb, clasa 4 după clasificarea ESHRE şi
clasa 2 după clasificarea SAMR.
Discuţie:
Într-adevăr dificultatea acestui caz poate fi considerată parţială, deoarece laparoscopic tipul acestei
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malformaţii uterine a fost aseamănător cu imaginea
unui uter obişnuit.
Fibromul uterin care a fost suspectat mai frecvent
are margini mai bine definite cu o vascularizare de tip
central şi/sau periferic, care în acest caz nu a fost constatat. Endometrioza care o parte din timp a dominat
diagnosticul pacientei, în realitate are alte caracteristici ecografice.
Astfel au apărut următoarele întrebări:
De ce nici unul dintre specialişti nu a suspectat
o malformaţie congenitală uterină, având concluziile
laparoscopiei, ecografiei şi RMN?
Rezultatul RMN fiind apoape de adevăr, de ce nu
s-a suspectat o malformaţie uterină? Fiindcă examinarea a fost necalitativă ori concluzia finală a RMN
i-a derutat pe alţi medici? Sau medicii citesc doar
concluzia finală? Ori chiar cazul a fost excepţional?
De ce atâtea ecografii şi nicio suspecţie de malformaţie congenitală uterină - fiind că medicii nu
deţin experienţa 3D, sau omit posibilitatea prezenţei
malformaţiilor congenitale uterine, sau este o malformaţie rar întâlnită?
Concluzii:
1. Lipsa specialiştilor experimentaţi, capabili
de a utiliza capacităţile tehnice ale aparatelor performante care se află în dotarea instituţiilor medicale şi
existenţa acestor cazuri clinice demonstrează încă o
dată problemele grave ale sistemului medical contemporan din ţara noastră.
2. În funcţie de cost-eficacitate cea mai valoroasă, efectivă şi predictivă metodă de diagnostic imagistic în acest caz clinic de malformaţie congenitală
uterină s-a dovedit a fi ecografia 3D.
3. Lipsa specialiştilor experimentaţi explică dificultatea de diagnostic a acestui caz clinic, care, cu
siguranţă, nu este unicul în ţara noastră.
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Rezumat
Este prezentat studiul publicaţiilor ştiinţifice cu privire la etiologia, diagnosticul, managementul, termenele şi metodele de declanşare a naşterii în cazurile de sarcină care este asociată cu retardul de dezvoltare intrauterină a fătului. S-a
constatat actualitatea, relevanţa şi necesitatea pentru continuarea studiului patologiei date şi posibilitatea de programare a
naşterii înainte de 37 de săptămâni de sarcină.
Cuvinte-chee: retardul de dezvoltare intrauterună a fătului, naştere prematură
Summary: Intrauterine Growth Retardation (IUGR)
There is offered a literature review on etiology, diagnosis, management, terms and labor methods in cases of intrauterine growth retardation syndrome during pregnancy. The author presents the conclusions about the research topicality and
significance and highlights the further research priorities on this problem and the possibility of planned delivery before
37 weeks of gestation.
Key words: Intrauterine Growth Retardation (IUGR), Preterm Birth
Резюме: Cиндром задержки внутриутробного развития плода (СЗВРП)
Представлен обзор литературы по вопросам этиологии, диагностики, ведения, срокам и методам родоразрешения в случаях беременностей сопровождающихся синдромом задержки внутриутробного развития плода.
Сделаны выводы об актуальности, необходимости дальнейшего изучения данной проблемы и о возможности
программирования родов на сроке до 37 недель беременности.
Ключевые слова: синдром задержки внутриутробного развития плода, преждевременные роды

Retardul de dezvoltare intrauterină a fătului
(RDIUF ) ocupă un loc de frunte în obstetrica modernă, deoarece determină o rată înaltă a morbidităţii
și mortalităţii perinatale cu o tendinţă de creștere a
greutăţii specifice. Actualmente în literatura medicală
există o mulţime de publicaţii dedicate RDIUF, însa
unele aspecte ale problemei nu sunt studiate în întregime. Astfel, până în prezent nu a fost elaborată o tactică unică în ceea ce privește termenul şi metoda de
declanşare a naşterii.
Acest articol îşi propune ca scop revizuirea ultimelor date publicate despre RDIUF la termen prematur.
Pentru realizarea scopului trasat în actuala investigaţie, am recurs la studiul publicaţiilor privind
RDIUF în ultimii 10 ani după datele MEDLINE,
Cochrane Library, revistelor ştiinţifice de specialitate
periodice.
Rezultate: Formarea fătului cu masa mică depinde de o mulţime de procese şi scăderea ponderală
nu întotdeauna indică o patologie. Trebuie menţionat
faptul că, aproape în toate studiile efectuate în ultimii
ani se observă o divizare a doua concepte: RDIUF (Intrauterine growth retardation - IUGR) şi „făt cu masa
a corpului scăzută pentru termenul dat al sarcinii”
(Small for gestional age - SGA). Definiţia „Intraute-

rine growth retardation - IUGR” cuprinde prezenţa
condiţiilor patologice, în care are loc dezvoltarea fătului. Conceptul de „Small for gestional age – SGA”
reflectă o stare normală a fătului, în care parametrii
de talie şi pondere se formează sub influenţa factorilor nepatologici (constituţionali, etnici). Recent a fost
introdus termenul „growth restriction” în locul celui
utilizat până acum - „growth retardation” – care presupunea atât întârzierea ân dezvoltarea masei şi taliei,
cât şi indicii psihomotorii a fătului și nou-născutului.
„Retardul de dezvoltare intrauterină a fătului” (RDIUF) – totalitatea tulburărilor stării morfologice şi funcţionale a fătului în urma schimbării proceselor metabolice în sistemul ”mamă-placentă-făt”,
care duce la naşterea copilului cu parametrii de masă
şi talie mai mici decât a 10-a percentilă după termenul
dat al sarcinii şi risc sporit de morbiditate și mortalitate perinatală. RDIUF se caracterizează prin frecvenţa
sporită a cazurilor, reprezentând (conform datelor a
mai mulţi autori) de la 4% la 18% [26, 7], în structura
pierderilor perinatale. Frecvenţa retardului de dezvoltare intrauterină a fătului la copiii prematuri este, de
regula, mai înaltă și constituie de la 15, 7% până la
42% [9].
În Republica Moldova a fost raportată incidenţa
de 3,19% în 1993, de 5,5% în 2002 şi de 6,3% în 2006
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[2], ponderea copiilor cu RDIUF printre copiii cu
afecţiuni în perioada perinatală este în creştere: 1701
(21%) în anul 2001 şi 2142 (30%) în anul 2005 [3].
Mortalitatea perinatală în urma RDIUF constituie de la 19 până la 287% în dependenţă de termenii
apariţiei patologiei, bolile de bază existente şi complicaţiile apărute în timpul sarcinii [6, 16]. Conform
datelor Ashworth A. [10], riscul mortalităţii neonatale la copiii cu greutatea la naştere de 2000-2499 gr.
este de 4 ori mai mare decât la copiii cu greutatea de
2500-2999 gr. şi, de 10 ori mai mare, decât la copiii
cu greutatea de 3000-3499 gr.
Majoritatea factorilor consideraţi ca fiind factori
de risc, sunt studiaţi activ de către cercetătorii din
toată lumea, însă, cu toate acestea, realizarea RDIU,
deocamdată, nu poate fi evitată, frecvenţa acestei patologii rămânând stabilă pe parcursul a mai mulţi ani.
Totodată, la 8-10% din paciente, întârzierea creştereii intrauterine a fătului este diagnosticată în prezenţa
unei sarcini, care decurge normal şi absenta factorilor somatici şi sociali [9]. Consecinţele dezvoltării
intrauterine insuficiente nu dispar odată cu naşterea
copilului, sau în perioada neonatală şi, adesea, influenţează dezvoltarea ulterioară a copilului și a persoanei mature. Barber și Osmond au constatat o corelare
dintre greutatea la naştere mai mică de a 10-a percentilă și hipertensiune arterială, hipercolesterinemie,
insuficienţa cardiacă coronară, tulburări ale toleranţei
la glucoză și diabetul zaharat, care apar pe parcursul
vieţii. Ca rezultat, RDIUF dăunează enorm atât personalităţii în particular, cât și întregii societăţi [15].
După Moddley S., sunt 3 grupuri principale de
cauze care duc la apariţia RDIUF [29]: 1) factori
materni - maladiile (hipertensiunea arterială, boli
autoimune, anemie ferodeficitară, bolile cronice cardiopulmonare, boli cronice renale, diabet zaharat cu
schimbări vasculare), complicaţiile sarcinii, alimentaţia neadecvată şi alţi factori (fumatul, alcoolul, preparate medicamentoase, narcomania, dauna profesională); 2) cauze uteroplacentare: infarctele placentei şi
mozaicismul placentar, displazia mezenhimală a placentei, anomalii de dezvoltare a uterului; decurgerea
complicată a sarcinii (iminenţa de întrerupere a sarcinii, gestoza, sarcina multiplă; 3) cauze fetale: constituţionale (particularităţi genetice, sexul, poziţia fătului), sindromuri ereditare (trisomie a câte 2,18 sau al
13-lea cromosom), infecţii intrauterine, malformaţii
(vicii congenitale al sistemului cardiovascular, artera
ombilicală unică, sindromul feto-fetal transfuzional).
Iandora Krolow, Timm Sclowitz [19] evidenţiază
un şir de factori de risc a RDIUF repetat în sarcinile
ulterioare: vârsta mamei >30 de ani, fumatul, intervalul scurt între naşteri (mai mic de 12 luni).
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În ceea ce priveşte patogenia RDIUF, în prezent
nu este o opinie unică în ceea ce priveşte dezvoltarea
RDIUF, se consideră că la baza apariţiei retardului
stau tulburări de dezvoltare celulară şi insuficienţa
placentară [4].
Lampe L., Gaal J. consideră că sunt două forme
de bază ale insuficienţei placentare cronice: alterarea
funcției de alimentare (insuficienţa trofică), când se
perturbează procesul de absorbţie și asimilare a substanţelor nutritive și, de asemenea, sinteza produselor
metabolice proprii ale fătului şi insuficienţa respiratorie, care constă în tulburarea transportării oxigenului
şi bioxidului de carbon. Aceste două forme pot exista
individual sau se pot combina [6].
Nu mai puţin dificil este şi diagnosticul RDIUF.
Măsurarea creşterii înalţimii fundului uterin [58] cu
înscrierea dinamicii creşterii pe Gravidograma este
considerată primară în diagnosticul retardului [31].
Dacă la măsurarea IFU este suspectat RDIUF, se indică USG. E o metoda de dignosticare a RDIUF, care
se bazează pe evaluarea taliei şi greutăţii fătului prin
utilizarea biometriei ultrasonografice. Campbell S.,
Dewhurst C.J. [21] considera că diagnosticul RDIUF
poate fi stabilit în dinamica măsurării diametrului biparietal al capului fătului. Însa mai mulţi cercetători
au ajuns la concluzia că acest indice nu dispune de
sensibilitate corespunzătoare. În urma examinării ultrasonografice multiple, precizia depistării RDIUF
a constitutit circa 50% [33]. Hansmann M. (1977)
arată că la 25% de supravegheri, în cazul RDIUF sunt
stabilite maărimi normale ale BPD, în timp ce indicii
circumferinţei abdomenului sunt mai mici la 90% de
cazuri. Aceasta are loc deoarece în RDIUF, creierul
fătului continuă să crească timp îndelungat, pe când
creşterea altor părţi ale corpului încetineşte. Fenomenul dat se explică prin centralizarea hemodinamicii,
care asigură menţinerea circulaţiei normale a sângelui
în creierul fătului în condiţiile hipoxiei cronice [15].
F. Manning şi coautorii [25] au propus o metodă
de stabilire a mărimii „buzunarului” lichidului amniotic, mărimea acestuia mai mică de 1cm era considerată un indiciu în diagnosticarea RDIUF. Însa, cercetările efectuate de către E. Philipson şi coautorii săi
[32], nu au adus rezultate încurajatoare. Ei au stabilit
că doar la 40% din cazuri prin prezenţa oligoamniosului s-a dezvoltat RDIUF.
Conform datelor a mai mulţi autori [11, 34], circumferinţa abdomenului şi greutatea presupusă a
fătului au un rol important în diagnosticul retardului comparativ cu circumferinţa capului sau diametrul biparietal. A.Batra şi coautorii [11] au stabilit că
exactitatea în diagnosticarea RDIUF la determinarea
circumferinţei abdomenului constituie 73,3%, greutatea presupusă a fătului – 76,6% si DBP (diametrul
biparietal) – 63,3%.
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Conform datelor lui P. Persson şi S. Kullander
[58], în scopul depistării RDIUF, e necesar ca primul
examen să fie efectuat la 17 săptămâni, al doilea – la
33 săptămâni, astfel, sensibilitatea metodei date constituind 92%. Dacă prima examinare s-a efectuat la
33 săptămâni, iar a doua la 36-38 săptămîni – sensibilitatea scade până la 80%. În cazul în care s-a efectuat doar un examen ultrasonografic la 33 săptămâni,
sensibilitatea constituie doar 46%. După H. Hedriana
şi T. Moore [18], supravegherea ultrasonografică în
dinamică garantează o sensibilitate de 100% şi specificitate – de 88%.
O etapă importantă în diagnosticarea ecografică a
RDIUF este placentometria ultrasonografică. Apariţia
unui grad mai avansat de maturizare a placentei decât
cel caracteristic termenului dat indică îmbătrânirea
precoce a acesteia şi este un semn al insuficienţei placentare [9].
Realizările în domeniul diagnosticării ultrasonografice moderne permit utilizarea investigaţiei tridimensionale Doppler (investigaţiile-3-D), pentru determinarea parametrilor circulaţiei sanguine în organe
şi, inclusiv, în placentă. S-a constatat că cu ajutorul
investigației-3-D dinamice a placentei poate fi prognozată eficienţa efectuării terapiei medicamentoase
şi rezultatul sarcinii pentru făt. Totodata, în literatura
de specialitate nu sunt date concrete privitor la concepţia metodologică unică despre examinarea circulaţiei sanguine intraplacentare. Determinarea lungimii
femurului fătului în urma examenului 3-D reprezintă
un test de valoare în diagnosticarea RDIUF [13, 30].
În acelaşi scop, e posibilă determinarea volumului ficatului fătului [14].
Complexul caracteristicilor biofizice ale fătului
reflectă cu maximă precizie starea funcţională a acestuia – profilul biofizic al fătului (PBF), care include
examinarea activităţii cardiace, respiratorii, motorii a
fătului, precum şi a tonusului muscular, a cantităţii
de lichid amniotic, gradului de maturitate a placentei.
Conform opiniei lui Manning, în cazul aprecierii de 6
puncte, este necesară declanşarea naşterii sau supravegherea intensivă a stării fătului în dependenţă de
termenul de gestaţie [26].
Investigaţia doplerometrică a indicilor circulaţiei
sanguine în arterele ombilicală și cerebrală medie în
comun cu datele biometrice reprezintă cea mai eficienta metodă de identificare a RDIUF şi determinare
a gradului de risc al rezultatului nefavorabil [53, 24].
Printre feţii cu RDIUF născuţi prematur, cu lipsa circulaţiei sanguine în artera ombilicală, determinarea
coeficientului artera ombilicală/artera cerebrală medie – cel mai eficient pronostic al morbidităţii neonatale grave sau al decesului nou-născutului [35]. Coeficientul raportului artera ombilicală/artera cerebrală
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medie egal cu 1, 9 şi mai sus reprezintă un pronostic
nefavorabil [53].
Studiile randomizate au demonstrat că, prin determinarea tacticii de supraveghere şi declanşare a naşterii pe baza examenului doplerometric, mortalitatea
fetală la gravidele cu risc sporit a scăzut. Un studiul
clinic randomizat a arătat, de asemenea, că examenul
Doppler al arterei ombilicale, ca test-scrining pentru
determinarea stării intrauterine a fătului la gravidele
cu risc sporit, în comparaţie cu testul cardiotocografic non-stress, duc la micşorarea frecvenţei naşterilor
prin operație cezariană fără creşterea frecvenţei morbidităţii neonatale.
Diagnosticul RDIUF poate fi confirmat şi prin
teste de laborator care includ: determinarea nivelului
de lactogen placentar în serul sangvin al gravidei şi
în lichidul amniotic; examinarea nivelelor de estriol,
estradiol, estron din sângele gravidei; examinarea nivelului de estriol în cantitatea zilnică de urină; examinarea gonatotropinei horionice în sânge şi urină;
examinarea funcţiei fermentative a placentei după
nivelul fosfotazei alcaline termostabile, oxitocinazei,
gistidazei în serul sanguin al gravidei etc.
În cazul confirmării diagnosticului de RDIU apare întrebarea privitor la conduita de mai departe a sarcinii respective. Opinia ştiinţifică contemporană este
divizată pe două tabere: unii cercetători pledează
pentru tactica expectativă, alţii sunt pentru inducerea
naşterii. În ultimii ani au apărut studii clinice randomizate care au comparat aceste 2 tactici la termenul
de 36-40 săptămâni de gestaţie. Unul din argumentele
teoretice în favoarea inducţiei fiind prevenirea decesului fetal, în timp ce tactica expectativă necesită
monitorizarea constantă a stării de sănătate a mamei
şi fătului. Într-un studiu publicat de Kim E.Boers
[21] au fost comparaţi unii indicatori ai nou-născuţilor din ambele grupuri (mortalitatea, scor Apgar <7,
pH sîngelui ombelical <7,05, măsuri de resuscitare,
frecvenţa OC). Prin tactica expectativă s-a reuşit prelungirea sarcinii în medie cu 10 zile, aceasta a dus
la creşterea numărului de naşteri spontane, dar nu a
redus % OC. În cazul tacticii expectative rezultatele
relativ favorabile nu pot fi la fel de obiective, deoarece în timpul studiului toate gravidele au fost sub
monitorizare constantă. În afara studiului, în mediul
cotidian aceste condiţii nu pot fi permanent respectate. Acest studiu nu a remarcat diferenţe semnificative
între cele două grupe, în sensul că inducerea travaliului între 36-40 de săptamâni nu a modificat incidenţa
complicaţiilor neonatale şi frecvenţa naşterilor asistate instrumental şi OC. Nou-născuţii din grupul de
inducţie, până la 37 de săptămâni, au avut nevoie de
o îngrijire neonatală mai complexă, deoarece ei s-au
născut în medie cu 10 zile mai devreme, ceea ce a
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determinat prematuritatea, dar nu la indicatori nesatisfăcători pentru RDIU. La termenul de 38 de săptămâni şi mai mult rezultatele sunt comparabile. Posibil, dacă este selectată declanşarea naşterii, timpul
optimal pentru ea este la 38 de săptămâni de gestaţie.
Efectele acestei tactici necesită un studiu mai îndelungat. În grupul cu tactica expectativă numărul de
noi născuţi cu masa mai mică de percentila 3 este mai
mare (31%), decât în grupul de inducţie (12,5%), mai
frecvent se înregistează hipoglicemii, tulburări respiratorii, aceasta denotă agravarea retardului pe măsura
creşterii termenului de gestaţie. Această ipoteză este
în favoarea tacticii de inducţie şi desigur merită un
studiu ulterior [49, 17].
Actualmente nu există studii randomizate care ar
compara conduita expectativă cu cea de declanşare a
travaliului după 34 săptămâni de sarcină, care ne-ar
permite să luăm decizii corecte. Melamed et al. [28] a
demonstrat că copiii născuţi la termenul de 34-36 săptămâni prin naştere spontană şi fără patologii obstetricale comparativ cu nou-născuţii la termen mai frecvent
au tulburări respiratorii (4,2% vs 0,1%), hemoragii intraventriculare (6,8% vs 0,4%), tulburări metabolice.
Din această cauză declanşarea naşterii la termenul <37
de săptămâni necesită argumentare clară [19].
Majoritatea cliniciştilor consideră că circulaţia
sangvină diastolică inversată în artera ombilicală
după a 32-a de săptămâni şi viteza 0 a fluxului diastolic final în săptămâna a 34-a şi mai tirziu, indică
necesitatea de declanşare imediată a nașterii în centru
perinatal de nivelul III [20]. Supravegherea este dificilă în cazul înregistrării fluxului diastolic inversat în
artera ombilicală până la 32 de săptămâni. Conform
indicelor de supravieţuire, declanşarea naşterii la 2530 de săptămâni este problematică. Astfel, studiul
efectuat de G. Mari [27] a constatat că la naşterile
declanşate în termenul de 25 de săptămâni, feţii cu
RDIUF au decedat, iar în termenul de 30 de săptămîni
– au supravieţuit.
Trebuie de menţionat că, în prezent nu există date
exacte care ar determina termenul optim de declanşare
a naşterii. Supravegherea sarcinii şi naşterii la pacientele cu RDIUF este una din cele mai dificile sarcini în
obstetrica modernă. Pentru că nu există metode eficiente de terapie a RDIU şi a hipoxiei fetale, principiul
fundamental al conduitei RDIU constă în supravegherea minuţioasă a stării intrauterine a fătului şi aprecierea momentului optim de finisare al sarcinii [16] .
Dacă decizia despre rezolvarea gravidităţii este
aprobată, apare o nouă întrebare: care ar fi metoda
preferabilă: OC sau inducerea travaliului? La moment nu există nici un studiu prospectiv în care ar fi
idicată metoda optimală. Studii retrospective unice au

Buletinul AȘM
inclus pentru inducere numai feţi cu CTG, Doppler şi
testul la oxitocină în limetele normei. Ben Haroush
et al. [12] a comparat inducerea travaliului cu utilizarea prostoglandinelor la grupul de gravide cu RDIU
comparativ cu grupul de control la termen de 34-41
săptămâni. Frecvenţa OC şi starea nou-născuţilor în
ambele grupuri au fost identice. Într-o altă analiză retrospectivă [26] s-a ajuns la concluzia că inducerea nu
afectează incidenţa morbidităţii nou-născuţilor şi nu
duce la creşterea OC. Unii cercetători cred că metoda
potivită este OC, pentru a exclude stresul fătului asociat cu contracţiile uterine în naştere. În acelaşi timp,
alţi autori consideră declanşarea naşterii prin OC nejustificată, deoarece aceasta nu reduce complicaţiile
perinatale asociate cu RDIUF.
La moment există opinii controversate în ceea ce
priveşte inducerea naşterii. Inducerea naşterii este o
practică utilizată pe larg în lumea întreagă. Astfel, în
Niderlanda, la 63% de gravide cu RDIUF nasterea a
fost indusă de la 33 la 36 săptămâni, după 37 săptămâni – la 23% [23]. În Olanda din 14294 de sarcini
primare cu RDIUF la 29% naşterea a fost indusă.
Inducerea naşterii era legată cu riscul sporit al intervenţiilor chirurgicale şi operaţiei cezariane urgente,
însă nu s-au inregistrat deosebiri esenţiale ale stării
nou-născuţilor [22].
Desigur, naşterile prin operaţie cezariană a pacientelor cu RDIUF este o metodă suplimentară de
scădere a morbidităţii şi mortalităţii perinatale. Însă
în cazul în care situaţia este favorabilă şi indicii care
se referă la starea fătului sunt satisfăcători, este posibilă naşterea pe cale naturală. Conform rezultatelor
obţinute de către Protopopova ş.a. în urma cercetărilor, a fost stabilită o frecvenţa sporită a complicaţiilor
la naştere cu RDIU al fătului: ruperea prematură a
membranelor 23%, anomaliile forțelor de contracţie.
Manifestările clinice ale hipoxiei intrauterine cronice
au fost stabilite la 60,5% cazuri de copii cu RDIU de
gradul II şi III născuți pe cale naturală şi la termen,
iar printre prematuri – la 80,8% cazuri; şi, respectiv
la 19,7% şi 38,5% - afectarea perinatală a sistemului
nervos central. Copiii prematuri cu RDIU de gr. II şi
III la 10% cazuri s-au născut cu asfixie. La copiii născuţi pe cale naturală în comparaţie cu cei născuti prin
operaţie cezariană s-a stabilit sindromul dolor, de hiperexcitabilitate. Sindromul dereglărilor motorice la
copiii cu RDIU de gr. II și III a constituit 20%, iar
sindromul disfuncţiei vegetative a fost înregistrat la
25%, la 50% de prematuri în perioada neonatală s-a
stabilit sindromul de deprimare. Pe baza datelor obţinute, autorii consideră că tactica obstetricală depinde
de gradul de gravitate a RDIUF al fătului: la RDIUF
de gr. I – supraveghere în dinamică, normalizarea

Științe Medicale
tulburărilor microcirculatorii în etapa de pregătire
pentru naştere, în lipsa indicilor de distres al fătului;
la RDIU de gr. II și III – este indicată naşterea prin
operaţie cezariană în staţionare specializate; termenii
de declanşare a naşterii sunt stabiliţi în dependenţă
de gradul de gravitate a tulburărilor hemodinamice a
circulatiei sanguine uteroplacentare (gr. III – naştere
prin operaţie cezariană urgentă, gr. I şi II – efectuarea
tratamentului patogenetic al insuficienţei placentare,
prin ameliorarea circulaţiei sanguine – declanşarea
naşterii la 38 săptămâni, cu prezenţa sau agravarea
tulburărilor hemodinamice – naşterea prin operaţie
cezariană anticipată) [8].
În cazul când starea fătului permite naşterea pe
căi naturale (flux prin arterele ombelicale normal sau
încetinit, lipsa distresei; profil biofizic >6 puncte) este
foarte importantă prigătirea căilor de naştere. Dereglarea coordonării naşterii generează diverse complicaţii cu urmări nefaste pentru mamă şi copil. Indicele
obiectiv de pregătire biologică a organismului către
naştere este gradul maturizării colului uterin. La o
sarcină fiziologică către sfârşitul trimestrului III în
cortexul femeei apare ”focar dominant” care contribuie la pregătirea organismului către naştere. Însă în
cazul naşterii premature cu RDIUF aceste modificări
nu se produc. În acest caz deosebit de actuală devine
pregătirea gravidei către naştere cu utilizarea tehnologiilor moderne. În timpul actual se utilizează diverse
metode ce facilitează maturizarea colului uterin. Însă
nu tot timpul ele au rezultatul aşteptat ceea ce determină necesitatea căutării a noi metodeе, efective,
patogenetice pentru pregătire către naştere. În acest
scop este argumentată utilizarea antigestagenelor, în
special Mifepristonului.
Concluzii:
1. RDIUF este una din patologiile obstetricale
care necesită supraveghere intensivă atât prenatală
cât și postnatală. Rezultatele perinatale în RDIUF depind de cauzele apariţiei, gradul de severitate, intensitatea suferinţei fetale intrauterine, termenul sarcinii
şi termenul naşterii.
2. O opinie unificată despre conduita gravidelor
cu RDIUF nu exista și, deci, tactica trebuie individualizată la fiecare pacientă separat, luându-se în consideraţie toţi factorii existenţi. Declanşarea naşterii
în RDIUF depinde nu numai de nivelul indicilor de
examinare prenatală, dar şi de starea mamei: gradul
de pregătire al căilor de naştere, termenul sarcinii.
3. Cezariana ar trebui să fie efectuată numai atunci
când e prezentă ameninţarea reală pentru viaţa fătului
(acidoză stabilită, deceleraţiile tardive spontane fluxul diastolic nul sau retrogradat în vasele cordonului
ombilical), sau indicaţii asociate. În alte cazuri, este
posibil să se încerce conduita conservativă a naşterii.
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Rezumat
Numeroase acte normative reglementează supravegherea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor de vârstă scolară în Republica Moldova. Însă, morbiditatea cronică a acestora spre vârsta de maturizare atinge proporţii alarmante (60%). În
articol sunt prezentate rezultatele studiului realizat cu scopul de a evidenţia barierele în supravegherea eficientă a copiilor
şi adolescenţilor de vârstă şcolară (7-18 ani) prin evaluarea calităţii funcţionării Standardelor de supraveghere a copiilor
de 0-18 ani în condiţii de ambulator şi elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a accesului şi calităţii serviciilor de
asistenţă medicală copiilor. Studiul a fost realizat în municipiile Chişinău şi Bălţi şi raioanele Drochia, Floreşti, Ungheni,
Hînceşti, leova, Cahul pe un lot de 520 copii. Rezultatele cercetării au determinat numeroase deficienţe în supravegherea
copiilor de 7-18 ani la sectorul primar: vizitele profilactice la medicul de familie nu se efectuează regulat, copii nu sunt
sistematic consultaţi cu scop profilactic de către speciasliştii de profil, nu sunt examinaţi paraclinic conform Standardului;
copiii din grupul de risc medico-social sunt supravegheaţi necalitativ. Interacţiunea dintre serviciul medical în şcoli, medicul de familie şi familia copilului este insuficientă. Studiul a finalizat cu elaborarea recomandărilor pentru optimizarea
actelor normative în asistenţa medicală copiilor şi adolescenţilor de vârstă scolară, care se vor reflecta în Strategia de
sănătate şi dezvoltare a copiilor şi adolescenţilor în Republica Moldova pentru perioada 2014-2024, care actualmente
este în curs de elaborare.
Cuvinte-cheie: standardele de supraveghere a copiilor în condiţii de ambulator, copii şi adolescenţi de vârstă şcolară,
serviciul de asistenţă primară, medic de familie.
Summary: Stringent problems in assurance the quality of health surveillance for school-age children and
adolescents at the primary healthcare service level
A number of regulations and directives were put in practice in order to assure the health surveillance for school-age
children and adolescents in Moldova. However, the level of chronic morbidity registered at the adulthood age reaches
warning proportions (60%). The aim of study was to perform a quality assessment of the existing Standards of the child’s
growth and development monitoring from birth to 18 years of age in ambulatory settings, and to elaborate recommendations in order to improve the availability and quality of primary healthcare services for pediatric population. The study
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was conducted in the Chisinau and Balti municipalities and rural counties – Drochia, Floresti, Ungheni, Hincesti, Leova,
and Cahul, and included the analysis of data of 520 children followed-up by the family doctors. Results of the evaluation
identified numerous deficiencies of execution of children’s growth and development monitoring described in Standards,
especially for the group of age 7-18 years: health check-ups at the family doctor were irregular. There were seen difficulties with the assurance of laboratory and clinical examination provided by specialists to children; and it was found a
lower level of service coverage for children from vulnerable families with medical and social risk factors. The interaction
between medical service in schools, the family doctor and the child’s family is poor. Based on the study results there were
elaborated recommendations for the optimization of the regulatory documents for health surveillance for school-age children and adolescents that will be presented in the Strategy for health and development of children and adolescents in the
Republic of Moldova for the period 2014-2024. This document is now under development.
Key words: standards of the child’s growth and development monitoring, ambulatory settings, school-age children
and adolescents, primary healthcare services, family doctor
Резюме: Проблемы обеспечения качества медицинского наблюдения детей и подростков школьного
возраста на уровне первичного звена здравоохранения
Многочисленные нормативные акты регламентируют организацию наблюдения за состоянием здоровья детей
и подростков школьного возраста в Молдове. Однако частота хронических заболеваний в этой группе населения
к моменту вступления во взрослую жизнь достигла тревожного уровня (60%). Цель исследования была выявить
барьеры, затрудняющие эффективное медицинское наблюдение детей и подростков школьного возраста (7-18
лет), путем анализа функционирования Стандартов наблюдения детей от 0 до 18 лет в амбулаторных условиях,
и разработать рекомендации по повышению доступности и качества медицинской помощи детям. Исследование
проходило в муниципиях Кишинев и Бельцы, а также районах Дрокия, Флорешты, Унгены, Хынчешты, Леова,
Кагул и включало анализ данных 520 детей, находящихся под наблюдением семейной медицины. Результаты
исследования выявили многочисленные недостатки в исполнении Стандартов наблюдения детей 0-18 лет в
амбулаторных условиях: профилактические посещения семейного врача нерегулярны; серьезные трудности при
исполнении таких разделов, как осмотр детей специалистами и лабораторные исследования; более низкий уровень реализации Стандартов среди детей из семей с высоким медико-социальным риском. Взаимодействие между школьной медицинской службой, семейным врачом и членами семьи ребенка/подростка явно недостаточно.
На основании результатов исследования были разработаны рекомендации по оптимизации нормативных актов,
регламентирующих медицинскую помощь детям и подросткам школьного возраста, которые будут отражены в
Стратегии здоровья и развития детей и подростков в Республике Молдова на период 2014-2024, которая в настоящее время находится в стадии разработки.
Ключевые слова: стандарты наблюдения, амбулаторные условия, дети и подростки школьного возраста, первичное звено медицинской помощи, семейный врач

Actualitatea temei. Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor de vârstă şcolară,
actualmente, în Republica Moldova este garantată în
cadrul pachetului de servicii oferite de către medicina
primară şi este reglementată de Standardele de supraveghere a copiilor în condiţii de ambulator (Ordin nr.
1000 din 08.10.2013). Totodată, la iniţiativa Ministerului Sănătăţii, a fost realizată reforma în serviciul de
sănătate în şcoli prin modificarea şi completarea Legii
ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995 cu un
articol nou „Servicii de sănătate suplimentare acordate copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile de
învăţământ” şi emiterea Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei nr.613/441
din 27 mai 2013, „Cu privire la serviciilor de sănătate în instituţiile de învăţământ preuniversitar, inclusiv
şi Standardele de calitate a serviciului respectiv” [1,
2]. Acest act normativ reglementează oferirea serviciilor de profilaxie şi serviciilor de asistenţă medicală
copiilor din şcoli. În acest context, lucrătorii medicali
din şcoli au datoria să participe la realizarea examenelor profilactice efectuate în instituţia de învăţă-

mânt, să informeze şi comunice cu fiecare copil, elev
în funcţie de necesităţile personale ale acestora.
Însă, în realizarea actelor normative enumerate,
actualmente, există un şir de dificultăţi. Iar drept urmare - morbiditatea cronică spre vârsta de maturizare
atinge proporţii alarmante (60%) [4].
Pe de o parte, odată cu creşterea copilului şi atingerea vârstei de şcoală părinţii au tot mai puţine îngrijorări vis-a-vis de dezvoltarea copilului, tot mai rar
apelează la consultul cu scop profilactic la medicul de
familie, ci vizitează medicul doar în cazul îmbolnăvirii copilului. Pe de altă parte, modul de organizare
a examenelor profilactice a copiilor şi adolescenţilor
de vârstă şcolară nu este unul perfect. În majoritatea
cazurilor examenele profilactice sunt organizate în instituţiile de învăţământ, au loc în lipsa părinţilor şi a
medicului de familie, tranformându-se adesea într-o
formalitate. Nu este asigurată o continuitate şi interacţiune în activitatea specialiştilor de profil, medicului de familie şi familiei copilului. Astfel, adesea multe dintre problemele de sănătate sau nu sunt depistate
la timp, sau în cazul când sunt depistate rămân doar
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„pe hârtie” – iar copilul ulterior nu beneficiază de
asistenţă medicală oportună.
Pentru a evidenţia barierele în supravegherea
eficientă a copiilor şi adolescenţilor de vârstă şcolară (7-18 ani) a fost întreprinsă o evaluare a calităţii
funcţionării Standardelor de supraveghere a copiilor
de 0-18 ani în condiţii de ambulator (în continuare - Standarde) pentru grupul de copii menţionat cu
scopul de a elabora recomandări de îmbunătăţire a
accesului şi calităţii serviciilor de asistenţă medicală
copiilor.
Material şi metode. MS RM, IMSP Institutul
Mamei şi Copilului, cu suportul UNICEF Moldova,
în perioada mai 2011- mai 2012 a desfăşurat un studiu
observaţional-analitic de evaluare a calităţii supravegherii copiilor în condiţii de ambulator în RM, în conformitate cu Standardele în vigoare.
Studiul a fost desfăşurat în 2 sectoare ale municipiilor Chişinău şi Bălţi şi în 6 raioane ale republicii:
Drochia, Floreşti, Ungheni, Hînceşti, Leova, Cahul şi a
constat în analiza înregistrărilor medicale din Carnetul
de dezvoltare a copilului, formular statistic 112/e (F
112/e), pe un lot de 520 de copii aflaţi în supravegherea
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medicinii primare. A fost elaborat şi utilizat un chestionar de evaluare a documentaţiei medicale.
În fiecare dintre centrele raionale evaluarea s-a
desfăşurat atât în centrul raional, precum şi în câte 2
localităţi rurale, selectate în funcţie de nivelul de acordare a serviciilor de asistenţă medicală copiilor - lipsa
sau prezenţa medicilor de familie, specialiştilor etc.
Vizita în teritoriu a fost precedată de obţinerea listelor totale a copiilor din localităţi, selectarea aleatorie
a copiilor. Datele obţinute au fost procesate statistic.
Rezultate. Procesul de evaluare a calităţii supravegherii copiilor de 0-18 ani realizat cu efortul Laboratorului ştiinţific pediatrie a Institutului Mamei
şi Copilului a demonstrat că medicii de familie îşi
centrează eforturile, în special, pentru supravegherea
calitativă a copiilor primului an de viaţă. Aceştea sunt
examinaţi în circa 90% cu regularitatea documentată
în Standardele de supraveghere a copiilor în condiţii
de ambulator. Spre regret, după primul an de viaţă a
copilului Standardele de examinare de către medicul
de familie în instituţia medicală se respectă mult mai
rar - în medie în 30-40% cazuri (la copii cu vârsta de
la 1 an până la 17 ani 11 luni, figura 1).

Figura 1. Gradul de respectare a Standardelor referitor la examenele profilactice ale copiilor sănătoşi
după 1 an de viaţă, efectuate de către medicul de familie în instituţia medicală (în baza înregistrărilor în
Formularul 112/e, %).
Rezultatele evaluării au constat că ponderea copiilor care au fost examinaţi strict conform Standardelor
este de 33-38% în perioada vârstei de 1-7 ani şi până la
42-54% în perioada de vârstă de 11-18 ani. Pare că părinţii nu cunosc că şi după atingerea vârstei de un an a
copilului, sunt necesare vizitele profilactice la medicul
de familie, sau, consideră că acestea nu sunt obligatorii
pentru copiii de 2-18 ani. Conform înregistrărilor din F
112/e, vizitele la medicul de familie sunt mai regulate
până la atingerea vârstei de 3 ani a copilului, precum şi
la începutul şi sfârşitul vârstei şcolare.
Rata copiilor examinaţi strict conform Standardelor variază în funcţie de locul de reşedinţă a familiei.
De exemplu, rata examenelor profilactice ale copiilor
cu vârsta de la 1 până la 3 ani efectuate de către me-

dicul de familie, a constituit în medie pe republică
38,3%, în CMF municipale Chişinău şi Bălţi – 21,6%
din cazuri, iar în sectorul rural – acest nivel este de 3
ori mai înalt (60,7%). La copiii mai mari de 11 ani a
fost observată o altă situaţie – un indice mai înalt decât în medie (41,4% din copii 11-15 ani şi 53,8% din
copii 15-17 ani) a fost înregistrat la copiii din CMF
municipale (52,9% şi 66,7% respectiv), iar la cei din
satele fără medic - 54,5% şi 80%, respectiv.
De notat că, printre copiii la care n-a fost înregistrat nici un examen profilactic de către medicul de familie până la vârsta de 11 ani au predominat locuitorii municipiului Chişinău şi Bălţi, iar în perioada de
vârstă 11-18 ani – copiii din localităţile urbane mici.
Acest fapt se explică pentru orăşeni prin posibilităţi-
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le de a fi examinaţi în cadrul unor instituţii private,
la medici din afara seviciului de asistenţă primară
etc., iar pentru cei din sate - examenele profilactice
la această vârstă se efectuează în şcoli, iar rezultatele
acestora nu sunt transferate în Formularele 112/e a
copiilor.
Studiul efectuat a denotat date controversate referitor la examenele profilactice ale copiilor din grupul
de risc medico-social. Datele reflectate în Formularele 112/e nu confirmă faptul că lucrătorii medicali, actualmente, acordă o atenţie sporită acestui contingent
de copii (în F 112/e lipsesc inscripţii care ar confirma
vizitele frecvente ale asistenţilor medicali la domiciliul acestor copii).
Spre regret, conform inscripţiilor din F 112/e, rezultă că copiii din grupul de risc medico-social ajung
mult mai rar şi în instituţia medicală primară cu scopul unui examen profilactic (din motive bine cunoscute: părinţii acestui grup sunt adesea nedisciplinaţi,
nu respectă recomandările lucrătorilor medicali, au
un nivel scăzut de cunoştinţe care le-ar fi utile în creşterea copiilor, date care sunt confirmate şi sondajul
opiniei părinţilor din grupul respectiv).
Datele obţinute din F 112/e au arătat că copiii din
grupul de risc medico-social ajung în instituţia medicală primară, la medicul de familie, pentru un consult
profilactic în medie de 2-2,5 ori mai rar decât cei din
familii fără risc. De exemplu, la vârsta de 7-11 ani
numai 22,2% din copiii menţionaţi anterior au vizi-

tat instituţia medicală pentru un examen la medicul de
familie cu frecvenţa prevăzută de Standarde (comparativ cu 44,7% din cei fără risc), în vârsta de 11-15
ani – 18,2% de copii (comparativ cu 41,0% din grupul
fără risc). În intervalul de vârstă 7-11 ani – o treime de
copii (33,3%) nu au fost examinaţi cu scop profilactic
de către medicul de familie în instituţia medicală.
La vârstă de 7 ani examenul de bilanţ a fost înregistrat în F 112/e în 56,4% cazuri (în municipii – în 62,5%;
la copii din familii cu risc medico-social – în 42,1% din
cazuri). Acest rezultat (comparativ mai bun decât la copii de alte vîrste) se explică prin faptul examinării medicale obligătorii a copilului înainte de şcoală.
De notat, epicrizele ce documentează examenele
de bilanţ (prevăzute de Standarde) la vârsta de 11 şi
15 ani – s-au regăsit în documentaţia medicală practic
doar în jumătate din cazuri (46,3% şi 48,3%, respectiv), la vârsta de 17 ani acest indice a constituit doar
18,2% din cazuri.
Analiza datelor destinate examenelor profilactice
ale specialiştilor de profil, conţinute în F112/e, a demonstrat că gradul respectării Standardelor la acest
capitol este nesatisfăcător.
În perioada vârstei de 6-7 ani (timpul pregătirii de
şcoală) numărul copiilor examinaţi de către medicul
pediatru atinge 50%, apoi scade nesemnificativ, oscilând la copiii de vârsta 11-15 ani între 37-47%. Din
totalul copiilor de 17 ani numai 16,7% au fost consultaţi de către medicul-pediatru (tab. 1).

Tabelul 1
Gradul de respectare a Standardelor referitor la examenele obligătorii ale copiilor efectuate de către
medicul-pediatru, în funcţie de tipul instituţiei medicale
(în baza înregistrărilor în F 112/e, %)
Tipul instituţiei
Vârsta
7 ani
11 ani
15 ani
17 ani

CMF
municipale

CMF raionale

Sate
cu medic

Sate
fără medic

50,0
35,0
42,9

50,0
43,5
45,5

62,1
38,5
71,4

28,1
28,6
20,0

Rezultatele studiului confirmă încă odată că accesul la supraveghere calitativă a stării de sănătate a
copiilor este diferit în funcţie de locul de trai şi, respectiv de nivelul de asistenţă medicală acordată. La
vârsta de 7-15 ani cel mai jos nivel de consultaţii ale
copiilor de către pediatru s-a înregistrat în satele fără
medic – 20-28,6%. Acest fapt este explicabil în condiţiile însuficienţei cadrelor pediatrice în teren.
Acelaşi tablou a fost observat la capitolul frecvenţa examenelor profilactice la neurolog: la vârsta
de 3 şi 7 ani jumătate din copiii (47,9% şi 54,6%,
respectiv) au fost consultaţi de către neurolog, apoi

În medie
47,4
37,1
46,7
16,7

numărul copiilor consultaţi scade treptat, atingând
proporţia de 16,7% la vârsta de 17 ani.
O situaţie similară a fost evidenţiată şi la capitolul
frecvenţa examenelor la oftalmolog, chirurg/ortoped
şi ORL: cel mai înalt procent al vizitelor înregistrânduse la copii cu vârsta de până la un an (68-81%), iar
cel mai jos – la cei de 17 ani (7-8% copii consultaţi).
Totodată, s-a depistat că în sectorul rural conform
Standardelor în vigoare au fost consultaţi de către
specialiştii: neurolog, oftalmolog, chirurg/ortoped şi
ORL în medie cu 10-30% copii mai puţin decât în
lotul general (tab. 2).
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Tabelul 2
Gradul de respectare a standardelor referitor la examenele profilactice ale specialiştilor de profil,
în funcţie de vârsta copiilor (în baza înregistrărilor în F 112/e, %)
Vârsta
Specialist
Neurolog
Oftalmolog
Chirurg/ortoped
ORL
Stomatolog
Logoped
Psihiatru
Ginecolog

7 ani

11 ani

15 ani

17 ani

54,6
49,3
52,1
48,6
35,0
13,0
27,7

44,7
45,3
42,7
39,7
22,2
5,3*
12,2

35,5
39,3
46,7
42,4
26,7

16,7
25,0
7,7
8,3
8,3

16,7
17,6

8,3
16,7

* – sunt recomandate doar la indicaţie

La vârsta de 7 ani doar 35% din copii au fost consultaţi profilactic de către stomatolog, iar spre vârsta
de 17 ani acest indicator scade până la 8,3%. Copiii
din sate vizitează cabinetul stomatologului în medie
de 2-3 ori mai rar decât cei din oraş.
La vârsta de 17 ani se înregistrează cel mai jos nivel de supraveghere a copiilor la specialiştii de profil.
Presupunem că nivelul real al supravegherii copiilor la specialiştii de profil poate fi mai înalt decât
cel constatat în baza analizei F 112/e individuale a
copiilor, deoarece în cadrul procesului de evaluare
am ţinut să analizăm detaliat modalitatea de organizare a examinărilor profilactice a copiilor, în special,
a celor de vârstă şcolară şi am constatat următoarele
particularităţi:
în majoritatea cazurilor un grup de specialişti
de profil examinează copiii în cadrul şcolii;
rezultatele examenelor profilactice se înregistrează şi rămân în documentaţia medicală scolară a
elevilor;

în multe cazuri rezultatele examinărilor nu
ajung în vizorul medicului de familie şi a părinţilor/
îngrijitorilor;
deoarece examenul fetiţelor în condiţiile şcolii adesea este imposibil de organizat, acest fragment
al supravegherii este şi mai dificil de îndeplinit (fapt
confirmat şi prin lipsa inscripţiilor respective în F
112/e a fetiţelor).
Drept rezultat al acestor examene efectuate în
instituţiile de învăţământ, statistica oficială publică
cifre scunde, care arată proporţia copiilor depistaţi
cu retard fizic, acuitatea vizuală sau auditivă scăzută,
defecte de vorbire şi ţinută. Însă, spre regret, nu există
o finalitate clară a acelor examene profilactice: nu se
elaborează măsuri concrete pentru fiecare copil, nu
se monitorizează situaţia, specialiştii de diferit profil
nu conlucrează eficient pentru îmbunătăţirea stării de
sănătate a fiecărui individ.
Respectarea Standardelor la capitolul examinările
profilactice de laborator este reflectată în tabelul 3.

Tabelul 3
Gradul de respectare a Standardelor referitor la examinările profilactice de laborator obligătorii,
în funcţie de vârsta copiilor (în baza înregistrărilor în F 112/e, %)
Vârsta
Test

7 ani

11 ani

15 ani

17 ani

Analiza generală a sângelui
Analiza generală a urinei
Aprecierea Glicemiei
Testul MRS/RW
Analiza maselor fecale

70,4
71,1
5,0

73,9
72,5
13,0

60,7

56,0

75,9
73,3
9,7
21,4
58,6

58,3
58,3
16,7
16,7
25,0

Rezultatele cercetării au demonstrat că, medicii
de familie nu monitorizează eficient indicatorii de
creştere a copiilor şi adolescenţilor de vârstă şcolară.
Putem să conchidem că aceştea ignorează construirea curbelor de creştere a copilului, nu apreciază in-

dicatorii de creştere şi stării de nutriţie nici prin alte
metode (ci doar înscriu ocazional greutatea şi talia
copilului). Astfel, în sectorul rural nu a fost găsit nici
un F 112/e în care ar fi fost construite deplin curbele
de creştere a copilului de 3-18 ani, în CMF raionale
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nivelul de completare corectă a acestui compartiment
a constituit 3,6%, iar procentul de ignorare completă
a acestui lucru este de 96,4%.
Au fost depistate lacune şi în monitorizarea parametrilor funcţionali ai copiilor. Spre exemplu, presiunea arterială a fost verificată cel puţin o dată, doar
la 9,6% copii cu vârsta de 3-7 ani, aproximativ la o
pătrime de copii cu vârsta de 7-11 ani (26,2%), la o
treime de copii în vârsta de 11-15 ani (32,2%) şi 60%
din copii cu vârsta de 15-17 ani. Majoritatea absolută
din aceşti copii au avut până la 3 măsurări ale TA, mai
mult de 4 măsurări s-au înregistrat numai la copiii de
15-18 ani.
La copiii mai mare de 7 ani nu au fost găsite date
despre măsurarea frecvenţei contracţiilor cardiace
(FCC) şi frecvenţei respiraţiei (FR) – în 37-43% din
cazuri.
Astfel, în concluzie, studiul a demonstrat numeroase neajunsuri în respectarea Standardelor de supraveghere a copiilor şi adolescenţilor de vârstă şcolară, ceea ce duce în timp, până la atingerea vârstei
de maturitate (fertilitate!), la cronicizarea diferitelor
procese patologice la copii, iar în unele cazuri - la
dezvoltarea dizabilităţilor. Este necesară o mobilizare a eforturilor comunităţii medicale pentru redresare
situaţiei, astfel, ca sănătatea copiilor şi adolescenţilor
să fie privită drept condiţia de bază în asigurarea viitorului naţiunii.

În acest context, grupul de cercetare al studiului a
elaborat un şir de recomandări, adresate diferitelor nivele de acordare a asistenţei medicale copiilor şi adolescenţilor, inclusiv, revizuirea tuturor actelor normative în domeniu (pe verticală şi orizontală), pentru a
îmbunătăţi intercaţiunea/conlucrarea dintre diferite
verigi ale asistenţei medicale şi a înlătura barierele ce
împiedică procesul de supraveghere calitativă a sănătăţii copiilor.
Recomandările elaborate vor fi integrate, prin
efortul grupului de lucru, în Strategia de sănătate şi
dezvoltare a copiilor şi adolescenţilor în Republica
Moldova pentru perioada 2014-2024, care actualmente este în curs de elaborare.
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IMPLEMENTAREA CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE
A FUNCŢIONĂRII, DIZABILITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN EVALUAREA
COPIILOR CU PATOLOGIE CRONICĂ BRONHOPULMONARĂ
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Rezumat
Prezenta lucrare defineşte termenul de dizabilitate, face introducere în noua Clasificare Internaţională a Funcţionării,
Dizabilităţii şi Sănătăţii (CIF) aprobată de OMS şi Convenţia Naţiunilor Unite pentru Dreptul Persoanelor cu Dizabilităţi şi discută posibilităţile de evaluare prin prisma acestor instrumente a sănătăţii şi dizabilităţii copiilor cu patologie
cronică bronhopulmonară. Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii creează un nou concept de
percepere a funcţionalităţii şi dizabilităţii copiilor şi adolescenţilor prin prisma factorilor de mediu, activităţii şi participării copiilor în viaţa socială. Lucrarea oferă date statistice internaţionale şi autohtone privind fenomenul dizabilităţii la
copii, inclusiv cauzate de patologia bronhopulmonară; reflectă sistemul vechi de determinare a dizabilităţii şi perspectiva
folosirii Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii în elaborarea noilor instrumente practice de
determinare a gradului dizabilităţii. Autorii argumentează necesitatea implementării unei noi metodologii de determinare
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a dizabilităţii ce are drept scop de a spori incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, de a le garanta drepturi egale
cu ceilalţi cetăţeni, sporindu-le totodată, şansele de abilitare şi îmbunătăţire a calităţii vieţii.
Cuvinte-cheie: copii, patologie bronhopulmonară cronică, determinarea dezabilităţii
Summary: Implementation of the International Classification of Functioning, Disability and Health for
assessment of children with chronic bronchial and lung pathology
The presented article defines and outlines new aspects of the disability notion, reveals facts upon International
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) that has been approved by WHO and the UN Convention
regarding rights of people with disabilities and also discusses the evaluation possibilities of disabled children suffering
from bronchial and pulmonary pathology. The Interntional Classification of Functionality, Disability and Health generates
a new approach on establishment the disability in children and teenagers regarding enviornmental factors and social life
involvment. The article also reveals international and local data regarding disability in children, including those that are
generated by bronchial and pulmonary pathology. The authors demonstrate the need to use the new methods in order to
determine the level of disability that has the goal to establish ways of disabled persons social involvment, of human rights
guarantee and of life quality improvment.
Key words: children, chronic lung pathology, disability, evaluation
Резюме: Внедрение Международной Классификации Функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья для оценки детей с хронической бронхолегочной патологией
В статье анализируется проблема инвалидности и ознакомления с новой Международной Классификацией
Функционирования, Ограничений жизнедеятельности и Здоровья (МКФ), утвержденной ВОЗ и Конвенцией Организации Объединенных Наций по правам инвалидов, а также, обсуждается возможность использования этой
классификации для оценки здоровья детей с хронический бронхолегочной патологией. Международная Классификация Функционирования, Ограничений жизнедеятельности и Здоровья создает новую концепцию о восприятии инвалидов - детей и подростков с точки зрения окружающей среды и участия детей в общественной жизни.
Эта статья приводит международные и национальные статистические данные об инвалидности у детей, в том
числе из-за бронхолегочной патологии, описывает старую методологию определения инвалидности и перспективу - с использованием Международной Классификации Функционирования, Ограничений жизнедеятельности и
Здоровья и различных новых практических инструментов для определения степени инвалидности. Авторы обосновывают необходимость внедрения в стране новой методологии для определения инвалидности, целью которой
является повышение социальной интеграции детей с ограниченными возможностями для обеспечения их равных
прав с другими гражданами, что позволило бы улучшить качество их жизни.
Ключевые слова: дети, хроническая бронхолегочная патология, оценка инвалидности

Dizabilitatea face parte din existenţa umană, fiind
o latură a dimensiunii universale a umanităţii. Ea este
cea mai puternică provocare în acceptarea diversităţii, pentru că limitele sale sunt foarte fluide.
Este evident faptul că în cadrul sistemului de îngrijire socială (inclusiv capacităţile instituţionale şi
umane) domină preponderent doar abordările stagnante faţă de persoana cu dizabilitate ca membru al
societăţii, vis-a-vis de determinarea dizabilităţii, faţă
de educaţia persoanelor cu dizabilităţi şi faţă de evaluarea dizabilităţii.
În categoria persoanelor cu dizabilităţi se poate
pomeni oricine, în orice moment, ca urmare a unor
împrejurări nefericite (boli, accidente) şi există opinia
că segmentul de populaţie marcat de dizabilităţi este
potenţial în creştere.
Potrivit estimărilor la nivel global, în anul 2013
peste un miliard de persoane trăiesc cu o formă de
dizabilitate sau circa 15% din populaţia lumii. Aproximativ două treimi din persoanele cu dizabilităţi trăiesc în ţări în curs de dezvoltare şi cu economie de

tranziţie. Totodată, numărul copiilor cu dizabilităţi
variază între 93 de milioane în cazul copiilor în vârstă
de 0-14 ani şi până la 150 de milioane pentru grupa de
vârstă de 0-18 ani.
Dizabilitatea este o provocare tot mai serioasă la
nivel mondial, inclusiv şi în Republica Moldova, conform situaţiei din 01.01.2013, în ţară numărul total al
persoanelor cu dizabilităţi se cifrează la 183693, dintre
care copii –14753. Comparativ cu anul 2011, numărul
persoanelor cu dizabilităţi a crescut cu 3878 persoane
(conform situaţiei de la 01.01.2012 la evidenţa Casei
Naţionale de Asigurări Sociale erau 179815 persoane
cu dizabilităţi beneficiari de prestaţii sociale), iar numărul copiilor cu dizabilităţi în vârstă de până la 18
ani a crescut cu 663 copii (în 2011–14043 copii), în
2012 invaliditatea copiilor atinge cifra de 14706. Indicele dizabilităţii copiilor de 0-18 ani (la 1000 copii
de vârstă respectivă) pe parcursul ultimilor 4 ani, conform datelor statistice oficiale prezentate de Centrul
Naţional de Management în Sănătate a rămas relativ
constant, evidenţiind o uşoară tendinţă de descreşte-
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re în anii 2009-2011 (de la 20,34 până la 20,17‰),
cu majorarea ulterioară în 2012, până la 20,44‰
(p>0,05). Patologia cronică bronhopulmonară constituie în medie 3% din totalul cauzelor dizabilităţii la
copii. Pe parcursul anilor 2009-2011, înregistrează o
uşoară tendinţă de descreştere a indicelui dizabilităţii
copiilor prin patologie bronhopulmonară cronică de
la 0,78‰ în 2009 la 0,75‰ în anul 2012. În structura cauzală a dizabilităţii prin patologie bronhopulmonară la copii cea mai mare cotă parte revine
astmului bronşic – 86%, fibroza chistică constituie
11%; iar anomaliile de dezvoltare ale sistemului respirator se regăsesc în 3%.
Conform Anuarul Statistic al Republicii Moldova
2012, la moment în republică sunt în evidenţă 388 de
copii cu diferit grad de dizabilitate cauzată de astm
bronşic (aceştea alcătuiesc 75,2% din cei cu dizabilitate cauzată de patologia bronhopulmonară); în 2011
– la evidenţă au fost 400 copii. Nivelul de dizabilitate
prin astm bronşic la copii, pe parcursul anilor 20092012 în republică, conform statisticelor naţionale
înregistrează o uşoară tendinţă de descreştere, de la
0,58‰ în 2009 şi 0,57‰ în 2010, la 0,54‰ în anii
2011 şi 2012.
De menţionat, că până în 2013, copiii cu astm
bronşic nu erau asiguraţi gratuit cu corticosteroizi
inhalatori, medicamente strict necesare în cazul formelor persistente de gravitate medie şi severă a maladiei, ceea ce nu permitea controlul eficient al maladiei
şi contribuia la dezvoltarea dizabilităţii la copii.
În acelaşi timp, este cunoscut faptul că AB, având
o evoluţie cronică, are un impact negativ asupra dezvoltării armonioase fizice şi psihice a copilului, în pofida faptului că dizabilitatea copilului nu întotdeauna se afla „la vedere”. Copilul este afectat medical,
social (absenţe de la şcoală, izolare socială, limitare
în activităţi sportive, ludice), psihologic (simte furie,
frustrare, îngrijorare, tristeţe ) [10].
În Republica Moldova s-au detectat numeroase
probleme legate şi de managementul copiilor cu dizabilităţi în general şi cu dizabilităţi cauzate de patologia cronică bronhopulmonară în particular. Astfel,
nu există o modalitate unică de evidenţă a copiilor
cu dizabilităţi la nivelul asistenţei medicale primare
(AMP). În unele raioane există registre în care se deţine baza de date a acestor copii. De aceste registre
fiind responsabil unul dintre specialişti, de obicei pediatrul consultant din secţiile consultative, iar în unele raioane şi medicii de familie deţin baza de date a
copiilor cu dizabilităţi din sector.
Nu există un protocol unic de monitorizare şi a
copiilor cu dizabilitate cauzată de astm bronşic. Unii
din ei se află în evidenţa pediatrului, alţii – la medicul
de familie, sau alergolog etc. Unii sunt trataţi şi moni-
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torizaţi doar în instituţiile de nivelul II şi III şi nu ţin
legatură, nu se află în evidenţa medicului de familie
din sectorul în care locuiesc.
Situaţia devine şi mai incertă în condiţiile descentralizării medicinei primare, în aceste condiţii
fiind foarte dificil sau chiar imposibil de centralizat
informaţiile privitor dinamicii indicatorilor în diferite
regiuni, raioane etc.
La nivel internaţional, există puţine date în ceea
ce priveste numărul exact al copiilor cu dizabilităţi, a
tipurilor de dizabilităţi pe care le au aceştia şi despre
modul în care le afectează viaţa.
La fel şi datele statistice din Republica Moldova
nu reflectă situaţia reală, datorită faptului că până nu
de mult determinarea gradului de dizabilitate se efectua de către Consiliul Medical Consultativ (CMC) în
Centrele Medicilor de Familie situate în fiecare raion
unde se utiliza modelul medical de determinare a dizabilităţii. Astfel încât, majoritatea cazurilor de tulburări uşoare nu erau înregistrate [1]. Pe de altă parte, cu
siguranţă persistau cazuri (mai cu seamă în cazurile
de activism exagerat al părinţilor pacientului sau din
motive materiale etc.) când gradul de dizabilitate este
stabilit doar în baza diagnosticului, în pofida faptului
că funcţionalitatea, activitatea şi participarea copilului nu sunt afectate.
Conform Legii privind protecţia socială a invalizilor, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova la 24 decembrie 1991 un Invalid este persoana
„care, în legătură cu limitarea activităţii sale vitale
ca urmare a defectelor fizice sau mintale, are nevoie
de asistenţă și protecţie socială”. Noua terminologie
(2005, 2007): persoane în dificultate, persoane cu nevoi speciale, persoane cu cerinţe educative speciale,
persoane cu dizabilităti etc. [11].
Organizaţia Mondială a Sănătăţii propune următoarea definiţie a dizabilităţii: „Dizabilitatea este
reprezentată de orice restricţie sau lipsă (rezultată în
urma unei infirmităţi) a capacităţii (abilităţii) de a
indeplini o activitate în maniera sau la nivelul considerate normale pentru o fiinţă umana”. Organizaţia
Naţiunilor Unite (ONU), în baza Convenţiei privind
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, utilizează următoarea definiţie: „Persoanele cu dizabilităţi includ
acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în
interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în
condiţii de egalitate cu ceilalţi”. La nivelul Uniunii
Europene, dizabilitatea este văzută ca o problemă
a întregii societăţi. Aceasta presupune pregătirea şi
adaptarea continuă în toate sferele vieţii, pentru primirea şi menţinerea acestor persoane în curentul principal al vieţii sociale.
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Conform Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (semnată la New-York, la 30
martie 2007) se stipulează că persoanele cu dizabilităţi sunt acele persoane care au incapacităţi fizice,
mintale, intelectuale sau senzoriale permanente, care
în interacţiune cu alte obstacole pot împiedica participarea lor deplină şi eficientă la viaţa socială în condiţii de egalitate cu alţii.
Diagnosticul medical în sine nu este ca atare suficient pentru a fundamenta încadrarea într-o categorie
de dizabilitate, el trebuie corelat cu evaluarea psihosocială. Este important de evidenţiat o schimbare semnificativă în abordarea faţă de problema dizabilităţii. O
serie de documente internaţionale au subliniat faptul
că dizabilitatea este o chestiune ce priveşte drepturile
omului, inclusiv Programul Mondial de Acţiune referitoare la Persoanele cu dizabilităţi (1982), Convenţia
referitoare la Drepturile Copilului (1989), şi Regulile
Standard cu privire la Egalitatea de şanse pentru Persoanele cu Dizabilităţi (1993). Peste 40 de naţiuni au
adoptat legislaţia împotriva discriminării dizabilităţii
în anii 1990 [3]. Convenţia Naţiunilor Unite pentru
Dreptul Persoanelor cu Dizabilităţi cea mai recenta şi
ce mai detaliată recunoaştere a drepturilor umane ale
persoanelor cu dizabilităţi – subliniază drepturile civile, culturale, politice, sociale, şi economice ale persoanelor cu dizabilităţi [6]. Scopul său este acela de
a „promova, proteja şi asigura promovarea deplină şi
egală a drepturilor omului şi libertăţile fundamentale
ale persoanelor cu dizabilităţi şi de a difuza respectul
pentru demnitatea lor inerentă”. Odata cu intrarea în
vigoare a Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul
Persoanelor cu Dizabilităţi, atenţia s-a concentrat pe
modalităţile de combatere a discriminării, pe promovarea accesibilităţii şi a incluziunii, precum şi pe promovarea respectului pentru persoanele cu dizabilităţi.
Reacţiile la dizabilitate s-au schimbat începând cu
anii 1970, declanşate în mare parte de autoorganizarea persoanelor cu dizabilităţi şi de tendinţa crescândă de a vedea dizabilitatea ca pe o chestiune care ţine
de drepturile omului [3, 5]. Din punct de vedere istoric, persoanele cu dizabilităţi au fost în mare parte ingrijite prin oferirea unor soluţii care le segregau, cum
ar fi instituţii rezidenţiale şi şcoli speciale. În prezent
politicile s-au schimbat în sensul unei includeri sociale şi educaţionale, iar soluţiile concentrate pe partea
medicală au cedat în faţa unor abordări mai interactive care recunosc faptul că persoanele sunt dizabilitate
atât de factori de mediu, cât şi de sănătatea proprie
a corpului. Iniţiativele naţionale şi internaţionale –
cum ar fi Regulile standard cu privire la egalizarea
şanselor pentru persoanele cu dizabilităţi ale Naţiunilor Unite [15] – au înglobat drepturile omului în
cazul persoanelor cu dizabilităţi, culminând în 2006
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cu adoptarea de către Naţiunile Unite a Convenţiei cu
privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Dizabilitatea este complexă, dinamică, multidimensională
şi contestată. În ultimele decenii, mişcarea persoanelor cu dizabilităţi [5] împreună cu mulţi cercetători din
domeniul ştiinţelor sociale şi din medicină au identificat rolul barierelor sociale şi fizice în ceea ce priveşte
dizabilitatea [21]. Tranziţia de la o perspectivă individuală, medicală la o perspectivă structurală, socială a
fost descrisă ca o schimbare de la un „model medical”
la un „model social” în care oamenii sunt consideraţi
mai degrabă dizabilitaţi de societate decât de sănătatea
proprie a corpului. Istoric, dizabilitatea era percepută
prin aşa-numitul “model medical”. Modelul medical
priveşte dizabilitatea ca o problemă individuală direct
cauzată de boală şi cere un tratament medical adecvat.
Modelul social tratează dizabilitatea ca o problemă
socială şi nu numai a individului. Astfel, acest unghi
de vedere implică politici sociale. Pe parcursul ultimelor două-trei decenii, această abordare tradiţională
a început câte puţin să cedeze locul „modelului social
al dizabilităţii”. Practicile europene arată că pe lângă
determinarea dizabilităţii, trebuie evaluat şi statutul
social al familiei. Actualmente, se consideră că dizabilitatea este un fenomen complex. Deseori, modelul
medical şi cel social sunt prezentate ca fiind în opoziţie, însă dizabilitatea nu este necesar să fie privită nici
ca una pur medicală, nici ca una pur socială: persoanele cu dizabilităţi se pot confrunta adesea cu probleme
generate de starea lor de sănătate [16]. Este nevoie de
o abordare echilibrată care să ofere o pondere corectă
diferitelor aspecte ale dizabilităţii [8, 22]. Astfel, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a elaborat modelul Biopsihosocial al dizabilităţii, care stă la baza Clasificării
Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii,
aprobat de Adunarea Mondială a Sănătăţii în 2001.
Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii (CIF) face parte din Familia Clasificărilor Internaţionale ale OMS alături de Clasificarea
Internaţională a Maladiilor (ICD - International Clasification of Diseases). CIF s-a dezvoltat în anii 19902000 din Clasificarea Internaţională a Deficienţelor,
Dizabilităţi şi Handicapului (ICIDH - International
Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, 1980). Preocupări pentru aceste clasificări
au existat încă din secolul al XVIII-lea, unul dintre
promotori fiind William Cullen (1710-1790), care în
anul 1785 a publicat la Edinburgh o clasificare a bolilor Synopsis nosologie methodicale. De asemenea, în
anul 1853 la Congresul Internaţional de Statistică de
la Brussels se vorbeşte despre Clasificarea cauzelor
morţii. În secolul al XX-lea, odată cu înfiinţarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), aceste clasificări internaţionale se dezvoltă tot mai mult.

156
Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii (CIF) [17] a adus progrese în
ceea ce priveşte înţelegerea şi măsurarea dizabilităţii. Aceasta a fost elaborată în cadrul unui proces
îndelungat care a implicat participarea unor cadre
universitare, medici şi cel mai important, al persoanelor cu dizabilităţi [2]. Clasificarea CIF subliniază
importanţa factorilor de mediu la crearea dizabilităţii,
care este principala diferenţă dintre noua clasificare şi
anterioara Clasificare Internaţională a Deteriorărilor,
Dizabilităţilor şi handicapurilor (ICIDH). Dizabilitatea se referă la obstacolele întâmpinate în oricare din
cele trei zone ale funcţionării. Clasificarea CIF poate
fi utilizată şi pentru a înţelege şi măsura aspectele pozitive ale funcţionării cum ar fi funcţiile corpului, activităţile, participarea socială şi facilitarea mediului.
Dizabilitatea apare din interacţiunea dintre condiţiile
de sănătate cu factori contextuali – factori de mediu şi
personali. Clasificarea CIF conţine o clasificare a factorilor de mediu care descriu lumea în care persoanele
cu diferite nivele de funcţionare trebuie să trăiasca şi
să activeze. Aceşti factori pot să se constituie fie în
elemente de facilitare, fie în bariere. Factorii de mediu includ: produse şi tehnologii; mediul construit şi
cel natural; suportul şi relaţiile cu ceilalţi; atitudinile;
sistemele de servicii; şi politicile [15].
Clasificarea CIF recunoaşte de asemenea factori
personali, cum ar fi motivaţia şi autorespectul, care
pot influenţa cât de mult participă o persoană în societate. Cu toate acestea, aceşti factori nu sunt încă conceptualizaţi sau clasificaţi. Mult contează distincţia
dintre capacităţile unei persoane de a efectua acţiuni
şi performanţă actuală a acelor acţiuni în viaţa reală,
o diferenţă subtilă care ajută la clarificarea efectului
mediului şi a modului în care poate fi îmbunătăţită
performanţa prin modificarea mediului [4].
Strategia OMS din ultimul deceniu recomandă
o viziune comprehensivă asupra stării de sănătate a
omului şi tulburărilor de sănătate, care duc la dereglarea funcţionalităţii şi dizabilităţii. Pe parcursul
mai multor ani, cu participarea unui grup de experţi
din mai multe ţări, Organizaţia Mondială a Sănătăţii
a elaborat şi, în septembrie 2007, a publicat versiunea Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii pentru copil şi adolescent (CIFCA) [17, 18].
Toate instrumentele incluse în familia clasificărilor internaţionale OMS pot fi folosite atât pentru a
descrie şi a compara sănătatea populaţiilor în plan
mondial, a dezvolta un limbaj semantic comun între toate sectoarele preocupate de sănătatea omului,
dar şi pot avea o serie de aplicaţii clinice. Astfel, şi
CIF poate avea diferite arii de aplicare: statistică, de
cercetare, dezvotare de politici sociale, educaţiona-
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lă dar şi clinică – în evaluarea necesităţilor, ajustarea
tratamentelor la anumite condiţii şi optimizarea programelor de tratament, evaluarea profesională a sănătăţii, reabilitare şi evaluare a rezultatelor reabilitării
sau tratamentului [19].
În acelaşi timp, este important să percepem că
CIF este o clasificare care nu pretinde a fi un instrument practic. Pentru a obţine importanţă ca instrument practic, a fost necesar a se extrage din CIF
informaţiile utile pentru practica cotidiană. În acest
context, pentru implementarea CIF în practica reabilitării medicale, începând cu 2001 când a fost adoptată de OMS s-a iniţiat elaborarea seturilor de categorii
(ghid) CIF. Cel mai important scop al acestor activităţi a fost de a selecta din multitudinea de categorii
CIF un standard concis de aplicare clinică (Concise
set of ICF) sau standard complex multiprofesional
(Comprehensive set of ICF) de diferite stări funcţionale şi de sănătate [9].
Existenţa acestor seturi determină legătura dintre
CIF şi CIM (Clasificarea Internaţională a Maladiilor) care clasifică maladiile, disfunţiile şi leziunile în
funcţie de etiologie. Aceste două clasificări ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii – CIF şi CIM sunt complementare, se completează una pe alta şi nicidecum
nu se dublează.
Actualmente, OMS împreună cu alte organizaţii internaţionale (ICF Research Branch, WHO
FIC Collaborating Center, Institute for Health and
Rehabilitation Sciences, Ludwig-Maximilian University in Munich) au elaborat mai multe formulare
care pot fi folosite ca instrumente practice pentru
a face legătura dintre CIF şi practica de reabilitare
medicală.
În prezent, utilizările CIF au început să se extindă
cu zona lor de acoperire a noi domenii terapeutice,
care includ evaluarea stării de sănătate pentru pacienţii care suferă de accident vascular cerebral, scleroză
multiplă, boli maligne, boli musculo-scheletice, tulburări reumatologie, boala pulmonară obstructivă şi
boala ishemică a inimii. Însă, în practica pediatrică
există încercări unice în lume (ICF Research Branch,
Ludwig-Maximilian University in Munich).
În ultimii ani Republica Moldova a realizat progrese semnificative în consolidarea obiectivelor strategice în domeniul dizabilităţii şi în promovarea unor
politici, programe şi iniţiative coerente, care sunt în
concordanţă cu standardele europene şi internaţionale. Prin Legea nr. 166-XVIII din 09.07.2010, Republica Moldova a ratificat convenţia ONU privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi (semnată la
New-York, la 30 martie 2007), demonstrând voinţa
politică în ajustarea legislaţiei şi practicilor naţionale la prevederele Convenţiei. Ratificarea Convenţiei
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reprezintă un exemplu de implicare activă a societăţii civile, organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi în
avansarea procesului de ratificare (circa 63 de organizaţii au fost implicate). Ratificarea Convenţiei a pus
bazele unei reforme substanţiale în domeniul dizabilităţii în Republica Moldova. Acest proces a coincis
cu tranziţia de la abordarea persoanelor cu dizabilităţi
prin prisma modelului medical şi a protecţiei sociale
la abordarea prin prisma drepturilor omului. Primul
pas în vederea implementării convenţiei în Republica
Moldova a fost elaborarea şi promovarea Strategiei
de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi
(2010-2013), adoptată de parlament prin Legea nr.
169-XVIII din 09.07.2010. Schimbarea paradigmei
în abordarea persoanelor cu dizabilităţi este reflectată şi în decizia de-a substitui Legea nr. 821-XII din
24.12.1991 privind protecţia socială a invalizilor cu o
nouă lege comprehensivă axată pe incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, care este în concordanţă cu prevederile Convenţiei şi ale Cartei Sociale
Europene revizuite. Ca rezultat, Parlamentul a adoptat Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea
socială a persoanelor cu dizabilităţi. La iniţiativa Ministerului Sănătăţii, se întreprind măsuri pentru instituirea Serviciului Naţional de Intervenţie Timpurie la
Copii [14, 20].
Spre regret, problema rămâne actuală pentru ţara
noastră, atâta timp, cât suportul social oferit persoanelor cu dizabilităţi este net inferior necesităţilor pentru a acoperi toate cheltuielile de îngrijire, abilitare,
incluziune socială etc., iar numărul acestora este în
permanentă creştere, inclusiv numărul copiilor cu
probleme grave de sănătate, cauzatoare de pierderea
funcţionalităţii şi capacităţii de activitate şi participare în viaţa socială.
De aceea, pentru implementarea prevederilor Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială
a persoanelor cu dizabilităţi se creează Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii
de Muncă prin reorganizarea Consiliului republican
de expertiză medicală a vitalităţii, fiind succesorul de
drepturi şi obligaţii ale instituţiei reorganizate. Recunoaşterea unei persoane ca fiind cu dizabilităţi se efectuează de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile
sale teritoriale, în baza criteriilor aprobate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul
Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei în cazul copiilor şi
include evaluarea complexă a stării de sănătate a persoanei şi a gravităţii deficienţelor funcţionale individuale provocate de afecţiuni, defecte, traume, care duc
la limitări de activitate şi restricţii de participare exprimate în raport cu funcţionarea psihosocială corespunzătoare vârstei la copii în vârstă de până la 18 ani.
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Sarcina evaluării copiilor cu dizabilităţi nu este
una uşoară. Fără barierele sau facilitatorii de mediu
şi care îi afectează pe oameni în viaţa de zi cu zi,
este greu de stabilit dimensiunea reala a dizabilităţii.
Persoane cu aceeaşi deteriorare se pot confrunta cu
diverse tipuri şi grade de restricţionări, în funcţie de
context. Pe de altă parte, de remarcat faptul că multe
persoane cu dizabilităţi nu se consideră nesănătoase.
De exemplu, 40% dintre persoanele cu dizabilitaţi
severe sau profunde care au răspuns sondajului cu
privire la Sănătatea Naţională din Australia din 20072008 şi-au estimat sănătatea ca fiind bună, foarte bună
sau excelentă [12]. Barierele de mediu care împiedică
participarea la viaţa comunităţii pot să difere considerabil în funcţie de ţări şi comunităţi [3].
Evaluarea nu înseamnă numai diagnoză, clasificare. Trebuie promovate cât mai activ depistarea precoce şi intervenţia timpurie. Evaluarea trebuie să fie
subordonată interesului superior al copilului – creşterea nivelului de funcţionalitate, de implicare activă în
planul vieţii individuale şi sociale. Evaluarea trebuie
axată pe potenţialul de dezvoltare a copilului, este
adecvată pentru a compara un anume copil cu un set
de deprinderi prestabile şi validate pentru identificarea nevoilor acestora. Obiectivul imediat al evaluării
complexe a copilului cu dizabilităţi, conform Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi
Sănătăţii, îl constituie stabilirea funcţionării, adică a
nivelului calităţii structurilor anatomice, funcţiilor organice, activităţilor şi participării acestuia la viaţa societăţii, ţinând cont de mediul în care trăieşte şi dacă
beneficiază sau nu de servicii de intervenţie adecvată.
Autonomia personală în viaţa cotidiană a copilului cu
dizabilităţi reprezintă unul dintre principalele nivele
de calitate ale funcţionării care trebuie atins. În funcţie de nivelul la care are loc evaluarea copilului cu
dizabilităţi, există obiective diferite care trebuie atinse, însă obiectivul final al tuturor tipurilor de evaluare
este includerea socială al acestor copii [7].
Astfel, elaborarea unor modele de instrumente
practice, care ar facilita procesul de implementare a
CIF în practica medicală în Republica Moldova, este
o actualitate şi necesitate confirmată de politicile promovate în prezent de MS RM.
Elaborarea bazelor teoretice a metodologiei de
evaluare profesională comprehensivă a sănătăţii,
funcţionării şi dizabilităţii la copii, vor servi pentru
estimarea corectă a necesităţilor terapeutice şi de reabilitare nu numai din punct de vedere strict medical,
ci şi prin prisma factorilor de mediu (biologici, sociali, personali).
În acelaşi timp, cauzele şi factorii de risc majori
care induc sporirea nivelului dizabilităţii la copii nu
sunt studiaţi pe deplin. Nu există careva markeri bio-
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logici sau funcţionali, care ar indica riscul de invalidizare a copiilor, în special, cu patologie cronică bronhopulmonară, iar calitatea vieţii acestor copii suferă
foarte mult, fiind afectate funcţiile vitale ale organismului, aceştea nu se pot integra pe deplin în societate,
nu pot duce o viaţă obişnuită ca şi semenii lor.
În acest context elaborarea unor criterii de apreciere a funcţionalităţii, dizabilităţii conform Clasificatorului Internaţional al Funcţionării, Dizabilităţii
şi Sănătăţii la copii suferinzi de astm bronşic şi alte
maladii cronice bronhopulmonare, va permite o înţelegere mai profundă a problemelor acestui grup de
copii şi elaborarea unor intervenţii oportune pentru a
spori calitatea vieţii copiilor din acest grup.
Determinarea dinamicii indicilor dizabilităţii cauzate de astm bronşic prin determinarea factorilor de
risc majori pentru dezvoltarea dizabilităţii la copii
cu astm bronşic, care are o evoluţie foarte severă, ce
duce la dizabilitate va permite trasarea/optimizarea
unor strategii de prevenţie la nivel naţional. Instrumentele practice (eventual Set concis şi Set comprehensiv de categorii CIF la copii cu astm bronşic) vor
fi propuse pentru implementare MS RM, MPS RM
pentru realizarea planului de acţiuni aprobat de Guvernul RM pentru introducerea unei noi metodologii
de determinare a dizabilităţii în Republica Moldova
în concordanţă cu Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii aprobată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
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Rezumat
În lucrarea prezentată sunt analizate unele aspecte ale problematicii deficienţelor mentale la copiii care rămâne actuală pe parcursul ultimului secol printre savanți din diverse sfere de cercetare. De asemenea, sunt sistematizate mai multe
perspective și abordări a domeniului deficienţelor mentale în viziunea savanţilor notorii din diverse domenii ale cercetării
științifice: medicină, psihologie, socio-psihopedagogie.
Cuvinte-cheie: Dezvoltare neuropsihică, deficienţă mentală, boli neurologice, prematuritate, profilaxie
Summary: Some aspects of the problematic of mental deficiencies to children
In the study are analyzed some aspects of the problematic of mental deficiencies to children, which is still actual
during last century among scientist of various research fields. As well as, here are systematized a lot of perspectives and
approaches on the domain of mental deficiencies from the point of view on notorious researchers from different fields of
scientific investigation as medicine, psychology, social-psihopedagogy.
Key words: Neuro-psychic development, mental deficiency, neurological illness, prematurity, prophylaxis
Резюме: Некоторые аспекты проблематики умственной отсталости у детей
В данной работе проанализированны некоторые аспекты проблематики умственной отсталости у детей, которая
остаётся актуальной на протяжении последнего века среди ученных представляющих разные исследовательские
направления. Также, были систематизированы ряд перспектив и подходов в изучении умственной отсталости, используемые известными исследователями из таких научных сфер как: медицина, психология, психо-педагогика.
Ключевые слова: Нейропсихическое развитие, умственная отсталость, неврологическая болезнь, преждевременность, профилактика.

În vederea elaborării unor definiţii generale pentru
multitudinea de noţiuni specifice domeniului deficienţelor mentale la copii, în decursul timpului, savanţii
au recurs la diferite abordări interdisciplinare de definire a patologiei şi normei psihicului, a dezvoltării
sau retardului proceselor cognitive, verbale, a sferelor
emoţional-volitive şi motorii. În acest sens, au fost
utilizate concepte şi noţiuni din diversele domenii ale
medicinii generale, din psihiatrie, neurologie, pediatrie, genetică, dar şi din psihologie, pedagogie, sociologie etc. Sfera vastă a deficienţelor mentale, însă,
nu poate fi definită şi înţeleasă, în totalitate, fără a
pătrunde în esenţa maladiilor, retardului, handicapului, afecţiunilor mentale, adică în specificul aşa-ziselor forme ale “oligofreniei” determinate de multipli
factori endo- şi exogeni sau fie genetic şi congenital.
Termenul de “oligofrenie” a fost introdus şi descris în cadrul practicii clinice medicale şi psihopedagogice de către E. Kraepelin încă la începutul secolului XX, în anul 1916. Acest ilustru cercetător înţelegea
oligofrenia ca o reţinere generală a dezvoltării psihice
cauzată nu doar de anomaliile de dezvoltare ale sis-

temului nervos, dar şi de cele ale întregului organism
[6]. Ulterior, numeroşi cercetători pe parcursul mai
multor decenii, încercând să definească oligofrenia,
au folosit în literatura de specialitate diferiţi termeni
sinonimi noţiunii de “deficienţă mentală”, precum cei
de: retard mental, întârziere mentală, înapoiere mentală, insuficienţă mentală, subnormalitate mentală,
handicap mental, debilitate mentală etc. [4; 7].
O dezvoltare mai accelerată a căpătat domeniul
în cauză, mai ales, în perioada imediat postbelică atât
în comunitatea ştiinţifică vest-europeană şi americană
cât şi în cea sovietică. Astfel, în anul 1952 savantul
occidental A. Tredgold numeşte deficienţa mentală
drept o stare în care psihicul nu poate să atingă o dezvoltare normală, elaborând trei criterii de diagnosticare a acestora: intelectual, biologic (ereditar) şi social
[12]. Însă definiţia propusă de cercetătorul M. Pevzner în anul 1959 a oferit o nouă dimensiune ştiinţifică,
deoarece a inclus atât mecanismele etiopatogenetice
de dezvoltare a deficienţelor mentale, cât şi particularităţile clinice. În conformitate cu aceasta din urmă,
prin noţiunea de oligofrenie M. Pevzner înţelegea un
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tip de nedezvoltare a formelor complexe de activităţi
psihice care apare în rezultatul afectării embrionare,
sau a leziunilor organice a Sistemului Nervos Central
la diferite etape de dezvoltare intrauterină a fătului,
sau pe parcursul primilor ani de viaţă a copilului [16].
În 1959, G. Jervis numeşte oligofrenia – reţinere sau
oprire a dezvoltării intelectuale care apare în rezultatul acţiunii diferitor cauze ereditare, a unor afecţiuni
sau leziuni până la perioada pubertăţii [17].
Sistematizând mai multe perspective asupra problematicii deficienţelor mentale, pot fi deduse următoarele: în conformitate cu definiţia noţiunii dată în
anul 1965 de G. Suhareva, oligofrenia reprezintă un
grup de stări patologice diferite ca etiologie şi patogeneză pe care le uneşte un semn caracteristic – dizontogenia cerebrală. Prin această definiţie a deficienţei mentale G. Suhareva înţelegea acele forme de
nedezvoltare psihică care se caracterizează prin două
atribute de bază: 1) prin predominarea defectului intelectual şi 2) prin lipsa progredienţei [4].
Noţiunea de “deficienţă mentală” şi-a găsit aplicarea în practica medicală, mai ales, la hotarul ultimelor două decenii, în rezultatul modificării clasificării
internaţionale a bolilor psihice. Potrivit Clasificării
Mondiale a Maladiilor, ediţia a 10-ea, deficienţa mentală este considerată o stare de reţinere sau dezvoltare
incompletă a psihicului care, în primul rând, se caracterizează prin dereglarea capacităţilor, manifestate în
perioada de creştere a organismului şi, care asigură
nivelul general al intelectului, adică particularităţile
cognitive, verbale, motorii şi sociale [21].
În unele cercuri ale specialiştilor din domeniu,
deficienţa mentală indică un mod anormal de organizare şi funcţionare mentală, cu implicaţii directe în
organizarea şi structurarea personalităţii individului.
Alois Gherguţ, de exemplu, înţelege prin noţiunea de
deficienţă mentală reducerea semnificativă a capacităţii psihice care generează o serie de dereglări ale
reacţiilor şi mecanismelor de adaptare individuală la
condiţiile inconstante ale mediului înconjurător ca şi
la standardele de convieţuire socială dintr-un anumit
areal cultural, ceea ce plasează individul într-o situaţie
de incapacitate şi inferioritate, exprimată printr-o stare
de handicap în raport cu ceilalţi membri ai comunităţii din care face parte [9]. Referindu-se la deficienţa
mentală, alt savant contemporan, I. Druţu, elaborează
în 1995 una dintre cele mai reuşite definiţii ale acestei
noţiuni, prin care deficienţa mentală este concepută ca
fiind o insuficienţă globală şi un “funcţionament” intelectual semnificativ inferior mediei, care se manifestă
printr-o stagnare, încetinire sau o lipsă de achiziţii în
dezvoltare, determinate de factori etiologici, biologici
şi / sau de mediu, care acţionează din momentul concepţiei până la încheierea maturizării [23].
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În general, trebuie să admitem că studierea naturii bio-psiho-sociale a persoanei şi mai cu seamă a
copilului cu deficienţe mentale cunoaşte o lungă cale
istorică, fiind o temă larg dezbătută începând din antichitate până azi, care a interesat şi pe Hipocrate, Galaenus etc., pe numeroşi şi importanţi medici, filozofi
şi psihologi. Marele cugetător al antichităţii Aristotel
a elaborat “principiul conformităţii educaţiei cu natura psihică a copilului”, sesizând că în dezvoltarea sa
ontogenetică, copilul trece prin mai multe perioade
de vârstă, fiecare perioadă având trăsături specifice
[3, 19, 21]. Cele mai productive cercetări ştiinţifice
care au schimbat cardinal viziunea multor specialişti
în domeniu şi care au sesizat necesitatea cunoaşterii
particularităţilor de vârstă, a diferenţelor individuale
a copiilor cu retard mental pot fi împărţite în trei mari
perioade. Prima perioadă – de la mijlocul secolului
XIX până la începutul secolului XX, ce se caracteriza
prin încercările de a clasifica insuficienţa intelectuală;
a doua perioadă – de la începutul secolului XX până
la sfârşitul celui de-al II-lea Război Mondial – semnificativă prin dezvoltarea principiilor determinării
cantitative a gradului reţinerii dezvoltării psihice; a
treia – de la sfârşitul anilor ‘40 până în prezent - perioadă direcţionată asupra studiului cauzelor etiologice
ale deficienţelor mentale [14, 20].
E. Kraepelin a fost primul care a încercat să facă
o diferenţiere dintre oligofrenia congenitală şi cea dobândită concepută ca demenţă. Savantul menţiona, cu
această ocazie, că oligofrenia reprezintă un “amestec
pestriţ” de diferite forme patologice de diverse etiologii. Această ipoteză a servit ca imbold pentru cercetarea minuţioasă a deficienţelor mentale şi explica
necesitatea studierii criteriilor clinice şi etiopatogenetice, a clasificării acestora, pentru a putea efectua
o diferenţiere dintre formele nosologice existente ale
“oligofreniei” [29].
Deficienţele mentale ereditare, ca grup aparte de
maladii, au fost delimitate definitiv de categoria deficienţelor mentale către sfârşitul secolului XX, atunci
când au fost descoperiţi factorii biologici şi în special cei genetici implicaţi în geneza retardului mental.
Această nouă eră în studiul deficienţelor mentale a
permis efectuarea unor cercetări în vederea soluţionării unor probleme legate de diagnosticarea şi profilaxia deficienţelor mentale ereditare [31].
Devine tot mai evident faptul că atunci când vorbim despre istoricul deficienţelor mentale ereditare nu
putem trece cu vederea perspectiva cronologică asupra
evoluţiei formelor de deficienţă mentală identificate
ca “oligofrenie”. Printre primii care au încercat să descrie anumite forme de deficienţe mentale ereditare au
fost numeroşi medici - psihiatri precum: J. Esquirol,
W. Griesinger, S.S. Korsakov, W. Weygandt. Încă în
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1913 S.S. Korsakov cercetând un grup de pacienţi cu
nedezvoltare psihică, atribuia “oligofreniei” congenitale doar formele grave ale acestor stări [17]. Investigaţiile efectuate de către ilustrul cercetător italian de
la începutul secolului XX, Maria Montessori, au oferit
căi şi tehnici metodologice de ameliorare a dezvoltării
copiilor ce suferă de întârziere intelectuală [13]. Interesante prin conţinutul lor sunt şi cercetările efectuate de
savanţii contemporani C. Păunescu [24], E. Boşcaiu,
M. Grigoriev, I. Draghici, din care reiese clar concluzia potrivit căreia copiii cu deficienţe mentale ereditare
trebuie să parcurgă etapele normale de dezvoltare ontogenetică, ţinându-se, însă, seama de posibilităţile lor
de dezvoltare, în fiecare caz aparte [7].
Cercetătorii D. Isaev, M. Pevzner, V. Lubovski,
V. Lebedinski, încercând să stabilească o corelare
între sindroamele deficienţelor mentale şi cauzele de
apariţie ale acestora în diverse perioade ontogenetice,
atribuie un merit deosebit factorilor ereditari în dezvoltarea intelectuală a fiecărui individ [30].
Descoperirile din domeniul medicinii şi din genetică, care au confirmat rolul major al mutaţiilor genice şi cromozomiale în etiologia deficienţelor mentale
ereditate, au schimbat cardinal viziunea multor specialişti. Cea dintâi anomalie cromozomială descoperită
a fost Trizomia 21 (sindromul Down sau Mongolismul). Afecţiunea a fost pentru prima oară descrisă de
către medicul londonez Langdon Down în anul 1866.
John Langdon Down, cercetând un eşantion de copii
cu diverse deficienţe mentale, a publicat un articol
în care a încercat să facă o diferenţiere după criteriul
clinic, caracterizând un grup de copii cu manifestări
similare – mongoloizii, comparându-i cu manifestările clinice ale altui grup de copii cu cretinism (mai
târziu descoperindu-se etiologia acestora - hipotireoidismul) [11]. Primii, însă, care au presupus cauza
etiologică a sindromului Down au fost Waardenberg
şi Bleyer în anul 1930. Doar în anul 1959, la Paris,
Jerome Lejeune şi Patricia Jacobs, lucrând independent, pentru prima dată au identificat cromozomul 21
trizomic. Sindromul Down de etiologie translocaţională şi în mozaic a fost descris abia peste 3 ani în anul
1962. Un interes major prezintă datele numeroaselor
cercetări efectuate de M. Wilson şi colaboratorii săi în
anul 1980 cu privire la corelarea numărului de celule
anormale la copiii cu forma în mozaic a sindromului
Down şi majorarea nivelului intelectual la aceşti subiecţi [16].
Problematica mecanismului dezvoltării deficienţelor mentale, în cazul copiilor cu anumite anomalii
cromozomiale şi afecţiuni ereditare, i-a preocupat pe
diverşi cercetători. Chiar şi în cazul celor mai frecvent
întâlnite şi binecunoscute deficienţe mentale ereditare
precum sunt sindromul Down şi sindromul X–fragil
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particularităţile de dezvoltare rămân a fi incomplet
studiate. Astfel, cercetătorii M. Batshaw, P. Wooley,
examinând 96 de copii cu sindromul Down educaţi în
mediul familiei, au stabilit că coeficientul de dezvoltare intelectuală, la această categorie de vârstă – de
până la 1 an, constituie, în mediu, 61 unităţi, iar după
2 ani şi jumătate - 45 unităţi [14]. Rezultate similare
au obţinut, în studiile lor şi D. Alexander, M. Ramsay [5]. Argumentele aduse mai sus indică existenţa
unor tulburări permanente la nivelul biochimismului
celulelor creierului la copiii cu sindrom Down, care
se accentuează o dată cu maturizarea. Totodată, se
menţionează că la subiecţii cu sindromul Down, genele mutante influenţează asupra dezvoltării normale
a structurilor cerebrale atât în perioada intrauterină,
cât şi în cea extrauterină.
Una dintre problemele teoretice primordiale ale
psihodiagnosticului retardului mental este şi determinarea eredităţii, a particularităţilor psihicului uman
prestabilite ereditar. Spectrul întrebărilor şi volumul
cercetărilor problemei respective s-a extins într-atât
încât putem vorbi despre un domeniu ştiinţific nou –
psihogenetica [19].
Dezvoltarea psihică a copilului în viziunea psihologilor de peste hotare este definită din perspectiva mai multor teorii. Una dintre acestea este teoria
biogenetică, potrivit căreia copilul este considerat o
fiinţă biologică, iar ereditatea “o însuşire biologică pe
baza căreia se conservă şi se transmit caracterele unei
specii de la ascendenţi la descendenţi”, ce determină
întreaga cale de dezvoltare a individului [12]. Potrivit
legităţii biogenetice, dezvoltarea psihicului copilului
parcurge aceleaşi stadii de evoluţie biologică şi etape de dezvoltare cultural-istorică a omenirii. William
Schtern descrie dezvoltarea copilului astfel: copilul,
în primele luni de viaţă, se află în stadiul mamiferelor,
în jumătatea a doua a primului an, în stadiul mamiferului superior – maimuţă, apoi, în stadiile iniţiale de
dezvoltare ale fiinţelor umane. Începând cu admiterea
în scoală, învaţă cultura umană, iniţial în stil antic, ulterior fanatismul culturii creştine şi, doar în perioada
adultă persoana atinge nivelul culturii moderne [12].
În conformitate cu ipoteza emisă de A. Luria, care
se referă la mecanismele realizării funcţiilor psihice,
dezvoltarea proceselor cognitive depinde de factorii ereditari. Ideea se bazează pe faptul că fenotipul,
considerat de A. Luria ca funcţie, rămâne neschimbat, se modifică mecanismele interne de realizare a
acestei funcţii, iar împreună cu aceasta se schimbă
relaţia ei cu mediul şi ereditatea – idee importantă
pentru psihogenetică [19]. I. Ravici-Şcerbo a studiat
problema originii individualităţii psihologice a copilului sănătos şi a celui cu deficienţe mentale ereditare [12]. Reperele psihogenetice au fost studiate şi de
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I. Radu, care menţionează că acestea sunt indicatori
operaţionali sau trăsături caracteristice, utilizate pentru a stabili starea normală a dezvoltării psihice a unui
copil, avansul sau întârzierea acestuia [15]. Studiind
inteligenţa, J. Piaget, L. Obuhova şi alţii, folosesc trei
noţiuni pivot: acţiunea, reprezentarea (imaginea) şi
limbajul [10, 28]. Aceasta presupune că în determinarea dezvoltării intelectului, rolul principal îl are
interacţiunea dintre componenta genetică şi factorii
mediului, iar definită din perspectivă genetică, dezvoltarea psihoindividuală este un proces intern, care
evoluează odată cu vârsta, în scopul unei adaptări din
ce în ce mai perfecţionate.
J. Blackman, Е. Ziegler, I. Iamandescu, F. Fogel
au încercat să caracterizeze particularităţile activităţilor de cunoaştere, nivelul motivaţional, criteriile de
diferenţiere a deficienţei mentale familial-constituţionale de leziunile organice exogen determinate, însă
aceste cercetări nu a permis elaborarea unor criterii
unice de diagnostic [21].
În concluzie, menţionăm că problematica deficienţelor mentale rămâne actuală pe parcursul ultimului
secol, din momentul elaborării suportului teoreticoaplicativ al noţiunii de deficienţă mentală şi de la detaşarea domeniului de cercetare a retardului mental
determinat genetic de cel al maladiilor mentale în genere (oligofrenii). De asemenea, poate fi amintit faptul că, până nu demult, diferiţi cercetători din domeniile psihologiei, neurologiei, psihiatriei, pedagogiei,
medicinii etc., utilizând în studiile lor numeroasele
terminologii considerate a fi sinonime ale “oligofreniei”, nu făceau o distincţie certă între acestea. Toate
noţiunile amintite, într-o măsură sau alta, subliniau
deficienţa mentală, însă indicau diferite stări - de la
o nedezvoltare cerebrală până la incapacitatea de învăţare. Iată de ce era necesar să se efectueze o clasificare, după toate principiile, atât psihologice, cât şi
etio-patogenetice, clinico-patologice, a acelor categorii de pacienţi cărora li se stabilea diagnosticul de
oligofrenie, în termeni exacţi şi care ar corespunde
mai bine acestor condiţii.
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MONITORIZAREA PEF-METRICĂ A COPIILOR CU ASTM BRONȘIC
ȘI IMPACTUL FACTORILOR DE RISC HABITUALI
Svetlana Sciuca ‒ profesor universitar, dr. hab. în med.,
Rodica Selevestru ‒ asistent universitar, dr. în med.,
Departamentul Pediatrie USMF „Nicolae Testemițanu”
selevestrurodica@yahoo.com; tel: 068689213
Rezumat
Pentru evaluarea funcţiei respiratorii în condiţii de asistenţă medicală primară se foloseşte dispozitivul portativ
PEF-metru, care înregistrează valorile debitului expirator maxim (peak expiratory flow – PEF) – l/min. Diagnosticul de
astm este posibil când testul farmacodinamic cu bronhodilatatoare inhalatorii produce majorarea PEF-ului cu 12-15%.
Impactul nefast al condiţiilor nefavorabile de la domiciliul elevilor determină schimbări funcţionale respiratorii patologice apreciate prin diferenţe semnificativ la PEF-metrie.
Cuvinte-cheie: astm bronşic, elevi, PEF metria, condiții habituale
Summary: Peak expiratory flow monitoring of children with asthma and impact of habitual risk factors
To assess respiratory function in terms of primary health care, the portable device PEF-meter is used, which registers
the values of maximum peak expiratory flow (peak expiratory flow - PEF) - l / min. Diagnosis of asthma is possible when
pharmacodynamics test with inhalation bronchodilators produce the increase of PEF by 12-15%. The adverse impact
of unfavorable conditions in pupils’dwelling-places causes functional pathological pulmonary changes represented by
significant differences in PEF monitoring.
Key word: asthma, schoolchildren, PEF measurements, of home conditions
Резюме: Пикфлоуметрия у детей с бронхиальной астмой и роль неблагоприятных условий проживания
На уровне первичного звеня здравоохранения удобно использовать портативный прибор – ПИКФЛОУМЕТР
(пиковая скорость выдоха (ПСВ) - л/мин), для определения функции внешнего дыхания. Диагноз бронхиальной
астмы устанавливается после проведения фармакодинамического теста с увеличением вариабельности ПСВ на
12-15%. Отрицательное влияние неблагоприятных условий проживания школьников вызывает патологические
изменения легочной функции с существенными различиями на ПСВ-метрии.
Ключевые слова: астма, учащийся, ПСВ-метрия, домашние условии
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consideraţi sănătoşi. Diagnosticul de astm bronşic a
fost confirmat conform criteriilor GINA. Evaluarea
condiţiilor igienice habituale a elevilor cu astm şi elevilor condiţionat sănătoşi au fost efectuate prin colaborare cu Catedra de Igienă USMF „Nicolae Testemiţanu” (şef catedră Gr. Friptuleac, prof.univ., dr. hab. în
med.). Studiile igienice se realizau prin măsurări cantitative cu aparatul Aer Quality Monitor 5000 (USA).
Evaluarea perturbărilor respiratorii funcţionale
au fost apreciate prin peak expiratory flow – metria
(PEF-metria) cu ajutorul PEFmeter-ului (Clement
Clarke Internatinal) cu capacitatea până la 800 l/min.
Aprecierea debitului expirator maxim de vârf (PEF
– peak expiratory flow) – reprezintă cea mai mare
valoare a fluxului de aer ce poate fi generat în cursul
unei expiraţii maxime şi forţate, care începe din poziţie
inspiratorii maximă. PEF1 constituie valorile iniţiale
ale PEF-metriei, care sunt comparate prin intermediul
nomogramei Godfrey [2] cu PEFc (valori cuvenite fiziologice) raportate la datele antropometrice individuale.
Testul bronhodilatator se efectuează după inhalarea ß2
agoniştilor cu durată scurtă de acţiune cu aprecierea
peste 20 de minute a PEF2. Variaţia debitului expirator maxim de vârf ∆PEF = PEF după test funcţional
– PEF iniţial/PEF după test funcţional x 100% mai
mare de 15% se consideră un criteriu de reversibilitate bronşică, bronhospasm latent [2,5]. Autenticitatea
nesemnificativă (χ2=0,7, p>0,05) apreciată prin indicii
PEFc pentru copiii cu astm (273,2±8,4 l/min) comparativ cu valorile PEFc ale elevilor condiţionat sănătoşi
(261,5±7,8l/min) confirmă selectarea loturilor echivalente în studiu (tabelul 1).
Rezultate și discuții. Aprecierea funcţiei respiratorii la elevii cu astm bronşic efectuată prin PEF-metrie a
permis înregistrarea parametrilor de reversibilitate bronşică şi obiectivizarea severităţii simptomelor clinice.
Aprecierea valorilor PEF iniţiale (PEF1) prin PEF-metrie
a constatat la elevii cu astm indicii egali cu 211,2±5,9 l/
min cu media semnificativ majorată (χ2=25,7, p<0,001)
a PEF1 egală cu 262,6±7,7 l/min la elevii lotului de control. La elevii cu astm bronşic PEFc egal cu 273,2±8,4
l/min este semnificativ (p<0,001) majorat comparativ
cu valorile PEF1 (211,2±5,9 l/min). În cazul elevilor din
lotul de control se determină o capacitate funcţională
respiratorie la efort maxim egală cu normativele cuvenite individuale apreciată din tabele (PEFc – 261,5±7,8 l/
min şi PEF1 – 262,6±7,7 l/min, p>0,05).
Tabelul 1
Evaluarea PEF-metriei la elevii cu astm bronsic

Senzaţiile copilului cu astm bronsic şi semnele clinice nu întotdeauna reflectă starea adevărată a gradului
bronhoconstricţiei. Pentru evaluarea funcţiei respiratorii în condiţii de asistenţă medicală primară se foloseşte dispozitivul portativ PEF-metru, care înregistrează
valorile debitului expirator maxim (peak expiratory
flow – PEF) în l/min – cea mai mare valoare a fluxului
de aer în cursul unei expiraţii forţate. Pentru un copil
cu astm soluţia optimală și un imperativ al strategiei terapeutice ar fi prevenirea accesului de astm. Indicatorii
precoce pot fi semnele precursorii, însă nu toţi copiii le
pot sesiza şi deseori ele sunt imediat urmate de accesul de astm. Pentru anticiparea apariţiei crizei de astm
bronsic şi obiectivizarea tulburărilor de bronhopermeabilitate se utilizează PEF-metria. PEF-ul semnalează
dereglarea funcţională respiratorie înaintea perceperii
simptomelor clinice, cu câteva ore sau zile înainte de
exacerbarea astmului, informaţie care permite iniţierea
precoce a măsurilor de prevenţie terapeutică (administrarea remediilor antiastmatice) şi evitarea progresării
sindromului bronhoobstructiv, dezvoltării complicaţiilor astmului [2,3].
Este un procedeu simplu de realizat pentru pacient și lucrătorii medicali, accesibil, disponibil în condiţii de asistenţă medicală primară. PEF-metria este o
metodă ideală pentru măsurarea funcţiei pulmonare
în oficiile medicilor de familie şi pentru monitorizarea PEF-ului de către pacientul cu astm la domiciliu.
Diagnosticul de astm este posibil când testul farmacodinamic cu bronhodilatatoare inhalatorii produce majorarea PEF-ului cu 12-15%, iar testul la efort
fizic reduce PEF-ul cu 12-15%.
Evaluarea PEF este utilă şi pentru identificarea
factorilor trigger în declanşarea exacerbărilor de
astm la copil, care va reacţiona prompt prin reducerea valorilor PEF la contactul cu alergenii incriminaţi.
Măsurarea sistematică a PEF-ului permite selectarea
celui mai eficient remediu bronhodilatator pentru fiecare pacient, optimizarea individualizată a conduitei
medicale pentru fiecare copil cu astm.
Scopul. Aprecierea semnificatiei PEF-metriei
pentru diagnosticul, severitatea astmului la copii,
precum și impactului factorilor de risc habituali în
evoluția astmului.
Material și metode. Eşantionul de studiu a fost
alcătuit din copiii depistaţi cu astm bronşic – lotul de
bază (90 de elevi din scoala primară) şi 40 de copii

Indice
PEFc, l/min (lot de bază)
PEFc, l/min (lot control)
PEF1, l/min (lot de bază)
PEF1, l/min (lot control)

n
90
60
90
60

M±m
(l/min)
273,2±8,4
261,5±7,8
211,2±5,9*
262,6±7,7

Valoarea
minimă
100
130
80
120

Valoarea
maximă
550
350
340
350

χ2; p
χ 2= 0 , 7 ,
p>0,05
χ 2= 2 5 , 7 ,
p<0,001
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Evaluarea indicilor PEF în funcţie de condiţiile de
trai a elevilor din eşantionul de studiu prin procedeul
analizei discriminatorii „pas cu pas” (tabelul 2) a evidenţiat o semnificaţie minimă de comparare conform
indicelui Ficher (F) 4,06 (t=2,02, p<0,05) doar între
valorile ΔPEF a copiilor cu astm raportate la condiţiile
de trai. Astfel, a fost confirmat prezenţa unor schimbări
bronhoobstructive mai manifeste la elevii din condiţii habituale nefavorabile (PEF1 = 209,3±7,2 l/min şi
PEF2 = 259±9,8 l/min, p<0,001), comparativ cu PEF1 =
215,7±11,2 l/min şi PEF2 = 258,7±12,9 l/min, p<0,001
a elevilor cu astm din condiţii habituale satisfăcătoare.

Impactul nefast al condiţiilor nefavorabile de
la domiciliul elevilor determină schimbări funcţionale respiratorii patologice apreciate prin diferenţe semnificativ mai reduse (p<0,001) între valorile PEFc (277,9±10,6 l/min) şi PEF1 (209,3±7,2 l/
min) la copiii din lotul de bază din condiţii habituale compromise. La elevii cu astm bronşic din
condiţii de trai satisfăcătoare diferenţa dintre aceşti
indici avea aceeaşi tendinţă cu valorile PEFc egale cu 261,7±17 l/min, iar PEF1 – 215,7±11,2 l/min
(t=2,6, p<0,01).
Tabelul 2

Evaluarea PEF-metriei la elevii cu astm în funcţie de condiţiile de trai raportate
cu normativele individuale
Indice
PEFc l/min
(lot de bază)
PEFc l/min
(lot control)
PEF1 l/min
(lot de bază)
PEF1 l/min
(lot control)
PEF2 l/min
(lot de bază)
ΔPEF %
(lot de bază)

Media
aritmetică
277,9±10,6
261,7±17
253,1±10,4
278,8±10,3
209,3±7,2
215,7±11,2
255,7±10,6
276,9±8,6
259±9,8
258,7±12,9
18,1±1,2
13,3±1,5

Condiţii
expuşi (n=64)
neexpuşi (n=26)
expuşi (n=27)
neexpuşi (n=13)
expuşi (n=64)
neexpuşi (n=26)
expuşi (n=27)
neexpuşi (n=13)
expuşi (n=64)
neexpuşi (n=26)
expuşi (n=64)
neexpuşi (n=26)

Valoarea
minimă maximă
100
550
140
370
130
350
225
340
80
340
100
320
120
350
235
340
100
480
140
380
2
49
3
29

M

Mo

260
265
250
300
200
205
260
280
250
245
15
12

350
180
250
300
170
200
280
300
210
200
15
9

Test de
comparare
F=0,8
p>0,05
F=2,5
p>0,05
F=0,7
p>0,05
F=1,7
p>0,05
F=0,04
p>0,05
F=6,5
p<0,01

Notă: autenticitatea statistică la comparare

Elevii cu astm expuşi
PEFc- PEF1 t=5,4, p<0,001
PEFc- PEF2 t=1,3, p>0,05
PEF1- PEF2 t=2,6, p<0,01

Elevii cu astm neexpuşi
PEFc- PEF1 t=2,3, p<0,01
PEFc- PEF2 t=1,2, p>0,05
PEF1- PEF2 t=2,5, p<0,01

Testul bronhodilatator este util în sindroamele obstructive cu suspiciune de astm bronşic. O creştere a
valorilor PEF>15% din valoarea iniţială la 15–20 minute după administrarea remediului bronhodilatator
cu durată scurtă de acţiune, indică un test pozitiv. Testul pozitiv pledează pentru reversibilitatea obstrucţiei
caracteristică astmului, însă testul negativ nu exclude
astmul bronşic.
Reversibilitatea bronşică obţinută prin testul
bronhodilatator la elevii cu astm bronşic apreciază
valorile medii ale PEF2 inferioare valorilor medii ale
PEFc la aceşti copii, dar cu diferenţe ce pot fi neglijate. Astfel, copiii cu astm expuşi au înregistrat valorile PEFc egal cu 277,9±10,6l/min şi PEF2 egal cu
259±9,8l/min (p>0,05), iar elevii cu astm neexpuşi
PEFc – 277,9±10,6l/min şi PEF2 – 258,7±12,9l/min
(p>0,05). Evaluarea normativelor individuale cuvenite (PEFc) la elevii cu astm în funcţie de condiţiile de
habitat şi rezultatele testului bronhodilatator (PEF2)

Elevii sănătoşi expuşi
PEFc- PEF1 t=0,3, p>0,05
Elevii sănătoşi neexpuşi
PEFc- PEF1 t=0,2, p>0,05

relatează obstrucţia fluxului de aer parţial reversibil
pentru ambele loturi (tabelul 2). PEF-metria la copiii
condiţionat sănătoşi cu factor habitual prezent constată valori medii ale PEFc de 253,1±10,4 l/min, comparativ cu PEF1 egal cu 255,7±10,6 l/min (p>0,05) şi
PEFc – 278,8±10,3 l/min, comparativ cu PEF1 egal cu
276,9±8,6 l/min (p>0,05) la copiii din lotul de control
fără prezenţa factorului de impact habitual.
Evaluarea indicilor PEFc, PEF1, PEF2 în funcţie de
severitatea maladiei la elevii cu astm din diferite condiţii de trai este importantă pentru evidenţierea unor
pârghii patogenice ale astmului. Caracteristica comparativă a indicilor PEF-metriei la toţi elevii cu astm
bronşic în funcţie de severitatea bolii constată reversibilitate evidentă în toate gradele de severitate şi manifestă o interdependenţă puternică rxy=0,86, p<0,001
pentru lotul expuşilor şi, rxy=0,85, p<0,001 pentru copiii cu astm neexpuşi la factorii de risc habituali. Prelucrarea statistică a acestor valori spirometrici comparate

Buletinul AȘM

166
cu severitatea astmului la copii în funcţie de condiţiile
de trai a constatat interconexiuni semnificative doar în
lotul copiilor expuşilor conform indicilor PEFc (F=5,1;
p<0,01). Analiza selectivă constată la copiii expuşi nivelul mediu al PEF1 egal cu 231,3±14,9l/min în astmul persistent uşor şi cele mai reduse valori ale PEF1
– 194,1±10,6l/min în astmul persistent moderat, evident mai micşorat faţă de valorile individuale cuvenite
(274,4±19,6l/min şi 264,1l/min, respectiv). Valorile
PEF1 apreciate la copiii cu astm din condiţiile favorabile sunt comparativ mai reduse decât la lotul celor ex-

puşi doar în astmul persistent uşor (208,0±12,5l/min)
ce pot fi interpretate ca rezultat întâmplător. Deci, la
elevii cu astm expuşi bronhoobstrucţia a fost înregistrată cu valori mai reduse ale PEF-ului iniţial, comparativ cu datele cuvenite individuale, ce pot fi rezultatul
influenţelor negative ale factorilor nocivi de habitat.
Această tendinţă este confirmată de datele PEF-ului
cu test bronhodilatator, care au relatat o reversibilitate incompletă la elevii cu astm expuşi comparativ cu
valorile sale cuvenite apreciate conform nomogramei
Godfrey (figura 1).

Fig. 1. Indicii PEF-metriei la copiii cu astm bronşic de diferit grad de severitate
Astfel, prezenţa dereglărilor patologice funcţionale prin testul bronhodilatator confirmă o reversibilitate maximă în formele uşoare şi moderate de
astm la elevii din lotul cu condiţii favorabile, care au
prezentat valori PEFc de 256,7±14,6l/min şi PEF2 de
251,8±14,9l/min în astmul intermitent (p>0,05), PEFc
– 243±19,8l/min şi PEF2 248,3±11,6l/min în astmul
persistent uşor (p>0,05), şi PEFc - 270±9,8l/min şi
PEF2 265±10,2l/min în astmul persistent moderat
(p>0,05). În astmul sever elevii cu astm neexpuşi
au efectuat testul bronhodilatator comparativ cu datele cuvenite individuale cu diferenţă minimă (PEFc
335±15,9l/min; PEF2 325±35,4l/min, p>0,05).
Elevii cu astm bronşic expuşi factorului habitual
au prezentat nivelul indicilor PEF2 mai redus comparativ cu valorile cuvenite individuale în toate gradele
de severitate: în astmul intermitent PEFc – 237±13,3l/
min şi PEF2 – 223,6±20,3l/min (p>0,05), în astm
persistent uşor (PEFc – 274,4±19,6l/min şi PEF2 –
263,8±16,6 l/min, p>0,05); în astm persistent moderat (PEFc–264,1±11,7l/min, PEF2 – 246,9±14,9l/min,
p>0,05) şi în astmul sever (PEFc – 357,3±16,8l/min,
PEF2 – 317,1±33,6l/min, p>0,05). Aceste relatări au
constatat, că elevii cu astm bronşic din condiţii habituale nefavorabile manifestă obstrucţie bronşică
mai severă comparativ cu copiii cu astm din condiţii
favorabile. Factorul de risc al microambianţei de la
domiciliul copiilor determină o reacţie incompletă de

reversibilitate bronşică apreciată cu valorile cuvenite
individuale, comparativ cu elevii cu astm din condiţii de trai favorabile. Rezultatele cercetărilor denotă
sensibilitatea tulburărilor funcţionale respiratorii la
copiii cu astm de diferită severitate la influenţele nefavorabile ale microambianţei.
Aprecierea interconexiunii ΔPEF cu gradele de
severitate ale astmului bronşic cu condiţiile de trai
este constatată semnificativă (F=25,8, p<0,001) la elevii expuşi cu astm bronşic şi F=38,5 (p<0,001) la cei
neexpuşi cu astm (figura 2). Succesibilitatea diferenţelor ΔPEF în acelaşi grad de severitate pentru elevii
cu astm în funcţie de condiţiile de trai variază puţin.
Reversibilitatea bronşică după testul bronhodilatator
apreciat prin ΔPEF la elevii cu astm lejer din condiţiile de trai nefavorabile dezvoltă reversibilitate bronşică
cu tendinţă mai scăzută comparativ cu copiii cu astm
neexpuşi (7,5±1,2% şi 6,9±1,3, respectiv la elevii cu
astm intermitent; p>0,05) şi (15,7±1,3% şi 12,3±1,4,
respectiv la elevii cu astm persistent uşor; p>0,05), ce
poate fi explicată prin impactul negativ al influenţelor
nocive externe, dar ce nu este observat în formele manifeste ale astmului. Astfel, elevii cu astm bronşic persistent moderat din condiţiile de trai ce nu corespund
CMA au înregistrat ΔPEF egal cu 21,4±1,6% în comparaţie cu ΔPEF de 21,5±1,9% la copiii din lotul de
control. În astmul sever copiii expuşi relevă cele mai
înalte valori ale ΔPEF egale cu 32,2±2,9% (figura 2).
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Fig. 2. ΔPEF la copiii cu astm de diferit grad de severitate din condiţii habituale variate
Severitatea astmului este în interacţiune directă
cu intensitatea sindromului bronhoobstructiv apreciat
prin ΔPEF atât la elevii cu astm bronşic expuşi condiţiilor nefavorabile de trai (F=25,8, p<0,001), cât şi la
elevii neexpuşi (F=38,5, p<0,001).
Concluzii. La elevii cu astm bronşic expuşi condiţiilor nefavorabile de trai se constată valori reduse
ale PEF iniţial comparativ cu datele cuvenite individuale. Reversibilitatea incompletă cu bronhodilatatoare și succesibilitatea rezultatelor PEF-metriei
denotă un sindrom bronhoobstructiv mai exprimat la
copiii cu astm expuşi influenţelor negative ale factorilor de risc habitual. Cercetările actuale denotă sensibilitatea tulburărilor funcţionale respiratorii, evaluate

PEF-metric, pentru copiii cu astm bronşic de diferită
severitate la influenţele nefavorabile ale microambianţei.
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Rezumat
Stresul oxidativ reprezintă un dezechilibru între sistemele generatoare de radicali liberi ai oxigenului și sistemele
endogene enzimatice. Protectoarele antioxidante constituie un element patogenic important în evoluția răspunsului
inflamator sistemic cu potențial de dezvoltare a sindromului de disfuncție organic multiplă (MODS) și insuficiență
multiorganică (MOF). MODF este o stare clinico-biologică care apare după o agresiune (arsură, traumatism, infecție etc.)
și evoluează cu disfuncții visceral progresive, evoluând în multe cazuri până la deces. Din acest motiv prezintă un interes
crescut pentru studiere, iar evoluarea MODF ar putea beneficia de o abordare mai eficientă cu scopul reducerii incidenței
a cestei complicații, inițiată de stresul oxidativ.
Cuvinte-cheie: complicații septice, hemoragii, șoc septic, peroxidarea lipidelor
Summary: Oxidative stress in children with burns
Oxidative stress is the imbalance between the system generating oxygen free radicals and endogenous enzyme
systems. Antioxidant protection is an important pathogenic factor in the development of systemic inflammatory response
(SIRS) which leads to potential multiple organ dysfunction syndrome (MODS) and multiple organ failure (MOF). MODF
represents a clinical-biological condition that occurs after an agresion (burn, trauma, infection etc.) and evolves with
progressive organic dysfunction, in many cases leading to death. For this reason it represents an increased interest for
the study of MODF evolution, which could benefit from a more efficient approach in order to reduce the incidence of
complications initiated by oxidative stress.
Key words: septic complications, hemorrhage, septic shock, lipid peroxidation
Резюме: Окислительный стрессу детей с термическими ожогами
Окислительный стресс является дисбалансом между системой генерирующих свободные радикалы кислорода
и эндогенными ферментными систем. Антиоксидантная защита является важным патогенным фактором в развитии
системного воспалительного ответа с развития потенциального синдрома полиорганной недостаточности (MODS)
и полиорганной недостаточности (MOF). MODF является клинико-биологическим состоянием, которое возникает
после агрессии (ожоги, травмы, инфекции и т.д.) и развивается вместе с прогрессивной дисфункцией внутренних
органов, во многих случаях приводящей к смерти. По этой причине растущий интерес к изучению развития
MODF мог бы пользоваться более эффективным подходом для того, чтобы снизить частоту этого осложнения,
инициированную окислительным стрессом.
Ключевые слова: септические осложнения, кровотечения, септический шок, перекисное окисление липидов

Introducere
Cercetarea dată pornește de la cunoașterea rolului metaboliților activi ai oxigenului în patogenia sindromului de răspuns inflamator sistemic la o
agresiune traumatică, inclusiv la copii cu arsuri termice și postoperator [7]. Lucrarea și-a propus de a
estima un șir de markeri ai stresului oxidativ la etapele clinico-paraclinice la copiii cu arsuri termice și
ca indicator de prognostic cu valoare predictivă asupra riscului de insuficiență organică, în special, la

bolnavi cu evoluție complicată prin sepsis [16]. Implicarea unor astfel de indicatori prezintă un interes
special în cazul pacientului cu arsuri termice cu un
risc suplimentar de complicații septice, hemoragii, a
depresiei imune și evoluției însăși a traumatismului
(fig.1, 2) [15].
Efectul cel mai studiat al radicalilor derivaţi ai
oxigenului este implicarea lor în modificările oxidative ale acizilor graşi polinesaturaţi, fenomen cunoscut
sub denumirea de „peroxidarea lipidelor” și proteine-
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Figura 1. Copilul cu arsură termică gr. II, III AB,
suprafața arsurii 50%

Figura 2. După prelucrarea plăgilor
combustionale

le sunt, supuse procesului oxidativ sub acţiunea O2,
H2O2, NO [2, 14].
Modificările oxidative ale proteinelor variază în
funcţie de natura oxidantului şi de proteina studiată.
Procesul de peroxidare a lipidelor generează produse
moleculare stabile, cele mai importante fiind aldehidele toxice. Aceasta creează o bază de diseminare a substanţelor toxigene ale peroxidării lipidelor.
Ultimele reacţionează cu grupările SH din glutation, cisteină, proteine, cu grupările amino- ale unor
aminoacizi şi inhibă activitatea enzimelor, cu diverse
efecte asupra celulelor şi țesuturilor [6, 12, 17].
Astfel, leziunile în stadiul primar al arsurilor majore, complicate cu şoc şi sepsis grav, se centrează
pe microcirculaţie, iar peptidele cu masă moleculară
medie (PMM) activate se agreghează şi aderă la epiteliu, eliberând mediatori care sunt capabili să afecteze microvascularizaţia. În fazele tardive ale sepsisului combustional şi ale şocului septic are loc alterarea
macrofagelor capabile să secrete peste 100 de produse diferite, ce joacă un rol crucial în declanşarea unor
cercuri vicioase ce provoacă leziuni celular-organice.
Studiile recente concluzionează că radicalii liberi,
derivaţi ai oxigenului și azotului, sunt consideraţi mediatori foarte importanţi în leziunile tisulare după episoadele de ischemie, reperfuzie şi şoc septic [5].
Mecanisme fundamentale ale generării de radicali liberi ai oxigenului în arsurile grave sunt: dereglarea circuitului sanguin şi a microcirculaţiei, hipoxia, intoxicaţia endogenă, infecţia etc. În faza acută
a leziunii termice, pe fondalul creşterii permeabilităţii
vasculare şi a sechestrării plasmei în spaţiul interstiţial, se asociază hipovolemia absolută şi relativă și centralizarea circulaţiei sanguine. Ultima are rol adaptiv,
aprovizionând fluxul sanguin adecvat în organele
prioritare (creier, inimă, plămâni), dar simultan duce
la tulburarea circulaţiei sanguine regionale şi periferice. Accentuarea tulburării microcirculaţiei este însoţită de hipoxia tisulară, activarea glicolizei anaerobe,
formarea radicalilor liberi ai oxigenului (RLO), care

declanşează procesele de oxidare cu radicali liberi,
cu afectarea ulterioară a membranelor celulare şi,
drept consecinţă, moartea celulară. Astfel de reacţii
oxidative duc la formarea metaboliţilor toxici, inclusiv a produșilor de oxidare a lipidelor (POL), care în
normă sunt neutralizaţi de către sistemul antioxidant
multiplu al organismului (SAO). Un rol important
în declanşarea stresului oxidativ îl are şi factorul
microbian. Eliberarea masivă în circuitul sanguin a
lipozaharidelor microbiene conduce la activarea neutrofilelor şi macrofagelor, cu formarea radicalilor
liberi ai oxigenului (O2, H2O2, NO2, peroxizi), cât și
a anionului hipoclorit (OCl-), care acționează asupra
membranelor biologice, deteriorându-le [1, 11].
Astfel în patogenia arsurilor termice un loc important îl deţin procesele induse de radicalii liberi.
Ţesuturile supuse acţiunii termice sunt o sursă puternică de radicali liberi, declanşând o multitudine de
reacţii în lanţ de peroxidare a lipidelor. Intensitatea
peroxidării lipidelor corelează cu severitatea stării
pacientului şi depinde de gravitatea hipoxiei, care se
dezvoltă ca urmare a reducerii ventilaţiei şi microcirculaţiei. Produșii de peroxidare a lipidelor sunt compuşi extrem de toxici şi duc la sporirea în volum a
mitocondriilor, decuplarea fosforilării oxidative, inactivarea enzimelor tiolice implicate în respiraţie şi
glicoliză; se dereglează sinteza adenozinei în celule,
se intensifică procesele de oxidare a grupelor sulfhidrilice ale proteinelor. Deteriorarea ADN-ului celular
poate încetini sau chiar opri diviziunea, proliferarea şi
creşterea celulară, poate mări permeabilitatea membranelor biologice [3, 13].
Deteriorarea membranelor lizozomale de către
produșii de peroxidare a lipidelor promovează activarea hidrolazelor lizozomale, enzimelor proteolitice, care lezează celulele, cu formarea diferitor substanţe toxice (molecule cu masa moleculară mare,
medie şi mică).
Este confirmat faptul că stresul oxidativ în traumatismele termice au la bază: tulburarea circuitului
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sanguin şi a microcirculaţiei, hipoxia, intoxicaţia
endogenă, răspândirea microbiană, hiperproducţia
de RLO şi intensificarea proceselor POL epuizarea
SAO şi dezvoltarea insuficienţei antioxidante stres
oxidativ. Utilizarea în arsurile grave a preparatelor cu acţiuni antihipoxante, antioxidante, membranostabilizante ar reduce reacţiile patogenetice
[4, 9, 10].
Material și metode
Grupul de studiu cuprinde 40 de copii cu vârsta
0-5 ani cu arsuri termice, care s-au aflat la tratament
în secţia combustii și chirurgie plastică reparatorie a
IMSP Institutul Mamei și Copilului, Catedra chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică a IP USMF
,,Nicolae Testemiţanu” și laboratorul biochimie al IP
USMF ,,Nicolae Testemiţanu”.
Criteriile de admitere a pacienţilor în lotul de studio au fost:
- vârsta copiilor (0–5 ani);

- internarea în termen de maximum 72 ore de la
accidentul combustional;
- leziunea termică – cauză a adresării;
- suprafaţa arsurii mai mare de 10% din suprafaţa
corporală, sau arsură în zone şocogene;
- profunzimea arsurii – gradele II, IIIA,B și IV.
Pentru evaluarea intensității procesului inflamator și gradului de alterare a membranei celulelor, ca
factor de prognostic, au fost studiați următorii markeri biochimici în serul sanguin (tab. 1, 2).
Tabelul 1
Markerii biochimici special selectați
în evoluția clinică a arsurilor termice
Markerii
biochimici
Oxidarea peroxidică
a lipidelor și protecția
antioxidantă

Total
Nr.
investigații
pacienților
biochimice
40

1848

Tabelul 2
Indicii biochimici
Nr.

Markerii biochimici
Oxidarea peroxidică a lipidelor și
protecția antioxidantă:
 Produșii nepolari, hidrofobi de oxidare
peroxidică a lipidelor în faza hexanică

Indicii

- HPL-timpurii sau dienele conjugate (DC);
- HPL-intermediari sau cetodiene (CD);
- HPL-tardivi sau trienele cuplate de tipul bazelor Schiff
(TC).

 Produșii polari, hidrofili de oxidare peroxi- - HPL- timpurii sau dienele conjugate (DC);
dică a lipidelor din faza izopropanolică
- HPL-intermediari sau cetodiene (CD);
- HPL-tardivi sau trienele cuplate de tipul bazelor Schiff
(TC).

Rezultate și discuții
Rolul peroxidării lipidelor la copiii de vârsta 0‒5
ani cu arsuri termice a fost și rămâne o problemă importantă. Actualmente, lipseşte abordarea argumentată ştiinţific în ceea ce priveşte evaluarea stării oxidării peroxidice a lipidelor în plagă şi influenţa asupra
acestor procese a remediilor terapeutice pentru tratamentul topic, cât şi eficienţa preparatelor utilizate în
tratamentul local al plăgilor la pacienţii cu arsuri şi
consecinţele acestora [18, 19].
Datele cu privire la concentrația produşilor POL
în plasma sanguină, a lotului-martor şi bolnavilor cu
traumă termică gravă sunt elucidate în figura 3.
Rezultatele studiului demonstrează prezența modificărilor veridice în concentrația produșilor nepo-

lari, hidrofobi (faza hexanică), cât și în a celor polari,
hidrofili (faza izopropanolică) (fig. 3) a peroxidării
lipidelor la toate etapele clinico-evolutive ale traumatismului termic. Cercetările noastre au relevat creșteri
ale concentrației HPL‒timpurii și HPL‒intermediari
nepolari în faza hexanică la toate etapele clinico-evolutive ale bolii (fig. 3). Conținutul HPL‒tardivi nu s-a
modificat, cu excepția etapei de internare, în care s-a
stabilit o diminuare statistic concludentă a valorilor
acestui indice. Cercetările ne confirmă la rolul cauzal
al radicalilor O2 în mecanismul de distrugere celulară
în arsurile termice la copii.
În faza izopropanolică s-a constatat creșterea
concentraţiei HPL‒timpurii și HPL‒intermediari
polari în faza toxemiei şi la externare, iar nivelul
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Fig. 3. Starea sistemului de oxidare peroxidică
a lipidelor din plasma sanguină a pacienţilor cu
traumă termică la cele trei etape clinico-evolutive,
faza hexanică
HPL‒tardivi polari în această fază a scăzut veridic la
toate cele trei etape: septico-toxemie, preoperator și
la externare, fapt ce poate fi explicat prin creșterea
vitezei de metabolizare a acestora (fig. 4). Produsele
de peroxidare a lipidelor, în special, a HPL‒intermediari, ce conțin grupări carbonilice, pot declanșa atât
perturbări celulare și intracelulare, cât și deteriorarea
membranelor celulare (reticulul sarcoplasmatic și
mitocondriile), având drept consecință ce rezultă în
afectarea pompelor de calciu, decuplarea fosforilării
oxidative, necrozarea celulelor, creșterea nivelului
citokinelor proinflamatorii și al moleculelor de adeziune. S-a constatat, că la copiii cu vârsta 0-5 ani cu
arsuri termice se constată prezența unui grad de stres
oxidativ exprimat prin creșterea peroxidării lipidice.
Această creștere a lipoperoxidării sistemice, apreciată
prin studierea markerilor stresului oxidativ, este justificată de scăderea activității sistemelor antioxidante
enzimatice și de depresie imună.
Concluzii
1. În contextul modificărilor menționate, putem
afirma că radicalii liberi ai oxigenului sunt mediatori
celulari foarte importanți ai producerii leziunilor țesuturilor, rezultând disfuncții organice, la unii pacienți ‒ ireversibile și, pot condiționa chiar decese, ca
rezultat al modificărilor microvascularizării și avansării necrozei celulelor deja afectate prin arsuri termice. Nivelul de severitate al tulburărilor sistemelor
şi organelor rezultă nu numai din gravitatea traumatismului, ci şi din tratamentul complex multimodal.
2. Creșterea constantă și precoce a concentrației
MDA serice poate servi un argument în favoarea folosirii acestui marker al peroxidării lipidice, ca indicator de prognostic privind riscul dezvoltării MODS
și ar justifica tentativa de profilaxie antioxidantă în
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Fig. 4. Starea sistemului de oxidare peroxidică a
lipidelor din plasma sanguină a pacienţilor cu
traumă termică la cele trei etape clinico-evolutive,
faza izopropanolică
scopul reducerii stresului oxidativ la pacienții cu arsuri termice.
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EFECTELE OXIDULUI NITRIC ȘI LACTATULUI ÎN EVOLUȚIA CLINICĂ
A ARSURILOR TERMICE LA COPII
Jana Bernic ‒ dr. hab. în med., prof. univ.,
Olesea Prisăcaru ‒ dr. în med., as. univ.,
USMF „Nicolae Testemiţanu”
prisacaru_olesea@mail.ru
Rezumat
Teoria reacţiei sistemice postagresive şi a şocului este extrem de complexă, construindu-se pe concepte din întreaga
fiziologie şi fiziopatologie, de la înţelegerea funcţiilor, reglărilor şi leziunilor celulare până, la ansamblul funcţiilor şi
dezechilibrelor organelor, sistemelor funcţionale şi interacţiunilor patologice reciproce, având ca rezultat final instalarea
insuficienţei multiorganice. Se poate afirma că oxidul nitric (NOˉ) este implicat în fiziopatologia şocului, sepsisului şi
sindromului MODF.
Cuvinte-cheie: oxidul nitric, lactat, arsură termică, şoc combustional
Summary: Effects of nitric oxide and lactate on the clinical evolution of burns in children
The theory of postagresive systemic reaction and shock is extremely complex, is build on concepts of the physiology
and pathophysiology of the functions, regulation and cellular damage, the set of functions and organ imbalances, functional
systems and mutual pathological interactions with evolution to multiple organ failure. It can be argued that nitric oxide
(NO ˉ) is involved in the pathophysiology of shock, sepsis, MODF syndrome.
Key words: nitric oxide, lactate, thermal burn, shock combustion
Резюме: Влияние оксида азота и лактата на клиническое течение термических ожогов у детей
Теория посттравматической системной реакции и шока является чрезвычайно сложной, опираясь на
концепциях физиологии и патофизиологии, от понимания функций регуляции и клеточного повреждения к
множественному нарушению функций органов, функциональных систем и патологических взаимодействий с
наступлением окончательного результата - полиорганной недостаточности. Можно утверждать, что оксид азота
(NO ˉ ) участвует в патофизиологии шока, сепсиса, синдрома MODF.
Ключевые слова: оксид азота, лактат, термический ожог, ожоговый шок

Introducere
Oxidul nitric (NOˉ) este un gaz solubil, sintetizat
din L-arginină, oxigen molecular şi NADPH prin
acţiunea enzimei nitric oxid sintetaza (NOS) [1].
Există două tipuri de NOS: 1) calciu-dependentă,
care există în celulele endoteliale şi neuroni, unde, în

prezenţa calmodulinei, ionii de calciu cresc producţia
de NOˉ; 2) din macrophage, care începe sinteza NOˉ
la simpla activare a celulei induse de citokine sau
de alte substanţe, dar fără intervenţia calciului. NOˉ
produs de macrofage are efect citotoxic asupra unor
microbi. Efectul cel mai important este de relaxare
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a fibrelor musculare netede din vasele sangvine,
determinând vasodilataţie. În şocul septic, creşte
producţia de NOˉ ce explică vasodilataţia periferică
masivă şi tulburările cardiovasculare (fig.1).

Figura 1. Copilul 2 ani, 4 luni, cu arsură termică
gr. II-III AB, suprafaţa arsurii 30%
Reacţia sistemică postagresivă este principial
monotonă, nespecifică, având un set comun de caracteristici fiziopatologice, modelate de proprietăţile
specifice ale agentului agresor. La acestea se asociază condiţiile funcţionale preexistente ale organismului-victimă: rezerva funcţională a sistemelor
funcţionale şi, din ce în ce mai bine înţeles, factorul
genetic [6].
Reacţia sistemică postagresivă cuprinde componentele neuroendocrină şi inflamatorie sistemică, cu
impact funcţional asupra tuturor organelor şi sistemelor organismului [7].
Componenta infecţioasă acţionează primar, fiind
trigger-ul reacţiei sistemice postagresive, sau complică evoluţia unui răspuns inflamator sistemic de origine noninfecţioasă. Astfel, infecţia acţionează ca o
„a doua lovitură” patogenă asupra bolnavului critic
traumatizat, ars, cu insuficienţă hepatică acută fulminantă, pancreatită acută, ca rezultat al infecţiei plăgilor, căilor respiratorii în condiţiile protezării acestora
şi ventilaţiei mecanice, translocaţiei bacteriene de la
nivelul tractului digestiv cu bariera mucoasă compromisă [3, 8, 13].
Oxidul nitric reacţionează cu fierul feros al grupărilor hem din structura moleculelor proteice, rezultatul fiind activarea sau inactivarea funcţiei acestor
proteine. O ţintă foarte importantă este guanilatciclaza solubilă. În urma fixării NOˉ pe această enzimă,
rezultă mesagerul secund intracelular cGMP, care iniţiază lanţul de evenimente moleculare al vasorelaxării
NO‒dependente. O altă ţintă importantă o reprezintă
citocrom-c-oxidaza (complexul IV) din lanţul transportor de electroni mitocondriale, asupra căreia exer-
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cită efect inhibitor. NOˉ acţionează limitativ asupra
propriei sinteze, inhibând nitricoxid-sintetazele [19].
Concentraţiile fiziologice ale NOˉ sunt de ordinul nM, în aceste condiţii fiind relativ slab reactiv.
În cursul proceselor inflamatorii, concentraţiile NO
ating valori de ordinul microM, fiind înalt reactiv. În
urma reacţiei cu radicalii liberi ai oxigenului, rezultă
NO2, N2O2, peroxinitritul (ONOO-) [2]. Aceşti compuşi modifică structura proteinelor şi lipidelor prin
nitrare şi nitrozilare. Reacţia cu grupele tiolice duce
la formarea nitrozotiolilor [22].
Peroxinitritul intră în reacţie cu enzimele mitocondriale, catalaza, canalele ionice, receptorii şi
proteinele de semnalizare celulară, factorii de transcripţie. În urma reacţiei cu radicalii peroxil, NOˉ limitează peroxidarea lipidelor. Peroxinitritul iniţiază
direct peroxidarea lipidelor şi modificarea lipoproteinelor cu densitate mică [12].
Există o diferenţă semnificativă a raportului
aport/consum de oxigen la nivel celular/mitocondrial
între şocul septic şi şocurile hipovolemic şi cardiogen. În şocul septic, în faza hiperdinamică, aportul
de oxigen la nivel tisular este crescut, dar utilizarea
celulară ‒- limitată. Această condiţie fiziopatologică
de incapacitate mitocondrială de utilizare a oxigenului este denumită „hipoxie citopatică”. În patogeneza
hipoxiei citopatice sunt implicate: inhibarea piruvatdehidrogenazei, inhibarea citocromoxidazei sub acţiunea oxidului nitric, inhibarea enzimelor mitocondriale sub acţiunea peroxinitritului, modificarea activităţii enzimei PARP‒1 (poly-ADP-ribose polymerase
family, member 1) nucleare.
Meterial şi metode
Cercetările ştiinţifice au fost efectuate în cadrul
secţiei combustii şi chirurgie plastică reparatorie a
IMSP Institutul Mamei şi Copilului, Catedrei chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică a IP USMF
,,Nicolae Testemiţanu”, Laboratorului biochimie al IP
USMF ,,Nicolae Testemiţanu”.
În studiul dat au fost incluşi pacienţi cu vârsta 0-5
ani, cu arsuri termice de gradul II, III A-B, IV. Suprafaţa arsurii a fost mai mare de 10% din suprafaţa
corporală. În lotul dat au fost evaluaţi 40 pacienţi.
Pentru evaluarea intensităţii procesului inflamator şi gradului de alterare a membranei celulelor, ca
factor de prognostic, au fost studiaţi următorii indicii
biochimici ai intoxicaţiei endogene, hipoxiei şi creşterii permeabilităţii celulare în serul sanguin:
1. NO-oxidul nitric,
2. Lactatul.
Rezultate şi discuţii
Oxidul nitric (NOˉ) joacă un rol important în sepsis şi politraumatisme [14, 15]. Studiul denotă că în
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arsurile termice NOˉ este crescut. Nitratul şi nitritul
sunt crescuţi de 2,5 ori. NO se formeaza din arginina prin enzima NOS (NO sintaza). Există trei forme
de NOS: nNOS (neuronal NOS), eNOS (endotelial
NOS) şi iNOS (inductibila NOS).
Enzimele izoforme sunt induse de citokine şi
produşi bacterieni. IL-1 este crescută în arsurile
cutanate asociate cu leziunile inhalatori și induce
sinteza iNOS [20]. Transferul endotoxinei din intestin are loc după arsurile cutanate însoțite de leziuni inhalatorii [16, 17]. Ambele, IL-1 si endotoxina
cresc sinteza NF-KB care induce sinteza iNOS, care
catalizează producția de NOˉ și, în prezența unui
substrat poate sintetiza O2‾ (superoxid). Formarea
NOˉ în plămâni determină pierderea vasoconstricției hipoxice, proces care deviaza fluxul sanguin de
la alveolele neventilate şi neperfuzate la alveolele
care sunt ventilate şi perfuzate [18]. Când se pierde
HPV, apare vasodilataţia în zonele neventilate producând modificări ale raportului ventilaţie/perfuzie
şi hipooxigenare. În concentraţie mare NOˉ devine
factor proinflamator şi citotoxic prin reacționarea cu
O2ˉ pentru a forma un produs toxic (peroxynitrite)
ONOOˉ20, care poate oxida alte molecule şi produce radicali hidroxil [10]. Peroxinitritul poate leza
membrana alveolocapilară rezultând edem pulmo-

nary adiţional. Peroxinitritul se găsește în căile aeriene şi parenchimul pulmonar. L-arginina este scăzută după arsuri şi inhalaţia fumului [11]. În cazul
scăderii argininei, NOS produce O2ˉ care produce
leziuni tisulare. Arginina exogena ameliorează funcţia pulmonară în cazul arsurilor pulmonare asociate
cu arsuri cutanate. iNOS este implicat în patogeneza
ALI. Acest lucru a fost obţinut cu L-NAME (NG-nitro-L-arginine methylester) un non selectiv inhibitor, și ulterior cu MEG (mercaptoethyl-guanidina)
inhibitor specific iNOS. Inhibitorul iNOS ameliorează funcția pulmonară (schimbul gazos şi permeabilitatea vasculară). Există discuții dacă inhibția
este benefică sau dăunătoare, și dacă NOˉ trebuie
suprimat şi ce isoformă trebuie stimulată. Inhibitorul nespecific NOS inhibă toate izoformele de NOS
inclusiv eNOS care afectează funcția cardiacă [9].
Isoformele de NOS sunt expresia unui tip de traumatism. Inhibiția selectivă a izoformelor are importanță în managementul MODS. iNOS domină patologia leziunilor combinate dintre arsurile cutanate şi
leziunile inhalatorii. nNOS are rol în patologia sepsisului pulmonary [4, 5].
În cadrul cercetării s-a stabilit o creştere statistic veridică a concentraţiei de NO la toate etapele
clinico-evolutive, la copiii cu arsuri termice: în sta-

Figura 2. Nivelul oxidului nitric în plasma sanguină în evoluţia clinică a arsurilor termice

Figura 3. Nivelul lactatului în plasma sanguină în evoluţia clinică a arsurilor termice
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diul toxemiei ‒ cu +41%, postoperator ‒ cu +54%,
comparativ cu lotul-martor. Acest fenomen indică la
o hipoactivitate vasculară, disfuncţia miocardului,
necesitatea unui tratament specific de repleţie volemică, terapie inotropă şi vasomotorică de ameliorare
a oxigenării, cât şi analgezie adecvată şi reechilibrare
acido-bazică (fig.2).
În formele grave, complicaţii cu stare septică,
dezechilibre metabolice, s-a constatat majorarea nivelului de lactat la toate etapele evoluţiei bolii (la
internare +153%, la externare +84%, în comparaţie
cu lotul-martor) (fig. 3.).
Concluzii
Aceste date sugerează că în şocul combustional, la
copilul cu arsură termică, are loc o creştere a NOˉ cauzată şi de bacteriile gram-pozitive şi gram-negative,
care au fost identificate la pacienţii luaţi în studiu. De
asemenea, formarea în cantitate mare de NOˉ în musculature netedă la nivelul vaselor, este cauza hipoactivităţii vasculare (vasoplegie) la agenţii vasoconstrictori exogeni şi endogeni. Putem conchide că cercetările
noastre sugerează că NO este un mediator central al
perturbărilor hemodinamice din şocul combustional.
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MODIFICĂRI ALE INDICILOR SISTEMULUI DE PROTECȚIE
ANTIPEROXIDICĂ ÎN EVOLUȚIA CLINICĂ LA COPII
CU ARSURI TERMICE
Jana Bernic ‒ dr. hab. în med., prof. univ.,
Olesea Prisăcaru ‒ dr. med., asist. univ.,
IP USMF „Nicolae Testemițanu”
prisacaru_olesea@mail.ru
Rezumat
Concentrații anormale de proteine plasmatice, componente ale complementului, de leucocite distruse, de celule ale
mediatorilor imuni sunt prezente în arsurile termice. Și totuși, în momentul de față nu putem afrima cu certitudine gradul
de alterare tisulară bazându-ne doar pe studii tradiționale de rutină. Tehnicile de diagnosticare s-au dezvoltat și se utilizează și astăzi, dar prin anii ’90 ai sec.XX, datorită noilor studii privind evoluția arsurilor și acumulării unor experiențe
importante în chirurgie și diagnosticare, se impun noi abordări în fiziopatologia arsurilor.
Cuvinte-cheie: arsura termică, boala arșilor, indici biochimici
Summary: Laboratory changes of the antiperoxidic protection system in the clinical evolution of burns in
children
Abnormal concentrations of plasma proteins, components of the complement of leukocytes destroyed immune cell
mediators are present in burns. And yet, at this moment we can not determine certainly the degree of tissue alteration by
studies relying only on traditional routine. Diagnostic techniques have been developed and used today, but by the 90s of
XX century , thanks to new studies on the evolution of burns and accumulation of valuable experience in surgery and
diagnostics, new approaches are required in the pathophysiology of burns.
Key words: thermal burn, burn disease, biochemical indices
Резюме: Изменения показателей антипероксидной системы в клинической эволюции термических
ожогов у детей
Нарушение концентрации белков плазмы, компонентов комплимента, разрушение лейкоцитов и иммунных
клеток, все это присутствует при термической травме. И все же, на данный момент момент мы не можем с уверенностью определить степень разрушения тканей, полагаясь только на традиционно-рутинные методы исследования. Были разработаны диагностические методики, которые используются сегодня , но к 90-м годам ХХ века,
благодаря новым исследований по эволюции ожогов и накоплению ценного опыта в хирургии и диагностике,
необходимы новые подходы к патофизиологии ожогов.
Ключевые слова: термический ожог, ожоговая болезнь, биохимические показатели

Introducere
Pacienţii cu arsuri severe prezentă modificări fiziopatologice multisistemice majore. Dezechilibrele
fiziopatologice includ hipovolemia severă, secundară
pierderii de plasmă, hipermetabolismul şi disfuncţia
imunitară [3]. Acestea se asociază cu complicații septice, sindromul de insuficienţă multiorganică, având ca
trigger răspunsul inflamator sistemic şi infecţia. Astfel,
evoluția necontrolată a acestor fenomene poate duce la
instalarea MSOF şi a unor cazuri de deces [2].
Adesea, pacienţii cu arsuri severe prezintă tulburări de coagulare, ce variază de la hipocoagulare la hipercoagulare. Cascada coagulării are un rol evident în
sepsis, șocul septic, MODF. Tulburările de coagulare
asociază hemoragii digestive, meningo-cerebrale, ce
au la bază un șir de tulburări metabolice, ale hemodinamicii, neuropsihice, care deseori se asociază, la

unii pacienți, cu coma. Deocamdată, rolul coagulopatiei postcombustionale în apariţia insuficienţelor de
organe în arsurile termice la copii nu sunt pe deplin
studiate (fig.1) [1, 4].

Fig.1. Pacienta 2 ani, cu arsura termică
gr. II-III AB, suprafața arsurii 45%
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Pentru neutralizarea radicalilor liberi, organismul
elaborat pe parcursul evoluției mecanisme eficiente
care limitează efectele lor nocive și care includ un șir
de enzime și substanțe antioxidante.
Material și metode
Grupul de studiu a constat din 40 de pacienți cu
arsuri termice care s-au aflat la tratament în cadrul
secţiei combustii și chirurgie plastică reparatorie a
IMSP Institutul Mamei și Copilului, Catedrei chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică a IP USMF
,,Nicolae Testemiţanu”, Laboratorului biochimie al IP
USMF ,,Nicolae Testemiţanu”.
Pentru a evalua dinamica markerilor coagulării în
perioada precoce în evoluţia arsurilor severe şi pentru
a clarifica rolul modificărilor de coagulare în apariţia
insuficienţei de organ şi în prognosticul mortalităţii,
au fost investigaţi 40 de pacienţi cu arsuri severe, de
gradul IIIA sau IIIB, IV şi, cu suprafaţa arsurii mai
mare de 10% din suprafaţa corporală.
Pentru evaluarea intensității procesului inflamator și gradului de alterare a membranei celulelor, ca
factor de prognostic, au fost studiați următorii indici
biochimici ai sistemului de protecție antiperoxidică în
serul sanguin:
- AAT-hexan – activitatea antioxidantă totală din
compartimentul nepolar, hidrofob (faza hexanică);
- AAT-izopropanol – activitatea antioxidantă totală din compartimentul polar, hidrofil (faza izopropanolică);
- Transferina;
- Dipeptidele histidinice.
Rezultate și discuții
Datele expuse în figura 1 relevă o diminuare statistic concludentă (cu 38 ‒- 59%) a valorilor AAT
în mediul nepolar (faza hexanică) și o tendință de
creștere a nivelului AAT polari (faza izopropanolică) (fig. 3).
Dipeptidele histidinice, din care fac parte carnozina, homocarnozina, balenina și anserinele, sunt
niște dipeptide ce conțin histidină și care se conțin în
cantități considerabile în țesuturile excitabile, ca sistemul nervos și mușchii scheletici. Se consideră că
dipeptidele histidinice au o proprietate biologică unică – funcția de antioxidant intracelular hidrofil, care
protejează celulele de efectele nocive ale speciilor reactive ale oxigenului și, în special, acestea detoxifiază
compușii carbonilici.
Rezultatele de estimare a concentrației dipeptidelor histidinice în plasma sanguină la copiii cu arsuri
demonstrează creșterea nivelului acestora la toate etapele clinico-evolutive ale maladiei, fapt ce poate fi
privit ca o manifestare a mecanismelor de adaptare și
compensare (fig. 2).
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Fig. 2. Modificările indicilor sistemului de protecție
antiperoxidică, dipeptidelor histinice, în evoluţia
clinică a arsurilor termice
După cum se știe, dipeptidele histidinice manifestă funcții de protecție adițional rolului de antioxidant. Ele măresc durata vieții fibroblastelor în cultură,
distrug celulele transformate, protejează celulele de
acțiunea aldehidelor, inhibă glicarea proteinelor (formarea croslincurilor cu grupele carbonile și ADN/
proteine). Numeroase studii au demonstrat, atât la
nivel de țesuturi, cât și de organe, deoarece ele posedă nu numai proprietăți puternice antioxidante, dar
și specifice: neurotransmițători, modularea activității
enzimatice și chelatori de metale grele.
Studiul nostru a demonstrat că, la copiii cu boala arșilor, a crescut nivelul transferinei plasmatice la
toate etapele clinico-evolutive ale bolii, dar numai
valorile înregistrate la internare, în faza de toxemie,
și la externare au fost statistic relevante (+9% față
de lotul-martor; p<0,05) (fig. 3). Creșterea nivelului
transferinei poate fi privită drept o reacție de răspuns
la leziunea termică, ce contribuie la creșterea rezistenței nespecifice a organismului.
Este demonstrat faptul că, rolul fiziologic esențial
al transferinei este transportul fierului necesar pentru
activarea proceselor de proliferare și reînnoire celulară, stimularea sintezei proteinelor heminice, ce conțin
fier, în special, a ribonucleotidreductazei – enzimă
care catalizează sinteza dezoxiribonucleotidelor și
controlează sinteza ADN-ului celular.

Fig. 3. Modificările indicilor sistemului de protecție
antiperoxidică în evoluţia clinică a arsurilor termice
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Concluzie
Putem conchide că creșterea nivelului transferinei poate fi privită drept o reacție de răspuns la leziunea termică și la scăderea mecanismelor de apărare
antimicrobiană, fiind reprezentată și de neutropenie,
deoarece neutrofilele circulante sunt responsabile de
îndepărtarea bacteriilor din circulația sanguină.
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SCINTECOLOGRAFIA ŞI ROLUL EI ÎN DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL
AL DISFUNCŢIILOR DE TRANZIT ŞI EVACUARE INTESTINALĂ
LA COPII
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Rezumat
Autorii analizează un lot de 125 copii cu limit de vârstă 7-18 ani cu disfuncţie cronică de tranzit şi evacuare intestinală.
În calitate de test diagnostic obiectiv pentru evaluarea timpului tranzitului colonic s-a folosit scintecolonografia cu izotopul
Tc-99m- coloid. Rezultatele studiului au arătat că 70,4% din copiii cu disfuncţii intestinale aveau retardarea timpului tranzitului
intestinal pe cadrul colic. Dintre aceştea 50,0% sufereau de inerţie colonică, având timpul tranzitului de 2 ori şi mai mult, mai
prolongat, comparativ cu copiii sănătoşi. Retardarea tranzitului pe anumite segmente a cadrului colic a fost depistată la 31,8%
din copiii examinaţi. Printre aceştea figurau copiii cu malformaţii anatomo-topografice antropomorfe de colon şi cei cu afecţiuni displastice a inervaţiei intramurale. În concluzie se constată informativitatea valoroasă a evaluării timpului tranzitului
colonic şi contribuţia ei la identificarea precoce a malformaţiilor anatomo-topografice de colon, ca factor cauzal a disfuncţiilor
digestive. Testul respectiv permite selectarea contingentului de bolnavi, care necesită aprofundarea investigaţiilor paraclinice
cu implementarea metodelor neurofiziologice şi imunohistochimice.
Cuvinte-cheie: scintecolonografia, timpului tranzitului colonic, disfuncţie de tranzit şi evacuare intestinală
Summary: The role of scinticolonography in the differential diagnosis of large bowel transit and evacuation
disturbances
In the paper the results of study of the duration of fecal transit though the colon in 125 children aged between 7 an 18
years with large bowel transit and evacuation disturbances are presented. The method of scinticolonography with Tc-99mcolloid isotope was used. The study results revealed the slowdown of the large bowel transit time in 70,4% of examined
children. 50% of these children suffered from functional inertness of the colon with two folds and more increasing of the
transit time comparing with normal. The segmental transit disturbances were discovered in 31,8% of examined patients,
in which the anthropomorphous anatomo-topographic pathology and intramural innervation disturbances of the colon
predominated. The authors consider this method of examination rather informative and useful in the differential diagnosis
of the causes of large bowel dysfunctions in children.
Key words: scinticolonography, bowel transit time, bowel transit dysfunctions
Резюме: Роль сцинтиколонографии в дифференциальной диагностике нарушений транзита и эвакуации толстого кишечника у детей
В статье представлены данные исследования продолжительности толстокишечного транзита у 125 детей
в возрасте от 7 до 18 лет с дисфункциями транзита и эвакуации кишечного содержимого. Использован метод
сцинтиколонографии с применением изотопа Тс-99m - коллоид. Результаты исследования выявили замедление
времени транзита по толстому кишечнику у 70,4% обследованных детей. Из них 50,0% страдали функциональной толстокишечной инертностью с превышением времени транзита в два раза и более по сравнению с нормой.
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Сегментарные нарушения транзита выявлены у 31,8% из обследованных детей, среди которых преобладало антропоморфная анатомо-топографическая патология и нарушение интрамуральной иннервации толстой кишки.
Авторы считают этот метод исследования весьма информативным и полезным в дифференциальной диагностике
причин дисфункций толстого кишечника у детей.
Ключевые слова: сцинтиколонография, время толстокишечного транзита, дисфункции транзита и эвакуации
кишечника

Introducere. Determinarea timpului tranzitului
colonic (TTC) prezintă un test diagnostic valoros pentru diferenţierea formelor colonice de cele terminale a
disfuncţiilor de tranzit şi evacuare intestinală la copii
[1, 3, 4, 5, 10, 12]. Aprecierea TTC este posibilă prin
utilizarea markerilor radioopaci solizi sau folosirea
radioizotopilor [2, 6, 7, 8, 13, 14]. Cercetările efectuate de Kamm M.A. [6] demonstrează că metoda scintigrafică este cea mai favorabilă, suficient accesibilă
şi, totodată, însoţită de o iradiere minimală a pacientului. Deaceea aplicarea ei este optimală în evaluarea TTC la copiii cu disfuncţie de tranzit şi evacuare
intestinală. Roberts J. P. et al. [9] au constatat, că la
subiecţii constipaţi, bolul scintigrafic avansează în direcţie caudală lent, prezentând un centru geometric
cu activitate scintigrafică înaltă. Spre deosebire de cei
bolnavi, la persoanele sănătoase, răspândirea pe cadrul colic a bolului scintigrafic este difuză şi rapidă,
provocând o activitate scintigrafică joasă şi uniformă.
Folosind Tc-99m Stivland T. [11] a constatat că în anomaliile de inervaţie intramurală, leiomiopatia primară
şi afecţiunile neurofiziologice segmentare sau centrale a sistemului nervos, TTC se caracterizează printr-o
inerţie pancolonică sau segmentară. După Ure B.M.
et al. [13] toţi copiii cu malformaţii neuronale intestinale congenitale (heterotopia plexului submucos şi
intermuscular, imaturitatea ganglionară, DNI tip B şi
aganglionoză) aveau TTC prolongat. Autorii consideră că estimarea duratei tranzitului colonic rămâne
un factor important în selectarea pacienţilor cu disfuncţii digestive pentru organizarea managementului
diagnostic şi de tratament medico-chirurgical etiopatogenic corect adaptat. Verificarea duratei TTC în disfuncţiile digestive sindromale la copii prezintă interes diagnostico-curativ deosebit prin faptul că metoda
respectivă obiectiv argumentează dacă are de suferit
tranzitul sau evacuarea intestinală, momentul oportun
pentru asigurarea unui tratament medico-chirurgical
maximal efectiv a patologiei în cauză.
În concordanţă cu datele de literatură problema
alterării TTC în anomaliile anatomo-topografice de
colon rămâne în continuare slab elucidată, prezentând în plan diagnostic o lacună informativă pentru
verificarea anomaliilor dimensionale de colon, devierilor de coaliscenţă, poziţie şi fixaţie a cadrului co-

lic. Faptul că aceste malformaţii congenitale de colon
sunt nedecelabile prin investigaţii obişnuite şi necesită implementarea noilor teste diagnostice este bine
cunoscut. În viziunea noastră estimarea TTC ar contribui la soluţionarea optimală şi precoce a problemei
legate de verificarea prezenţei şi localizării concrete
a patologiilor organice de colon cu realizarea clinică
în disfuncţii cronice de tranzit şi evacuare intestinală.
Reieşind din cele prezentate mai sus scopul studiului a fost evaluarea informativităţii diferenţial
diagnostice a testării TTC cu Tc-99m – coloid pentru
verificarea precoce şi optimizarea tratamentului etiopatogenic individual adaptat a patologiilor organice
de colon ce au cauzat disfuncţii de tranzit şi evacuare
intestinală la copii.
Material şi metode. Studiul s-a efectuat în baza
evaluării clinico-paraclinice generale şi speciale, inclusiv TTC cu Tc-99m-coloid, la 125 copii ce sufereau de
disfuncţie cronică de tranzit şi evacuare intestinală, rebelă la tratament medical. Toţi pacienţii au fost internaţi
în secţia de chirurgie toraco-abdominală a Centrului
Naţional de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu”
IMSP IM şi C pe perioada anilor 2010-2014. Criteriile
de includere în lotul de studiu au fost: limita de vârstă 7-18 ani; durata disfuncţiei digestive de tranzit şi
evacuare intestinală ≥ 6 luni; lipsa eficienţii curative
la tratamentul medical complex pe parcurs a 2-3 cure;
lipsa în anamneză a intervenţiilor chirurgicale pe cardul colic; copiii la care examenul clinico-paraclinic
general, irigografia şi celelalte metode paraclinice de
evaluare nu puneau în evidenţă cu certitudine maladia
ce a condiţionat colostază cronică; copiii al căror statut
psihoemoţional corespundea cenzului de vârstă.
Metodologia examenului prevedea administrarea
dejunului scintigrafic (terci de grâu + Tc-99m-coloid)
fără o pregătire specială a tractului digestiv, cu evaluarea ulterioară a TTC segmentar şi total, eşalonat
în timp (până la 52±5 ore) pe următoarele 3 zone de
interes: colonul drept (CD); colonul stâng (CS); aria
rectosigmoidală (ARS). Segmentul de colon drept
includea intestinul cec şi ascendent, joncţiunea hepatocolică şi partea dreaptă a colonului transvers. În
cadrul colonului stâng a fost inclusă partea respectivă a colonului transvers, joncţiunea lienală, segmentul descendent şi sigmoidul. Aria rectosigmoidală
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subînţelegea zona rectosigmoidală şi ampula rectală.
Zonele de interes au fost selectate reieşind din ipoteza de lucru conform căreia anomaliile anatomo-topografice antropomorfe de colon, în funcţie de localizarea lor, modifică TTC pe segmentul respectiv.
Prolongarea stocării conţinutului scintigrafic pe aria
rectosigmoidală indică la retardarea evacuării conţinutului ampulei rectale (bloc infrarectal), iar întârzierea tranzitului pe tot parcursul intestinului gros
semnalează inerţia cadrului colic.
Condiţia de bază pentru efectuarea acestui studiu
este dotarea tehnică a instituţiei cu gamma-cameră şi
izotop Tc-99m-coloid.
Analiza statistică a materialului cu aprecierea veridicităţii diferenţei valorilor medii (P) s-a efectuat în
baza criteriului Fischer-Student.

Rezultate şi discuţii. Valorile medii ale timpului tranzitului colonic obţinute în urma acestui studiu
sunt prezentate în tabelul 1. Analiza datelor prezentate în tabelul 1 relevă retardarea timpului tranzitului
colonic la 70,4% din copiii cronic constipaţi luaţi în
studiu. Ceilalţi (29,6%) aveau durata pasajului intestinal normală. Din 88 copii cu TTC prolongat, 50,0%
manifestau inerţie funcţională totală de colon, durata
pasajului colonic depăşind norma de două ori (52,7
±1,4 ore faţă de 28,8 ±1,5 ore). De regulă, dereglările de tranzit şi evacuare intestinală la aceşti copii
purtau un caracter disfuncţional. Specific pentru pacienţii cu inerţie totală a cadrului colic era derularea pe
fondalul colostazei cronice a patologiilor sistemului
hepato-biliar, gastroduodenal, neuroendocrin şi altor
afecţiuni enterice.

Tabelul 1
Valorile medii ale timpului tranzitului colonic la copiii cu disfuncţii digestive de tranzit
şi evacuare intestinală
Nr.
1
2
3
4

Segmentul de colon
Colonul drept
Colonul stâng
Aria rectosigmoidală
Timpul total al tranzitului
colonic

Lotul de studiu
M ± m (ore)
22,4 ± 1,4
24,3 ± 1,3
38,5 ± 1,6

n

Marja de eroare

12
14
13

Martori
M ± m (ore)
7,8 ± 1,6
8,9 ± 1,5
12,7 ± 1,2

15
13
16

P<0,001
P<0,001
P<0,001

14

28,8 ± 1,5

52,7 ± 1,4

44

P<0,001

n

Monitorizarea distribuirii pe segmente de colon a bolului scintigrafic denotă că 31,8% din copiii
evaluaţi aveau TTC prolongat pe anumite segmente
(colostază cologenă), iar 18,2% pezentau afecatare
procesului de evacuare a conţinutului intestinal din
zona rectosigmoidală (colostază terminală). Deci, informaţia obţinută demonstrează că, 81,8% din copiii
ce manifestau colostază cronică sufereau de patologii a cadrului colic şi numai 18,2% - de afecţiuni infrarectale. Categorizarea pacienţilor cu disfuncţii de
tranzit şi evacuare intestinală în baza TTC obiectiv
demonstrează că printre aceştia predomină copiii cu
disfuncţii segmentare şi totale de tranzit, funcţia de
evacuare a ampulei rectale fiind normală sau întârziată. După cum au arătat examinările multimodale
ulterioare a cadrului colic, retardarea TTC pe un anumit segment, are la bază o gamă largă de patologii
anatomo-topografice antropomorfe de colon, printre
care devieri dimensionale, de poziţie, fixaţie, coalescenţă şi combinate. În funcţie de localizarea şi caracterul lor anatomic avea de suferit traficul colonic
segmentar pe dreapta (17,0%) sau pe stânga (14,8%).
Malformaţiile congenitale localizate pe regiunea intestinului cec, ascendent, flexura hepatocolică şi partea dreaptă a segmentului transvers condiţionau depăşirea timpului tranzitului colonic pe dreapta de 2-3 ori

faţă de normă (22,4 ±1,4 faţă de 7,8 ±1,6 ore), marja
de eroare fiind autentică (P<0,001).
În conformitate cu rezultatele aceluiaşi examen
s-a constatat că localizarea anomaliilor congenitale
pe cadrul colonic stâng (colonul transvers pe stânga, flexura lienală, colonul descendent şi sigmoidul),
este însoţită de creşterea duratei tranzitului colonic pe
acest segment de 2,7 ori (24,3 ±1,3 faţă de 8,9 ±1,5
ore în grupa de control), autentic depăşind media copiilor sănătoşi (P<0,001). Această informaţie prezintă
nu numai interes teoretic, dar şi practic, permiţând
selectarea metodelor raţionale de evaluare clinico-paraclinică ulterioară şi tratament medico-chirurgical.
Analiza imaginilor scintigrafice ale cadrului colic la
copiii cu disfuncţii de tranzit şi evacuare intestinală
evaluaţi de noi demonstrează că centrul geometric al
masei scintigrafice are o deplasare caudală haotică. În
viziunea noastră imagistica scintigrafică este lipsită
de dezavantajele examenului irigoscopic şi irigografic, amplasarea poziţională şi dimensională pe diferite
segmente de colon, fiind reflectată real din punct de
vedere anatomo-topografic, deoarece izotopul Tc99m-coloid nu modifică fiziologia activităţii colonice
şi nici dimensiunile lui anatomice (figura 1 a, b, c).
Imaginile scintigrafice reprezentate în această figură
demonstrează coincidenţa creşterii TTC pe segmente-
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Fig. 1. Examenul scintecolonografic (A – bloc infrarectal cu retenţie cronică de tranzit,
B – dolicotransversus, C – cadrul colic după rezecţie de colon)
le cu devieri anatomice de dezvoltare. Anume aceste
anomalii, credem noi, contribuie sau chiar generează
retardarea TTC pe segmentul respectiv. După cum
ne-am convins pe parcursul anilor de studiu, variantele anatomice ale malformaţiilor de colon sunt numeroase. Clasificările anatomo-funcţionale existente
nu pot include în amploarea sa toată multitudinea de
devieri anatomice posibile, reflectând doar relativ
situaţia reală. Cu toate neajunsurile lor, clasificările
existente sunt foarte utile pentru clinicişti, ameliorând managementul de diagnostic şi tratament medico-chirurgical. Deoarece majoritatea malformaţiilor
respective de colon derulează clinio-evolutiv obscur
examenul TTC pune la dispoziţia medicului criterii
obiective care permit obiectivizarea lor. Bioptatele
colonice prelevate de noi în timpul intervenţiilor chirurgicale de corecţie pentru anomalii anatomo-topografice antropomorfe de colon demonstrează că în
toate cazurile devierile de poziţie, fixaţie, dimensionale şi combinate a cadrului colic sunt însoţite de
modificări histomorfologice limitrofe congenitale sau
secundar dobândite, cu afectarea ţesutului de suport,
straturilor musculare şi plexurilor neuronale intes-

tinale. Reieşind din durata bolii am constatat că, cu
vârsta aceste modificări se aprofundează prezentând
un pericol real pentru viaţa copilului. Din cele expuse rezultă importanţa aplicării precoce a metodei
aprecierii TTC pentru obiectivizarea malformaţiilor
anatomo-topografice la copii. Desigur, aprecierea
TTC la copiii cu inerţie de colon în baza evaluării
traficului coloidului Tc-99m prezenta unele dificultăţi
cauzate de perioada relativ scurtă de înjumătăţire a
activităţii scintigrafice a preparatului, fapt ce limitează perioada studiului până la 52,7 ±1,4 ore. În aceste
cazuri obţinerea informaţiei despre durata TTC poate
fi accelerată în baza propunerii noastre de a recurge
la aprecierea gradientului colorectal, care exprimă
raportul dintre volumul substanţei scintigrafice care
a atins cadrul colic (segmentul ilio-cecal), către volumul substanţei scintigrafice acumulate în ampula
rectală timp de 24 ore. În linii generale, valoarea gradientului de 90,5 ±3,2%, atestă un tranzit intestinal
adecvat, pe când indicele mai mic indică la retardarea
timpului tranzitului colonic. Metoda respectivă este
suficient de informativă pentru a ne expune pe marginea competenţei funcţionale a cadrului colic. Testarea
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poate fi aplicată la toate persoanele ce suferă de constipaţie funcţională pentru a verifica dacă durata TTC
este normală sau patologic modificată. Aici trebuie de
ţinut cont de faptul că manifestările clinice atribuite
dismotilităţii colonice, prezentate de bolnavii cu anomalii anatomo-topografice antropomorfe de colon, de
regulă sunt identice, motiv pentru care diferenţierea
patologiei în cauză devine o problemă de importanţă
clinică majoră. După cum au arătat rezultatele examenului clinico-paraclinic multimodal, în baza acestui
studiu, anume pe segmentele colonice cu motilitatea
scăzută îşi aveau sediul cele mai variate anomalii organice congenitale de colon. Desigur, existenţa lor
era suspectată în baza evaluării irigografice a cadrului
colic, însă numai scintigrafia obiectiv argumenta localizarea lor anatomo-topografică.
Important pentru strategia diagnostică şi curativă
în disfuncţiile de tranzit şi evacuare intestinală la copil este aprecierea duratei stagnării bolului scintigrafic pe aria rectosigmoidală. Procesul investigativ descris ne-a permis să constatăm că la 12,8% din copii
luaţi în studiu, timpul tranzitului colonic pe aria rectosigmoidală alcătuia 38,5 ±1,6 ore faţă de 12,7 ±1,2
ore la martori. În acelaşi timp s-a constatat că durata
tranzitului colonic pe celelalte segmente de colon era
normală. Acest fapt relevă o stagnare terminală a tranzitului intestinal, determinată de afectarea nemijlocită
a mecanismelor de evacuare a conţinutului intestinal
(actul de defecaţie). În astfel de cazuri considerăm
că, cauza dereglărilor disfuncţionale intestinale trebuie
căutată la nivelul formaţiunilor anatomo-fiziologice ce
asigură actul de defecaţie (segmentul recto-sigmoidal,
ampula rectală, aparatul neuromuscular de contenţie).
De menţionat şi faptul că parametrii ce reflectă
timpul tranzitului bolului scintigrafic pe segmentul
digestiv stomac - joncţiunea ilio-cecală la copiii cu
anomalii colonice este esenţial accelerat. În cazurile noastre centrul geometric a bolului izotopic atingând cadrul colic în 4,5±0,5 ore faţă de 8,5±0,5 ore
la martori (P<0,001). Remarcăm şi faptul că la unii
subiecţi centrul geometric a bolului scintigrafic atingea cadrul colic în 13-24 de ore după administrare. Această informaţie reflectă afectarea funcţiei de
tranzit la nivelul intestinului subţire, fapt ce explică
frecvenţa înaltă a comorbidităţilor cu localizare hepato-biliară, pancreato-duodenală şi enterică la acest
contingent de bolnavi.
În concluzie constatăm că evaluarea TTC oferă
o informaţie veridică despre devierile anatomo-topografice antropomorfe de colon şi contribuie la identificarea localizării lor. În acelaşi timp estimarea duratei
tranzitului colonic delimitează cu certitudine formele
cologene de cele proctogene a disfuncţiilor digesti-
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ve de tranzit şi evacuare intestinală. Este important
pentru clinicist faptul că retardarea TTC indică indirect la posibilitatea prezenţei afecţiunilor inervaţiei
intramurale a cadrului colic. Din aceste considerente,
contingentul respectiv de bolnavi necesită o evaluare
neurofiziologică şi imunohistochimică aprofundată a
substratului colonic.
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PROFILAXIA ŞI COMBATEREA PREOPERATORIE A ENTEROCOLITEI
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Rezumat
Articolul reflectă rezultatele examenului clinico-paraclinic multimodal al 52 nou-născuţi şi sugari cu maladia Hirschsprung. S-a constatat că 53,8% din ei suferă de enterocolită obstructivă, patologie ce influenţează la direct complicaţiile postoperatorii şi letalitatea. Rezultatele studiului indică eficacitatea curativă înaltă a variantei de pregătire preoperatorie
a nou-născuţilor şi sugarilor cu maladia Hirschsprung, bazată pe intubarea prolongată a zonei suprastenotice de colon cu
administrarea locală a enterosorbenţilor şi eubioticelor. Această metodă terapeutică originală a fost utilizată cu succes,
obţinându-se rezultate favorabile în terapia preoperatorie, ce a permis reducerea incidenţei aplicării colostomei şi diminuarea letalităţii cauzate de enterocolita obstructivă până la 6,6%.
Cuvinte-cheie: maladia Hirschsprung, enterocolită obstructivă, enterosorbenţi, eubiotice
Summary: The prevention and preoperative treatment of the obstructive enterocolitis in newborns and infants
with Hirschsprung disease
In the paper the results of the complex study (clinical, laboratory, imaging, morphologic, bacteriologic) of 52 newborns
and infants with Hirschsprung disease are presented. There were established that 53,8% of children had obstructive
enterocolitis which directly affects the overall mortality and postoperative complications. The obtained results during
preoperative preparation of these children allow affirming that the optimal method of prevention and treatment of the
obstructive enterocolitis is prolonged intubation of the suprastenotic zone combined with 1local use of the enterosorbents
and eubiotics. This technique permitted to avoid colostomy and to decrease the mortality from obstructive enterocolitis
up to 6,6%.
Key words: Hirschsprung disease, obstructive enterocolitis, enterosorbents, eubiotics
Резюме: Предоперационное профилактика и лечение обструктивного энтероколита при болезни
Гиршпрунга в новорожденном и грудном периоде
В статье представлены результаты клинико-параклинического обследования 52 новорожденных и детей грудного возраста с болезнью Гиршпрунга. Установлено, что 53,8% из них страдают обструктивным энтероколитом,
патология на прямую влияющая на структуру послеоперационных осложнений и летальность. Результаты полученные в процессе предоперационной подготовки данной группы больных позволили прийти к выводу что наиболее оптимальным методом профилактики и лечения обструктивного энтероколита является продолжительная
интубация супрастенотической зоны с местным применением энтеросорбентов и эубиотиков. Это позволило
избежать наложение колостомы и добиться снижения летальности от обструктивного энтероколита до 6,6%.
Ключевые слова: болезнь Гиршпрунга, обструктивный энтероколит, энтеросорбенты, эубиотики

Introducere. Sursele recente de literatură constată că, problema disbacteriozei colonice în maladia
Hirschsprung (MH) la nou-născuţi şi sugari rămâne
în dezbatere [2, 9]. Autorii demonstrează că retenţia cronică de tranzit şi evacuare intestinală în baza
leziunilor inervaţiei intramurale induce modificări a
peisajului microbian loco-regional ce rezultă în enterocolită obstructivă (EC) [1, 3]. Enterocolita agresivă
desfăşoară dereglări metabolice multiple, modifică
procesele de sinteză şi absorbţie intestinală, contribuie la generalizarea proceselor septico-piemice etc.
[5, 6]. Deosebit de grav derulează aceste procese la
nou-născuţii cu forme acute a MH, deoarece patologia în cauză împiedică colonizarea normală a tractu-

lui digestiv [2, 7]. Ca rezultat 68,5% din nou-născuţii cu MH prezintă disbacterioză gravă în contextul
enterocolitei obstructive, chiar din primele zile de
viaţă, care spre sfârşitul perioadei neonatale atinge
proporţii critice. În aceste condiţii descreşte valoarea
medie a logaritmului coloniilor bacteriene autohtone
(bifidum- şi lactobacteriilor) la 1 gr. mase fecale (Lg
CB / gr) [2, 10]. Cercetările recent efectuate atestă că
diminuarea titrului acestor două bacterii induce creşterea cantitativă a florei facultativ patogene şi patogene, sporind riscul pentru dezvoltarea complicaţiilor
inflamatorii limitrofe şi generale [1, 8]. Declanşarea
enterocolitei obstructive pe fondalul MH la nou-născuţi şi sugari majorează incidenţa morbidităţii şi mor-
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talităţii postoperatorii, fapt favorizat de un potenţial
imunobiologic de protecţie locală relativ imperfect,
fiind subminat de factori ca insuficienţa a sistemului
fermentativ intestinal, dezvoltarea morfofuncţională
incompletă a microvilozităţilor mucoasei intestinale,
reducerea funcţiei de adeziune a mucoasei faţă de microorganisme etc. [4, 7, 10]. Nu ultimul loc în patogenia enterocolitei aparţine imaturităţii şi defectului
morfologic congenital al inervaţiei intramurale de
colon [1].
Astfel, problema pregătirii preoperatorii a copiilor în MH, mai ales, în grupa de nou-născuţi şi sugari,
rămâne incomplet soluţionată, în contextul enterocolitei obstructive.
Scopul lucrării este elaborarea unei tactici raţi-

onale şi efective de profilaxie şi combatere preoperatorie a enterocolitei obstructive în maladia Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari.
Material şi metode. Studiul a inclus 52 de
nou-născuţi şi sugari cu MH, diagnosticul cărora a
fost confirmat în baza unui examen clinico-paraclinic
multelateral, în cadrul secţiilor de chirurgie a nou-născutului şi toracoabdominală de la Centrul Naţional de
Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu” IMSP IM şi
C, pe parcursul anilor 2006-2013. Limita de vârstă a
constituit 48 ore – 12 luni. În lotul de studiu au fost 35
băieţi şi 17 fete. În funcţie de vârstă copiii au fost repartizaţi în 4 grupuri: 2-30 zile (9 copii – 16,2%); 1-3
luni (14 copii – 24,3%); 3-6 luni (12 copii – 33,8%);
6-12 luni (17 copii – 25,7%).

Fig. 1. Repartizarea pacienţilor
după vârstă

Fig. 2. Repartizarea pacienţilor localizarea zonei
aganglionare

În diagnosticul MH şi EC ne-am bazat pe rezultatele examinărilor clinico-paraclinice obligatorii şi
suplimentare, criteriile de bază ale selectării lor fiind:
informativitatea diagnostică, accesibilitatea, raţionalitatea clinică şi economică. Algoritmul diagnostic a
inclus examenul clinic general şi locoregional, imagistica radiologică şi neurofiziologică, histomorfologia bioptatului rectal şi microbiocenoza maselor
fecale.
În baza acestor examinări la 28 (53,8%) din 52 copii cu MH a fost depistată EC obstructivă: 17 (32,7%)
– preoperatoriu; 7 (13,5%) – postoperatoriu şi 4 (7,7%)
– pre- şi postoperatoriu. La 17 (60,7%) copii EC s-a
manifestat în primele 14 zile de viaţă, fiind internaţi de
urgenţă în instituţiile medicale teritoriale şi republicane cu diaree, hipertermie, meteorism, vomă, extinderea
abdomenului şi semne de excitare peritoneală ce evoluau pe fondul constipaţiei severe.
Elucidarea particularităţilor clinico-paraclinice
specifice EC obstructive în contextul MH la nou-născuţi şi sugari, precum şi a eficienţei diferitor metode
diagnostico-curative s-a efectuat în baza monitoringului celor 28 copii cu EC pre- şi postoperatoriu.
Conform metodelor de pregătire preoperatorie a
colonului, pacienţii au fost repartizaţi în 2 grupe.

În grupa I-a au fost incluşi copiii la care pregătirea colonului pentru operaţie a constat în intubarea
şi purgarea mecanică cu ajutorul clismelor de două
ori pe zi, folosind pentru aceasta soluţie de 1% NaCl
până la eliberarea completă a intestinului de masele
fecale.
Concomitent se efectua tratamentul conservator
orientat la corecţia efectelor secundare ale colostazei
cronice prin antibioticoterapie, reechilibrarea hidroelectrolitică, vitaminoterapie etc.
În cea de a II-a grupă s-a practicat intubarea de
lungă durată a colonului, cu trecerea sondei la nivelul zonei suprastenotice, cu asigurarea dezimpacţiei
colonice şi administrarea locală de enterosorbenţi şi
preparate eubiotice. La această grupă de copii nu s-a
folosit antibioticoterapia preoperator.
Aprecierea veridicităţii diferenţei valorilor medii (P) s-a efectuat în baza criteriului Fischer-Student.
Discuţii. Confirmarea MH în baza examenului clinico-paraclinic multimodal, indica necesitatea
aprofundării testării paraclinice cu elucidarea stării
peisajului microbian colonic. În acest plan diagnostic
informativ este verificarea caracteristicilor cantitative
şi calitative a disbacteriozei intestinale.
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veridică (P<0,001) a titrului bifido- şi lactobacteriilor,
titrele înalte ale Staphylococcus aureus, Clostridium
difficile, Proteus, Klebsiella.
Deosebit de agresiv evolua enterocolita obstructivă la copiii cu Clostridium difficile, maladia decurgând fulminant cu semne de intoxicare
şi exicoză. Bioptatele prelevate din segmentele rezectate de colon, afectate de enterocolită, denotă
modificări histomorfologice inflamatorii profunde
în toate straturile, gravitatea cărora este în directă
dependenţă de durata bolii, epuizarea secretorie a
enterocitelor şi celulelor enteroendocrine, translocarea microflorei prin pereţii intestinului afectat în
locuri improprii.
Tabelul 1
Caracteristica cantitativă şi calitativă a microbiocenozei în MH+EC

Din analiza rezultatelor obţinute în urma acestui
examen rezultă că microflora intestinală suferă modificări serioase la toţi cei 28 de copii cu MH complicată cu EC. Gradul disbacteriozei varia de la forme
uşoare (10,0%) şi grav medii (16,6%), la cele grave
(46,6%) şi foarte grave (26,6%).
În tabelul 1 sunt prezentate caracteristicile cantitative şi calitative ale biocinozei colonice a copiilor
cu MH+EC, comparativ cu norma de vârstă şi a copiilor cu MH fără clinică de EC.
Din datele incluse în tabelul 1 rezultă că microflora
colonică are de suferit serioase modificări în ambele
loturi evaluate de copii, mai cu seamă la cei cu clinica de enterocolită obstructivă. De menţionat scăderea

Tipul microbilor

Norma

Lotul-test
(MH+EC)
n=28

Lg CB/g

7,0-8,0

P
Lg CB/g
m

M
Colibacillus (Nr. total) inclusiv cu
activitate fermentativă:

Martori (MH) n=24

4,48

M

m

± 0,11

5,4

± 0,23

<0,001

5,86
15,8
16,3

± 0,13

<0,001

Normală
Hemolitici (%)
Lactozonegativi (%)

Bifidobacterium
Lactobacillus
Bacteroides spp
Staphylococcus saprophyticus
Enterococcus spp
Alte enterobacterii condiţionat
patogene
Staphylococcus aureus
Staphylococcus saprophyticus,
epidermidis
Bacterii nefermentative
Candida
Clostridium difficile
Proteus
Klebsiella

7,0-8,0

4,37

± 0,17

0%

23,4

± 1,62

± 1,52

<0,001

25,6
4,2
3,9
4,2
5,2
3,8
3,6

± 1,23
± 0,12
± 0,14
± 0,1
± 0,2
± 0,4
± 0,2

6,1
5,2
6,1
6,2
5,2
2,8

± 1,6
± 0,14
± 0,21
± 0,2
± 0,1
± 0,3
± 0,4

<0,01
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0
<4

4,8
6,6

± 0,3
± 0,2

3,1
4,8

± 0,1
± 0,3

<0,001
<0,001

<4
0
<3
0
0

5,8
5,7
5,4
4,3
4,87

± 0,3
± 0,2
± 0,3
± 0,2
± 0,3

4,6
3,2
2,8
3,2
2,8

± 0,1
± 0,3
± 0,1
± 0,1
± 0,3

<0,001
<0,001
<0,001
>0,05
<0,001

< 5%
10-11
6-7
7-8
7-8
5-7
0

În elaborarea strategiei şi tacticii curative a
nou-născuţilor şi sugarilor cu MH complicată de enterocolită obstructivă noi am ţinut cont de momentele
etiopatogenice sus-menţionate punând acentul pe:
 Cateterizarea zonei aganglionare cu intubarea colonului suprastenotic şi asigurarea evacuării
intestinale şi decompresiunii prolongate.

 Administrarea enterosorbenţilor şi probioticelor (eubioticelor) per os şi prin infuzie retrogradă
prin tubul rectocolic, fapt ce asigură decontaminarea
şi detoxicarea biologică, favorizând dezvoltarea microflorei acidofile autohtone.
 Tratamentul sindromal de ordin general (infuzia, corecţia metabolismului, imunocorecţia etc.).
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 Administrarea antibioticelor este obligatorie
în formele fulminante, evolutiv grave, cu leziuni ulcerative ale mucoasei, cauzate de Clostridium difficile
sau alţi reprezentanţi al infecţiei anaerobe şi facultativ
anaerobe.
 Progresarea EC cu suspecţia la trecerea bolii în faza ireversibilă sunt indicaţii pentru intervenţie
chirurgicală – aplicarea colostomei.
Testarea microflorei colonice la sensibilitatea
antibacteriană (fig. 3) denotă că 86,2±3,8% din microorganismele facultativ patogene depistate de noi
în fecalele nou-născuţilor şi sugarilor cu MH ce urmau să fie operaţi manifestau rezistenţă şi numai
13,8±3,8% - sensibilitate faţă de remediile antibacteriene luate în studiu (P <0,001). În cadrul acestor
cercetări am stabilit şi faptul că reprezentanţii tuturor coloniilor microbiene depistate în lumenul colonului copiilor cu MH tolerau uşor acţiunea antibioticelor, de aceea era foarte greu de presupus care

lot-test antibiotico-sensibil
lot-martor antibiotico-sensibil

din ei vor domina asociaţia microbiană şi vor determina eventualele complicaţii supurativ-inflamatorii
în perioada postoperatorie. Din cele prezentate este
uşor să ne imaginăm în ce măsură putem miza pe
chimioterapie antibacteriană în combaterea enterocolitei obstructive, peritonitei, supuraţiei plăgii şi
altor complicaţii în structura morbidităţii postoperatorii la nou-născuţii şi sugarii operaţi programat
pentru MH. Despre eficacitatea scăzută a utilizării
antibioticelor în profilaxia complicaţiilor supurativ-inflamatorii limitrofe şi generalizate în perioada
postoperatorie ne vorbeşte şi acel fapt că majoritatea
coloniilor apreciate de noi ca receptive faţă de acţiunea antibioticelor în realitate dispuneau doar de un
grad minim sau moderat de sensibilitate.
Acest fapt pune la îndoială eficacitatea antibioticelor în prevenirea complicaţiilor sus-menţionate,
mai cu seamă în combaterea asociaţiei microbiene ce
constă din colonii anaerobe şi aerobe.

lot-test antibiotico-rezistent
lot-martor antibiotico-rezistent

Fig. 3 Redistribuirea microorganismelor identificate în fecalele copiilor cronic constipaţi în funcţie de sensibilitatea lor faţă de antibiotice
Din cele expuse este evident că rolul determinant
în profilaxia complicaţiilor septico-purulente în aceste operaţii nu-i aparţine terapiei antibacteriene.
Din acest motiv noi am întreprins un studiu clinic orientat spre elaborarea principiilor biologice de
curăţire preoperatorie a colonului, care ar miza nu pe
sterilizarea, ci pe restabilirea biocenozei intestinale.
Cu acest scop s-a efectuat intubarea colonului, cu trecerea sondei prin zona aganglionară, până la nivelul
segmentului suprastenotic. În această poziţie sonda
era fixată pe perioada de timp necesară pentru implementarea acţiunilor terapeutice, necesare pentru

pregătirea preoperatorie. Folosirea metodei intubaţiei
continue a colonului ne permitea asigurarea dezimpacţiei şi decompresiei intestinale prin drenarea lichidului de lavaj şi conţinutului colonic. În calitate de
remediu pentru lavaj s-a folosit soluţia Natrii Chloridi 1%, proprietăţile osmotice a căreia nu permite absorbţia acesteia din lumenul intestinal, prevenind prin
aceasta intoxicaţia endogenă.
Totodată prezenţa intralumenală a tubului rectal
ne pemite administrarea locală, la nivel de focar, al
enterosorbenţilor şi eubioticelor, care contribuie la
corecţia disbactereiozei şi combaterea enterocolitei,
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Fig. 4. Pacientul A., vârsta 21 de zile, MH+EC obstructivă cu localizarea zonei afuncţionale
rectal-sigmoidal (aspect la internare)
bazându-se pe mecanisme biologice de protecţie.
Administrarea eubioticelor modifică pH-ul intestinal
spre acidoză, ultima avantajând dezvoltarea microflorei autohtone. Fixându-se pe stratul mucos al intestinului, lactobacilii ce intră în componenţa eubioticelor
reduc procesele inflamatorii, stimulează factorii locali de protecţie biologică şi nimicesc flora condiţionat patogenă şi patogenă prevenind prin aceasta complicaţiile septico-purulente postoperatorii. Avantajul
metodei descrise este păstrarea microflorei intestinale
autohtone şi, paralel cu aceasta, suprimarea florei patogene, care ar putea duce la inflamarea anastamozei
sau la enterocolita obstructivă. Folosirea eubioticelor
practic nu are contraindicaţii, limite de vârstă în aplicare, diapazonul dozei terapeutice fiind larg. Urmări
negative după administrarea îndelungată a preparatului n-au fost înregistrate (fig. 4).
Administrarea enterosorbenţilor s-a indicat în
curăţirea mecanică a colonului de impurităţile biologice şi coloniile microbiene. După părerea noastră
cel mai reuşit enterosorbent aplicat la nou-născuţi şi
sugari este enterosgelul. Având un coeficient înalt de
adsorbţie, preparatul acumulează pe suprafaţa sa deşeurile intestinale, produsele catabolismului, endotoxinele bacteriene, oligopeptidele şi microorganismele
propriu-zise, eliminându-le din organism. Testarea de
laborator a preparatului ne-a permis să constatăm că

efectul curativ maxim se manifestă peste 30 min după
administrare, menţinându-se până la 8 ore, ceea ce
ne-a determinat să-l administrăm per oral şi prin clisme de 3 ori/ 24 ore. Din acţiunile negative menţionăm
capacitatea lui de a adsorbi nu numai coloniile patogene, facultativ patogene, dar şi pe cele favorabile
pentru menţinerea echilibrului biocenozei intestinale
(lactobacilii, bifidumbacteriile, E. coli). Combinarea
lui cu eubiotice condiţionează profilaxia acţiunii negative asupra titrului lactobacililor şi bifidumbacteriilor autohtone. Despre aceasta ne mărturiseşte ameliorarea biocenozei intestinale în grupa de bolnavi
cărora li s-a administrat eubiotic + enterosgel.
Tactica respectivă de tratament în MH complicată
cu enterocolită ne-a permis să obţinem un efect pozitiv în majoritatea absolută a cazurilor (93,3%) prin
metode conservatorii şi să operăm în mod programat
copiii în perioada neonatală şi de sugar. Aplicarea
colostomei a fost efectuată după indicaţii vitale în 4
(13,3%), cazuri. La o frecvenţă de 40,5% a MH complicată cu enterocolită letalitatea a constituit – 6,6%.
În concluzie menţionăm că, fiind o complicaţie
patmorfologică şi patofiziologică multifactorială EC
obstructivă complică evoluţia MH la nou-născuţi
şi sugari în 42,8% din cazuri, punând în primejdie
perspectiva soluţionării radicale precoce a cazului.
Informaţia obţinută de noi permite să conchidem că

Fig.5 Pacientul A., vârsta 21 zile, aspect în evoluţie pe fondalul terapiei de decontaminarea şi detoxicarea
biologică prin administrarea enterosorbenţilor în combinaţie cu preparate eubiotice
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semnele clinice de bază a EC obstructive asociate cu
MH la nou-născut şi sugar sunt: diarea, meteorismul,
voma, dereglările dispeptice care sunt precedate sau
evoluează intermitent cu constipaţia severă, rebelă la tratamentul conservator. Orice suspecţie la EC
obstructivă impune necesitatea aprofundării managementului paraclinic special pentru obiectivizarea
diagnozei. Studiu prezent demonstrează faptul că intubarea şi decompresia prolongată a colonului, asociată cu decontaminarea şi detoxicarea biologică prin
administrarea enterosorbenţilor în combinaţie cu preparate eubiotice, este o metodă efectivă de profilaxie
şi combatere a EC obstructive în MH la nou-născut şi
sugar (fig. 5).
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Rezumat
Limfoamele nonhodgkiniene reprezintă un grup heterogen de tumori limfoproliferative maligne, care diferă una de
alta după însuşiri biologice, structura morfologică, semnele clinice, răspuns la tratamentul specializat şi prognostic. La
copii se întâlnesc în 7-10% din toate tumorile, ocupă locul trei după leucemii şi tumorile cerebrale. Incidenţa maximală
situându-se în jurul vărstei 5-9 ani, băieţi sunt afectaţi de 2-3 ori mai frecvent decât fetele. Acest articol prezintă cazuri
clincie care descriu dificultățile de diagnostic preoperator şi diagnosticul diferențial de limfom non-Hodgkin.
Cuvinte-cheie: limfom non-Hodgkin, copii
Summary: Non-hodgkin lymphoma in children
Non-Hodgkin’s lymphoma are a heterogeneous group of lymphoproliferative malignancies, which differ interconnected by the biological structure, morphological characteristics, clinical symptoms, response to treatment and prognosis.
The children found 10,7 % of all tumors, and occupied the third place after leukemia and brain tumors. The peak incidence occurs between the ages of about 5-9 years, the boys get sick 2-3 times more often than girls. This article presents
a case of describing the difficulties of preoperative diagnosis and differential diagnosis of non-Hodgkin’s lymphoma.
Key words: non-Hodgkin’s lymphoma, children
Резюме: Неходжкинские лимфомы у детей
Неходжкинские лимфомы представляют собой гетерогенную группу лимфопролиферативных злокачественных опухолей, которые отличаются между собой по биологической структуре, морфологическим признакам, кли-
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ническим симптомам, ответу на проводимое лечение и прогнозу. У детей составляют 7-10% от всех опухолей, и
занимает третье место после лейкозов и опухолях головного мозга. Пик заболеваемости приходится на возраст
около 5-9 лет, мальчики болеют в 2-3 раза чаще, чем девочки. В данной статье представлены клинические случаи
описывающие трудности дооперационного диагностирования и дифференциальной диагностики неходжкинской
лимфомы.
Ключевые слова: неходжкинская лимфома, дети

Introducere. Limfoamele non hodgkiniene reprezintă un grup heterogen de tumori limfoproliferative maligne, care diferă una de alta după însuşiri biologice, structura morfologică, semnele clinice, răspuns la tratamentul specializat şi prognostic. La copii
se întâlnesc în 7-10% din toate tumorile, ocupă locul
trei după leucemii şi tumorile cerebrale. Incidenţa
maximală situându-se în jurul vărstei 5-9 ani, băieţii
sunt afectaţi de 2-3 ori mai frecvent decât fetele. Ele
sunt rar întâlnite la copii sub 3 ani. Limfoame nonhodgkiniene se caracterizează prin creştere difuză cu
potenţial înalt de proliferare, de generalizarea rapidă
cu afectarea SNC şi măduvii osoase, deseori prezintă
forme primar generalizate. În 30-40% din cazuri este
localizată în cavitatea abdominală cu afectarea primară a intestinului, în 20-30% - a nodulelor limfatici a
mediastinului şi afectarea timusului, în 12-20% - ganglionii limfatici periferici, în 12% - inelul faringeal,
sunt foarte dese şi în alte localizări (ţesuturile moi,
piele, ficat, rinichi, testicole, glande mamare, alte).
În 20% din cazuri se determină afecatrea primară sau
generalizată a ganglionilor limfatici la copii, aşa cum
am constatat în cele două observaţii clinice [3,4].
Prezentăm cazul clinic №1. Pacientul M. (f.
m. Nr. 2-3410) vârsta 7 ani, a fost internat în Centrul
Naţional Ştiinţifico-Practic de chirurgie pediatrică
„Acad. N. Gheorghiu” cu diagnosticul de formaţiune
tumorală mediastinală.
Din istoricul bolii reţinem că pacientul este bolnav de 6 săptămânii, când au apărut tusea umedă,

Fig. 1. Radiografia toracică a bolnavului M.

subfibrilitate. Copilul a fost tratat ambulator, dar fără
efect pozitiv. Părinţii s-au adresat la medicul de familie, care la radiografia toracică a determinat o formaţiune patologică în proiecţia mediastinului.
La internare în clinica de chirurgie pediatrică starea generală a copilului gravă, prezintă slăbiciune generală, copilul conştient, periodic ajitat. Abdomenul
de formă ovală, uşor balonat, fără defans muscular,
la palpare – moale, indolor, în abdomen se determină
formaţiuni nodulare cu dimensiunile cca 3 cm., de consistenţa dur-elastică, mobile. Splina +8cm sub rebordul
costal stâng. Ficatul la nivelul rebordului costal.
Examenări de laborator. Grupa de sânge A(II),
Rh-factor pozitiv. Hemoleucograma: hemoglobină –
108 g/l; eritrocite – 3,4; hematocritul – 0,32; leucocite – 13,8; nesegmentate – 4; segmentate – 22; eozinofile – 20; limfocite – 54; monocite – 0; VSH – 12.
Analiza biochimică: proteina totală – 62,4 g/l; ureea
– 4,0; bilirubină – 8,8-0- 8,8; K – 7,13; Na – 141,3;
Ca – 1,82; ALT – 41,9; AST – 61,4; protrombină –
83%; fibrinogenă – 2,66; glucoza –5,72.
Radiografia toracică ne indică plămâni aeraţi și
moderat dilatat mediastinul superior din contul hipertrofiei ganglionale limfatice traheobronşice. Trahea ingustată total, bronhul principal stâng îngustat
pe tot traectul. În proiecţia câmpului pulmonar stâng
se determină o formaţiune de volum omogenă, slab
intensă, cu dimensiunile de 5x3 cm. (Fig.1).
La ecografia abdominală se apreciază ficatul, lobul drept 101 cm., lobul stâng 43 mm., contur regulat,

Fig. 2. Ecografia abdominală a bolnavului M.
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parenchimul omogen, ecogenitatea puţin crescută. V.
Portă 5 mm., vizica biliară cu inflexie la gât, pancreasul 14x14x15 mm., mărit în dimensiuni, contur regulat, parenchimul omogen, ecogenitatea crescută, splina 132x92 mm., parenchimul neomogen, cu multiple
formaţiuni chistice mici micronodulare; rinichiul drept
80x28 mm., rinichiul stâng 85x29 mm., puţin comprimat parenchimul D=S=10mm. În abdomen lângă splină
se determină ganglioni limfatici măriţi în volum (Fig. 2).
Tomografia computerizată a organelor abdominale efectuată în faza nativă, arterială cu reconstrucţii
MPR şi 3D ne indică la un ficat cu forma, contur obişnuit, majorat în volum, dimensiunile 20x17x8 cm.,
structura este omogenă, densitatea 62 UH. Focare patologice nu se determină. Căile biliare intra- şi extrahepatice nu sunt dilatate. Artera hepatică emergează
de la trunchiul celiac. Diametru 4 mm. Vena portă se
vizualizează pe tot traiectul, fără semne de anomalii,
diametrul 7 mm. Vizica biliară – fără focare pat. Pancreasul, splina şi suprarenalele bilateral fără schimbări patologice interne, dimensiuni 50x23x18mm.
Pancreasul – poziţie obişnuită, dimensiuni: cap
-25 mm., corp – 20 mm., coada – 17 mm., structura
omogenă, densitatea 57 UH. Spaţiul parapancreatic
este liber, ductul Wirsung nu-i dilatat.
Splina cu forma neschimbată, majorată avansat în
volum, dimensiunile 130x102x72 mm., indexul lienal

954, contur net bombat, structura neomogenă, densitatea 42 UH. În faza nativă se determină multiple zone
hipodense, contur şters, dimensiunile 27-50 mm. În
faza arterială şi portală se determină diminuarea acumulării substanţei de contrast de către formaţiuni. Ţesutul lienal nemodificat acumulează până la 180 UH,
iar formaţiunile până la 100 UH. În hilul lienal se determină multipli ganglioni limfatici majoraţi până la
9 mm. Se determină ganglioni limfatici majoraţi la nivelul ramurilor mezenterice superioare (Fig. 3a).
Rinichiul drept – forma, poziţia cu aspect nemodificat, dimensiunile 8,0x3,5x3,5 cm., contur net. Parenchimul este structurat, fără formaţiuni patologice.
Sistemul pielocaliceal nu este dilatat, conturi regulaţi.
Funcţia secretorie este satisfăcătoare. Artera renală cu
aspect obişnuit, diametrul 2,5 mm. Vena renală fără
deosebiri.
Rinichiul stâng - forma, poziţia cu aspect nemodificat, dimensiunile 8,0x3,0x3,0 cm., contur net. Parenchimul este structurat, fără formaţiuni patologice.
Sistemul colector fără modificări patologice. Funcţia
secretorie este satisfăcătoare. Artera renală stânga
2,5 mm. Stratul corticomedular este neschimbat bilateral. Se evidenţiază o bună diferenţiere a parenchimului renal. Paraaortal şi paracaval se determină ganglionii limfatici majoraţi până la 8-10. Lichid liber
intraabdominal nu s-a depistat (Fig. 3b).

Fig. 3a. TC bolnavului M.

Fig. 3b TC bolnavului M.

Concluzie: Hepatosplenomegalie. Limfom nonHodgkin, stadiul avansat, tip multifocar.
Luând în consideraţie diagnosticul de limfom abdominal s-a propus tratamen chirurgical, însă părinţii
au refuzat şi copilul s-a aflat la tratament ambulator
cu metode populare. Peste 1 an şi 3 luni, după adresarea primară, copilul a fost internat repetat în stare
extrem de gravă. Copilul apatic, adinamic, periodic

plângăreţ, caşexic. Poziţia forţată semişezândă – „lotos”. Tegumentele şi mucoasele vizibile palide, curate, cu cianoză periorală şi periorbitală. Prezintă edeme
periferice. Auscultativ în plămâni respiraţia aspră cu
raluri umede bilaterale. În actul de respiraţie participă
muşchii auziliari. Prezintă dispnee respiratorie mixtă.
Abdomenul distensiat, cu accentuarea desenului vascular subcutanat al peretelui abdominal anterior, la
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palpare – moale, pe partea stângă se determină o formaţiune dură cu contur neregulat, care extinde spre
bazinul mic, regiunea suprapubiană şi ileacă dreapta.
Ficatul + 4 cm sub rebordul costal drept. Scaune după
clister cu soluţie hipertonică cu 2 zile înainte de internare în staţionar chirurgical.
Examenări de laborator. Hemograma: hemoglobină – 68 g/l; eritrocite – 2,3; hematocritul – 0,2; leucocite – 10,9; nesegmentate – 10; segmentate – 46;
eozinofile – 2; limfocite – 41; monocite – 1; VSH – 2,
trombocite 248,6; timpul coagulării 3’-3’25’’. Analiza biochimică: proteina totală – 46 g/l; ureea – 4,2;
creatinină – 0,050; bilirubină – 9-0- 9; K – 3,4; Na
– 140; ALT – 19; AST – 60; protrombină – 105%;
fibrinogenă – 1,6; glucoza –10,3.
La ecografia abdominală se apreciază ficatul lobul drept 131 cm., lobul stâng 71mm., contur regulat,
ecogenitatea puţin crescută, v. portă 7 mm., vizica
biliară 68x28 mm., comprimată, cu inflexie la gât,
pancreasul greu de apreciat, splina 215x100 mm.,
parenchimul neomogen; rinichiul drept 71x31 mm.,
rinichiul stâng 71x30 mm., puţin comprimat, parenchim D=S=10mm. În abdomen se determină ganglioni limfatici mezenteriali măriţi (Fig. 4).
După o pregătire preoperatorie, care a inclus reechilibrarea hidroelectrolitică, acido-bazică, metabolică,
antibioterapie, corejarea anemiei, terapia simptomatică se intervine chirurgical sub anestezie orotraheală.
S-a practicat laparotomiea mediană, pe straturi a fost
deschisă cavitatea abdominală. Din ultima s-a eliminat cca 300 ml lichid sero-hemoragic. La revizia
organelor abdominale s-a determinat mărirea ganglionilor limfatici paraaortali, retroperitoneali, hilari hepatici şi lienali. Splina cu suprafaţa neregulată, de culoare bordo-vişiniu, cu dimensiunile 25x16x12 cm.,
masa – 1630 gr (Fig. 6). A fost efectuată splenoctomia,
după suturarea şi ligaturarea hilului lienal (Fig. 5).
Biopsia ganglionilor limfatici măriţi perihilari, lavaj

şi drenarea cavităţii abdominale cu o lamela de mănuşă. Refacerea planurilor anatomice. Tualeta. Pansament aseptic.
Examenul histologic al splinei şi fragmentelor de
țesut necrotic înlăturat a determinat - limfom Hodgkin
lienal variantă cu scleroza nodulară.
Cazul clinic №2. Pacienta A. (f. m. Nr. 2-4613)
cu vârsta de 9 ani, a fost internată în Centrul Naţional
Ştiinţifico-Practic de chirurgie pediatrică „Acad. N.
Gheorghiu” cu diagnosticul de afecţiune inflamatorie
a osului ileac stâng.

Fig. 4. Ecografia abdominală bolnavului M.

Fig. 6. Macropreparat bolnavului M.

Fig. 5. Bolnavul M. intraoperator
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Din istoricul bolii reţinem că pacienta este bolnavă de o zi, când au apărut dureri difuze abdominale,
greţuri. Copilul a fost spitalizat în spitalul raional cu
suspecţie la abdomen acut chirurgical. În dinamică
durerile s-au localizat în regiunea ileacă stânga, unde
se aprecia o formaţiune patologică.
La internare în clinica de chirurgie pediatrică
starea generală a copilului gravă, prezinta slăbiciune
generală, apatie, febră până la 38,4°C, dureri în regiunea ileacă stângă cu iradiere în regiunea lombară.
Micţiile libere, fără particularități. Scaunul obişnuit.
Abdomenul de formă obişnuită, asimetric pe contul
bombării în regiunea ileacă stângă, unde se determina
o formaţiune de volum dureroasă, imobilă, cu extindere latero-posterior. Semnele peritoniale negative.
Examenări de laborator. Grupa de sânge O(I),
Rh-factor pozitiv. Hemograma: hemoglobină – 90
g/l; eritrocite – 3,0; hematocritul – 0,27; leucocite –
8,7; nesegmentate – 10; segmentate – 69; eozinofile –
0; limfocite – 7; monocite – 12; VSH – 66, trombocite
– 239,4. Analiza biochimică: proteina totală – 68,4
g/l; ureea – 3,2; creatinină – 0,060; bilirubină – 5,40- 5,4; K – 4,72; Na – 134,6; Ca – 2,04; ALT – 0,5;
AST – 0,23.
Tomografia computerizată a organelor abdominale determină în cavitatea bazinului o formaţiune cu
dimensiunile de 7,4 x 7,6 x 5,5 cm., contur tuberos,
regulat, densitate neomogenă. Formaţiunea de volum
- înconjoară osul ileac stâng, nu se diferenciază şi nu

se delimitează de muşchiul ileac. Semne de compresie moderată a vezicii urinare.
La nivelul aripei ileace stângi prezente semne
radiologice de distrucţie a ţesutului osos cu conturi
neclare, mai pronunţat pe suprafaţa internă pe un traiect de cca. 5,0 cm. Ţesutul adipos în bazinul mic cu
semne de inflamaţie, lichid liber în cantitate mică la
nivelul cecului. Ganglionii limfatici inghinali măriţi
până la 0,9 cm.
Concluzie: Formaţiune inflamatorie a pelvisului
cu distrucţia osului ileac pe stânga (Fig. 7).
După o pregătire preoperatorie copilul a fost supus intervenţiei chirurgicale sub anestezie orotraheală. La deschiderea cavităţii abdominale s-a depistat o
formaţiune tumorală cu dimensiunile 12 x 14 cm., cu
capsulă densă, cu semne macroscopice inflamatorii,
aderată intim la peretele abdominal anterior şi organele interne, adiacente (Fig. 8). La deschiderea capsulei s-a eliminat detrit celular cu lichid hemoragic brun
în cantitate sporită (Fig. 9). La revizie s-au apreciat şi
semne de distrucție cu ramolesment ale osului iliac
stâng.
Examenul histologic al fragmentelor de țesut necrotic înlăturat a determinat - limfom non-Hodgkin
forma limfoblastică cu focare de necroză.
La a 10-a zi postoperator copilul în stare afebrilă,
cu cicatrizare primară a plăgii a fost transferat la institutul oncologic pentru tratament specializat, chimioterapeutic şi radioterapeutic.

Fig. 7. Bolnav A. TC organelor pelvisului

Fig.8. Bolnav A. – capsila
tumorei

Fig. 9. Bolnav A. – tumora
la deschidere
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Discuţii. Anamneza în limfoamele non-hodgkiniene este scurtă din cauza evoluţiilor rapide. Simptomele de intoxicaţie generală, de scădere ponderal
progresivă, stare febrilă, transpiraţii profuze apar în
10% din cazuri. Simptomocomplexul tumoral nespecific: slăbiciune generală, labilitate, lipsa poftei de
mâncare [1,3]. O perioadă neînsemnată maladia este
asimptomatică [2,3,4]. În cazul afectării organelor
abdominale pacienţii se spitalizează pentru abdomen
acut chirurgical: apendicită acută, ocluzie intestinală,
invaginaţie intestinală, mai frecvent hemoragie intestinală sau perforaţia intestinului. Obiectiv la pacienţi
se determină dilatarea desenului subcutanat al peretelui abdominal, ca rezultat al măririi presiunii intraabdominale, mărirea abdomenului în volum, ascită, hepatosplenomegalie. Deseori se dezvoltă insuficienţa
renală aută ca rezultat al dereglărilor metabolice din
cauza sindromului de liză acută sau pleurezie transdiafragmală de caracter reactiv. Pentru concretizarea
diagnosticului este necesară efectuarea ecografiei organelor abdominale şi retroperitoneale, radiografia
organelor abdominale şi toracice, tomografia computerizată a organelor abdominale, la necesitate scintigrafia hepatică, RMN [3,4].
Diagnosticul diferenţial se va face cu:
 Pseudotumorile inflamatorii din abdomenul acut
chirurgical (plastronul apendicular, peritonita etc.)
 Pseudotumorile abdominale (fecalom, ghem de
ascarizi, pseudochist de pancreas).
 Leucoză limfoblastică cu celule de tip „hairy
cells” prin medulografie.
 Nefroblastomul.
 Neuroblastomul.
 Ganglioneuromul.
 Teratomul.
 Rabdomiosarcomul.

 Boala CASTELLMAN cu localizarea mezenterică.
Complicaţiile preoperatorii:
• Invaginaţia intestinală.
• Eruperea cu hemoragie intratumorală sau intraabdomenală.
• Comprimarea organelor invecinate.
• Peritonită neoplazică (malignă).
• Ascită malignă.
• Metastazare [3,4].
Tratamentul chirurgical are indicaţii restrânse,
având rolul de a preleva materialul histologic. Mijloacele terapeutice sunt polichimioterapia (mai multe scheme terapeutice cu multe citostatice, care sunt
moderat agresive, scheme agresive, hiper-agresive pe
o durată de 6-18 luni). Utilizarea anticorpilor monoclonali rămân o măsură de imunoterapie antitumorală
de perspectivă optimistă [1,3,4].
Concluzii:
1. Limfoamele la copii sunt în continuă creştere, dar se depistează în stadiile clinico-evolutive
avansate.
2. Tratamentul limfoamelor constă din tratamentul chirurgical şi cel adjuvant şi specific (polichimeoterapie, radioterapie).
3. Tratamentul poliativ rămâne iradierea antalgică sau decompresivă.
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Rezumat
În articolul dat este prezentat cazul clinic al unei paciente de sex feminin cu vârsta de 17 ani cu chist dermoid ovarian,
care a asociat hidrinefroza, proces bilateral, faza terminală şi cu hipertensiune arterială de originea renală.
Cuvinte-cheie: chist dermoid ovarian, chirurgia pediatrică, hidronefroză
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Summary. Observation and surgical tactics in dermoid ovarian cysts. Clinical observation of a patient
This article presents a clinical case of a patient of 17 age with a dermoid ovarian cyst, with concomitant bilateral
secondary hydronephrosis in the terminal phase and arterial hypertension of renal origin.
Key words: dermoid ovarian cyst, pediatricsurgery, hydronephrosis
Резюме. Наблюдение и хирургическая тактика при дермоидной кисте яичника. Клиническое наблюдение одного пациента.
В данной статье представлен клинический случай пациентки в возрасте 17 лет с дермоидной кистой яичника,
с сопутствующим двухсторонним вторичным гидронефрозом в терминальной фазе и артериальной гипертензией
почечного происхождения.
Ключевые слова: дермоидная киста яичника, детская хирургия, гидронефроз

Introducere. Chistele de ovar sunt frecvent întâlnite la fete după vârsta de 12-14 ani. Cele mai frecvent sunt chistele mucoide, cele dermoide fac parte
din categoria dizembrioanelor. Chistele seroase sunt
mai rar întâlnite, au pereţii subţiri şi conţinut lichidian
clar. Diagnosticul diferenţial al chistelor de ovar trebuie făcut cu foliculoamele – tumori ale granuloasei,
cu sarcomul ovarian, cu tumorile ovariene de geneză
endocrină etc.
Tratamentul chistelor de ovar este numai chirurgical şi trebuie aplicat cât mai precoce, pentru a evita
complicaţiile, în special cele renale, care au ca factor
cauzal compresia ureterelor.
În cele ce urmează vom prezenta cazul clinic al
unei paciente de sex feminin în vârsta de 17 ani cu
chist dermoid ovarian care a asociat hidrinefroza,
proces bilateral, faza terminală şi cu hipertensiune arterială de origine renală.
Cazul clinic. Pacienta M., în vârstă de 17 ani, sex
feminin, cu provenienţă din mediul rural se prezintă
în Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie
Pediatrică „Academician Natalia Gheorghiu” IMşiC
cu diagnosticul de polichistoză renală, process bilateral, anemie ferodificitară.
Până în prezent pacienta şi-a ignorat simptomele
(senzaţie de plenitudine renală, dureri abdominale de
intensitate moderată, hipertensiune arterială) şi nu a
urmat nici un tratament. Simptomele care au determinat-o pe bolnavă să vină la medicul de familie cu o zi
înainte de internarea în clinica noastră au fost cefaleea, vertijuri, slăbiciunea generală, hiertensiunea arterială. La examenul – ultrasonografie abdominală s-a
suspectat polichistoza renală, proces bilateral.
La internare în clinica noastră starea generală a
pacientei este gravă, dar adecvat reacţionează la examinare, abdomenul cu ţesut adipos dezvoltat în surplus, nu-i distensiat, fără defans muscular, la palpare
moale, uşor asimetric din contul bombării în regiunea
suprapubiană pe dreapta şi sensibil în subrebordul
costal bilateral. Simptomele de excitare a peritoneului negative. TA 180/90 mm H2O.

Examenele de laborator arată: grupa de sânge
A(II), Rh-factor pozitiv;
Hemoglobină – 60g/l, eritrocite – 2,0; Ht – 0, 18.
Biochimia sângelui: proteina totală – 60 g/l, ureea – 6,1, creatinina – 0,053, bilirubina – 5,4-0-5,4,
K -5,54, Na -147, Ca – 1,90, ALT -19, AST – 25,
protrombina – 88%, fibrinogenul – 2,66, glucoza sângelui – 5,32.
Ecografia abdominală a stabilit rinichiul drept
146x110 mm., rinichiul stâng 123x63 mm, parenchimul D=15-16 mm., S=10 mm., bazinetele pe dreapta
70 mm., pe stânga 22 mm., calecele pe dreapta: sus
38 mm., jos 70 mm., mijloc 28 mm., pe stânga: sus
33mm., jos 23 mm., mijloc 17 mm. Ambii rinichi sunt
măriţi în dimensiuni. După vizica urinară se vizualizează o formaţiune tumorală 86x82 mm., ecogenitate
neomogenă, posibil legată cu ovarul stâng.
Concluzie: Hidrocalicoză renală bilaterală, polichistoza relană? Chist dermoid ovarian.
Tomografia computerizată efectuată în faza nativă, arterială cu reconstrucţii MPR şi 3D ne indică
la un ficat cu forma, contur, structura obişnuită, fără
focare patologice. Căile biliare intra- şi extrahepatice
nu sunt dilatate. Vizica biliară cu forma triunghiulară
cu compresia externă, contur net, fără formaţiuni intaluminare radiopozitive. Pancreasul, splina şi suprarenalele bilateral fără schimbări patologice.
Rinichiul drept – forma modificată hidronefrotic, poziţia deplasată lateral, dimensiunile mărite
din contul dilatării excesive a sistemului colector
64x41x150 mm. Stratul corticomedular este subţiat
până la 3-6 mm. Artera renală cu calibrul de 3,5 mm.
Structura calice-bazinetar şi ureter până la ⅓ medie
sunt vădit dilatate cca 65 mm. În ⅓ inferioară nu se
depistează lumenul şi traseul ureteral, fiind prezentată o formaţiune de volum pelvian. Funcţia excretorie
a rinichiului lipseşte.
Rinichiul stâng - forma modificată hidronefrotic, poziţia - deplasat lateral, dimensiunile mărite
din contul dilatării excesive a sistemului colector –
60x87x136 mm. Stratul corticomedular este subţiat
până la 8-10 mm. Artera renală cu calibru de 5 mm.
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Structura calice-bazinetar şi ureter până la ⅓ medie
sunt vădit dilatate cca 12 mm. În ⅓ inferioară se pierde lumenul şi traseul ureteral, fiind prezentată o formaţiune de volum pelvian.
În proiecţia anterioară a uterului, deasupra vezicii urinare se determină o formaţiune pelviană de
volum, bine delimitată, încapsulată, cu conţinut grăsos şi central hiperdens şi calcificări, dimensiunile 105x109x98,8 mm. şi, densitatea de – 138 UH şi

+19-790 UH în faza nativă, posibil cu originea din
ovarul stâng. În faza arterială se determină semne de
vascularizare a formaţiunii din anexa stângă. Ovarul
drept este adiacent intim la formaţiunea dată. Ganglionii limfatici paracavali şi paraaortali sunt măriţi.
Concluzie: formaţiune de volum pelvian – posibil teratom al ovarului stâng cu comprimarea ureterelor bilateral, hidronefroza secundară, mai pronunţată
pe dreapta (Figura 1).

Fig. 1. Pacienta M. - tomografia computerizată
Cu diagnosticul de tumor al ovarului stâng care a
asociat hidronefroză secundară, după o pregătire preoperatorie complexă, sub anestezia orotraheală, pacienta a fost supusa intervenţiei chirurgicale. S-a practicat laparotomia mediană inferioară. Pe straturi a fost
deschisă cavitatea abdominală. Din ultima s-a eliminat
cca 450 ml. lichid serohemoragic. La revizia organelor
abdominale s-a depistat un chist dermoid al ovarului
stâng cu dimensiunile 18x20x25 cm., cu o capsulă bine
delimitată, localizat după vizica urinară, comprimă
ambele uretere (Figura 2,3). La formaţiunea dată este
aglutinat apendicele vermiform. S-a practicat înlăturarea tumorei ovariene (Figura 4), apendicectomie tipică.
Ovarul drept este schimbat polichistic (Figura 5.) – s-a
efectuat puncţia chisturilor şi biopsia ovarului drept.
Hemostaza. S-a efectuat lavajul cavităţii peritoneale cu
sol. Acid aminocapronic 200 ml şi s-a drenat cavitatea
peritoneală printr-o contrapertură separată în fosa iliacă dreapta cu o lamelă de mănuşă. Refacerea planurilor
anatomice, tualeta, pansament aseptic.
Macropreparatul este reprezentat de o formaţiune
tumorală cu capsula surie groasă, la secţiune constă
din lichid gelatinos, păr, cartilagic (Figura 6.).
Diagnosticul histopalogic – chist dermoid al
ovarului stâng, chist folicular al ovarului drept.
Examenele de laborator postoperator:
Hemoglobină – 92g/l, eritrocite – 3,0; Ht – 0, 27;
biochimia sângelui: proteina totală – 51 g/l, ureea –
2,7, creatinina – 0,048, K -3,92, Na -152, Ca – 1,13,

ALT -21, AST – 23, protrombina – 88%, fibrinogenul
– 4,22, glucoza sângelui – 5,11.
Postoperator copilul a urmat tratament conservator şi la a 14-a zi postoperator a fost externat la domiciliu cu cicatrizarea primară a plăgii.
La examenul de control peste o lună ecografic
se determină rinichii cu contur şters. Rinichiul drept
cu dimensiunile 160x102 mm., cel stâng – 152x78
mm., parenchimul pe stânga – 7-8 mm., bazinetele
pe dreapta – 79 mm., pe stânga – 28 mm., calecele pe
dreapta – 50mm., pe stânga - 34mm.
Scintigrafia renală: rinichiul drept este localizat în
locul tipic, cu dimensiunile pronunţat micşorate. Contur neclar. Distribuirea preparatului farmaciutic este
neuniformă, difuz micşorată acumularea preparatului
în rinichi, funcţia rinichiului constituie 8,8%. Funcţia
excretorie a rinichiului drept pronunţat micşorată.
Rinichiul stâng este localizat în locul tipic, cu dimensiunile pronunţat mărite, de forma obişnuită. Contur neregulat. Distribuirea preparatului farmaciutic este
neuniformă, cu zone de micşorare pronunţată a acumulării preparatului pe toată suprafaţa rinichiului. Funcţia
excretorie a rinichiului încetenită (Figura 7.).
Pacienta dată a fost monitorizată pe baza unui
protocol care prevedea pe lângă înregistrarea zilnică
a tensiunii arteriale, controale clinice şi paraclinice.
Examenele de laborator arată: Hemoglobina –
61g/l, eritrocite – 2,0; Ht – 0, 18, leucocite – 7,5;
nesegmentate – 40, segmentate – 2, limfocite – 10,
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Fig. 3. Pacienta M. formaţiunea tumorală a
ovarului stâng

Fig. 2. Pacienta M.
la deschiderea cavităţii
abdominale

Fig.4. Trompa uterină restantă după
înlăturarea chistului dermoid

monocite – 2, VSH - 23; biochimia sângelui: proteina
totală – 82g/l, ureea – 6,1, creatinina – 0,084, bilirubina – 8,7-0-8,7, K -4,55, Na -142, Ca – 2,26, ALT
-0,23, AST – 19, protrombina – 100%, fibrinogenul
– 2,7; analiza sumară de urină: culoare galbenă, densitatea relatăvă 1260, reacţia acidă, transparentă, proteina – 0,22; epiteliul plat 12-14c/v, eritrocite 2-4c/v.
A fost internată în secţia urologie pentru tratament
urologic chirurgical.
Comentarii. Chistul dermoid este o forma chistică
a teratomului matur. Mai des chistul dermoid constă
din elementele pielei şi derivatelor ei şi, reprezintă o
formaţiune chistică solidă. Se dezvoltă lent. Mai frecvent se localizează anterior şi pe o parte de uter. Modificările clinice lipsesc. La examenul clinic chistul dermoid de dimensiuni mici rămâne nedeterminat, cele

Fig. 5. Pacienta M. ovarul drept
cu chiste multiple

de dimensiuni mare prezintă o bombare în regiunea
suprapubiană şi simulează „abdomen gravid”.
Macroscopic chistul dermoid este reprezentat de
o formaţiune de formă rotundă, suprafaţa nodulară,
consistenţa moale neomogenă cu zone dure. Capsula
tumorii are o culoare surie, sau galben-surie, lucioasă.
Mai frecvent chistul dermoid se întâlneşte în perioada pubertăţii. Deseori pacienţii cu chist dermoid nu
prezintă careva modificări de laborator.
Tratamentul chistului dermoid este cel chirurgical.
Studiile în domeniul lui Davâdov G.L. (1910),
Novikova L.A. (1962), Vehovoi L.N. (1970), Molnar
G. (1966), Sakkas şi colab. autoh. (1979) etc. remarcă
că tumorile organelor genitale interne care implică
sistemul urinar au un prognostic rezervat. Producerea
hipertensiunii arteriale are loc în peste 90% din cazuri

Fig. 6. Pacienta M. formaţiunea tumorală al ovarului stâng

Științe Medicale
prin ischemia renală. Din punct de vedere al factorilor
cauzali hidronefroza, pielonefrita cronică sunt cauza
principală a hipertensiunii arteriale, având şi cea mai
frecventă manifestare clinică cefaleea, manifistări de
tip encefalopatie. Putem conchide că chisturile ovariene, în special, chisturile dermoide de dimensiuni mari
rămân la ora actuală un subiect de mare interes. Studiul
nostru a putut face relaţia lor cu organele pelviene, în
special, cu ureterele, care au fost comprimate şi au asociat hidronefroză, proces bilateral, secundar. Pe măsură
ce tumora creşte în dimensiuni se instalează modificări
de tip degenerativ al parenchimului renal cu tulburări
de urodinamică, hemodinamică ce accentuează insuficienţa renală cronică ca rezultat la presiunea urinară
crescută. Asigurarea unui prognostic favorabil pentru
sistemul renourinar în formaţiunile tumorale pelviene
rămâne examinarea complexă a sistemului urinar pentru realizarea chirurgicală în timp a chistelor ce ar permite păstrarea funcţialităţii rinichilor.
Concluzii:
1. Lipsa simptomelor patognomonice şi clinica
săracă nu ne permite diagnosticarea precoce a tumorilor ovariene.
2. Indicaţiile pentru corecţia chirurgicală sunt
prezenţa semnelor clinice, paraclinice, a complicaţiilor sau nesiguranţa în diagnostic (suspecţie la tumoare malignă).
3. Astfel tratamentul chirurgical precoce al tumorilor pelviene permite un prognostic favorabil al
modificărilor secundare renale.
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Fig. 7. Pacienta M. - scintigrafia renală
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Rezumat
Prezenta lucrare este dedicată cercetării factorilor genetici modificatori la pacienţii MDD/B. Estimarea rolului lor
asupra vitezei progresiei procesului miopatic, determinarea tipului şi forţei de interacţiuni intergenice, precum şi modelarea matematică a vitezei de progresie a procesului miopatic, vor îmbogăţi datele actuale cu privire la mecanismele
moleculare ale procesului miopatic şi va deschide posibilitatea prognozării individuale a evoluţiei procesului patologic
cu indicarea corecţiei metabolice corespunzătoare. S-a efectuat un studiu epidemiologic- cercetare retrospectivă de cohortă, iar prelucrarea statistică a datelor obţinute a fost realizată cu ajutorul programelor SPSS (versiunea 20) şi MDR.
Metoda regresiei logistice multinomiale a permis alegerea modelului optim al intensităţii legăturilor parametrilor genetici
şi a altor date clinice cu viteza progresiei procesului patologic. Un rezultat pozitiv pentru genotipul heterozigot al genei
MTHFR C677T şi homozigot după mutaţia MTHFR A1298C semnifică faptul că aceste categorii acţionează în calitate de
categorii superioare a variabilei dependente (p=0,004 şi 0,039 respectiv). Valoarea matematică a estimărilor parametrilor
regresiei a arătat o valoare statistic semnificativă pentru compound heterozigot MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTR
A2756G (ß=33,7) şi MTHFR C677T, MTRR A66G, MTR A2756G (ß=34,7). Sinergismul pronunţat al interacţiunilor
dintre genele ciclurilor folat, metioninic şi genei sintazei endoteliale NO constituie baza genetică a predispoziţiei către
progresia procesului miopatic şi invaliditate timpurie (până la 9 ani). Concluzii. Estimarea efectului modificator al unui
şir de sisteme genice asupra manifestărilor fenotipice ale patologiei monogenice prezintă o însemnătate fundamentală.
Tipul şi forţa interacţiunilor dintre genele cercetate cu variante alelice- diferite la pacienţii MDD/B, imobilizaţi la vârstele
de până la 9 şi 12 ani, cel mai probabil joacă un rol important în determinarea predispoziţiei de evoluţie a bolii spre stadiul
imobilizării în scaunul cu rotile. Modificarea principiului consultului medico-genetic va permite identificarea formelor
clinice potenţial-grave de MDD/B, precum şi oferă posibilitatea de a alege tratamentul individual timpuriu şi în anumite
cazuri ‒ efectuarea terapiei preventive.
Cuvinte-cheie: Distrofie musculară Duchenne/Becker, gene modificatoare, ciclul folat, ciclul metioninic, sintaza NO
endotelială, interacţiune intergenică
Summary: Assessment of metabolism modifier genes influence on phenotypic expression of myopathic process
(duchenne muscular dystrophy )
This work is devoted to modifying genetic factors in patients with DMD/B. Evaluation of their role on the rate of
progression of myopathic process , determination of the type and strength of intergenic interaction through mathematical
modeling, enrich the available data on the molecular mechanisms of myopathic process and opens the possibility for the
individual prediction of the pathological process and the subsequent metabolic correction . Was conducted epidemiological
studies, retrospective cohort study. For statistical analysis we used the program SPSS (version 20) and the program
MDR 3.0.2. Multinomial logistic regression method helped us to choose the right model intensity due genetic indicators
and other clinical data at the speed of progression of the pathological process. Positive assessment of MTHFR C677T
heterozygous and homozygous MTHFR C1298C mutations mean that the corresponding categories act as the highest
category of the dependent variable ( p = 0.004 and 0.039, respectively). Mathematical value of the parameter estimates of
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the regression showed a statistically significant (p <0,05) value for compound heterozygotes MTHFR677, MTHFR1298
and MTR (ß = 33,7) and MTHFR 677 , MTRR, MTR (ß = 34,7). The genetic basis of susceptibility to the progression of
myopathic process and early disability (up to 9 years old) show a strong synergism interaction between genes of folate
cycle , methionine ( FMC ) and endothelial NO synthase gene . Conclusions . Evaluation of the modifying effect of some
genetic systems on phenotypic expression of a monogenic disease have a fundamental importance. The type and strength
of the interaction between the studied genes are different in patients who have sat down in the wheelchair up to 9 years and
up to 12 years, appear to play an important role in determining the susceptibility of development the prams’s stage of the
disease . Changing of genetic counseling, allows to identify the potentially severe clinical forms of DMD/B, neurologists
will have the possibility of early selection for individual metabolic treatment.
Key words: muscular dystrophy Duchenne/Becker , modifier genes , the folate cycle , methionine cycle , endothelial
NO- synthase , intergenic interaction
Резюме: Оценка влияния генов-модификаторов метаболизма на фенотипическое проявление миопатического процесса (на примере Миодистрофии Дюшенна/Беккера)
Данная работа посвящена исследованию модифицирующих генетических факторов у больных МДД/Б. Оценки их роли на скорость прогрессирования миопатического процесса, определение типа и силы межгенного взаимодействия, проведенное математическое моделирование скорости прогрессирования миопатического процесса,
обогатит имеющиеся данные о молекулярных механизмах миопатического процесса и открывает возможность
к индивидуальному прогнозированию патологического процесса и к последующей метаболической коррекции.
Было проведено эпидемиологические исследования- ретроспективное когортное исследование. Для статистической обработки использовалась программа SPSS (version 20) и программа MDR. Метод мультиномиальной логической регрессии помог нам выбрать подходящую модель интенсивности связи генетических показателей и
других клинических данных со скоростью прогрессирования патологического процесса. Положительная оценка
MTHFR С677Т в гетерозиготном состоянии и MTHFR C1298C в гомозиготном по мутации означают, что соответствующие категории действуют в качестве высшей категории зависимой переменной (р=0,004 и 0,039 соответственно). Математическое значение оценок параметров регрессии показало статистически значимую (p<0,05)
величину для компаунд гетерозигот MTHFR677, MTHFR1298 и MTR (ß=33,7) и MTHFR 677, MTRR, MTR
(ß=34,7). Генетическую основу предрасположенности к прогрессированию миопатического процесса и ранней
инвалидизации (до 9 лет) составляют выраженный синергизм взаимодействия между генами фолатного цикла,
метионинового (ФМЦ) и геном эндотелиальной NO синтазы. Выводы. Оценка модифицирующего эффекта ряда
генетических систем на фенотипическое проявление моногенной патологии имеет фундаментальное значение.
Тип и сила взаимодействие между исследуемыми генами, отличающиеся у больных, севших в коляску до 9 лет
и до 12 лет, по всей видимости, играют важную роль в детерминации предрасположенности больных МДД/Б к
развитию колясочной стадии болезни. Изменение принципа медико-генетического консультирования - позволяет
провести идентификацию потенциально тяжелых клинических форм МДД/Б, у невропатологов появится возможность раннего подбора индивидуального метаболического лечения.
Ключевые слова: Миодистрофия Дюшенна/Беккера, гены-модификаторы, фолатный цикл, метиониновый
цикл, эндотелиальная NO-синтаза, межгенное взаимодействие

Introducere. Această lucrare a fost realizată întrun domeniu contemporan al ştiinţei şi îmbină trei discipline - medicina (neurologia), biologia (genetica
moleculară) şi bioinformatica.
Cu toate că gena distrofinei (DMD) a fost descoperită în anul 1986, iar mutaţiile în această genă provoacă forme clinice diferite de distrofie - Duchenne
şi Becker (variante unialelice), comunitatea ştiinţifică
continuă să caute cauza de la baza polimorfismului
clinic al acestei patologii.
La momentul actual se cercetează profilul expresiei genice [1,2], precum şi culturile celulare [3] şi
organismele-model [4] pentru înţelegerea proceselor
biochimice [6], moleculare [2,5,9] care au loc în cazul
miodistrofiilor şi căutarea terapiei ’’target’’ [7] pentru
distrofia Duchenne. Astăzi se realizează analiza genotip-fenotip pe eşantioane mari de bolnavi, precum este
prezentată baza de date franceză a bolnavilor cu dis-

trofie musculară Duchenne (UMD-DMD) - ce serveşte
drept model al ’’bazei ştiinţifice multinaţionale’’ [14].
Pe parcursul a 20 de ani de monitorizare a pacienţilor DMD/B au putut fi observate momente interesante ce au servit drept bază pentru cercetarea factorilor modificatori ca parte componentă a patogenezei
miopatiilor. A fost constatată o progresie diferită a
procesului miopatic la pacienţii cu aceleaşi mutaţii
în gena distrofinei care urmau un curs standard de
terapie de reabilitare care includea consumul de metionină [17]. Aceasta a servit drept bază a cercetării
genetice a genelor ciclurilor metioninic şi a folatului
[16], a polimorfismului genei eNOS şi determinarea
rolului lor în evoluţia proceselor miopatice.
Scopul cercetării. Determinarea tipului şi forţei
interacţiunilor intergenice ale sistemelor genetice cercetate la pacienţii MDD/B cu vârsta diferită de imobilizare în scaunul cu rotile - până la 9 şi 12 ani.
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Material şi metode
Îndeplinirea obiectivelor a fost realizată în cadrul
Institutului Mamei şi Copilului RM în Laboratorul de
Genetică Moleculară Umană.
A fost realizată o cercetare retrospectivă de cohortă [4] pe un eşantion de pacienţi MDD/B (n=148)
din Registrul Naţional al Patologiilor Neuro-Musculare (RNPNM). Începând cu anul 1991, RNRNM şi
banca de ADN a pacienţilor cu risc crescut [17,18]
au fost create şi organizate în cadrul secţiei ştiinţifice a Centrului de Sănătate a Reproducerii şi Genetică
Medicală - centru funcţional de însemnătate republicană. Pacienţii au fost incluşi în grupul ’’case’’ după
stabilirea diagnosticului conform criteriilor de diagnosticare şi recomandărilor Muscular Dystrophy
Association (USA) [12].
Datele obţinute au fost prelucrate statistic utilizând programul SPSS (Statistical Package for Social
Sciences), care include metode standart pentru cercetări biologico-medicale. Metoda regresiei logistice [19] a fost valorificată pentru estimarea influenţei
polimorfismelor genetice asupra riscului dezvoltării
stadiului imobilizării în scaunul cu rotile (particularităţilor evoluţiei patologiei).
Metoda MDR (Multifactor Dimensionality Reduction) a fost utilizată cu scopul modelării intracţiunilor dintre genele ciclurilor folat, metioninic şi genelor disfuncţiei endoteliale în cazul MDD/B [10,11,8].
Rezultate şi discuţii
La momentul actual o atenţie deosebită este acordată cercetării proceselor genetice şi biochimice care
au loc în ţesutul muscular la pacienţii MDD/B [2], precum şi studierii rolului diferitor gene care pot determina gravitatea bolii [1]. Astăzi aceste cercetări sunt îndreptate pentru a determina cauza existenţei a două variante de evoluţie a patologiei, polimorfismului clinic
al MDD şi factorii declanşatori ai procesului miopatic.
Metoda regresiei logistice multinomiale [19] a
permis alegerea modelului optim a intensităţii legăturii dintre variantele genetice şi a altor date clinice cu
viteza progresiei proceselor miopatice.
Am utilizat vârsta de imobilizare în scaunul cu rotile - până la 9 şi 12 ani (începutul stadiului al IV-lea
al bolii după clasificarea din anul 2010) - drept variabilă dependentă, iar factorii (forţa musculară la prima
examinare, tipul deleţiei genei distrofinei (in-frame
sau out-of-frame), genotipul după genele ciclurilor
folat, sintezei metioninei şi disfuncţiei endoteliale) ca
variabile independente.
Modelul A a permis evaluarea influenţei doar a
genelor ciclului folat şi metioninic asupra vârstei de
imobilizare în scaunul cu rotile.
Modelul A1 general, în care variabila dependentă
a fost reprezentată de vârsta de imobilizare la 9 ani
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este statistic nesemnificativ (p=0,114), în baza informaţiilor cu privire la aproximarea modelului. Însă
conform tabelului testului de încredere, atunci când
este exclus factorul principal, valoarea lui p=0,011 indică asupra faptului că factorul MTHFR C677T prezintă o influenţă statistic semnificativă asupra variabilei dependente - vârsta de imobilizare până la 9 ani.
Evaluarea parametrilor regresiei care pentru factori poartă denumirea de estimări a stării, ne permit
de a evalua influenţa unor parametri (factori) separaţi
precum şi indica aupra nivelului acestei influenţe.
Valorile pozitive pentru MTHFR C677T în stare heterozigotă şi MTHFR C1298C în stare homozigotă după mutaţie indică faptul că acestea acţionează ca variabile dependente de categorie superioară
(p=0,004 şi 0,039 respectiv).
Valoarea matematică a estimării parametrilor regresiei a constituit o valoare statistic semnificativă (p<0,05)
pentru heterozigot compound MTHFR C677T, MTHFR
A1298C и MTR A2756G (ß=33,7) şi MTHFR C677T,
MTRR A66G, MTR A2756G (ß=34,7).
În cazul Моdelului А2 variabila dependentă e
reprezentată de vârsta de imobilizare în scaunul cu
rotile până la 12 ani. Datele cu privire la aproximarea
modelului indică că acest model este statistic semnificativ (р=0,017).
Моdelul В – în care forţa musculară reprezintă
variabila dependentă este un model statistic semnificativ (р=0,032). Estimarea parametrilor regresiei a
arătat 4 factori statistic semnificativi care acţionează
în calitate de variabile dependente de categorie superioară - genotipul homozigot după alela mutantă a
МТRR A66G (ß=20,40, р=0,0000), genotipul heterozigot după МТRR A66G (ß=1,4, р=0,03), genotipul
heterozigot după МТR A2756G (ß=1,5, р=0,021) şi
genotipul heterozigot după polimorfismul МТHFR
C677T (ß=1,5, р=0,021) au o influenţă majoră asupra
parametrului „forţa musculară”.
Astfel, pe calea creării şi testării acestui model,
am descoperit tendinţe specifice într-un proces concret, ceea ce permite de a înţelege căile de influenţă
asupra procesului dat. Adică, am demonstrat că ciclul
metioninic prezintă o influenţă majoră asupra stării
muşchilor şi a forţei musculare.
Modelul C. Acest model include variabila dependentă – vârsta de imobilizare până la 9 ani şi 5 factori – toate polimorfismele studiate. Datele cu privire
la aproximarea modelului indică o relevanţă înaltă
statistic semnificativă (χ2= 101.90, df=67,р=0,004).
Моdelul D –are la bază variabila dependentă –
vârsta de imobilizare până la 9 ani şi 6 factori- tipul
deleţiei (in-frame şi out-of-frame) – şi toate polimorfismele genelor studiate (MTHFR C677T, MTHFR
A1298C, MTRR A66G, MTR A2756G, eNOS 4a/4b).
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Am efectuat analiza tipului şi forţei interacţiunii
intergenice la pacienţii MDD/B care au fost imobilizaţi
în scaunul cu rotile la vârstele de până la 9 şi 12 ani.
În rezultatul analizei tipului şi forţei de interacţiune dintre variantele polimorfismice ale genelor ciclurilor folat şi metioninic şi genei sintazei endoteliale
NO la pacienţii de 9 ani au fost găsite modele care
evidenţiază cel mai bine caracterul interacţiunilor a
celor 5 locusuri ale genelor MTHFR, MTR, MTRR şi
eNOS în evoluţia procesului miopatic spre stadiul de
imobilizare în scaunul cu rotile.
În tabelul 1 sunt prezentate cele mai însemnate
modele ale interacţiunilor intergenice- uni-, bi-, din
3 şi din 4 alele, deteminate cu ajutorul algoritmului
de căutare selectivă MDR în grupuri cu clasificator
binar - imobilizare în scaunul cu rotile până la 9 ani
(0) şi imobilizare la vârstă mai mare de 9 ani (1) în
grupul de pacienţi MDD/B.
Cel mai bun model predictiv cu cele mai mici erori
a fost modelul din 4 alele - cu următoarea combinaţie a locusurilor: MTHFR C677T, MTHFR A1298C,
MTR A2756G, MTRR A66G - cu repetabilitatea rezultatului CVC=10/10 şi χ2 = 27,7601 (p<0,0001).
Tabelul 1
Modelele interacţiunilor intergenice (genelor modificatoare) la pacienţii MDD/B cu vârsta
de imobilizare până la 9 ani

Informaţiile cu privire la aproximarea modelului indică că acest model este semnificativ statistic (χ2=
126,37, df=95, р=0,02).
În acest fel, după toate modelele statistic semnificative putem determina probabilitatea imobilizării în
scaunul cu rotile până la 9 sau până la 12 ani pentru
pacienţii MDD/B (expuse în tabelele probabilităţii) şi
prognoza vitezii procesului miopatic.
Luând în consideraţie datele din literatură şi cele
obţinute de noi a fost analizată influenţa genelor ciclurilor folat şi metioninic şi, a genei sintazei NO endoteliale asupra progresiei procesului miopatic prin
metoda regresiei logistice multinomiale. Determinarea interacţiunilor dintre gene cu scopul determinării
combinaţiilor specifice ale locusurilor care ar fi avut o
însemnătate mai mare în evoluţia procesului miopatic
a reprezentat următoarea etapă a cercetării. Pentru îndeplinirea acestei sarcini a fost utilizată metoda MDR
(multifactor dimensionality reduction), conceput pentru studiul caracterului interacţiunilor intergenice în
cercetările genetico-populaţionale [15]. Noi am încercat să evidenţiem caracterul interacţiunilor dintre genele modificatoare în studiul patologiei monogenice.

Test. Bal.
Acc.

Bal. Acc.

χ2
(P)

SE

SP

CVC

Pre.

0,6

9/10

0,694

0,4769

8/10

0,6991

0,51

10/10

0,69

0,65

8/10

0,76

0,77

5/10

MTHFR C677T
Model monoalelic

Model
Din 2 alele

Model
din 2 alele

0,52

0,57

3,9528
(0,0468)

0,55

MTHFR C677T,
MTR A2756G
0,44

0,61

8,8761
(р=0,003)

0,74

MTHFR C677T,
eNOS
0,48

0,59

Model
din 3 alele
0,41

0,66

0,41

0,75

Model
din 4 alele

5,3001
(p=0,0213)

0,67

MTHFR C677T,
MTR A2756G,
eNOS
18,3459
0,69
(p<0,0001)
MTHFR C677T,
MTHFR А1298С,
MTR A2756G,
eNOS
39,824
0,73
(<0,0001)

Tr. Bal. Acc. – precizie balansată antrenată;
Test. Bal. Acc. – precizie balansată testată;
Sign Test.(P) – test de semnificaţie;
SE – sensibilitate; SP – specificitate; CVC – repetabilitatea rezultatului;
Pre. (precision) – precizia modelului.
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Culoarea liniilor relevă caracterul
interacţiunilor dintre gene:
1– sinergie intensă privind efectul
asupra fenotipului;
2 – sinergie moderată;
3 – antagonism intens privind efectul asupra fenotipului;
4 – antagonism moderat;
5 ‒ interacţiunea aditivă a genelor;
% indică puterea şi direcţia efectului
fenotipic de interacţiune a genelor
(% entropie).

Fig. 1. Structura interacţiunilor variantelor polimorfice ale genelor ciclurilor folat, metioninic şi sintazei
NO endoteliale la pacienţii MDD/B imobilizaţi la vârsta de până la 9 ani. (sus- analiza de cluster,
jos-graficul forţei de interacţiune)
Analiza de cluster a permis evidenţierea interacţiunii dintre variantele polimorfice studiate care pot influenţa evoluţia procesului miopatic la pacienţii MDD/B.
În figura 1 sunt prezentate interacţiunile dintre
genele studiate în limitele modelului obţinut de interacţiune dintre gene.
S-a depistat un sinergism relevant între locusurile polimorfice MTHFR C677T ‒ MTHFR A1298C
şi МТR A2756G – eNOS 4a/4b. Conform figurii 1,
pentru locusurile MTHFR C677T (1,78%) şi MTR
A2756G (1,08%) este caracteristic un efect fenotipic
mai pronunţat exprimat prin agravarea procesului miopatic la vârsta de imobilizare de până la 9 ani.

În tabelul 2 sunt prezentate cele mai însemnate
modele uni-, bi-, din 3 şi din 4 alele a interacţiunilor
intergenice deteminate cu ajutorul algoritmului de căutare selectivă MDR în grupuri cu clasificator binarimobilizare în scaunul cu rotile până la 12 ani (0) şi
imobilizare la vârstă mai mare de 12 ani (1) în grupul
de pacienţi MDD/B.
Cel mai bun model predictiv cu cele mai mici erori
a fost modelul din 4 alele - cu următoarea combinaţie a locusurilor: MTHFR C677T, MTHFR A1298C,
MTR A2756G, MTRR A66G - cu repetabilitatea rezultatului: CVC=9/10 şi χ2 = 54,2182 (p<0,0001).

Tabelul 2
Modelele interacţiunilor intergenice (genelor modificatoare) la pacienţii MDD/B cu vârsta de imobilizare
de până la 12 ani
Test.
Bal.
Acc.

Bal.
Acc.

χ2
(P)

SE

SP

CVC

Pre.

0,64

5/10

0,414

0,68

4/10

0,47

MTHFR А1298С
Model
Monoalelic

0,47

0,58

Model
din 2 alele

4,0544
(р=0.0441)

0,52

MTR A2756G,
eNOS
0,49

0,63

11,15(р=0,0008)

0,59
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Model
din 3 alele

MTHFR C677T,
MTR A2756G,
eNOS
0,55

0,72

Model
din 4 alele
0,54

0,79

30,574
(<0.0001)

0,66

0,77

8/10

MTHFR C677T,
MTHFR А1298С,
MTR A2756G,
eNOS
54,2182 (<0,0001)
0,79

0,8

9/10

0,59

0,67

Tr. Bal. Acc. – precizie balansată antrenată;
Test. Bal. Acc. – precizie balansată testată;
Sign Test.(P) – test de semnificaţie;
SE – sensibilitate; SP – specificitate; CVC – repetabilitatea rezultatului;
Pre. (precision) – precizia modelului.

Analiza tipului şi forţei interacţiunii genelor modificatoare studiate la pacienţii MDD/B care sunt
imobilizaţi la vârsta de până la 12 ani a arătat diferenţe semnificative după tipul şi forţa interacţiunii
comparativ cu pacienţii imobilizaţi la vârsta de până
la 9 ani. S-au conturat 2 clustere: MTHFR A1298CeNOS 4a/4b сu efect antagonist asupra fenotipului şi
MTHFR C677T- MTR A2756G cu efect pronunţat
sinergic asupra fenotipului.
În figura 2 sunt prezentate interacţiunile dintre
gene în limitele modelului obţinut. S-a depistat un si-

1
2
3
4
5

nergism relevant între locusurile polimorfice MTR
A2756G- MTHFR C677T şi un sinergism moderat între eNOS 4a/4b - MTR A2756G, precum şi MTHFR
A1298C - MTHFR C677T. Însă între locusurile eNOS
4a/4b - MTHFR A1298C a fost obţinut un efect antagonist, iar între MTR A2756G - MTHFR A1298C şi
MTHFR C677T - eNOS 4a/4b - interacţiune aditivă
(neutră).
Conform figurii 2, interacţiunea dintre locusurile
eNOS 4a/4b-MTHFR A1298C prezintă cel mai pronunţat efect fenotipic asupra procesului miopatic la

Culoarea liniilor relevă caracterul
interacţiunilor dintre gene:
1 – sinergie intensă privind efectul
asupra fenotipului;
2 – sinergie moderată;
3 – antagonism intens privind efectul
asupra fenotipului;
4 – antagonism moderat;
5 ‒ interacţiunea aditivă a genelor;
% indică puterea şi direcţia efectului
fenotipic de interacţiune a genelor (%
entropie).

Fig. 2. Structura interacţiunilor variantelor polimorfice ale genelor ciclurilor folat, metioninic şi sintazei
NO endoteliale la pacienţii MDD/B imobilizaţi la vârsta de până la 12 ani. (sus- analiza de cluster,
jos - graficul forţei de interacţiune)

204
pacienţii MDD/B, imobilizaţi la vârsta de până la 12
ani.
În acest fel, interacţiunile dintre genele cercetate cu variantele lor polimorfice diferite la pacienţii
MDD/B imobilizaţi în scaunul cu rotile la vârstele de
până la 9 şi 12 ani, joacă un rol important în determinarea predispoziţiei de evoluţie a bolii spre stadiul
imobilizării în scaunul cu rotile.
Concluzii:
1. Evaluarea efectului modificator al unor sisteme
genice asupra manifestărilor fenotipice ale patologiilor monogenice prezintă o însemnătate fundamentală
în înţelegerea patogenezei procesului patologic.
2. Tipul şi forţa interacţiunii dintre genele studiate cu variantele lor alelice - diferite la pacienţi imobilizaţi în scaunul cu rotile la vârsta de până la 9 şi
la 12 ani, cel mai probabil joacă un rol important în
determinarea predispoziţiei de progresie a bolii spre
stadiul de imobilizare în scaunul cu rotile.
3. Modificarea principiului consultului medico-genetic permite identificarea formelor clinice potenţial-grave de MDD/B, precum şi oferă posibilitatea
de a alege tratamentul individual timpuriu şi în anumite cazuri - efectuarea terapiei preventive.
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Rezumat
Pierderile reproductive reprezintă una din cele mai frecvente complicaţii gestaţionale şi sunt o problemă clinică semnificativă. Aproximativ 20% din sarcinile înregistrate se termină cu avort spontan până la 20 de săptămîni de sarcină. În
multe cazuri avorturile spontane sunt asociate cu complicaţii trombofilice, acestea din urmă fiind considerate drept unul
din factorii principali ale pierderilor reproductive. Scopul lucrării: cercetarea celor mai răspândite mutaţii a factorilor
trombofiliei - FV Leiden, FV H1299R, Prothrombin G20210A, FXIII V34L, β-Fibrinogen-455G>A, PAI-1, GPIIIa L33P,
MTHFR C677T, MTHFR A1298C, ACE I ⁄ D, Apo B, Apo E la femei cu pierderi reproductive din populaţia Republicii
Moldova. S-a efectuat screening-ul molecular tuturor 12 mutaţii la 298 de femei cu pierderi reproductive şi 200 de femei
din grupul control. S-a efectuat analiza incidenţei mutaţiilor trombofilice. Femeile cu pierderi reproductive au avut frecvenţa mai înaltă de mutaţii în comparaţie cu cele din grupul de control. A fost descoperită o asociere a mutaţiilor PAI-1
4G/5G şi ACE I ⁄D cu pierderi reproductive.
Cuvinte-cheie: gene trombofilice, mutaţii, pierderi reproductive, screening molecular
Summary: Association of common thrombophilic genes mutations with pregnancy losses in the population of
Republic of Moldova
Pregnancy loss represents one of the most common gestation complication and a significant clinical problem.
Approximately 20% of pregnancies end in spontaneous abortion within the first 20 weeks of gestation. In most cases
spontaneous abortion is associated with thrombophilic complications which are considered as major causes of pregnancy
loss. The aim of the research was to study 12 most frequent thrombophilic genes mutations FV Leiden, FV H1299R,
Prothrombin G20210A, FXIII V34L, β-Fibrinogen-455G>A, PAI-1, GPIIIa L33P, MTHFR C677T, MTHFR A1298C,
ACE I ⁄ D, Apo B, Apo E in women with pregnancy loss in the population of the Republic of Moldova. Molecular
screening of all 12 mutations has been carried out in 298 women with pregnancy loss and 200 women in the control group.
The incidence of thrombophilic mutations has been analyzed. Women with pregnancy loss had increased frequency of the
mutations compare to those in the control group. It has been identified the association of mutations PAI-1 4G/5G şi ACE
I ⁄D with pregnancy loss.
Key words: thrombophilic genes, mutations, pregnancy loss, molecular screening
Резюме: Ассоциация частых мутаций в генах факторов тромбофилии с невынашиванием беременности в Республике Молдова
Невынашивание беременности является одним из наиболее частых осложнений при беременности и наиболее значительной клинической проблемой. Примерно 20% зафиксированных беременностей заканчиваются
спонтанными абортами на сроках до 20 недель. В большинстве случаев спонтанные аборты ассоциированы с
тромботическими осложнениями, которые считаются основными факторами репродуктивных потерь. Целью исследования было изучение самых распространенных мутаций в факторах тромбофилии - FV Leiden, FV H1299R,
Prothrombin G20210A, FXIII V34L, β-Fibrinogen-455G>A, PAI-1, GPIIIa L33P, MTHFR C677T, MTHFR A1298C,
ACE I ⁄ D, Apo B, Apo E у женщин с невынашиванием беременности в популяции Республики Молдова. Молекулярный скрининг всех 12 мутаций был проведен у 298 женщин с невынашиванием беременности и у 200 из группы контроля. Проанализирована частота мутаций при тромбофилии. У женщин с невынашиванием беременности
была повышена частота исследуемых мутаций в сравнении с группой контроля. Была обнаружена ассоциация
мутаций PAI-1 4G/5G и ACE I ⁄D с невынашиванием беременности.
Ключевые слова: Гены факторов тромбофилии, мутации, репродуктивные потери, молекулярный скрининг
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Introducere
Aproximativ o sarcină din 10 se finisează cu
pierdere timpurie a fătului şi o sarcină din 200 cu
pierdere tardivă a fătului [1]. Trombozele vaselor
placentare sunt una din cauzele principale pierderilor reproductive în trimestrul 2-3 de sarcină [2,
3]. Riscul diferitor complicaţii trombofilice este
mărit în timpul sarcinii datorită reorganizării sistemelor de coagulare/ anticoagulare ale organismului
cu scopul diminuării pierderilor de sânge în timpul
naşterii [4]. În cazul persoanelor cu trombofilie ereditară sau dobândită, cresc vădit riscurile. Cele mai
răspândite 12 mutaţii în factorii trombofilici în populaţia europeană sunt: Leiden a FV, FV H1299R,
FII protrombina G20210A, FXIII V34L, β-Fibrinogen-455G>A, PAI-1, GPIIIa L33P, MTHFR C677T,
MTHFR A1298C, ACE I⁄D, Apo B şi Apo E [5]. La
femeile fără pierderi de sarcină mutaţiile asociate cu
trombofilia au o frecvenţă de 1,2-2,4%, iar la femeile cu pierderi de sarcină 4,2-9,5%, în dependenţă
de tipul mutaţiei. Riscurile sunt şi mai mari în cazul
prezenţei concomitente a câtorva mutaţii. De asemenea în cazul prezenţei mutaţiei în stare heterozigotă riscul de formare a trombozelor e de 5-8 ori,
mai înalt decât norma, iar în cazul mutaţiei în formă
homozigotă de 80 de ori [6].
În ultimii 10 ani s-au efectuat numeroase cercetări pentru determinarea corelaţiilor dintre polimorfismul genelor trombofilice şi vasculare cu dereglările
reproductive la om, în diferite populaţii. S-a constatat că mutaţia Leiden în factorul V şi mutaţia în gena
protrombinei sunt asociate cu pierderile de sarcină
în trimestrul III la femeile din populaţia turcă [7, 8].
Mutaţii heterozigote FV Leiden, FXIII V34L, GPIIIa L33P, Apo E4, protrombin G20210A şi mutaţiile
homozigote PAI-1 şi MTHFR C677T la fel sunt asociate cu pierderile de sarcină [5, 9], studiul polimorfismului FV şi genei protrombinei în populaţia Serbă
au identificat asocieri cu pierderile de sarcină [10].
Deoarece datele privitor asocierea polimorfismului
principalilor factori trombofilici cu pierderile de sarcină sunt diferite în dependenţă de populaţia studiată prezintă un mare interes efectuarea screening-ului
molecular a acestor mutaţii în populaţia Republicii
Moldova, mai ales, în cazul familiilor cu dereglări reproductive (infertilitate).
Pierderea unei sarcini reprezintă o tragedie pentru familie, mai ales, în cazul familiilor tinere. Efectuarea screening-ului molecular timpuriu şi în cazul
depistării mutaţiilor în factorii trombofilici recomandarea unui remediu medicamentos pe bază de preparate anticoagulante, poate spori semnificativ şansele
unei sarcini cu succes. Deoarece mutaţiile în factorii
trombofilici pot cauza un şir de efecte adverse atât

la femei, cât şi la bărbaţi (precum cele asociate cu
pierderile reproductive (la femei), atacul de cord,
tromboembolism venos, embolism pulmonar etc.) se
propune efectuarea screening-ului acestor mutaţii la
copii/adolescenţi cu scopul diminuării riscurilor pe
parcursul vieţii prin urmarea unui tratament medicamentos bazat pe anticoagulanţi [11, 12].
Pentru diminuarea riscurilor pierderilor reproductive din cauza mutaţiilor principalilor factori trombofilici ne-am propus aprecierea frecvenţelor mutaţiilor date în populaţia Republicii Moldova şi a gradului
lor de asociere cu pierderile reproductive.
Material şi metode
Pentru investigaţiile molecular-genetice s-au utilizat probele de ADN genomic ale 298 femei cu minim 2 pierderi reproductive consecutive - grup de lucru şi ADN al 200 femei din grupul de control care au
avut minim 2 sarcini cu succes şi nici un avort spontan/medical în anamneză. Consimţământul informat a
fost primit de la toţi participanţii studiului.
Pentru diagnosticul molecular au fost utilizate
metodele analizei de PCR ale 12 mutaţii a genelor
trombofilice: FV Leiden, FV H1299R, Prothrombin
G20210A, FXIII V34L, β-Fibrinogen-455G>A, PAI1, GPIIIa L33P, MTHFR C677T, MTHFR A1298C,
ACE I ⁄ D, Apo B, Apo E cum a fost descris anterior
[5]. Alelele situsurilor polimorfe intragenice au fost
înregistrate în rezultatul amplificării regiunilor corespunzătoare şi analizei restricţionale cu separarea
ulterioară a fragmentelor în gel de poliacrilamidă (cu
concentraţia 7,5%-12%, în dependenţă de necesitate).
Analiza statistică a fost realizată aplicând criteriul
χ2.
Rezultate
Detaliile demografice şi evaluării sarcinilor anterioare pentru femei cu prierderi reproductive consecutive şi grupul control sunt sumarizate în tabelul 1.
Tabelul 1
Cracterizarea grupelor cu pierderi reproductive şi
control

Vârsta medie
Numărul pierderilor
Numărul naşterilor

Femei cu
pierderi
reproductive,
n=298
33 (20–44)
2.8 (2–9)
0

Grupulcontrol,
n=200
36 (30–42)
0
2,4 (1-3)

A fost examinată distribuirea frecvenţei mutaţiilor FV Leiden, FV H1299R, Prothrombin G20210A,
FXIII V34L, β-Fibrinogen-455G>A, PAI-1, GPIIIa
L33P, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, ACE I ⁄D,
Apo B, Apo E în grup de lucru şi în grup-control. Pen-
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tru fiecare locus s-a efectuat analiza distribuirii frecvenţelor alelelor şi genotipurilor variantelor polimorfe ale genelor studiate cu scopul evaluării gradului de

variabilitate genetic (tab. 2). Procesarea statistică a
datelor a fost realizată prin intermediul programelor
aplicate StatDirect.
Tabelul 2
Frecvenţa alelelor genelor trombofilice la femei cu pierderi reproductive şi în grupul control

Mutaţii
FV Leiden
Prothrombin G20210A
PAI-1
MTHFR C677T
MTHFR A1298C
ACE I ⁄D
Apo E
Apo B
FV H1299R
FXIII V34L
GPIIIa L33P
β-Fibrinogen-455G>A

Femei cu prierderi reproductive
Alela normală
Alela mutantă
0,96
0,04
0,99
0,01
0,46
0,54
0,68
0,32
0,70
0,30
0,39
0,61
1,0
0,97
0,03
0,89
0,11
0,75
0,25
0,82
0,18
0,74
0,26

rar au fost identificate în genele FII, Apo B şi Apo E.
Valorile procentuale ale heterozigoţilor după mutaţii
ACE I ⁄ D, FXIII V34L şi β-Fibrinogen-455G>A au
fost identice dar frecvenţa persoanelor homozigote
a variat semnificativ, 39,5%. 5,5% şi 6,3% respectiv
(figura 2).
Noi n-am identificat mutaţiile în gene FII, Apo B
şi Apo E în grupul-control, totodată n-a fost identificată o diferenţa semnificativă pentru incidenţa mutaţiei în genele MTHFR C677T, FXIII V34L, GPIIIa
L33P şi β-Fibrinogen-455G>A între două grupe. Mutaţiile în genele PAI-1 şi ACE în stare homozigotă la
femeile din grupul-control s-a întâlnit, respectiv, de 3
şi 2,4 ori mai rar comparativ cu grupul de lucru.
Discuţii
Mutaţiile în genele trombofilice FV, FII, PAI-1,
ACE I ⁄D, Apo B, Apo E care codifică proteinele sistemului de hemostază, metabolismul lipidelor duce
la modificările funcţiei sau concentraţiei de proteine
plasmatice implicate în coagulare şi fibrinoliză şi ulterior – la tulburări de circulaţie sanguină vasculară.
Numai 2 femei (0,7%) din 298 studiate în grupul

45

5G

>A

În legătură cu aceasta, s-a determinat nivelul de
heterozigoţie factorială pentru fiecare locus şi corespunderea cu legea echilibrului Hardy-Weinberg (fig.
1). Pentru mutaţii FV Leiden, Prothrombin G20210A,
MTHFR C677T, MTHFR A1298C, Apo B, Apo E,
FV H1299R, GPIIIa L33P, FXIII V34L, β-Fibrinogen-455G>A între nivelul heterozigoţiei teoretice şi
factoriale nu s-au atestat diferenţe statistic semnificative, pragul de semnificaţie р<0,05.
S-a stabilit gradul diminuat de răspândire a mutaţiilor FV Leiden, Prothrombin G20210A, Apo E, Apo
B, FV H1299R şi GPIIIa L33P şi nivelul maximal de
heterozigoţie a variantelor polimorfe ale genelor PAI1 şi ACE I/D.
Homozigoţi după mutaţii FV Leiden sau Prothrombin G20210A n-au fost identificaţi nici la femei cu
pierderi reproductive, nici în grupul control. Totodată
n-au fost identificaţi homo sau heterozigoţi după mutaţia Apo B şi după mutaţia Apo E în grupul control.
Rezulatele sunt prezentate în fig. 2 şi 3.
Cele mai frecvente mutaţii în stare homozigotă
au fost depistate în genele ACE şi PAI-1. Mult mai

Grupul control
Alela normală
Alela mutantă
0,98
0,02
1,0
0,62
0,38
0,68
0,32
0,70
0,30
0,54
0,46
1,0
1,0
0,93
0,07
0,71
0,29
0,82
0,18
0,73
0,27

Fig. 1. Nivelul heterozigoţiei factoriale
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Fig. 2. Ponderea mutaţiilor FV Leiden, Prothrombin G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1,
ACE I ⁄ D, Apo E, FV H1299R, FXIII V34L, GPIIIa L33P şi β-Fibrinogen-455G>A observate la femei cu
pierderi reproductive – grupul de lucru. Sunt indicate valorile procentuale ale homo- şi heterizogoţilor dupa
mutaţia analizată

Fig. 3. Ponderea mutaţiilor FV Leiden, Prothrombin G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1,
ACE I ⁄ D, Apo E, FV H1299R, FXIII V34L, GPIIIa L33P şi β-Fibrinogen-455G>A observate
în grupul-control
de lucru au avut doar o mutaţie în stare heterozigotă
din cele studiate.
Mutaţia FV Leiden afectează site-ul de interacţiune cu proteina C activată (APC), dereglează eficienţa
degradării factorilor FVa şi FVIIIa mediată de APC.
Prezenţa acestei mutaţii majorează riscul trombozelor de 5-7 ori la heterozigoţi şi de 80 ori la purtători
homozigoţi [6, 13, 14]. Incidenţa alelei mutante în
grupul de lucru şi în grupul control a constituit 0,04
şi 0,023, respectiv (tab. 3). Frecvenţa heterozigoţi-

lor calculată după legea Hardy-Weinberg 7,68% şi
3,92% corespunde cu numărul femeilor heterozigote
în ambele grupe.
Conform studiului, nu s-au constatat diferenţe statistic importante între grupuri, în ceea ce priveşte distribuirea frecvenţelor mutaţiei Leiden (р>0,05), însă
s-a observat o tendinţă de creştere a frecvenţei mutaţiei la femeile cu pierderi reproductive (OR=1,77, 95%
IÎ 0,81-3,84, р=0,146).
Tabelul 3

Distribuirea frecvenţelor alelelor FV, PAI-1 şi ACE
Alele

Grupul de
lucru, n

Control, n

χ2

FV Leiden
G

A
(G1691A)

572
24

379
9

2,11

PAI-1

5G
4G

274
322

246
154

23,12

0,0001

1,88
(1,45-2,43)

ACE I ⁄D

I
D

231
365

215
185

21,75

0,0001

1,84
(1,42-2,37)

Mutaţia

p
0,146

OR,
95%, IÎ
1,77
(0,81-3,84)

OR – raportul şanselor; IÎ – intervalul de încredere; р – pragul de semnificaţie; n – dimensiunea eşantionului
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Inhibitorul activatorului plasminogenului (PAI-1)
deține un rol important în procesul fibrinolitic. Astfel,
nivelurile plasmatice crescute de PAI-1 sunt responsabile de scăderea activității fibrinolitice şi se corelează cu dezvoltarea trombozelor arteriale sau venoase. Polimorfismul 4G/5G (deleția/inserția guanozinei
în poziția 675 a promotorului genei PAI-1) este un determinant genetic major al nivelurilor de PAI-1. Starea homozigotă pentru mutaţia PAI-1 4G este asociată
cu supraexpresie a genei şi, posibil joacă un rol crucial în pierderile reproductive [13, 14]. În acest studiu
frecvenţa majorată mutaţiei date s-a observat la femeile cu pierderi reproductive - 0,54 în comparaţie cu
grupul-control - 0,38 (tab. 2). S-au constatat diferenţe
statistic importante între grupuri (р<0,05), ce presupune asocirea acestei mutaţii cu pierderi reproductive
în populaţia Republicii Moldova (OR=1,88, 95% IÎ
1,45-2,43, р<0,0001).
Gena ACE codează enzima angiotenzin-convertoare care transformă angiotenzin I neactiv în angiotenzin II una din cea mai puternica substanţă biologic
activă care măreşte tensiune arterială. Hipertensiunea
arterială la gravide se caracterizează prin sporirea sensibilităţii vaselor la angiotenzin II şi, de asemenea,
prin disfuncţia endotelială pronunţată. Nivelul înalt
al enzimei angiotenzin-convertoare poate duce la
preeclampsie şi eclampsie. Preeclampsia şi eclampsia
sunt unele din cele mai grave complicaţii ale sarcinii.
Frecvenţa acestor complicaţii se întâlnește la 6-10%
din sarcini. La persoanele cu genotip homozigot D/D
al genei ACE nivel de enzimă angiotenzin-convertoare este de 2 ori mai mare, decât la purtătorii cu genotip homozigot I/I. La purtătorii heterozigoţi nivelul de
enzimă este intermediar. Genotipul D/D este asociat
cu riscul avortului spontan şi se depistează la 28-31%
din femei cu pierderi reproductive, se agravează cu
portajul genotipului 4G/4G al genei PAI-1 [15,16]. În
studiul nostru 82,7% de femei cu pierderi reproductive au avut mutaţia dată. Datele statistice au confirmat
asocierea alelei D a genei ACE cu riscul prierderilor
de sarcină (tab. 4). Totodată noi am observat şi combinaţia mutaţiilor genelor ACE şi PAI-1 la 7,9% de
femei cu pierderi reproductive.
Apoliproteina Е (ApoE) joacă un rol important în
metabolismul lipidelor. Se sintetizează în ficat şi creier. Intră în compoziţia chilomicronilor şi lipoproteinelor cu densitate foarte joasă şi participă în eliminarea lor prin interacţiune cu receptorii de pe suprafaţa
celulelor hepatice. Totodată АроЕ participă în procese imunoregulatoare, este necesar pentru livrarea
colesterolului de la celule gliale la neuroni şi altele.
Alela Е4 este asociată cu nivelul înalt al colesterolului în plasma de sânge şi, riscul sporit de dezvoltarea
a bolilor cardiovasculare. Genotipuri E3/E4 şi E4/

209
E4 se depistează mai mult la pacientele cu avorturi
spontane. Indivizii care sunt homozigoţi pentru E2
pot prezenta hipertrigliceridemie severă [17]. Noi am
observat aceste mutaţii în stare homozigotă în 2,6%
de cazuri (figura 2).
La femeile cu pierderi reproductive a fost depistat
portajul unei mutaţii trombofilice în stare homozigotă în 59,1% din cazuri şi, portajul cumul de 2 şi mai
multe mutaţii în stare homozigotă în 12%. În comparaţie cu femeile din grupul-control portajul unei mutaţii trombofilice în stare homozigotă a fost observată
în 10,5% şi 2% pentru 2 şi mai multe mutaţii în stare
homozigotă. Aceste date presupun creşterea riscului
pierderii de sarcină la femeile care sunt purtătoare cel
puţin a 2 mutaţii homozigote în gene trombofilice,
în deosebi, dacă mutaţiile sunt identificate în genele PAI-1 şi ACE şi, starea se agravează cu mutaţiile
în alte gene trombofilice. Necătând la faptul că pentru gena FV nu au fost constatate diferenţele statistic
importante, dar luând în consideraţie o tendinţă de
creştere a frecvenţei mutaţiei observată la femeile cu
pierderi reproductive şi complicaţii clinice noi, recomandăm testarea mutațiilor FV Leiden, PAI-1 4G/5G,
ACE I/D la femeile cu riscul avortului spontan. Identificarea acestor mutaţii în factorii trombofilici permite recomandarea unui remediu medicamentos pe bază
de preparate anticoagulante ce poate spori semnificativ şansele unei sarcini cu succes.
Concluzii
1. Distribuţia alelelor mutante şi normale în genele FV, FII, FXIII, β-Fibrinogen , GPIIIa, MTHFR,
Apo B, Apo E în populaţia Republicii Moldova a corespuns legii echilibrului Hardy-Weinberg.
2. S-a stabilit asocierea pierderilor reproductive
cu mutaţii în genele PAI-1 şi ACE (р<0,05).
3. Portajul cel puţin 2 mutaţii homozigote în
genele trombofilice, în deosebi, dacă mutaţiile sunt
identificate în genele PAI-1 şi, ACE este legat cu riscul pierderilor reproductive.
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Rezumat
În lucrarea dată au fost studiate polimorfismele genelor, cercetate ca gene modificatoare a procesului miopatic pe
eşantioanele indivizilor sănătoşi din populaţia Republicii Moldova şi ale pacienţilor MDD/B. A fost efectuată analiza de
asociaţie ’’case-control’’ pentru polimorfismele C677T (rs1801133), A1298C rs1801131) ale genei MTHFR, A2756G a genei
MTR, A66G a genei MTRR şi 4a/4b a genei eNOS. Preparatele de ADN genomic ce aparţin pacienţilor MDD/B (n=183)
şi persoanelor sănătoase (n=165), păstrate în banca de ADN a laboratorului, au servit în calitate de material pentru screening-ul molecular-genetic. Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite au fost utilizate următoarele metode: clinico-genealogică, biochimică, electrofiziologică şi molecular-genetice (PCR/RFLP). Pentru analiza statistică a datelor s-a folosit
calculatorul statistic online: http://gen-exp.ru/calculator_or.php. A fost determinat nivelul heterozigotivităţii după locusurile MTHFR C677T (rs1801133), MTHFR A1298C (rs1801131), MTR A2756G, MTRR A66G şi NOS3 4a/4b în populaţia
sănătoasă a RM şi la pacienţii MDD/B. S-a stabilit că distribuţia frecvenţelor alelelor genelor MTHFR C677T (rs1801133),
MTHFR A1298C (rs1801131), MTR A2756G (rs1805087), eNOS 4a/4b în populaţia sănătoasă corespunde celei aşteptate
după legea Hardy-Weinberg (р>0,05). Însă pentru polimorfismul MTRR A66G (rs1801394) a fost observată deviaţie de
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la acest echilibru (р=0,0000) în lotul-control. La estimarea asocierii genotipurilor date cu riscul agravării procesului
miopatic a fost stabilit o valoare statistic semnificativă pentru purtătorii de genotip homozigot după alela mutantă G66G
a genei MTRR (OR=7,20; 95%CI:1.84-61.81, p=0.039), genotip heterozigot după mutaţia A2756G a genei MTR (OR= 0,63;
95%CI:0,4-0,99; p=0,045) şi purtătorii homozigoţi ai alelei 4a a genei eNOS (OR= 2,08; 95%Cl:0,87-4,95; χ2=3,96; p=0.05).
Cuvinte-cheie: MDD/B, frecvenţa alelelor, polimorfism, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTR A2756G, MTRR
A66G, eNOS 4a/4b
Summary: Associative analysis of folate, methionine cycles genes and endothelial NO-synthase gene on
Duchenne patients and healthy population of Moldova
In this work it was studied gene polymorphisms as modifier factors of myopathic process on DMD/B patients. We
performed an analysis of case-control study to assess the association of MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTR A2756G,
MTRR A66G and eNOS 4a/4b polymorphisms with risk of progression of myopathic process. Material for molecular
genetic screening was a genomic DNA of DMD/B patients (n = 183) and healthy population (n = 165 ) stored in a DNA
laboratory bank. For this study we applied clinical genealogical, biochemical, electrophysiological and molecular genetic
methods (PCR/RFLP) For statistical analysis was used online calculator http://gen-exp.ru/calculator_or.php. Have been
determined the level of observed heterozygosity for MTHFR C677T (rs1801133), MTHFR A1298C (rs1801131), MTR A2756G
(rs1805087), MTRR A66G (rs1801394), eNOS 4a/4b polymorphisms in both patients and control populations. Genotype
frequencies in control population are in Hardy-Weinberg equilibrium for MTHFR C677T (rs1801133), MTHFR A1298C
(rs1801131), MTR A2756G (rs1805087) and eNOS 4a/4b polymorphisms (p>0,05). Genotypes distribution for MTRR A66G
polymorphism in control population is not in Hardy-Weinberg equilibrium (p=0,0000). Association analysis genotypes
showed a statistically significant value for homozygous carriers of the mutant allele of the gene MTRR (OR = 7,20, 95%
CI: 1.84- 61.81, p = 0.039) and heterozygous carrier of the gene mutation A2756G MTR (OR = 0 , 63, 95% CI:0,4- 0, 99,
p = 0,045) and carrier of 4a allele eNOS gene (OR = 2,08, 95 % Cl :0,87- 4 , 95 , χ2 = 3,96, p = 0.05 with risk of
progressing of myopathic process.
Key words: DMD/B, genotype frequencies, polymorphism, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTR A2756G,
MTRR A66G, eNOS 4a/4b
Резюме: Ассоциативный анализ генов фолатного, метионинового циклов и гена эндотелиальной NO синтазы у больных миопатией Дюшенна и у здорового населения Республики Молдова
В настоящей работе впервые был изучен полиморфизм генов, исследуемых в качестве генов модификаторов
миопатического процесса в популяционной выборке Республики Молдова и выборке больных МДД/Б Проведен ассоциативный анализ случай-контроль для полиморфизмов в гене MTHFR в аллельных позициях C677T
(rs1801133) и A1298C (rs1801131), в генах MTR A2756G (rs1805087) и MTRR A66G (rs1801394) и в гене eNOS
4ab. В качестве материала для молекулярно-генетического скрининга использованы препараты геномной ДНК
больных МДД/Б (n=183) и здоровой популяции (n=165) хранящиеся в банке ДНК лаборатории. Применялись
клинико-генеологический, биохимический, электрофизиологический, и молекулярно-генетические (PCR, RFLP)
методы. Для статистического анализа был использован калькулятор http://gen-exp.ru/calculator_or.php. Определен
уровень фактической гетерозиготности по локусам MTHFR С677T, MTHFR A1298C, MTRR A66G , MTR A2756G и
NOS3 4a/4b в популяции здорового населения РМ и у больных МДД/Б. Выявлено, что распределение частот аллелей генов MTHFR (rs1801133) (rs1801131), MTR A2756G (rs1805087), eNOS в здоровой популяции Республики
Молдова соответствует теоретическим частотам по закону Харди-Вайнберга (р>0.05). Для полиморфизма MTRR
A66G (rs1801394) в контрольной выборке наблюдалось отклонение от данного закона (р=0,0000). Оценка ассоциации генотипов и риском утяжеления миопатического процесса выявило статистически значимую величину для
гомозиготного носительства мутантной аллели гена MTRR (OR= 7,20, 95%CI:1.84-61.81, p=0.039) и для гетерозиготного носительства мутации A2756G гена MTR (OR= 0,63, 95%CI:0,4-0,99, p=0,045) и носитеьство аллели 4a
гена eNOS (OR= 2,08, 95%Cl:0,87-4,95, χ2= 3,96, p=0.05
Ключевые слова: МДД, частоты аллелей, полиморфизм, MTHFR С677T, MTHFR A1298C, MTRR A66G ,
MTR A2756G , NOS3 4a/4b

Introducere. Această lucrare a fost realizată
într-un domeniu contemporan al ştiinţei şi îmbină
două discipline - medicina (neurologia) şi biologia
(genetica moleculară). Cu toate că frecvenţa patologiilor ereditare a sistemului nervos este mică, subgrupul
bolilor neurogenetice este larg şi include circa 2400
diverse forme care afectează mai puţin de 1 din 2000
indivizi din lume [5]. Nivelul ridicat al invalidizării,

speranţa de viaţă scăzută din cauza insuficienţei cardio-respiratorii, lipsa metodelor de tratament eficace
determină însemnătatea medicinală şi social-economică a acestei probleme [5].
Pentru înţelegerea proceselor microevoluţioniste
care au loc în populaţii este necesar de caracterizat
factorii principali stabilizatori şi modificatori, care influenţează stabilitatea şi dinamica structurii genetice
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a populaţiei [13].Termenul de structură genetică a populaţiei include nivelul polimorfismului genetic, heterozigotivitatea şi mărimea încărcăturii genetice în
populaţie. Toate populaţiile sunt heterogene din punct
de vedere genetic şi mărimea fiecărui factor modificator al dinamicii populaţionale (inbreeding, driftul de
gene, migraţii, selecţie, mutaţii) variază nu doar între
populaţii diferite, dar şi între subpopulaţii [14,15,16].
Prin urmare, în absenţa factorilor care modifică frecvenţa alelelor, dar a posibilităţii încrucişării libere în
populaţie panmictică - din generaţie în generaţie va
fi menţinută aceeaşi distribuţie a frecvenţei claselor
genotipice în corespundere cu legea Hardy-Weinberg.
Aceasta poartă denumirea de distribuţie echilibrată a
frecvenţei claselor genotipice în populaţie panmictică.
Din aceste considerente apare necesitatea descrierii
genetice a fiecărei populaţii concrete pentru evaluarea
stării sale în corespundere cu echilibrul Hardy-Weinberg. În lucrarea dată au fost studiate polimorfismele
genelor în calitate de gene modificatoare a procesului miopatic pe eşantionul de populaţie sănătoasă din
Republica Moldova şi eşantionul de pacienţi MDD/B.
Scopul lucrării: efectuarea unei analize ’’case-control’’ pentru polimorfismele C677T (rs1801133)
şi A1298C (rs1801131) ale genei MTHFR, A2756G
(rs1805087), al genei MTR, A66G (rs1801394) al genei MTRR şi 4a/4b, al genei eNOS, precum şi cercetarea influenţei modificatoare probabile asupra procesului miopatic.
Material şi metode
Îndeplinirea obiectivelor a fost realizată în cadrul
Institutului Mamei şi Copilului RM în Laboratorul de
Genetică Moleculară Umană.
A fost efectuat un studiu epidimiologic - cercetare
retrospectivă de cohortă de tipul ’’case-control’’ [3].
Eşantioanele de pacienţi (n=183) şi copii sănătoşi (n=165) au fost formate prin metoda continuă.
Pacienţii au fost incluşi în grupul case după stabilirea
diagnosticului conform criteriilor de diagnostic şi recomandărilor de la Muscular Dystrophy Association
(USA) [4,6].
Preparatele de ADN genomic păstrate în banca de
ADN a laboratorului au servit în calitate de material
pentru screening-ul molecular-genetic. Pentru evaluarea rolului genelor ciclului folat şi a genei eNOS,
asupra proceselor miopatice a fost realizată cercetarea de tip ’’case-control’’. Grupul-control a inclus
un eşantion din 165 de indivizi sănătoşi neînrudiţi cu
vârsta cuprinsă între 6 şi 17 ani. Din anul 2006 participanţii în cercetare, sau rudele apropiate au semnat
un acord informaţional, care confirma participarea
benevolă în cercetare.
Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite au fost
utilizate următoarele metode: clinico-genealogică,
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biochimică, electrofiziologică şi molecular-genetice
(metodele de bază a identificării mutaţiilor: reacţia de
polimerizare în lanţ (PCR), PCR Multiplex (MPCR)
şi polimorfismul lungimii fragmentelor de restricţie
(RFLP) [2,7].
Pentru determinarea veridicităţii frecvenţelor alelelor a fost utilizat criteriul lui Pirson – X2. Evaluarea
veridicităţii s-a efectuat după tabelele general acceptate. Raportul şanselor (OR – odd ratio) s-a efectuat
după formula standartă – OR=(a/b)/ (d/c), unde a, b –
este numărul de pacienţi, care au sau nu au genotipul
mutant corespunzător; d,c – numărul persoanelor din
grupul-control - cu şi fără genotip mutant. OR este
indicat cu interval de încredere la 95%. Pentru analiza statistică s-a folosit calculatorul statistic online:
http://gen-exp.ru/calculator_or.php.
Rezultate şi discuţii
Ciclul acidului folic reprezintă o cascadă de procese reglată de enzime care au ca cofermenţi derivaţi ai acidului folic. Elementul principal al acestor
procese este sinteza metioninei din homocisteină [8].
Aceasta se realizează în procesul conversiei folaţilor:
din 5,10-metilentetrahidrofolat la 5-metiltatrahidrofolat care deţine gruparea metil necesară conversiei
homocisteinei în metionină (fig.1). Restabilirea folaţilor are loc cu participarea enzimei metiltetrahidrofolat-reductaza (MTFHR). Gruparea metil este
transferată vitaminei B12 care o cedează la rândul
său homocisteinei cu formarea metioninei prin participarea enzimei metionin-sintaza (MTR). Cu toate
acestea vitamina B12 se poate oxida ceea ce rezultă
în reprimarea funcţiei metionin-sintazei. Pentru menţinerea activităţii fermentului este necesară metilarea
cu ajutorul metionin-sintazei-reductazei (MTRR).
Studiile ultimilor ani atestă importanţa procesului de
metilare în etiologia şi patogeneza multor boli ceea ce
deschide noi posibilităţi de tratament [1,7,8].
Oxidul nitric (NO) este produs în organism, pe cale
naturală, de diverse tipuri de celule. Pereţii vaselor de
sânge sunt formaţi din ţesut muscular neted, căptuşit
cu celule endoteliale care produc oxidul nitric pentru
semnalizarea ţesutului muscular înconjurător către relaxare [10]. Relaxarea ţesutului muscular duce la mărirea în diametru a vaselor de sânge (vasodilatare), ceea
ce scade presiunea în interiorul vaselor şi facilitează
circulaţia sângelui către inimă, ficat, rinichi şi alte organe vitale. S-a demonstrat că oxidul nitric îmbunătăţeşte circulaţia inhibând atât agregarea trombocitelor
(formarea trombilor), cât şi depunerile din interiorul
pereţilor vaselor sanguine. Pe lângă acestea, oxidul
nitric ajută la scăderea riscului de respingere în cazul
transplanturilor şi implanturilor. Pe deasupra, creşterea
fluxului sanguin în organe de genul ficatului şi rinichilor facilitează detoxifierea organismului [11].
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Figura. 1. Sinteza Metioninei - Ciclul Acidului folic

Figura 2. Prezentarea schematică a reacţiei catalizate de NO sinteza ce duce la formarea L-citrulinei
şi oxidului nitric
Sinteza de NO în ţesuturi este mediată de o familia de enzime numite sintetaza oxidului nitric (NOS),
care generează NO din precursorul principal- L-arginină în prezenţa nicotinamid-adenin-dinucleotid-fosfatului (NADPH) şi oxigenului (fig. 2). Oxidul nitric
este o moleculă universală de semnalizare cu un rol
cheie într-o varietate mare a proceselor fiziologice şi
fiziopatologice [10].
Cu apariţia mai multor tehnici imunohistochimice care utilizează metode induse în combinaţie cu
amplificarea semnalului folosind sisteme polimerice de detectare şi/sau depuneri reporter catalizate
s-a dovedit că în celulele musculare netede vasculare,
la fel ca şi în cardiomiocitele şi celulele musculare
striate sunt sintetizate toate cele trei izoforme NOS
(NOS1,NOS2 şi NOS3). În plus, s-a demonstrat recent că izoenzima NOS1 expresată în muşchii scheletici nu se limitează la sarcolemă, ci coexistă cu
NOS2 şi NOS3 în diferite compartimente intracelulare- mitocondriile, reticulul sarcoplasmic şi de-a
lungul fibrelor contractile [12].
Analiza polimorfismelor C677T şi A1298C ale
genei MTFHR în grupul-control şi în grupul pacienţilor MDD/B
În scopul cercetării polimorfismului C677T al
genei MTHFR în populaţia Republicii Moldova a fost
determinată frecvenţa alelelor şi a claselor genotipice
în grupul-control (la 165 de persoane) şi la pacienţii
MDD/B (la 186 de persoane).

În urma genotipării a 165 de persoane din lotulcontrol a populaţiei sănătoase a RM s-a evidenţiat următoarea frecvenţă a genotipurilor. Interpretând datele după formula Hardey-Weindberg, frecvenţa alelică
este următoarea: p(C)=0,68; q(T) =0,32; (p2=0,47;
2pq=0,43; q2=0,1), iar frecvenţele observate a trei
clase genotipice sunt: 49,7% - genotip homozigot dominant CC, 37,6% - genotip heterozigot CT şi 12,7%
- genotip homozigot TT. Nu s-a determinat o deviaţie
semnificativă statistic de la echilibrul Hardy-Weinberg dintre grupuri (χ2=2,76, p=0,09).
Incidenţa alelelor C şi T al locusului MTHFR 677
în grupul pacienţilor MDD/B din Republica Moldova sunt 254 şi 118, respectiv. După formula Hardy-Weindberg, au fost obţinute următoarele trei clase
genotipice: p2 =0,47; 2pq=0,43; q2 =0,10, valoarea
lui p(C)=0,68, iar valoarea lui q(T)=0,32. Estimarea
frecvenţei genotipului homozigot după alela C,T şi
heterozigoţilor la 186 de persoane din grupul pacienţilor în procente arată următoarele rezultate: 12.4%
sunt posesori ai genotipului homozigot după alela
rară T, 38,7% - genotipului heterozigot CT şi 48,9%
dintre pacienţi sunt posesori ai genotipului frecvent
CC. La compararea distribuţiei frecvenţei genotipurilor observate şi cele teoretic aşteptate prin testul χ2 nu
s-a determinat o deviaţie statistic semnificativă de la
echilibrul Hardy-Weinberg (χ 2 =2,10; p=0,146).
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Pentru estimarea asocierii dintre genotipurile 677
CT şi riscul agravării procesului miopatic a fost realizată analiza raportului de şanse (OR-odd ratio), dar
diferenţe semnificativ statistic dintre grupul case şi
cel control nu au fost evidenţiate (p=0,95).
Polimorfismul A1298C, duce la înlocuirea acidului glutamic cu alanină în domenul regulator al fermentului (p.Glu429Ala). Deşi, mai puţin semnificativ
ca alela 677T, această mutaţie deasemenea micşorează activitatea fermentului.
Frecvenţele genotipurilor observate pentru polimorfismul A1298C în grupul-control au fost următoarele: 2pq (AC) =0,45; p2 (AA)= 0,43, q2 (CC)=
0,12, ceea ce demonstrează că alela A este dominantă
în comparaţie cu alela C. Distribuţia frecvenţelor claselor genotipice în grupul ’’control’’ se încadrează în
limitele echilibrului Hardy-Weinberg (p=0,91).
După formula Hardy-Weindberg, frecvenţa alelică în grupul bolnavilor MDD/B este următoarea: p=0,63, q=0,37, iar frecvenţa genotipurilor:
2pq=0,46; p2=0,40; q2=0,13. Nu au fost determinate
devieri statistic semnificative de la echilibrul Hardy-Weinberg.
Analiza asociaţiilor nu a evidenţiat valori semnificative.
Analiza polimorfismului genei MTR A2756G în
grupul control şi în grupul pacienţilor MDD/B
S-a determinat frecvenţa alelică: p(A)=0,74; q(G)
=0,26 şi frecvenţele claselor genotipice: p2=0,55;
2pq=0,385; q2=0,07. În grupul-control alela mutantă
G apare cu o frecvență considerabil mai mică (0,26)
decât alela A (0,74), iar deviaţie statistic semnificativă de la echilibrul Hardy-Weinberg nu a fost determinată (χ 2=1,68; p>0,05).
Conform formulei lui Hardy-Weindberg a fost
determinată frecvenţa alelică în grupul MDD/B:
p(A)=0,783; q(G)=0,217; şi frecvenţa genotipurilor:
p2(AA) =0,6126; 2pq(AG)=0,3401; q2(GG)=0,0472.
La compararea repartiţiei frecvenţei genotipurilor
observate şi cele teoretic aşteptate nu s-a elucidat o
deviaţie statistic semnificativă de la echilibrul Hardy-Weinberg (χ 2 = 0,88, p>0,05).
În cazul genotipului A2756G al genei MTR, testul
raportului de şanse a dat o valoare OR=0,63, care indică asupra faptului că acest genotip ar avea un efect
protector, iar rezultatul obţinut e semnificativ statistic
(p=0,045).
Analiza polimorfismului genei MTRR A66G în
grupul-control şi în grupul pacienţilor MDD/B
În grupul-control frecvenţa alelică este următoarea: p(A)=0,68; q(G)=0,32; iar frecvenţa genotipurilor: p2(AA)=0,46; 2pq(AG)=0,43; q2(GG)=0,11.
Compararea repartiţiei frecvenţei genotipurilor observate şi cele teoretic aşteptate a elucidat o deviaţie
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statistic semnificativă de la echilibrul Hardy-Weinberg (χ 2 = 32,74, p<0,05).
În grupul pacienţilor MDD/B, după formula Hardy-Weindberg, frecvenţa alelică este următoarea:
p(A)=0,62; q(G)=0,38; iar frecvenţa genotipurilor:
p2(AA)=0,39; 2pq(AG)=0,47; q2(GG)=0,14. Compararea repartiţiei frecvenţei genotipurilor observate
şi cele teoretic aşteptate a elucidat o deviaţie statistic
semnificativă de la echilibrul Hardy-Weinberg (χ 2 =
39,68, p<0,05).
Analiza asociativă a genei MTRR în cercetarea
’’case-control’’a elucidat o valoare statistic semnificativă (p<0,05) a riscului crescut de agravare (de 5,5
ori) a stării pacientului purtător al genotipului homozigot G66G.
Analiza polimorfismului genei sintazei NO endoteliale (eNOS) în grupul-control şi în grupul pacienţilor MDD/B
În urma genotipării a 125 de persoane din grupul-control, care nu prezintă simptome de miodistrofie, s-a evidenţiat următoarea frecvenţă a alelelor
conform formulei Hardy-Weinberg: p=0,83; q=0,16;
iar frecvenţa genotipurilor observate: 2pq=0,28;
p2=0,70; q2=0,03. Compararea repartiţiei frecvenţei
genotipurilor observate şi cele teoretic aşteptate nu a
elucidat o deviaţie statistic semnificativă de la echilibrul Hardy-Weinberg.
În urma genotipării a 148 de pacienţi MDD/B s-a
evidenţiat următoarea frecvenţă a haplotipurilor respective. La pacienţii MDD/B alela a din intronul 4
al genei eNOS apare cu o frecvenţă considerabil mai
mică (0,27) decât alela b (0,73), iar frecvenţele genotipurilor observate constituie: 2pq=0,40; p2=0,53;
q2=0,07. Valoarea obţinută- χ2=9,8 arată o veridicitate statistică cu o eroare mai mică de 0,001 şi indică
despre deviaţia statistic semnificativă de la echilibrul
Hardy-Weinberg. Acest fapt prezintă un argument că
gena eNOS poate fi un factor genetic modificator în
procesul de miopatogeneză.
Analizând datele se observă o diferenţă în frecvenţa alelelor şi genotipurilor dintre grupul-control
şi grupul de pacienţii cu miopatie. A fost stabilită o
frecvenţă ridicată a alelei rare mutante- eNOS 4a, şi
o incidenţă mai ridicată a genotipului mutant „aa” la
pacienţii cu miodistrofie. Analiza asocierii polimorfismului eNOS 4ab a stabilit modificări statistic semnificative a riscului de progresarea procesului miopatic
după modelul de transmitere multiplicativ şi aditiv:
OR=2,08 (95%Cl=0,87-4,95), χ2=3,96, p=0,05, decât
în grupul-control. Astfel, se demonstrează ipoteza că
alela eNOS4a, ce determină un nivel ridicat de NO
bazal în celulă, în defavoarea celulelor musculare
care prezintă un metabolism modificat înlănţuit cu
genele declanşatoare ale miopatiilor, se întâlneşte de
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circa 2 ori mai des ca alela eNOS4b înaintată ca mai
mult favorabilă în cazul miopatiilor.
Concluzii:
1. S-a stabilit că distribuţia frecvenţei alelelor
genelor MTHFR C677T (rs1801133),A1298C(rs1801131),
MTR A2756G (rs1805087), eNOS 4ab în populaţia sănătoasă a Republicii Moldova corespunde frecvenţelor
teoretice după legea Hardy-Weinberg (р>0.05). Pentru polimorfismul MTRR A66G (rs1801394) în grupul-control a fost evidenţiată deviaţia statistic semnificativă de la acest echilibru (p=0,0000).
2. Analiza polimorfismelor a elucidat deviaţia
statistic semnificativă de la echilibrul Hardy-Weinberg la compararea frecvenţei genotipurilor observate
şi cele teoretic aşteptate pentru polimorfismele MTRR
A66G şi eNOS 4ab în grupul de studiu - MDD/B, ceea
ce poate să reflecte caracteristicile genetice şi biologice ale bolii.
3. A fost stabilită asocierea genelor ciclului metioninic şi genei disfuncţiei endoteliale eNOS cu procesul miopatic.
4. Analiza raportului de şanse a demonstrat o
asociere statistic semnificativă a genotipului MTRR
G66G cu un risc de 5,5 ori mai crescut de înrăutăţire a clinicii pacienţilor MDD/B şi de 2 ori pentru
purtătorii genotipului 4aa a genei eNOS după modelul aditiv. Purtătorii de genotipul heterozigot MTR
A2756G au un efect protector.
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Rezumat
Acest studiu retrospectiv a demonstrat impactul diagnosticului citogenetic prenatal în reducerea frecvenței Sindromului Down (SD) în populaţia Republicii Moldova. Frecvenţa medie a SD în Republica Moldova a fost calculată pe baza datelor de monitorizare pentru perioada 2005-2012 şi recomandări EUROCAT. SD a fost diagnosticat la 359 de nou-născuți.
Diagnosticul citogenetic prenatal prin amniocenteza în 16-18 săptămâni de sarcină a stabilit SD la 43 de fetuşi. Frecvenţa
medie a SD în Republica Moldova a constituit 11,5 / 10 000 (1:869). Fără aplicarea metodelor diagnosticului citogenetic
prenatal frecvenţa SD la populaţia Republicii Moldova ar fi trebuit să fie de 1:776 (12,9/10 000) nou-născuţi. Eficacitatea
diagnosticului citogenetic prenatal al SD în timpul perioadei de studiu a fost de 10,7%. A fost dovedit, că este necesară
selectarea mai minuţioasă a pacientelor pentru diagnosticul prenatal invaziv al SD în baza rezultatelor screening-ului total
ecografic şi biochimic efectuat la toate femeile în populaţie şi majorarea eficacităţii consultului medico-genetic prenatal,
care va creşte eficienţa diagnostic prenatal al SD cu 28,3% până la 39%.
Cuvinte-cheie: Sindrom Down, diagnostic prenatal citogenetic, frecvenţa în populaţie
Summary: Prenatal cytogenetic effective diagnosis of Down Syndrome
The article presents share of prenatal cytogenetic diagnosis in decreasing the frequency of Down syndrome (DS) in
Republic of Moldova. The average frequency of DS in Moldova was calculated based on data of monitoring during the
period from 2005 to 2012 and recommendations of EUROCAT. DS was diagnosed in 359 children. DS in fetus were
carried out in 16-18 weeks of pregnancy by amniocentesis and cytogenetic diagnosis in 43 women. The average frequency
of DS in Moldova was 11,5/10 000 (1:869). Without prenatal cytogenetic diagnosis populational frequency of DS can be
12,9/10 000 (1:776) of newborns. The efficiency of prenatal cytogenetic diagnosis of DS during П trimester of gestation
for investigated period of time was 10,7%. Were proposed approaches for increasing the efficiency of prenatal invasive
screening for 28,3% to 39% using more precise selection of patients. Was shown fact what successful prophylaxis of
DS possible using total ultrasound and biochemical screening of all pregnant women in population and increasing the
efficiency of prenatal medico-genetic counseling.
Key words: Down syndrome, prenatal cytogenetic diagnosis, populational frequency
Резюме: Эффективность пренатальной цитогенетической диагностики Синдрома Дауна
В статье продемонстрирован вклад пренатальной цитогенетической диагностики в уменьшение частоты Синдрома Дауна (СД) в популяции Республики Молдова. Средняя частота СД в Молдове была рассчитана на основе
данных мониторинга за период с 2005 по 2012 г. и рекомендаций EUROCAT. СД выявлен у 359 новорожденных.
СД у плода диагностирован при обследовании 43 женщин, которым была проведена пренатальная цитогенетическая диагностика в 16-18 недель беременности методом амниоцентеза. Средняя частота СД в Молдове составила
11,5/10 000 (1:869). Без применения пренатальной цитогенетической диагностики популяционная частота СД
была бы 12,9/10 000 (1:776) новорожденных. Эффективность пренатальной цитогенетической диагностики СД
во II триместре беременности за исследуемый период времени составила 10,7%. Предложены пути повышения
эффективности пренатального инвазивного скрининга на СД до 39% за счет более тщательного отбора пациенток.
Показано, что успешная профилактика СД возможна при проведении тотального ультразвукового и биохимического скрининга всех беременных женщин в популяции и повышении эффективности пренатального медико-генетического консультирования.
Ключевые слова: Синдром Дауна, пренатальная цитогенетическая диагностика, популяционная частота
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Introducere. Profilaxia naşterii copiilor cu Sindromul Down (SD), care este şi cea mai frecventă
anomalie cromozomială, reprezintă sarcina principală a serviciului medico-genetic. Frecvenţa medie
a trisomiei 21 sau a SD în ţările EUROCAT este de
9,5/10 000 nou-născuţi [6]. Cercetările pe parcursul
ultimelor decenii din domeniul geneticii medicale au
stabilit corelaţia dintre frecvenţa SD şi vârsta mamei.
Riscul de a avea copii cu SD este de 1/1000 de naşteri
la 20 de ani, crescând până la 1/35 de naşteri la vârsta de premenopauză. La femeile gravide cu vârsta de
peste 35 de ani se recomandă diagnosticul citogenetic
prenatal [2,7,9].
În aspect fenotipic SD se caracterizează prin hipotonie musculară, hiporeflexie nervoasă, dismorfism
craniofacial sugestiv, malformaţii viscerale (defecte
cardiace, atrezie duodenală, imperforaţie anală) şi întârziere în dezvoltarea psihomotorie.
Copiii cu SD suferă de retard mental de diferit
grad, cel mai frecvent de imbecilitate (QI variind între
20 şi 85). Bărbaţii cu SD sunt infertili, femeile pot avea
urmaşi atât copii cu SD, cât şi normali, în raport de
aproximativ 1:1, ceea ce corespunde cu probabilitatea
transmiterii aberaţiei cromozomului 21. Speranţa de
viaţă a pacienţilor cu SD este redusă. Principala cauza de deces sunt infecţiile respiratorii. Pacienţii cu SD
prezintă un risc înalt de dezvoltare a leucemiei acute,
care este, de asemenea, una din cauzele de deces la o
vârstă fragedă. Bolnavii îmbătrânesc mai repede din
cauza defectelor sistemului imunitar şi respirator.
Actualmente în Republica Moldova screening-ul
prenatal este selectiv, nefiind aplicat pe larg la toate
femeile însărcinate. Aceasta se datorează atât adresării tardive a gravidelor pentru consultul medico-genetic, cât şi nivelului scăzut al cunoaşterii de către
medicii de familie a eficacităţii examinării complexe
a gravidelor în I trimestru de sarcină, precum şi din
cauza suportului insuficient din partea statului în implementarea metodelor de diagnostic prenatal.
Diagnosticul citogenetic prenatal al SD este aplicat în toate ţările cu un nivel de viaţă ridicat, prin
standardizarea analizei cromozomiale efectuată prin
diverse metode [5].
Diagnosticul prenatal (DP) are ca şi obiectiv determinarea afecţiunilor grave la făt. Problema calităţii
generaţiilor viitoare este abordată într-un mod realist
şi eficient şi, în consecinţă a fost posibilă elaborarea
conceptului de planificare familială. Prin posibilitatea
testării citogenetice prenatale, mai ales, la cuplurile
cu un risc genetic crescut, analiza cromozomială aduce beneficii evidente pentru familie, sociale şi medicale [2,3,8].
Potrivit datelor ştiinţifice din literatura de specialitate, metodele DP citogenetic sunt considerate efi-
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ciente în cazul, când sunt diagnosticate mai mult de
5% de anomalii cromozomiale (Baranov V.S., 1998).
Calculele matematice simple arată că chiar dacă
DP s-ar limita numai la SD, investigaţia ar fi cost-eficientă, cu o perspectivă economică.
Scopul. Studierea eficacităţii diagnosticului citogenetic prenatal al SD în perioada anilor 2005 – 2011
în populaţia Republicii Moldova.
Material şi metode. În cercetare au fost utilizate
datele Laboratorului citogenetic al Centrului de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală din Republica Moldova în anii 2005-2012. Indicaţiile pentru efectuarea DP al SD au fost vârsta concepţională
avansată a mamei (35 de ani şi mai mare), semnele
ecografice de alarmă, rezultatele screening-ului seric matern ce indică un risc crescut pentru anomalii
de dezvoltare, istoricul familial pozitiv şi istoricul
obstetrical pozitiv al gravidei pentru anomalii cromozomiale [1].
Metode de screening prenatal. În studiul ecografic de la 10-14 săptămâni s-au determinat markerii
anomaliilor cromozomiale (translucenţa nucală mai
mare de 3 mm, evaluarea ecografică a osului nazal
şi altele).
Metoda screening-ului biochimic: analiza sângelui (alfa-fetoproteina (AFP), beta-hormonul coriogonadotropinei umane, estriolul liber). În investigaţia
noastră valorile scăzute ale AFP (MoM 0,5-2,0) erau
sugestive pentru SD.
Metoda citogenetică. Investigaţia citogenetică a
fost efectuată pe bază de preparate cromozomiale de
metafaza limfocitelor sângelui periferic în conformitate cu procedura standard (semimicrometodă) (N.P.
Culeșov, V.V. Alehin, 1974).
Amniocenteza: metoda de cultivare a amniocitelor pe medii nutritive şi studiul cromozomilor după
metoda de bandare G.
Consultul medico-genetic. Gravidelor sau cuplurilor cu risc genetic de SD li s-a efectuat consultul
medico-genetic, care a vizat evaluarea datelor anamnestice (anamneza generală, personală, familială
şi gestaţională), construirea arborelui genealogic,
examenul obiectiv, stabilirea diagnosticului clinic,
indicarea examinărilor şi testelor genetice, evaluarea
rezultatelor investigaţiilor, consilierea şi stabilirea diagnosticului etiologic definitiv [4].
Sfatul genetic s-a acordat fiecărei gravide/cuplu,
care a solicitat diagnosticul prenatal, în vederea luării
unei decizii reproductive. Decizia de a păstra sau nu
fătul cu SD diagnosticat prenatal a aparţinut cuplului.
Frecvenţa generală a SD a fost stabilită în conformitate cu registrul internaţional European al malformaţiilor congenitale [«EUROCAT»], luând în calcul
numărul de născuţi vii şi de copii născuţi morţi (inclu-
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siv, avorturi provocate), copiii cu SD la numărul total
al născuţilor-vii şi copiii născuţi morţi în Republica
Moldova şi înmulţită cu 10000:
Frecvenţa generală = Numărul cazuri SD (LB +
IA) / Numărul naşţeri (LB) x 10 000, unde:
LB - născuţi vii;
IA - întreruperea sarcinii cu SD prenatal diagnosticat cu vârsta gestaţională de până la 22 de săptămîni.
Pentru a evalua eficacitatea de diagnostic prenatal
SD, a fost utilizată următoarea formulă:
Eficacitatea diagnosticului prenatal = Numărul
cazuri SD diagnosticate prenatal / Frecvenţa generală SD x 100%.

Rezultatele testării citogenetice au fost prelucrate
prin aplicarea metodelor statistice standard de variaţie statistică [Glantz, S., 1999].
Rezultate. Monitorizarea malformaţiilor congenitale şi a SD se desfăşoară în Republica Moldova din
1997 (fig.1). Numărul copiilor născuţi cu SD variază
de la 26 în a.2001 până la 53 în 2008 şi 2012. În perioada anilor 1977-2012 anual în Republica Moldova
s-au născut 39,69 ± 1,69 nou-născuţi cu SD. Frecvenţa naşterii copiilor cu SD era maximală de la fiecare
patru ani (vârfuri de creştere în 2000, 2004, 2008 şi
2012). Pe parcursul acestor ani, s-au născut respectiv,
43, 45 şi 53 de copii cu SD (fig.1).

Fig.1. Dinamica naşterii copiilor cu maladia Down în anii 1997-2012
Tabelul 1
Frecvenţa Sindromului Down în Republica Moldova şi în ţările EUROCAT
Ţara
Portugalia
Siedia
Franţa
Italia
Belgia
Spania
Croaţia
Danemarca
Germania
Frecvenţa medie în ţările EUROCAT
Аustria
Ungaria
Olanda
Marea Britanie
Мoldova
Ucraina
Norvegia
Polonia
Irlanda
Мalta

2.4
5.4
5.8
6.2
6.9
7.2
7.8
8.1
9.5

În comparaţie cu
Republica Moldova
P
χ2
46.5
< 0.001
10.5
< 0.001
8.7
< 0.001
7.2
< 0.001
5.2
< 0.05
4.5
< 0.05
3.3
ns.
2.9
ns.
1.2
ns.

9.9

1.2

ns.

9.6
10.1
10.5
10.8
11,9
12.4
13.1
15.2
22.2
23.2

1.2
0.8
0.6
0.4
–
0.0
0.0
0.4
3.9
4.6

ns.
ns.
ns.
ns.
–
ns.
ns.
ns.
< 0.05
< 0.05

Frecvenţa la 10000 nounăscuţi (anii 2007-2011)
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Utilizarea diagnosticului citogenetic prenatal a
împiedicat naşterea a 43 de copii cu SD. Prin urmare,
rata natalităţii copiilor ce suferă de SD în ţară noastră
în anii 2005 – 2012 a fost de 11,5/10 000 (1:869).
S-a determinat că în anii 2005 diagnosticul de SD
în primul an de viaţă a fost stabilit la 35 de copii, în
anul 2006 – la 37 de copii. În anul 2007 – la 39 de
copii după investigarea citogenetică a fost confirmat
diagnosticul clinic definitiv. În anii 2008, 2009 şi 2010
s-au născut respectiv, 53, 50 şi 47 de copii cu SD, în
anii 2011 şi 2012– 45 şi 53 copii cu trisomia 21 (fig.1).
Au fost diagnosticate următoarele forme citoge-

netice: 1) trisomia liberă, omogenă – 93,3% din cazuri (92-95%); 2) trisomia 21 liberă în mozaic cromozomial (47/46) – 2,2 % din cazuri (2-3% din cazuri);
3) trisomia 21 prin translocaţie Robertsoniană neechilibrată între cromozomul 21 şi un alt cromozom acrocentric – 4,6% din cazuri (4-5% din cazuri) (fig.2).
Datele obţinute de noi sunt în concordanţă cu datele din literatură (cifrele din paranteze).
Frecvenţa maximă a SD s-a înregistrat în anul
2012 – 15,98/10 000 (1:669 copii), frecvenţa minimă
- în anul 2005, când a constituit 9,82/10 000 (1:685)
nou-născuţi (tab. 2).

Fig. 2. Formele citogenetice ale Sindromului Down la bolnavii investigaţi
Tabelul 2
Frecvenţa Sindromului Down la populaţia Republicii Moldova în anii 2005-2012
(datele Laboratorului citogenetic al CSRGM)
Parametri

2005

2006

2007

2008

2009

37 695

37 587

37 975

39 018

40 803

35

37

39

53

50

2

3

7

7

4

Vârsta mamei
> 35 ani,
abs./%

9/25,7

7/18,9

4/10,3

14/26,4

12/24,0

19/40,4

6/13,3

14/26,4

10,6/23,7

Vârsta mamei
< 35 ani,
abs./%

35/74,3

28/81,1

35/89,7

36/73,6

44/76,0

36/59,6

39/
86,7

39/
73,6

275/76,3

Frecvenţa
generală (la
10 000
naşteri) și
în populaţie

9,82
1:1019

10,64
1:940

12,11
1:826

13,33
1:750

13,23
1:756

15,98
1:626

12,88 :776

9,29
1:1077

9,84
1:1016

10,27
1:974

11,53
1:867

12,25
1:816

13,44
1:744

11,50
1: 869

Nr.copii
născuţi
Nr.total copii
cu SD, abs.
SD diagn.,
prenatal),
abs.

Frecvenţa SD
(la 10 000
nou-născuţi)
după diagn.
prenatal

2010

2011

2012

Medie

40 454

39182

39435

39018,63

47

45

53

5

5

12,85
1:778

11,62
1:861

12,76
1:784

11,48
1:871

10

44,88

5,38
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Conform tabelului 2, în anul 2005 diagnosticul de
SD sa stabilit la 35 copii în primul an de viaţă, în anul
2006 – la 37 copii. În anul 2007 la 39 de copii după
investigarea citogenetică a fost confirmată diagnoza
clinică. Frecvenţa maximă a maladiei Down s-a înregistrat în anii 2008 şi 2012 – 53 de copii, în anul
2009 s-au înregistrat 50 copii cu această boală cromozomială, în anul 2010 – 47, în 2011 – 45 bolnavi
cu SD. Analizând rezultatele diagnosticului citogenetic prenatal, constatăm că în anii 2005-2012 numărul
bolnavilor cu SD s-a micşorat în Republica Moldova
în total cu 43 de copii bolnavi (în a.2005 la indicaţiile
medicale au fost întrerupte 2 sarcini, în 2006 – 3, în
aa. 2007, 2008 – anual 7, în a. 2009 – 4 sarcini, în
aa. 2010, 2011 - 5 sarcini anual, în 2012 – 10 sarcini
cu SD) (tab.2). S-a stabilit că parametrul mediu al
frecvenţei naşterii copiilor cu SD în anii 2005-2012
era 1:869 (11,5/10 000) nou-născuţi. Fără aplicarea
metodelor diagnosticului citogenetic prenatal frecvenţă SD în populaţia Moldovei ar fi fost de 1:776
(12,9/10 000) nou-născuţi. Folosirea metodei DP cu
explorarea cariotipului ne dă posibilitatea preîntâmpinării naşterii copiilor cu SD şi micşorarea frecvenţei bolii până la 10,7%.
Frecvenţa trisomiei 21, creşte considerabil odată
cu înaintarea în vârstă a mamei, mai ales, peste 35 de

90
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30
20
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0

ani. Riscul de a avea copii cu SD este de 1/1000 de
naşteri la 20 de ani, crescând până la 1/35 de naşteri
la vârsta de premenopauză. Datele prezentate demonstrează că pe parcursul anilor 2005-2012 vârsta mamelor mai mare de 35 de ani, care au născut copiii cu
SD, variază de la 10,3% în anul 2007 până la 40,4%
în 2010. În medie, mamele din grupul „de risc după
vârstă” a fost de 10,6 ± 1,88 (23,7%) anual (tab.2,
fig. 3).
Contribuţia diagnosticului citogenetic prenatal în
reducerea frecvenţei SD la nou-născuţi în Republica
Moldova în anii 2005-2012 este prezentată în figura 4.
Majoritatea femeilor cu vârsta ce depăşeşte 35 ani
nu au fost examinate. Astfel, în anul 2005, 9 femei însărcinate din grupul de risc pe criteriul vârstei nu au
fost investigate prin metodele DP invaziv, în 2006 – 7
gravide, în 2007 - 4, în 2008 – 14. În anii 2009 şi 2010
aceşti indicatori au constituit 12 şi 19 femei. În 2011
la 6 gravide din grupul „de risc după vârstă”, în 2012
– la 14 gravide SD nu a fost stabilit prenatal. DP al SD
în toate cazurile ar fi permis depistarea în anii 20052012 a 85 din cazuri de trisomie 21, care ar fi constituit 23,7% din numărul total de gravidităţi cu SD.
Eficacitatea DP în reducerea frecvenţei SD la
nou-născuţi în Republica Moldova în anii 2005-2012
se arată în imagine (fig. 5).

Vârsta
mamei >
35 ani
Vârsta
mamei <
35 ani,
%
2005

2007

2009

2011

me die

Fig. 3. Dinamica naşterii copiilor cu SD în conformitate cu vârsta mamei

Frecvenţa, nou-nascuţi,
abs.

60

Contr ibuţia
m am ei m ai m ar i
de 35 ani

50
40

Contr ibuţia de
fetuş i în
fr ecvenţa totală
a SD
Fr ecvenţa SD la
nou-năs cuţi

30
20
10
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fig. 4. Contribuţia diagnosticului prenatal în reducerea frecvenţei SD
la nou-născuţi (anii 2005-2012)
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Fig. 5. Eficacitatea diagnosticului citogenetic al Sindromului Down
în anii 2005-2012
Aşa, în anul 2005 au fost diagnosticate 2 cazuri
de SD (eficacitatea diagnosticului citogenetic prenatal era 5,4%), în anul 2006 - 3 cu eficacitate DP 7,5%,
în anii 2007, 2008 SD a fost diagnosticat la 7 fetuşi
anual, ceea ce a constituit 15,2% şi 11,7% de cazuri
SD în populaţie. În anul 2009 SD a fost diagnosticat
prenatal în 4 cazuri cu eficacitatea 7,4%. În anii 2010
şi 2011 prin intermediul diagnosticului citogenetic
prenatal au fost diagnosticate 5 cazuri de SD, ceea ce
a constituit 9,6% şi 10% din bolnavi cu SD, în 2012
eficacitatea DP al SD a fost maximă din ulmii 8 ani –
15,9% (10 cazuri).
Discuţii. Anual li se efectua diagnosticul citogenetic prenatal ce constituia aproximativ 400 şi varia
de la 377 în 2005 la 466 în anul 2008. SD a fost stabilit prenatal anual, aproximativ la 5 şi, varia de la 2
în 2005 la 10 în anul 2012. Toate aceste gravidităţi
erau întrerupte la dorinţa cuplului. Analiza sugerează
necesitatea unei selecţii mai minuţioase a pacientelor
pentru diagnosticul citogenetic prenatal. Perfecţionarea metodelor DP neinvaziv: screening-ul ecografic în trimestrele I şi al II-lea de sarcină, ar permite
modificarea contingentului pacientelor examinate în
vederea majorării frecvenţei depistării SD la fetuşi şi
micşorarea SD la nou-născuţi.
Eficacitatea DP în reducerea frecvenţei SD la
nou-născuţi în Republica Moldova în anii 2005-2012
a fost 10,7%. În ţările EUROCAT în anii 2007-2011
eficacitatea DP a SD a constituit 63,8% [6]. Prin urmare, efectuând screening-ul grenetic prenatal la toate gravidele cu vârsta peste 35 de ani am putea majora
eficacitatea DP a SD cu 23,7%, ceea ce ar constitui
34,4% (23,7%+10,7%).
În mod deosebit trebuie de menţionat despre screening-ul femeilor cu vârsta sub 35 de ani. În cercetarea noastră, mamele care au născut copii cu SD, din
această categorie de vârstă, au constituit majoritatea
– 76,3 %. Deaceea, în acest grup este necesar utilizarea pe scară largă a DP neinvaziv (examenul ecografic

şi screening-ul biochimic al markerilor proteici din
serul gravidelor), pentru a identifica femeile din grupul de risc crescut de naştere a copiilor cu SD.
Este binecunoscut faptul că, starea de purtător
a mutaţiilor cromozomiale echilibrate la viitorii părinţi trebuie privită întotdeauna ca indicaţie absolută
pentru DP al SD. Frecvenţa naşterii copiilor cu forma
translocaţională a SD în perioada anilor 2005-2012 a
constituit 4,6%. Acoperirea cu DP citogenetic a tuturor femeilor din acest grup ar fi majorat eficacitatea
DP al SD cu 4,6% anual până la 39% (4,6% + 34,4%).
În acest context, creşte rolul consultului medico-genetic. În fiecare caz de naştere a unui copil cu
SD, forma translocaţională este necesară efectuarea
investigaţiei citogenetice a părinţilor acestor copii,
pentru constatarea rearanjamentelor translocaţionale
a cromozomilor în cariotip.
Interpretarea ulterioară a rezultatelor investigaţiilor cu consultul medico-genetic repetat, va permite
familiei să ia o decizie cu privire la naşterea următorului copil, numai sub controlul diagnosticului citogenetic prenatal.
Concluzii:
1. Frecvenţa naşterii copiilor cu SD în anii 20052012 a fost de 1:869 (11,5/10000) nou-născuţi. Fără
aplicarea metodelor diagnosticului citogenetic prenatal
frecvenţa SD la populaţia Republicii Moldova ar fi trebuit să fie de 1:776 (12,9/10 000) nou-născuţi.
2. Diagnosticul citogenetic prenatal este cea mai
efectivă metodă de profilaxie a Sindromului Down.
Folosirea metodei amniocentezei cu studiul cariotipului fetal ne-a permis să preîntâmpinăm naşterea
a 43 de copii cu SD şi, să micşorăm frecvenţa bolii
până la 10,7% în perioada examinată.
3. Este necesară selectarea mai minuţioasă a pacientelor pentru diagnosticul prenatal invaziv al SD în
baza rezultatelor screening-ului total ecografic şi biochimic efectuat la toate femeile în populaţie şi majorarea eficacităţii consultului medico-genetic prenatal.
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4. Includerea obligatorie a tuturor femeilor cu
vârsta de peste 35 de ani (+23,7%) şi a celor care
au copii cu Sindromul Down, forma translocaţională
(+4,6%) în programul screening-ului prenatal ar face
posibilă majorarea eficacităţii diagnosticului citogenetic prenatal cu 28,3% până la 39%.
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DIN REPUBLICA MOLDOVA
Dan-Dumitru Dulap ‒ masterand,
Natalia Șirocova ‒ dr. în științe,
Natalia Ușurelu ‒ dr. în med., conf. cercet.,
Victoria Sacară ‒ dr. în med. conf. cercet.,
Institutul Mamei și Copilului, Chișinău, Republica Moldova
dan-dumitru25@mail.ru
Rezumat
Cuprins: gena enzimei de conversie (ACE) la om are o inserție-deleție (I / D) de stat polimorfic în intronul 16 pe
cromozomul 17q23. Acest polimorfism a fost pe larg investigat în diferite boli. În acest studiu ne-am propus să investigăm
frecvența polimorfismului genei ACE I / D la femeile ce suferă pierderi de sarcină în comparatiție cu grupul-control constituit din femei ce au suportat două nașteri fără complicații și, să comparăm frecvența polimorfismului alelic a genei ACE
I/D la populația din R. Moldova cu alte populații. Material și metode: a fost analizat ADN-ul prin metoda PCR la un grup
de cercetare alcatuit din 160 de femei diagnosticate cu pierderi reproductive (2 și mai multe pierderi reproductive), grupul
control – din 80 de femei cu 2 și mai multe sarcini normale. Femeile au vârsta cupinsă între 22 și 40 de ani. În cerecetare
a fost inclus și un grup de 100 de persoane sănătoase, etnici moldoveni cu vârsta de până la 11±5 ani, pentru a determina
polimorfismul ACE (I/D) și a-l compara cu alte etnii. Rezultate: analizând frecvența alelică și efectuând testul χ2 la
ambele grupe obținute indică o deviere semnificativă a frecvențelor alelice (χ2=7,38; df=2; p=0,03). Frecvența depistării
alelei D/D în grupul de cercetare cu 1,73 ori se întâlnește mai des, decât în grupul-control (OR1,73; 95%CI=0,96-3,13),
în rezultatul unei analize statistice comparative a polimorfismului genei ACE I/D între populația sănătoasă din Republica
Moldova şi populaţia similară din alte state, se observă, că se întâlnesc frecvenţe asemănătoare cu India, Italia, Danemarca, Turcia unde χ2 nu indică devieri statistice, iar valoarea (p>0,05) este mai mare. Rezultatele diferă la compararea
frecvenței alelice cu populația chirghiză unde valoarea (χ2=13,69; df=2; p=0,002), indică o deviere statistică veridică după
frecvența alelice a polimorfismului genei ACE I/D. Concluzii: la femeile cu genotipul ACE D/D riscul de a produce avort
spontan este cu 1,73 mai mare decât la femeile din grupul-control, după analiza frecvenței polimorfismelor genei ACE I/D
în populaţia sănătoasă din Republica Moldova, putem argumenta că frecvența polimorfismului alelic este similar cu cel
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din India, Italia, Danemarca, Turcia unde χ2 nu indică devieri statistice, iar valoarea (p>0,05) este mai mare. Rezultatele
diferă la compararea frecvenței alelice cu populația chirghiză unde valoarea (χ2=13,69; df=2; p=0,002), indică o deviere
statistică veridică după frecvența alelice a polimorfismului genei ACE I/D.
Cuvinte-cheie: enzima de conversie a angiotensin transferazei, polimorfism inserție/deleție, avort spontan, echilibrul
Hardy-Weinberg (HWE)
Summary: Polymorthism of the angiotensin converting enzyme transferase (ACE I/D) of the female
reproductive loss from Moldova
Background: The angiotensin-converting enzyme (ACE) gene in humans has an insertion-deletion (I/D) polymorphic
state in intron 16 on chromosome 17q23. This polymorphism has been widely investigated in different diseases. In this
study we aimed to investigate the implication of ACE gene in group of women who has recurent pregnancy loss in
comparation with a control group consisting of women who had two normal pregnancy, also we investigate ACE I/D
genotype frequency in moldovian population with others populations. Materials and Methods: PCR methods were used
for polymorphism determination of ACE I/D alele in the study of a case-control group, case group was consist of 160
women with pregnancy loss and control group of 80 womens with two normal pregnancy, also have been investigated
DNA of 100 healthy children aged up to 11±5 years, in order to make a comparative analysis of ACE I/D polymorphisms
in Moldova with other countries. The distribution of genotypes was tested for deviation from Hardy-Weinberg Equilibrium
(HWE). Results: analysis of allelic frequency and χ2 test performed in both groups indicates a significant deviation
of allelic frequency (χ2=7.38, df=2,p=0.03). A frequent detection of allele D/D research group meets 1.73 times more
frequently than in the control group (OR=1,73; 95% CI=0.96 to 3.13), the result of a comparative statistical analysis
of polymorphism ACE I/D among healthy population in R. Moldova and people from other states, it notes that are
common like India, Italy, Denmark, Turkey, where χ2 indicates statistical similarities and the value of (p>0.05) is higher.
Results comparing different population eliminates similarities of allelic frequence with kyrgyzian population where value
(χ2=13.69,df=2,p=0.002), indicating a statistical deviation. Conclusion: women with ACE D/D genotype has a risk of
1.73 higher to produce miscarriage than women from the control group, following frequency analysis of ACE I/D gene in
healthy population from Moldova, we argue that the frequency of allelic polymorphism is similar to that in Indian, Italian,
Denmarks and Turkish populations where χ2 indicates statistical similarities and the value of (p>0.05) is higher. Results
comparing different population eliminates the similar allelic with kyrgyzian population where the value of (χ2=13.69,
df=2,p=0.002), indicating a statistical deviation.
Key words: Angiotensin-I converting enzyme, insertion/deletion polymorphism, recurrent pregnancy loss, HardyWeinberg-equilibrium (HWE).
Резюме: Полиморфизм гена ангиотензин превращающего фермента (ACE I/D) у женщин с репродуктивными потерями в популяций Республики Молдова
Справочная информация: Ген ингибитор ангиотензин-превращающего фермента (ACE ) в организме человека находиться в двух полиморфных состояниях инсерция и делеция (I / D), в интроне 16 на хромосоме 17q23.
Этот полиморфизм широко исследован в различных болезней. В данной работе мы провели ассоциативный анализ гена ACE I/D, в группе женщин с привычным невынашиванием беременности в сравнении с контрольной
группой женщин с двумя нормальными беременностями, также мы исследовали частоты аллелей ACE I/D в молдавской популяции в сравнении с другими популяциями. Материалы и методы: Группа случай состояла из 160
женщин с потерей беременности, контрольная группа - 80 женщин с двумя нормальноми беременностями. Также
были исследованы ДНК 100 здоровых детей в возрасте до 11 ± 5 лет, для того, чтобы сделать сравнительный анализ ACE I/D полиморфизма с другими популяциями. Метод ПЦР использовался для определения полиморфизма
ACE I/D аллеля. Распределение генотипов были протестированны на отклонение от закона баланса Харди -Вайнберга (HWE). Результаты: Частоты аналей генa ACE по Харди-Вайнбергу в группе случая: p2=0,188, 2pq=0,431,
q2=0,381, χ2=1,63, p=0,2. Частоты аллелей по Харди-Вайнбергу в группе контроля: p2=0,338, 2pq=0,400, q2=0,263,
χ2=1,63, p=0,35. В обеях групах не наблюдаетса отклонение от закона HWE, анализ частот аллелей показывает
спатистически значимое различия частот аллелей в обеих группах ( χ2=7,38,df =2,р= 0,03). Встречаемость аллеля
D/D в группе случай в 1,73 раза чаще, чем в контрольной группе, что указывает на повышенный риск невынашивания беременности (OR=1,73, 95%CI=0,96- 3,13 р=0,03). Сравнительный анализа частот полиморфизма ACE
I/D между здоровым населением Р. Молдовы и популяциями других стран выявил отсутствие отличий в частоты
встречаемости аллелей с Индией, Италии, Дании, Турции (р> 0,05) и статистически значимое отличие в частотах
аллелей с киргизкой популяцией (χ2=13,69,DF=2, р = 0,002). Вывод: Женщины с ACE D/D генотипом имеют
повышенный риск (в 1,73 раз) выкидыша. Частотный анализ гена ACE I/D в здоровой популяции Р. Молдовы
соответствует частотам популяции в Индии, Италии, Дании, Турции и отличаются от киргизкой популяции.
Ключевые слова: ангиотензин-превращающий фермент, полиморфизм инсерция/делеция, первичное невынашивание беременности, равновесие Харди-Вайнберга (HWE).
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Introducere
Pe parcursul ultimilor 40-50 de ani se considera
că cauzele principale ereditare a avorturilor spontane pe stadiile timpurii a gravidității sunt anomaliile
cromozomiale, care se inregistrează aproximativ la
70% din cazuri. Încadrarea în genetica contemporană
a noilor tehnologii și metode de diagnostic molecular
au lărgit vital înțelesul de „genetica avortului spontan” [10]. În timpul de față se consideră că avortarea spontană poate fi datorită nu numai anomaliilor
cromozomiale, dar și de mutațiile genelor și, să fie
rezultatul predispoziției ereditare pronunțate. În ultimul caz avortarea spontană poate fi privită ca o boală
multifactorială tipică, deci, ca un rezultat a expresiei
funcționale a variantelor slăbite (alelelor), majoritatea genelor pe fonul factorilor nefavorabili, cât de
natură externă atât și internă [4;10]. De asemenea,
contribuția relativă a factorilor genetici și ambientali în fiecare caz poate fi diferit. Natura genetică a
avortului spontan este multifactorială și în prezent
este compusă, în mare masură, din șapte grupe diferite de gene, dintre care fiecare grupă indică o rețea
individuală de gene [1;10]. Pe parcursul a ultimilor
5-7 ani a fost studiat polimorfismul a 40 de gene, care
au predispoziția ca în anumite condiții să provoace
cauza principală a avortului spontan [10]. Gena ACE
determină sinteza enzimei de conversie a angiotensinei I (ACE) - factorul-cheie a sistemului renină-angiotensină, element major în menținerea echilibrului
între factorii vasoconstricției și vasodilatării și, respectiv, în reglarea tonusului vascular [2;3]. Enzima
dată controlează transformarea angiotensinei I în angiotensina II, care la rândul său este un factor vasoconstrictiv [5;7]. Schimbarea concentrației metaboliților vasculari joacă un rol important în stabilirea,
dezvoltarea complexului feto-placentar și, reglarea
circulației sangvine în placentă. În anumite lucrări
s-a stabilit asocierea polimorfismului genei ACE cu
avorturile spontane [4;6;8;12]. O anumită variație a
genei ACE a fost asociată cu un risc crescut la mai
multe patologii, inclusiv, accident vascular cerebral
și complicații ale diabetului [1;2;3;9]. Această variație genetică, numită ACE I / D polimorfism, implică
o regiune de ADN care se întinde pe 287 de blocuri
de construcție a ADN-ului (nucleotide). O variantă a
genei ACE care include această regiune, este numită
inserare, sau alela I. O altă variantă este lipsa acestei
regiuni a ADN-ului și este numită ștergerea, sau alela
D. Pentru că oamenii au două copii ale fiecărei gene,
fiecare individ poate avea două alele I (II), două alele
D (DD), sau una din fiecare alelă (ID). Modelul DD
este asociat cu nivel mai ridicat de inhibitori a enzimei de conversie decât modelul II. Modelul ID este
asociat cu niveluri intermediare [1;2;5]. Femeile cu
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modelul DD de alele au un risc crescut de accident
vascular cerebral, boli cardiovasculare, îndeosebi,
hipertonie, cu unele forme de gestoze și reținerea
dezvoltarii fetale [5;6;11;12]. Au fost identificate deosebiri semnificative între liniile genotipurilor D/D
a genei ACE și 4G/4G a genei PA II la pacientele
cu risc crescut la avorturi spontane în comparație cu
grupul-control [10].
Scopul lucrării.
Studierea genei angiotensin transferazei II (ACE),
la femeile cu pierderi reproductive.
Material și metode molecular genetice.
Grupul de studiu:
Acest studiu a fost realizat in cadrul Istitutului Mamei și Copilului, Laboratorul de Genetică Moleculară
Umană, din Republica Moldova între 2011-2014. Grupul de pacienți constatat din 160 de femei diagnosticate cu pierderi reproductive (2 și mai multe pierderi
reproductive), iar grupul-control – din 80 de femei cu 2
și mai multe sarcini normale. Femeile au vârsta cupinsă între 22 și 40 de ani. În cerecetare a fost inclus și un
grup de 100 persoane sănătoase, etnici moldoveni cu
vârsta de până la11±5 ani, pentru a determina polimorfismul ACE (I/D) și a-l compara cu alte etnii.
Detectarea genotipurilor:
ADN-ul genomic a fost extras din sângele periferic cu ajutorul Qiagen Genta Puregene Kit şi supus
reacţiei de polimerizare în lanţ, care a fost efectuată
în amplificatorul EppendorfMastercyclerPro, utilizând anumite programe de amplificare (tab. 1) [2].
Amplifiacarea regiunilor specifice de ADN s-a
efectuat într-un amestec de reacţie cu volumul de 25μl
care conţine: 0.2 mM de fiecare dNTP (dATP, dTTP,
dCTP, dGTP), 0.6-0.7 U DreamTaq DNA Polymerase, 0.5-1 μg de ADN matriţă, 0.25μM de fiecare oligonucleotid (forward-primer şi reverse-primer), 2.5μl
de 10X DreamTaq™ Green Buffer(KCl, (NH4)2SO4),
20 mM MgCl2 şi se adaugă H2O până amestecul de
reacţie va avea un volum de 25μl (Thermo scientific).
Secvenţele oligonucleotidelor (Thermo scientific) sunt reprezentate în tabelul 1 [2].
După reacția de polimerizare în lanț, probele s-au
separat prin electroforeza în gel de poliacrilamidă cu
concentraţia de 7,5% sau gel de agaroză cu concentrația de 2%, folosind markerul O’GeneRuler DNA
Ladder, 100-1000 bp (Thermo scientific). Amplificarea a fost efectuată cu succes dacă banda de ADN era
de mărimea corespunzătoare şi nu erau prezente alte
benzi. Genotipul homozigot după alela normală (I/ I)
poate fi identificat prin prezenţa unei benzi de 490 pb,
iar genotipul homozigot după alela mutantă (D/D)
– de banda de 190pb, în plus, toate probele genotip
D/D au fost confirmate folosind primeri (ACE D) cu
condiții PCR identice cu excepția unei recoacere tem-
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Tabelul 1
Secvenţa primerilor utilizaţi în cercetare

1

Denumirea
mutației
ACE I

2

ACE D

Nr.

Temperatura de
aliniere
580C

Secvența primerilor
F: CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT
R: GATGTGGCCATCACATTCGTCAGAT
F: TCGGACCACAGCGCCCGCCACTAC
R: TCGCCAGCCCTCCCATGCCCATAA

peratură de 67°C, care a produs o bandă de 335-bp
numai în prezența alelei I [2].
Analize statistice:
Pentru analiza statistică am folosit calculatorul
statistic online: http://gen-exp.ru/calculator_or.php.
Echilibrul Hardy-Weinberg a fost testat pentru identificarea polimorfismului. Testul χ2 a fost calculat
pentru a compara frecvențele rezultatelor așteptate și
celor observate. Valorile p<0,05 au fost considerate
statistic semnificative. Compararea grupurilor conform indicilor calitativi a fost evaluată cu ajutorul
indicatorilor de raport al şanselor (OR) [3;13;14;15].
Rezultate şi discuţii:
Analiza molecular genetică, distribuția polimorfismului ACE I/D în grupul control și cel de cercetare
Polimorfismul ACE I/D prezintă interes pentru
cercetare, întrucât în caz de substituții sau deleții ale
genei, poate fi asociat cu diferite patologii multifactoriale [5]. Deleția genei ACE se determină prin absența
fragmentelor corespunzătoare (figura 1).

580C

Astfel, genotipul ACE I/I se întâlnește la 18,5%
femei cu pierderi reproductive şi 33,75% femei sănătoase, genotipul ACE I/D se întâlnește la 43,125%
femei cu pierderi reproductive și 40% femei sănătoase, genotipul ACE D/D se întâlnește la 38,125%
femei cu pierderi de sarcină și 26,25% femei sănătoase analiza statistică a frecvenței alelice după HWE:
p2=0,188, 2pq=0,431, q2=0,381, χ2=1,63 , p=0,2, nu
idică devieri de la această lege la grupul de cercetare, la grupul-control au fost stabilite frecvențele alelice
după HWE: p2=0,338, 2pq=0,400, q2=0,263 ,χ2=0,86,
p=0,35. Analizând frecvența alelică și efectuând testul
χ2 la ambele grupe obținute indică o deviere semnificativă a frecvențelor alelice (χ2=7,38; df=2; p=0,03).
Frecvența depistării alelei D/D în grupul de cercetare
cu 1,73 ori se întâlnește mai des decât în grupul-control
(OR1,73;df=2 95%CI=0,96-3,13), (tabelul 2). Acest
fapt indică că femeile purtătoare a genotipului D/D au
un risc de 1,73 mai mare de pierdere reproductivă.
Tabelul 2

Distribuția polimorfismului ACE I/D în grupul de cercetare și grupul-control
Genotipuri

Genotip I/I
Genotip I/D
Genotip D/D

Case

Control

n=160

n=80

0,188
0,431
0,381

0,338
0,400
0,263

χ2

7,38

P

0,03

OR
OR

95%CI

0,45
1,14
1,73

0,25-0,83
0,66-1,96
0,96-3,13

Fig. 1. Electroforegrama analizei polimorfismului ACE I/D cu ambele seturi de primeri: M- marker molecular leader 50pb; 7 - homozigot după alela normală; 2,5,8 - homozigot după alela mutantă; 1,3,4,6 - genotip
heterozigot după polimorfismul
genei ACE
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Compararea rezultatelor
polimorfismului
ACE I/D din populaţia noastră cu datele din alte
populaţii
Analizând frecvența polimorfismului ACE I/D în
grupul populațional general de moldoveni constituit
din 100 de copii cu vârsta medie 11±5 ani de ambele
sexe, constatăm predominarea genotipului heterozi-

got: I/D=52%; I/I=21% și D/D=27%, unde frecvența alelică are următoarele caracteristici (χ2=0,05088;
df=1; P=0,821).
Aceste date sunt veridic asemănătoare cu datele
obținute în cercetarea frecvenței ACE I/D în alte populații (tabelul 3) [13;14;15].

Tabelul 3
Analiza statistică a rezultatelor polimorfismului ACE I/D din populația noastră cu alte populații
Populația

Frecvența genotipurilor

Frecvența alelelor

D/D

I/D

I/I

D

I

R. Moldova

27

51

22

0,525

0,475

India
Italia
Chirghizia
Danemarca
Turcia

30
31
20
80
49

49
41
91
138
59

27
14
69
39
01

0,514
0,60
0,36
0,58
0,73

0,496
0,40
0,64
0,42
0,27

În rezultatul unei analize statistice comparative a
polimorfismului genei ACE I/D între populația sănătoasă din Republica Moldova şi populaţia similară din
alte state, se observă, că se întâlnesc frecvenţe asemănătoare cu India, Italia, Danemarca, Turcia unde χ2
nu indică devieri statistice, iar valoarea (p>0,05) este
mai mare [3;14;15]. Rezultatele diferă la compararea
frecvenței alelice cu populația chirghiză unde valoarea (χ2=13,69; df=2; p=0,002), indică o deviere statistică veridică după frecvența alelică a polimorfismului
genei ACE I/D [13].
Concluzii
1. Cercetarea polimorfismului genei ACE I/D în
grupul-control şi grupul de cercetare a elucidat o deviaţie statistic semnificativă, la femeile cu genotipul
D/D, riscul de a produce avort spontan este cu 1,73
mai mare, decât la femeile din grupul-control.
2. Au fost identificate diferenţe în grupul-control
și cercetare în ceea ce priveşte frecvenţa polimorfismului alelic (χ2=7,38; df=2; p=0,03), o deviaţie statistic semnificativă de la echilibrul Hardy-Weinberg.
3. Ca urmare a analizei frecvenței polimorfismelelor genei ACE I/D în populaţia sănătoasă din
Republica Moldova, putem argumenta că frecvența
polimorfismului alelic este similar cu cel din India,
Italia, Danemarca, Turcia unde χ2 nu indică devieri
statistice, iar valoarea (p>0,05) este mai mare. Rezultatele diferă la compararea frecvenței alelice cu
populația chirghiză unde valoarea (χ2=13,69; df=2;
p=0,002), indică o deviere statistică veridică după
frecvența alelică a polimorfismului genei ACE I/D.

Comparație statistică cu
populația R.M.
χ2
0,53
2,05
13,69
2,47
25,78

P
0,77
0,15
0,002
0,29
3,06
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Rezumat
Fenilcetonuria (PKU) este o patologie metabolică ereditară cu transmitere autozom recesivă cauzată de deficienţa
enzimei fenilalanin hidroxilaza (PAH). În urma blocului enzimatic creşte cantitatea Phe şi a metaboliţilor ei care sunt extrem de toxici pentru sistemul nervos în dezvoltare, suscitând un retard mental sever. Analizând rezultatele screening-ului
neonatal frecvenţa PKU în Republica Moldova poate fi considerată de 1 la 7325 de nou-născuţi, cu o rată medie de cuprindere de 75,2%. Scopul lucrării a fost de a aprecia frecvenţa mutaţiilor cercetatate în gena PAH la pacienţii cu PKU
moldoveni şi de a monitoriza eficienţa diagnosticului molecular-genetic a PKU în Republica Moldova. Pentru aceasta au
fost supuse cercetării molecular-genetice 89 de mostre de ADN a pacienţilor cu PKU moldoveni. În urma cercetării moleculare s-a stabilit că cea mai frecventă mutaţie în gena PAH în populaţia moldovenească este R408W (50,0%) urmată de
P281L (5,1%), R262Q (3,9%) R158Q, R252W, (a câte 2,8% fiecare), IVS12nt1 (2,3%). Spectrul mutaţional din gena PAH
cercetat în Republica Moldova la momentul actual permite depistarea mutaţiilor cu rata de 69,7%, ceea ce accentuează
necesitatea implementării noilor metodici pentru depistarea mutaţiilor noi, ceea ce ar eficientiza efectuarea diagnosticului
prenatal în familiile cu risc prevenind naşterea copiilor cu PKU în Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: fenilcetonurie, gena PAH, mutaţie, fenilalanina, diagnosticul molecular-genetic
Summary: Molecular-genetic analysis of PAH gene mutations in PKU patients from Republic of Moldova
Phenylketonuria (PKU) is an inherited metabolic pathology autosomal recessive caused by deficiency of the hepatic
enzyme phenylalanine hydroxylase (PAH). Enzymatic block caused by mutations in the PAH gene increases blood Phe
levels, that leads to severe mental retardation with clinical and biochemical polymorphism. According to neonatal screening data the frequency of PKU in Republic of Moldova is 1 to 7325 newborns, the mean screening rate being 75,2%. Aim
of the study was to appreciate the frequency of PAH gene mutations in the Moldavian PKU patients and to monitor the
effectiveness of molecular-genetic diagnosis of PKU in Moldova. For this reason were investigated 89 DNA samples of
Moldavian PKU patients. Using molecular research data there has been established that the most common mutation in the
PAH gene in Moldavian PKU population is R408W (50,0%) followed by P281L (5,1%), R262Q (3,9%), R158Q (2,8%),

Buletinul AȘM

228

R252W (2,8%), IVS12nt1 (2,3%). Mutational spectrum of PAH gene investigated in Moldova currently allows to detect
mutations with the rate of 69,7%, which suggests the needing of implementation of methods to detect new mutations in
PAH gene, which would improve the performance of prenatal diagnosis in families of risk preventing the birth of children
with PKU in Republic of Moldova.
Key words: PKU, PAH gene, mutation, phenylalanine, molecular-genetic diagnostic
Резюме: Молекулярно-генетический анализ гена ФАГ у больных ФКУ в Молдове
Фенилкетонурия (ФКУ) является наследственным аутосомно-рецессивным заболеванием, вызванное дефицитом фермента фенилаланингидроксилазы (ФАГ). Из-за блокирования фермента увеличивается объем Phe и
его метаболитов, которые обладают высокой токсичностью для развивающейся нервной системы, что является
причиной тяжелой умственной отсталости. Анализируя результаты неонатальнного скрининга в Молдове, была
определена частота встречаемости ФКУ, которые является 1-7325 новорожденных, при среднем показатель охвата 75,2%. Цель исследования состояла в оценке частоты мутаций в гене ФАГ у молдавских пациентов с ФКУ
и мониторинга эффективности молекулярно-генетической диагностики ФКУ. Для этого были проведены молекулярно-генетические анализы в 89 образцах ДНК больных с ФКУ. Молекулярные исследование показало, что
наиболее частой мутацией в гене ФАГ в молдавском населении является R408W (50,0%), а P281L (5,1% ) , R262Q
(3,9%) R158Q (2,8%), R252W (2,8%) , IVS12nt1 (2,3%) с наименьшей частотой. В настоящее время исследование
мутационного спектра гена ФАГ в Молдове позволяет обнаруживать мутации только в 69,7%, что подчеркивает
необходимость внедрения методов для обнаружения новых мутаций в гене ФАГ, которые бы повысили эффективности выполнения молекулярно-генетической диагностики в семьях высокого риска и предотвращения рождения
детей с ФКУ в Республике Молдова.
Ключевые слова: ФКУ, ген ФАГ, мутация, фенилаланин, молекулярно-генетическая диагностика

Introducere
Fenilcetonuria (PKU) este o patologie metabolică
ereditară, autozom recesivă (OMIM 261600), cauzată de deficienţa enzimei hepatice fenilalaninhidroxilaza (PAH, EC 1.14.16.1) care catalizează conversia
aminoacidului esenţial fenilalanina (Phe) în tirozină
(Tyr). În urma blocului enzimatic Phe ajunsă în organism prin alimentaţie se acumulează în cantităţi mari
în sânge. Ea nu se supune conversiei metabolice prin
hidroxilare, ci transaminării şi decarboxilării, iar, [12,
24].
Gravitatea manifestărilor clinice cu evoluţie până
la retard mental sever [12] atribuie fenilcetonuriei
importante valenţe medicale şi sociale. Diagnosticul
precoce şi tratamentul PKU previn instaurarea retardului mintal şi fizic, ceea ce permite copiilor cu PKU
să se dezvolte până la calitatea de membri deplini ai
societăţii şi să se integreze reuşit în viaţă.
Unica metodă de tratament al PKU, din momentul
descoperirii până în prezent, rămâne a fi dietoterapia,
care prevede limitarea aportului Phe cu alimentele şi
folosirea substituenţilor proteici, ce nu conţin Phe şi
sunt îmbogăţiţi cu Tyr şi vitamine. Un efect benefic
asupra tratamentului o are administrarea co-factorului enzimatic BH4 care poate ameliora indicii de
calitate a vieţii la 30-50% din pacienţii cu PKU [1,
3, 4, 22].
Gena PAH este situată pe cromozomul 12q2212q24 [14] în care au fost descrise până la 564 mutaţii ce induc patologia (http://www.pahdb.mcgill.ca).
O mare parte din mutaţiile identificate reprezintă sub-

stituţii de un singur nucleotid (SNPs). Din cele 564 de
mutaţii cunoscute din gena PAH 341 sunt mutaţii de
tip missens (60,46%), 76 – deleţii (13,48%), 62 – mutaţii de splicing (10,99%), 32 – silence (5,67%), 28
– nonsense (4,96%) 18 – inserţii (3,19%) şi 4 mutaţii
nu sunt încă identificate după tip [18]. Cea mai des
întâlnită mutaţie în gena PAH din populaţia europeană este R408W, ce determină substituirea Argininei
cu Triptofan în locusul 408 a moleculei PAH [9, 10].
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Fig. 1. Electroforeograma analizei RFLP a exonului 12 (R408W) după digestia cu Sty I: M – marker
PUC/MspI; A - amplicon; 5,6,7 – normal; 3,4,8 –
Heterozigoţi; 1,2 – Homozigoţi după mutaţia
R408W
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Fig. 2. Electroforeograma analizei RFLP a exonului
7 (P281L) după digestia cu Dde I: M – marker PUC/
MspI; A - amplicon; 4,5,6 – normal; 1,2,3 – Heterozigoţi

Fig. 3. Electroforeograma analizei RFLP a exonului
12(IVS12) după digestia cu Rsa I: M – marker PUC/
MspI; 2,3 – normal; 1 – homozigot după mutaţia
IVS12nt1

În Republica Moldova PKU este depistată graţie screening-ului neonatal fiind o metodă simplă,
eficientă şi accesibilă pentru determinarea concentraţiei Phe serice la toţi nou-născuţii din Moldova.
Screening-ul neonatal funcţionează în Republica Moldova din 1989 şi în baza lui a fost creat Registrul Naţional al bolnavilor PKU care include 94 de pacienţi. Din
anul 1993 până în prezent au fost supuşi screening-ului
114634 din 119492 de nou-născuţi ceea ce reprezintă
75,2%, iar în această perioadă au fost depistaţi 78 de
copii cu PKU prin intermediul screening-ului neonatal, ceea ce corespunde unei frecvenţe medii a PKU în
Republica Moldova de 1:7325 [2].
În studiile autohtone anterioare a fost stabilit că
fiecare al 48-lea locuitor al Moldovei este purtător al
uneia din cele 8 mutaţii mai frecvent întalnite în gena
PAH [11, 12, 24]. Diversitatea mutaţiilor determină
variabilitatea genetică şi polimorfismului clinic, determinând activitatea reziduală a fermentului PAH.
În dependenţă de consecinţa mutaţiilor asupra activităţii reziduale a PAH, anumite mutaţii sunt „majore” sau „minore”, astfel determinând forma patologiei: severă sau uşoară [24].
Scopul lucrării este de a aprecia frecvenţa mutaţiilor cercetate în gena PAH în Republica Moldova la
pacienţii cu PKU din Registrul Naţional şi de a monitoriza eficienţa diagnosticului molecular-genetic a
PKU în Republica Moldova.
Material şi metode:
Materialul cercetării a servit 89 de mostre de
ADN a pacienţilor cu PKU din Registrul Naţional al
bolnavilor PKU din Republica Moldova depistaţi prin
screening-ul neonatal şi prin consultul medico-genetic.

Identificarea a 6 mutaţii (R408W, P281L, R261Q,
R252W, R158Q, IVS12nt1) din gena PAH a fost realizată prin metoda PCR urmată de clivarea ADN amplificat cu o restrictază site-specifică (RFLP).
Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) a fost executată în amplificatorul Eppendorf MastercyclerPro.
Amplificarea regiunilor specifice de ADN a fost
efectuată într-un amestec de reacţie cu volumul de
25μl care conţinea: 0,2mM de fiecare dNTP, 0,6-0,7
U DreamTaq DNA Polymerase, 0,5-1 μg de ADN
matriţă, 0,25μM de fiecare primer (forward şi reverse), 2,5μl de 10X DreamTaq™ Green Buffer (KCl,
(NH4)2SO4), 20mM MgCl2.
Restricţia (RFLP) a fost executată într-un amestec de reacţie care include 8 μl de amplificat, 5 U de
restrictază şi 1,5 μl soluţie tampon pentru restrictază.
Reactivele utilizate în reacţiile PCR şi RFLP au fost
procurate de la Thermo Scientific, SUA (http://www.
thermoscientificbio.com).
Mutaţia R408W este depistată prin amplificarea
unui fragment de ADN de 245pb din exonul 12 a genei
PAH, urmat de clivarea cu restrictaza Sty I. În cazul
purtătorului homozigot se observă două fragmente
de 148pb şi 97pb, iar în cazul heterozigoţilor: 245pb
şi (148pb şi 97pb) (fig.1). Mutaţia R158Q din exonul
6 este identificată prin amplificărea a 162pb care,
apoi este supus digestiei cu restrictaza Msp I. În cazul prezenţei mutaţiei dispare site-ul de restricţie care
este prezent în alelele sănătoase (fragmentele 141pb
şi 21pb) şi observăm un fragment de 162pb. Mutaţia
P281L – pentru identificarea mutaţiei localizate în exonul 7 a fost amplificat 218pb şi produsul obţinut a fost
supus digestiei cu restrictaza Dde I. În cazul prezenţei

Buletinul AȘM

230
mutaţiei va apărea site-ul de restricţie cu vizualizarea
a două fragmente 190 pb şi 20 pb (fig. 2). Mutaţiile
R252W şi R261Q – aceste două mutaţii, localizate în
exonul 7 sunt identificate prin amlificarea unui fragment de 218pb şi restricţia cu Ava I şi Hinf I. În cazul
mutaţiei R252W purtătorii homozigoţi vor avea două
fragmente de 165pb şi 53pb, iar în cazul heterozigoţilor: 218pb şi, (165pb şi 53pb). Mutaţiei R261Q îi
este caracteristic apariţia site-ului de restricţie care
este absent în alelele sănătoase şi observăm fragmentele de 147pb şi 71pb. Mutaţia IVS12nt1 este depistată prin amplificarea unui fragment de ADN de 177pb
din exonul 12 şi regiunea intronului adiacent, urmat
de clivarea cu restrictaza Rsa I. În cazul prezenţei
mutaţiei dispare site-ul de restricţie care este prezent
în alelele sănătoase (fragmentele 154pb şi 23pb) şi se
va observa un fragment de 177pb (fig. 3).
Rezultate şi discuţii:
În gena PAH sunt identificate cca 560 de mutaţii, dar una din cea mai des depistată pe cromozomii
bolnavilor cu PKU este mutaţia R408W [7]. La pacienţii cu PKU din Republica Moldova această mutaţie
a fost depistată în 50,0% din cazuri (tab. 2), cel mai
des, fiind diagnosticată în formă homozigotă (26%)
(tab.1). Această mutaţie duce la schimbarea Arg-408
cu Thr în enzima PAH, ceea ce produce erori în menţinerea domeniului catalitic şi tetrameric împreună. În
rezultatul mutaţiei enzima PAH pierde până la 97%
din activitatea sa enzimatică şi duce la instaurarea
unei forme severe de PKU [8, 9, 10].
În populaţia bolnavă a Republicii Moldova mutaţia P281L se întâlneşte cu frecvenţa de 5,01% (tab.
2). Până la moment nu au fost identificate genotipuri
homozigote după această mutaţie, ea fiind depistată în
stare heterozigotă combinată cu mutaţia R408W sau
altă mutaţie necunoscută (mutaţia X). Mutaţia P281L
este frecventă în populaţiile sud-europene şi cauzează un fenotip variabil de la o formă uşoară de PKU
până la una severă. În cazul mutaţiei are loc substituţia Prolinei, care participă la formarea site-ului activ
în apropierea Fe, cu Leucina care, la rândul ei, este
mai puţin rigidă ca prolina, ceea ce duce la schimbări
conformaţionale ale centrului activ [5,10, 25].
A treia după frecvenţa mutaţiei din gena PAH din
spectrul mutaţional cercetat în Republica Moldova
este R261Q care este depistată în 3,9% din cazuri.
Conform bazei electronice de date (http://www.pahdb.mcgill.ca) această mutaţie este frecvent întâlnită
la pacienţii cu PKU. În cazul mutaţiei R261Q Arg din
poziţia 216 care ajută la stabilizarea site-ului catalitic
este inlocuită cu Gln, dar cu toate aceastea activitatea
enzimatică scade până la 30%, ceea ce duce la instaurarea unei forme uşoare de PKU [10,11].
Mutaţiile R158Q şi R252W au frecvenţa mică în

populaţia cercetată (2.8% fiecare) şi, se întâlnesc numai în tandem cu alte mutaţii ca R408Wsau X (tab.
1). De remarcat este faptul, că a fost depistat un pacient cu genotipul heterozigot compus din mutaţia
R158Q şi R252W (1,2%). Acestea alterează aminoacizii ce răspund de formarea domeniilor catalitice
şi reglatorii. Substituţia unui aminoacid cu altul duce
la destabilizarea structurii domeniilor ceea ce la rândul său scade activitatea enzimatică pâna la 10% în
cazul mutaţiei R158Q sau sub 1% în cazul mutaţiei
R252W [10,11].
Mutaţiile de splicing IVS12nt1 din intronul 12
duce la sinteza unei enzime scurtate la care lipsesc
52 de aminoacizi de la capătul C-terminal, ceea ce
generează o activitate enzimatică nulă, caracteristică
PKU clasice [9, 10]. Frecvenţa acestei mutaţii este de
2,3% şi, ea a fost depistată doar în stare heterozigotă
combinată cu mutaţia ca R408Wsau X.
Din alelele mutante cercetate în gena PAH 56,2%
conţin o alelă X (necunoscută), identificată în formă
homozigotă la 5,6% din pacienţi cu PKU, la aceştia
nefiind definitivat genotipul care a indus patologia
(tab.1).
Tabelul 1
Frecvenţa genotipurilor din gena PAH
a pacienţilor cu PKU din Moldova
Genotip
R408W/R408W
R408W/P281L
R408W/R261Q
R408W/R158Q
R408W/ R252W
R408W/IVS12
R158Q/R252W
E390G/P225T
R408W/X
R252W/X
P281L/X
R261Q/X
IVS12/X
R158Q/X
IVS10/X
IVS10/X
X/X
Total

Nr. de cazuri
23
6
4
2
1
1
1
1
29
3
3
3
3
2
1
1
5
89

Frecvența (%)
26%
6,74%
4,49%
2,25%
1,12%
1,12%
1,12%
1,12%
32,58%
3,37%
3,37%
3,37%
3,37%
2,25%
1,12%
1,12%
5,60%
100%

Conform datelor din Registrul Naţional a bolnavilor cu PKU rata de cuprindere a screening-ului
molecular a genei PAH este de 69,7%, ceea ce denotă faptul că spectrul de mutaţii cercetat în Republica Moldova este prea îngust pentru determinarea
genotipului complet la pacienţii cu PKU. Strategia
mondială în vederea cercetărilor în PKU urmăreşte
crearea unei baze unice a mutațiilor în gena PAH în
scopul determinării distribuirii geografice a mutații-
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lor care diferă de la populație la populație şi în scopul reuniunii cercetărilor în domeniul PKU. Screening-ul molecular al genei PAH la pacienții cu PKU
în majoritatea țărilor include testarea obligatorie a
10-20 mutații cel mai frecvent întâlnite în populațiile lor [13, 19].
Tabelul 2
Frecvenţa mutaţiilor din gena PAH identificate la
pacienţii cu PKU din Moldova
Alelele
R408W
P281L
R261Q
R158Q
R252W
IVS12
IVS10
E390G
P225T
X
Total

Nr. de cazuri
89
9
7
5
5
4
3
1
1
54
178

Frecvența (%)
50,00%
5,06%
3,93%
2,81%
2,81%
2,25%
1,68%
0,56%
0,56%
30,34%
100,00%

Spectrul mutațional în țările învecinate include
mutații nestudiate la pacienții moldoveni cu PKU, dar
potențial existente în populația Republicii Moldova,
fapt care sugerează necesitatea lărgirii spectrului mutațional în gena PAH cu mutațiile mai frecvent întâlnite: K363fsdelG, P225T, IVS12nt1g‒>a (Romania)
[17], L48S, E390G, I306V, Q20X, R261X (Serbia şi
Montenegru) [23], Y414C (Ucraina) [21], IVS1011G>A (Polonia) [6].
Necesitatea studierii mutațiilor din gena PAH la
pacienții cu PKU este determinată de folosirea datelor
analizelor molecular-genetice în efectuarea diagnosticului prenatal direct în familiile cu PKU care stau
la evidență la IMSP Institutul Mamei şi Copilului și
prevenirea naşterii copiilor cu PKU, în familiile de
risc. Incapacitatea de a definitiva genotipul patologic
ce a indus PKU, impune recurgerea la calea indirectă
a diagnosticului prenatal care poate fi efectuată numai
în famiile informative.
În perioada din 2001 până în prezent în cadrul
IMSP Institutul Mamei şi Copilului în laboratorul
de Genetica Moleculară Umană au fost efectuate 17
diagnostice prenatale în familiile cu PKU dintre care
în 7 cazuri diagnosticul de PKU a fost confirmat molecular genetic la făt, iar 6 sarcini din ultimele au fost
întrerupte [2].
Concluzii:
1. Analiza spectrului mutaţional al genei PAH
a confimat că mutaţia R408W este cea mai frecventă la pacienţii cu PKU în populaţia Republicii Moldova (50,0%), care este urmată de P281L (5,1%),
R262Q (3,9%) R158Q, R252W, (a câte 2,8% fiecare),
IVS12nt1 (2,3%).

2. Spectrul mutaţional din gena PAH cercertat
în Republica Moldova permite depistarea mutaţiilor
cu rata de 69,7%, ceea ce accentuează necesitatea de
implementare a noilor metodici pentru depistarea mutaţiilor noi în gena PAH.
3. Cunoaşterea genotipului determinant al patologiei contribuie la prevenirea naşterii bolnavilor cu
PKU în familiile cu risc prin diagnostic prenatal.
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PARTICULARITĂŢILE DIAGNOSTICE ALE BOLII WILSON
ÎN LEGĂTURA CU VÂRSTA, SEXUL ŞI PREZENTAREA CLINICĂ
Natalia Mocanu ‒ cerc. şt.,
CSRGM, IMSP Institutul Mamei şi Copilului, Chişinău, Moldova
E-mail: gmocanud@yahoo.com
Rezumat
Boala Wilson (BW) este o afecţiune genetică, autosomal recesivă, care afectează ficatul, creierul şi corneea. Scopul.
Evaluarea particularităţilor clinice cu clasificarea fenotipică a bolii şi studierea relaţiilor între forma clinică a bolii, vârsta
şi sexul pacienţilor. Material şi metode: Noi am analizat 40 de pacienţi cu diferite simptome, care reflectă BW. Diagnosticul a fost stabilit la toţi pacienţii cu afectarea inexplicabilă a ficatului şi/sau tulburări neurologice sau neuropsihiatrice,
prezenţa inelului Kayzer-Fleischer, nivelul jos a ceruloplasminei serice, creşterea excreţiei cuprului urinar în 24 de ore.
Pacienţii au fost clasificaţi fenotipic şi s-a studiat relaţia între forma clinică a bolii, vârsta şi sexul pacienţilor. Rezultate:
Schimbările neurologice au fost presente în 38 (95%) de cazuri. Pacienţii cu manifestări hepatice (media 17.3 ani; rata
9-30) au fost mai tineri în comparaţie cu pacienţii cu simptomele neurologice (media 24.6 ani; rata 12-36). Manifestările
neurologice au fost asociate cu vârsta mai mare şi stabilirea mai îndelungată a diagnosticului. Nu au existat diferenţe
semnificative privind distribuţia pe fenotipuri în raport cu vârsta sau sexul pacienţilor. Concluzii: Prezenţa manifestărilor
hepatice la momentul diagnosticului BW descreşte cu vârsta, pe când cea a manifestărilor neurologice creşte. Distribuţia
pe fenotipuri nu este influenţată de vârstă sau sex.
Cuvinte-cheie: Boala Wilson, forme clinice, vârsta, sex
Summary: Diagnostic characteristics of Wilson’s disease in relation to age, sex, and clinical presentation
Wilson’s disease (WD) is a genetic, autosomal recessive disorder, which affects the liver, brain and cornea. The aim.
To study different clinical presentations, their relation with age and sex. Material and methods. We analyzed 40 moldovan
patients having diverse disease symptoms reflecting WD with unexplained liver and/or neurological or neuropsychiatric
disorder, presenting of Kayser-Fleischer ring, low serum ceruloplasmin level and the amount of copper excreted in the
urine. The patients were classified phenotypically and we studied the relation between clinical phenotype, age at diagnosis
and sex. Results: The neurological changes were presented in 38 (95%) cases of all our patients. Patients with hepatic
manifestation (17.6±0.96 years; range 9–30) were younger than patients with neurological symptoms (25.5±1.26 years;
range 12–36). Conclusions: The presence of hepatic manifestations at the moment of diagnosis of WD decreases with
age, while neurological one increases. The distribution on phenotypes was not influenced by age or sex.
Key words: Wilson’s disease, Wilson’s disease clinical phenotypes, age, sex.
Резюме: Диагностические особенности болезни Вильсона в плане возраста, пола и клинических
проявлений
Болезнь Вильсона (БВ) генетическое, аутосомно-рецессивное нарушение, повреждающее печень, мозг и роговицу. Цель. Исследование различных клинических форм БВ и определение их связи с возрастом и полом. Материалы и методы. Мы проанализировали 40 молдавских пациентов с различными симптомами, отражающими
БВ с необъяснимой печеночной, неврологической и нейропсихиатрической симптоматикой, присутствием кольца
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Кайзера-Флейшера, низким уровнем церулоплазмина крови и повышением экскреции меди в суточной моче. Результаты. Неврологические нарушения присутствовали у 38 (95%) наших пациентов. Пациенты с печеночными
проявлениями (17.6±0.96 years; range 9–30) были моложе пациентов с неврологической симптоматикой (25.5±1.26
years; range 12–36). Выводы. Присутствие печеночных изменений на момент диагностики БВ убывает с возрастом в отличие от неврологической симптоматики, которая с возрастом возрастает. Фенотипическое распределение не зависело от возраста и пола пациентов.
Ключевые слова: Болезнь Вильсона, клинические формы, возраст, пол

Introducere
Boala Wilson (BW; OMIM #277900) este dizordinea autosomal-recesivă progresivă cauzată de dereglările metabolismului cuprului cu frecvenţa aproximativă de 30 de cazuri la 1 milion de populaţie [1-4].
Acumularea excesivă a cuprului în diferite organe, în
primul rând în ficat, creier, rinichi şi, corneea duce la
diferite dereglări neurologice şi hepatice [5]. Prezentarea clinică este foarte heterogenă. Pacienţii prezintă
dereglările hepatice, neurologice sau ambele. Sunt 3
tipuri principale a manifestărilor clinice: neurologice,
hepatice şi mixte. Aceste manifestări pot fi prezente
în diferite combinaţii, ducând la variabilitatea clinică
majoră, greşeli de diagnostic [Prashanth et al. 2004].
Vârsta de debut variază de la 2 până la 70 de ani [4,5].
Stabilirea diagnosticului de BW este posibilă în cazul
prezenţei următoarelor simptome clinice şi de laborator: semne tipice hepatice şi/sau neurologice, inelul
Kayzer-Fleischer, concentraţia micşorată a ceruloplasminei serice şi sporirea excreţiei urinare a cuprului [4].
În anul 1993 a fost identificată şi elucidată structura
genei bolii Wilson. Gena responsabilă de această boală este localizată pe cromozomul 13 (13q14.3-q21.1)
şi se numeşte ATP7B (ATP7B; OMIM *606882).
Până în prezent au fost stabilite aproximativ 500 de
mutaţii individuale la pacienţii cu BW, fenomen care
explică heterogenitatea clinică a bolii, dar oricum a
fost dificil de elaborat un screening test pentru această
maladie. Unele cazuri de BW apar ca urmare a mutaţiei spontane în genă [6,7].
Scopul. Evaluarea particularităţilor clinice cu
clasificarea fenotipică a bolii şi studierea relaţiilor între forma clinică a bolii, vârsta la stabilirea diagnosticului şi sexul pacienţilor.
Material şi metode. În cadrul studiului au fost
investigaţi cei 40 de pacienţi din 39 de familii cu
simptome caracteristice BW [8]. Aceştia au fost înregistraţi şi trataţi în Centrul de Sănătate a Reproducerii
şi Genetică Medicală perioada lungă de timp (medie
68,9 ± 5,6 luni).
Diagnosticul final a fost bazat pe parametrii clinici,
biochimici şi genetici. Până la testarea genetică criteriile de bază în stabilirea diagnosticului de BW au fost
prezenţa dereglărilor hepatice şi/sau neurologice, caracteristice pentru BW, prezenţa inelului Kayzer-Fleischer, concentraţia serică micşorată a ceruloplasminei şi

excreţia majorată a cuprului. Prezenţa simptomelor neurologice tipice în combinaţie cu inelul K-F şi nivelul
jos de ceruloplasmină cu excreţia majorată a cuprului
în urină au fost criteriile minimale de diagnostic pentru
forma neurologică a maladiei. Afectarea ficatului a fost
apreciată pe baza evaluării clinice, testelor funcţionale
hepatice şi ultrasonografiei [8,9]. Biopsia ficatului nu a
fost efectuată. Dereglarea neuropsihiatrică a fost cercetată pe baza evaluării clinice şi rezultatelor rezonanţei
magnetice nucleare în unele cazuri.
Toţi pacienţii au fost supuşi următoarelor investigaţii: analiza generală a sângelui, analiza biochimică a sângelui, analiza generală a urinei, concentraţia
ceruloplasminei serice, nivelul cuprului şi zincului
în sânge şi, nivelul cuprului în urină, consultul oftalmologic pentru depistarea inelului Kayzer-Fleischer,
USG organelor abdominale şi tomografia computerizată, sau rezonanţa magnetică nucleară cerebrală.
Testele hepatice funcţionale şi alte date rutinare de
laborator au fost obţinute folosind metodele standard.
Acordul informat a fost obţinut de la toţi pacienţii
şi studiul a fost vizat de Comitetul Etic.
Conform formei clinice şi investigaţiilor de laborator toţi pacienţii au fost clasificaţi în 3 grupe
principale: grupa hepatică (H), pacienţii cu simptome exclusiv hepatice la debutul maladiei şi, absenţa
simptomelor neurologice confirmate prin examinarea
minuţioasă neurologică n=2 (5%); grupa neurologică (N), pacienţii cu simptomele neurologice şi lipsa simptoamelor hepatice la debutul maladiei n=19
(47,5±7,89%); şi grupa mixtă (HN), pacienţii cu prezentarea combinată definită ca apariţia manifestărilor
neurologice la pacienţi cu afectarea ficatului n=19
(47,5±7,89%).
Rezultate. Noi am analizat distribuirea pacienţilor cu BW în acord cu vârsta de debut, grupa etnică,
sexul, manifestările clinice, inclusiv, prezenţa inelului Kayzer-Fleischer. Patruzeci de pacienţi cu BW au
fost diagnosticaţi între anii 2004-2014 (20 de bărbaţi,
20 de femei). Vârsta medie de diagnosticare a bolii
a fost 20,0±1,25 ani, dar diapazonul a fost larg (938 ani). Patruzeci procente de pacienţi au fost diagnosticaţi timp de şase luni de la adresarea primară
după ajutorul medical; 38% timp de 2-3 ani. La alţi
pacienţi (22%) stabilirea diagnosticului a fost până
la 9 ani. În grupa de studii 33 (82,5%) pacienţi după
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Fig. 1. Structura lotului de studii după etnicitate (%)
naţionalitatea au fost moldoveni, 3 (7,5%) gagauji, 1
(2,5%) ukraineni, 1 (2,5%) pacient a fost bulgar, 1
(2,5%) rus şi 1 (2,5%) german (fig. 1).
Cercetările noastre au arătat că din toţi pacienţii studiaţi afectarea ficatului ca simptom clinic iniţial a fost prezent la 21 (52,5±7,89%) de pacienţi, 19
(47,5±7,89%) pacienţi au avut simptomele neurologice
la debutul bolii (p>0,05). Dar afectarea ficatului a fost
prezentă la 29 (72,5±7,06%) de pacienţi şi includea
ciroză (n=6), steatoză (n=2), hepatomegalie (n=19),
insuficienţă hepatică (n=2), alte simptome au fost fatigabilitatea, durerea abdominală, edem, ascită şi icter.
Hepatomegalia a fost prezentă la 19 (47,5±7,89%) pacienţi, 11 din ei au avut manifestările hepatice şi neurologice (grupa mixtă H+N), în 7 cazuri neurologice
(grupa N) şi 1 formă hepatică (grupa H). Splenomegalia a fost comună pentru grupele H+N şi N la 7 (17,5%)
pacienţi şi 6 (15%) pacienţi respectiv, (fig. 2).
Schimbările neurologice au fost depistate în 38
(95%) de cazuri şi, au fost prezente practic, la toţi pacienţii noştri, în afară de 2 pacienţi cu simptomatica
hepatică, care nu au prezentat simptome neurologice.
Funcţia neurologică a fost apreciată ca severă în 17
20
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0

(42,5±7,82%) şi moderată în 19 (47,5±7,89%) cazuri
(p>0,05). Perioada simptomatică iniţială a fost caracterizată prin următoarele simptome clinice: tremor n
= 29 (72,5±7,06%), disartria n = 27 (67,5±7,41%),
distonia n = 23 (57,5±7,82%), mai puţin frecvent parkinsonozm n = 10 (25,0±6,85%). Alte simptome neurologice aşa ca Coreea, atetozis, mioclonus, convulsii, ataxia, semne piramidale, hipersalivaţia şi diferite
schimbări oculare au fost depistate pe parcursul bolii.
Studiile noastre au demonstrat că la pacienţii cu predominarea simptomelor hepatice (grupa H, grupa H+N)
diagnosticul a fost stabilit mai precoce (17,6±0,96 ani),
în comparaţie cu grupul neurologic (N grup) cu manifestări neurologice (25,5±1,26 ani) (fig. 3).
Independent de grupa bolii schimbările psihiatrice importante erau instabilitatea emoţională la 31
(77,5±6,60%) de pacienţi, depresia, care a fost detectată la 21 (52,5±7,89%) de pacienţi, agresia în 9
(22,5±6,60%) cazuri. Manifestările psihice au fost
mai caracteristice pentru grupul neurologic şi mai puţin în grupul hepatic.
Manifestările renale au fost detectate la 2 pacienţi
(nefrolitiază la un pacient şi nefropatie la un pacient),

Neurological
Mixt
Hepatic

Fig. 2. Prezentarea clinică în diferite grupe a BW
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Fig. 3. Diferenţa medie în vârsta de debut în dependenţă de manifestările hepatice sau neurologice
infecţia recurentă a tractului urinar a fost depistată la
4 pacienţi. Alte manifestări extrahepatice au fost detectate la 17 pacienţi: dereglări ginecologice la 7 pacienţi, dereglările funcţiei vezicii biliare la 3 pacienţi
şi artralgiile la 7 pacienţi.
Discuţii: Polimorfismul formelor clinice şi decurgerea asimptomatică a maladiei duce la dificultăţile
în stabilirea diagnosticului şi ca rezultat la corecţia
medicamentoasă tardivă. Dar pronosticul maladiei
depinde foarte mult de aplicarea tratamentului adecvat la timp. Luând în consideraţii cele expuse, este
necesar să ne bazăm în primul rând pe diagnosticul
clinic stabilit la timp. Una din caracteristicile grupului nostru de studii a fost vârsta înaltă de stabilirea
diagnosticului. Studiile precedente au raportat stabilirea diagnosticului la 12,2 ani la pacienţii din Japonia,
7,2 ani din India, 11,7 din Iran, 10 ani la pacienţii din
Egipt [10-14]. La pacienţii noştri vârsta medie de diagnosticare a bolii a fost 20,0±1,25 ani, dar diapazonul
a fost larg (9-38 ani).
Manifestările clinice ale BW sunt foarte variabile
şi stabilirea diagnosticului în copilărie este foarte dificilă [15,16]. Stabilirea diagnosticului corect şi la timp
reprezintă problema principală pentru clinicieni. Datele noastre arată că diagnosticul tardiv este des asociat cu forma neurologică a bolii (median 25,5±1,26
years; range 12–36), schimbările neurologice au fost
prezente la 38 (95,0±%) din pacienţi, indicând că diagnosticul şi tratamentul precoce îmbunătăţesc evident prognosticul.
Studiile precedente au arătat că vârsta medie a
stabilirii simptomelor neurologice la pacienţi variază
de la 15-21 de ani [17-20]. Manifestările neurologice în stadiul iniţial a bolii au fost raportate în aproximativ 18–68% de cazuri [18-20]. Vârsta de debut
la pacienţii din Dania cu forma neurologică a bolii a
fost mai înaltă (în mediu 20 de ani; 12–38), decăt la
pacienţi cu forma hepatică (13 years; 7–39) [21]. Rezultatele noastre pot fi explicate prin specificul cen-

trului nostru. Diagnosticul la mai mulţi pacienţi a fost
stabilit pentru prima dată la noi în Centru şi, pacienţii
au fost consultaţi de medicul neurolog şi genetician.
Dar pacienţii continue să sufere de la întârzierea în
stabilirea diagnosticului [2]. Deaceea, măsuri rapide
şi financiar disponibile sunt necesare pentru pacienţii
din R. Moldova. Noi putem să recomandăm la toţi pacienţii tineri cu afectarea neclară a ficatului consultul
genetic cu următoarele investigaţii: 1. testele funcţionale hepatice; 2. concentraţia serică a ceruloplasminei şi excreţia urinară a cuprului; 3. testarea genetică.
Distribuţia fenotipurilor clinice nu a fost influenţată
de vârsta sau sexul pacientului, cum a fost arătat în
rezultate.
Concluzii: Prezenţa manifestărilor hepatice la
momentul diagnosticului BW descreşte cu vârsta, pe
când cea a manifestărilor neurologice creşte. Distribuţia pe fenotipuri nu este influenţată de vârsta sau
sex.
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Rezumat
Au fost evaluate plantele medicinale cu acţiune hepatoprotectoare din flora Republicii Moldova, având în vedere
morbiditatea şi mortalitatea hepatitelor în Republica Moldova. S-au caracterizat principiile active responsabile de acţiunea
hepatoprotectoare şi s-au evaluat fitopreparatele după Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova.
Astfel, din 6350 produse înregistrate, 175 sunt cu acţiune hepatoprotectoare, dintre care: 36 produse vegetale, 62 specii
medicinale, fitopreparate monocomponente 37 şi, fitopreparate multecomponente în număr de 40.
Cuvinte-cheie: hepatite, morbiditate, plante medicinale, produse vegetale, specii medicinale, fitopreparate,
hepatoprotectoare
Summary: Medicinal hepatoprotective plants growth in Republic of Moldova
Medicinal hepatoprotective plants growth in Republic of Moldova have been studied and was characterised their
chemistry composition with hepatoprotective action, by morbidness and death rate of hepatitis in Republic of Moldova. The
assess of List of Authorized Medicines in Republic of Moldova shows that from 6350 recordet, 175 are hepatoprotective
like: vegetal products – 36, medicinal species – 62, phytodrugs of single species – 37 and phytodrugs in combination – 40.
Key words: hepatitis, morbidity, medicinal plants, vegetal products, medicinal species, phytodrugs, hepatoprotective
Rезюме: Лекарственные растения с гепатопротекторным действием, произрастающие в Республике
Молдова
Были изучены лекарственные растения с гепатопротекторным действием из флоры Республики Молдова,
имея ввиду заболеваемость и смертность от гепатитов в Республике Молдова. Были охарактеризованы действующие вещества, отвечающие за гепатопротекторное действие и изучены фитопрепараты, следуя Государственному
Регистру Лекарственных Средств Республики Молдова. Таким образом из 6350 зарегистрированных лекарственных средств, 175 имеют гепатопротекторное действие, из которых: 36 – сырье растительного происхождения,
62 – лекарственные виды, 37 – однокомпонентные фитопрепараты и 40 – многокомпонентные фитопрепараты.
Ключевые слова: гепатиты, заболеваемость, лекарственные растения, растительное сырье, лекарственные
виды, фитопрепараты, гепатопротекторы

Actualitatea temei
Problema hepatitelor rămâne a fi stringentă pentru Moldova şi, prin urmare, necesitatea evaluării
plantelor medicinale din flora Republicii Moldova
cu acţiune hepatoprotectoare este incontestabilă,
atât din punct de vedere medico-social, cât şi economic. Conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii, două miliarde de persoane au fost în contact cu virusul hepatitei B pe glob, dintre care 350
milioane au devenit purtători cronici şi, potenţial, cu
risc înalt de infectare cu virusul hepatitei D, circa 170
milioane sunt infectate cu virusul hepatitei C şi mai

mult de 10 milioane – cu virusul hepatitei D. Astfel,
hepatita virală B determină anual 600 mii de decese şi
hepatita virală C - 350 mii de decese.
De menţionat că indicii morbidităţii prin hepatite
cronice de origine virală rămân a fi destul de înalţi pentru Republica Moldova, prin prevalenţa de 894,8 la 100
mii de populaţie, 31 mii de bolnavi cu hepatite virale
cronice şi 4,5 mii cu ciroze hepatice. Anual se înregistrează 200 de invalizi, ca urmare a hepatitelor cronice
şi cirozelor hepatice. Potrivit datelor instituţiilor internaţionale, Republica Moldova se află pe primele locuri în
lume după mortalitate prin ciroze hepatice [7].
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Obiectivele lucrării
Scopul cercetărilor întreprinse a fost evaluarea
plantelor medicinale din flora Republicii Moldova cu
acţiune hepatoprotectoare, având în vedere morbiditatea şi mortalitatea hepatitelor în Republica Moldova
prin selectarea plantelor medicinale hepatoprotectoare în baza publicaţiilor ştiinţifice şi identificarea speciilor din flora Moldovei, după determinator, cât şi
caracterizarea principiilor active a speciilor studiate
responsabile de acţiunea hepatoprotectoare.
Material şi metode de cercetare
Plantele medicinale cu acţiune hepatoprotectoare,
au fost identificate după determinatoarele de plante
din flora Republicii Moldova şi evaluate după Farmacopeele de referinţă şi Nomenclatorul de Stat al
Medicamentelor din Republica Moldova [5; 9].
Rezultate şi discuţii
Din plante medicinale cu acţiune hepatoprotectoare din flora Republicii Moldova menţionăm:
Părţi aeriene de Turiţă - Agrimoniae eupatoriae herba, Agrimonia eupatoria, fam. Rozaceae.
În părţile aeriene de turiţă au fost identificate uleiuri
volatile, substanţe tanante, vitamina K şi flavonoide,
dintre care cvercetrina, kampferol, luteolina, apigenina, acizi organici. Turiţa este cunoscută de pe vremea vechilor egipteni, posedă efect puternic curativ
în boli hepatice, afecțiuni ale cailor biliare, boli gastrointestinale, prin conţinut de flavonoide, în diaree,
dizenteria a fost utilizată prin conţinut de taninuri,
este de un bun regenerator, administrată sub forma
de infuzie, decoct.
Turiţa se administrează în patologiile hepatice şi
în combinaţie cu alte plante medicinale: turiţa-mare,
drăgaica şi vinariţa, utilizate în părţi egale: 1:1:1.
Părţi aeriene şi rădăcini de Astragalus- Astragalii herba et radices (Astragalus arenarius L.,
fam. Fabaceae), una dintre cele mai valoroase plante
medicinale, folosită de mii de ani ca tonic general al
organismului, un bun antioxidant şi adaptogen, prin
flavonoide (cvercetrină), acizi organici, polizaharide,
ulei volatil, vitaminele C, E, substanţe minerale: Fe,
Ca, P, Mg, Na, Se.
Specia a demonstrat acţiune antivirală, în special în hepatite virale crornice: în hepatita B şi C. Astragalus stimulează producţia proprie de interferon a
organismului, extractele din această plantă blochează
replicarea virusului hepatic B, C. După tratamentul
cu astragalus, starea generala a bolnavilor se ameliorează, scad valorile alaninaminotransferazei. Planta
este introdusă în flora Republicii Moldova şi recent în
colecţia Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale USMF „Nicolae Testemiţanu”.
Scoarţă, fructe, frunze şi rădăcini de DrăcilăBerberidis cortex, fructus, folia et radices (Berberis
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vulgaris L., fam. Berberidaceae). Planta este cunoscută ca specie cu conţinut de alcaloizi izochinolinici:
berberina, berbamina şi oxiacantina, polifenoli, flavonoide, taninuri, polizaharide, vitaminele C, E, A, K,
acizi organici, săruri minerale Mn, Cu, Se, Ni, Sr, Pb.
Până în prezent specia este insuficient valorificată.
Dracila este unul dintre cele mai bune remedii
pentru corectarea funcţiei ficatului, este indicată în
inflamaţia vezicii biliare sau în calculi biliari, în tratamentul colecistitelor, hepatitelor, în icterul cauzat de
congestia ficatului, prin stimularea secreţiei biliare.
Fitoterapia cu produse vegetale din Dracilă a dat
bune rezultate în tratarea cancerului incipient al ficatului, iar berberina, principiul activ, alină sindromul
dureros, este considerat un bun spasmolitic, antiinflamator, duce la micşorarea în dimensiuni a ficatului,
stimulează metabolismul pigmenţilor biliari.
Flori de Gălbenele - Calendulae flores (Calendula officinalis L., fam. Asteraceae). În paneraşele
florale se conţin carotenoide, vitaminele A, K, triterpenoide, flavonoide (rutozidă, cvercetrol), saponozide triterpenice (calendulozidă), substanţe amare
(calendonă), mucilagii, ulei volatil, rezine, taninuri.
Gălbenelele se utilizează în tratarea locală a plăgilor. Activitatea hepatoprotectoare o manifestă carotenoidele şi flavonoidele. Planta posedă acţiune coleretică, cicatrizantă, antiinflamatoare. În hepatita acută
micşorează fenomenele de citoliză, măreşte colereza,
sinteza şi excreţia acizilor biliari în litiaze biliare.
Părţi aeriene şi rădăcini de Cicoare - Cichorii
herba et radices (Cichorium intybus L., fam. Asteraceae). Părţile aerine conţin flavonoide (riboflavină),
principiul activ este considerat acidul cicoric. Mai
conţin substanţe amare, inulină până la 23%, colină,
arginină, ulei volatil, taninuri. Planta serveşte ca sursă
de vitamine (A, C, E, K, P, PP). În rădăcini au fost
identificate substanțe triperpenice amare, taninuri şi
ulei volatil. Cicoarea îmbunătăţeşte funcţia ficatului
prin secreţia de bilă pe care o şi fluidifică, este un bun
colagog, se recomandă administrare în dischinezie
biliară, colecistopatie, angiocolite, hepatite, când ficatul este mărit în dimensiuni [1].
Părţi aeriene de Rostopască - Chelidonii herba
(Chelidonium majus L., fam. Papaveraceae). Toată
planta conţine alcaloizi izochinolinici (chelidonina,
cheleritrina, berberina şi coptizina), flavonoide, vitamina A, C, uleiuri volatile, saponozide şi acizi organici.
Acţiunea coleretică, spazmolitică şi hepatoprotectoare se datorează alcaloizilor, flavonoidelor şi
vitaminelor. Rostopasca este un panaceu în bolile
hepatobiliare, are efect tonic şi regenerativ hepatic,
drenor biliar, antiviral, colagog şi coleretic, manifestă
efect spasmolitic asupra musculaturii netede a vezicii
biliare [3].
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Frunze de Anghinarie - Cynarae folium (Cynara scolymus, L. fam. Asteraceae). Părţile aerinene de
Anghinarie conţin flavonoide, cinarina, (principiul
activ), acid ascorbic, vitaminele grupului B, substanţe
minerale (K, Mg, Ca, Fe), substanţe amare, taninuri,
pectine, inulină.
Anghinarea este printre cele mai studiate plante
medicinale, înlocuind medicamentele de sinteză în
afecţiuni digestive şi hepatice, este un bun detoxifiant. În evul mediu, anghinarea se folosea ca elixir
amar. Medicii greci şi romani administrau frunzele
plantei celor cu icter, care nu puteau digera alimentele
ori, care aveau stări de greaţă. Frunzele de Anghinarie
sunt un excelent remediu natural pentru tratamentul
insuficienţei hepatice, cirozei hepatice, afecţiunilor
hepatobiliare, se utilizează în afecţiuni ale circulaţiei
sanguine, creşte secreţia de bilă, stimulează contracţia vezicii biliare şi a căilor biliare. Anghinarea posedă proprietăţi remarcabile antioxidante şi imbunătăţeşte funcţiile ficatului prin normalizarea valorii
colesterolului.
Rădăcini de Lemn - dulce - Glycyrrhizae radices (Glycyrrhiza glabra L., fam. Fabaceae. Rădăcinele de lemn – dulce conţn acid glicirizinic, care prin
hidroliză pune în libertate acidul gliciretic şi glucuronic (saponozide triterpenice), flavonoide (licviritol,
cvercetrol), cumarine, asparagină, substanţe mucilaginoase, vitamina C. Acidul glicirizinic este de cca
50 de ori mai dulce decât zaharoza şi are 1/8 din puterea cortizonului. Lemnul-dulce este unul dintre remediile vegetale cele mai active din punct de vedere
biologic, reduce nivelul colesterolului şi stimulează
sistemul imun. Cercetările făcute în Japonia au pus
în evidenţă faptul că tratamentul cu rădăcini de lemndulce stopează evoluţia hepatitelor virale.
Flori de Siminoc - Helichrysi arenarii flores
(Helichrysum arenarium D.C. fam. Asteraceae). Florile de siminoc conţin flavonoide (helihrizina A şi B,
cvercetrol, kamferol). Au mai fost identificate: vitamina C, A, K, substanţe tanante şi amare. Florile de
Siminoc se administrează în tratamentul colicistitelor,
în insuficienţe hepatice, dischinezii biliare, reduce
senzaţia de durere din regiunea ficatului. Planta manifestă proprietăţi coleretice, colagoge şi hepatoprotectoare, micşorând nivelul bilirubinei, colesterolului
şi lipidelor.
Părţi aeriene de Sunătoare - Hyperici herba
(Hypericum perforatum L., fam. Hypericacea) conţin
flavonoide (hiperozida, rutozida, cvercetrolul, hipericina, ulei volatil, tanine, vitaminele A, P, PP).
Planta manifestă efect antiinflamator, antimicrobian, spasmolitic, coleretic, imunostimulator, normalizează metabolismul lipidic şi glucidic. Se utilizează
în dischinezie biliară, litiază biliară, insuficienţă he-
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patică, hepatite cronice, colecistite. Sunătoarea se recomandă de administrat în tratament, concomitent cu
interferonul, deoarece ameliorează starea pacienţilor,
manifestând şi efect antidepresiv.
Mătasea de Porumb - Maydis stigmata (Zea
mays L., fam. Poaceae). Produsul vegetal recoltat de
la florile femele, înainte de maturizarea porumbului,
când boabele se află în fază de lapte, conţine vitaminele grupului B, C, E, K, P, PP, acid pantotenic, săruri
de Fe, Mn, Cu, Cr, Al, K, ulei gras. Planta mai conţine flavonoide (luteolina), alantoină, stigmasterol.
Produsul este utilizat pentru calităţile antiinflamatorii. Mătasea de porumb se administrează în disfuncţiile hepatobiliare, litiază biliară, deoarece stimulează
secreţia biliară. Este efectivă în hepatite, colecistite
şi calculoză biliară. În doze de 15-30 g/zi, în 3-4
reprize, administrat până la 6 luni dizolvă totalmente
calculii biliari.
Părţi aeriene de Sulfină - Meliloti herba (Melilotus officinalis L. Pall, fam., Fabaceae). Părţile aeriene de sulfină conţin dihidrocumarină – melilotina,
dicumarolul şi heterozida acidului cumaric – melilotozida. Au mai fost identificate flavonoide, alantoină şi acidul alantoic, colină, mucilagii, ueli volatil,
glucide, vitaminele C, E, A. Graţie dicumarolului, ce
manifestă acţiune anticoagulantă planta îmbunătăţeşte circulaţia sanguină. Studiile ştiinţifice denotă că
părţile indicilor morbidităţii prin hepatite cronice de
origine virală rămân a fi destul de înalţi pentru Republica Moldova utilizează când ficatul este mărit în
dimensiuni, ajută la regenerarea ficatului, a pancreasului şi în caz de ciroză hepatică.
Frunze, părţi aeriene de Mentă - Menthae piperitae folia seu herba (Mentha piperita L., fam.
Lamiaceae. Frunzele de mentă sau părţile aeriene recoltate în perioada înfloririi conţin ulei volatil (mentolul). Planta mai conţine polifenoli, flavonoide, fitosteroli, taninuri, caroten.
Atât mentolul, cât şi flavonoidele manifestă acţiune coleretică, antispastică, antiseptică. Intern se utilizează în dischinezii biliare cu hipertonie, calculoză
renală, biliară, nervozitate [8].
Părţi aeriene şi flori de Coada-şoricelului
- Millefolii herba et flores (Achillea millefolium,
fam. Asteraceae). În compoziţie chimică remarcăm
uleiul volatil (camazulenă, tuionă, borneol, cineol),
flavonoide (rutozidă, apigenol), vitaminele C, E, K,
lactone sesquiterpenice (achilină, milefină), săruri
minerale. Gustul amărui al plantei este dat de lactona
nesaturată.
Coada şoricelului are proprietăţi puternic antiseptice, coleretic-colagog, antiinflamator, antispastic
biliar, stimulează funcţia hepatică, imbunătăţeşte circulaţia sângelui. Achilina are acţiune coleretică, mă-
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rind cantitatea bilei. S-a constatat că la persoanele ce
se tratează cu suc de coada-şoricelului, au mai puţine
malformaţii [2].
Fructe de Măceş - Rosae fructus (Rosa canina
L., fam. Rosaceae). Pseudofructele recoltate, când
trec de la culoarea cărămizie spre roşu portocaliu,
conţin vitaminele: C, grupul B, K, P, PP, A, E, flavonoide (cvercetol), zaharuri, acid malic şi citric,
pectine, uleiuri volatile. Sunt prezente taninurile, sărurile de K, Ca, Fe, Mg, Mn.
Măceşul se consideră că face parte din categoria
plantelor panacea, ameliorând funcţiile ficatului: coleretică, hipobetalipidemică. În stare proaspătă fructele de maceş sunt bogate în vitamina C (0.5-1.7%).
Fructele de măceş sunt folosite şi în litiaze, infecţii
biliare, colecistite şi dischinezii biliare, prin proprietatea de a mări secreţia biliară.
Fructe de Armurariu - Silybi fructus (Silybum
marianum Gaerth, fam. Asteraceae). Principiile active ale armurariului: flavonoidele (silibinina, silimarina) acţionează prin modificarea şi întărirea structurii
membranelor exterioare ale celulelor hepatice, prevenind pătrunderea toxinelor în ficat, stimulează capacitatea regenerativă şi formarea de noi celule hepatice,
fiind considerată un bun hepatoprotector al membranei hepatocitului.
Armurariu este considerat campionul absolut în
lupta cu toate tipurile de hepatită virală, amplifică sinteza bilei şi viteza de eliminare a acesteia, protejează
hepatocitele şi majorează rezistenţa ficatului la infecţii. Se utilizează preponderant în hepatite acute şi cronice, colecistită, ciroză şi afecţiuni toxicometabolice
ale ficatului, colici cauzate de calcului biliari, icter,
dereglări hepatice alcoolice.
Mai multe studii efectuate pe pacienţii cu hepatita B şi C, au arătat că rata evoluţiei spre ciroză şi
spre cancer hepatic este mult mai redusă la cei care
folosesc această plantă. Conform studiilor recente –
principiul activ silimarina se oxideaza foarte ușor în
timpul preparării, astfel, administrarea armurariului
în forme tradiţionale, cum ar fi pulberea sau ceaiul, nu
mai este recomandată. În industria farmaceutică se
produc comprimate sau capsule, cu extract de armurariu, sau principii isolate.
Rădăcini de tătăneasă - Symphyti radices (Symphytum officinale L., fam. Boraginaceae). În rădăcini au fost identificaţi alcaloizi pirolizidinici (simfitină, simfitocinoglosină), flavonoide, vitamine A, C,
ulei volatil, mucilagii, taninuri, alantoină, glicozide,
săruri minerale: Ca, K.
Planta este cunoscută din antichitate, utilizată
de Dioscoride prin propietăţile sale regeneratoare.
Manifestă proprietăţi hepatoprotectoare, antitumorale, cicatrizante, antiinflamatoare, imunostimulatoare

Buletinul AȘM
datorită alantoinei. Multe preparatele de uz extern
produse în ultimul deceniu sunt pe baza de tătăneasă. În Republica Moldova a fost confirmată acţiunea
hepatoprotectoare atât a extractului din rădăcini de
tătăneasă, cât şi a alantoinei – principiului activ, în
hepatita acută şi cronică indusă cu tetraclorură de carbon la animale de laborator [4].
Părţi aeriene, flori de Vetrice - Tanaceti herba, flores (Tanacetum vulgare L., fam. Asteraceae).
Planta conţine ulei volatil (tuionă), o sesquiterpenă
amară (tanacetonă), flavonoide (rutozidă), acizi organici, vitamina A şi C.
Vetricea este eficientă în afecţiuni hepatice, este
un bun antispasmolitic, antiinflamator, antimicrobian, regenerator. Datorită flavonoidelor planta creşte
secreţia de bilă, fiind utilizat în hepatită, colecistită,
uleiul eteric este un puternic iritant local. Cercetările recente efectuate în a. 2011 au confirmat că planta
conţine compuşi antivirali activi împotriva virusului
herpes simplex.
Frunze, părţi aeriene şi rădăcini dă Păpădie Taraxaci folia, herba et radices (Taraxacum officinalis L., fam. Asteraceae). Rădăcinile recoltate toamna
conţin inulină (cca 40%), saponozide triterpenoide. În
sucul laticifer al plantei se conţine taraxacina (substanţă amară hidrosolubilă), părţile aeriene fiind bogate în flavonoide şi steroli, acizi organici, vitaminele: A, B1, B2, C, săruri de K, Ca, Fe, Mg, Mn, Cu,
Zn, Co.
Păpădia face minuni în cazurile de hepatită, principala sa funcţie este cea depurativă şi detoxifiantă.
Conform studiilor din Coreea de Sud, şi în China,
principiile active din păpădie inhibă diviziunea viruşilor hepatici, previne fibrozarea ficatului, stimulează
regenerarea celulelor hepatice. Păpădia stimulează şi
apetitul alimentar, digestia bolnavilor cu hepatită, intensifică secreţia glandelor digestive, manifestă efect
antiinflamator, uşor coleretic şi spasmolitic. Se utilizează pentru tratamentul colecistitelor, în hepatite
cronice.
Rizomi de Sclipeţi - Tormentillae rhizomata
(Potentilla erecta L., fam. Rosaceae). Rizomii conţin polifenoli:tanine condensate 30% - acid galic, flavonoide (camferol). Au mai fost identificate saponozide triterpenice, flabafene, amidon, ulei volatil, săruri
minerale. Părţile aeriene sunt o sursă de vitamina C.
Rizomii de sclipeţi sunt incluşi în Farmacopeele
ţărilor: Germania, Franţa, Portugalia, Polonia, Rusia,
Finlanda prin proprietăţile astringente şi hemostatice.
În Moldova (Starostenco N.) şi în Bulgaria (Iordanov
I.) s-a confirmat că decoctul din rizomi şi părţi aeriene manifestă acţiune hepatoprotectoare în hepatita
cronică, ciroze hepatice, inclusiv, în fazele tardive,
complicate cu ascită.
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Frunze de Urzică - Urticae folia (Urtica dioica
L., Urticacea). S-au identificat vitaminele C, A, K,
B1, B2, acid pantotenic, săruri de Ca, Mg, Fe, Si, P,
flavonoide (cvercetol, camferol), glucide, uleiuri volatile, clorofilă, acizi organici (lactic, citric, formic).
Principiile active ajută la normalizarea valorilor bilirubinei, manifestă efect coleretic, antiinflamator, normalizează metabolismul.
Astfel, plantele medicinale au demostrat, de
secole, efectele lor benefice în tratamentul hepatitelor. În general plantele cu acţiune hepatoprotectoare sunt bogate în polifenoli: Armurariu, Anghinaria, Păpădia, Rostopasca, Sunătoarea, cunoscându-se faptul că patologiile hepatice presupun
necroză celulară şi stres oxidativ. Compuşii polifenolici manifestă un efect antioxidant puternic,
în cadrul acestor compuşi şi, anume flavonoidele
manifestă un efect hepatoprotector deosebit. De
menţionat şi acţiunea antioxidantă a vitaminelor A,
C, E în speciile cu conţinut de vitamine, cum ar
fi: Măceşul, Porumbul, Cicoarea, Urzica, Sulfina,
Gălbenelele. Principiile active din plante medicinale (flavonoidele, vitaminele), manifestă acţiunea
hepatoprotectoare prin captarea radicalilor liberi.
Antioxidanţii acţionează prin cedarea şi completarea ultimului strat electronic al radicalilor liberi,
care nefiind deficitar în electroni, îşi pierde capacitatea nocivă de acţiune. Este de dorit ca nivelul
şi acţiunea radicalilor liberi să fie sub capacitatea
de acţiune a antioxidanţilor. Atunci când acţiunea
radicalilor liberi o depăşeşte pe cea a antioxidanţilor (stres oxidativ), au loc fenomene de uzură şi
îmbătrânire celulară precoce, fapt ce poate duce la
instalarea unor afecţiuni, inclusiv, hepatite, ciroze
hepatice.
Plantele medicinale menţionate au fost reevaluate
după produsele medicamentoase (produse vegetale,
specii medicinale şi fitopreparate) după Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor (NSM) din Republica Moldova. Astfel, din 6350 produse înregistrate în
NSM, 175 sunt cu acţiune hepatoprotectoare, dintre
care: 36 produse vegetale, 62 specii medicinale, fitopreparate monocomponente 37 şi, fitopreparate multecomponente sunt în număr de 40.
Constatăm că în topul plantelor medicinale cu
acțiune hepatoprotectoare se clasează: Silybum ma-
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rianum cu 31 de produse medicamentoase din NSM,
Calendula officinalis – 18, Mentha piperita – 16,
Rosa canina – 13, Zea mays – 13, Achillea millefolium – 13, Hypericum perforatum – 12, Chelidonium
majus – 11, Urtica dioica – 9, Taraxacum officinale –
8, Glycyrrhyza glabra – 8, Cynara scolymus – 6, Helechrrysum arenarium – 5, Melilotus officinalis – 4,
Symphytum officinale – 4, Agrimonia eupatoria – 2.
Berberis vulgaris – 2.
Concluzii. Evaluarea plantelor medicinale din
flora Moldovei cu acţiune hepatoprotectoare rămâne o direcţie prioritară de cercetare, în valorificarea
acestor specii, prin studiul principiilor active, responsabile de acţiunea hepatoprotectoare, valorificarea
plantelor medicinale din flora Republicii Moldova
cu acţiune hepatoprotectoare prin introducera lor în
cultură la Centrul de Cultivare a Plantelor Medicinale
USMF ,, Nicolae Testemiţanu’’ şi obţinerea de noi fitopreparate hepatoprotectoare.
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Rezumat
Odată cu ratificarea de către Republica Moldova a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, atenţia s-a focusat pe combaterea discriminării, pe promovarea incluziunii şi accesibilităţii. Acest
studiu aduce dovezi în susţinerea acestor reforme atât de necesare ţării noastre. Deoarece, fără evaluarea corectă a deficienţelor funcţional-structurale în baza Clasificării internaţionale a funcţionării şi dizabilităţii (CIF) este imposibilă trecerea
de la modelul medical la cel psihosocial al dizabilităţii.
Cuvinte-cheie: dizabilitate, incluziune socială, deficienţe funcţionale şi structurale, boli cardiovasculare
Summary: The implementation of a new evaluation concept of people with disabilities in the Republic of
Moldova, by applying the International Classification of Functioning, Disability and Health for cardiovascular
diseases
With the ratification of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities by the Republic of Moldova,
fighting discrimination has become a focal point, by promoting inclusion and accessibility. This study puts forward
evidence that sustains these reforms that are so very important for our country. This is because without a correct evaluation
of functional-strutural deficiencies based on The International Classification of Functioning, Disability and Health (CIF)
it would be impossible to pass from the medical model of disability to the psychosocial one.
Key words: disability, social inclusion, structural and functional deficiencies, cardiovascular diseases
Резюме: Внедрение в Республике Молдова концептуально нового метода определения ограничения
возможностей на основании Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья при болезнях сердечно-сосудистой системы
Ратификация Республикой Молдова Конвенции Организации Объединенных Наций о правах лиц с ограниченными возможностями усилило внимание на борьбу с дискриминацией, пропагандирование одинаковых возможностей и доступности. Данное исследование приводит научные доводы в поддержку реформ проводимых в
нашей стране. Так как без определения функционально-структуральных нарушений, согласно классификации
МКФ невозможен переход от медицинской модели определения ограничения возможностей к психосоциальной
модели.
Ключевые слова: ограничения жизнедеятельности, социальная интеграция, функционально-структуральные
нарушения, сердечно-сосудистые заболевания

Introducere
Este necesar de recunoscut faptul că în Republica
Moldova multe persoane cu dizabilităţi nu beneficiază de acces egal la sistemul de educaţie, sănătate,
angajare şi reabilitare profesională, fiind astfel excluse de la activităţile vieţii zilnice. Dizabilitatea devine
astfel şi o problemă importantă de dezvoltare cu tot
mai multe cercetări, care evidenţiază faptul că persoanele cu dizabilităţi se confruntă cu sărăcia şi cu rezultate socio-economice mai proaste decât persoanele
fără dizabilităţi. Semnarea de către Republica Moldova (30.03. 2007) şi ratificarea Convenţiei Organizaţi-

ei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi (Legea nr.166 din 09.07.2010) precum şi
elaborarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (Legea nr. 169 din 09.07.2010) a
impus implementarea unui concept nou de evaluare
a persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova
prin aplicarea Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, pentru susţinerea
politicilor şi programelor ce pot îmbunătăţi viaţa şi
realiza incluziunea socio-profesională a persoanelor
cu dizabilităţi. Potrivit datalor statistice un miliard
de oameni suferă de dizabilităţi, sau circa 15% din
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populaţia lumii se confruntă cu mari dificultăţi de
funcţionare [7]. Tendinţele globale, cum ar fi îmbătrânirea populaţiei şi creşterea globală a maladiilor
cronice de sănătate confirmă faptul că există o creştere a prevalenţei dizabilităţii. În Republica Moldova sunt circa 183 mii de persoane cu dizabilităţi la
evidenţa organelor de protecţie socială a populaţiei.
La 10 mii locuitori revin în medie 516 persoane cu
dizabilităţi, iar fiecare a şasea persoană cu dizabilitate
se încadrează în categoria celor cu dizabilitate severă.
Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,2% din populaţia totală a ţării, iar copiii cu dizabilităţi – 2,1% din
numărul total al copiilor din Republica Moldova.
Scopul lucrării. De a studia experienţa altor ţări
şi a elabora criterii de evaluare funcţional-structurală a dizabilităţii în deficienţe cardiovasculare pentru
serviciul de determinare a dizabilităţii şi capacităţii
de muncă.
Material şi metode. Cercetarea a fost realizată în
baza celor mai bune informaţii ştiinţifice disponibile
din domeniul sănătăţii şi evaluării dizabilităţii şi capacităţii de muncă, suportul metodologic şi teoreticostiintific al acestei lucrări fiind asigurat de concepţiile
expuse în lucrările savanţilor notorii din domeniu şi
în recomandările organizaţiilor internaţionale de specialitate [3; 4; 6].
Drept obiect de cercetare au servit metodele de
determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă din
acele ţări, unde aceasta a fost implementată prin aplicarea Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii.
Domeniile şi fenomenele lucrării au inclus toate
elementele de bază ale sistemului naţional de sănătate
publică şi principiile de determinare a dizabilităţii şi
capacităţii de muncă în conformitate cu legislaţia şi
cadrul normativ de reglementare a organizării serviciului de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de
muncă, aspectele de incluziune socială şi recuperare
profesională etc.
Problema soluţionată în lucrare. Au fost elaborate şi argumentate ştiinţific criteriile de evaluare
funcţional-structurală a dizabilităţii şi capacităţii de
muncă în deficienţe cardiovasculare. Au fost argumentate, propuse şi demonstrate experimental modalitatea aplicării acestora.
Semnificaţia teoretică. Prin rezultatele acestei
lucrări au fost trasate principiile de determinare a
dizabilităţii şi capacităţii de muncă în deficienţe cardiovasculare. Rezultatele lucrării dezvoltă cunoştinţe
teoretice privind implementarea acestora în sistemul
naţional de evaluare a dizabilităţii şi capacităţii de
muncă.
Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele lucrării au fost implementate în activitatea practică a
Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilită-
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ţii şi Capacităţii de Muncă, precum şi subdiviziunilor
teritoriale ale acestuia.
Rezultate şi discuţii. La nivelul Uniunii Europene, dizabilitatea este considerată ca o problemă a
întregii societăţi deoarece aceasta este parte a condiţiei umane [7]. Aceasta presupune elaborarea şi implementarea măsurilor de pregătire şi ajustare continuă
în toate domeniile vieţii, pentru acceptarea şi menţinerea acestor persoane în flucsul principal al vieţii
sociale [4]. Republica Moldova a început un şir de
reforme în domeniul politicii sociale, protecţiei şi incluziunii persoanelor cu dizabilităţi. S-a impus drept
obiectiv strategic trecerea de la modelul medical la
cel psihosocial de determinare a dizabilităţii.
Astfel, reieşind din obiectivul general al Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (Legea RM nr. 169 din 09.07.2010), Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii
şi Sănătăţii (CIF) pentru oferirea unui limbaj standardizat şi unitar, precum şi a unui cadru general
de descriere a stării de sănătate şi a celorlalte stări
asociate stării de sănătate au fost elaborate criterii
de determinare a deficienţelor funcţionale şi structurale în afecţiunile cardiovasculare. Pentru a reprezenta complexitatea deficienţelor funcţionale şi
structurale în patologia cardiovasculară, drept fondal s-a considerat oportun principiul de evaluare
conform sindroamelor de bază şi, anume: sindromul de ischemie, sindromul de insuficienţă cardiacă cronică, sindromul de hiprtensiune arterială, deficienţe/gradiente valvulare, sindromul tulburărilor
de ritm şi conducere cardiacă.
I. Criterii de diagnostic funcţional şi evaluare
a dizabilităţii şi capacităţii de muncă în boala cardiacă ischemică
Deficienţe uşoare cu unele din următoarele
semne (5-35 %):
- angină pectorală de efort CF I;
- test de toleranţă la efort (TTE) - mare;
- deficienţe de adaptare la viaţa cotidiană şi profesională nu se determină (fără limitarea activităţii
fizice);
Deficienţe medii cu unele din următoarele
semne (40-55%):
- angină pectorală de efort CF II;
- test de toleranţă la efort (TTE) - medie;
- deficienţe de adaptare la viaţa cotidiană şi profesională uşoare/moderate (după caz). Limitare uşoară
a activităţii fizice: asimptomatic în repaus dar efortul
fizic obişnuit determină apariţia fatigabilităţii, palpitaţiilor sau dispneea.
Deficienţe accentuate cu unele din următoarele
semne (60-65%):
- angină pectorală de efort CF III;
- test de toleranţă la efort (TTE) - medie;
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- stări când pacientul necesită tratament prin angioplastie transcutană, intervenţie chirurgicală cu
termen de evaluare clinică şi recuperare funcţională
postintervenţie;
- deficienţe de adaptare la viaţa cotidiană şi profesională moderate. Limitare moderată a activităţii
fizice: asimptomatic în repaus dar efortul fizic mai
redus decât cel obişnuit determină apariţia fatigabilităţii, palpitaţiilor sau dispneea.
Deficienţe accentuate cu unele din următoarele
semne (70-75%):
- angină pectorală de efort CF III;
- test de toleranţă la efort (TTE) - mic;
- stări care nu pot fi supuse tratamentului prin
angioplastie transcutană, intervenţie chirurgicală sau
situaţii în care simptomatologia şi tulburările funcţionale persistă şi după aceste tehnici, dacă s-au produs
restenozări sau infarct miocardic acut post intervenţie;
- deficienţe de adaptare la viaţa cotidiană şi profesională accentuate. Limitare importantă a activităţii
fizice: asimptomatic în repaus cu un efort fizic mic
determină apariţia simptomatologiei.
Deficienţe severe/absolute cu unele din următoarele semne (80-100):
- angină pectorală de efort CF IV;
- TTE (test de toleranţă la efort) - foarte mic;
- stări care nu pot fi supuse tratamentului prin
incapacitatea de a efectua orice activitate fizică fără
apariţia disconfortului: simptomele insuficienţei coronare sunt prezente chiar şi în repaus cu accentuarea
lor de către orice activitate fizică.
II. Criterii de diagnostic funcţional şi de evaluare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă în sindromul de insuficienţă cardiacă cronică
Deficienţe uşoare cu unele din următoarele
semne pentru IC
Clasa I NYHA stadiul B (5-35 %):
- prezenţa simptomelor tipice Insuficienţei Cardiace uşor manifestate şi fără motivaţie obiectivă;
- răspunsul la terapia adecvată;
- ECG fără modificări sau semne incipiente de hipertrofia VS;
- ecocardiografia – funcţia sistolică a VS normală
(FE ≥50 %);
- deficienţe de adaptare la viaţa cotidiană şi profesională nu se determină (fără limitarea activităţii
fizice: efortul fizic obişnuit nu produce fatigabilitate,
dispnee sau palpitaţii).
Deficienţe medii cu unele din următoarele
semne pentru IC
Clasa II NYHA stadiul C (40-55%):
- prezenţa simptomelor şi semnelor tipice moderat manifestate asociate cu disfuncţie cardiacă (sistolică sau diastolică);
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- ECG (poate releva semne de ischemie miocardică, hipertrofie ventriculară, tulburări de ritm sau conducere, sechele de infarct);
- radiografie cardiopulmonară (semne de stază
pulmonară, indice cardiotoracic peste 0,5);
- disfuncţie sistolică uşoară (FE = 40-45 %);
- limitare moderată a activităţii fizice (simptomele apar în eforturi obişnuite).
Deficienţe accentuate cu unele din următoarele
semne pentru IC
Clasa III NYHA stadiul C (60-75%):
- prezenţa simptomelor şi semnelor tipice accentuat manifestate asociate cu disfuncţie cardiacă (sistolică sau diastolică);
- ECG (poate releva semne de ischemie miocardică, hipertrofie ventriculară accentuată, tulburări de
ritm sau conducere, sechele de infarct, semne de trombembolism pulmonar sau pericardită);
- radiografie cardiopulmonară (indice cardiotoracic peste 0,5, revărsate pleurale-transsudate etc.);
- disfuncţie sistolică moderată (FE = 30-44 %);
- istoric de spitalizări repetate (≥ de o spitalizare
în ultimele 6 luni) din cauza insuficienţei cardiace;
- deficienţe importante de adaptare în activitatea
profesională.
Deficienţe severe/absolute cu unele din următoarele semne pentru IC
Clasa IV NYHA stadiul C/D (80-100%):
- prezenţa simptomelor şi semnelor tipice caracteristice sever manifestate asociate cu disfuncţie cardiacă (sistolică sau diastolică);
- ECG (relevă semne de ischemie miocardică, hipertrofie ventriculară accentuată/severă, tulburări severe de ritm sau conducere; sechele de infarct; semne
de trombembolism pulmonar sau pericardită);
- radiografie cardiopulmonară (indice cardiotoracic peste 0,5, revărsate pleurale-transsudate, edem
pulmonar acut etc.);
- anasarca;
- accese frecvente de astm cardiac, hemoptezii;
- disfuncţie sistolică gravă (FE< 30 %);
- istoric de spitalizări repetate (≥ de o spitalizare
în ultimele 6 luni) din cauza insuficienţei cardiace;
- incapacitatea de a efectua orce activitate fizică
fără apariţia disconfortului: simptomele insuficienţei
cardiace sunt prezente în repaus cu accentuarea lor de
către orice activitate fizică.
Pacientul necesită ajutor parţial sau total de o altă
persoană.
III. Criterii de diagnostic funcţional şi de evaluare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă în sindromul de hipertensiune arterială
Deficienţe uşoare cu unele din următoarele
semne (5-35 %):
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- toate formele de HTA fără afectarea organelor
ţintă (AOŢ);
- lipsa de condiţii clinic asociate constituite;
- deficienţe de adaptare la viaţa cotidiană şi profesională nu se determină (fără limitarea activităţii
fizice: efortul fizic obişnuit nu produce urgenţe hipertensive, fatigabilitate, dispnee);
- lipsa factorilor profesionali de agravare a patologiei respective.
Deficienţe medii cu unele din următoarele
semne (40-55%):
- HTA rezistentă la tratament (prezenţa acestui
criteriu este obligatorie);
- ECG - hipertrofia ventriculului stâng: indice Sokolow-Lyon >38 mm (formula SV2(V3) +RV4 (V5)
>38 mm);
- Ecocardiografie: indice masă miocard VS crescut (IMMVS B ≥125 g/m2, F ≥ 110 g/m2);
- Creatinina serică uşor crescută: (B: 115-133
mmol/l; F: 107-124 mmol/l) sau rata filtrării glomerulare < 60 ml/min/1,73 m2;
- Microalbuminuria 30-300 mg/24 ore sau raportul albumină/creatinină (B: ≥2,5; F: ≥3,5 mg/mmol);
- Eco arterii carotide: îngroşarea peretelui arterial sau plăci de aterom (grosimea intima-media
(IMT) ≥ 0,9 mm; Velocitatea carotido-femurală a
undei pulsului≥ 12 m/s; indicele tensional gleznă/
braţ ≤ 0,9);
- deficienţe de adaptare la viaţa cotidiană şi profesională uşoare/moderate (după caz).
Deficienţe accentuate cu unele din următoarele
semne (60-75%):
- HTA rezistentă la tratament clinic manifestată şi
asociată cu condiţii clinice constituite:
٭afecţiunea cerebrovasculară: accidentul vascular cerebral ischemic/ hemoragic, accident ischemic
tranzitoriu;
٭afecţiunea cardiacă: infarct miocardic, angina
pectorală, revascularizare coronariană, insuficienţă
cardiacă;
٭afecţiunea renală: nefropatie diabetică, disfuncţie renală (creatinina serică B >133; F >124 mmol/l);
proteinurie (> 300 mg/24 h);
٭arteriopatie periferică: claudicaţie intermitentă;
٭retinopatie avansată: hemoragii sau exsudate,
edem al papilei nervului optic.
Notă: Pentru fiecare condiţiie clinic asociată
deficienţele se vor evalua în consideraţie cu cele
descrise din compartimentul corespunzător
Deficienţe severe/absolute cu unele din următoarele semne (80-100):
- HTA asociată cu condiţii clinice constituite,
când acestea manifestă deficienţe severe/absolute şi
pacientul necisită ajutor parţial sau complet din partea altei persoane.
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IV. Criterii de diagnostic funcţional şi de evaluare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă în gradiente valvulare
Deficienţe uşoare cu unele din următoarele
semne (5-35 %):
Insuficienţa mitrală (IM)
- IM cu semne clinice minime (suflu sistolic I sau
II) fără tulburări funcţionale;
- funcţie sistolică ventriculară stângă normală;
DTSVS < 45 mm.
Stenoză mitrală (SM)
- SM uşoară (AOM.1,5-2,5 cm2), gradient mediu
< 6 mmHg, hipertensiune pulmonară (HTP) uşoară,
cu toleranţă la efort (TTE) - mare.
Insuficienţă aortică (IA)
- IA de grad uşor, cu semne clinice minore, cu
tulburări funcţionale (dispnee, ameţeli, palpitaţii) numai la eforturi mari, cedând rapid la repaus, funcţia
sistolică ventricul stâng normală;
- diametrul telesistolic a ventriculului stâng
(DTSVS) = 45-50 mm).
Stenoză aortică (SA)
- SA uşoară: AOA > 1,5cm2;
- gradient mediu < 20 mmHg; gradient maxim:
16-36 mmHg;
- test de toleranţă la efort (TTE) – mare.
Pacienţi operaţi pentru corectarea viciului
valvular
- postoperator, persistă dispnee la eforturi mari, în
absenţa altor fenomene patologice.
Deficienţe medii cu unele din următoarele semne (40-55 %):
Insuficienţa mitrală (IM)
- IM cu suflu sistolic gr. III cu semne de hipertrofie ventriculului stâng clinice, radiologice, ecocardiografice şi EKG, cu tulburări funcţionale la eforturi medii şi mari, disfuncţie sistolică a ventriculului
stâng uşoară sau moderată;
- diametrul telesistolic a ventricului stâng (DTSVS) = 50-55 mm.
Stenoză mitrală (SM)
- SM medie (AOM 1-1,5 cm2, gradient mediu
6-12 mmHg), cu hipertensiune pulmonară (HTP) moderată;
- test de toleranţă la efort (TTE) – medie.
Insuficienţă aortică (IA)
- IA medie la care tulburările funcţionale apar la
eforturi fizice (TTE) de intensitate medie, disfuncţie
sistolică a ventriculului stâng uşoară sau moderată;
- diametrul telesistolic a ventricului stâng (DTSVS) = 50-55 mm.
Stenoză aortică (SA)
- SA medie: AOA = 0,75-1,5 cm2;
- gradient mediu 20-50 mmHg, gradient maxim
36-80 mmHg;
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- test de toleranţă la efort (TTE) – medie.
Pacienţi operaţi pentru corectarea viciului valvular
- Postoperator, prezintă dispnee la eforturi mari,
tulburări de ritm trecătoare, tulburări de conducere,
dureri anginoase la eforturi mari.
Deficienţe accentuate cu unele din următoarele
semne (60-75 %):
Insuficienţa mitrală (IM)
- IM cu suflu sistolic gr. III/IV, cu sincope frecvente, cu tulburări de ritm sau de conducere, disfuncţie sistolică VS moderată;
- diametrul telesistolic a ventricului stâng (DTSVS) > 55 mm.
Stenoză mitrală (SM)
- SM strânsă (AOM < 1cm2, gradient mediu >
12 mmHg), hipertensiune pulmonară (HTP) moderat/gravă şi/sau tulburări de ritm, şi/sau edem
pulmonar acut în antecedente, insuficienţă cardiacă
dreapta.
Insuficienţă aortică (IA)
- IA gravă, în care tulburările funcţionale sunt intense (crize anginoase repetate, stări sincopale, tulburări de ritm sau conducere, disfuncţie sistolică VS
moderată;
- diametrul telesistolic a ventricului stâng DTSVS
> 55 mm.
Stenoză aortică (SA)
- SA gravă: AOA < 0,75 cm2;
- gradient mediu > 50mmHg, gradient maxim >
80 mmHg;
- crize anginoase repetate, stări sincopale, tulburări de ritm şi conducere.
Pacienţi operaţi pentru corectarea viciului valvular
- Postoperator dispnee la eforturi medii, tulburări
de ritm, de conducere, dureri anginoase. Sunt prezente semne de restenozare, disfuncţii ale protezei, procese endocarditice, embolii.
Deficienţe severe/absolute cu unele din următoarele semne (80-100 %):
Pacienţi operaţi pentru corectarea viciului valvular: Insuficienţă mitrală (IM), Stenoză mitrală
(SM), Insuficienţă aortică (IA), Stenoză aortică
(SA)
- situaţie clinic definită de insuficienţă cardiacă
ireductibilă, infarct pulmonar sau accident cerebrovascular (ACV) embolic asociat cu deficit motor sever ce împiedică autoservirea.
V. Criterii de diagnostic funcţional şi de evaluare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă în sindromul tulburărilor de ritm şi de conducere cardiacă
Deficienţe uşoare cu unele din următoarele
semne (5-35%):
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Aritmii sinusale: tahicardii, bradicardii, aritmii sinusale
- tulburările de ritm sinusale, controlate terapeutic, care nu afectează capacitatea de efort.
Aritmii
extrasistolice:
supraventriculare
(ESSV), ventriculare (EV)
- ESSV rare, izolate sau EV clasa I (Lown), ce apar
fără legătură cu efortul, sunt foarte rare, nu produc tulburări subiective, nu apar pe un fon patologic organic;
- EV clasa II (Lown) la care nu se evidenţiază un
fon patogenic cardiovascular, nu au relaţie cu efortul,
nu au consecinţe hemodinamice, răspund prompt, favorabil la medicaţie antiaritmică.
Tahicardii paroxistice: supraventriculare
(TPSV)
- TPSV unice sau care apar la intervale foarte
mari de timp, fiind produse în anumite condiţii specifice (exces nicotinic sau cofeină, stres etc.), nu alterează, în afara crizelor, posibilitatea de efort fizic,
sunt autolimitate sau răspund la manevre vagale;
- TPSV cu recurenţe rare, care răspund favorabil
la tratament, când nu sunt semne de afectare organică a cordului şi fondul patogenic al tulburării de ritm
este neurovegetativ sau dismetabolic, când toleranţa
la efort intercritică este bună.
Fibrilaţia atrială (FA), Flutter-ul atrial
- episod de FA paroxistică unic sau episoade rare
ce apar la intervale mari de timp, declanşate de factori
extracardiaci, autolimitate, sau controlate de medicaţia specifică, intercritic, capacitatea de efort fizic nu
este alterată.
Blocurile atrioventriculare (BAV)
- BAV gradul I sau gradul II tip I.
Blocurile intraventriculare
- Bloc Ram Drept incomplet, Bloc Ram Drept
complet congenital, BFAS (Bloc fascicular anterior
stâng), BFPI (Bloc fascicular posterior intraventricular), fără alte modificări morfofuncţionale ale inimii,
fără limitarea capacităţii de efort.
Boala nodului sinusal (BNS)
- BNS cu bradicardie sinusală asimptomatică,
fără afectarea capacităţii de efort.
Stare după implantarea stimulatorului cardiac
(pacemaker)
- cardiostimulare eficientă, cu stare clinică funcţională bună, fără alte alterări ale funcţiei inimii.
Deficienţe medii cu unele din următoarele semne (40-55%):
Aritmii
extrasistolice:
supraventriculare
(ESSV), ventriculare (EV)
- ESSV repetitive frecvente sau EV clasa III ce
apar în cadrul unor afecţiuni cardiovasculare şi care
produc unele consecinţe hemodinamice care împiedică efectuarea eforturilor mari şi medii, aritmiile sunt
controlate nesatisfăcător prin tratament antiaritmic.
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Tahicardii paroxistice: supraventriculare
(TPSV)
- TPSV cu recurenţe frecvente, asimptomatică
intercritic, necesită tratament antiaritmic cronic, toleranţa la efort poate fi limitată de apariţia tulburărilor
de ritm şi a tulburărilor funcţionale (palpitaţii, dispnee, ameţeli) la eforturi de intensitate mare şi medie;
- TPSV recurente frecvente, la persoane asimptomatice, cu sindrom WPW intermitent.
Tahicardii ventriculare (TV)
- TV cu crize la intervale mari, controlate terapeutic, tulburările de ritm şi cele funcţionale apar la
eforturi de intensitate mare/medie.
Fibrilaţia atrială (FA), Flutter-ul atrial
- FA paroxistică, recurentă, indusă de prezenţa
bolii structurale cardiovasculare sau de factori extracardiaci (afecţiuni pulmonare, hipertiroidism, idiopatică) etc.;
- FA permanentă, cu frecvenţă atrioventriculară
(AV) medie controlată medicamentos, fără semne
clinice de insuficienţă cardiacă, cu toleranţă bună la
eforturi cu solicitări energetice medii;
- Flutter-ul atrial paroxistic, recurent, indus de
prezenţa bolii structurale cardiovasculare sau de factori extracardiaci (afecţiuni pulmonare, hipertiroidism, idiopatică) etc.
Blocurile atrioventriculare (BAV)
- Bloc Atrioventricular gr. II (cu substrat organic)
sau unele forme de BAV gr. III (ex: congenital), în
care există o toleranţă la eforturi mici/medii satisfăcătoare, simptomatologia clinică este redusă şi nu se
evidenţiază alte modificări patologice EKG în afara
blocului atrioventricular.
Blocurile intraventriculare
- Bloc Ram Drept sau Bloc Ram Stâng major,
asociate altor afecţiuni cardiace, la care bolnavii sunt
simptomatici la eforturi mari şi medii, dar au conservată capacitatea de prestaţie fizică pentru eforturi de
mică intensitate.
Boala nodului sinusal (BNS)
- BNS cu disritmii sipraventriculare simptomatice, toleranţa le eforturi de intensitate medie păstrată.
Stare după implantarea stimulatorului cardiac
(pacemaker)
- tulburări funcţionale care apar la eforturi mari
şi medii, există modificări patologice EKG în afara
celor induse de pacing.
Deficienţe accentuate cu unele din următoarele
semne (60-75%):
Aritmii
extrasistolice:
supraventriculare
(ESSV), ventriculare (EV)
- EV (Lown III sau IV) ce nu pot fi controlate
corespunzător prin tratament, apar pe un fon de boală
organică cardiacă certă;
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- aritmii EV cu fenomen R/T (LownV) sau QT
prelungit sau cu lambouri de TPV, care induc tulburări hemodinamice manifeste.
Tahicardii paroxistice: supraventriculare
(TPSV)
- TPSV persistentă, simptomatică, parţial controlată de medicaţia specifică, toleranţa redusă la efort
de intensitate mică;
- TPSV paroxistică sau persistentă recurentă, a
cărei etiologie este sindromul WPW permanent (risc
crescut de moarte subită).
Tahicardii ventriculare (TV)
- TV bidirecţională, torsada vârfului şi ritmul
idioventricular accelerat, necontrolate suficient prin
tratament;
- TV însoţite de insuficienţă cardiacă, fenomene
de ischemie cerebrală, sincope, ischemie miocardică
şi tulburări hemodinamice.
Fibrilaţia atrială (FA), Flutter-ul atrial
- Flutter-ul atrial cronic (mai rar), indiferent de
etiologie;
- FA persistentă sau permanentă cu tendinţă de
agravare a bolii de bază, risc tromboembolic crescut,
risc de cardiomiopatie aritmogenă.
Blocurile atrioventriculare (BAV)
- BAV gradul II sau III, simptomatice, cu toleranţă redusă la eforturi de intensitate mică.
Blocuri intraventriculare (BIV)
- blocuri bifasciculare (Bloc Ram Drept major
+ BFAS (Bloc fascicular anterior stâng), Bloc Ram
Drept major + BFPI (Bloc fascicular posterior intraventricular), Bloc Ram Stâng major) şi trifasciculare
(bloc bifascicular + bloc Atrioventricular) ce apar în
cadrul unei cardiopatii cronice, simptomatice la eforturi de mică intensitate şi chiar în repaus).
Boala nodului sinusal (BNS)
- BNS simptomatică, cu disritmii supraventriculare complexe, eventual asociate cu tulburări de conducere atrioventriculară, toleranţa la efort păstrată
doar pentru eforturi de intensitate mică.
Stare după implantarea stimulatorului cardiac
(pacemaker)
- situaţiile cu afecţiuni cardiace organice severe,
la care implantarea stimulatorului a permis doar regularizarea ritmului cardiac, dar care, prin natura şi
amploarea modificărilor morfofuncţionale cardiovasculare, au capacitate funcţională mult redusă, prezintă
simptome la eforturi mici şi chiar în repaus şi au risc
vital crescut.
Deficienţe severe/absolute cu unele din următoarele semne (80-100%):
Fibrilaţia atrială (FA), Flutter-ul atrial
- cazurile când sau produs accidente tromboembolice cu deficienţe neurologicele care împiedică autoservirea.

Buletinul AȘM

248
Concluzii
1. Este necesar de continuat revizuirea politicilor
sociale, modului de activitate ale sistemelor şi serviciilor convenţionale şi pe cele specifice dizabilităţii
pentru a identifica neajunsurile şi obstacolele şi pentru a planifica acţiuni pentru a le depăşi.
2. Dovezile ştiinţific argumentate sugerează că
evaluarea deficienţelor funcţionale în boli cardiovasculare este indispersabilă de ulterioara reabilitare şi
incluziune profesională a persoanelor cu dizabilităţi.
3. Cunoaşterea şi înţelegerea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi impune implementarea măsurilor
concrete pentru incluziunea socială prin oferirea serviciilor medicale, sociale, educaționale de calitate în
corespundere cu nevoile lor speciale.
4. Incluziunea socială este reversul segregării şi
marginalizării persoanelor cu dizabilităţi.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХИМИОРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
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Резюме
Клинико-иммунологические и биохимические исследования проведены у 151 подростка больного активным
туберкулезом легких (контрольная группа – 75 больных туберкулезом легких, выделяющих штаммы МБТ чувствительные к АМБП («классический» туберкулез), основная группа – 76 больных с химиорезистентным туберкулезом). Установленно, что при химиорезистентном туберкулезе достоверно преобладали случаи казеозной
пневмонии (18,4%) и диссеминированного туберкулеза легких (42,1%) с наличием деструкции у 71,1% случаев.
Содержимое гаптоглобина, транферрина и церулоплазмина было достоверно выше у больных химиорезистентным
туберкулезом, в сравнении с донорами и больными контрольной группы. Независимо от типа возбудителя выявлено разбалансирование СД фракционного состава лимфоцитарной защиты, с преобладанием в кровяном русле
СД4+СД45RA+, СД16/56+СД8+, СД4+СД45RA+, СД16/56+СД8+, СД19+.
Ключевые слова: клиника, биохимия, иммунология, химиорезистентный туберкулез, подростки
Summary: Clinical, biochemical and immunological features of flow of drug resistant tuberculosis to white
plague f or teenagers
Comprehensive clinical and laboratory examinations carried out in 151 teen with active TB of the lungs, which were
divided into two groups: the first 75 patients with tuberculosis of the lung, which isolated strains of MBT are sensitive to
antimycobacterial (“classic” tuberculosis), the second – 76 persons with drug resistant tuberculosis. When drug resistant
tuberculosis cases are likely dominated caseous pneumonia (18,4%) and disseminated forms of pulmonary tuberculosis
(42,1%) with the presence of destruction at 71,1% cases. Content of haptoglobin, patients had transfferyn and ceruloplasmin for certain higher by drug resistant tuberculosis, by comparison to a donor group and patients of control group.
Regardless of the type of pathogen, in patients with tuberculosis teens CD imbalance detected fraction of lymphocytic
protection associated with the expansion of peripheral CD4 + CD45RA +, CD16/56 + CD8 +, CD19 +.
Key words: clinical, biochemical, immunology, drug resistant TB, teens
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Rezumat: Caracteristicile chimioresistente clinice, biochimice și imunologice de tuberculozǎ pulmonarǎ la
adolescenți
S-au efectuat studii clinice, imunologice și biochimice la 151 de adolescenți cu tuberculoză pulmonară activă (grup
de control - 75 de pacienți cu tuberculoză pulmonară, emit MBT tulpini AMBP sensibil („ clasic” tuberculoza), principalul
grup - 76 de pacienți cu tuberculoză rezistentă la medicamente). A constatat că, atunci când chimorezistentă tuberculoza
a dominat în mod semnificativ de cazuri de pneumonie cazeoasă (18,4 %) și diseminată tuberculoză pulmonară (42,1%),
cu prezența de degradare în 71,1% din cazuri. Conținutul haptoglobina și ceruloplasmina tranferină a fost semnificativ
mai mare la pacienții cu tuberculoză rezistentă la medicamente, în comparație cu grupul de donatori și pacienții grupului
de control. Indiferent de tipul de agent, au găsit o compoziție fracționată, protecția limfocitară dezechilibru SD asociată
cu dilatarea periferică CD4 + SD45RA + , CD8 + SD16/56 , SD19 + .
Cuvinte-cheie: clinica, biochimie, imunologie, tuberculoza chimiorezistenta, adolescenți

В современных условиях туберкулез характеризуется ростом остропрогрессирующих форм,
деструктивных, распространенных, запущенных
и усложненных процессов, увеличением частоты
сочетанных изменений в легких специфического
и неспецифического генеза [1, 4, 10-11].
Распространение туберкулезной инфекции
во время эпидемии сопровождается нарастанием
агрессивных свойств возбудителя – высокой жизнеспособностью и медикаментозной стойкостью,
что способствует увеличению частоты химиорезистентного туберкулеза, как у взрослых, так и
у детей и подростков [5, 7-9]. Медикаментозная
устойчивость микобактерий туберкулеза (МБТ)
является одним из главных факторов снижения
эффективности антимикобактериальной терапии
[7-9]. Заболеваемость на туберкулез среди детского и подросткового населения и появление химиорезистентных его форм находится в прямой
зависимости с заболеваемостью среди взрослого
населения. Наличие тяжелых форм туберкулеза
у детей и подростков обусловлено рядом причин
связанных, как с упущениями в работе органов
санитарно-эпидемического контроля, так и социальных аспектов, состояния общей иммунологической реактивности организма и тому подобное
[2]. Поэтому является актуальным, на сегодняшний день, изучение клинико-иммунологических
особенностей течения туберкулеза у подростков.
Цель работы – изучить клинико-иммунологические и биохимические особенности течения
химиорезистентного туберкулеза легких у подростков, вызванного штаммами МБТ химиорезистентными к противотуберкулезным препаратам.
Материалы и методы исследования. Комплексное клинико-рентгенологическое и лабораторное обследование с акцентом на состояние
иммунной системы и «острофазных» белков проведено у 151 подростка с активным туберкулезом
легких. Всем больным проводили бактериологические исследования на наличие МБТ в макроте,

которые включали: микроскопию мазка, посев
материала на среду Левенштейна-Йенсена, типирование выделенных микобактерий, определение
чувствительности/устойчивости М. tuberculosis к
антимикобактериальным препаратам (АМБП) І
та ІІ ряда методом пропорций. Среди подростков
целенаправлено отбирали больных-бактериовыделителей, для коректности сравнения полученных данных.
Изучение острофазных белков: гаптоглобина
(Нр), трансферрина (Тф) и церулоплазмина (ЦП)
проводили у 132 подростков (69 больных основной группы и 63 контрольной). Определение
гаптоглобина (Нр) в сыворотке крови проводили
риваноловым методом за З. Я. Прохуровской, Б.
Л. Мовшович [6], уровень трансферина (Тф – железосодержащий белок β-глобулиновой фракции)
- по Ю. О. Ильку и соавт. [3], количество церулоплазмина (ЦП - транспортный белок, связывающий в крови медь и относящийся к α2-глобулиновой фракции) оценивали модифицированным
методом N. A. Rawin [3].
Определение популяционного и субпопуляционного состава лимфоцитов крови (CD3+,
CD3+CD56+, CD3+HLA - DR+, CD3+CD4+,
CD4+45RA+, CD3+CD8+, CD4+/CD8+, CD19+,
CD16/56+, CD16/56+CD8+) проведено у 24 подростков больных туберкулезом органов дыхания
в медицинской лаборатории «ДИЛА», путем прямого метода иммунофлюоресценции с использованием анти- СD - моноклональных антител с дальнейшей идентификацией поверхностных структур лимфоцитов на проточном цитофлуориметре
FACScan BD Bioscience, США. Аналогичные исследования проведены у 21 здорового донора.
Результаты и их обсуждение. Обследованные
пациенты (151 больной) были разделены на две
группы: контрольная - 75 больных с туберкулезом
легких, которые выделяли штаммы МБТ чувствительные к АМБП («классический» туберкулез) и
основная - 76 лиц с химиорезистентным туберку-
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лезом. Возрастная структура обследованных была
следующей: 15-ти летние – 38 (25,2 %), 16-ти летние – 48 (31,8 %) и 17-ти летние – 65 (43,0 %) лиц.
Среди них девочек было – 42 (56,0 %), ребят – 33
(44,0 %). В контрольной группе частота заболеваемости на туберкулез легких была почти одинаковой в 15, в 16, в 17 лет, то есть не зависела от
возраста. Однако в основной группе химиорезистентный туберкулез достоверно чаще наблюдали
в возрасте 17 лет. В обеих группах преобладали
больные женского пола (56,0 % и 61,8 %).
При химиорезистентном туберкулезе монорезистентные штаммы МБТ к противотуберкулезным препаратам первого ряда встречали у 24
(31,6 %) подростков, мультирезистентные - у 31
(40,8 %) и полирезистентные - у 21 (27,6 %). При
этом мультирезистентный туберкулез и имеющийся спектр полирезистентных штаммов МБТ
(препараты первого ряда HSEZ, RSEZ, HSE, RSE,
RE, RS, RZ) у большинства подростков (55,0 %)
существенно влиял на течение туберкулеза легких
и снижал эффективность назначенного лечения.
При химиорезистентном туберкулезе преобладали случаи казеозной пневмонии (18,4 %) и диссеминированного туберкулеза легких (42,1 %,). В
тоже время у больных контрольной группы чаще
диагностировали инфильтративную (40 больных,
или 53,3 %) и диссеминированную формы туберкулеза легких (27 больных, или 36,0 %), реже – первичный туберкулезный комплекс (7 больных, или
9,3 %) и казеозную пневмонию (1 больной, или
1,3%). Следовательно, у подростков основной
группы констатировали более тяжелые формы туберкулеза, чем у подростков контрольной, что вероятно связано с более выраженной вирулентностью
и патогенностью химиорезистентных штаммов
МБТ, чем штаммов чувствительных к противотуберкулезным препаратам. У больных химиорезистентным туберкулезом деструктивные изменения
в легких наблюдали 1,4 раз чаще, чем у подростков
с «классическим» специфическим процессом.
В большинстве случаев у подростков, процесс выявляли при обращении к врачу общей
сети. При этом 25 (33,3 %) больных контрольной
группы и 33 (43,4 %) – основной были госпитализированы в туберкулезные стационары впервые
месяцы заболевания; 26,3 % и 40,0 % – через 2-3
месяца, 16,0 % и 30,3 % – через 4-6 месяцев. При
химиорезистентном туберкулезе, в большинстве
случаев (60,5 %), процесс начинался остро. При
«классическом» туберкулезе констатировано в 1,7
раз чаще торпидное и в 1,8 раз бессимптомное
начало специфического процесса, чем у больных
основной группы.
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Подростки, больные химиорезистентным туберкулезом легких, реже, чем больные контрольной группы, поступали в стационар в удовлетворительном состоянии (31,5 % против 52,0 %; p <
0,05). Однако, тяжелое состояние в 3,2 раза чаще
констатировали у подростков основной группы
(17,2 % против 5,3 %). Следовательно, в основной
группе у большинства подростков при химиорезистентном туберкулезе отмечали состояние средней тяжести (51,3 %) или тяжелое (17,2 %).
Тяжесть процесса была предопределена специфическими и неспецифическими осложнениями
процесса у подростков. В частности, при химиорезистентном туберкулезе прогрессирование
туберкулезного процесса у 2,5 раза чаще, чем в
контрольной группе, проявлялось бронхогенным
отсевом (30 больных, или 39,5 % против 20 больных, или 16,6 %, p < 0,05), в 1,9 раз чаще - туберкулезом бронха (8 больных, или 10,5 % против 4
больных, или 5,3 %, p < 0,05) , в 2,0 раза - экссудативным плевритом (20 больных, или 26,3% против
10 больных, или 13,3 %; p < 0,05). То есть, у подростков основной группы осложненное течение туберкулезного процесса наблюдали в 2,8 раз чаще,
чем при «классическом» туберкулезе. При этом,
главными осложнениями специфического характера были: бронхогенная диссеминация, которая
представляла 26,3 % (20 больных), экссудативный
плеврит - 35,5 % (27 больных) и туберкулез бронхов - 10,5 % (8 больных). Неспецифические осложнения также чаще констатировали при химиорезистентном туберкулезе, чем при «классическом», в
виде кровохарканья (9,3 % против 4,0%, p < 0,05),
дыхательной недостаточности (40,8 % против
14,6% p < 0,01) и бронхообструктивного синдрома
(26,3 % против 13,3 %; p < 0,05).
При химиорезистентном туберкулезе жалобы имели 63,2 % подростков, чаще всего: сухой
кашель (56,6 %), боли в грудной клетке (48,7
%), субфебрильную температуру (14,5%), отдышку (40,8 %). Однако, при поступлении в стационар у 40 (53,3 %) подростков контрольной
группы также отмечали: сухой кашель (42,4±1,2
%), реже влажный (14,7±0,8 %; p< 0,01); субфебрильную (28,0±0,5 %) и фебрильну температуру тела (5,3±0,1 %; p< 0,01); общую слабость
(37,3±0,8%), боли в грудной клетке (32,0±1,1 %) и
одышку (29,3±1,0 %).
У подростков химиорезистентный туберкулез
чаще протекал на фоне туберкулиновой анергии,
что подтверждалось большим процентом отрицательных и сомнительных реакций Манту с 2 ТО
ППД-Л (19,7 % против 9,2 %; p < 0,05) и невысокой частотой гиперергических проб (6,7 % против
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содержание Нр в сыворотке крови больных химиорезистентным туберкулезом было в среднем (2,07
± 0,02) г/л при норме (1,14 ± 0,02) г/л (p< 0,02), Тф
– (8,72 ± 0,35) од. при норме (5,91 ± 0,3) од. (p <
0,01), ЦП – (2,55 ± 0,01) млМоль/л при норме (1,82
± 0,16) млМоль/л (p < 0,001). В контрольной группе, по сравнению с основной, увеличение содержания Нр (p < 0,01), Тф (p > 0,05), ЦП (p < 0,001)
было достоверно меньше и отвечало показателям:
Нр – 1,75 ± 0,09 г/л, Тф – 8,01 ± 0,31 од., ЦП –
2,28 ± 0,04 млМоль/л). Таким образом, химиорезистентный туберкулез у подростков сопровождался
более выраженным увеличением уровня „острофазных” белков, нежели „классический”.
Результаты изучения Т-системы иммунитета
представлены на табл.1
Таблица 1
Популяционный и субпопуляционный состав Т- и В- лимфоцитарных клеток у подростков
туберкулезом легких

14,5%; p < 0,05), в сравнении с больными, которые
выделяли штаммы МБТ чувствительные к АМБП.
У больных химиорезистентным туберкулезом
чаще, чем в контрольной группе, констатировали высокое СОЭ (30,7±1,8 % против 14,5±0,9 %;
p < 0,05), лейкоцитоз (30,7±1,4 % против
19,7±1,1%; p<0,05), еозинопения (22,7±1,2 % против 22,7±1,2 %, p < 0,05), а также лимфопению
(32,0±1,7 % против 43,4±1,1%; p < 0,05). Все другие показатели были почти одинаковы в обеих
группах обследованных. Эти данные свидетельствуют о более выраженной активности туберкулезного процесса у больных химиорезистентным
туберкулезом. У подростков основной группы, относительно доноров, наблюдали достоверное увеличение уровня «острофазных» белков. При этом

Показатели

Норма

Контрольная группа

n-15
Т-лимфоциты СД3+ (%)
71,5±1,6
63,4± 0,9*
Цитотоксические
Т-лимфоциты СД3+СД56+
5,0±0,2
4,1±0,3*
(%)
Активированные
Т-лимфоциты CD3+HLA11,5±0,8
11,0±1,6
DR+ (%)
Т-хелперные
лимфоциты
41,0±2,7
30,9±1,6*
СД3+СД4+ (%)
Некомитированные
Т-хелперы СД4+СД45RA+
40,5±2,1
54,3±1,2*
(%)
Т-супресс./цитотокс.
28,5±0,4
25,9±0,9
СД3+СД8+ (%)
Отношение Тхел/Тсуп
1,36±0,16
1,19±0,18
Натуральные киллеры
13,5±1,6
12,4±2,1
СД16/56+ (%)
Активированные
натуральные киллеры
СД16/56+СД8+ (%)
25,8±2,6
44,0±6,2*
В-лимфоциты СД19+ (%)
14,2±1,4
16,8±3,6
СД19+ (Г/л)
0,25±0,02
0,43±0,07*
*- різниця вірогідна відносно контрольної та основної груп (р < 0,05)

Проведенный анализ результатов иммунологических исследований полученных у подростков контрольной и основной групп показал, что
у больных химиорезистентным туберкулезом
констатировали тенденцию к более выраженным
отклонениям от показателей нормы в системе
протективной защиты. В основной группе, относительно контрольной, отмечали более выраженное уменьшение количества клеток СД3+,
СД3+СД56+, СД3+СД4+. Однако достоверной
разницы со стороны показателей популяционно-

Основная группа
n-24
50,4± 1,1*
3,8±0,5*

11,8±1,1
25,3±1,0*
53,6±1,9*
31,6±0,7
0,8±0,1
13,2±1,9

52,2±1,1*
16,5±2,9
0,41±0,03*

го и субпопуляционного состава лимфоцитарных
клеток между ними не установили. В последующем считали целесообразным провести анализ
нарушений в системе протективного иммунитета
у подростков больных туберкулезом легких без
учета резистентности возбудителя.
Результаты исследований показали, что у подростков больных бактериальными формами туберкулеза, относительно здоровых, констатировано достоверное уменьшение количества Т-лимфоцитов (СД3 50,4± 1,1 в норме 71,5±1,6; p < 0,01) и
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дисбаланс субпопуляционного состава лимфоцитов в виде: снижения количества цитотоксических
Т-лимфоцитов СД3+СД56+ – (3,8±0,5) % против
(5,0±0,2) %; p < 0,05, Т-хелперных лимфоцитов
СД3+СД4+ – (25,3±1,0) % и (41,0±2,7) %; p<0,05;
увеличение числа лимфоцитов экспрессирующих
антигены: СД 4+СД45RA+ (некомитированные
Т-хелперы) – (53,6±1,9) % против (40,5±2,1) %;
p <0,05, СД19+ (В-лимфоциты) – (0,42±0,04) Г/л
и (0,25±0,02) Г/л; p <0,05, СД16/56+СД8+ (активированные натуральные килеры) – (52,2±1,1) % и
(25,8±2,6) %; p <0,05, соответственно. Количество
лимфоцитов СД3+, СД3+HLA-DR+, CD3+CD8+,
СД16/56+, CD4+/CD8+ были сопоставимые с показателями нормы. Следовательно, у подростков
больных туберкулезом легких, имеется разбалансирование СД фракционного состава лимфоцитарной защиты, связанной с периферической экспансией, прежде всего некомитированных Т–хелперных клеток СД4+СД45RA+, активированных
натуральных киллеров СД16/56+СД8+, В-лимфоцитов СД19+, что может быть обусловлено усиленным выходом из крови в очаг туберкулезного
воспаления наиболее функционально активных
Т – хелперных СД3+СД4+, Т – цитотоксических
лимфоцитов СД3+СД56+.
Выводы:
1. При химиорезистентном туберкулезе легких
у подростков монорезистентные штаммы МБТ к
АМБП обнаруживали у 31,6 %, мультирезистентные – у 40,8 %, полирезистентные – у 27,6 % случаев. Наличие у большинства подростков (55,0 %)
мультирезистентности и спектра полирезистентности МБТ: HSEZ, RSEZ, HSE, RSE, RE, RS, RZ
существенно влияла на течение туберкулеза легких
и снижала эффективность назначенного лечения.
2. У подростков, больных химиорезистентным
туберкулезом, достоверно преобладали случаи казеозной пневмонии (18,4 %) и диссеминированого туберкулеза легких (42,1 %). Деструктивные
изменения в легочной ткани констатировали у
71,1% случаев.
3. Прогрессирование туберкулезного процесса у больных химиорезистентным туберкулезом,
в сравнении с «классическим», значительно чаще
(в 2,5 раз) сопровождалось бронхогенным отсевом, возникновением экссудативного плеврита (в
2,0 раз), туберкулеза бронха (1,9 раз), в 2,0 раза
чаще процесс начинался остро.
4. Содержимое гаптоглобина, транферина и
церулоплазмина было достоверно выше у больных
химиорезистентным туберкулезом в сравнении с
донорами и больными контрольной группы.
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5. У подростков с химиорезистентным и
«классическим» туберкулезом легких достоверной разницы со стороны показателей популяционного и субпопуляционного состава лимфоцитарных клеток не установленно. Однако, у них,
независимо от типа возбудителя, выявлено разбалансирование СД фракционного состава лимфоцитарной защиты, с преобладанием в кровяном
русле СД4+СД45RA+, СД16/56+СД8+, СД19+,
что может быть обусловлено перераспределением из крови в очаг туберкулезного воспаления
наиболее функционально активных СД3+СД4+,
СД3+СД56+ лимфоцитов.
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CONCEPTE ACTUALE PRIVIND TRATAMENTUL LIMFOMULUI
NON-HODGKIN LA COPII APLICAT ÎN CLINICA IMSP IO SECȚIA
HEMATOLOGIE PENTRU COPII
Rodica Golban ‒ medic hematolog categoria I,
Tel. 069285744
Rezumat
Tratamentul Limfoamelor Maligne non-Hodgkin la copii a cunoscut progrese majore. Succesele terapeutice au urmat
identificării anumitor sugrupe diagnostice care beneficiază de strategii terapeutice, diferite grupe terapeutice de limfoame
sunt: Limfoame Limfoblastice, Limfoame cu celule B mature și limfoame cu celule anaplazice. Diagnosticul corect al
limfoamelor maligne non-hodgkiniene este de importanță majoră pentru încadrarea în grupe. Conform datelor literaturii,
protocoalele utilizate în tratamentul Leucemiilor acute limfoblastice la copil s-au dovedit a fi și foarte eficiente pentru
limfoamele limfoblastice cu rate de supraviețuire fără eveniment de 60%-80%. Pentru copiii cu limfoame a celulelor
B, curele de chimioterapie sunt foarte intense, repetate la interval de timp scurt, determină - rata supraviețuirii până la
90%. În limfoamele anaplazice se obțin rezultate similare cu cele terapeutice, dar se înregistrează o rată crescută de
recidive.Terapia este asociată cu o toxicitate importantă. Realizarea unui echilibru între intensitatea tratamentului și riscul
individual de recidivă este un obiectiv major. O varietate de noi opțiuni terapeutice sunt în curs de evaluare la copii
Cuvinte-cheie: limfoame cu celule B mature, Limfoame Maligne non-Hodgkin la copil, limfoame cu celule
anaplazice
Summary: Major advances have been made in the treatment of childhood non- Hodgkin lymphoma (NHL)
Major advances have been made in the treatment of childhood non- Hodgkin lymphoma(NHL). The recognition that
different NHL subtypes require different treatment strategies was fundamental to developing successful therapygroups
are lymphoblastic lymphoma (LBL) of precursor B or T-cell type, mature B-cell neoplasms (B-NHL), and anaplastic
large cell lymphoma(ALCL). Accurate diagnostic classification is crucial for allocating patients to appropriate treatment
groups. Therapy protocols designed to treat children with acute lymphoblastic leukemia (ALL) have proven highly
efficacious and are associated with event-free survival rates up tu 50%. For children with B-NHL, a strategy ofrapidly
repeated short, dose – intense courses proved more efficacious, with event-free survival rates up tu 90%.In patients
with ALCL, comparable results are achieved with either strategy, although this group has the highest relapse rate. The
priceofthese efficacioustreatments is considerable toxicity. Thus , refinement of the balance between treatment burden
andindividual patient riskfor failure is a major task. A variety of new treatment options await evaluation
Key words: lymphoblastic lymphoma, anaplastic large cell lymphoma, non- Hodgkin lymphoma, mature B-cell
neoplasms, event-free survival rates
Резюме: Современное лечение неходжкинской лимфомы у детей используемые в клинике детской
гематологии Института Онкологиию
В лечении злокачественных неходжкинских лимфом был достигнут значительный прогресс. Положительные
результаты в лечении связаны с выделением определенных диагностических субгрупп (лимфобластные лимфомы, B-клеточные лимфомы и анапластические лимфомы), для которых разработаны различные терапевтические
стратегии. Точное определение морфологической формы злокачественной нонходжкинской лимфомы является
ключевым моментом при выборе терапевтической субгруппы. Согласно данным литературы, протоколы, используемые в лечении острых лимфобластных лейкемий у детей, оказались очень эффективными и при лечении лимфобластных лимфом с частотой выживаемости без рецидивов 60%-80% . Среди детей с B-клеточными лимфомами, которым проводятся повторные курсы интенсивной химиотерапии (проведенные через короткие интервалы
времени), частота выживаемости достигает до 90%. При анапластических лимфомах при подобных схемах лечения достигаются схожие результаты, однако у этих пациентов регистрируются частые рецидивы. К сожалению
цена эффективности такого лечения – это высокая токсичность препаратов. Вот почему необходимо найти идеальное равновесие между интенсивностью проводимого лечения и индивидуальным риском возникновения рецидива. В настоящее время изучаются новые терапевтические возможности в лечении данной патологии у детей.
Ключевые слова: лимфобластная лимфома, анапластическая лимфома, нонходжкинская лимфома, B-клеточная лимфома.

Limfoamele Maligne non-Hodgkin constituie un
grup heterogen de neoplasme limfoide din punct de
vedere al aspectelor al patogeniei, histopatologice, al
celulei de origine, al evoluției maladiei și raspunsului
la tratament.
• Limfoamele non-Hodgkin (LNH) rămân una
din cele mai complicate probleme ale oncohematolo-

giei contemporane. În ultimii ani nivelul morbidităţii
LNH a crescut considerabil în toată lumea. LNH reprezintă una din tumori cu cel mai rapid ritm de creștere. Debutul manifestărilor clinice poate fi violent cu
durata evoluției scurtă.
• Tumora se dezvoltă deseori rapid și diseminează pe cale hematogenă, astfel, că aproximativ 2/3 din
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copiii și adolescenții cu LMNH se prezintă la momentul diagnosticului cu afectare locală avansată sau
disiminarea precoce a măduvii osoase.
World Health Organization (WHO) - reprezintă cel mai recent sistem de clasificare, fiind recunoscut ca standard internațional din 2001 (tabelul 1).
Sunt utilizate cele mai noi date privind mecanismele
de apariție și creștere ale celulelor tumorale, precum
și caracteristicile genetice.

Din punct de vedere clinic și biologic, comparativ cu adulții, la copii predomină limfoamele cu
proliferare difuză și cu o evoluție agresivă. Principalele subtipuri de Limfom non-Hodgkin descrise
la copii sunt: Limfoamele limfoblastice, cu celule
precursoare B și T, Limfomul/leukemia tip Burkitt,
limfomul anaplazic cu celule mari și limfomul difuz
cu celule B mari a cărui incidență crește odată cu
vârsta.
Tabelul 1
Clasificarea REAL / WHO a neoplasmelor limfoide:

I. Limfoame cu celule B

II. Neoplasme cu celule T și NK

1. Limfoame cu celule precursoare B

1. Neoplasme cu celule precursoare T

- limfom / leucemie limfoblastică acută cu celule
precursoare B

limfom / leucemie limfoblastică acută cu celule
precursoare T

2. Limfoame cu celule B mature (periferice)

2. Limfoame cu celule T mature (periferice) / NK

leucemie limfatică cronică / limfom cu limfocite mici

leucemie prolimfocitară

leucemie prolimfocitară
limfom limfoplasmocitic

leucemie cu limfocite granulare
leucemie agresivă cu celule NK

limfom splenic de zonă marginală

limfom / leucemie cu celule T ale adultului (HTLV1+)

leucemie cu celule paroase

limfom cu celule T / NK extranodal

- mielom / plasmocitom

limfom de tip intestinal

limfom de zonă marginală (ganglionar și extranodal)

limfom hepatosplenic cu celula T γδ

limfom de centru folicular

limfom tip paniculită subcutanată cu celule T

limfom cu celule de manta

mycosis fungoides / sindrom Sezary
limfom cu celule mari anaplazic, cu celula T / nulă,
tipul cutanat primar

limfom cu celula mare B

- limfom cu celule T periferice, nespecific
limfom Burkit

Diagnosticul LNH la copil:
Pentru încadrarea în clasificarea OMS și pentru a
determina tactica corectă de tratament sunt necesare
următoarele tehnici de diagnostic:
 Analiza morfologică;
 Analiza imunofenotipică prin tehnici de imunohistochimie sau citometrie de flux;
 Analiza citogenetică;
 Analiza moleculară (RT-PCR, FISCH);
 Biopsia medulară sau trepanobiopsia la necesitate;
 Hemoleucograma;
 Analiza biochimică a sângelui, LDH;
 CT al toracelui, abdomenului;
 Ro-grafia cutiei toracice;

limfom angioimunoblastic
limfom cu celulă mare anaplazic, cu celula T / nulă,
forma sistemică primară

 Echografia;
 RMN al SNC la necesitate.
Tratamentul contemporan al LNH la copil:
Luând în considerație subtipurile LNH la copil
se determină caracteristicile morfologice, clinice,
moleculare, care impun strategii terapeutice diferite.
În prezent în secția hematologie pentru copii IMSP
IO, sunt recunoscute 3 grupe terapeutice diferite ale
LNH la copil:
Limfoamele limfoblastice: sunt tratate conform protocoalelor de chimioterapie utilizate în tratamentul leucemiilor acute și au ca principiu de bază
tratament cu citostactice pe o perioadă lungă de timp
(24-36 luni). În clinica noastră este folosit protocolul
EURO LB - 02 (European Inter-group Co-operation on Childhood Non-Hodgkin-Lymphoma (EICN-
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HL)), cu care obținem rate de supraviețuire 60%-80%
[3,4,5]. Protocolul este structurat pe mai multe etape:
inducere, consolidare, reinducere și întreținere. Protocolul include: corticosteroizi, vincristină, doxoru-

bicină, L-asparaginază, ciclofosfamidă, mehotrexat,
6-mercaptopurină și 6-thioguanină. Durata tratamentului este între 18 și 24 de luni. Majoritatea recidivelor
sunt înregistrate precoce, recidivele tardive sunt rare.

Limfoamele cu celule B mature sunt tratate
cu protocoale de tratament de scurtă durată (6 luni)
cu doze mari de chimiopreparate, aplicate în interval
scurte.
Tratamentul limfoamelor cu celule B mature este
adaptat ratei crescute de proliferare a celulei Burkitt și
are drept principiu menținerea unei concentrații active
citotoxice pe toată perioada veritabilă a ciclului celular
[2]. Cu acest protocol sunt tratate limfoamele Burkitt,
limfoamele difuze cu celula B mare, limfoamele primitive mediastinale cu celulă B mare și limfoamele
foliculare juvenile. La noi în clinică, la etapa dată, cel

mai frecvent este utilizat protocolul B-NHL BFM-04,
cu care se obțin rate crescute de supraviețuire comparative cu anii precedenți. Protocolul conține cicluri
repetate la interval scurte, cu durtă de 5-7 zile și care
conțin: corticosteroizi, ciclofosfamidă sau ifosfamidă,
doze mari de methotrexat, citarabină, vindezină, doxorubicina, etoposid și administrare triplă intratecală.
Eficiența crescută a protocolului dat se corelează
însă cu o toxicitate acută importantă, cu risc major
de deces prin complicațiile induse de tratament. Majoritatea recidivelor sunt diagnosticate precoce, cele
tardive sunt rare.
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Limfoame cu celule mari anaplazice care
sunt tratate conform protocolului ALCL-99, cu o
durată de 6-24 luni. Chimiopreparatele utilizate în
acest protocol sunt: corticosteroizi, ciclofosfamidă

sau ifosfamidă, doze mari de methotrexat, citarabină,
vinblastin, doxorubicina, etoposid și administrare triplă intratecală - în afectarea SNC.

Datorită toxicității regimurilor terapeutice, este
important menținerea unui echilibru între intensitatea
regimului therapeutic și riscul individual de recidivă;
astfel, identificarea precoce a factorilor de prognostic
și adaptarea tratamentului este un obiectiv major al
multor grupe de studii internaționale.
Stabilirea corectă a diagnosticului este importantă pentru încadrarea corectă a pacienților în grupele
terapeutice standard, dar și pentru identificarea unor
subrupe aparte, care necesită tratamente noi.
În ciuda îmbunătățirii serviciilor de îngrijire pentru limfomul non-Hodgkin la vârsta pediatrică, aproximativ la 20% dintre pacienți apar recidive sau există
eșecul obținerii primei remisiuni. În aceste cazuri se
aplică protocoalele de tratament mai agresive, poate
fi aplicat transplantul de maduvă osoasă autolog sau
alogen sau de celule stem din sângele periferic, ceea
ce ține de viitor în țara noastră.
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EVALUAREA MARKERILOR INFLAMAŢIEI LA PACIENŢII
CU RESTENOZĂ INTRA-STENT EXPUŞI REVASCULARIZĂRII
Lucia Ciobanu ‒ doctor în medicină, conferențiar cercetător,
Institutul de Cardiologie
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Rezumat
Inflamația nespecifică este un factor important în dezvoltarea afecțiunilor aterosclerotice și remodelarea vasculară.
Patogeneza restenozei intrastent rămâne o problemă primordială a cardiologiei intervenționale, iar inflamația se prezintă
ca un factor declanșator important. Scopul acestui studiu constă în evaluarea a 11 markeri circulanți ai inflamației la 68 de
pacienți până la și după (24 ore, 1, 3, 6 și 12 luni) restenoză. Rezultatele primite indică o creștere preprocedurală veridică
(cu 33,3-73,8%) a majorității citokinelor: factorului necrozei tumorale-α (TNF-alpha), interleukinelor (IL) 6 și 8, proteinei chemoatractantă a monocitelor 1 (MCP-1), proteinei inflamatoare 1-α a macrofagelor (MIP-1-alpha), creștere mai
pronunțată, receptorului solubil al proteinei membranare SD40 și rezistinei. IL-2 și IL-12 au crescut nesemnificativ (8,112,7%). În același timp heregulina 1β s-a micșorat cu 42,6% (p<0,001). În primele 24 ore după reabordarea restenozei
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toate citokinele studiate (cu excepția heregulinei - 1β) au fost în creștere, IL-6 și MIP-1 –alpha (89,7 și 130,5%), atingând
cea mai mare diferență față de control. Astfel, inflamația este implicată în patogenia restenozei, iar valorile citokinelor
studiate ar putea fi utilizate ca indicator al dezvoltării restenozei.
Cuvinte-cheie: restenoza intrastent, markerii inflamației
Summary: Evaluation of the inflammation markers in patients with in-stent restenosis exposed to
revascularization
The chronic nonspecific inflammation is recognized as an important promoter factor of atherosclerotic lesions and
vascular remodeling. In-stent restenosis (ISR) pathogenesis remains an actual problem of interventional cardiology in
which the role of inflammation is emphasized conspicuously. This article aimed the study of 11 inflammation markers
circulating levels in 68 patients with ISR before and after secondary target revascularization (24 hours, 1, 3, 6 and
12 months). The obtained outcomes showed a significant rise in a range of 33,3-73,8% of preprocedural levels of the
most cytokines such as: tumor necrosis factor-α, interleukins (IL) 6 and 8, monocyte chemotactic protein 1, macrophage
inflammatory protein-α (MIP-1-alpha, highest elevation), soluble SD40 receptor and resistin, the last belonging to adipose
tissue-specific secretory factor family inducing insulin resistance. The IL-2 and IL-12 elevation was weak in a scope
of 8,1-12,7%. On the other hand, heregulin-1β had a decline of 42,6% (p<0,001). In first 24 hours after stent stenosis
correction all assayed cytokines (excepted heregiline-1β) raised, IL-6 and MIP-1-alpha achieving biggest difference vs
control (89,7 and 130,5%). Hence, inflammation is involved in ISR pathogenesis and examined cytoines can feasibly
predict restenosis evolution.
Key words: in-stent restenosis, markers of inflammation
Резюме: Определение маркеров воспаления у больных с внутристентовым рестенозом подверженных
реваскуляризации
Хроническое неспецифическое воспаление признано важным фактором развития атеросклеротических поражений и ремоделирования сосудов. Патогенез внутристентового рестеноза (ВСР) остаётся актуальной проблемой
интервенционной кардиологии, в которой роль воспаления выделяется особенно. Цель данной статьи заключалась в изучении циркулирующих уровней 11 маркеров воспаления у 68 больных до и после (24 ч., 1, 3, 6 и 12 мес.)
повторной реваскуляризации. Полученные результаты показали достоверное препроцедуральное увеличение в
пределах 33,3-73,8% большинства цитокинов: фактора некроза опухолей-α, интерлейкинов (ИЛ) 6 и 8, кемотактического протеина моноцитов-1, воспалительного белка макрофагов-1β (MIP-1-alpha, наивысшее повышение),
растворимого рецептора SD40 и резистина, последний принадлежащий к фамилии адипокинов и приводящий к
инсулино-резистентности. ИЛ-2 и ИЛ-12 возросли незначительно (8,1-12,7%). С другой стороны херегулин-1β
снизился на 42,6% (p<0,001). В первые 24 ч после коррекции ВСР все исследованные цитокины (за исключением херегулина-1β) ещё больше возросли, наибольшую разницу с контролем достигли ИЛ-6 и MIP-1-alpha (89,7
and 130,5%). Таким образом, воспаление вовлечено в патогенезе ВСР, а рассматриваемые цитокины могут иметь
предиктивную ценность относительно рестеноза.
Ключевые слова: внутристентовый рестеноз, маркеры воспаления

Introducere
Rolul inflamației nespecifice în patologia vasculară are cele mai multe dovezi acumulate pe suportul
patogeniei aterosclerozei. În cooperare cu radicalii
liberi de oxigen celulele proinflamatoare stocate
(monocite, macrofage, neutrofile) în zona subendotelială influențează prin mai multe mecanisme atât
procesul de formare a ateromului, cât și destabilizarea plăcii aterogene, conducând, astfel, la evoluția
accidentelor cardiovasculare [1]. Mieloperoxidaza
eliberată de macrofage scindează capsula fibrinică
a ateromului, iar concentraţia ei plasmatică se anunţă drept un predictor independent al riscului pentru
infarctul miocardic acut pe o perioadă minimală de
30 de zile [2].
Răspunsul inflamator este în relație nu numai cu
leziunile endoteliale, dar și în conexiune strânsă cu
statusul protrombotic, dată fiind creșterea expresiei
factorului tisular, selectinelor E și T, inhibitorului activatorului plasminogenului etc. [3, 4].

Odată cu expansiunea utilizării markerilor inflamației (e.g. proteina C reactivă, citokinele pro- și antiinflamatoare, chemokinele, amiloidul A, fosfolipaza
A2 etc.) s-a confirmat implicația acesteia în remodelarea vasculară periferică, coronariană și miocardică,
nivelurile circulante ale markerilor specifici fiind în
corelare cu pronosticul maladiilor cardiovasculare,
iar pe de altă parte s-a dovedit valoarea lor predictivă privind impactul factorilor de risc cardiovascular, cum ar fi tabagismul, dislipidemiile, obezitatea,
sedentarismul, dereglările metabolismului glucidic,
disfuncția endotelială [5, 6, 7].
Impactul vascular al hipercolesterolemiei, tratată drept un potent şi frecvent întâlnit factor de risc
cardiovascular, este mult mai concludent pe fondalul
răspunsului inflamator accentuat [8]. Beneficiul clinic
al statinelor scontat pe palierul reducerii nivelului seric al colesterolului LDL este considerabil limitat în
contextul perpetuării inflamaţiei sistemice, estimate
prin concentraţia serică a proteinei C reactive (PCR).

Buletinul AȘM

258
Sub aspect conceptual este de menționat că răspunsul exagerat și diseminarea inflamației nespecifice
reprezintă un format esențial al apanajului fiziopatologiei afecțiunilor cardiovasculare, iar evaluarea markerilor specifici are conotații diagnostică, pronostică,
precum și de monitorizare a eficacităţii tratamentului
farmacologic aplicat.
Posibilităţile măsurilor terapeutice adresate leziunilor coronariene severe au devenit mult mai eficiente odată cu implementarea manevrei de revascularizare prin intermediul angioplastiei cu implantare de
stent (PSI). Cu toate acestea PCI rămâne un obiectiv
actual de cercetare al cardiologiei intervenţionale,
determinat de faptul că la circa 5-15% din pacienţii
expuşi revascularizării se notează evoluţia restenozei
intra-stent (RIS) predilect la o distanţă de 6 luni. Restenozarea (>50%) stentului anihilează efectul primar
al PCI şi necesită reabordarea segmentului coronarian. Revascularizarea repetată ţintă este o procedură dificilă din punct de vedere tehnic şi costisitoare.
Prin urmare evaluarea mecanismelor care contribuie la evoluţia RIS reprezintă o abordare inteligibilă
propice nu numai elucidării patogeniei remodelării
coronariene negative, dar şi elaborării măsurilor de
prevenire şi corecţie a hiperplaziei neointimei.
Evidenţele acumulate în cadrul studiilor efectuate în acest sens coroborează ipoteza dezvoltării RIS
conform unui patern fiziopatologic distinct de cel inerent leziunilor aterogene, rolul inflamaţiei nespecifice fiind sugerat de pe poziţia implicării cooperante
cu stresul oxidativ a acesteia în procesul de activare a
metaloproteinazelor matricei extracelulare şi reorganizare a spaţiului interstiţial.
Creşterea serică a PCR s-a decelat în relaţie directă cu riscul şi gradul restenozei arterei carotide după
endarterectomie, efectul de prevenire a statinelor fiind în dependenţă de atenuarea răspunsului inflamator [9], iar nivelurile PCRhs peste 2,5 mg/L s-au corelat cu indicii mortalităţii şi incidenţei complicaţiilor
cardiovasculare majore la pacienţii expuşi revascularizării prin by-pass coronarian [10].
Pentru a estima rolul inflamaţiei în evoluţia RIS,
precum şi caracterul modificării acesteia după reabordarea segmentului coronarian restenozat s-a trasat
următorul scopul al studiului: evaluarea markerilor
circulanţi ai inflamaţiei la pacienţii care au dezvoltat

restenoză intra-stent, precum şi a dinamicii lor pe o perioadă de 12 luni după revascularizarea repetată ţintă.
Material şi metode
În lotul de studiu au fost incluşi 68 de pacienţi
care au dezvoltat RIS confirmată coronaroangiografic
după revascularizarea coronariană prin implantarea
stentului: 51 de bărbaţi (75%) şi 17 femei (vârsta medie 55,6±2,9 ani). La 36 de pacienți cu cardiopatie
ischemică (52,9%) s-a constatat și diabetul zaharat.
Printre alţi factorii de risc cardiovascular depistați se
anunţă dislipidemiile (68,8%), tabagismul (62,3%) şi
hipertensiunea arterială (85%).
Prezentările clinice vizavi de revascularizarea
repetată ţintă s-au manifestat prin: angină pectorală
instabilă și stabilă.
Înainte de reabordarea segmentului coronarian cu
RIS (precondiţionare), precum şi după revascularizarea repetată ţintă (postcondiţionare) pe o perioadă de
6 luni (estimările respective la 24 ore, 1, 3 şi 6 luni)
s-au apreciat nivelurile circulante ale următorilor
markeri ai inflamaţiei, utilizând metoda ELISA:
- factorul necrozei tumorale alpha (TNF-alpha),
pg/ml;
- interleukinele 1, 2, 6, 8 şi 12 (IL-1, IL-2, IL-6,
IL-8, IL-12), pg/ml;
- proteina chemoatractantă a monocitelor 1
(MCP-1), pg/ml;
- proteina inflamatoare 1-alpha a macrofagelor
(MIP-1-alpha sau CCL-3), ng/ml;
- receptorul solubil al proteinei membranare SD,
sCD40 (pg/ml);
- rezistina (ng/ml);
- heregulina 1-beta (pg/ml).
La 35 de persoane sănătoase, care au format
lotul-martor, s-au determinat aceiaşi markeri ai inflamaţiei, cu care s-au comparat evidenţele lotului de
studiu.
Diferenţa datelor între loturi, precum şi privind
compararea valorilor PRC cu cele POC în cadrul aceluiaşi lot au fost analizate statistic, semnificaţia discrepanţei fiind evaluată utilizând criteriul t-Stiudent
pentru selecţii coerente. Marja erorii <5% a fost considerată statistic semnificativă.
Rezultate
Nivelurile circulante ale TNF-alpha decelate la pacienţii cu RIS înainte de procedura de reabordare (precondiţionare, PRCD) şi după revascularizarea repetată
ţintă (postcondiţionare, POCD) sunt prezentate în tab.1.

Tabelul 1
Valorile serice ale TNF-alpha (pg/ml) la pacienţii cu RIS expuşi revascularizării repetate ţintă
Martor

PRCD

5,47±0,27

7,29±0,31
p<0,001

24 ore
7,94±0,28
p<0,001

Legendă: p – valoarea semnificaţiei versus indicele martor

POCD
1 lună
3 luni
6,34±0,22
6,85±0,24
p<0,05
p<0,01

6 luni
7,43±0,29
p<0,001
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Nivelul circulant al TNF-alpha este semnificativ
elevat cu 33,3% (p<0,001) la pacienţii cu restenoză
intra-stent, sporul respectiv faţă de markerul martor fiind atestat nemijlocit înainte de efectuarea procedurii
de reabordare. În primele 24 de ore după revascularizarea repetată TNF-alpha s-a majorat încă cu 8,9% şi
depăşeşte, astfel, indicele martor cu 45,1%. Estimările
efectuate la luna 1 şi 3 arată o depreciere a TNF-alpha

comparativ cu nivelul PRCD, dar markerul se menţine
semnificativ superior vs valoarea martor.
La sfârşitul lunii 6 are loc o creştere a TNF-lapha
chiar peste nivelul PRCD, iar decalajul vs indicele
martor măsoară în medie 35,83%.
Eliberarea TNF-alpha este influenţată de interleukine, dinamica concentraţiei serice a cărora este prezentată în tab. 2.
Tabelul 2
Valorile serice ale interleukinelor la pacienţii cu RIS expuşi revascularizării repetate ţintă
IL-1 (pg/ml)

Martor

PRCD

5,79±0,20

4,62±0,21
p<0,01

Martor

PRCD

4,56±0,39

5,14±0,37
p>0,05

Martor

PRCD

4,65±0,19

6,57±0,39
p<0,001

Martor

PRCD

4,92±0,20

6,76±0,33
p<0,001

Martor

PRCD

10,07±0,47

10,89±0,42
p>0,05

POCD
24 ore
1 lună
7,38±0,27
5,28±0,24
p<0,001
p>0,05
IL-2 (pg/ml)

3 luni
5,66±0,22
p>0,05

6 luni
5,17±0,25
p>0,05

3 luni
4,87±0,42
p>0,05

6 luni
5,13±0,25
p>0,05

3 luni
6,15±0,32
p<0,001

6 luni
6,71±0,38
p<0,001

3 luni
5,93±0,43
p<0,01

6 luni
6,42±0,44
p<0,001

3 luni
10,37±0,49
p>0,05

6 luni
11,22±0,47
p>0,05

POCD
24 ore
1 lună
5,31±0,45
4,98±0,38
p>0,05
p>0,05
IL-6 (pg/ml)
POCD
24 ore
1 lună
8,82±0,42
7,14±0,41
p<0,001
p<0,001
IL-8 (pg/ml)
POCD
24 ore
1 lună
8,31±0,51
5,82±0,42
p<0,001
p<0,01
IL-12 (pg/ml)
POCD
24 ore
11,44±0,47
p>0,05

1 lună
10,28±0,41
p>0,05

Legendă: p – valoarea semnificaţiei versus indicele martor

În rândul celor 5 interleukine studiate IL-1 s-a
distins la pacienţii cu restenoză intra-stent prin valoare PRCD semnificativ redusă faţă de markerul martor,
reculul constituind 20,2% (p<0,01). Totodată, se face
remarcabilă majorarea acesteia cu 59,8% în primele
24 de ore după revascularizarea repetată ţintă, fapt ce
a determinat un decalaj semnificativ de 27,5% în raport cu paternul martor. Ulterior concentraţia serică
a IL-1 se constată în declin, iar probele de la luna 1,
3 şi 6 atestă valori medii ale citokinei care deviază
nesemnificativ vs nivelul martor cu rată de la 2,2%
până la 10,7%.
Interleukina 2 s-a manifestat prin modificare cantitativă şi dinamică neconcludentă. Valoarea citokinei
la pacienţii cu RIS nemijlocit înainte de reabordarea
segmentului restenozat este majorată nesemnificativ
cu 12,7% comparativ cu markerul martor. În perioada incipientă (24 de ore) de la impactul procedurii de
corecţie a RIS a crescut numai cu 3,3% şi se menţine

în limitele de 4,98-5,13 pg/ml pe întreaga perioadă de
estimare (1, 3 şi 6 luni).
Evaluarea IL-6 individualizează valoarea ei
PRCD majorată cu 41,3% (p<0,001) în raport cu paternul martor. Manevra de reabordare a dus la elevarea citokinei încă cu 34% în primele 24 de ore, determinând un nivel superior faţă de indicele martor cu
89,7%. După 1 lună de la momentul revascularizării
repetate ţintă concentraţia serică a IL-6 s-a depreciat cu circa 19%, dar rămâne peste nivelul martor cu
53,3% (p<0,001). Măsurările efectuate la luna 3 şi 6
IL-6 indică valori ale IL-6 similare nivelului PRCD.
În plan conceptual este oportună dinamica IL-8
la pacienţii cu RIS, dat fiind că mimează evoluţia
modificărilor cantitative ale IL-6. Astfel, în perioada preprocedurală valoarea citokinei se estimează
cu 37,4% peste indicele martor (p<0,001) şi elevează încă cu 22,9% în primele 24 de ore de la momentul reabordării. Incrementul relativ la această
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alpha se impun prin cele mai mari cote de creştere în
perioada preprocedurală, iar IL-1 şi IL-6 sunt iminente prin elevare superioară în primele 24 de ore de la
momentul reabordării stentului restenozat.
Întrucât macrofagele sunt sursa principală de
eliberare a citokinelor, prezintă interes caracterul
modificării MCP-1, factor cu acţiune de sechestrare
a monocitelor circulante în zona neointimei propice
creşterii stocului de macrofage. Nivelul circulant al
MCP-1 este semnificativ elevat cu 31,2% la pacienţii cu RIS (398±18,9 vs 303,4±9,1 pg/ml, p<0,01)
faţă de paternul martor. Pe acest fondal s-a urmărit şi
majorarea conţinutului seric al peptidei inflamatoare macrofagale (MIP-1alpha sau CCL3) cu 73,8%
(p<0,001): 2,45±0,13 vs 1,41±0,11 ng/ml. Estimarea dinamicii acestor 2 markeri proinflamatori după
revascularizarea repetată ţintă notează 2 legităţi comune (fig.1).

perioadă incipientă a impactului traumatic constituie în raport cu valoarea martor 68,9%. În perioada cuprinsă între lunile 1-6 concentraţia serică
a IL-8 se notează la valori cu devieri neînsemnate
faţă de valoarea de precondiţionare, însă semnificative faţă de indicele martor.
Caracterul modificării interleukinei 12 se impune prin similaritate cu IL-2, inerenţele principale fiind: (i) majorarea nesemnificativă cu 8,1% a valorii
PRCD; (ii) creşterea doar cu 5,1% a citokinei în primele 24 de ore după reabordare; (iii) menţinerea nivelului IL-12 pe perioada 1-6 luni după revascularizarea
repetată ţintă în limitele valorii PRCD a markerului
fără devieri semnificative în raport cu paternul martor.
Prin urmare, deşi, citokinele evaluate sunt eliberate în fond de aceleaşi celule, modificările lor la
pacienţii cu RIS şi dinamica lor după reabordare are
anumite particularităţi. Citokinele IL-6, IL-8 şi TNF250
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Figura 1. Dinamica devierilor relative faţă de martor ale MCP-1 şi MIP-1alpha la pacienţii cu RIS expuşi
revascularizării repetate ţintă, * - p<0,01; ** - p<0,001 vs martor
În primul rând este de menţionat creşterea MCP-1
şi MIP-1alpha în primele 24 de ore de la momentul reabordării RIS cu 16,6 şi, respectiv, 32,3%, incrementul
relativ faţă de martor atingând cote de 52,5% şi, respectiv, 130,5%. În al doilea rând merită atenţie faptul
că valoarea serică a ambilor markeri, deşi este în declin
pe perioada postcondiţionare de 3 luni, rămâne semnificativ superioară paternului martor. Nivelul lor estimat
după 6 luni este practic similar nivelului PRCD.
Unul din promotorii importanţi ai inflamaţiei endoteliului este sistemul sCD40L/sCD40. Concentra-

ţia serică a receptorului solubil pentru SD40 (sCD40)
a fost depistată în studiul nostru semnificativ majorată la pacienţii cu RIS cu 38,7% (tab. 3).
Manevra de reabordare a RIS s-a impus în primele 24 de ore prin creşterea cu 19,4% a sCD40 faţă
de valoarea PRCD a markerului, fapt ce a determinat
un decalaj de 65,6% vs indicele martor. Măsurările
efectuate la distanţa de 1, 3 şi 6 luni după revascularizarea repetată ţintă demonstrează reducerea sCD40
practic până la valoarea PRCD, diferenţa faţă de indicele martor rămânând, astfel, statistic semnificativă.

Tabelul 3
Valorile serice ale sCD40 (pg/ml) la pacienţii cu RIS expuşi revascularizării repetate ţintă
Martor
316,8±12,4

PRCD
439,4±20,2
p<0,001

POCD
24 ore

1 lună

3 luni

6 luni

524,6±19,8
p<0,001

428,3±22,5
p<0,01

422,7±20,7
p<0,01

419,5±23,9
p<0,01

Legendă: p – valoarea semnificaţiei versus indicele martor
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Impactul traumatic al corecţiei RIS asupra segmentului coronarian reabordat are repercusiuni mai
grave în cadrul unui endoteliu compromis, în special, prin leziunile diabetogene. În acest context sunt
importante modificările rezistinei şi heregulinei, care
reflectă expresia unor citokine proinflamatoare şi mo180
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lecule de adeziune intercelulară în detrimentul funcţionării receptorilor către insulină şi, respectiv, capacitatea de supravieţuire a celulelor în cadrul diferitor
injurii, inclusiv, inflamatorii. Modificările acestor 2
markeri au fost opuse la pacienţii cu RIS expuşi revascularizării repetate ţintă (fig. 2).
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Figura 2. Dinamica devierilor relative faţă de martor ale rezistinei şi heregulinei 1-beta la pacienţii cu RIS
expuşi revascularizării repetate ţintă, * - p<0,001 vs martor
Astfel, nivelul PRCD al rezistinei depăşeşte cu
46,1% (p<0,001) indicele martor, iar valoarea heregulinei 1-beta se estimează redusă cu 42,16% (p<0,001).
Modificările acestor markeri după revascularizare sunt
de asemenea mai accentuate în primele 24 de ore.
Rezistina are la această perioadă un spor mediu
de 16,7%, iar heregulina 1-beta, dimpotrivă, urmează un declin de 11,4%, diferenţele vs martor crescând
până la 70,6% şi, respectiv, 48,78%.
Pe perioada de 6 luni nivelurile circulante ale
acestor markeri se redresează progresiv practic până
la valorile PRCD şi se menţin semnificativ deviate
faţă de indicii lotului-martor.
Discuţie
Impactul citokinic şi răspunsul inflamator exagerat domină fondat în ultimii 10 ani conceptul evoluţiei maladiilor cardiovasculare. Peste 40 de markeri
circulanţi sunt în prezent vizaţi cu referire la estimarea procesului inflamator nespecific, precum şi la predicţia evoluţiei şi pronosticului insuficienţei cardiace,
afecţiunilor ischemice ale miocardului, accidentului
vascular cerebral etc.
Scopul studiului nostru a constat în evaluarea rolului inflamaţiei în dezvoltarea restenozei intra-stent
la pacienţii expuşi angioplastiei cu implantare de
stent, precum şi evidenţierea markerilor ce pot fi fiabili în vederea aprecierii riscului remodelării coronariene negative.
Rezultatele obţinute evidenţiază implicarea inflamaţiei nespecifice în formarea şi hiperplazia neointimei, substratul cheie al RIS. În acest context este de
menţionat creşterea semnificativă a nivelului circu-

lant al MCP-1, o citokină (polipeptid monomeric cu
masa moleculară de 13 kD) din familia chemokinelor
(cunoscută şi sub denumirea de CCL2) care recrută
predilect monocitele în zona intimii sau injuriei vasculare. Monocitele infiltrate vor creşte stocul macrofagelor din intimă, una din sursele importante de eliberare a citokinelor proinflamatoare, care vor asigura
perpetuarea răspunsului inflamator. Macrofagele eliberează de asemenea şi 2 citokine cu acţiune chemotactică MIP-1 alpha şi beta (CCL3 şi CCL4). Nivelul
circulant al MIP-1-alpha a fost decelat la pacienţii cu
RIS elevat cu peste 73%, fapt ce indică asupra potenţialului de stimulare a producţiei altor citokine proinflamatoare (e.g. IL-1, IL-6, TNF-alpha) şi de alte celule, cum ar fi fibroblaştii, celulele musculare netede cu
fenotip secretor. Într-un studiu anterior noi am stabilit
că hiperplazia neointimei are la bază acumularea în
zona neointimei a miocitelor netede de fenotip secretor (sau sintetic) care au migrat din media musculară
pe fondalul reducerii expresiei micro-ARN-143/145,
precum şi a macrofagelor de origine miocitară [11,
12]. Mai mult ca atât, numărul de macrofage/1mm2
stocate în neointimă se corelează autentic cu gradul
de severitate a restenozei intra-stent.
Aşadar, creşterea expresiei MIP-1 ar fi un mecanism trigger de declanşare a răspunsului inflamator,
repercusiunile fiind în raport direct cu numărul mononuclearelor sechestrate şi rata de eliberare a citokinelor proinflamatoare, inclusiv cu acţiune chemotactică
(i.e. CCL3 şi CCL4).
Expresia MIP-1 este găsită în corelare strânsă cu
riscul de destabilizare a plăcii aterogene, cu gradul
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activării metaloproteinazelor matricei şi hiperplaziei
neointimei în injuriile arteriale, iar tratamentul antichemokinic are efect atenuant asupra răspunsului inflamator [13].
Creşterea nivelurilor circulante ale CCL2, CCL3
şi CCL4 la pacienţii cu RIS a fost stabilită şi în alte
studii, iar cercetările fundamentale demonstrează că
inhibiţia expresia MCP-1 reduce efectiv formarea şi
hiperplazia neointimei, fapt ce indică asupra rolului
inflamaţiei în remodelarea coronariană negativă [14,
15].
Citokinele (e.g. interleukinele) proinflamatoare
sunt mediatorii locali principali ai procesului inflamator. Mediatorul principal de diseminare sau generalizare a răspunsului inflamator este proteina C reactivă,
sinteza hepatică a căreia este stimulată de mai multe
citokine. La pacienţii care au dezvoltat RIS nivelurile
circulante ale TNF-alpha, IL-6 şi IL-8 sunt semnificativ elevate în proporţie de 33,3-43,3% faţă de indicii
lotului-martor. Modificări similare au fost relatate şi
de alţi autori [16, 17].
Incrementul IL-6 a fost maxim (43,3%), fiind cunoscută stimularea producţiei ei de către TNF-alpha,
iar metabolizarea - mai temperată. Rolul proinflamator al IL-8 se anunţă în contextul acţiunii chemotactice faţă de neutrofile.
Deşi, TNF-alpha şi IL-6 posedă acţiune stimulatoare şi asupra răspunsului imun prin intermediul activării limfocitelor T, majorarea concentraţiei serice a
IL-2 şi IL-12 nu a fost însemnată în restenoză.
IL-12 este produsă atât de macrofage, cât şi de
celulele prezentatoare de antigen (celulele dendritice) şi participă în diferenţierea limfocitelor T în
Th1. Posedă acţiunea anti-angiogeneză prin intermediul factorului CXCL10, proteină stimulată de către
gama-interferonul eliberat de limfocitele T sub influenţa IL-2 şi IL-12. IL-2, prima interleukină identificată şi caracterizată, este eliberată de limfocitele T în
cadrul unui răspuns imun şi asigură diferenţierea lor
în subpopulaţii efector. Prin urmare componenta imună a răspunsului inflamator care asociază dezvoltarea
RIS nu are semnificaţie fiziopatologică certă.
Prezintă interes creşterea semnificativă a rezistinei şi sCD40 la pacienţii cu RIS.
Rezistina este o proteină bogată în cisteină, secretată de către macrofage şi celulele ţesutului adipos.
Este crescută la diabetici chiar dacă complicaţiile cardiovasculare sunt moderate şi contribuie la dezvoltarea sindromului de insulino-rezistenţă, iar acţiunea
proinflamatoare este similară efectului adiponectinei
[18]. Totodată, este oportună acţiunea proinflamatoare a rezistinei prin intermediul activării factorului nuclear-kappaB, care la rândul său reglează expresia a
mai multor tipuri de citokine proinflamatoare şi a mo-
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leculelor de adeziune intercelulară ce participă în recrutarea celulelor poli- şi mononucleare. Rezistina se
impune în cadrul patologiei vasculare şi prin acţiunea
sa protrombotică determinată de creşterea expresiei
selectinelor C- şi P [19]. Sub acest aspect este inteligibilă dinamica sCD40 asemănătoare cu a rezistinei. Creşterea sCD40 semnifică majorarea ligandului
sCD40 (sau sCD40L sau sCD154) care se expresează
pe plachete şi endoteliocite. Activarea trombocitelor
şi adeziunea lor endotelială are pe o parte efect de
reparare a injuriilor peretelui vascular, iar pe de altă
parte susţine şi amplifică răspunsul inflamator graţie
eliberării diverşilor mediatori (în primul rând tromboxanul A2) în cadrul degranulării plachetare.
La această conotaţie este remarcabilă deprecierea
cantitativă a heregulinei 1-beta în RIS cu peste 42%.
Acţiunea CCL4 este mediată prin receptorii erbB4 ai
tyrosin-kinazei, efectul principal în contextul formării neointimei fiind determinat de inhibiţia proliferării
celulelor musculare netede vasculare declanşată de
către factorul de creştere derivat de plachete [20].
Prin urmare, elevarea sCD40 şi rezistinei, precum şi diminuarea heregulinei 1-beta sunt premise
importante ale amplificării răspunsului inflamator şi
promovării impactului acestuia asupra remodelării
coronariene negative.
Majorarea sCD40 este confirmată în sindromul
coronarian acut, precum și la pacienții cu RIS sau alte
complicații cardiovasculare majore după angioplastie
[14, 21]. Nivelul seric al rezistinei s-a dovedit a fi un
predictor al leziunilor coronariene, cât și remodelării
coronariene negative după revascularizare, în special,
la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 [22]. Remarcabil, că rezistina crește mai considerabil la persoanele diabetice care prezintă concomitent și afecțiuni
coronariene [19, 22]. Prin intermediul factorului nuclear-kappaB și receptorilor TLR4 rezistina induce
expresia mai multor citokine proinflamatoare și, respectiv, a radicalilor liberi de oxigen, fapt ce în consonanță cu periclitarea afinității receptorilor față de
insulină promovează impactul hiperglicemiei asupra
vaselor periferice și coronariene.
Merită atenție faptul, că procedura de corecție a
stentului stenozat duce la agumentarea răspunsului
inflamator, dovada căreia este majorarea în primele
24 de ore de la revascularizare a conținutului seric al
tuturor (cu excepția heregulinei-1β), cele mai considerabile diferențe față de paternul martor aparținând
MIP-α (130,5%) și IL-6 (89,7%). Totodată, este de
menționat că cea mai pronunțată elevare în această
perioadă incipientă a traumei mecanice aplicate segmentului coronarian a fost caracteristică IL-1 (cota
incrementului constituind 59,7%), nivelul PRC al căreia este cu 20,2% sub valoarea martor. Cercetările

Științe Medicale
fundamentale demonstrează în acest sens că IL-1 este
una din primele citokine care începe să se expreseze
în cadrul injuriilor vasculare traumatice induse, iar la
animalele cu deficiența receptorului către IL-1 formarea neointimei după leziunile mecanice este limitată și întârziată [23]. Plauzibil de admis, că IL-1 are
mai mult un rol de trigger al cascadelor procesului
inflamator (promovat ulterior predilect prin MCP-1,
MIP-1α, rezistina), întrucât peste 1 lună de la manevra mecanică aceasta se redresează în ser până la nivelul martor.
Așadar, datele obținute întemeiază aportul inflamației nespecifice în patogenia dezvoltării restenozei
intra-stent la pacienții expuși angiopalstiei, iar markerii fiabili de evaluare a intensităţii răspunsului inflamator şi predicţie a riscului RIS sunt MIP-1-alpha,
MCP-1, IL-6, IL-8, TNF-alpha şi sCD40.
Concluzii:
1. Evoluţia restenozei intra-stent la pacienţii expuşi angioplastiei coronariene cu implantare de stent
este asociată de activarea răspunsului inflamator,
creşterea semnificativă cu 31,2% a nivelului circulant
al MCP-1 fiind un predictor al angrenării monocitelor în declanşarea şi susţinerea acestuia, mediată prin
MIP-1-alpha care elevează cu 73,8% şi prin eliberarea de către macrofage a citokinelor proinflamatoare.
2. La pacienţii cu RIS se constată majorarea
semnificativă a nivelurilor circulante ale TNF-alpha,
IL-6, IL-8 şi sCD40 cu rate cuprinse între 33,3 şi
41,3% faţă de markerii martori, în timp ce IL-2 şi
IL-12 elevează nesemnificativ, fapt ce indică asupra
unui aport neînsemnat al componentei imune în reacţia inflamatorie inerentă remodelării coronariene
negative.
3. Valoarea serică a rezistinei creşte în restenoza intra-stent cu 46,1%, semnificaţia fiziopatologică a
căreia ar fi determinată de stimularea expresiei citokinelor proinflamatoare, precum şi a moleculelor de
adeziune intercelulară. Rezistina poate fi o interfaţă
importantă de potenţare a răspunsului inflamator la
pacienţii cu sindromul de insulino-rezistenţă şi obezitate.
4. Impactul traumatic al reabordării segmentului coronarian cu RIS se impune prin accentuarea
răspunsului inflamator, cea mai pertinentă evidenţă în
acest sens fiind elevarea semnificativă în primele 24
de ore de la momentul revascularizării repetate ţintă a IL-1, MCP-1, sCD40 şi MIP-1-lapha cu 59,8%,
68,3%, 69,5% şi, respectiv, 76,9%. Totodată, micşorarea cu până la 48,78% a nivelului circulant al heregulinei-1beta, semnifică capacitatea redusă a reparaţiei celulare în cadrul injuriilor inflamatoare, dată fiind
cunoscută acţiunea ei antioxidantă, antiapoptotică şi
de stimulare a sintezei oxidului nitric.
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REABILITAREA PROTETICA PE IMPLANTE ENDOOSOASE
A PACIENŢILOR CU TUMORI ALE SINUSURILOR PARANAZALE
Gheorghe Țîbîrnă ‒ profesor universitar, academician,
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Rezumat.
Cancerele capului și gâtului includ neoplaziile sinusurilor paranazale şi reprezintă o varietate largă de boli maligne cu
originea în celulele mucoasei tractului aero-digestiv superior. Tratamentul cancerelor sinusurilor paranazale este complex,
alegerea modalităţilor terapeutice depinzând de stadiul şi sediul bolii, preferinţa pacienţilor și rezultatul funcţional.
Tratamentul modern al cancerului sinusurilor paranazale cu defecte ale palatului dur, include echipe complexe de
medici, utilizarea tehnicilor reconstructive sofisticate pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii cu o reabilitare maximă a
pacienţilor cu tumori din regiunea capului şi gâtului. Necesitatea reabilitării defectelor maxilare este determinată de
apariţia următoarelor tulburări: vorbirea nazala, tulburări masticatorii profunde, scurgeri de lichide în cavitatea nazală şi
bucală. Aceste disfuncţii pot fi recuperate prin obturarea defectului, ce ameliorează considerabil sechelele postoperatorii,
permiţând bolnavilor, care au suportat astfel de intervenţii, să ducă o viaţă normală.
Cuvinte-cheie: reabilitare, tumora, sinus paranazal
Summary: Rehabilitation patients with tumors of paranasal sinuses with implant retained prostheses
Head and neck cancers including neoplasia and the paranasal sinuses are a wide variety of malignancies originating
from the cells lining the upper digestive tract. Treatment of paranasal sinus cancer is complex, depending on the choice of
therapeutic modalities stage and location of the disease, patient preference and functional outcome. Modern treatment of
paranasal sinus cancer of the hard palate defects, including complex teams of physicians, using sophisticated reconstructive
techniques to improve quality of life with a full rehabilitation of patients with tumors of the head and neck region. Need
for rehabilitation maxillary defects is determined by the occurrence of the following disorders: nasal speech, mastication
disorder profound fluid leakage into the nasal cavity and bucala. Aceste dysfunction can be retrieved by filling the defect,
which significantly improves postoperative sequelae, allowing patients who have undergone such interventions to lead a
normal life.
Key words rehabilitation, tumor, paranasal sinuses
Резюме: Реабилитация больных с опухолями парназальных пазух протезом фиксированный на
имплантат
Опухоли головы и шеи, включают неоплазии околоносовых пазух и включают самые разнообразные злокачественные опухоли, происходящих из клеток, выстилающих верхнюю зону пищеварительного тракта. Лечение
рака околоносовой пазухи является сложной, в зависимости от выбора терапевтических методик стадии и месте
заболевания, предпочтения пациента и функционального результата. Современное лечение рака околоносовой
пазухи с дефектов твёрдогo неба, нуждается в подготовлeнных команд врачей, использующих сложные реконструктивные методы, чтобы улучшить качество жизни с полным реабилитации больных с опухолями головы и
шеи. Необходимость реабилитации гайморовых дефектов определяется возникновением следующих нарушений:
носовой речью расстройство жевания утечки жидкости в полости носа и рта. Эти дисфункции могут быть реа-
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билитированны путем заполнения дефекта, что существенно понижает послеоперационное осложнения, что позволяет пациентам, которые прошли такие вмешательства вести нормальную жизнь.
Ключевые слова: реабилитация, опухоль

Introducere. Majoritatea tumorilor sinusurilor
paranazale sunt reprezentate ca o maladie avansată,
afectarea ganglionară este redusă (20%), ceea ce face
ca tratamentul acestor tumori să fie de tip locoregional – chirurgie și radioterapie. Afectarea sinusurilor maxilare reprezintă aproximativ 50% din totalul
neoplaziilor, iar a cavităților nazale și etmoidale câte
25%. Tumorile primare de sinus frontal sau sfenoidal
sunt rare.
Tumorile sinusurilor maxilare se pot extinde către
peretele anterior și invadează obrazul său posterior
către fosa pterigopalatină și spațial masticator (fosa
infratemporală), cauzând trismus, iar de aici către
fosa cerebral mijlocie. Inferior se extinde către planseul maxilei, poate provoca pierderea dinților arcadei
alveolare superioare sau o fistulă oroantrală. În tumorile sinusurilor paranazale cirurgia radicală urmată de
radioterapia postoperatorie reprezintă tratamentul de
elecție. Chirurgia și radioterapia postoperatorie obțin o supraviețuire la 5 ani de 50% în carcinoamele
scuamoase maxilare, 60% pentru adenocarcinoamele
etmoidale, 75% pentru neuroblastoamele olfactive și
30% în cazul melanoamelor sinusale. Cavitate nazală
și sinusurile paranazale sunt interconectate prin mucoasa pituitară și în strânsă corelație cu orbita și fosa
craniană anterioară. Astfel, majoriatea tumorilor vor
prezenta o simptomatologie ce se exteriorizează dinspre sinusuri spre exterior (fig. 1).

1. Carcinoamele cavităţii nazale şi ale sinusurilor paranazale sunt foarte frecvent diagnosticate
în stadii foarte avansate, datorită evoluţiei localizării relativ silenţioase a tumorii, ca atare terapia fiind
rareori curativă.Tratamentul urmează aceleaşi reguli
generale ca şi cel din cancerele cavităţii orale.
 Când este fezabilă, rezecţia chirurgicală reprezintă opţiunea terapeutică de elecţie.
 În tumorile parasinusale şi ale foselor nazale
de mici dimensiuni, intervenţia chirurgicală radicală
urmată de radioterapie postoperatorie (mai ales când
marginile de rezecţie sunt reduse) reprezintă tratamentul de elecţie.
 Pentru tumorile sinusurilor etmoid şi sfenoid
se preferă radioterapia (RT) externă singură (definitivă).
 În cazul tumorilor local avansate, RT preoperatorie va fi sau nu urmată de ablaţia chirurgicală,
în funcţie de răspunsul tumoral şi accesibilitatea tehnică.
 Pentru tumorile avansate nerezecabile, RT externă definitivă este tratamentul standard recomandat
actual.
 CHT neoadjuvantă poate fi recomandată înaintea altor modalităţi terapeutice susceptibile să modifice vascularizaţia tumorală, dar nu este considerată
un standard, cu excepţia prezenţei bolii metastatice,
unde rolul său este paliativ.

Figura 1. Tumoarea sinusurilor paranazale
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Material și metode. Defectele craniofaciale se
obţin în urma înlăturării majorităţii tumorilor din regiunea oro-maxilo-faciala. Aceste tumori sunt o problemă dificila şi necesită studii aprofundate pentru efectuarea ulterioară a unui tratament adecvat. Dereglarea
fonaţiei, vorbirii, respiraţiei apare în urma înlăturării
organelor cavităţii bucale ce participă în articulaţie
(mandibula), laringectomie, dereglarea sau înlăturarea
nervilor (facial, glosofaringian, sublingual etc.).
Dereglările funcţionale împiedică reabilitarea
acestor pacienţi. Masticaţia este o parte importantă a
acestui proces şi poate să sufere grav în urma ablaţiei tumorii. Starea pacientului de după operaţia largită
trebuie să fie considerată ca o prioritate în planificarea
unei lungi şi complicate reconstrucţii. Abordarea chirurgicală la pacienţii din secția cap şi gât, trebuie să
fie îndreptată spre funcţionalitatea aparatului oro-maxilo-facial (masticaţie, fonaţie, glutiție, vorbire, respiraţie) şi, spre detaliile estetice.
Tratamentul optim presupune plasarea implantelor osteointegrate în grefa osoasă, ce ajută la ancorarea protezei, implantele reduc, deasemenea, resorbţia
osoasă şi redau un confort maxim pacientului.
În caz de tumori ale maxilarului superior, cum ar
fi cancerul sinusului maxilar (T2-T3), unele forme
radiorezistente de sarcoame cu un grad înalt de diferenţiere (fibrosarcom, osteosarcom, hondrosarcom),
se recurge la electrorezecţia maxilarului superior cu
sau fără exenterarea orbitei.
Defectele palatului dur sunt cel mai bine tratate
cu ajutorul obturatoarelor. Salvarea cât mai mult a
ţesuturilor maxilei, fără a compromite rezecţia tumorii este foarte importantă. În reabilitarea protetică la
maxilă obturatorul este plasat imediat după intervenţia chirurgicală. Cu ajutorul clapselor, suturilor sau a
şuruburilor ataşate de os restant se fixeaza şi se stabilizează obturatorul. Proteza ajută la izolarea zonei
rezectate, contribuie în actul de deglutiţie, vorbire,
respiraţie şi nu în ultimul rând în confortul şi stabilitatea psihologică a pacientului.
Tratamentul chirurgical, pentru a fi eficient, trebuie să se înscrie în cadrul principiilor oncologice, ceea
ce presupune rezecţii osoase largi, dincolo de limitele
clinice, decelabile ale tumorii. Cu cât stadiul tumorii
este mai puţin avansat, cu atât rezultatele tratamentului chirurgical şi, bineînţeles asociat, sunt mai bune.
Concluzii. Putem constata ce defecte majore

Buletinul AȘM
de ţesut apar în urma acestor intervenţii chirurgicale. Aceşti pacienţi, traumaţi din punctul de vedere
funcţional şi psihologic, necesită o reabilitare deosebit de dificilă prin utilizarea metodelor complexe
de protezare. Calitatea vieţii acestor pacienţi depinde
şi de locul şi natura maladiei şi tratamentul acesteia.
Vorbirea, masticaţia, deglutiția, respiraţia şi aspectele
faciale sunt grav afectate, ca urmare, favorizând un
impact socio-psihologic. În cazurile În care pacientul suportă operaţii lărgite, combinate în înlăturarea
tumorilor maligne din regiunea oro-maxilo-facială
se recurge la confecţionarea protezelor faciale. Rolul
principal în tratamentul cancerului din regiunea capului şi gâtului este controlul maladiei, dar medicii sunt,
deasemenea, interesaţi şi în rezervarea funcţională a
zonei afectate cât e de posibil şi, ajutarea pacienţilor
să revină la activităţile lor zilnice cât mai repede. Reabilitarea lor este foarte importantă. Reabilitarea protetică este o parte importantă a integrării în societate
a pacientului cu tumori în regiunea capului şi gâtului.
Totodată, satisfacerea pacientului depinde şi în mare
parte refacerea cu succes a danturii.
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Summary
This article is the result of our long-term studies in the area of atherogenesis and continuing to date search for answers
to unresolved issues, in cooperation with the Angiogenesis Research Center, the Victor Babes University of Medicine and
Pharmacy (Timisoara, Romania). The results of these studies were presented at many national and international symposia
and congresses. Numerous studies have demonstrated that endothelial damage is a precursory symptom of atherosclerosis, which leads to an increase of vascular permeability, activation of mast cells and migration of leukocytes, lymphocytes, macrophages, adhesion of platelets, proliferation of vascular smooth muscle cells and eventual vasospasm and proinflammatory condition. All of the above listed components can be rightfully considered active pathogenetic participants
in atherosclerosis and a result of aggregation of all risk factors that accompany a wide variety of cardiovascular diseases,
such as coronary heart disease, hypertension, diabetes, dyslipidemia, etc. The influx of monocytes and mast cells during
the early stages of atherosclerosis leads to the most pronounced manifestations of vascular inflammation, especially in patients with metabolic disorders [1]. Angiogenesis is a very important pathogenetic element of atherosclerosis in stages of
complicated plaques, along with mast cells and macrophages. CD-105 is a sensitive marker of newly formed endothelial
cells, an effective index of activation and proliferation of microvessels, not only in aggressive forms of cancer, but also in
atherosclerotic plaques of the affected vessels. The plaque neovascularization process often begins in intima, progresses
and leads to further destabilization of atherosclerotic plaques (intramural hemorrhage, ruptures etc.). Also, anti-MCT
(mast cell tryptase) and CD-68 demonstrate clearly the important pathogenetic stages and patterns of atherosclerosis development and its complications in patients with metabolic disorders. In our study, we analyzed the histotopographic distribution of newly formed blood vessels as a feature of angiogenesis, the extent of mast cell degranulation, the expression
of macrophages in different types of plaques, as well as various arterial vessels in patients with atherosclerosis and metabolic syndrome, complicated by atherosclerosis. We have tried to analyze the importance of mast cells and macrophages,
the patterns of development of atherosclerosis stages, along with diagnostic and prognostic features. The study included
34 patients, who died of atherosclerosis (no. =17) and atherosclerotic complications of metabolic syndrome (no. =17).
Fragments of their cerebral (middle cerebral arteries), carotid, coronary arteries, aorta (thoracic and abdominal segments),
renal, iliac and vertebral arteries were collected for research at autopsy. The fragments were processed using standard
techniques. The type definition of plaques was based on morphological classification, as well as on macroscopic and histological images of hematoxylin-eosin stained sections and on histochemical methods – silver and orcein impregnation.
To determine the expression of mast cells in the affected vessels, we have used anti-MCT immunohistochemical stain.
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Macrophages were identified using the CD-68 specific marker and the newly formed vessels – respectively, by using CD105 (Endoglin), which is specific. The evaluation of the results was based on determining the density and intensity of the
final reaction, reflected in the quantitative ratio of different zones of atheromatous plaques. Positively stained mast cells,
macrophages and newly formed vessels were found in many types of atherosclerotic plaques, especially in adventitia and
in the immediate vicinity of plaques and in subendothelial layers. We found a statistical correlation between the plaque
type and clinical data. The immunohistochemical method is effective for determining mast cells, macrophages, and newly
formed vessels of atherosclerotic plaques, directly reflecting many important pathogenetic elements of atherogenesis in
patients with metabolic syndrome.
Key words: Atherosclerosis, metabolic syndrome, angiogenesis, mast cell, macrophage, stability of atherosclerotic
plaque, acute cardiovascular syndromes
Rezumat: Immunoexpresia mastocitelor și macrofagelor în angiogeneza plăcilor aterosclerotice la pacienții cu
sindrom metabolic
Acest articol este rezultatul studiilor îndelungate în domeniul aterogenezei și continuă în prezent pentru soluționarea
răspunsurilor multiplelor probleme nerezolvate, în colaborare cu Centrul de Cercetare în Angiogeneza, Universitatea de
Medicina si Farmacie „Victor Babeş” (Timișoara, România). Rezultatele acestor studii au fost prezentate la numeroase
simpozioane și congrese naționale și internaționale .Numeroase studii au demonstrat că disfuncția endotelială este un
semn precoce al aterosclerozei, ceea ce favorizează creștere a permeabilității vasculare, activarea mastocitelor și migrarea
leucocitelor, limfocitelor, macrofagelor, adeziunea plachetară, proliferarea celulelor musculare netede vasculare și eventual vasospasmul, ce în ansamblu determină un statut pro-inflamator. Toate componentele mai sus menționate pot fi considerate participanți patogenetici activi în ateroscleroză și un rezultat de agregare a tuturor factorilor de risc care însoţesc o
varietate mare de boli cardiovasculare acute, cum ar fi boala coronariană, hipertensiunea, diabetul zaharat, dislipidemiile,
etc.. Afluxul de monocite și mastocite la etapele precoce ale aterosclerozei, determină manifestările mai pronunțate ale inflamației vasculare, în special la pacienții cu tulburări metabolice [1]. Angiogeneza este un element patogenetic important
al aterosclerozei la etape de plăci complicate, împreună cu mastocite și macrofage. CD - 105 este un marker sensibil al
celulelor endoteliale noiformate, un indice efectiv al activării și proliferării microvaselor, nu numai în forme agresive de
cancer, dar și în plăcile aterosclerotice ale vaselor afectate. Procesul de neovascularizație a plăcilor ateromatoase, adesea
începe de la intimă, progresează și favorizează destabilizarea în continuare a plăcilor aterosclerotice (rupturi, hemoragii,
etc.) . De asemenea, anti-MCT (triptaza mastocitară) și CD - 68 demonstrează în mod clar etapele importante patogenetice
si modele de dezvoltare a aterosclerozei si a complicațiilor sale, la pacienţii cu sindromul metabolic. In studiul de faţă, am
analizat distribuția histotopografică a vaselor noiformate ca o caracteristică a angiogenezei, gradul de degranulare a mastocitelor, expresia macrofagelor în diferite tipuri de plăci, în diferite vase arteriale la pacienți cu ateroscleroză și sindromul
metabolic complicat cu ateroscleroza. Noi am încercat să analizăm importanța mastocitelor și macrofagelor, etapelor de
dezvoltare a aterosclerozei, de asemenea criteriile de diagnostic și prognostic. Studiul nostru a inclus 34 de pacienți, care
au decedat de ateroscleroza (nr. = 17) și complicațiile aterosclerotice ale sindromului metabolic (nr. = 17) . Fragmente de
aa. cerebrale (arterele cerebrale medii), aa. carotide, arterele coronare, aorte (toracice și segmente abdominale), aa. renale,
aa. iliace și arterele vertebrale au fost prelevate pentru cercetare în timpul necropsiilor. Fragmentele au fost prelucrate folosind tehnicile histologice uzuale. Determinarea tipurilor de placi a fost bazată pe clasificarea morfologică, macroscopică
și histopatologică ale secțiunilor colorate Hematoxilină-Eozină, histochimice - Impregnare Argentică și Orceină. Pentru a
determina expresia celulelor mastocitare în vasele afectate, am folosit anti-MCT. Macrofagele au fost identificate folosind
CD-68 markerul specific și pentru vasele noiformate - respectiv, prin aplicarea CD-105 (endoglin), care este specific.
Evaluarea rezultatelor sa bazat pe determinarea densității și intensității reacției finale, reflectate în raportul cantitativ al
diferitelor zone ale plăcilor ateromatoase. Mastocitele pozitiv colorate, macrofage și vasele noiformate s-au găsit în mai
multe tipuri de plăci aterosclerotice, în special în adventice și în imediată apropiere a plăcilor și în straturile subendoteliale. Am găsit o corelație statistică între tipul de placa şi datele clinice. Metoda imunohistochimică este eficientă pentru
determinarea mastocitelor, macrofagelor și vaselelor noiformate ale plăcilor aterosclerotice, în mod direct reflectând multe elemente patogenice importante ale aterogenezei la pacienții cu sindrom metabolic.
Cuvinte-cheie: ateroscleroza, sindrom metabolic, angiogeneza, mastocit, macrofag, stabilitatea plăcilor aterosclerotice, sindroamele cardiovasculare acute.
Резюме: Иммуноэкспрессия мастоцитов и макрофагов в ангиогенезе атеросклеробляшек у пациентов
с метаболическим синдромом
Данная статья является результатом наших длительных исследований в области атерогенеза и продолжающихся, на сегодняшний день, поисков ответов на неразрешённые вопросы совместно с Научным Центром по
Изучению Ангиогенеза, Университета Медицины и Фармации им. Виктор Бабеш (Тимишоара, Румыния), результаты которых были представлены на многих национальных, международных симпозиумах и конгрессах. Многочисленные исследования демонстрируют, что повреждение эндотелия является ранним предвестником атеросклероза, которая приводит к повышению проницаемости сосудов, активации мастоцитов, миграции лейкоцитов,
лимфоцитов, макрофагов, адгезии тромбоцитов, пролиферации гладкомышечных клеток сосудов и в конечном
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счете вызывая спазм сосудов и провоспалительный статус. Все выше перечисленные компоненты можно полноправно считать активными патогенетическими участниками атеросклероза и как результат агрегации всех факторов риска сопровождающие широкий спектр сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь
сердца, гипертония, сахарный диабет, дислипидемии и т.д. Приток мастоцитов и моноцитов на ранних стадиях
атеросклеротического процесса приводит к наиболее выраженным проявлениям сосудистого воспаления, особенно у пациентов с метаболическими расстройствами [1]. Важнейшим патогенетическим звеном атеросклероза, в
стадиях осложнённых бляшек, является ангиогенез, на ряду с мастоцитами и макрофагами. CD-105 является чувствительным маркером новообразованых эндотелиальных клеток, эффективным показателем активации и пролиферации микрососудов, не только в агрессивных формах злокачественных опухолей, но и в атеросклеротических
бляшках поражённых сосудов. Процесс неоваскуляризации бляшек, зачастую начинается с интимы, прогрессирует и приводит к дальнейшей дестабилизации атеросклеротических бляшек (интрамуральные кровоизлияния,
разрывы и др.). Также анти-MCT (mast cell tryptase) и CD-68 наглядно демонстрируют важные патогенетические
этапы и закономерности развития атеросклероза и его осложнений у пациентов с метаболическими нарушениями. В нашем исследовании мы проанализировали гистотопографическое распределение новообразованных
сосудов как особенности ангиогенеза, степень дегрануляции мастоцитов, экспрессию макрофагов в различных
типах бляшек, а также разных артериальных сосудов у пациентов с атеросклерозом и метаболическим синдромом
осложненным атеросклерозом. Мы попробовали проанализировать значение мастоцитов и макрофагов, закономерностей развития стадий атеросклероза, наряду с диагностическими и прогностическими особенностями. В
исследование было включено 34 пациента, умерших от атеросклероза (n = 17) и атеросклеротических осложнений метаболического синдрома (n = 17), у которых при вскрытии были взяты для исследований фрагменты мозговых (средние мозговые артерии), сонных артерий, коронарных артерий, аорты (грудной и брюшной отделов)
почечных, подвздошных и позвоночных артерий. Фрагменты были обработаны с помощью стандартных методик.
Определение типа бляшек основывалось на морфологической классификации, а также на основании макроскопической и гистологической картины окрашенных Г.-Э. срезов и гистохимических методов – импрегнирование
серебром и орсеином. Для определения экспрессии мастоцитов в пораженных сосудах мы использовали иммуногистохимическую окраску анти-MCT (mast cell tryptase). Макрофаги были выявлены применяя специфический
маркер CD-68, а новообразованные сосуды – соответственно, CD-105 (Эндоглин), являющийся специфичным.
Оценка результатов была основана на определении плотности и интенсивности окончательной реакции, отраженной в количественном соотношении различных зон атероматозных бляшек. Положительно окрашенные мастоциты, макрофаги и новообразованные сосуды выявлены во многих типах атеросклеротических бляшек, и особенно
в адвентиции, так же обнаружены в непосредственной близости от бляшек и в субэндотелиальных слоях. Мы
обнаружили статистическую корреляцию между типа бляшки и клинических данных. Иммуногистохимический
метод эффективен для определения мастоцитов, макрофагов и новообразованых сосудов атеросклеротических
бляшек и непосредственно отражает многие важные патогенетические звенья атерогенеза у больных с метаболическим синдромом.
Ключевые слова: Атеросклероз, метаболический синдром, ангиогенез, мастоцит, макрофаг, стабильность
атеросклеротической бляшки, острые сердечно-сосудистые синдромы.

Relevance of the problem
Cardiovascular diseases constitute the most common cause of premature death in industrialized countries, accounting for 4.35 million deaths annually in
Europe, and 35% - in the UK [2]. Despite the significant progress made in clinical methods of diagnosis and symptomatic treatment of cardiovascular
diseases and metabolic syndrome, atherosclerosis is
still a leading cause of morbidity and mortality not
only in Moldova, but also worldwide. The leading
role of inflammation in atherogenesis acquired wide
recognition in the scientific community and forced us
to rethink our ideas about the stages of formation of
atherosclerotic plaques.
Atherosclerosis is directly related to symptoms
of cardiovascular diseases and strokes, major consequences of which are death and disability. Atheroscle-

rosis is a polyetiological disease with numerous risk
factors, including smoking, alcohol abuse, hypertension, diabetes, dyslipidemia, and infection. All these
factors involve complex interactions between various
components - inflammation, lipid metabolism, blood
coagulation system, hypoxia, apoptosis and immune
response. The instability of the atherosclerotic plaque
is a relatively independent risk factor for ischemic
stroke [4,5,6,7]. In the absence of atherosclerosis,
normal vessel walls have their microcirculatory bed
limited by an adventitious membrane [8]. Intima of
the newly formed vessels, associated to atherosclerotic plaques, was first studied in 1876 by Koester [9].
In atherosclerotic plaques, angiogenesis allows
the formation of new microvessels, in order to maintain the necessary level of oxygen and nutrients in the
vascular wall [7].

270
The growth of newly formed vessels occurs in areas of atherosclerotic lesions that undergo constant
changes, renovations and are prone to rupture. Some
studies show that the formation of new blood vessels
contributes to growth of atherosclerotic lesions and is
a key factor leading to plaque rupture and destabilization [10,11]. Some of the newly formed blood vessels
are immature and similar to those observed in neovascularization of solid tumors, and, therefore, they
may contribute to the development of hemorrhage in
plaques and subsequent instability [6,8,12]. CD-105
is a homodimeric, integral membrane glycoprotein,
consisting of 90-95 kDa subunits, with disulfide links
[13]. It is a component of transforming growth factor
beta, TGF-β, receptor complex. CD105 appears in angiogenic endothelial cells [14,15].
CD-105 is a sensitive marker for identification of
newly formed blood vessels and, in tumors – their
growth and outcome prediction [16,17].
CD-105 is a specific and sensitive marker for the
evaluation of newly formed vessels in atherosclerotic
plaques [18,19]. Determining the level of circulating
soluble CD-105 sensitive antigens can determine exactly the presence of unstable plaques or their ruptures [20].
The three main types of cells - mast cells, macrophages and T-lymphocytes - usually constitute
the inflammatory cell infiltrates of atherosclerotic
plaques and intercellular substance [21,22].
The immune response is composed of three types
of activated inflammatory cells, which interact simultaneously (V. Anestiadi, V. Nagornev, E. Zota) [23].
Mast cells are formed from stem cells of the bone marrow and circulate freely in the peripheral blood. The
granules of mast cells contain a number of mediators,
such as neutral protease, tryptase, chymase, cathepsin
G, histamine, heparin, a large number of cytokines and
chemokines, tumor necrosis factor (TNF-α), interleukins (IL), vascular endothelial growth factors (VEGF)
and basic fibroblast growth factor (bFGF) [24]. The
infiltration by inflammatory cells of the vessel wall, in
particular the intima, has an important role in the pathogenesis of atherosclerosis development and, probably,
is the main cause of acute cardiovascular syndromes
(e.g. myocardial infarction and stroke). Atherosclerosis is currently regarded as a complex metabolic disorder with progression of chronic inflammatory processes. An important peculiarity is the ability of mast cells
to release their cytoplasmic content (granules) and become active in the extracellular space. Activated mast
cells secrete large amounts of chemotactic molecules,
activators of inflammatory reactions. In addition, these
same mast cells bind nonspecifically to the low density lipoproteins (LDL), which can be phagocytosed
by macrophages and then form foam cells, the main
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cellular component of atherosclerotic lesions (V. Anestiadi, V. Nagornev, E. Zota) [25].
Mast cells have different functions that can modulate the atherogenesis in natural conditions. Mast
cells are crucial in the development of atherosclerotic
plaque. The participation of mast cells in atherogenesis
allows us to really interpret the phenomena associated with clinical manifestations, early diagnostic prospects, to identify therapeutic targets of treatment and
individual prognosis in patients with metabolic syndrome complicated by atherosclerosis. The manifestations of different stages of atherosclerotic plaques, in
different types of arterial vessels, are described incompletely and the expression of markers specific to mast
cells has not been fully studied to date.
We have noted the statistical correlation between
the type of plaque and the clinical data. The immunohistochemical method is effective for determining
mast cells of atherosclerotic plaque and directly reflects the enzymatic activity of mast cell proteases,
some important pathogenetic links of atherogenesis
in patients with metabolic syndrome. The obtained
data can serve as a substrate for further research to
identify potentially valuable and new methods for
early lifetime diagnostics and therapeutic purposes.
Research objective
Microscopic analysis of histotopographical distribution of newly formed blood vessels, the extent
of mast cell degranulation, macrophage expression
in different stages of plaque development, as well as
various types of arterial vessels in patients with arteriosclerosis and metabolic syndrome complicated by
atherosclerosis.
Also, we have analyzed the importance of mast
cells and macrophages, the patterns of development
of atherosclerosis stages, statistical correlations along
with diagnostic and prognostic features.
Material and methods
The evaluation of results was based on the determination of density distribution of staining and
intensity of the final reaction, reflected in the quantitative ratio of the different zones of atheromatous
plaques. Positively stained mast cells were found in
many types of atherosclerotic plaques, especially in
adventitia and in the immediate vicinity of plaques
and in subendothelial layers.
34 patients with atherosclerosis and metabolic
syndrome were investigated. Representatives of all
age groups were among them, but the degree of affection increased after the age of 40. The age ranged
from 44 to 83 years (the average age was 62.8 years).
There were 14 women (41, 2%) and 20 men (the average age constituted 58, 8%), who died of atherosclerosis (no. =17) and atherosclerotic complications of
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the metabolic syndrome (no. =17). Fragments of their
cerebral (middle cerebral arteries), carotid, coronary
arteries, aorta (thoracic and abdominal segments),
renal, iliac and vertebral arteries were collected for
research at autopsy.
The vessel fragments were processed according
to standard procedures (fixed in 10% buffered formalin solution, enclosed in paraffin blocks and 5.4 micrometer thick sections were obtained). The definition
of the plaque type and stage was based on the AHA
(American Heart Association, 1995) morphological
classification [24], taking into account the macroscopic, histological image of the hematoxylin-eosin

stained sections and histochemical methods - silver
and orcein impregnation.
Additional sections of paraffin blocks were processed immunohistochemically. The sections were
deparaffinized, hydrated, and then, the reaction to antigen detection in the PT Link module (DakoCytomation, Denmark) was carried out. The next stage was
the incubation of primary antibodies, using NovoLink
Max Polymer Detection System, and, to visualize the
final reaction, we used 3.3 of diaminobenzidine dihydrochloride, as a chromogen with brown staining. A
more detailed description of the immunohistochemical procedures is presented in Table 1.
Table 1
IHC detection system of mast cells, macrophages and newly formed blood vessels
Concentration

Detection
system

Antigen
retrieval

Incubation
of primary
antibody

Monoclonal
mouse
antihuman,
clone SN6h

1: 10

NovoLink
Max Polymer
Detection
System

Proteinase K,
10 minutes

30 minutes,
indoor
temperature

NeoMarkers
Fremont, CA

Mouse
Monoclonal
Antibody,
clone AA1)

RTU
(concentration
prepared for
use )

NovoLink
Max Polymer
Detection
System

Microwaves,
30 minutes,
pH 6

30 minutes,
indoor
temperature

Dako Glostrup,
Denmark

Monoclonal
mouse
antihuman,
QBEnd 10

1:25

NovoLink
Max Polymer
Detection
System

Microwaves,
30 minutes,
pH 6

30 minutes,
indoor
temperature

Marker

Manufacturer

Clone

CD105
Endoglin

Dako Glostrup,
Denmark

antiMCT
(mast
cell
tryptase)
CD68

CD-105 (Endoglin) was used to determine the
immunohistochemical expression of the endothelium
of newly formed blood vessels, as well as anti-MCT
(mast cell tryptase) for mast cells and CD-68, respectively, for macrophages. All the immunohistochemical
procedures were performed using the DakoAutostainer
Plus (DakoCytomation, Denmark) automated system.
Quantitative analysis: The hot-spot method [26]
is the most effective and frequently used method for
quantitative determination of histological structures.
Using an optical microscope, the areas of interest are
studied at 200× magnification, which corresponds
to the surface of 0.74 mm2. The method consists in
the study of three fields with the highest density of

histological structures (capillaries, cells), and then
re-counting and calculation of the arithmetic mean.
In the statistical analysis, we used the commercial
software SPSS 19.0 and Microsoft Office 2013 (Microsoft Excel Worksheet), as well as x2 and Student
tests, p<0,05.
To investigate the histological specimens and obtain images, we used the microscopes Nikon Eclipse E
600 (Nikon, Japan), Nikon Labothot-2 and Carl Zeiss
Axiolab. All the immunohistochemical investigations
were carried out at the Angiogenesis Research Center
(Timisoara, Romania).
All clinical data and results of lifetime laboratory
tests were used from patients’ medical records.
Тable 2

Biochemical laboratory data of the patients included in the study

Age (average)
Gender (♂/♀)
Blood glucose (mmol/l)
Total cholesterol (mmol/l)

Аtherosclerosis

Metabolic syndrome

63,4
11/6
4,74
6,90

62,2
9/8
16,2
6,01
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Triglycerides (mmol/l)
HDL (mmol/l)
LDL (mmol/l)
Leukocytes (×109/l)
Lymphocytes (%)
Monocytes (%)
Prothrombin (%)
Fibrinogen (g/l)
ESR (mm/hour)

0,86
1,003
1,99
8,42
24,5
7,57
73,6
3,3
17,5

Estimation of results
Initially, to identify the correlation between the
expression of mast cells, macrophages and newly
formed blood vessels, their histotopographic localization and histopathological types of atherosclerotic
plaques, we used the conventional histopathological
classification, in accordance with WHO recommendations.
In order to evaluate the intensity of the reactions,
we used the principle based on the number of positively stained cells and blood vessels, and namely:
negative (denoted by 0), slightly positive with less
than 10% of stained cells (1+), moderately positive
with 11-50% of stained cells (2++), and strongly positive with more than 50% of stained cells (3+++).
The intensity of the final reaction was not taken into
account, because all stained cells showed an intense
reaction, even if they were few and isolated. The
number of mast cells was assessed by two observers
simultaneously, using the arithmetic mean of positive
cells in the three respective fields of view (provided
that they were present).

1,58
1,023
3,29
8,75
26,7
6,21
78,6
5,39
25,5

Statistical analysis: For statistical analysis, the
commercial software Microsoft Office 2013 (Microsoft Excel Worksheet) and Spearman type correlation
tests were used. The statistically significant р<0,05
correlation was taken into account. Correlations were
found between the expression of mast cells, macrophages and newly formed vessels, their histotopographic distribution in the atherosclerotic plaques of
various types of vessels and clinical factors considering the laboratory data.
Results and discussion
The histopathological analysis revealed the existence of three major (conditional) types of atherosclerotic lesions in the two study groups: intermediate lesion (IL), fibrous (formed) plaque (FP), calcified fibrous plaque (and/or complicated) (CFP) in
all studied vessels, which, in turn, were stained with
hematoxylin-eosin, orcein and impregnated with silver. The histopathological evaluation with determination of microscopic stage and type of atherosclerotic
plaques is shown in Table 3.
Table 3

Quantitative distribution of histopathological types of atherosclerotic plaques

Group
1 (А)
Group
2
(МS)
Total

Type of
lesion /
artery

Cerebral
arteries

Carotid
arteries

Aorta

Coronary
arteries

Renal
arteries

Iliac
arteries

Vertebral
arteries

Total of
plaque
types

IL
FP
CFP
IL
FP
CFP
IL
FP

5
9
3
2
10
5
7
19

2
7
8
0
10
7
2
17

0
7
10
0
11
6
0
18

5
7
5
2
13
2
7
20

5
7
5
2
13
2
7
20

2
10
5
0
10
7
2
20

0
4
1
0
12
0
0
16

19
51
36
6
79
29
25
130

CFP

8

15

16

7

7

12

1

66

IL – intermediate lesion, FP – fibrous plaque, CFP – calcified fibrous plaque.

The final, positive, immunohistochemical reaction to anti-MCT manifested itself as staining in the
form of granular cytoplasmic pattern, limited by mast
cells (some of them with degranulation). The ratio of

expression of anti-MCT and macrophages, with histotopographic distribution at plaque level, is shown in
Figures 1 and 2.

Științe Medicale

273

Figure 1. Histotopographic expression of mast cells in atherosclerotic plaques of various types of vessels

Figure 2. Histotopographic expression of macrophages in atherosclerotic plaques of various types of vessels

a

b

c

d

e

f

g

h

Picture 1. Aortic atherosclerotic plaque (calcified fibrous plaque). Hematoxylin-eosin staining (a); Orcein
staining (b); Staining - silver impregnation (c); positively stained (anti-MCT) mast cells in endothelium (d);
positively stained (anti-MCT) mast cells in subendothelium (e); positively stained (anti-MCT) mast cells in
close proximity to the area of calcification (f); positively stained (anti-MCT) mast cells in proximity
to adventitia in plaque site (g) and aloof from it (h).
Original magnification 100x and 400x
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a

b

e

c

f

d

g

Picture 2. Atherosclerotic carotid plaque (calcified fibrous plaque). Hematoxylin-eosin staining (a); Orcein
staining (b); Staining - silver impregnation (c); positively stained (anti-MCT) mast cells in fibrous plaque
(d); calcified focus in the carotid artery (e); degranulated, positively stained mast cell near calcification
focus (f); positively stained (anti-MCT) mast cells in close proximity to the area of calcification (g).
Original magnification 100x and 400x

a

d

b

e

c

f

Picture 3. Complicated atherosclerotic carotid plaque (fibrous plaque) – moderately and intensively
positive CD-105-stained endothelium (a, b, c,); Complicated aortic atherosclerotic plaque (fibrous plaque)
– many newly formed blood vessels and intensively positive CD-105-stained endothelium (d, e, f). CD-105
staining. Original magnification 100x and 400x
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c

b

a

d

e

Picture 4. Complicated atherosclerotic carotid plaque (calcified fibrous plaque) – moderately, positively CD105-stained endothelial cells with a tendency to form plexus and capillaries (a, b, c, d, e). CD-105 staining.
Original magnification 400x and 1000x
Conclusion
In this study, we have shown the existence of
differential expression of anti-MCT, CD-68 and CD105 (Endoglin) in different types of atherosclerotic
lesions and different types of vessels, in association
with histotopographic distribution.
The data obtained confirm the theory of evolution
and the pathogenetic mechanisms of atherogenesis.
Despite these assertions, today there are still many
unresolved scientific and clinical problems.
For comparison, one can cite as an example the
angiogenesis of tumor processes, in which mast cells
and macrophages, likewise in the formation of atherosclerotic plaques, are involved in neovascularization
(only discussing general mechanisms, functions and
pathophysiological components).
Anti-MCT and CD-68 are selective markers for
mast cells, macrophages, which are important components of the immune processes in the initiation,
proliferation and differentiation of cells in atherosclerotic lesions. In addition to T-lymphocytes and
macrophages, other immune effector cells are also involved in atherosclerotic lesions, while lymphocytes,
macrophages prevail over mast cells, which perform
an important function in the development of atherosclerotic plaque in different vessels, explained by
production of large quantities of proteases, including
those produced by macrophages, with their accumulation in the necrotic nucleus of the plaque.

The factors produced by mast cells and macrophages may contribute to the destruction of the
intercellular matrix and cause an additional modification of LDL. Most of the studied vessels were
positively anti-MCT- and CD-68- stained in the endothelium, atherosclerotic plaque, tunica media and
adventitia, as well as in vasa vasorum.
Obviously, the endothelial cells (EC), mast cells,
macrophages and lymphocytes are effector cells,
involved in atherogenesis with development of atherosclerotic plaques in patients with atherosclerosis
and MS. Mast cells regulate the behavior of SMC
(smooth muscle cells), most likely through their
secreted mediators. The collagen fibers, produced
by SMC, may prevent ruptures of atherosclerotic
plaques. Nevertheless, the chymase inhibits mast cell
proliferation and collagen synthesis of SMC, thereby
decreasing the stability of the plaque. The action of
mast cell proinflammatory cytokines, such as TNF-α,
induces the expression of SMC protease. TNF-α-positive mast cells, MMP-cysteine cathepsin - positive
SMC proteases, together with macrophages, suggest
a regulatory role in the expression of cellular mediators, mast cell proteases in SMC activation in sites of
atherosclerotic plaque rupture. Localization of mast
cells and macrophages in the vessel wall, particularly perivascularly and in intima, assumes an important role in the pathogenesis of atherosclerosis and,
perhaps, is the major cause of acute cardiovascular
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diseases (myocardial infarction and cerebral stroke,
in particular).
The role of angiogenesis in the development of
atherosclerosis is probably complex and depends on
the stage of the pathological process. The development of microvessels in atheromatous plaques is the
result of neovascularization; these newly formed capillaries are fragile and prone to rupture with hemorrhage. Fibrin deposits in the plaques, the formation
of hemosiderin and the beginning of immune inflammation are evidence of bleeding within atheromatous
lesions. The importance of angiogenesis in the destabilization and destruction of atherosclerotic plaques
remains an unresolved issue, but some of the recent
judgment on the underlying causes of plaque instability can lead to a new, promising interpretation of
atherogenesis in general.
Patterns of development of atherosclerotic plaques
(stability or instability) depend, to great extent, on the
angiogenesis of the atherosclerotic process. Our results show that the comparative immunohistochemical method using vascular markers demonstrates the
important pathogenetic aspects in the formation of
atherosclerotic plaques. Mast cells and macrophages, as well as other immunocompetent cells, play an
important role in the development of atherosclerotic plaques and, last but not least, in the angiogenesis
process. The question arises whether the inhibition
of angiogenesis could be a therapeutic target in atherosclerosis or how it can be used in the metabolic
syndrome. Available data indicate that antiangiogenic
therapy may have a potential impact on the development of neointima in atherosclerotic lesions, and side
effects and exposure to harmful factors are likely to
inhibit the endothelium function and regeneration.
These assertions are supported by scientific data obtained by many laboratories, which demonstrate that
VEGF has a protective effect on the endothelium of
the arteries. Recent clinical studies of VEGF inhibitor antibodies, when using Bevacizumab (Avastin) in
malignant tumors, indicate that up to 5% of all patients receiving Avastin may have an increased risk of
thromboembolism, including acute stroke, myocardial infarction and deep phlebothrombosis. These data
suggest that endogenous VEGF may play a certain
atheroprotective role in vascularization. The plurality of VEGF biologically important functions and the
integrity of vascular endothelium functions are solid
arguments that currently limit any antiangiogenic approaches for the treatment of cardiovascular diseases.
CD-105 is a valuable marker of angiogenesis of
atherosclerotic plaques, intimal arteries and adventitial vessels, an indicator of the degree of variation in
the pathological development of atherosclerosis - the
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factors that may be important in introducing modern
methods of research, diagnosis, treatment and prognosis of these diseases.
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5HFRPDQGăULSHQWUXDXWRUL

1. Revista „%XOHWLQXO$FDGHPLHL GH ùWLLQĠH D 0ROGRYHL ùWLLQĠH 0HGLFDOH´ HVWH R HGLĠLH úWLLQĠL¿Fă SHULRGLFă vQ FDUH VXQW SXEOLFDWH DUWLFROH úWLLQĠL¿FH GH YDORDUH
IXQGDPHQWDOăúLDSOLFDWLYăvQGRPHQLXOPHGLFLQHLDOHDXWRULORUGLQĠDUăúLGHSHVWHKRWDUHLQIRUPDĠLLGHVSUHFHOHPDLUHFHQWHQRXWăĠLvQúWLLQĠDúLSUDFWLFDPHGLFDOăLQYHQĠLL
úL EUHYHWH REĠLQXWH WH]H VXVĠLQXWH SHQWUX WLWOXO GH GRFWRU úL GH GRFWRU KDELOLWDW VWXGLL GH FD]XUL FOLQLFH UHFHQ]LL GH FăUĠL úL UHYLVWH UHIHUDWH GLQ OLWHUDWXUD GH VSHFLDOLWDWH
FRUHVSRQGHQĠH RSLQLLVXJHVWLLVFULVRUL 
0DWHULDOHOHFHVHWULPLWSHQWUXSXEOLFDUHODUHGDFĠLDUHYLVWHL„%XOHWLQXO$FDGHPLHLGHùWLLQĠHD0ROGRYHLùWLLQĠH0HGLFDOH´YRULQFOXGHYDULDQWDGDFWLORJUD¿DWă
ODGRXăLQWHUYDOHFXPăULPHDFDUDFWHUHORUGHSXQFWHSHRVLQJXUăIDĠăDIRLLvQWUXQVLQJXUH[HPSODU FXYL]DFRQGXFăWRUXOXLLQVWLWXĠLHLvQFDUHDIRVWHODERUDWăOXFUDUHD
UHVSHFWLYăFRQ¿UPDWăSULQúWDPSLODURWXQGă úLGRXăUHFHQ]LLODDUWLFROYHUVLXQHDHOHFWURQLFăSH&'vQIRUPDW0LFURVRIW:RUG
0DQXVFULVHOHvQVRĠLWHGHRFHUHUHGHSXEOLFDUHGLQSDUWHDDXWRULORUYRU¿SUH]HQWDWHODUHGDFĠLDUHYLVWHLSHDGUHVD0'&KLúLQăXEGùWHIDQFHO0DUH et.
ELURXOWHO
1XYRU¿SULPLWHSHQWUXSXEOLFDUHDUWLFROHFHDXDSăUXWvQDOWHSXEOLFDĠLLPHGLFDOH
8QDúLDFHHDúLSHUVRDQăSRDWHVăSXEOLFHvQSDJLQLOHUHYLVWHL SRDWH¿DXWRUVDXFRDXWRU QXPDLPXOWGHWUHLDUWLFROH
$UWLFROHOHYRUFXSULQGHvQRUGLQHDUHVSHFWLYăXUPăWRDUHOHHOHPHQWH
D WLWOXOFRQFLVUHÀHFWkQGFRQĠLQXWXOOXFUăULL
E QXPHOHúLSUHQXPHOHFRPSOHWDOHDXWRUXOXLWLWOXULOHSURIHVLRQDOHúLúWLLQĠL¿FHGHQXPLUHDLQVWLWXĠLHLXQGHDFWLYHD]ăDXWRUXO
F LQWURGXFHUHPDWHULDOHúLPHWRGHUH]XOWDWHGLVFXĠLLúLFRQFOX]LLELEOLRJUD¿H
G UH]XPDWHOHvQOLPELOHURPkQăHQJOH]ăúLUXVăFXWLWOXOWUDGXV REOLJDWRULX 
H UHIHULQĠHOHELEOLRJUD¿FHFDUHYRULQFOXGHREOLJDWRULXDXWRULL QXPHOHúLLQLĠLDODSUHQXPHOXL WLWOXODUWLFROXOXLFLWDW vQOLPEDRULJLQDOă UHYLVWD FXSUHVFXUWDUHD
LQWHUQDĠLRQDOă DQXODSDULĠLHLYROXPXOQXPăUXOSDJLQLORU(['HYDQH\(-Esophagectomy for achalasia: patient selection and clinical experience$QQ7KRUDF6XUJ
  
'LPHQVLXQLOHWH[WHORU LQFOXVLYELEOLRJUD¿D QXYRUGHSăúLSDJLQLSHQWUXXQUHIHUDWJHQHUDOSDJLQLSHQWUXRFHUFHWDUHRULJLQDOăSDJLQLSHQWUXRSUH]HQWDUH
GHFD]SDJLQăSHQWUXRUHFHQ]LHSDJLQăSHQWUXXQUH]XPDWDOXQHLOXFUăULSXEOLFDWHSHVWHKRWDUHOHUHSXEOLFLL'LPHQVLXQHDXQHL¿JXULVDXDXQXLWDEHOYD¿GHFHOPXOW
SDJLQăWLS$LDUQXPăUXOWDEHOHORUúLDO¿JXULORUGLQWH[WYD¿GHFHOPXOWMXPăWDWHPLQXVXQXGLQQXPăUXOSDJLQLORUGDFWLORJUD¿DWH
)RWRJUD¿LOHGHVHQHOHYRU¿GHFDOLWDWH¿LQGSUH]HQWDWHvQRULJLQDO VDXVFDQDWHODRUH]ROXĠLHGHGSLvQIRUPDW7,)) 
$UWLFROHOHFHQXFRUHVSXQGFHULQĠHORUPHQĠLRQDWHYRU¿UHWXUQDWHDXWRULORUSHQWUXPRGL¿FăULOHQHFHVDUH
5HGDFĠLDQXSRDUWăUăVSXQGHUHSHQWUXYHULGLFLWDWHDPDWHULDOHORUSXEOLFDWH
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Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɞɥɹɚɜɬɨɪɨɜ
 ɀɭɪɧɚɥ Äȼɟɫɬɧɢɤ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɇɚɭɤ Ɇɨɥɞɨɜɵ  Ɇɟɞɢɰɢɧɚ Ä ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɵɦ ɢɡɞɚɧɢɟɦ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ ɦɨɥɞɚɜɫɤɢɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɧɨɜɨɫɬɹɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹɯ
ɢ ɩɚɬɟɧɬɚɯ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɪɟɰɟɧɡɢɢ ɤɧɢɝ ɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɫɵɥɤɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ
ɦɧɟɧɢɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɩɢɫɶɦɚ 
ɆɚɬɟɪɢɚɥɵɞɥɹɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹɜɪɟɞɚɤɰɢɸÄȼɟɫɬɧɢɤɚȺɤɚɞɟɦɢɢɇɚɭɤɆɨɥɞɨɜɵɸɆɟɞɢɰɢɧɚÄɜɩɟɱɚɬɧɨɦɜɢɞɟ ɲɪɢɮɬ7LPHV1HZ5RPDQ
ɩɭɧɤɬɨɜɢɧɬɟɪɜɚɥɚɧɚɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɥɢɫɬɚ ɜɞɜɭɯɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯɧɚɨɞɧɨɦɫɩɨɞɩɢɫɶɸɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɧɚɭɱɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɜɤɨɬɨɪɨɦɜɵɩɨɥɧɟɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɡɚɜɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟɤɪɭɝɥɨɣɩɟɱɚɬɶɸɫɞɜɭɦɹɪɟɰɟɧɡɢɹɦɢɧɚɫɬɚɬɶɸɚɬɚɤɠɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɜɟɪɫɢɹɧɚ&'ɞɢɫɤɟɜ0LFURVRIW:RUG
Ɋɭɤɨɩɢɫɢɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɵɟɩɪɨɫɶɛɨɣɨɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɨɬɥɢɰɚɚɜɬɨɪɨɜɛɭɞɭɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɪɟɞɚɤɰɢɸɩɨɚɞɪɟɫɭ0'Ʉɢɲɢɧɟɜɛɭɥɒɬɟɮɚɧɱɟɥ
Ɇɚɪɟɨɮɢɫɬɟɥ
ɇɟɛɭɞɭɬɩɪɢɧɹɬɵɤɢɡɞɚɧɢɸɫɬɚɬɶɢɤɨɬɨɪɵɟɩɨɹɜɢɥɢɫɶɢɜɞɪɭɝɢɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɠɭɪɧɚɥɚɯ
Ɉɞɢɧɢɬɨɬɠɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɛɵɬɶɚɜɬɨɪɨɦɥɢɛɨɫɨɚɜɬɨɪɨɦɧɟɛɨɥɟɟɱɟɦɜɯɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯɪɚɛɨɬɚɯ
ɋɬɚɬɶɢɞɨɥɠɧɵɫɨɞɟɪɠɚɬɶɜɫɟɛɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɚ ɤɪɚɬɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɬɚɬɶɢɨɬɪɚɠɚɸɳɟɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɚɛɨɬɵ
ɛ ɩɨɥɧɨɟɢɦɹɢɮɚɦɢɥɢɹɚɜɬɨɪɚ ɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɭɱɟɧɵɟɡɜɚɧɢɹɧɚɡɜɚɧɢɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɝɞɟɪɚɛɨɬɚɟɬɚɜɬɨɪ
ɜ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɢɜɵɜɨɞɵɫɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɝ ɫɬɚɬɶɢɞɨɥɠɧɵɫɨɞɟɪɠɚɬɶɪɟɡɸɦɟɧɚɪɭɦɵɧɫɤɨɦɪɭɫɫɤɨɦɢɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɚɯɜɦɟɫɬɟɫɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɵɦɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɞ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɵɟɫɫɵɥɤɢɞɨɥɠɧɵɜɤɥɸɱɚɬɶɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɢɦɹɚɜɬɨɪɚɧɚɡɜɚɧɢɟɫɬɚɬɶɢ ɧɚɹɡɵɤɟɨɪɢɝɢɧɚɥɚ ɧɚɡɜɚɧɢɟɠɭɪɧɚɥɚɉɪɢɦɟɪ'HYDQH\(-
(VRSKDJHFWRP\IRUDFKDODVLDSDWLHQWVHOHFWLRQDQGFOLQLFDOH[SHULHQFH$QQ7KRUDF6XUJ  S
Ɋɚɡɦɟɪɬɟɤɫɬɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɫɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟɞɨɥɠɟɧɩɪɟɜɵɲɚɬɶɫɬɪɚɧɢɰɞɥɹɨɛɳɟɣɫɬɚɬɶɢɫɬɪɚɧɢɰɞɥɹɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɫɬɪɚɧɢɰɞɥɹɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯɫɥɭɱɚɟɜɨɞɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɞɥɹɪɟɰɟɧɡɢɣɨɞɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɞɥɹɪɟɡɸɦɟɪɚɛɨɬɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢɫɬɪɚɧɵɊɚɡɦɟɪ
ɪɢɫɭɧɤɚɢɥɢɬɚɛɥɢɰɵɧɟɞɨɥɠɟɧɩɪɟɜɵɲɚɬɶɫɬɪɚɧɢɰɵɮɨɪɦɚɬɚȺɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɚɛɥɢɰɢɪɢɫɭɧɤɨɜɜɬɟɤɫɬɟɛɭɞɟɬɧɟɛɨɥɟɟɩɨɥɨɜɢɧɵɱɢɫɥɚɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɯ
ɫɬɪɚɧɢɰ
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢɢɪɢɫɭɧɤɢɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɨɪɢɝɢɧɚɥɟ ɢɥɢɨɬɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟɫɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦɬɨɱɟɤɧɚɞɸɣɦɜɮɨɪɦɚɬɟ7,)) 
ɋɬɚɬɶɢɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɭɤɚɡɚɧɧɵɦɜɵɲɟɛɭɞɭɬɜɨɡɜɪɚɳɟɧɵɚɜɬɨɪɚɦɞɥɹɞɨɪɚɛɨɬɤɢ
Ɋɟɞɚɤɰɢɹɧɟɧɟɫɟɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɊȿȾȺɄɐɂɈɇɇȺəɄɈɅɅȿȽɂə

5HFRPPHQGDWLRQVIRUDXWKRUV
7KHVFLHQWL¿FMRXUQDO³%XOOHWLQRI$FDGHP\RI6FLHQFHVRI0ROGRYD0HGLFDOVFLHQFHV´LVDSHULRGLFDOVFLHQWL¿FHGLWLRQSXEOLVKHVDUWLFOHVZLWKIXQGDPHQWDODQG
DSSOLFDWLYHYDOXHVLQPHGLFDOGRPDLQRIWKHFRXQWU\DQGIRUHLJQDXWKRUVLQIRUPDWLRQFRQFHUQUHFHQWQHZVRIPHGLFDOSUDFWLFHDQGVFLHQFHREWDLQHGLQYHQWLRQZLWKSDWHQW
'3KLODQGGUWKHVHVFOLQLFDOFDVHVMRXUQDODQGERRNUHYLHZVVFLHQWL¿FUHYLHZVRULJLQDOUHVHDUFKUHVXOWV RSLQLRQVXJJHVWLRQOHWWHUV 
7KHPDWHULDOVDUHVHQWWRWKHUHGDFWLRQIRUSXEOLVKLQJLQWR³%XOOHWLQRI$FDGHP\RI6FLHQFHVRI0ROGRYD0HGLFDOVFLHQFHV´ZLOOLQFOXGHSULQWHGSDSHUOLQH
WROLQHVSDFLQJ)RQW7LPHV1HZ5RPDQLQRQHH[HPSODU XQGHUVLJQE\WKHWRSPDQDJHURIWKHLQVWLWXWLRQZHUHZDVHODERUDWHGWKHUHVSHFWLYHZRUNFRQ¿UPHGE\URXQG
VWDPS DQGUHYLHZVE\DUWLFOHHOHFWURQLFYHUVLRQRQ&'LQIRUPDW0LFURVRIW:RUG
7KHPDQXVFULSWDFFRPSDQLHGE\SXEOLFDWLRQDSSOLFDWLRQIURPWKHDXWKRUVZLOOEHSUHVHQWHGDWWKHUHGDFWLRQRIWKHMRXUQDORQWKHDGGUHVV0'&KLVLQDX
EG6WHIDQFHO0DUHUGÀRI¿FHWHO
,WLVQRWSHUPLWWHGWKHDUWLFOHVSXEOLVKHGLQDQRWKHUMRXUQDO
2QHSHUVRQFRXOGEHQRWDXWKRU RUFRDXWKRU PRUHWKDQLQWKUHHDUWLFOHV
5HTXLUHPHQWVVXEPLVVLRQVIRUSRVWLQJRQWKHPDJD]LQH
D 7KHWLWOHRIWKHDUWLFOHFRQFLVHDQGUHÀHFWLQJWKHZRUNFRQWHQFH
E 7KHFRPSOHWHQDPHVDQGLQLWLDOVRIDXWKRUVSURIHVVLRQDODQGVFLHQWL¿FWLWOHVQDPHRILQVWLWXWLRQZHUHWKHDXWKRUVDFWLYDWHV
F ,QWURGXFWLRQPDWHULDOVPHWKRGVUHVXOWVGLVFXVVLRQFRQFOXVLRQELEOLRJUDSK\
G 6XPPDU\LQ5RPDQLDQ(QJOLVKDQG5XVVLDQLQFOXGLQJWKHREOLJDWRU\WUDQVODWHGWLWOH
H %LEOLRJUDSK\ZLOOLQFOXGHREOLJDWRU\$XWKRUV IDPLO\QDPHVLQLWLDOVRIWKH¿UVWQDPH WLWOHRIWKHFLWHGDUWLFOH LQRULJLQDOODQJXDJH WKHMRXUQDO ZLWKLQWHUQDWLRQDO
DEEUHYLDWLRQ DJHHGLWLRQYROXPHSDJHQXPEHUV(['HYDQH\(-(VRSKDJHFWRP\IRUDFKDODVLDSDWLHQWVHOHFWLRQDQGFOLQLFDOH[SHULHQFH$QQ7KRUDF6XUJ  

7H[WGLPHQVLRQV LQFOXVLYHELEOLRJUDSK\ PXVWEHWLOOSDJHVIRUJHQHUDOUHYLHZSDJHVIRURULJLQDOUHVHDUFKDUWLFOHVSDJHV±FDVHSUHVHQWDWLRQRQHSDJH
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