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RELAŢIA DINTRE ENDOMETRIOZĂ ŞI CANCERUL OVARIAN

M.E. Căpîlna *, B. Szabo*,  B. Moldovan**

*Clinica de Obstetrică-Ginecologie I, UMF Târgu-Mureş
**Spitalul “Sfântul Constantin” Braşov

Rezumat

Endometrioza este suspectată în a juca un rol în etiologia cancerului ovarian. Acest referat general
abordează paralelismul şi relaţiile specifice existente între endometrioză şi cancerul ovarian din punct de vedere al
factorilor de risc, al datelor histologice, al alteraţiilor genetice regăsite în ambele patologii, şi al activării aberante
a mecanismelor oncogene şi antiapoptotice. În acest scop, am realizat o căutare în baza de date Pubmed pentru
toate articolele publicate în limba engleză, folosind ca şi cuvinte-cheie ‘’endometrioză’’, ‘’cancer ovarian’’, ‘’cancer
ginecologic’’ şi ‘’patogenie’’. Ca rezultat, studiile publicate sugerează faptul că tumorile ovariene pot proveni din
mai mult de o singură sursă potenţială, endometrioza fiind una din aceste surse. În concluzie, prin înţelegerea
mecanismelor de dezvoltare a endometriozei şi prin elucidarea patogeniei şi patofiziologiei sale vom putea contribui
la prevenirea cancerului ovarian asociat endometriozei şi la dezvoltarea unor terapii eficiente.

Abstract: The relationship between endometriosis and ovarian cancer

Endometriosis has been suspected of playing a role in the etiology of ovarian cancer. This systematic
review addresses the parallels and specific relationship of endometriosis and ovarian cancer regarding risk factors,
histological data, genetic alterations, and aberrant activation of oncogenic and antiapoptotic pathways. In this
regard, we have performed a Pubmed search looking for all articles in English, using as key words “endometriosis”,
“ovarian cancer”, “gynecologic cancer”, “pathogenesis”. As a result, the evidence of the published studies suggests
that ovarian tumors can arise from more than one potential source, endometriosis being one of these sources. In
conclusion, understanding the mechanism of the development of endometriosis and elucidating its pathogenesis
and pathophysiology are intrinsic to the prevention of endometriosis associated ovarian cancer and the search for
effective therapies.

Key words: endometriosis, ovarian cancer

INTRODUCERE

Endometrioza reprezintă o patologie
ginecologică relativ frecvent întîlnită. Pe lângă faptul
că produce durere pelvină şi infertilitate, endometrioza
este asociată cu anumite tipuri de cancere
ginecologice. Potenţialul degenerării neoplazice a
implantelor endometriozice a fost intens dezbătut în
ultimii ani din punct de vedere epidemiologic, biologic
sau clinic (1-3). Endometrioza este considerată o
patologie benignă, dar care prezintă anumite trăsături

caracteristice malignităţii, cum ar fi potenţialul de a
progresa, de a invada, dezvoltarea ei estrogen-
dependentă, potenţialul de a recidiva şi tendinţa de a
metastaza (1). Deşi endometrioza nu poate fi
considerată o stare pre-canceroasă, date
epidemiologice, histologice sau moleculare sugerează
că endometrioza poate avea un potenţial malign.

La 3 ani după ce Sampson a descris pentru
prima data endometrioza, tot el a susţinut că
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adenocarcinomul ovarian poate proveni din ţesut
endometriozic benign existent la nivelul ovarului (2).
Criteriile lui Sampson de dezvoltare a unui
adenocarcinom din endometrioză ovariană includeau:
1) coexistenţa carcinomului şi a endometriozei în
acelaşi ovar; 2) prezenţa unui ţesut asemănător
stromei endometriale înconjurînd glandele epiteliale
caracteristice; şi 3) excluderea unei alte tumori
maligne metastazante în ovar. În 1953, Scott a susţinut
teoria, adăugând pe lângă criteriile lui Sampson,
cerinţa de a demonstra morfologic o continuitate între
endometrioză şi ţesutul canceros (3). De atunci, au
apărut numeroase studii ce descriu apariţia a diferite
tipuri de tumori maligne cu originea în implanturi
endometriozice genitale sau extra-genitale.

Acest referat general abordează paralelismul
şi relaţiile specifice existente între endometrioză şi
cancerul ovarian din punct de vedere al factorilor de
risc, al datelor histologice, al alteraţiilor genetice
regăsite în ambele patologii, şi al activării aberante a
mecanismelor oncogene şi antiapoptotice.

1. DATE EPIDEMIOLOGICE

Incidenţa exactă a endometriozei este
necunoscută , deoarece un diagnostic corect
presupune o intervenţie chirurgicală şi, chiar şi atunci,
depinde de indicaţiile şi tipul intervenţiei, precum şi
de rigurozitatea şi familiarizarea chirurgului cu diferite
aspecte clinice ale endometriozei. Corelaţiile specifice
şi asemănările epidemiologice dintre endometrioză şi
cancerul ovarian au fost îndelung studiate. Se
sugerează un mecanism comun de apariţie a celor
două patologii pe baza unor date epidemiologice
comune, cum ar fi efectul protector al ligaturii tubare,
al histerectomiei, al contraceptivelor orale, al
numărului de sarcini şi al lactaţiei; şi un risc crescut
legat de infertilitate, menarhă precoce, menopauză
tardivă şi nuliparitate (1,4,5).

Prevalenţa cancerului ovarian dezvoltat la
femeile cu endometrioză este mai mare comparativ
cu cazurile sporadice de cancer ovarian apărute în
populaţia generală. Câteva studii au investigat riscul
apariţiei unui cancer ovarian la pacientele cu
endometrioză.

Astfel, Ness (6) a analizat 5207 paciente cu
infertilitate şi 7705 femei-control, sumând 8 studii
realizate în SUA, Danemarca, Australia şi Canada,
căutînd o corelaţie între infertilitate şi cancerul de
ovar. Endometrioza a fost corelată cu un risc relativ
de 1.73 (odds ratio OR). Singurul tip de infertilitate
deasemenea corelat cu cancerul ovarian a fost
infertilitatea de cauză inexplicabilă (OR 1.5), o
patologie în care studiile hormonale sugerează o
legătură strânsă cu endometrioza (7).

Brinton (8) a investigat 20686 femei
spitalizate în Suedia cu un diagnostic de endometrioză
între 1969 şi 1983, cu o perioadă de urmărire medie
de 11.4 ani. În acest lot, analizând Registrul Naţional
de Cancer din Suedia, au fost depistate 738 de femei
cu afecţiuni maligne, din care 29 de cancere ovariene.
Calculul statistic a demonstrat un risc relativ de 1.2
pentru o patologie malignă în general, de 1.9  pentru
cancerul ovarian şi de 1.3 pentru cel de sân. Riscul
relativ de cancer ovarian pentru femeile urmărite
peste 10 ani creşte la 2.5, iar riscul cel mai crescut a
fost reprezentat de femeile cu cea mai lungă istorie
de endometrioză - de 4.2. Borgfeldt (9) publică
rezultate similare pe un lot de 28163 de paciente
spitalizate, calculând un risc relativ de cancer ovarian
de1.3 la pacientele cu endometrioză.

Mai multe studii retrospective realizate în
Japonia (10) sugerează în plus o asociere între
endometrioză şi un risc crescut de cancer ovarian.
Un alt studiu prospectiv (11) demonstrează că, pe
parcursul unei perioade de urmărire de 17 ani a unui
lot de 6398 paciente cu endometrioame ovariene, au
fost identificate 46 de cancere ovariene, calculându-
se un risc relativ de apariţie a cancerului de ovar
semnificativ mai ridicat, de 8.95. Vârsta avansată
(peste 40 ani)  şi dimensiumea endometrioamelor
(peste 9 cm) au reprezentat în plus factori
independenţi de prognostic legaţi de dezvoltarea unui
cancer ovarian. Acest studiu însă nu a luat în
considerare pacientele cu endometr ioză
extraovariană.

Există alte studii ce nu susţin corelaţia
endometrioză - cancer ovarian. Astfel, lotul studiat
de Olson (12) cuprindea 37434 femei în
postmenopauză, din care au fost selectate un lot de
1392 paciente care au raportat un diagnostic de
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endometrioză în antecedente. După o perioadă de
urmărire în medie de 13 ani, nu a fost depistat un risc
crescut pentru cancerul ovarian sau mamar. Însă
puterea statistică a acestui studiu este redusă prin
incidenţa scăzută a cazurilor de cancer ovarian - doar
3 - în lotul analizat. În plus, cazurile de endometrioză
nu au fost confirmate medical, iar, deoarece toate
femeile din lot se aflau  în menopauză, este posibil ca
pacientele mai tinere să fi dezvoltat deja un cancer
ovarian şi să fi decedat. Un alt studiu (13) a investigat
relaţia dintre infertilitatea cauzată de endometrioză
şi cancerul ovarian pe un lot de 3800 paciente
investigate pentru infertilitate. Au fost depistate 11
neoplazii ovariene, dar nici una la pacientele cu
endometrioză. Valoarea statistică a studiului este
limitată delotul mic.

În concluzie, studiile epidemiologice au
demonstrat rezultate contradictorii, neconcludente în
ceea ce priveşte o posibilă corelaţie între
endometrioză şi cancerul de ovar.

2. DATE HISTOLOGICE

Analiza reciprocă a  prevalenţei
endometriozei la pacientele cu cancere ovariene
susţine corelaţia dintre cele 2 patologii.

Într-o sinteză (1) a 29 studii legate de
prevalenţa endometriozei la pacientele cu cancere
ovariene, au fost constituite 3 grupuri distincte de
analiză statistică: unul în care au fost incluse studiile
ce demonstrează dovezile histologice ale transformării
endometriozei ovariene în cancer după definiţia lui
Sampson (2); al doilea incluzând cancere ovariene
cu endometrioză în acelaşi ovar; şi al treilea incluzând
cancere ovar iene cu endometr ioză pelvină
concomitentă. Al doilea grup a fost considerat ca cea
mai bună estimare a prezenţei endometriozei în diferite
subtipuri histologice de adenocarcinoame ovariene,
decelându-se o prevalenţă de 4.5% în tipul seros, de
1.4% în cel mucinos, de 35.9% în cel cu celule clare
şi de 19% în cele endometrioide. A fost calculată o
prevalenţă a cancerului ovarian de 0.9% din toate
cazurile de endometrioză, şi de 2.5% la cazurile de
endometrioză ovariană. Transformarea malignă a
endometriozei extraovariene este estimată a
reprezenta 25% din cazurile totale de transformare

malignă a endometriozei; dintre aceste cazuri de
transformare malignă extraovariană, 80% sunt
reprezentate de subtipul endometrioid (1).

Şi Heaps (14) analizând 165 de cazuri
publicate de transformare malignă a endometriozei
raportează un procent de 80% dintre ele provenind
din endometrioză ovariană. Frecvenţa globală de
transformare malignă a endometriozei a fost estimată
a fi cuprinsă între 0.3 şi 0.8%.

Analizând histologic 22 de cazuri de
adenocarcinom ovarian endometrioid, Valenzuela (15)
găseşte 3 cazuri de endometrioză definite prin criteriile
lui Sampson (2). Alte studii histopatologice depistează
leziuni maligne la 5 până la 10% din leziunile
endometriozice ovariene (16,17).

Subtipurile endometrioid (până la 60% dintre
cazurile de neoplazii ovariene) şi cu celule clare (până
la 15%) predomină la pacientele cu leziuni
endometriozice concomitente, în proporţii mai ridicate
decât la pacientele cu cancere ovariene în general
(10-20% şi respectiv 3-10%), demonstrând relaţia
distinctă, dar nu exclusivă, dintre endometrioză şi
cancerul ovarian cu celule clare sau endometrioid
(18).

Sainz de la Cuesta (19) a depistat focare de
endometrioză la 40% din pacientele cu
adenocarcinoame ovariene de tip endometrioid sau
cu celule clare în stadiul I, circa 1/3 dintre acestea
având originea în interiorul focarelor de endometrioză.
Rezultate similare au fost raportate la 21-54% dintre
tumorile ovariene endometrioide sau cu celule clare
şi între 3.5-9% din tumorile seroase, mucinoase sau
de alt tip (20-23).

Transformarea malignă a endometriozei a
fost demonstrată şi extraovarian. Majoritatea acestor
tumori sunt localizate la nivelul septului recto-vaginal,
dar alye localizări descrise au inclus vulva, vaginul,
colul uterin, corpul uterin (adenomioză), trompele
uterine, vezica urinară, parametrul, ligamentele utero-
sacrate, intestinul, ganglionii limfatici, pleura sau
retroperitoneul. Aceste localizări se corelează cu
frecvenţa şi distribuţia endometriozei benigne
extraovariene (14,24). Transformarea malignă a
endometriozei extraovariene reprezintă estimativ 25%
din totalitatea cazurilor de transformare neoplazică a
endometriozei (14,15). Adenocarcinoamele şi



      204     Obstetrica }i Ginecologia

carcinoamele endometrioide reprezintă tipurile
histologice cel mai frecvent dezvoltate din
endometrioză extraovariană (14,25-28), reprezentând
circa 80% din aceste tumori.

3. PATOGENIE MOLECULARĂ

O varietate de alterări moleculare au fost
raportate a fi implicate în transformarea malignă a
endometriozei. Aceste evenimente moleculare pot fi
clasificate în 3 grupe, în concordanţă cu natura lor şi
cu diferitele etape ale carcinogenezei. Mai întâi, anumite
evenimente sunt comune atât endometriozei, cât şi
tumorilor maligne, sugerând că ele legate primordial
de dezvoltarea endometriozei sau unor stadii extrem
de precoce ale carcinogenezei. În al doilea rând,
anumite evenimente moleculare sunt comune şi
universale între tumorile maligne şi nu sunt specifice
cancerelor asociate cu endometrioza. În al treilea rând,
anumite evenimente par a fi specifice transformării
maligne a endometriozei, conducând la dezvoltarea
fenotipului tumorilor de tip endometrioid sau cu celule
clare. Totuşi, în multe situaţii, este dificil a defini în
mod clar rolul fiecărui eveniment molecular (29).

Studiile moleculare au susţinut cel mai bine
ipoteza unei posibile relaţii între endometrioză şi
cancerul ovarian. Pentru a confirma dezvoltarea
cancerului ovarian din endometrioză, este de aşteptat
să existe anumite alterări genetice comune atât pentru
leziunile benigne, cât şi pentru transformarea malignă
a endometriozei (1). Factori patogenici comuni au fost
depistaţi pentru endometrioză şi pentru cancerul
ovarian, cum ar fi predispoziţia familială, anomaliile
genetice, precum şi factori imunobiologici, de adeziune
celulară, angiogenici şi hormonali (1).

Instabilitate genomică şi mutaţii

Deşi au fost raportate date despre
caracteristici de transmitere mendeliană a
endometriozei, cum ar fi riscul crescut de apariţie la
rude de gradul unu sau la gemeni, există date evidente
că endometrioza este moştenită ca un complex de
alteraţii genetice implicând interacţiunea mai multor
gene şi a unor factori de mediu ce conferă
susceptibilitatea la boală şi comportamentul malign

(30). În endometrioză au fost demonstrate alterări
genetice somatice dobândite, similare cu cele din
tumorile maligne, conducând la expansiunea clonală a
celulelor anormale genetic (31,32). În endometrioză şi
în liniile celulare derivate din endometrioză s-a descris
pierderea heterogenicităţii (“loss of heterozygosity”)
la 5q, 6q, 9p, 11q, 22q, p16, şi p53, indicând pierderea
genelor supresoare tumorale (33). De asemenea, în
endometrioză şi în cancerele ovariene au fost descrise
mutaţii genetice sau pierderea funcţiei genei supresoare
tumorale p53 sau alte mutaţii genetice gen PTEN sau
K-ras, sugerând un posibil spectru genetic de
transformare malignă (29).

Modulatori biologici

Implantarea endometriozei pe epiteliul de
suprafaţă al ovarului generează un micromediu
distinct în care semnalele regulatoare elaborate de
multiple tipuri celulare afectează mecanismele de
semnalizare şi circuitele integrate ale fiecărui tip
celular, modificând homeostazia fiziologică în care
aceste celule funcţionează în mod normal. Principalii
modulatori biologici ce funcţionează în acest mediu
sunt factori de creştere ce induc proliferare, citokine
ce promovează activare celulară şi proliferare,
hormoni ce induc factori nucleari şi mediatori ai
inflamaţiei, şi chemokine ce induc chemotaxism şi
migaţie celulară. Pe baza acestor observaţii, este din
ce în ce mai evident că în cadrul entităţii endometrioză-
cancer ovarian, aceşti mediatori moleculari, împreună
cu factori genetici, conferă celulelor capacitatea de
a evolua către dobândirea unui fenotip malign (33).

Este clar demonstrat că inflamaţia
ocupă un loc central în tumorogeneză. Inflamaţia
reprezintă un proces caracteristic endometriozei, cu
implicaţii locale şi sistemice (34). Reacţiile inflamatorii
locale la nivelul implantelor endometriozice generează
secreţia de proteine proinflamatorii IL-1, IL-6, IL-8,
şi TNF-a de către celulele imune, alterând procesele
fiziologice la ivelul implantelor endometriozice.

Factori de creştere

În lichidul peritoneal al femeilor cu
endometrioză au fost demonstrate nivele mai ridicate
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de IGF (insulin-like growth factor ) şi PDGF (platelet-
derived growth factor), stimulatori ai proliferării
celulare (35-37).

Factori endocrini

Mai multe studii au sugerat că prezenţa
nebalansată de estrogeni, inclusiv producţia endogenă
la femeile obeze, este asociată cu transformarea
malignă a endometrioamelor ovar iene sau a
focarelorreziduale endometriozice chiar şi după
histerectomie totală (29).

S-a demonstrat că endometrioza răspunde
într-un grad variabil la stimulare din partea hormonilor
steroizi endo- sau exogeni; sensibilitatea sa hormonală
poate conduce la transformarea sa malignă. Totuşi,
această transformare a fost raportată a apărea mai
des după estrogeni nebalansaţi sau Tamoxifen, şi mai
rar după progestative (1).

Atât celulele endometriozice, cât şi epiteliul
ovarian de suprafaţă au capacitatea de a suferi
proliferare ca răspuns la factori endocrini sau de
creştere. Celulele endometriozice ectopice exprimă
o concentraţie crescută, “patologică” a aromatazei
P450, contribuind la sinteza estradiolului. O a doua
anomalie a acestui ţesut este absenţa enzimei 17-
beta-hidroxisteroid dehidrogenaza-2, ce converteşte
estradiolul în estronă, contribuind la o acumulare
complementară de estradiol (38). Nivelul crescut de
estrogeni stimulează producţia de COX-2 în aceste
celule, conducând la o sinteză crescută de
prostaglandină E2, ce stimulează mai departe
activitatea aromatazei, contribuind la producţia
crescută de estradiol. Prostaglandina E2 este
implicată ea-însăşi în progresiunea tumorală, iar
tumorile ovariene conţin nivele crescute ale acestei
prostaglandine (38). În plus, celule endometriozice
exprimă nivele reduse de receptori progesteronici,
făcând aceste celule non-responsive la progesteron
şi predispuse la proliferare (38).

O altă ipoteză sugerează un alt
mecanism: celulele endometriozice sunt supuse unui
micromediu ce conţine lactat-dehidrogenază (LDH),
antioxidantul potenţial PAI, lipid-peroxidaza LPO,
toate elevate în endometrioză, iar acest stress oxidativ
peristent poate conduce la carcinogeneză (39).

Sumarizând, aceşti mediatori ai
inflamaţiei, hormoni şi factori de creştere sunt prezenţi
în concentraţii crescute la nivelul focarelor ovariene
de endometrioză. Micromediul ce rezultă este similar
cu cel găsit în cancerul ovarian, iar celulele
endometriozice folosesc aceşti mediatori pentru
proliferare, evitarea morţii celulare programate -
apoptoza, şi scăparea de sub supravegherea imună.
Acest proces, în celule endometriozice susceptibile,
conduce la transformarea malignă.

CONCLUZII

Date epidemiologice, embriologice,
patologice, de biologie moleculară şi clinice susţin
ideea unei posibile transformări maligne a
endometriozei, probabil la 5-10% dintre femeile cu
endometrioză ovariană depistată chirurgical. În
comparaţie, riscul de cancer ovarian pe parcursul vieţii
în populaţia generală este de numai 1.5% (13).

 Endometrioza este o afecţiune neoplazică
ce trebuie manageriată ca atare. Studiile publicate
sugerează faptul că tumorile ovariene pot proveni din
mai mult de o singură sursă potenţială, endometrioza
fiind una din aceste surse. În concluzie, prin
înţelegerea mecanismelor de dezvoltare a
endometriozei şi prin elucidarea patogeniei şi
patofiziologiei sale vom putea contribui la prevenirea
cancerului ovarian asociat endometriozei şi la
dezvoltarea unor terapii eficiente.
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MANAGEMENTUL DEZORDINILOR  HIPERTENSIVE
ÎN SARCINĂ
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Rezumat

Dezordinile hipertensive în sarcină complică 6-8% din sarcini şi determină o semnificativă morbiditate şi
mortalitate maternă şi fetală. Scopul tratamentului este de a preveni complicaţiile cerebrovasculare şi
cardiovasculare la mamă, fără a compromite starea de bine fetal. Cea mai adecvată valoare a TA şi scopul
tratamentului sunt controversate. Pentru femeile cu HTA severă există consens că terapia antihipertensivă trebuie
administrată pentru a scădea riscul matern. Nu există, însă, consens privitor la managementul HTA non-severe,
pentru că studiile randomizate relevante nu au avut puterea să stabilească beneficiile şi riscurile materne şi
perinatale. Deşi terapia antihipertensivă poate scădea riscul apariţiei HTA severe, ea poate de asemenea afecta
dezvoltarea fetală. Riscurile şi beneficiile potenţiale nu par să fie asociate cu un anume medicament sau clasă de
medicamente în mod particular. Labetalol oral, nifedipin şi methyldopa sunt cele mai utilizate.

Abstract: Management of hypertensive disorders in pregnancy

Hypertensive pregnancy disorders complicate  6-8% of pregnancies and cause significant maternal and
fetal morbidity and mortality. The goal of treatment is to prevent significant cerebrovascular and cardiovascular
events in the mother, without compromising fetal well-being. The most appropiate BP threshold and goal of
antihypertensive treatment are controversial. For women with severe hypertension there is consensus that
antihypertensive therapy should be given to lower the maternal risk. There is, however, no consensus regarding
management of non-severe hypertension, because the relevant randomized trials have been underpowered to define
the maternal and perinatal benefits and risks. Although antihypertensive therapy may decrease the occurrence of
severe BP, therapy may also impair fetal growth. The potential benefits and risks do not seem to be associated with
any particular drug or drug class. Oral labetalol, nifedipine and methyldopa are used most commonly.

Keywords: hypertension, antihypertensive agents, pregnancy, preeclampsia, gestational hypertension
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INTRODUCERE

Dezordinile hipertensive în sarcină includ
preeclampsia/eclampsia, hipertensiunea gestaţională,
hipertensiunea (HTA) cronică esenţială şi secundară,
preeclampsia suprapusă HTA cronice.

Preeclampsia (PE) complică 2% din sarcini.
Ghidurile canadiene şi australiene definesc mai
cuprinzător  PE ca hipertensiune gestaţională cu
proteinurie şi/sau fie o complicaţie organică maternă

(cum ar fi eclampsia), fie o afectare fetală (5 din 2).
1% din sarcini sunt afectate de HTA preexistentă,
iar 5-6% de hipertensiune gestaţională izolată.[11]

Majoritatea morbidităţii se concentrează la
gravidele cu PE. Pentru fiecare femeie care moare
alte 20 suferă morbidităţi severe.[9]

HTA în sarcină se poate clasifica de
asemenea în HTA severă şi non-severă (medie sau
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moderată). HTA severă este definită de o TA e >160/
110 mmHg, iar cea non-severă ca o TA = 140-159/
90-109 mmHg.

Strategia globală a tratamentului este de a
preveni complicaţiile materne cerebro-vasculare şi
cardiace, conservând circulaţia utero-placentară şi
fetală şi limitând toxicitatea medicamentoasă la făt.

Măsurarea TA se recomandă a se face cu
aparate cu manometru şi nu cu aparate automate la
domiciliu, cu pacienta în poziţie şezândă, fără picioare
încrucişate, cu suport de spate şi fără consum de
cofeină sau nicotină cu 30 minute înainte. La gravidele
spitalizate se recomandă măsurarea TA în decubit
lateral stâng. Pentru diagnostic sunt necesare două
măsuratori la 4-6 ore interval. O gravidă care nu a
fost tensiometrizată regulat înainte de sarcină poate
fi et ichetată greşit în trimestrul III ca HTA
gestaţională, dar situaţia se poate lămuri postpartum
când HTA gestaţională trebuie să dispară. [8]

Principii generale de management ale
dezordinilor hipertensive în sarcină

ACOG (Colegiul American al Obstetricienilor
şi Ginecologilor) şi NHBPEP (Grupul de lucru în HTA
de sarcină) recomandă tratament când TA diastolică
este persistent crescută peste 105-110 mmHg, dar
nu există o recomandare oficială privitor la limita TA
sistolice de la care să înceapă tratamentul. [14]
Majoritatea experţilor sunt de acord că tratamentul
farmacologic ar trebui iniţiat când TA atinge 150/100
mmHg. [3]

Dacă o gravidă are PE medie (TA diastolică
< 100mmHg) şi are teste de laborator normale, înafara
unui nivel scăzut de proteinurie, managementul poate
fi adecvat şi ambulator, dar cu vizite frecvente şi
nonstress teste (NST) reactive. Frecvenţa examinării
ecografice depinde de condiţia clinică a pacientei şi
este la discreţia obstetricianului. In PE severă însă
supravegherea se face prin spitalizare şi examinare
ecografică zilnică.[8]

In timp ce tratamentul HTA poate îmbunătăţi
profilul de risc al mamei şi ca atare să amâne naşterea,
tratamentul HTA nu reprezintă însă cura PE (care
este naşterea) şi nici nu împiedică progresia spre PE
a unei HTA cronice.

Când este necesar controlul urgent al TA sau
când naşterea este aşteptată în următoarele 48 ore
se alege calea i.v. de administrare a medicaţiei
(labetalol, hidralazină). Medicaţia orală poate fi luată
în considerare când naşterea nu este iminentă.

Prin extrapolarea a ceea ce se face înafara
sarcinii, TA medie nu ar trebui scăzută cu mai mult
de 25% în decurs de minute spre ore şi apoi, dacă
este necesar, la 160/100 mmHg în decurs de ore.[11]

In cazuri selectate, urgenţele hipertensive pot
fi tratate cu agenţi orali, care au efect maxim în 1-2
ore (labetalol oral sau nifedipin), ţinând cont de
întârzierea în evacuarea gastrică sau chiar de lipsa
evacuării gastrice la gravidele aflate în travaliu.

Orice factor asociat care ar putea contribui
la menţinerea HTA severe, cum ar fi durerea, trebuie
tratat. Analgezia peridurală poate fi benefică prin
vasodilataţia periferică pe care o produce.

Pentru că circulaţia utero-placentară nu se
autoreglează, scăderea bruscă a TA poate fi asociată
cu modele anormale de ritm cardiac fetal.

Principiul de bază de aplicat în practica clinică
este start cu doză redusă şi continuat cu doze reduse
(“start slow and go slow”).[11]

Stabilirea momentului naşterii

Naşterea poate fi amânată la gravidele sub
34 săptămâni (pentru permiterea maturării pulmonare
fetale) în condiţiile unei PE medii, cu TA sub 100
mmHg, fără modificări de laborator, doar proteinurie
sub 1 g/24 ore.

Momentul naşterii este mai complicat de
stabilit la femeile cu PE severă sub 34 săptămâni
gestaţionale. Intr-un studiu, pe un grup de gravide cu
PE severă, randomizate fie cu terapie agresivă
(corticosteroizi şi naştere 48 ore mai târziu), fie cu
expectativă (corticosteroizi şi naştere doar în condiţii
de agravare) nu s-au găsit diferenţe pentru
complicaţiile materne, doar ceva mai multe, dar totuşi
puţine, complicaţii neonatale la grupul cu management
expectativ.[13]  O metaanaliză din 2002, care a
evaluat expectativa versus strategia intervenţională
în managementul femeilor cu debut precoce al PE,
nu a găsit suficiente dovezi pentru a recomanda o
atitudine sau alta.[6]
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O abordare sugerată de Societatea de
Medicină Materno-Fetală este de a interna gravidele
cu debut precoce (sub 34 săptămâni gestaţionale) al
PE severe, pentru supraveghere, administrare de
corticosteroizi dacă naşterea nu este iminentă, urmate
de teste de laborator zilnic, incluzând teste funcţionale
renale şi hepatice, evaluare fetală zilnică prin ecografie
şi naştere la 34 săptămâni sau mai devreme dacă se
dezvoltă unul dintre urmatoarele evenimente: HTA
severă în pofida terapiei, sindrom HELLP, edem
pulmonar, eclampsie, disfuncţie renală severă,
coagulare intravasculară (CID), dezlipire prematură
de placentă normal inserată (DPPNI), restricţie de
creştere fetală (IUGR), oligoamnios sau NST
anormal. Dacă TA > 160/100 mmHg şi nu scade sub
tratament în 24-48 ore naşterea trebuie luată în
discuţie imediat.[17] Decizia se va lua în funcţie de
complexitatea fiecărui caz, după o discuţie cu gravida.

In managementul PE severe trebuie luată în
considerare o consultaţie nefrologică pentru alegerea
medicaţiei. Nefrologul poate urmări nivelurile
proteinuriei şi să stratifice pacientele care necesită o
monitorizare a funcţiei renale în postpartum.

Dacă gravida are peste 34 săptămâni de
gestaţie şi dezvoltă PE severă naşterea este alegerea
terapeutică, în timp ce managementul de expectativă
este rezonabil la cele cu PE medie. Însă la mai mult
de 36-37 săptămâni gestaţionale se indică inducerea
travaliului şi în cazul PE medii . Un studiu publicat în
2009, pe 756 paciente cu sarcini monofetale de 36-
41 săptămâni, a stabilit prin rezultate că este de
preferat inducerea travaliului, fără a avea puterea de
a compara între PE şi HTA gestaţională.[10]

Metabolismul drogurilor în sarcină

 Impactul modificărilor metabolice din sarcină
ar trebui luat în considerare când se alege un drog
terapeutic şi când se stabileşte doza terapeutică.

Metabolismul drogurilor se modifică
semnificativ în sarcină prin creşterea clearence-lui
renal (scăzând concentraţia serică), dar şi prin alte
modificări. Blocanţii canalelor de calciu au ca substrat
enzima CYP3A, care creşte în sarcină, crescând
metabolizarea lor. Metoprolol, propranolol şi clonidina
au ca substrat enzima CYP2D6, care de asemenea

creşte în sarcină. Pentru că există şi un polimorfism
genetic al acestei enzime se complică lucrurile în ceea
ce priveşte răspunsul anticipat în sarcină la
medicament.[11]

Labetalol este metabolizat prin
glicuronoconjugare, care de asemenea creşte în
sarcină, astfel că timpul de injumătăţire al labetalolului
este de 1,7 ore dupa administrarea orală. Efectul
terapeutic al beta-blocanţilor adrenergici poate fi
monitorizat prin evaluarea modificărilor frecvenţei
cardiace.[11]

Frecvenţa de administrare a multor
medicamente ar trebui crescută în sarcină. De
exemplu,  pentru labetalol nu te poţi aştepta la
eficacitate administrându-l de 2 ori/zi, când timpul de
injumătăţire este de 1,7 ore.

Efecte fetale

Există tot mai multe dovezi că reducerea
greutăţii fetale este asociată cu markerii de risc
cardio-vascular şi bolile asociate ale gravidei.

Ca un mecanism adaptativ, fătul răspunde la
modificările mediului intrauterin prin modificări
regulatorii în genom, aspect denumit modificări
epigenetice. Aceste modificări sunt permanente şi,
deşi sunt adaptative în viaţa fetală, pot fi maladaptative
în viaţa postanatală.[11]

Deşi nu ştim dacă terapia antihipertensivă
are vreun efect de programare fetală, acest fapt
prezintă totuşi interes şi suscită precauţie în
tratamentul HTA non-severe în sarcină.

Terapia nefarmacologică a HTA în
sarcină

Nu există dovezi că un program de exerciţii
fizice în sarcină ar preveni PE la persoanele cu risc;
nu există dovezi că instituirea unui program de
scădere a greutăţii în sarcină ar preveni PE, cu toate
că obezitatea este un factor de risc pentru apariţia
HTA gestaţionale şi a PE.[8]

Deorece în PE există hipovolemie nu este
recomandabilă de rutină reducerea sării.

Repausul la pat, frecvent recomandat, a
dovedit reducerea valorilor TA, promovează diureza
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şi reduce riscul travaliului prematur.

Managementul HTA cronice în sarcină

Femeile cu HTA cronică trebuie evaluate
pentru complicaţii organice ale HTA, consiliate
prenatal, sfătuite să-şi schimbe stilul de viaţă. De
asemenea se vor lua în considerare cauze secundare
ale HTA. Datorită potenţialului teratogen al
inhibitorilor enzimei de conversie (ICE), această
medicaţie se va schimba preconcepţional.

Există o controversă continuă dacă femeile
cu HTA cronică medie-moderată ar trebui să stopeze
sau nu tratamentul antihipertensiv în vederea sarcinii
şi să reintroducă medicaţia dacă TA creşte la 140-
160/90-100 mmHg. Ambele abordări sunt utilizate şi
nu există suficiente dovezi pentru una sau alta. In
timp ce terapia ar putea să nu aducă beneficii
materne, fătul ar putea fi afectat prin posibilele efecte
adverse ale medicaţiei sau scăderea TA materne ar
putea afecta perfuzia utero-placentară şi creşterea
fătului. Pe de altă parte, tratamentul HTA cronice ar
putea preveni progresia spre HTA severă cu creşterea
riscurilor materno-fetale.[2,18]

Majoritatea experţilor sunt de acord cu
utilizarea terapiei antihipertensive când TA e” 150/
100 mmHg. Este importantă şi evaluarea complicaţiilor
organice ale TA. Terapia trebuie iniţiată la TA
diastolică e” 90 mmHg în prezenţa afectării renale, a
proteinuriei, a hipertrofiei ventriculare stângi, a
retinopatiei hipertensive, a afectării microcirculaţiei,
a accidentului vascular cerebral (AVC) şi a vârstei
mai mari de 40 ani.[12, 14]

HTA secundară trebuie luată în
considerare la femeile care au dificultate în controlul
TA, necesitând 3 sau mai multe antihipertensive,
incluzând un diuretic şi/sau teste de laborator sau
aspecte clinice, cum ar fi hipopotasemie sau murmur
abdominal. In primul rând se vor cerceta
hiperaldosteronismul primar, feocromocitomul şi
stenoza de arteră renală.

Femeile cu HTA secundară au în mod
particular un risc crescut în sarcină. Feocromocitomul
este asociat cu risc crescut de mortalitate maternă şi
fetală, în principal datorită crizelor de HTA la mamă
şi restricţiei de creştere fetală la copil. Diagnosticul

poate fi dificil în sarcină datorită aspectelor atipice,
cum ar fi prezenţa unui diabet zaharat gestaţional, iar
dificultatea de a controla HTA poate conduce eronat
la diagnosticul de PE.

Hiperaldosteronismul primar poate fi dificil
de diagnosticat în sarcină, în principal datorită
stimulării sistemului renină-angiotensină-aldosteron,
aspect fiziologic în sarcina normală, dând rezultate
false câmd se masoară rata renină-aldosteron.

Feocromocitomul şi stenoza de arteră renală
se rezolvă chirurgical, ideal înainte de sarcină, situaţie
în care nu există un ghid de conduită ulterioară, în
timpul sarcinii, dar şi în toate trimestrele sarcinii, după
10-14 zile de alfa-blocaj.

Femeile cu HTA cronică ar trebui sfătuite
privitor la riscurile asociate cu sarcina. Gravidele cu
HTA cronică şi dovezi de afectare organică dinaintea
sarcinii au risc crescut de edem pulmonar,
encefalopatie hipertensivă, retinopatie, hemoragie
cerebrală şi insuficienţă renală. Intr-un studiu pe 763
femei cu HTA cronică, în ciuda tratamentului cu doze
mici de aspirină, 25% au dezvoltat totuşi PE. Riscul
de DPPNI a fost mai mare când s-a asociat PE, faţă
de femeile doar cu HTA cronică (3% versus 1%).[16]
Riscul recurenţei PE în sarcina ulterioară celei
complicate cu PE severă este de 25%, dar este de
două ori şi mai mare la femeile cu istoric de HTA
cronică.

Managementul medicamentos al HTA
severe în sarcină

Exista un consens că HTA severă reprezintă
un risc pentru complicaţii organice materne (cum ar
fi AVC), independent de PE.[4, 14] De fapt, multe
complicaţii materne grave (edem pulmonar, DPPNI)
şi complicaţii perinatale (naştere prematură şi moarte
perinatală) sunt mult mai frecvente printre femeile
cu HTA gestaţională severă, fără proteinurie, decât
printre cele cu HTA gestaţională non-severă cu
proteinurie.

HTA sistolică e >160mmHg a fost găsită mai
importantă pentru apariţia complicaţiilor decât HTA
diastolică e” >110 mmHg. Dar şi TA diastolică e >
110 mmHg trebuie de asemenea tratată, chiar dacă
TA sistolică < 160 mmHg.

Managementul dezordinilor hipertensive în sarcinã
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Aproape toate HTA severe în sarcină sunt
fără disfuncţii organice clare şi, din acest motiv,
majoritatea episoadelor sunt clasificate ca urgenţe
hipertensive. Este neclar  însă cum să se clasifice
cefaleea severă şi tulburările vizuale, ambele fiind
frecvente la femeile internate pentru PE. Incidenţa
efectelor adverse pe sistemul nervos, în acest grup,
este rară (0,3%).[19]  De asemenea, cefaleea poate
fi recunoscută ca efect secundar al nifedipinei, când
se utilizează acest tratament.

HIDRALAZINA reprezintă drogul tradiţional,
un vasodilatator direct, cu administrare orală sau i.v.,
frecvent utilizat în urgenţe hipertensive, avînd acţiune
rapidă.[8]

Când s-a comparat hidralazina cu alţi agenţi
hipertensivi, hidralazina parenterală a fost asociată
cu mai multe efecte adverse, incluzând hipotensiune
maternă, oligurie, anomalii de ritm cardiac, crescând
incidenţa operaţiei cezariene.[11] De asemenea, a
fost asociată cu sindrom lupus-like şi neuropatie
periferică, mai ales la doze mari, dar şi la doze mici
pe perioadă îndelungată (de luni sau ani).[8]

Datorită acestor efecte adverse,
LABETALOL-ul a crescut în importanţă. Beta-blocant
neselectiv, care antagonizează beta- şi alfa1-
receptorii, este în general bine tolerat şi sigur în
sarcină.[8]  Efectele sale secundare includ
fatigabilitatea, scăderea toleranţei la exerciţii fizice
şi bronhospasm la cazuri individuale cu boli reactive
ale căilor respiratorii. Labetalol a fost mai frecvent
asociat cu bradicardie neonatală. Fiind disponibil oral
şi i.v., poate fi utilizat şi ambulator şi la paciente
internate. Cu o doză iniţială de 200 mg oral, labetalol
s-a dovedit a avea rezultate bune în urgenţe.

ATENOLOL-ul are efect minimal pe TA
sistolică la PE şi a fost asociat cu IUGR, motiv pentru
care ar trebui evitat în sarcină [8].

Hidralazina, comparată cu labetalol-ul, este
mai eficientă.[11] A fost în schimb mai puţin eficientă
cînd a fost comparată cu blocanţii canalelor de
calciu.[7]  Hidralazina este folosită totuşi când alte
tratamente eşuează în a menţine controlul TA, asta
deoarece majoritatea obstetricienilor sunt familiari cu
acţiunea sa farmacologică şi găsesc acceptabile
efectele secundare.

Intre labetalol şi blocanţii canalelor de calciu
nu s-au observat diferenţe de eficienţă.

NIFEDIPIN există sub forma a trei
preparate: capsule, tablete si tablete retard. Efectul
la 90 minute s-a dovedit mai pronunţat la capsulele
dee 10 mg comparativ cu tabletele retard de 10 mg.[11]
Nifedipin peste 60 mg/zi este asociat cu creşterea
efectelor adverse materno-fetale.[7]

La folosirea concomitentă a nifedipin cu
sulfatul de magneziu s-au raportat cazuri de blocaj
neuromuscular şi colaps circulator [6], dar riscul estimat
este mai mic de 1%, iar fenomenul este reversibil la
administrarea de calciu gluconic 10 g i.v.[11]

Blocanţii canalelor  de calciu sunt de
asemenea tocolitice potente şi pot influenţa progresia
spre travaliu.[8]

SULFATUL DE MAGNEZIU scade de
asemenea TA la 30 minute după administrarea unui
bolus de 2-5 g, aspect de care trebuie să se ţină seama
când se asociază antihipertensive. Sulfatul de
magneziu ar trebui folosit pentru profilaxia şi
tratamentul eclampsiei ca agent anticonvulsivant şi
ar trebui evitat în toate celelalte cazuri de
hipertensiune datorită risculului de dificultăţi
respiratorii şi de hemoragie postpartum.[7]

DIAZOXID (15 mg i.v.), un vasodilatator
arterial, este comparabil cu hidralazina (5 mg i.v.).
Cercetătorii, însă, sugerează că diazoxid, ca şi
ketanserin (un antagonist de serotonină) şi nimodipin
(blocant de calciu) ar trebui evitate.[7] Diazoxid este
rezervat în special pentru urgenţe hipertensive, având
risc crescut de hipotensiune şi operaţie cezariană.

NITROGLICERINA este în principal
venodilatator. Gravidele cu PE au volum plasmatic
redus, aşa că nitroglicerina nu este logică ca primă
alegere la femeile cu HTA severă şi PE.

Pentru HTA refractară poate fi utilizat
NITROPRUSIATUL DE SODIU. Necesită însă
monitorizare atentă şi poate cauza toxicitate fetală
până la moartea fătului, deşi aceasta din urmă nu a
putut fi dovedită într-un studiu.[15]

In alegerea antihipertensivului trebuie ţinut
cont şi de potenţialul său de a determina vasodilataţie
cerebrală şi creşterea permeabilităţii barierei
hematoencefalice, promovând formarea edemului
cerebral (sindromul de encefalopatie reversibilă
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posterioară, care poate însoţi eclampsia şi posibil PE
cu simptome neurologice). Teoretic ar fi mai prudent
de a alege un antihipertensiv care să nu cauzeze
vasodilataţie cerebrală înafara sarcinii, cum ar fi
labetalol sau nicardipina, mai degrabă decât hidralazina
sau nifedipin. Teoretic, dar nu şi practic. In primul
rând nu există date, dovezi în sarcină; în al doilea
rând sulfatul de magneziu, pe studii animale, produce
vasodilataţie cerebrală, dar magneziul previne şi
tratează eclampsia în sarcina umană.

După tratamentul parenteral al HTA severe
se continuă cu terapia orală. Terapia orală este
ineficace în timpul travaliului, datorită lipsei de golire
a stomacului.

Postpartum, TA are un vârf de creştere în
zilele 3-6,  de aceea trebuie reluată terapia
antihipertensivă după naştere, în special la femeile
cu PE la care hipertensiunea postpartum şi edemul
pulmonar sunt mai frecvente, posibil datorită
mobilizării fluidelor extravasculare în spaţiul
intravascular.

CAPTOPRIL şi ENALAPRIL poate fi utilizat
pentru HTA severă postpartum, fără excluderea
alăptatului.[11]

In concluzie există un consens că HTA
severă în sarcină trebuie tratată pentru a scădea riscul
matern. Hidralazina şi labetalol parenterale, ca şi
nifedipin oral, au fost cercetate în studii randomizate.
Nici un agent nu este clar superior altuia, deşi
hidralazina parenterală poate fi asociată cu efecte
adverse mai frecvente.[11]

Când există HTA severă în sarcină, medicul
trebuie să aleagă acel antihipertensiv cu care are cea
mai mare experienţă.[7]

Managementul medicamentos al HTA
non-severe în sarcină

In prezent, literatura medicală nu este
suficientă pentru a ghida asupra utilizării optimale a
antihipertensivelor pentru tratamentul HTA non-
severe în sarcină.[11]. Majoritatea studiilor s-au făcut
în anii ’80 şi ’90 şi au fost prea mici şi inadecvate
pentru a trage concluzii. Diferite comisii de experţi
au publicat diferite ghiduri.[4, 5, 12, 14]  Ei sfătuiesc
să se iniţieze terapia la o TA sistolică 140-159 mmHg

şi/sau o TA diastolică de 90-109 mmHg cu scopul de
a se atinge o TA sistolică de 110-140 mmHg şi o TA
diastolică de 80-105 mmHg.

Unele recomandări variază, ţinând cont de
comorbidităţi asociate ca diabet zaharat pregestaţional
(nu şi cel gestaţional) sau boli renale. Dar nu există
dovezi suficiente care să motiveze tratamentul HTA
non-severe în sarcină pentru a optimiza rezultatul fetal
şi a minimaliza riscurile materne.

Ca o paranteză şi în acelaşi timp un semn de
întrebare personal: multe femei sunt hipotensive
obişnuit, iar la acestea o hipertensiune debutează când
TA sistolică creşte constant cu 30 mmHg şi/sau TA
diastolică creşte constant cu 20 mmHg faţă de
valorile anterioare. Ori la aceste valori, care sunt tot
de HTA, deşi se înregistrează posibil sub 140/90
mmHg, nu am găsit referinţe privitoare la tratament
sau targetul tratamentului. Dar există date care atestă
că există o relaţie între TA scăzută în mod natural
(TA diastolică < 70 mmHg) şi scăderea greutăţii fetale
la naştere, ca şi o mortalitate perinatală crescută la
nivel de populaţie generală.[11]

Când s-a comparat tratamentul
antihipertensiv versus placebo s-a dovedit că terapia
antihipertensivă reduce riscul HTA severe. In HTA
non-severă nu au fost raportate AVC materne şi nu
a existat o diferenţă în rezultate decât în asociere cu
pusee hipertensive în sarcină. La o metaanaliză
efectuată nu s-a dovedit creşterea numărului de copii
cu IUGR pentru nici un antihipertensiv. In schimb
scăderea marcată a TA s-a asociat cu IUGR.[11]

In concluzie, este necesar un studiu larg care
să identifice TA optimă şi terapia corespunzătoare în
situaţiile de HTA non-severă în sarcină. Când terapia
este prescrisă există puţine recomandări privitoare
la alegerea agentului.

METHYLDOPA , agonist alfa-adrenergic, a
devenit drogul de referinţă în multe ghiduri
terapeutice, posibil pentru că a fost primul studiat şi
are o istorie lungă. Ulterior studiile au demonstrat că
se poate folosi şi NIFEDIPIN. Studierea copiilor din
mame tratate cu Methyldopa în sarcină a arătat că
nu există o incidenţă crescută a problemelor generale
de sănătate sau a problemelor cognitive.[8]
Methyldopa acţionează central prin scăderea tonusului
simpatic şi prin urmare poate avea efecte secundare,
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incluzând sedare şi alterarea modelelor de somn. Un
efect secundar potenţial este creşterea enzimelor
hepatice, care poate conduce la confuzie diagnostică
cu sindrom HELLP. Deşi este relativ sigur,
methyldopa nu este un antihipertensiv potent, deci de
utilizat în HTA severă, iar efectele secundare, care
depind de doză, pot limita utilizarea sa.

Intr-o metaanaliză recentă a 19 studii, beta-
blocanţii (labetalol în principal) s-au dovedit mai
eficace decât methyldopa, dar nu s-a constatat nici o
diferenţă în ceea ce priveşte rezultatele evaluate.[1]

Alte medicamente utilizate în tratamentul
dezordinilor hipertensive din sarcină

CLONIDINA are un mod de acţiune similar
methyldopa, dar este un antihipertensiv mai potent.
Clonidina poate afecta creşterea fetală, în special
dacă mama prezintă o reducere a frecvenţei cardiace
după iniţierea tratamentului. Are efect rebound în ce
priveşte hipertensiunea şi nu există experienţă
îndelungată, ca şi cu Methyldopa. Ar trebui luată în
considerare numai în caz de intoleranţă la
Methyldopa.[8]

DIURETICELE reprezintă o medicaţie uzuală
la femeile negravide cu HTA cronică. Efectul lor, de
reducere ă volumului plasmatic, poate cauza în mod
paradoxal creşeterea TA la preeclamptice. Gravidele
cu PE au volum plasmatic redus, comparativ cu
sarcina normală, iar reducerea volumului stimulează
sistemul renină-angiotensină-aldosteron, conducând
la creşterea rezistenţei vasculare periferice şi de aici
la creşterea TA[8].

Dacă o femeie ia diuretic dinaintea sarcinii,
acesta poate fi continuat în timpul sarcinii, cu excepţia
spironolactonei, care poate avea efecte
antiandrogenice fetale, traversând placenta.

Blocanţii receptorilor de angiotensină II
şi inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei
(IEC) sunt extrem de eficace în scăderea TA şi cu
beneficii în afecţiunile cu proteinurie. Dar expunerea
în trimestrul I al sarcinii a fost asociată cu malformaţii
congenitale semnificative, atât cardiovasculare, cât
şi de sistem nervos central. Expunerea în trimestrul
II a fost asociată cu potenţial oligoamnios, anurie şi
insuficienţă renală fetală.[8]

Astfel ICE rămân contraindicaţi în sarcină,
în ciuda controverselor privitoare la magnitudinea
riscului la expunere . Dacă o femeie rămâne gravidă
în timp ce ia ACE pentru HTA, ea trebuie să schimbe
imediat medicaţia şi să efectueze o ecocardiografie
în săptămâna 18, iar terapeutul trebuie să discute cu
pacienta riscurile potenţiale ale acestei medicaţii.[8]

CONCLUZII

Scopul principal al managementului
dezordinilor hipertensive în sarcină este obţinerea unui
echilibru între beneficiile materne, derivate din din
îmbunătaţirea controlului TA, şi riscurile fetale,
rezultate din expunerea fătului intrauterin la toxicitatea
medicamentoasă, ca şi la posibila hipoperfuzie utero-
placentară.

Gravidele cu HTA severă trebuie tratate cu
antihipertensive. Tratamentul HTA non-severe în
sarcină este în schimb controversat, datorită lipsei de
claritate privitor la riscurile şi beneficiile materne şi
perinatale, cât şi datorită observaţiei asupra efectului
de programare genomică fetală.

Tinta tratamentului HTA severe în sarcină
este de a scădea rapid TA, fără a se cauza o prabuşire
a ei, care ar putea duce de la ameţeli la sincopă la
mamă şi suferinţă la făt.

Pentru forme ca eclampsia, preeclamsia
severă, sindromul HELLP, naşterea ramâne
standardul de îngrijire. Femeile cu PE moderată
înainte de 32 săptămâni gestaţionale pot fi candidate
pentru management expectativ, dar de la 37
săptămâni gestaţionale evidenţele actuale indică
inducerea travaliului pentru a preveni rezultatele
adverse pentru mamă şi făt.

Femeile cu HTA cronică ar trebui evaluate
preconcepţional pentru complicaţii organice, pentru
potenţiale cauze secundare de HTA şi consiliate
pentru riscurile în sarcină, incluzând riscul suprapunerii
PE. Femeile cu HTA cronică ar trebui să continue
medicaţia lor antihipertensivă în sarcină, dacă sunt
dovedite că sunt sigure, cu o monitorizare atentă a
TA şi ajustarea dozelor dacă este necesar.

Recomandările curente pentru tratamentul
HTA în sarcină, diferite de ale populaţiei generale,
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au rămas aceleaşi, datorită absenţei studiilor privitoare
la siguranţa şi beneficiile medicamentelor noi.

Experienţa medicului ghidează alegerea
medicamentului antihipertensiv. Cele mai utilizate
rămân methyldopa, nifedipin şi labetalol. Sulfatul de
magneziu ar trebui evitat în toate formele de HTA în
sarcină, cu excepţia situaţiilor ce impun profilaxia şi
tratamentul eclampsiei.
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Rezumat 

Consecintele endometriozei asupra procesului de decidualizare si placentatie sunt bine studiate si este
cunoscut ca pacientele cu endometrioza au riscuri obstetricale mai mari decit populatia generala.

Sarcina la rindul ei poate influenta endometrioza, frecvent de maniera favorabila. Unele complicatii rare
dar de o gravitate importanta cum ar fi perforatia intestinala din cadrul endometriozei profunde, hemoperitoneul
spontan (SHiP) din endometrioza pelvina sau trasformarea neoplazica a unui endometriom pot insa apare in timpul
sarcinii in contextul endometriozei. Cresterea endometriomului cu ruptura sau suprainfectia sa precum si evolutia
leziunilor de endometrioza intestinala in timpul sarcinii sunt de asemenea posibile.

Toate aceste complicatii pot apare datorita unor leziuni de endometrioza care se comporta diferit in
prezenta mediului hormonal de sarcina. Sensibilizarea clinicianului privitor aceste complicatii precum si
identificarea pacientelor cu risc ar putea scadea morbiditatea si mortalitatea materno-fetala legata de acest tip de
complicatii.

Abstract: The consequences of pregnancy on endometriosis: The downside for
                    endometriosis and pregnancy complications

The consequences of endometriosis on decidualization process as well on placenta formation are well
studied and is known that patients with endometriosis have higher risk of obstetrics complications than the general
population.

The pregnancy may also influence the endometriosis but usually this influence is favorable with the regression
of the disease. There are the rare but serious complications such as bowel perforation in deep endometriosis, the
spontaneous hemoperitoneum in pregnancy (SHiP) in pelvic endometriosis or malignant transformation of ovarian
endometrioma. Endometrioma growth with rupture or abcess transformation as well as bowel endometriotic lesion
evolution may also be possible.

All these complications may occur due to different behavior of endometriotic lesions in the context of
pregnancy. Clinician awareness regardind these complications and the identification of patients at risk could
decrease morbidity and maternal and fetal mortality linked to this type of complications.

Keywords: endometriosis, pregnancy, obstetric complications

INTRODUCERE

Endometrioza este o patologie relativ
frecventa (10% din femeile de virsta fertila prezinta
endometrioza) si care este asociata cu diverse
simptome si  infertilitate.

Influenta endometriozei asupra sarcinii este
bine cunoscuta si suficiente studii demonstreaza
impactul negativ al prezentei acesteia asupra
decidualizarii, placentatiei cu consecintele de tip
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HTAIS, PE, E sau complicatii hemoragice.  Absenta
remodelarii vasculare este caracteristica preeclampsiei,
pe cind absenta remodelarii combinata cu leziunile
vasculare obstructive caracterizeaza HTA cronica cu
preeclampsie suprapusa. Remodelarea partiala este
responsabila de retardul de crestere intrauterina in
absenta HTAIS, nastere prematura sau ruptura
prematura de membrane.

In schimb influenta sarcinii asupra
endometriozei este mai putin cunoscuta si nu exista
inca suficiente studii care sa demonstreze exact
mecanismele fiziopatologice de aparitie a acestor
complicatii pentru a putea implementa masuri de
preventie si urmarire adecvate. Este cunoscut si
acceptat ca majoritatea leziunilor de endometrioza
lejera si medie regreseaza pe parcursul sarcinii dar o
mica parte dintre aceste leziuni si mai ales leziunile de
endometrioza severa pot evolua in ciuda prezentei
mediului hormonal de sarcina cu aparitia unor
complicatii cu o morbiditate si mortalitate materna
importanta.

Endometrioza este o maladie
hormonosensibila si mediul progesteronic este
tratamentul medical efectiv la pacientele care nu sunt
gravide. Urmare a acestui concept, inca din 1965 a
fort stipulat ca sarcina fiind cu predominenta
progestativa influenteaza de maniera pozitiva regresia
leziunilor de endometrioza.

Incidenta endometrizei in sarcina a crescut
probabil datorita tehnicilor de procreatie medical
asistata utilizate stiut fiind faptul ca endometrioza este
o cauza frecventa de infertilitate si pe de alta parte
datorita subestimarii acestei patologii in trecut  ca
urmare a metodelor imagistice de diagnostic limitate.

Endometrioza peritoneala si sarcina

Hemoperitoneul spontan in sarcina (SHiP)
este o complicatie extrem de rara (20 cazuri publicate
in literatura) dar potential letala a endometriozei pelvine
cu manifestare in a doua jumatate a sarcinii, in timpul
travaliului sau post-partum6. In 1950 era publicata o
mortalitate materna datorata acestei complicatii de 49%
(serie de 75 paciente). Mortalitatea materna a scazut
mult in ultima decada (4% in 19859), insa mortalitatea
fetala ramine ridicata (31% pina la 36%7) datorita

 socului hipovolemic matern.
Aceasta complicatie e atribuita invaziei

leziunilor endometriale ectopice nu importa stadiul
endometriozei. Datorita inflamatiei cronice induse de
endometrioza exista o fragilitate vasculara importanta
cu singerare spontana. Pentru stadiile  avansate de
endometrioza, aderentele prezente exercita o tractiune
asupra vaselor déjŕ fragilizate datorita inflamatiei
cronice9.

Diagnosticul e stabilit pe baza simptomatologiei
de sindrom dureros abdominal acut sau subacut urmat
de soc hipovolemic fara singerare vaginala si suferinta
fetala acuta. Aceasta simptomatologie impune
diagnosticul diferential cu DPPNI, ruptura uterina,
sarcina abdominala sau hemoperitoneu de alta cauza.
Ecografia pune in evidenta lichid liber in cavitatea
peritoneala si absenta DPPNI, iar laparotomia
practicata in urgenta confirma diagnosticul.

Singerarea poate fi venoasa, arteriala sau
origine necunoscuta (80%, 16% sau respectiv 4%).
Cel mai frecvent site-ul de singerarea e pe fata
posterioara a uterului sau parametre. Oprirea
hemoragiei e posibila prin coagulare, sutura
hemostatica sau utilizare de clipuri cu posibilitatea ca
sarcina sa continue, iar in caz de suferinta fetala acuta,
cezariana in urgenta poate fi necesara. In cazuri rare
cum ar fi singerarea mai multor varicozitati de pe fata
posterioara a uterului, histerectomia se impune in scopul
realizarii hemostazei.

Laparotomia precoce poate favoriza
interventia conservatoare cu scaderea mortalitatii si
morbiditatii fetale.

Biopsia din siturile de singerare arata in toate
cazurile leziuni de endometrioza cu vascularizatie
importanta si decidualizarea leziunilor. Leziunile de
endometrioza in primul trimestru de sarcina isi pierd
pigmentarea si fibroza si devin dificil de evidentiat in
timpul laparotomiei7.

In cazul absentei vizualizarii siturilor de
singerarea trebuie cautate alte cauze care ar putea
determina hemoperitoneu cum ar fi malformatiile
uterine arterio-venoase sau hemangiom uterin 8.

Nu este citata recurenta in cazul SHiP la o
sarcina ulterioara.

Deci, SHiP este o complicatie rara, dar
dramatica in sarcina si la cea mai mica suspiciune de
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diagnostic interventia chirurgicala precoce poate fi
esentiala atit pentru mama cit si pentru fat.

Endometriomul si sarcina

Dupa Yutaka Ueda endometriomul este cea
mai frecventa masa anexiala diagnosticata in timpul
sarcinii cu o incidenta care a crescut de 3,8 ori in ultimii
12 ani (0,14% in perioada 1996-2001 si respectiv 0,52%
in perioada 2002-2007). In 52-59% din cazuri
dimensiunile endometriomului regreseaza ; in 28-33%
din cazuri stagneaza si doar in 8-20% aceste
endometrioame pot creste datorita fenomenului de
decidualizare cu ruptura, infectie si uneori
malignizare1,4.

In articolul lui Yutaka Ueda, singurele
complicatii de ruptura si infectie au fost citate la
paciente care au obtinut sarcina dupe fecundatie in
virto. Probabil ca poate exista o contaminare cu germeni
in timpul punctiei a endometriomului care explica aceste
complicatii sau exista un pattern specific al
endometriozei care poate creste si se rupe.

Primul caz de endometriom decidualizat a fost
descris in 1998 de catre Miyakoshi et al. Incidenta
decidualizarii endometrioamelor nu este cunoscuta insa
este un fenomen rar. Se presupune ca decidualizarea
apare numai in cazul endometrioamelor recente. In
plus, o alta ipoteza e ca in chisturile in care epiteliul
endometrial este prezent aceasta decidualizare e mai
frecventa (de obicei endometrioamele nu sunt tapetate
de epiteliu cum e cazul chisturilor simple de ovar).
Diagnosticul este stabilit la ecografie. Aspectul de
vegetatii intrachistice cu indice de rezistenta mic (0,37-
0,55) ridica suspiciunea une transformari neoplazice a
unui endometriom cunoscut sau a descoperirii unei
neoplazii ovariene pentru pacientele fara antecedente
cunoscute de endometrioza. Trebuie subliniat faptul
ca singura diferenta ecografica intre cancerul ovarian
si endometriomul decidualizat este aspectul vegetatiilor
care sunt subtiri in cazul neoplaziei5. Totusi in fata unui
endometriom care creste rapid si prezenta a numeroase
vegetatii intrachistice bine vascularizate este necesara
excluderea unui cancer.Resonanta magnetica pelvina
poate fi practicata in timpul sarcinii dar nu aduce
informatii in plus de maniera semnificativa in comparatie
cu ecografia. Dosajul CA 125 nu este  util caci

valori crescute fiziologic in sarcina.
Decidualizarea este o transformare

tranzitorie care nu apare in toate cazurile de
endometrioza si de altfel exista cazuri cu endometriom
bilateral dar numai cu decidualizarea a unuia singur.
Acest fapt confirma inca o data ipoteza ca exista
leziuni de endometrioza care se comporta diferit la
mediul hormonal de sarcina.

Atitudine : conservatoare, caci in toate
studiile sarcina are un efect benefic asupra
endometriozei dar este necesara o  evaluare periodica
si interventie chirurgicala la prezenta semnelor de
complicatii. Atitudinea conservatoare e justificata pe
de o parte de posibilitatea urmaririi ecografice cu o
acuratete destul de mare  si pe de alta parte pentru
ca in general endometrioamele descoperite in sarcina
sunt asimptomatice iar o interventie chirurgicala este
delicata din cauza uterului gravid si conditiilor
vasculare din sarcina.

Interventia chirurgicale nu trebuie tardata in
prezenta semnelor de complicatii sau suspiciune de
malignizare. Abordul poate fi laparoscopic sau clasic.

Malignizarea unui endometriom este o
complicatie rara (0,1-1%) 10,11 dar posibila in timpul
sarcinii si in cazul aparitiei semnelor ecografice sau
in general imagistice de suspiciune de neoplazie,
interventia chirurgicala este indispensabila.

Factorii de risc in cancer izarea unui
endometriom nu sunt bine cunoscuti. Este cunoscut
ca expunerea la estrogeni favorizeaza aces proces
de transformare, iar pacientele care urmeaza un
proces de stimulare ovariana ar avea un risc mai mare
de transformare a acestor endometrioame. Riscul
este mai mare cu cit dimensiunea endometriomul este
mai mare (mai ales peste 9 cm) si cu cit virsta pacientei
este mai inaintata (mai ales peste 40 ani)11,12. Un alt
factor de risc este prezenta endometriomului peste,
in medie, 4,5 ani 12.

Cancerul ovarian asociat endometriozei
(EAOC) de obicei e de tip endometrioid sau cu celule
clare si e diagnosticat la paciente tinere in stadiul I cu
prognostic favorabil si o rata de supravietuire mare10,11.

Tratamentul este chirurgical cu sauf ara
tratament adjuvant in functie de virsta sarcinii, stadiul
neoplaziei precum si factorii prognostici ai tumorii.

Natalia Darii Plopa
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Endometrioza profunda si sarcina

Raspunsul leziunilor de endometrioza profunda
la mediul hormonal poate fi diferit datorita patternului
genomic diferit al acestor leziuni. Decidualizarea din
timpul sarcinii nu a fost demonstrata pentru leziunile
de endometrioza profunda.

O analiza sistematica a lui Sétubal et al. 2 arata
ca leziunile de endometrioza profunda pot determina
complicatii digestive de genul perforatie, dar si stenoza
ceea ce sugereaza o evolutie a leziunilor in timpul sarcinii
in ciuda mediului hormonal progesteronic. Prevalenta
acestor complicatii e necunoscuta pentru ca exista cazuri
nedeclarate. In orice caz sunt complicatii rare. Cele mai
frecvente leziuni sunt citate la nivelul jonctiunii recto-
sigmoidiene ceea ce corespunde incidentei  cele mai
ridicate la acest nivel al leziunilor si in afara sarcinii3

(localizarea la nivel apendicular sau cecal fiind foarte
rara). In nici un caz care a dezvoltat complicatii pe
parcursul sarcinii nu au fost semne sau simptome
premonitorii de evolutie a leziunilor.

Diagnosticul in timpul sarcinii e dificil mai ales
ca nu exista semne specifice si pentru ca se stie ca
endometrioza regreseaza in timpul sarcinii. Mai mult,
sunt si paciente care nu erau cunoscute cu leziuni de
endometrioza profunda sau la care laparoscopia
practicata inaintea sarcinii de cele mai multe ori pentru
infertilitate poate sa nu evidentieze leziunile mici la nivel
sigmoidian, cecal sau apendicular . In toate cazurile
simptomele de abdomen acut impun interventie
chirurgicala de urgenta. Nasterea poate fi practicata
pe cale vaginala (in cele mai multe cazuri) sau
cezariana.

Patofiziologia acestor complicatii nu e bine
cunoscuta. Este presupus ca decidualizarea masiva a
leziunilor de endometrioza poate fragiliza peretele
intestinal cu care este in contact si datorita tractiunii
de catre uterul gravid asupra aderentelor se produce
aceasta perforatie intestinala. Aceste modificari se
produc doar in anumite leziuni de endometrioza care
reactioneaza diferit la mediul hormonal de sarcina.

CONCLUZII 

Pacientele cu antecedente de endometrioza
necesita o urmarire antenatala judicioasa, in special

cele care au avut leziuni de endometrioza severa. La
ora actuala nu exista ghiduri individualizate de
urmarire antenatala pentru aceste gravide cu risc,
ceea ce face dificil de apreciat metodele de urmarire,
frecventa consultatiilor, etc.

In fata suspiciunii complicatiilor
endometriozei in sarcina, un management a acestor
cazuri poate deveni dificil de aceea nu trebuie ezitat
de transferat aceste paciente in centre tertiare.
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IMPACTUL STRESS-ULUI OXIDATIV ASUPRA DISFUNCŢIEI
VASCULARE ŞI A HIPERTENSIUNII ARTERIALE DIN

PREECLAMPSIE
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Rezumat

Introducere: Perfuzia deficitară a placentei din preeclampsie poate fi asociată cu fluctuaţii ale nivelului
de oxigen, ceea ce duce la instalarea stress-ului oxidativ. Stress-ul oxidativ reprezintă un element primordial în
preeclampsie şi unul din parametrii săi, este nivelul seric al 8-isoprostanului (8-iso-PGF2α)

Scop: Revizuirea patogeniei preeclampsiei prin abordarea rolului stress-ului oxidativ şi a disfuncţiei
endoteliale vasculare.

Material şi metodă: S-au folosit bibliotecile on-line, unde s-au căutat studii clinice şi biologice relevante,
folosind cuvinte cheie şi termeni MeSH ierarhici. Am identificat şi ne-am axat pe subiecte-cheie în care am constatat
că au existat progrese relevante clinic în înţelegerea implicării stress-ului oxidativ din preeclampsie, utilizând şi
studiul nostru prospectiv despre stress-ul oxidativ din preeclampsie.

Rezultate: În preeclampsie  avem o exacerbare a stress-ului oxidativ. S-au demonstrat diferenţe semnificative
statistic între multiplii parametri evaluaţi la sarcina normală şi sarcina cu preeclampsie. Nivelul mediu al 8-iso-
PGF2α a fost semnificativ mai mare la gravidele cu preeclampsie decât la gravidele normotensive.

Concluzii: Stress-ul oxidativ poate fi evaluat prin dozarea serică a 8-iso-PG F2α, care este un marker de
stress oxidativ şi acest lucru poate ajuta la prevenirea complicaţiilor care apar n sarcina asociată cu preeclampsie.

Abstract: Impact of oxidative stress on vascular dysfunction and hypertension in
                 preeclampsia

Introduction: The poor perfusion of the placenta from preeclampsia may be associated with fluctuations in
the level of oxygen, leading to the installation of oxidative stress. The oxidative stress is a crucial element in
preeclampsia and one of its parameters is the serum level of 8-isoprostane (8-iso-PGF2α)

Purpose: The review of the pathogenesis of preeclampsia by approaching the role of oxidative stress and
vascular endothelial dysfunction.

Material and Methods: We used on-line libraries, where we looked for  relevant clinical and biological
studies, using  keywords and MeSH hierarchical terms. We have identified and we focused on key topics where we
found that there were clinically relevant advances in understanding the involvement of oxidative stress in
preeclampsia, using both our prospective study on oxidative stress in preeclampsia.

Results: In preeclampsia we have an exacerbation of oxidative stress. There have been demonstrated
statistically significant differences between the multiple parameters evaluated in normal pregnancy and in pregnancy
with preeclampsia. The average level of 8-iso-PGF2α was significantly higher in women with preeclampsia than in
normotensive pregnant women.

Conclusions : Oxidative stress can be assessed by measuring serum 8-iso-PG F2α, which is a marker of
oxidative stress and this can help prevent complications that occur in pregnancy associated with preeclampsia.

Key words: oxidative stress, vascular dysfunction, preclampsia
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INTRODUCERE

Bolile hipertensive ale sarcinii complică
aproape 7-10% din sarcini. Hipertensiunea arterială

şi proteinuria, care definesc preeclampsia (PE),
probabil, reprezintă stadiul tardiv al unei patologii care
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începe foarte devreme în timpul sarcinii.
Clinic, PE este clasificată ca PE uşoară sau

severă în funcţie de severitatea semnelor şi
simptomelor, precum şi prezenţa complicaţiilor materne
şi fetale. O altă clasificare utilizată în mod obişnuit,
împarte PE în PE cu debut tardiv şi PE cu debut
precoce, această clasificare bazându-se pe vârsta
gestaţională în momentul diagnosticului sau naSterii.
Această abordare are o valoare prognostică , deoarece
un debut precoce al PE are un risc semnificativ mai
mare de complicaţii materne şi fetale (1).

Este recunoscut faptul că stress-ul oxidativ
(SO) joacă un rol central în fiziopatologia multor boli,
inclusiv complicaţii ale sarcinii ca preeclampsia.

Dezvoltarea anormală a placentei se
consideră ca ar fi implicată în fiziopatologia
preeclampsiei. Malperfuzia placentară rezultată poate
fi asociată cu fluctuaţii ale nivelului de oxigen, ceea
ce duce la apariţia SO. În contrapondere, mai multe
sisteme antioxidante s-a dovedit că sunt stimulate sau
subexprimate în placentă şi/sau circulaţia maternă în
timpul PE. Un astfel de răspuns alterat antioxidant
poate duce la creşterea peroxidării lipidice.
Consecinţele schimbărilor de statut antioxidant pot
afecta transmiterea semnalului căilor enzimatice
legate de sinteza eicosanoizilor (4).

Toate aceste probe, oferă o puternică raţiune
în a considera antioxidanţii ca o potenţială terapie în
preeclampsie. Din păcate, studii recente asupra
vitaminei C şi E într-un număr de setări diferite, nu
au dovedit că terapia antioxidantă ar fi de succes
(22). Acest eşec contrastează izbitor cu efectele
benefice observate in vitro, asupra căilor specifice
de transducţie a semnalului şi a rezultatelor placentare
la provocarea oxidativă (7). Diferenţa poate rezulta
din incapacitatea  vitaminelor de a accesa
compartimentul celulelor trofoblastice în concentraţia
necesară, în vivo. În schimb, este de remarcat faptul
că utilizarea multivitaminelor în perioada
periconcepţională este asociată cu un risc redus de
preeclampsie la femeile slabe sau cu greutate
normală. De asemenea, la femeile cu un aport scazut
de vitamina C a fost raportată o tendinţă de risc
crescut a preeclampsiei (14).

Oxigenul este adesea menţionat ca gazul
Janus, deoarece are atât beneficii pozitive cât şi

efecte secundare potenţial dăunătoare pentru
sistemele biologice. Reactivitatea permite oxigenului
să participe la transferurile de electroni de mare
energie şi prin urmare, să sprijine generarea de
cantităţi mari de ATP prin fosforilarea oxidativă. Acest
lucru este necesar pentru a permite evoluţia
organismelor multicelulare complexe, dar şi atacarea
oricărei molecule biologice, de tip proteine, lipide sau
ADN. Prin urmare, organismele se găsesc sub un
atac constant oxidativ al speciilor reactive de oxigen
(ROS). Pentru menţinerea acestui atac în echilibru,
a evoluat un sistem complex de apărare antioxidantă,
perturbarea acestui echilibru ducând la instalarea
stress-ului oxidativ (8).

Stress-ul oxidativ apare atunci când producţia
celulară de specii reactive de oxigen, inclusiv cele
asociate cu metabolismul normal oxidativ, depăşeşte
capacitatea de protecţie a apărării antioxidante.
Speciile reactive de oxigen intracelulare sunt produse
în mitocondrii ca un produs secundar al
metabolismului celular normal şi în citoplasmă prin
actiunea xantin-oxidazei şi activităţii NADPH oxidazei
(12).

Termenul “specii reactive de oxigen” se
aplică atât radicalilor liberi cât şi intermediarilor lor
non-radicali. Radicalii liberi sunt definiţi ca specii care
conţin unul sau mai mulţi electroni nepereche şi pot fi
generaţi din mai multe elemente, dar în sistemele
biologice cele mai importante sunt cele care se refera
la oxigen şi azot. În condiţii fiziologice, cel mai
frecvent radical liber este anionul superoxid (O2•”),
a cărei sursă principală sunt mitocondriile (6).

Disfuncţia endotelială, stress-ul oxidativ
şi remodelarea placentară

Disfuncţia endotelială este esenţială pentru
riscul asociat al preeclampsiei şi se consideră că ar fi
produsă de factori circulanţi eliberaţi ca urmare a
ischemiei/hipoxiei placentare. Disfuncţia endotelială
maternă duce la creşterea rezistenţei sistemice, ceea
ce reduce perfuzia pentru toate organele, inclusiv
placenta, propagându-se în continuare ischemia
placentară şi promovarea unui ciclu distructiv.
Neconcordanţa dintre producţia de factori pro- şi
antiangiogenici, inflamaţia excesivă şi inducerea
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stress-ului oxidativ în endoteliu, determină importante
disfuncţii endoteliale (5).

Deteriorarea endoteliului vascular, care
rezultă din generarea de radicali liberi poate apare
de la 20 de săptămâni de sarcină şi se poate agrava
odată cu creşterea cererii de oxigen din circulaţia
maternă de către placenta în creştere (2).

Unele specii reactive de oxigen şi azot pot
acţiona chiar ca mesageri: la un nivel scăzut, ele sunt
molecule de semnalizare, iar la niveluri ridicate ele
pot deteriora organite, în special mitocondriile.
Daunele oxidative şi disfuncţia mitocondrială asociată
poate duce la epuizare energetică, acumularea de
mediatori citotoxici şi moartea celulelor (20).

Unul dintre rezultatele injuriei endoteliale este
creşterea permeabilităţii vasculare cu pierderea
concomitentă de micronutrienţi, care sunt esenţiali
pentru făt, printre aceşti micronutrienţi fiind
aminoacizii care acţionează ca factori de creştere
fetali (19).

Isoprostanii sunt produşi biologic activi,
funcţionând ca vasoconstrictori atât în placentă, cât
şi în alte organe materne, pentru stimularea producerii
de endotelina-1 din celulele endoteliale şi pentru
declanşarea activării trombocitelor. Mai mulţi
cercetători au emis ipoteza că, la femeile cu risc de
preeclampsie, placenta produce un exces de specii
reactive de oxigen, astfel că este posibil ca un
dezechilibru între isoprostani şi alţi prooxidanţi şi
funcţiile antioxidante, poate face parte din mecanismul
care stă la baza dezvoltării preeclampsiei (21).

Placenta umană este unică, deoarece
vilozităţile coriale se formeaza iniţial pe întreaga
suprafaţă a sacului corionic. În prezent, este
recunoscut faptul că stress-ul oxidativ joacă un rol
central în acest proces şi aşa cum se întâmplă în toate
sarcinile, acest lucru poate fi considerat fiziologic.

Aprecierea asupra mediul intrauterin în
timpul sarcinii umane a suferit o revizuire radicală în
ultimele două decenii. Acum este acceptat faptul că
dezvoltarea placentei se produce într-o concentraţie
relativ scăzută de oxigen, susţinută de secreţii ale
glandelor endometriale, mai degrabă decât de
circulaţia maternă. Acest mediu protejează embrionul
în curs de dezvoltare de radicalii liberi de oxigen, care
mediază teratogeneza. Sângele arterial matern este

împiedicat să intre în spaţiul intervilos al placentei prin
obstruarea cu celule citotrofoblastice extraviloase a
emergenţei arterelor spiralate uterine, ca parte a
procesului de conversie fiziologică. Circulaţia maternă
intraplacentară este pe deplin stabilită la sfârşitul
primului trimestru, când aceste obstrucţii sunt
dislocate printr-un mecanism care în prezent este
necunoscut (11).

Mulţi investigatori au demonstrat că invazia
insuficientă a trofoblastului extravilos  în ţesutul
matern şi diferenţierea depreciată, a condus la apariţia
disfuncţiei placentare şi la o perfuzie placentară
redusă, asociate cu preeclampsie şi restricţie de
creştere intrauterină (15).

Aceste evenimente descrise ca “placentaţie
săracă”, se caracterizează prin invazie interstiţială
insuficientă şi înlocuirea endovasculară cu trofoblast
extravilos. Acest fenomen este probabil legat de
factori multipli, inclusiv aberaţii imunologice şi stress
oxidativ (17).

Stress-ul oxidativ se manifestă la nivelul
interfeţei materno-fetale începând devreme în
sarcină. Acesta joacă un rol atât în dezvoltarea
normală a placentei, cât şi în fiziopatologia
complicaţiilor, cum ar fi avortul spontan, preeclampsia,
restricţia intrauterină de creştere şi ruperea prematură
a membranelor (10).

Placenta are un rol important în timpul
sarcinii, ca interfaţă între mamă şi făt, referindu-ne
la faptul ca oferă o interfaţă pentru schimbul de
substanţe nutritive şi gaze, sintetizează şi secretă o
serie de hormoni steroizi şi peptide, ca şi furnizarea
unei  bariere imunitare între mamă şi fătul semi-alogen.
Măsurători ale markerilor de stress oxidativ în sângele
matern şi urină, arată că sarcina în sine este o stare
de stress oxidativ, datorită activităţii metabolice mari
a placentei şi metabolismului matern din timpul
sarcinii. Producţia de 8-iso-PGF2á este crescută în
ţesutul placentar incubat provenit de la femeile cu
preeclampsie, comparativ cu ţesutul de la o sarcină
normală (18).

Placenta a fost descrisă ca fiind oglinda
mortalităţii şi morbidităţii perinatale. Dovezile indică
placenta ca o sursă cheie de factori care conduc la
disfuncţia celulelor endoteliale materne în
preeclampsie. Acest lucru este evidentiat prin faptul
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că semnele clinice şi leziunile specifice preeclampsiei
se remit în termen de zile de la încetarea sarcinii.

Pentru a vedea care ar putea fi leziunile
induse placentar la femeile preeclamptice, în contextul
stress-ului oxidativ prezent în preeclampsie şi pentru
a determina prevalenţa rezultatelor histologice
sugestive pentru perfuzia deficitară maternă a
placentei, am efectuat un studiu histologic al placentei,
care a fost recoltată imediat în postpartum, dupa
nastere, la cazurile cu PE.

Într-un studiu efectuat asupra placentelor
provenite din sarcinile cu PE am întâlnit leziuni
caracteristice unui debut treptat de durată medie,
caracterizat prin aparitia  în 51,8% din cazurile cu
PE uşoară a depozitelor fibrinoide intervilozitare şi în
56,2% a infiltratului inflamator. În cazul PE severe,
incidenţa depozitelor fibrinoide intervilozitare a fost
de 74,4% şi a infiltratelor inflamatorii, de 76,4%.
Leziunile caracteristice unui debut treptat cu durată
prelungită, leziuni mai vechi, caracteristice PE cu
debut precoce, au fost reprezentate de vilozităţi stem
cu vase dilatate trombozate (35,94% în PE uşoară vs
63.16% în PE severă), vilozităţi intermediare mature
mici de aspect pseudoangiomatos (67.19% în PE
uşoară vs 89.47% în PE severă), vilozităţi stem cu
zone întinse de material intens eozinofilic deci
impregnare calcară (57.81% în PE uşoară vs 84.21%
în PE severă).

În mod specific, vilozităţile pot prezenta un
aspect de maturitate accelerat, cu dimensiuni mai mici
şi aspect pseudoangiomatos, modificări care măresc
suprafaţa şi schimbul de oxigen.

Caracterist ica leziunilor  placentare
microscopice în studiul nostrum, au fost vilozităţile
hipoplazice cu aspect pseudoangiomatos, la cazurile
care au prezentat un status de creştere a stress-ului
oxidativ, demonstrat prin dozarea izoprostanului. La
aceste cazuri, prin corelarea statistică a leziunii
specific placentare cu tipul PE la toate cazurile
investigate, sarcina normala, sarcina cu HTAG,
sarcina cu PE uşoară şi severă, am întâlnit o corelare
înalt semnificativă statistic în cadrul vilozităţilor
hipoplazice cu aspect pseudoangiomatos (p Chi patrat
< 0.0001).

Evaluarea stress-ului oxidativ

Peroxidarea lipidică duce la formarea de
produşi intermediari ai leziunii celulare extrem de
reactivi, la alterarea funcţiei celulare şi la producerea
de compuşi bioactivi. Abundenţa produşilor generaţi
de peroxidarea lipidică, face ca aceştia să reprezinte
markeri adecvaţi ai stress-ului oxidativ crescut,
permiţând astfel o introspecţie în mecanismele injuriei
vasculare (16). Există o serie de abordări analitice,
care permit cuantificarea peroxidării lipidice sau a
radicalilor liberi catalizaţi care induc injuria ADN sau
a proteinelor. Cu toate acestea, multe dintre aceste
tehnici suferă din cauza lipsei de sensibilitate şi
specificitate. Într-un studiu din 2005, numit
Biomarkers of Oxidative Stress Study (BOSS),
sponsorizat de National Institutes of Health, s-a
constatat că o cuantificare a F2-IsoPs reprezintă
metoda cea mai precisă pentru a evalua starea de
stress oxidativ in vivo (13).

Isoprostanii sunt membri ai unei familii
complexe de lipide, izomeri ai prostaglandinelor
convenţionale derivate enzimatic, care sunt produse
in vivo în primul rând, dacă nu exclusiv, de peroxidarea
radicalilor liberi, reacţie catalizată de acizi graşi
polinesaturaţi. Majoritatea lucrărilor au fost
concentrate pe un grup de izomeri ai derivaţilor
enzimatici PGF2á, numiti F2-isoprostani. Datorită :

-mecanismului lor de formare,
-stabilităţii chimice şi
-dezvoltării rapide a metodelor sensibile

pentru măsurarea lor,
aceştia sunt folosiţi ca indicatori neinvazivi

ai stress-ului oxidativ in vivo.
Isoprostanii au fost propuşi ca markeri ai

degradării oxidative, dar ei exercită, de asemenea,
acţiuni biologice. Isoprostanii sunt vasoconstrictori
puternici în rinichi, plămâni, inimă, creier şi placentă.
Placenta umană conţine, produce şi secretă
isoprostani, isoprostanul fiind unul dintre factorii
responsabili de vasoconstricţia placentară.

Au fost definite nivelurile normale de F2-
IsoPs la oamenii sănătoşi. Isoprostanul F2 liber şi
estrificat este printre formele mai abundente in vivo
cu niveluri cuprinse între 40 şi 170 pg/ml în plasma
umană în mod normal (3).
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Într-un studiu prospectiv efectuat pe 156
gravide care au reprezentat 114 gravide cu
preeclampsie şi un lot de 42 gravide cu o evoluţie
normală a sarcinii, considerat ca lot martor, am
cercetat implicarea stress-ului oxidativ din
preeclampsie, prin evaluarea 8-isoprostanului (8-iso-
PG F2á) în trimestrul III de sarcina.

Clasificarea pacientelor cu preeclampsie s-
a realizat pe baza criteriilor Societatii Internaţionale
pentru Studiul Hipertensiunii în timpul sarcinii (ISSHP
- International Society for the Study of Hypertension
in Pregnancy).

Am cuantificat valorile plasmatice ale 8-iso-
PG F2á, cu tipul de preeclampsie şi am constatat că
în PE severă valoarea medie a 8-iso-PG F2á, a fost
de 2670.53 pg/ml, comparativ cu o valoare medie de
1112.98 pg/ml, în PE uşoară.

Am găsit o diferenţă semnificativă statistic
între PE severă şi toate celelalte tipuri de PE, cu o
corelare statistică înalt semnificativă, p < 0.0001,
rezultatele noastre confirmând prezenţa unei corelaţii
pozitive între biomarkeri ai stress-ului oxidativ şi
severitatea sindromului de preeclampsie.

Am încercat sa stabilim o valoare cut-off
pentru 8-iso-PG F2á la ambele tipuri de preeclampsie,
pentru a diferenţia pacintele cu preeclampsie severă
de restul pacientelor, în ceea ce priveşte evoluţia
complicaţiilor în funcţie de valoarea 8-iso-PG F2á.

Această diferenţiere este importantă,
deoarece o valoare prag ne poate suspiciona o sarcină
care evoluează către preeclampsie, sau şi mai
important, către ce tip de preeclampsie, severă sau
uşoară.  Pe baza valorilor cut-off calculate am luat în
calcul indicatorii statistici care ne pot da relaţii asupra
implicarii creşterii 8-iso-PG F2á în evoluţia
complicaţiilor preeclampsiei severe.

În cazul PE severe, oricare dintre valorile 8-
iso-PG F2á, ar putea constitui un prag viabil pentru a
discerne între pacientele cu preeclamsie severă şi
restul pacientelor, deoarece atât senzitivitatea câtşsi
specificitatea au valori ridicate, de aproape 70%, însă
recomandăm folosirea valorii de 780 pg/ml ca prag,
deoarece la valoarea 782 avem suma maxima între
Sn (73,68%) şi Sp (71.22%).

Ca aplicabilitate practică, valoarea predictiv
pozitivă de 25,93%, la o valoare de 782 pg/ml, arată

faptul că în cazul unor valori mari, există o probabilitate
de peste 25% să avem o evoluţie spre o preeclampsie
severă. Valoarea predictiv negativă de 95,19%, la
aceeaşi valoare prag, arată că, dacă nu avem aceste
valori, probabilitatea de a evolua fără complicaţii
majore ale preeclampsiei, este de peste 95%, deci,
probabilitatea de PE severă este de aproximativ 5%.

Bazându-ne pe aceleaşi criterii, recomandăm
folosirea valorii de 435 pg/ml ca prag, pentru PE
uşoară, deoarece pentru această valoare avem suma
maxima între Sn (86,75%) şi Sp (64.00%).

Ca aplicabilitate practică în cazul PE uşoare,
valoarea predictiv pozitivă de 72,73%, la o valoare
de 435 pg/ml, arată că dacă avem valori mai mari,
avem şi o probabilitate de peste 72% pentru evoluţia
spre preeclampsie. Valoarea predictiv negativă de
81,36%, arată că în peste 81% din cazuri nu vom
avea o PE, altfel spus, probabilitatea de PE uşoară
este de aproximativ 29%, deci totuşi destul de ridicată.

Stress-ul oxidativ este un fenomen normal în
sarcina normotensivă (9), găsit la valori medii de
478,93 pg/ml la sarcinile din lotul martor în studiul
nostru, dar, în preeclampsie, stress-ul oxidativ este
exagerat şi poate duce la un potenţial mai mare de
injurie oxidativă endotelială.

Aceste rezultate indică faptul că stress-ul
oxidativ exista înainte de debutul clinic din
preeclampsie, sugerând în plus că dozarea F‚†-
isoprostanilor poate fi utilizată ca un ghid pentru
reducerea riscului şi/sau severităţii preeclampsiei.

Cercetările noastre sprijină ipoteza că
excreţia mare de isoprostan împreună cu producţia
scăzută de antioxidant, determină un dezechilibru al
stress-ului oxidativ şi poate precede recunoaşterea
clinic a instalării preeclampsiei.

CONCLUZII

Cauza stress-ului oxidativ este considerată
ca fiind vasculară, deoarece debutul precoce al PE
este asociat cu conversia deficitară a arterelor
spiralate.

Exista o corelaţie pozitivă între biomarkeri ai
stress-ului oxidativ şi severitatea sindromului de
preeclampsie, Isoprostanul fiind unul dintre factorii
responsabili de vasoconstricţia placentară.
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Disfuncţia endotelială maternă duce la
instalarea unei rezistenţe sistemice crescute, care
reduce perfuzia tuturor organelor, inclusiv a placentei,
determinând propagarea în continuare a ischemiei
placentare şi promovarea unui ciclu distructiv.

Până în prezent, nu a fost identificat un singur
factor care poate fi implicat pentru toate cazurile de
preeclampsie. Aceasta indica faptul că adevărata
cauzalitate nu a fost încă descoperită şi că sindromul
poate fi iniţiat de o varietate de stimuli.

Se pare ca medicaţia antioxidantă nu poate
regla modificările instalate într-o sarcină cu risc de
preeclampsie. In schimb, terapia antioxidantă din
perioada periconcepţională ar reduce riscul de
preeclampsie.

S-a stabilit că măsurarea 8-iso-PG F2á este
abordarea cea mai de încredere pentru a evalua
starea de stress oxidativ in vivo, oferind un instrument
important de explorare a rolului stress-ului oxidativ în
patogenia oricărei boli umane. In plus, produşii căii
de formare a isoprostanilor ar exercita acţiuni
biologice puternice şi pot reprezenta, prin urmare,
mediatori fiziopatologici ai acestei patologii specifice
sarcinii.
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MODALITĂŢI TERAPEUTICE CHIRURGICALE PARTICULARE
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Rezumat

Lucrarea de faţă prezintă experienţa autorului în rezolvarea terapeutică a unor situaţii atipice în cancerul
de col uterin. Aceste situaţii se referă la: cancerul de col uterin ocult descoperit postoperator prin EHP,  carcinom
de col uterin asociat cu prolaps genital grad III, carcinom pe col uterin restant şi propune ca terapie chirurgicală
adjuvantă limfadenectomia pelviană laparoscopică in cancerul de col uterin stadiul III.

Cazuistica cuprinde rezolvarea a 22 cazuri încadrate în situaţiile atipice menţionate anterior, în perioada
1997-2011.

Abstarct: Particular surgical therapeutic methods in atypical circumstances of cervical
                cancer - personal experience.

This paper presents the author’s experience in solving a number of atypical cases of cervical cancer. These
situations include: occult cervical cancer found after surgery by biopsy, cervix carcinoma  associated with genital
prolapse 3rd degree,  cervix carcinoma on cervix after subtotal hysterectomy  and  proposed that laparoscopic pelvic
lymphadenectomy should be a surgical therapy bringing a great deal of  help  in stage III cervical cancer.

Cazuistry includes solving 22 cases classified as atypical situations like the ones above between 1997 to
2011.

Keywords: cervical cancer, atypical situations, particular therapeutic solving

INTRODUCERE

Cancerul de col uterin reprezintă a doua
neoplazie feminină după cancerul de sân, necesită
tratament complex radio-chimio-chirurgical

Conduita terapeutică este  bine codificată
stadial:

- stadiul 0 – tratament chirurgical exclusiv:
conizaţie (femei tinere) sau histerectomie totală ±
anexectomie

- stadiile I-II – radio si chimioterapie
preoperator + histerectomie radicală cu

limfadenectomie pelvină ± radio si  chimioterapie
postoperatorie

 - stadiile III-IV – radioterapie, chimioterapie

OBIECTIVELE STUDIULUI

Evidenţierea fezabilităţii terapiei reluate pe
principii oncologice şi a evoluţiei complicaţiilor şi
morbidităţii postterapeutice în situaţii atipice.

Studiul a fost efectuat  în perioada 2001-2011
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pe 22 cazuri de cancer de col uterin şi reprezintă în
totalitate experienţa autorului.

MATERIAL ŞI METODĂ

În cancerul de col uterin există o serie de
situaţii atipice care impun conduite terapeutice diferite
de cea standard, respectându-se însă principiile
oncologice (tratament complex).

Situaţii atipice mai frecvente sunt:
1. Cancer de col uterin invaziv ocult

descoperit (EHP) după histerectomie totală simplă
(deci operat suboptimal)

2. Cancer de col uterin asociat cu prolaps
genital gradul III

3. Cancer de col uterin pe bont cervical
restant după HST

4. Cancer de col uterin stadiul III (inoperabil
prin procedeu chirurgical standard) se propune ca
terapie chirurgicală adjuvantă – limfadenectomia
pelviană.

Autorul propune ca terapie în prima situaţie
reluarea terapiei pe principii oncologice în funcţie de
stadialitate (limfadenectomie pelviană,
parametrectomie şi radiochimioterapie postoperatorie),
efectuarea histerectomiei radicale pe cale vaginală cu
limfadenectomie pelviană laparoscopică în cea de-a
doua situaţie, extirparea bontului cervical cu
parametrectomie şi limfadenectomie pelviană, chimio
şi radioterapie pre şi postoperatorie în cea de-a treia
situaţie, şi limfadenectomie pelviană laparoscopică de
rutină cu radio si chimioterapie pre sau postoperatorie
in stadiul III.

I. CANCERUL DE COL UTERIN
INVAZIV OCULT,  DESCOPERIT PRIN EHP
PE PIESA OPERATORIE DUPĂ
HISTERECTOMIE TOTALĂ SIMPLĂ

Descoperirea unei asemenea situaţii impune
reluarea terapiei pe principii oncologice şi presupune
efectuarea : radioterapiei preoperatorii şi
chimioterapiei, apoi tratament chirurgical de
completare - preferabil laparoscopic constând în
limfadenectomie pelviană, parametrectomie,
extiraprea 1/3 superioare a vaginului (preferată pe

cale vaginală) urmat de radioterapie şi/sau
chimioterapie postoperatorii, în cazul prezenţei unor
factori prognostici nefavorabili (invazia ganglionară
tumorală, prezenţa  de ţesut tumoral restant
parametrial sau vaginal, G3 histologic, etc.).

REZULTATE

Cazuistica Clinicii de Obstetrică şi
Ginecologie Sibiu în perioada 2001-2011 constă în 16
cazuri  cu cancer de col ocult  tratat chirurgical iniţial
suboptimal : 9 cazuri (56,25%) după histerectomie
totală clasică, 5 cazuri (31,25%) după histerectomie
laparoscopică, 2 cazuri (12,5%) după conizaţie.

EHP preoperator a aratat CIN I, II, III.
EHP postoperator a aratat cancer

microinvaziv – stadiul  IA1-2.

Reluarea tratamentului pe principii
oncologice a presupus:

- radioterapie externă preoperatorie
- tratament chirurgical de completare  (la 4-

6 săptamâni după radioterapie):
- limfadenectomie pelviană:

- laparoscopică: 9 cazuri (56,25%),
- clasică: 7 cazuri (43,75%).

- parametrectomie parţială sau totală
- nu s-a efectuat la nici un caz extirparea 1/

3 superioare a vaginului (clinic şi citologic zonă
indemnă).

Analiza caracteristicilor medicale ale
cazuisticii:

EHP postoperator după a doua intervenţie:
- număr ganglioni limfatici extirpaţi (medie):

-laparoscopic=18
- clasic = 14

- ganglioni pelvieni pozitivi:  0
- reziduu tumoral parametrial sau vaginal: 0
Conversie la laparotomie: 1 caz din 16

(6,25%) pentru obezitate şi sindrom aderenţial major
(operate iniţial clasic).

Urmărire postoperatorie între 1 şi 5 ani – 12
bolnave în viaţă (4 pierdute din evidenţă).
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Durata medie per intervenţie a fost de 125
minute pentru cele laparoscopice şi 110 minute pentru
cele clasice.

Durata medie de spitalizare postoperatorie a
fost de 4,2 zile pentru cele laparoscopice şi de 8,5
zile pentru cele clasice.

Complicaţii postoperatorii

În general complicaţiile postoperatorii azu fost
reduse si nesemnificative pe cazuistica prezentată.

Complicaţii specifice majore precum leziuni
vezicale, leziuni ureterale, leziuni intestinale, fistule
vezico-vaginale, denervarea vezicii urinare (hipotonie
cronică), sângerare accentuată intraoperatorie, leziuni
ale vaselor mari (iliace, hipogastrice) nu s-au
înregistrat.

Complicaţiile postoperatorii înregistrate pe
cazuistică sunt prezentate în tabelul I:

Tabelul I. Complicaţii postoperatorii

II. CANCERUL DE COL UTERIN
ASOCIAT  PROLAPSULUI GENITAL
GRADUL III

Cazuistica cuprinde un singur caz, o bolnavă
de 70 ani cu prolaps genital gradul III asociat cu
cancer de col uterin stadiul II A  ( tumoră de 6 cm cu
extensie pe peretele vaginal posterior)

Situaţia fiind atipică, radioterapia şi
chimioterapia preoperatorie si intervenţia chirurgicală
standard (HR+LP abdominală) nu au putut fi aplicate.

În conseciinţă conduita terapeutică aplicată
a fost următoarea: tratament chirurgical -
histerectomie radicală pe cale vaginală asistată
laparoscopic (Schauta) şi colpectomie totală cu
miorafia strânsă a ridicătorilor anali. Asistenţa
laparoscopică a constat în limfadenectomie pelviană.
Radio si chimioterapie externă postoperatorie.

Examenul histopatologic pre şi postoperator
a evidenţiat: carcinom epidermoid moderat diferenţiat

infiltrativ în fundul de sac vaginal posterior (stadiul II
A), absenţa invaziei tumorale în ganglionii pelvieni.

Durata intervenţiei a fost de 150 minute.
Evoluţie postoperatorie a fost fără complicaţii

chirurgicale, iar după 4 ani de urmărire postoperatorie
bolnava este în viaţă.

III. CANCER DE COL UTERIN PE
BONT CERVICAL  RESTANT DUPĂ
HISTERECTOMIE SUBTOTALĂ

Se consideră cancer pe bont restant cel
apărut după un interval mai mare de 3 ani de la HST,
iar cancer restant al bontului cel apărut după mai puţin
de 3 ani de la HST.

Conduita terapeutică propusă: radioterapie
preoperatorie (± postoperatorie), tratament chirurgical
prin extirparea bontului cervical şi 1/3 superioare a
vaginului cu parametrectomie şi limfadenectomie
pelviană.

Căile de abord pot fi: abdominală (integral),
laparoscopică – LP, vaginală -  extirparea bontului
cervical şi a 1/3 superioare a vaginului.

REZULTATE

Cazuistica cuprinde 3 cazuri aflate câte unul
în stadiul IA, stadiul IB, stadiul IIB.

Conduită terapeutică aplicată a fost:
- RT preoperatorie - toate cazurile
- tratament chirurgical:

- limfadenectomie pelviană
laparoscopică + extirpare bont cervical  + 1/3
superioară a vaginului  pe cale  vaginală – 1 caz

- limfadenectomie pelviană
laparoscopică + extirpare bont cervical +
parametrectomie + 1/3 superioară a vaginului
abdominală – 2 cazuri

- RT postoperatorie pt stadiul IIB
EHP postoperator a evidenţiat: carcinom

epidermoid în toate cazurile, ganglioni infiltraţi tumoral
într-un caz stadiul IIB.

Evoluţia postoperatorie apreciată prin
supravieţuirea la 5 ani a fost următoarea:

- supravieţuire la 5 ani – 2 bolnave (66%)
- supravieţuire la 3 ani – 1 bolnavă (33%)

 Cale de abord 
laparoscopica 

Cale de abord 
clasic 

Infectii urinare 1 2 
Celulita pelviana 1 - 

Limfocel pelvian (manifest 
clinic) 

1 1 
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Nu s-au înregistrat recidive vaginale sau în
alte organe pe perioada urmăririi postoperatorie.

IV. TERAPIE CHIRURGICALĂ
ADJUVANTĂ ÎN CANCERUL DE COL
UTERIN STADIUL III –
LIMFADENECTOMIA PELVIANĂ

Stadiul III este unul inabordabil chirurgical
prin tehnică standard (histerectomie radicală cu
limfadenectomie pelviană). Terapia posibilă este
radioterapie si chimioterapie.

Se pune întrebarea dacă limfadenectomia
pelviană laparoscopică este utilă  ca terapie
suplimetară adjuvantă deoarece în literatura de
specialitate părerile sunt împărţite.

Eu cred că terapia propusă este utilă din
următoarele considerente:

- oferă relaţii prognostice şi de stadialitate
mai precise în   funcţie de invazia sau nu a
ganglionilor pelvieni

- reduce posibilităţile de extensie tumorală
limfatică

- creşte eficienţa radioterapiei
- efectuată laparoscopic nu determină

apariţia aderenţelor şi nu compromite rezultatele
radioterapiei

- nu creşte semnificativ complicaţiile
postoperatorii

- poate ameliora prognosticul de
supravieţuire

REZULTATE

Cazuistica cuprinde 2 cazuri de carcinom
epidermoid al colului uterin stadiul III B.

Terapia aplicată a fost radioterapie pre şi
postoperatorie externă, chimioterapie  pre si
postoperatorie, limfadenectomie pelviană  la 6
săptămâni (ganglioni iliaci comuni, iliaci externi, iliaci
interni şi obturatori).

Calea de abord a fost laparoscopică la 1 caz
si clasică la 1 caz.

Examenul histopatologic postoperator a
evidentiat ganglioni limfatici pelvini pozitivi: unilateral la
cazul operat laparoscopic şi bilateral la cel operat clasic.

Evoluţia postoperatorie la 18 luni de urmărire
a constatat că bolnavele sunt în viaţă.

DISCUŢII GENERALE

Experienţa personală privind aceste situaţii
atipice în cancerul de col uterin este relativ redusă
datorită rarităţii acestor situaţii în cadrul cazuisticii
generale de cancer de col uterin. Din bibliografia
cercetată nu am găsit recente studii asemănătoare.

Pentru primele 3 situaţii consider ca conduita
terapeutică propusă este cea corectă şi singura
posibilă dealtfel, fiind impusă şi de portocoalele
generale terapeutice în cancerul de col, dar care
trebuie adaptate la situaţia atipică dată.

Pentru cancerul de col uterin stadiul III,
limfadenectomia laparoscopică de rutină, ca metodă
minimal invazivă ar putea ameliora evoluţia şi
prognosticul urmând ca acest beneficiu să poată fi
evaluat prin studii pe o cazuistică mai amplă.

CONCLUZII

1.Cancerul de col uterin ocult necesită
reluarea terapiei pe principii oncologice cu efectuarea
radioterapiei şi a limfadenectomiei şi parametrectomiei
laparoscopice.

2. Cancerul de col uterin asociat prolapsului
uterin gradul III necesită rezolvarea terapeutică a
ambelor afecţiuni prin: histerectomie radicală pe cale
vaginală, anexectomie şi limfadenectomie pelviană
laparoscopică şi RT postoperatorie.

3. Cancerul de col pe bont restant necesită
extirparea bontului cervical şi a 1/3 superioare a
vaginului, limfadenectomie, parametrectomie şi RT
preoperatorie (± postoperatorie).

4. Limfadenectomia pelviană efectuată
laparoscopic poate fi utilă în cancerul de col uterin
stadiul III alături de radioterapie şi chimioterapie.

Concluzia generală este aceea că în
cazurile de cancer de col uterin atipice se  impun
rezolvări chirurgicale atipice, dar cu respectarea
principiilor oncologice.

Modalit@]i terapeutice chirurgicale particulare în situa]ii atipce în cancerul de col uterin - Experin]a personal@
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EVALUAREA UNUI ALGORITM DE SCREENING
MULTIPARAMETRIC PENTRU PREDICŢIA PREECLAMPSIEI ÎN

PRIMUL TRIMESTRU DE SARCINĂ
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Rezumat

Obiectiv: Dezvoltarea unui model de screening multiparametric în scopul predicţiei precoce a preeclampsiei
Material şi metodă: studiu screening ce a inclus 250 gravide (primipare şi secundipare cu prima sarcină

complicate cu preeclampsie), sarcini monofetale, cu vârstă gestaţională de 11-13 săptămâni. Am dezvoltat un model
de screening multimodal, ce a inclus factori de risc proveniţi din istoricul matern, indicele de pulsatilitate al
arterelor uterine şi concentraţia serică a factorului de creştere placentar (PIGF), a proteinei plasmatice A asociată
sarcinii (PAPP-A) şi gonadotrofinei umane corionice, fracţiunea β (β-hCG).

Rezultate: algoritmul de screening multiparametric testat de noi a permis o predicţie a dezvoltării unui
sindrom preeclamptic cu o sensibilitate de 58,3% la o rată a rezultatelor fals-pozitive de 5%, respectiv cu o
sensibilitate de 83,3% la o rată a rezultatelor fals-pozitive de 10%.

Concluzie: predicţia efectivă a preeclampsiei este realizabilă de la vârstă gestaţională de 11-13 săptămâni.

Abstract

Objective: to develop a multiparametric screening model for early prediction of preeclampsia
Methods: screening study that included 250 singleton pregnancies (primiparas and secundiparas with the

first pregnancy complicated by preeclampsia), at 11-13 weeks of gestation. We developed a multimodal screening
model, that included risc factors from maternal history, uterine artery pulsatility index, plasmatic levels of placental
growth factor (PIGF), pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A) and β fraction of the human chorionic
gonadotrophin  (β-hCG).

Results: the multiparametric screening algorithm that we have tested allowed the prediction for the
developing of a preeclamptic syndrome with a sensibility of 58,3% at a false positive rate of 5%, respectively a
sensibility of 83,3% at a false positive rate of 10%.

Conclusion: effective prediction of preeclampsia is feasible from 11-13 weeks of gestation.
Key words: preeclampsia, screening, uterine Doppler, PlGF, PAPP-A,  β-hCG.

INTRODUCERE

Preeclampsia continuă să rămână, în pofida
progreselor majore înregistrate în descifrarea
mecanismelor intime ce stau la baza bolii, una din
principalele cauze de morbiditate şi mortalitate
maternă şi fetală, afectând între 5-7% din sarcini (1).
Identificarea precoce a gravidelor cu risc crescut de
preeclampsie a marcat de mult timp preocupările

obstetricienilor, împlinirea unui astfel de deziderat
permiţând o supraveghere intensivă a acestor gravide
şi implicit o recunoaştere precoce a semnelor bolii, a
hipotrofiei fetale asociate şi implementarea rapidă a
măsurilor terapeutice. Utilizarea elementelor clasice
de risc, provenite din istoricul matern, ar permite
identificarea a cel mult 30% din cazurile ce vor
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dezvolta preeclampsie precoce şi maximum 20%
dintre cele ce vor dezvolta boala cu debut tardiv, după
34 săptămâni (2), rate de detecţie ce nu oferă niciun
beneficiu major practicii cotidiene.

Până în prezent au fost studiaţi numeroşi
biomarkeri ce păreau, cel puţin plecând de la prezumţii
teoretice, utili în definirea precoce a unui grup cu risc
crescut de a dezvolta preeclampsie, fără ca în prezent
să existe o astfel de substanţă, utilizabilă într-un test
unic (3). Plecând de la acest aspect a apărut în ultimii
ani interesul de a încorpora mai multe teste clinice, în
diverse modele de screening multiparametrice.

Deşi rolul fundamental al placentei în
patogenia bolii este cunoscut de mult timp, având ca
substrat direct alterarea precoce a invaziei
trofoblastice la nivelul arterelor spiralate uterine, doar
cercetările ultimilor ani au evidenţiat rolul pe care îl
joacă în acest proces dezechilibrul precoce dintre
factorii pro şi antiangiogenici placentari, respectiv
factorul de creştere placentar (PIGF) pe de o parte
(4, 5), ’i fraciunea solubilă a receptorului Flt-1 al PIGF
(sFlt1) ’i endoglina (Eng), pe de altă parte (6,7). În
reglarea autocrină şi paracrină a invaziei trofoblastice
la nivel decidual, este implicat ’i un complex enzimatic
glicoproteic, cunoscut ca ’i proteina plasmatică A
asociată sarcinii (PAPP-A), ce exercită o activitate
hidrolitică pentru proteinele de legare a factorului de
creştere insulinic. O altă substanţă ce a fost asociată
în grad minor şi doar de câteva studii cu riscul de a
dezvolta preeclampsie este gonadotrofina umană
corionică, fracţiunea β (β-hCG) (8).

Mulţi autori, încercând să găsească o
combinaţie “ideală” de teste predictive într-un
algoritm unic, au utilizat elemente de istoric matern
alături de parametrii biofizici (9), parametrii Doppler
ai arterelor uterine (10), sau diverşi biomarkeri, în
particular cei menţionaţi, cele mai promiţătoare
rezultate fiind furnizate de înglobarea în aceste teste
a concentraţiei proteinelor implicate în controlul
proceselor de angiogeneză şi vasculogeneză
placentară, în particular PIGF (11-15).

Scopul acestui studiu a fost evaluarea
capacităţii predictive a unui algoritm de screening
multiparametric, constând din elemente de istoric
matern, indicele de pulsatilitate (IP) al arterelor uterine
şi concentraţia plasmatică a unor factori biochimici

trofoblastici (PIGF, PAPP-A şi β-hCG) pentru
dezvoltarea unui sindrom preeclamptic.

MATERIAL ŞI METODĂ

Acesta a fost un studiu screening prospectiv
care a inclus gravide ce s-au adresat Clinicii
Obstetrică-Ginecologie I Cluj-Napoca pentru
screening-ul de prim trimestru al aneuploidiilor.
Această investigaţie se efectuează între 11-13+6
săptămâni de sarcină, ocazie cu care se determină
ecografic lungimea cranio-caudală embrionară (CRL
– crown rumpt length), translucenţa nucală (NT) şi
concentraţia serică a PAPP-A şi β-hCG. Cele 250
de paciente incluse în studiu au fost recrutate în
perioada ianuarie 2012-iunie 2013, pe baza
consimţământului informat. Întreaga metodologie de
studiu a fost aprobată în prealabil de către Comisia
de Etică a Universităii de Medicină şi Farmacie “Iuliu
Haţieganu”, Cluj-Napoca.

Criteriile de includere au fost reprezentate
de: primipare, secundipare cu prima sarcină
complicată cu preeclampsie, sarcină monofetală,
vârsta gestaţională cuprinsă între 11-13+6 săptămâni.
S-au exclus din studiu: secundipare cu prima sarcină
normotensivă, multipare, sarcina gemelară/multiplă,
sarcina monofetală cu vârsta gestaţională în afara
limitelor stabilite confirmată ecografic, suspiciunea
de aneuploidii sau malformaţii fetale detectabile la
vârsta gestaţională menţionată, refuzul de a participa
la studiu.

De la fiecare subiect s-au reţinut următoarele
informaţii: caracteristici materne (vârsta, greutate,
înălţime, cu calcularea indicelui de masă corporală
(I.M.C.), mediu de provenienţă (urban/rural),
antecedente heredo-colaterale de preeclampsie,
prezenţa avortului în antecedente, boli asociate
(hipertensiune arterială sau altă vasculopatie, diabet
zaharat, nefropatie, trombofilie), consumul de ţigarete.

După determinarea ecografică a vârstei
gestaţionale (prin măsurarea CRL) şi a NT în cadrul
testului screening pentru aneuploidii (cu ecograf
Voluson E8 – General Electric), s-a măsurat IP uterin,
conform recomandărilor făcute de Fetal Medicine
Foundation, Londra (www.fetalmedicinefoundation.

Evaluarea unui algoritm de screening multiparametric pentru predic]ia preeclampsiei în primul trimestru de sarcinã
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org/fmf). S-a obţinut o secţiune sagitală a uterului cu
vizualizarea canalului cervical şi a orificiului cervical
intern, transductorul a fost ulterior deplasat lateral şi,
în modul Doppler color, s-a vizualizat traiectul arterelor
uterine bilateral. În modul Doppler pulsat s-a măsurat
IP uterin bilateral dupa obţinerea a minim 3 spectre,
cu poarta de măsurare la 2 mm, unghiul de insonaţie
între 0-30°.

De la fiecare gravidă s-au recoltat 6 ml sânge
în Vacutainer tip Vacuette® în scopul dozării
concentraţiilor PIGF (pg/ml), PAPP-A (mU/L) şi β-
hCG (ng/ml). Determinările concentraţiilor s-au
efectuat în următoarele 3 ore de la recoltare pe
platformă automată Delfia Express 6000
Immunoanalyzer (Perkin Elmer®), utilizând kit
dedicat pentru fiecare proteină dozată, după
prepararea plasmei prin centrifugare 3000 rotaţii/min
4 minute, ulterior 10000 rotaţii/min 6 min.

Preeclampsia a fost definită conform
Societăţii Internaţionale de Studiu a Hipertensiunii în
Sarcina  (16), şi American Congress of Obstetricians
and Gynecologists (ACOG) (17), respectiv tensiune
arterială sistolică (TAS) =/>140 mm Hg şi/sau
tensiune arterială diastolică =/> 90 mm Hg după 20
săptămâni de sarcină, asociate cu proteinurie =/>300
mg/L în urina recoltată în 24 ore.  Formele clinice de
preeclampsie au fost subîmpărţite conform clasificarii
severităţii NICE (National Institute for Clinical
Excellence, Marea Britanie) în moderate (TAS = 140-
159 mm Hg, TAD = 90-109 mm Hg) şi severe (TAD
=/>160 mm Hg şi/sau TAD =/> 110 mm Hg). Debutul
precoce a fost considerat ca apariţia manifestărilor
clinice înainte de 34 săptămâni, iar cel tardiv după
această limită (18).

Concentraţiile serice ale celor 3 markeri
proteici (PIGF, PAPP-A si β-hCG), ca şi valorile IP
uterin minim şi maxim au fost exprimate ca şi multipli
ai medianei (MoM) logaritmaţi, iar datele cantitative
dintre cele 2 grupuri, preeclamptice şi gravide
sănătoase au fost analizate comparativ prin testul
egalităţii mediilor. Etapa de bază a analizei statistice
a fost reprezentată de specificarea funcţiei scor, care
să permită predicţia riscului de preeclampsie plecând
de la factorii materni, IP uterin şi concentraţiile
biomarkerilor analizaţi. În acest scop s-a utilizat
regresia logistică binară, metoda Enter (analiză
efectuată cu software-ul SPSS 20), iar pe baza
funcţiei scor s-a trasat curba ROC (receiver operating
characteristics) şi s-au calculat ratele de detecţie ale
preeclampsiei la rate a rezultatelor fals pozitive
prestabilite.

REZULTATE

Din totalul celor 250 de gravide luate în studiu,
225 gravide (90%) au prezentat sarcini fără apariţia
preeclampsiei, 10 paciente (4%) au părăsit studiul
voluntar sau au prezentat avort spontan/terapeutic
pentru malformţaii fetale incompatibile cu viaţa
extrauterină, s-au înregistrat 3 cazuri de hipertensiune
gestaţională (1%) care au fost excluse de la analiza
statistică, 5 cazuri de preeclampsie precoce (2%) şi
7 cazuri de preeclampsie cu debut tardiv (3%).

Variabilele cantitative ale eţantionului analizat
sunt prezentate comparativ între cele 2 grupe,
preeclamptice şi gravide sănătoase, în tabelul I, alături
de coeficientul de semnificaţie statistică.

Tabel I – Variabile cantitative ale eşantionului analizat

S. Surugiu
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Se poate observa că diferenţe semnificative
statistic între gravide sănătoase şi viitoarele
preeclamptice, pe eşantionul analizat de noi, s-au
înregistrat încă de la finalul primului trimestru pentru
IP uterin minim (fig. 1), IMC (corelaţie pozitivă), CRL
(fig. 2) şi concentraţiile serice ale PIGF (Fig. 3) şi
PAPP-A (Fig. 4) (corelaţie negativă), cea mai
semnificativă asociere cu riscul de preeclampsie fiind
observată pentru logMoM PIGF. Nu au existat
diferenţe semnificative al concentraţiei β-hCG între
loturi. Dintre factorii calitativi s-au observat diferenţe
doar în ceea ce priveşte prezenţa consumului de
ţigarete (corelaţie negativă cu riscul de boală).

  Fig. 1 Distribuţia comparativă a valorilor IP uterin min

Fig. 2 Distribuţia comparativă a valorilor CRL

Fig. 3 Distribuţia comparativă a a valorilor PIGF

Fig. 4 Distribuţia comparativă a valorilor PAPP-A

Derularea regresiei logistice binare, metoda
Enter, utilizând variabilele ce au prezentat diferenţe
semnificative statistic între gravide sănătoase şi
viitoarele preeclamptice a furnizat funcţia scor, cu
următoarea formulă:

Y = -29,182 + 0,284 x IMC – 0,178 x
CRL + 0,983 MoMlog IPmin – 5,071 x MoMlog
PIGF
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Fig. 5  Curba ROC multivariat construita pe CRL, IMC,
            IP min si PIGF

Pe baza funcţiei scor s-a trasat curba ROC
(fig. 5), aria de sub curbă fiind de 0,936 (95% CI =
0,887-0,985), la o deviaţie standard de 0,025.

Analizând rezultatele oferite de regresia
logistică şi curba ROC, am obţinut o rată de predicţie
a preeclampsiei cu o sensibilitate de 58,3% la o rată
a rezultatelor fals pozitive de 5%, şi de 83,3% la o
rată a rezultatelor fals pozitive de 10%, plecând de la
un model de screening multiparamateric, compus din
CRL, indicele de masă corporală, parametrii Doppler
uterini (IP minim) şi concentraţia serică a PIGF.
Modelul regresional nu a mai reţinut în formarea
funcţiei scor şi concentraţia PAPP-A, care a
prezentat diferenţe semnificative statistic între
gravidele sănătoase şi viitoarele preeclamptice
(p=0,039). Acest aspect este explicabil prin
dimensiunile mai mici ale lotului analizat, un lot omogen
din punct de vedere genetic, ce fac ca influenţa acestui
biomarker să fie mai puţin evidentă în condiţiile
menţionate, dar ponderea acestei proteine la creşterea
ratei de detecţie devine evidentă pe loturi mult mai
mari, aşa cum datele din literatură o indică (12-14, 19).

DISCUŢII

În studiul nostru screening am examinat o
cohortă de 250 gravide ce s-au prezentat în serviciul
nostru la o vârstă gestaţională cuprinsă între 11 – 13
+ 6 săptămâni pentru screening-ul aneuploidiilor şi
am aplicat un model multiparametric de evaluare a
riscului de preeclampsie. Modelul a inclus factori de

risc proveniţi din istoricul matern, parametrii Doppler
uterini şi factori biochimici, analizaţi într-un model
regresional logistic, în scopul de a creşte rata de
detecţie precoce a gravidelor destinate să dezvolte
un sindrom preeclamptic, cu rezultate apropiate de
cele publicate în literatură.

Studiile ultimilor ani au oferit un volum
semnificativ de date care confirmă posibilitatea
predicţiei preeclampsiei cu mult înaintea debutului
clinic. În primul trimestru, concentraţiile scăzute ale
PIGF (11-15, 20), PAPP-A (12-14, 18, 21, 22), cele
crescute ale sFlt-1 (12, 23) sau chiar ale neutrophil
gelatinase-associated lipocalin (NGAL) (24) au fost
asociate cu un risc crescut de a dezvolta boala. Cel
mai amplu studiu privind screening-ul preeclampsiei
publicat până în prezent s-a desfă’urat pe 58884
primipare cu sarcini unice, la care s-au evaluat între
11-13+6 săptămâni caracteristicile materne, markeri
biofizici (IP al arterelor uterine, presiunea arterială
medie) şi biochimici (nivelul seric al PIGF şi PAPP-
A), deja cunoscui ca având potenial predictiv. Autorii
au generat astfel un model de screening al
preeclampsiei pe baza căruia au identificat până la
96% din cazurile ce au dezvoltat preeclampsia cu
debut precoce (ce a necesitat naştere înainte de 34
săptămâni), la o rată a rezultatelor fals pozitive de
10% (14). Preeclampsia este în prezent o boală
predictibilă, cu ajutorul unui algoritm de screening
multiparametric, care să includă elementele de risc
clasice, furnizate de istoricul matern, evaluarea
Doppler a circulaiei placentare şi factori biochimici
cunoscuţi ca având implicare în procesele complexe
de placentogeneză.

Preeclampsia continuă să fie o cauza majoră
de morbiditate şi mortalitate maternă şi neonatală,
mortalitatea maternă nefiind nici în prezent influenţată
semnificativ în ţările dezvoltate de progresele îngrijirii
prenatale (25).  Depistarea precoce a riscului de a
dezvolta boala, în mod ideal între 11-13 săptămâni,
simultan cu alte teste screening (efectuate pentru
aneuploidii, naştere prematură, întârziere de creştere
intrauterină) disponibile în prezent şi aplicabile în mod
ideal simultan, în cadrul unei singure vizite medicale
a gravidei,  ar pemite schimbarea modalităţii de

supraveghere antenatală a celor cu risc crescut, de
la simple vizite de rutină la un model adaptat pacientei,
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specific bolii, în scopul surprinderii precoce a primelor
manifestări şi a instituirii terapiei. Studiile ultimilor ani
au pus în evidenţă efectul benefic al administrării
profilactice a dozelor mici de aspirină în cazul
gravidelor cu risc crescut de preeclampsie (26, 27),
după 12 săptămâni de sarcină, scăderea riscului fiind
de până la 50%. Dozele mici de aspirină (80 mg/zi),
administrate de la finalul primului trimestru, scad şi
riscul altor patologii obstetricale având ca substrat o
placentaţie anormală (întârziere de creştere
intrauterină, naştere prematură, deces perinatal) (28).

Preeclampsia este in prezent o boala
predictibila precoce, plecand de la factorii de risc din
istoricul matern, parametrii Doppler uterini şi
concentraţiile serice ale factorilor implicaţi în
procesele de placentogeneză.
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Rezumat

Introducere: Hipertensiunea arterială apare în cca. 1-5% din sarcini, fiind a doua cauză cea mai frecventă
de mortalitate maternă în ţările industrializate. În multe cazuri în ciuda tratamentului medicamentos instituit
hipertensiunea evoluează către complicaţii serioase şi unica soluţie rămâne terminarea sarcinii.

Material şi metodă:A fost studiată patologia hipertensiunii arteriale asociată sarcinii în cazuistica Clinicii
OG. I. Tg-M. din anii 2012-13.

Rezultate: HTA asociată sarcinii reprezintă 4,78% din cazuistica obstetricală a clinicii. 21,9% din cazuri
apar înainte de 34 săptămâni de gestaţie. Această patologie reprezintă 11,33% dintre cauzele prematurităţii la nou
născut. În  66,42% terminarea naşterii s-a făcut prin operaţie cezariană. Nou născuţii rezultaţi din aceste sarcini în
24,08% au necesitat îngrijiri de terapie intensivă neonatală, iar mortalitatea perinatală a fost de 7,3%.

Concluzii: HTA asociată sarcinii reprezintă o patologie importantă din cazuistica clinicii, fiind o cauză
importantă de creşterea numărului de operaţii cezariene, fiind totodată şi un factor important de prematuritate şi
de mortalitate perinatală.

Abstract: Pregnancy-induced hypertension in Obstetrics and Gynecology Clinic no. I.
                 from Tg. Mureş during 2012-13.

Introduction: Arterial hypertension occurs in about 1-5% of pregnancies and is the second most common
cause of maternal mortality in industrialized countries. In many cases, despite medical treatment established
hypertension progressing to serious complications and pregnancy termination remains the only solution.

Methods: It was studied the pathology of hypertension associated with pregnancy in the casuistry of the
Obstetrics and Gynecology Clinic No. I. Tîrgu-Mureş in the years 2012-2013.

Results: Arterial hypertension associated with pregnancy represents 4.78% the obstetrical casuistry of the
clinic. 21.9% of cases occur before 34 weeks of gestation. This pathology represents 11.33% of the causes of
prematurity in the newborn. In 66.42% termination of births was done by caesarean section. Infants resulting from
these pregnancies in 24.08% have required neonatal intensive care and the perinatal mortality was 7.3%.

Conclusions: Arterial hypertension associated with pregnancy represents an important pathology of the
clinic casuistry, is a major cause of the increasing number of caesarean sections, being also an important factor for
prematurity and perinatal mortality.

Key words: Pregnancy induced hypertension, delivrey, caesarean section

INTRODUCERE

Hipertensiunea arterială apare în cca. 1-5%
din sarcini. În ţările dezvoltate reprezintă o cauză
importantă de mortalitate maternă şi neonatală (5),

fiind a doua cauză cea mai frecventă de mortalitate
maternă în ţările industrializate(9). În SUA
complicaţiile legate de hipertensiunea arterială în
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sarcină repezintă 12,3% din mortalitatea maternă.(3)
Pe lângă complicaţiile legate de evoluţia sarcinii
hipertensiunea indusă de sarcină are răsunet asupra
stării de sănătate a femeii şi pe termen lung, iar
iniţierea la timp a tratamentului îmbunătăţeşte în
primul rând prognosticul bolii şi nu prognosticul
sarcinii(2,7).  În tratamentul medicamentos cel mai
des sunt folosiţi Methyldopa, labetalolul, şi hidralazina
precum şi nifedipina.(12) În multe cazuri însă, în
prezenţa complicaţiilor(11) metoda de elecţie este
terminarea sarcinii.

MATERIAL ŞI METODĂ

Ne-am propus să studiem patologia legată
de diferitele forme de hipertensiune arterială asociată
cu sarcina (hipertensiunea indusă de sarcină,
hipertensiunea preexistentă sarcinii, preeclampsia)
cât şi complicaţiile acestora în patologia Clinicii de
Obstetrică şi Ginecologie nr. I Tg-Mureş în perioada
2012-13. Au fost studiate complicaţiile materne,
complicaţiile legate de evoluţia sarcinii cât şi
prognosticul fetal.

REZULTATE

Anii studiaţi în clinică au avut loc în total 2865
de naşteri, 1752 naşteri în anul 2012 şi 1113 naşteri în
anul 2013, iar ponderea cazurilor de HTA asociată
sarcinii reprezintă 4,78%  (tab. I)

În ceea ce priveşte vârsta sarcinii la care a
apărut HTA în sarcină în anul 2012 dintre cele 72 de
cazuri  un număr de 40 erau la vârsta de sarcină
peste 37 de săptămâni (55,55%), iar în anul 2013
ponderea acestor cazuri era de 30,76%.

Vârsta sarcinilor a variat între 27 şi 41 de
săptămâni de gestaţie (tab.II)

Majoritatea cazurilor erau forme de
hipertensiune indusă de sarcină.(tab. III)

Dintre formele de preeclampsie dintre cele
48 de cazuri simptomatologia a apărut la o vârstă de
sarcină mai mică de 37 de săptămâni în 28 cazuri.
(58,33%).

Dintre toate cazurile ponderea femeilor
primipare era de 84,67%. În fiecare an au fost câte
două cazuri de sarcină gemelară. În 76,64% sarcinile
erau dispensarizate corect.

Tabelul I. Evoluţia numărului de naşteri şi a cazurilor asociate cu HTA în anii 2012-13

Tabelul II. Repartizarea cazurilor în funcţie de vârsta de gestaţie

Tabelul III. Repartiţia cazurilor de HTA asociată cu sarcina în funcţie de forma clinică
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 În ceea ce priveşte tratamentul cazurilor cu
HTA, la formele de preeclamsie, eclampsie şi sindrom
HELLP de regulă s-a procedat la terminarea sarcinii
prin declanşarea artificială a travaliului sau prin
operaţie cezariană aşteptând cel mult până când
corticoprofilaxia îşi face efectul, iar în cazul formelor
mai uşoare s-a procedat la tratament antihipertensiv
şi monitorizarea sarcinii.

Dacă raportăm numărul acestor cazuri la
numărul total de naşteri premature putem observa
că HTA asociată sarcinii reprezintă o parte însemnată
din naşterile premature din patologia clinicii.(tab. IV)

Se poate observa că HTA asociată sarcinii
are o pondere de 4,78% în cazuistica obstetricală a
clinicii iar ponderea acestei patologii în patologia
prematurităţii reprezintă 11,33%.

Modalitatea de naştere. (tab.V) Având în
vedere că în multe cazuri se impune terminarea
imediată a naşterii, iar în aceste cazuri metoda
preferată este  operaţia cezarienă.

Rata operaţiei cezariene este de două ori mai
mare în cazul HTA asociată cu sarcină faţă de
indicele general al operaţiei cezariene din clinică de
33%. Pe de altă parte dintre cele 46 de naşteri pe
cale vaginală 34 de cazuri (73,91%)erau naşteri
mature, iar în cazul operaţiei cezariene ponderea
naşterilor mature  era de 56,04%, 51 din 91 naşteri.

Complicaţiile legate de sarcina asociată cu
HTA.

Cu toate că una dintre cauzele cele mai
frecvente ale dezlipirii premature de placentă normal
inserată este preeclampsia în materialul studiat  în
anul 2012 numai în 3 cazuri (16,66%) din cele 18
cazuri de DPPNI figurează HTA şi preeclampsia ca
şi cauză de DPPNI, iar în anul 2013 numai întrun
singur caz din 13 se regăşeşte preeclampsia ca şi
cauză de DPPNI.

În perioada studiată nu s-a înregistrat nici un
caz de deces matern. Dintre cele 137  de cazuri HTA
în 33 (24,08%) de cazuri era necesară o îngrijire de
terapie intensivă mai lungă de 2 zile.

Tabelul IV.Ponderea cazurilor de HTA asociată cu sarcina în rata prematurităţii

Tabelul V.Repartizarea cazurilor în funcţie de calea de naştere

Tabelul VI. Repartizarea cazurilor după scorul Apgar al nou născuţilor
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Repartiţia cazurilor după nota Apgar al nou
născuţilor se regăseşte în tabelul nr. VI

În anul 2012 dintre cele 72 de cazuri în
31,94% din cazuri  nou născutul a necesitat îngrijiri
de terapie intensivă neonatală, iar în anul 2013 acest
procentaj a fost de 15,38%. Tabelul.VII.

Ţinând cont şi de cele 6 decese antepartum
mortalitatea generală neonatală în cazurile de HTA
asociată sarcinii este de 7,3%.

Discuţii:Clinica de Obstetrică şi Ginecologie
Nr. I din Tg- Mureş este o unitate de nivel III în
asistenţa materno fetală. Astfel se explică incidenţa
crescută a patologiei legate de HTA în sarcină.
Scăderea numărului de naşteri în cel de al doilea an
studiat se datorează unor cauze administrative.
Hipertensiunea indusă de sarcină, preeclampsia şi
eclampsia sunt de fapt diferitele forme clinice ale
aceleaşi boli al cărei etiologie este încă incomplet
eludicată,(4) dar există un consens că ar fi vorba
despre o adaptare insuficientă a organismului matern
la sarcină, despre o placentaţie insuficientă urmată
de  o disfuncţie endotelială.(10). Astfel este greu de
crezut că numai în trei cazuri de DPPNI a fost
consemnată şi HTA maternă în cazuistica studiată.
După unii autori există două forme de HTA în sarcină,
una precoce şi una tardivă, iar formele care apar mai
precoce sunt mai severe cu complicaţii mai multe.
Astfel dacă în total 62,5% dintre cazuri au apărut
după 37 săptămâni de gestaţie, în cazul preeclampsiei
58,33% din cazuri au apărut înainte de 37 săptămâni
de gestaţie, ceea ce pare să susţină această ipoteză.
În ceea ce priveşte tratamentul medicamentos  în
HTA asociat cu sarcina conform protocoalelor din
literatură (13,8) şi în clinica noastră cel mai frecvent
s-a fost folosit metildopa şi mai puţin beta blocante.
Şi în cazuistica studiată factorul de risc cel mai
însemnat pentru apariţia HTA în sarcină a fost

primiparitatea. În ceea ce priveşte modalitatea de
naştere rata operaţiei cezariene la această patologie
era dublă faţă de rata generală al acestei intervenţii
66,42%. Cu toate că există studii (6) care au
demonstrat că prognosticul fetal nu este mai rezervat
în caz de declanşare artificială a travaliului urmat de
naştere pe cale vaginală, totuşi din motive de
siguranţă, frică de malpraxis şi alteori datorită eşecului
de declanşarea artificială a travaliului mai ales sub
28 de săptămâni de gestaţie, obstetricienii apelează
frecvent la terminarea naşterii prin operaţie cezariană.
În perioada studiată nu s-a înregistrat nici un caz de
deces matern datorat HTA în sarcină sau al
complicaţiilor acestei boli.  În ceea ce priveşte însă
prognosticul nou născuţilor situaţia este mai gravă.
Rezultatele arată că HTA asociată cu sarcină este
un important factor de mortalitate şi morbiditate
neonatală, cu costuri de spitalizare aferente
importante, mai ales la formele de HTA instalată
precoce unde prognosticul fetal este şi mai rezervat
datorită şi prematurităţii. Practic un sfert din aceşti
nou născuţi au necesitat îngrijiri de terapie intensivă
neonatală. Complicaţiile neonatale cele mai frecvente
sunt greutate mică la naştere, neutropenie, displazie
bronhopulmonară, complicaţii neurologice(1)

CONCLUZII

1. Formele de HTA în sarcină reprezintă
4,78% din patologia obstetricală a clinicii.

2. Factorul de risc cel mai important în
apariţia HTA în sarcină repezintă primiparitatea.

3. Formele cu debut mai precoce au un
prognostic mai sever.

4. Datorită complicaţiilor materne şi fetale
de multe ori se impune terminarea naşterii cel mai
frecvent prin operaţie cezariană, datorită în parte şi

Tabelul VII. Evoluţia nou născuţilor rezultate din sarcini asociate cu HTA
Hipertensiunea indusã de sarcinã în materialul Clinicii de Obstetricã }i Ginecologie Nr. I, Târgu Mure} în anii 2012-13
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 din frica de malpraxis.
5. HTA în sarcină reprezintă un factor de

risc important în etiologia  prematurită ţii,
reprezintă11,33% din cazurile de naştere prematură,
iar 24,08% din nou născuţi necesită îngrijiri de terapie
intensivă neonatală cu costuri de spitalizare ridicate.

6. HTA în sarcină este totodată şi un
important factor de mortalitate neonatală (7,3%).
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Rezumat

In stadiul actual al cunoasterii medicina se practica bazata pe dovezi. Astfel, desi, foarte apreciata la
pacientele obstetricale fara patologie asociata anestezia neuraxiala in cazul pacientelor preeclamptice are nevoie
de dovezi pentru a-i sustine lipsa complicatiilor materno – fetale, a beneficiilor vis-ŕ-vis de tehnicile de anestezie
generala. In studiul nostru am inrolat parturiente cu preeclampsia severa care dupa consimtire si randomizare au
beneficiat pe durata sectiunii cezariene de una din tehnicile de anestezie regionala: rahianestezie  sau peridurala;
sau de anestezie generala. Am condus  acest studio din perspective afectarii mortalitatii si morbiditatii asociata cu
tehnica anestezica folosita. Astfel, desi, incidenta hipotensiuni arteriale este mai crescuta la pacientele cu anestezie
neuraxiala, aceasta este de scurta durata si usor tratata fara a avea impact asupra statusului fiziologic al nou
nascutului. In urma rezultatelor obtinute sustinem alegerea anesteziei neuraxiale, a rahianesteziei cand nu este
déjŕ un cateter peridural inserat, in defavoarea anesteziei generale.

Abstract: What  Anesthesia we choose for cesarean section in severe preeclamptic
                  parturients

 In our days when medicine is heavily depending on evidences, the choice of neuraxial anesthesia in
obstetric patients with no associated illness is easily taken. But, for severely preeclamptic parturients the use of
neuraxial anesthesia needs to be sustained by evidence against materno-fetal complications and general anesthesia.
Our study was designed in the view of any possible complications that may appear during or after anesthesia. So, we
choose the variables that monitor the wellbeing of the parturient and of the neonate. After the obtained results we
can conclude that even the incidence of hypotension is higher in neuraxial technique, this is easily treated and short
lived with no consequences on the neonate mortality or morbity. Based on our results and other previous studies we
sustain the use of neuraxial anesthesia(spinal when no epidural catheter already present) against the general
anesthesia.

Key words: anesthesia, cesarean section, preclampsia
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INTRODUCTION

Preeclampsia, affects a significant number
of pregnancies 5 – 7% and in the same time is a
serious cause of maternal and neonatal mortality and
morbidity1. The pathophysiology of preeclampsia is
an amalgam of factors such as: deranged
angiogenesis with incomplete trophoblastic invasion,

leading to small, constricted myometrial spiral arteries
with exaggerated vasomotor response, superficial
placentation and placental hypoperfusion. Clinical
examination reflects the widespread endothelial
dysfunction, in which placental – derived mediators
cause multisystem organ dysfunction2.
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What  Anesthesia we choose for cesarean section in severe preeclamptic parturients

Many preeclamptic parturients benefit from
treatment for hypertension antepartum, they present
for delivery with modified homeostasia  and
cardiovascular changes.  Contracted plasma volume,
normal or increased cardiac output/ left ventricular
systolic or diastolic dysfunction,  additional
manifestation include: increased airway edema,
decreased glomerular filtration, platelet dysfunction
and hemostatic derangements – hypercoagulability3,4.

Modifications of placental perfusion occur
in severe preeclampsia. Since the uteroplacental
circulation is not autoregulated, further decreases in
perfusion may be poorly tolerated by the fetus5.
Primary peripartum goals are the optimization of
maternal blood pressure, cardiac output and
uteroplacental perfusion6.

Among patients with severe preeclampsia,
spinal anesthesia may cause a greater degree of
hypotension than epidural, however this is typically
easily treated and short lived, and no studies have
demonstrated clinically significant differences in
outcomes when spinal anesthesia is compared with
epidural or general anesthesia7. Risk – benefit
considerations strongly favors neuraxial anesthesia
when not contraindications applied.

The most important concerns in spreading
the spinal anesthesia for cesarean section in
preeclamptic patients were: precipitous hypotension,
accentuated placental hypoperfusion and the risk of
hypertension or pulmonary edema while treating the
hypotension with vasoactives8.

Most studies that favor neuraxial anesthesia,
especially spinal anesthesia are small studies and the
details of preoperative treatment varies.

Three prospective studies so far have
demonstrated that preeclamptic parturients
experience less  frequent and less severe hypotension
and require less doses of vasopressors than
normotensive controls after the instalation of spinal
anesthesia9-11.

In order to conduct our trial we choose to
include in our study preeclamptic parturients with no
contraindication for neuraxial anesthesia such as
coagulopathy.

METHOD

After institutional ethics committee approval
and informed consent, consecutive severely
preeclamptic  patients cared for in our unit constituted
the cohort that we separated in three groups.

First group was set for spinal anesthesia for
cesarean section(n=42), the second group had epidural
anesthesia for the same operation(n=41) and the third
group had general anesthesia during cesarean
section(n=42).  We did not include patients in labor,
those with chronic hypertension, multiple gestation,
diabetes, coagulopathy, or those given tocolytics drugs.

Severe preeclampsia was defined according
to the criteria of the National High Blood Pressure
Education Program Working Group on High Blood
Pressure in Pregnancy12, but only patients with severe
hypertension, defined as systolic blood pressure
(SBP)e”160 mmHg or diastolic blood pressure (DBP)
e”110 mmHg, were enrolled.

Preoperative treatment of hypertension
included Calcium channel blockers (nifedipine or
amlodipine), metil-dopa and magnesium sulphate
infusion (MgSO4). The goal of acute treatment was
to reduce MAP by 20%13.

All patients were given an IV infusion of 1500
– 2000 ml saline solution or Ringer’s solution over 20
– 30 minutes before the initiation of anesthesia. The
volume of preload administered to severely
preeclamptic patients was not decreased, as we
expected that their intravascular volume contraction
could cause severe hypotension in the setting of
sympathetic blockade – induced vasodilatation14.

MAP and heart rate(HR) were monitored
using a Nihon – Koden  monitor. Baseline MAP and
HR were obtained in the operating room just before
anesthesia.

In the first group the patient was then placed
in the sitting position and spinal anesthesia was
administered. After skin skin infiltration with lidocaine
, a 25 or 27 gauge Whitacre needle was inserted at
the L2-3 or L3-4 vertebral interspace, and hyperbaric
0,5% bupivacaine (8 – 12 mg at the discretion of the
anesthetist), sufentanil (3 – 5 µg) were injected
intrathecally.  The patient was the returned to supine
position with a left lateral tilt of operating table. The
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upper sensory level was checked at 3 min, then 5
min after the injection of anesthetic, using loss of cold
sensation, and a 15 degree Trendelenburg was
initiated if a T4 sensory level was not achieved.

In the second group after measuring the
baseline MAP, HR the patient was also placed in
sitting position. After skin infiltration with lidocaine a
16G Touhy needle was inserted at L2-3 or L3-4 and
the loss of resistance technique was used to place an
epidural catheter. After placing the patient in supine
position a 0,2% ropivacaine solution (18 – 23 ml )
was injected to achieve a T4 sensory level.

In the third group the patient was placed in
the sitting position for baseline measuring and then
placed in the supine position. After all the operatory
team was ready for the cesarean section to begin
the general anesthesia was performed using propofol
1,5 – 2 mg/kg,  suxamethoniu 1,5mg/kg, sevoflurane.
After the delivery of the fetus, opioid analgesics were
used (sufentanil).

For all groups the maternal MAP, HR were
recorded at 2 min intervals from the beginning of
anesthesia for 20 minutes and then at 5 min intervals
until the end of surgery. Hypotension was defined as
SBPd”100 mmHg and was treated with IV ephedrine
(6mg every 2 min) and crystalloids.

We measured the incidence of ephedrine
administration, the mean dosage of ephedrine used,
and the time from the beginning of anesthesia and
ephedrine administration. The other study variables
included demographic data, gestational age, anesthesia
to uterine incision interval , neonatal weight, Apgar

score at 1 min and 5 min, umbilical arterial pH, tracheal
intubations at birth.

Based on previous other studies15 we
calculated that at least 40 patients per group were
required to show a 25% difference in the incidence
of hypotension with a 90% power at the 5% level.
Data are presented as number, median and range,
mean ± SD, or percentage, as appropriate. X2 test
was used for intergroup comparisons of the number
of nulliparous parturients, the upper sensory level, the
incidence of hypotension, and the incidence of 20%
changes in HR. Relative risk (RR) of hypotension
between the groups was calculated. Mean values of
most quantitative study variables were compared
using unpaired Student’s t-test. In addition, the largest
and smallest values of MAP and HR were compared
with corresponding baseline values in each study
group by using paired Student’s t-test. A p<0.05
value was considered to indicate statist ical
significance.

RESULTS
 Forty-two preeclamptic patients in group one

(spinal anesthesia), 41 in epidural anesthesia group
and 42 in general anesthesia group were studied. All
patients had effective anesthesia, allowing cesarean
delivery. Maternal characteristics and anesthetic and
surgical data are summarized in table 1. Most study
variables were similar between groups, including the
IV fluid administration, operative time intervals,
neonatal weights, Apgar scores and cord pH.

Tabel 1. Maternal, Neonatal, and Anesthetic Caracteristics
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Neonatal  data  were collected and
presentend in table2.

Neonatal data was similar in the three groups,
with no significant differences.

MAP and HR values of all three groups are
shown in table 3. The magnitude of the decrease in
SBP, DBP, and MAP was similar in spinal and epidural
group. However, the time to the nadir of MAP was
longer in epidural group. All patients in neuraxial
anesthesia groups had symptoms such as nausea,
vomiting, or dizziness at the time of hypotension,
except for three patients in spinal group and four in
epidural group. These symptoms disappeared after
effective treatment with ephedrine. Patients in
general anesthesia required less ephedrine doses than
preeclamptic patients in epidural group. The ephedrine
doses used in spinal group were higher than the other
two groups.

DISCUSSION

During the last decades the choice of the
proper choice for anesthesia during the cesarean
section even in healthy parturients but most of all in
preeclamptic parturients was a continous debate16,17.
Many studies tried to demonstrate a relative benefit,
a small risk in using neuraxial anesthesia techniques
but limitations of these studies included small sample
size, retrospective design, and heterogeneous
populations, and approaches to fluid and vasopressor
administration18. In our study we discuss the benefit
– risk ratio among the anesthetic technique used in
preeclamptic parturients for cesarean section.

Spinal versus epidural anesthesia.
For long time now was believed that epidural

anesthesia is safer than spinal because it was
expected to confer a lower risk of clinically significant

Table 2. Neonatal caracteristics

Tabel 3. Changes in Blood Pressure and Heart Rate after the Anesthesia

What  Anesthesia we choose for cesarean section in severe preeclamptic parturients
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hypotension19. Our study addressing this question,
concluded that although severely preeclamptic
patients did experienced more severe hypotension
after spinal anesthesia, that difference was unlikely
to be clinically significant. Spinal anesthesia was
associated with higher incidence of hypotension
(33.3% vs 29.2%) during the 20 minutes after
induction of anesthesia. However, the difference in
median cumulative ephedrine dose was small
(epidural 9.8 mg vs spinal group 11.8 mg). In both
our groups, hypotension was easily treated and short
lived, with the median duration just under 1 minute in
both groups. No clinically significant differences in
markers of neonatal wellbeing, such as Apgar scores
or umbilical cord pH20.

Spinal versus general anesthesia.
Our study has been designed to detect

differences in maternal or neonatal outcomes
associated with the use of spinal compared with
general anesthesia in preeclampsia. As described
earlier, spinal anesthesia – induced hypotension was
easily treated, no evidence of compromising neonatal
outcomes was find. In contrast,  potential
complications of general anesthesia, such
hypertensive crisis, stroke, difficult airway
management, are leading causes of morbidity and
mortality in preeclamptic parturients21,22. Even if the
hypotension incidence is higher(33.3% vs 11.9%) and
the ephedrine doses are higher (11.8 vs 4 mg)in the
spinal group, the neonatal outcome variables show
no clinically significant differences in our study
concordant with other studies23,24.

In the light of the results obtained in our study
we can conclude that neuraxial anesthetic techniques,
when feasible, are strongly preferred to general
anesthesia for preeclamptic parturients25. Early
epidural catheter placement in laboring preeclamptic
patients is encouraged, since it secures a means of
delivering neuraxial anesthesia (avoiding the risks of
general anesthesia) in the event that an emergency
cesarean delivery is required26. If general anesthesia
is necessary, equipment should be immediately
available to manage a difficult airway, and every effort
should be made to blunt the hemodynamic response
to laryngoscopy(antihypertensive drugs, opioids) 27,28.

We subscribe to the advantages and
limitations of the neuraxial anesthesia in the setting
of severe preeclamptic parturients and the evidences
guiding intraoperative hemodynamic management.
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Rezumat

Prezentare. Oncoproteinele E6/E7 produse de HPV cu risc inalt au rol esential in carcinogeneza.Detectia
ARNm a acestor oncoproteine demonstreaza activitatea virala si corespund cu initierea si persistenta activitatii
precanceroase.Studiile sugereaza ca detectia  oncoproteinelor E6/E7-ARNm este un mai bun indicator al progresiei
bolii comparativ cu detectia ADN HPV.

ARNm E6/E7 carcinogenic are sensibilitate clinica si valoare predictiv negativa (VPN) asemanatoare cu
ADN HPV,dar specificitatea si valoarea predictiv pozitiva sunt net superioare.

Metoda. Va prezentam experienta noastra in decurs de un an,utilizand APTIMA® HPV Assay ,ca metoda de
tipizare,aprobata de FDA in 2011.Aceasta metoda foloseste amplificarea secventelor de acizi nucleici bazali,care
identifica oncoproteinele E6/E7 si nu virionii HPV ca si in cazul de detectiei ADN.

Rezultate. Utilizand aceasta metoda am obtinut rezultate superioare in stadializarea clinica a displaziilor
cervicale si reducerea numarului de cazuri care se prezentau pentru colposcopie.

Abstract: Our experience: Detection of E6/E7-mRNA is better than DNA-HPV detection

Problem statement. E6 and E7 proteins produced by high-risk HPV have an essential role in carcinogenesis.
Detection of mRNA for these proteins shows direct viral activity and corresponds to initiation and maintaining of
pre-cancerous activity. Studies have suggested that detection of high-risk E6/E7 mRNA may be a better indicator of
disease progression than DNA detection.  Carcinogenic HPV E6/E7 mRNA may achieve similar clinical sensitivity
and Negative Predictive Value (NPV) as carcinogenic HPV DNA, while possibly achieving better clinical specificity
and Positive Predictive Value (PPV).

Method. We present our one-year experience using APTIMA® HPV Assay, a method approved by the FDA in
2011. The method used is nucleic acid sequence based amplification (NASBA), which identifies the E6/E7 proteins
and not HPV virions like the DNA detection.

Results. We achieved better clinical staging of the dysplasia and reduced the number of cases that were
previously referred to colposcopy.

KEYWORDS:  HPV, E6/E7 mRNA, oncoproteins, cervical lesion, APTIMA® HPV

INTRODUCTION

Human papillomavirus (HPV) is necessary
for the development of cervical carcinoma, and
incorporation of molecular testing for HPV in
screening and patient management has been proposed

(1,3,7). Sufficient scientific evidence exists to
recommend HPV DNA testing in the triage of women
with equivocal cytology and in follow-up after the
treatment of precursor lesions.
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E6 and E7 are the main genes responsible
for cell transformation mediated by HR-HPV, and
they modulate the activities of cellular proteins that
regulate the cell cycle . Thus, the presence of E6/E7
can be a specific marker for diagnosing precancerous
lesions by HPV .

For this reason, the search for transcripts of
E6/E7 could increase the specificity and sensitivity
of the tests in screening for cervical lesions that have
a greater chance of progressing, compared with a
simple detection of HPV-DNA.

The main techniques used to detect mRNA
for E6/E7 oncogenes are two commercial assays:
PreTect® Proofer and APTIMA® HPV Assay . The
chemistry is based on transcription-mediated
amplification of full-length E6/E7 transcripts
preempted by target capture.

The Pretect® HPV-Proofer assay (NorChip
AS, Klokkarstua, Norway) detects E6/E7 mRNA
from five HR-HPV (-16, -18, -31,-33, and -45).

Clinical studies have shown high sensitivity.
This assay is based on Real-Time multiplex PCR and
is more specific than HPV-PCR for the detection of
underlying HSIL (high-grade squamous intraepithelial
lesions) .

The APTIMA® HPV assay (Gen-Probe,
San Diego, CA, USA) detects HPV E6/E7 mRNA
of the 14 HR (-16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -
52, -56, -58, -59, -66, and -68), which provides better
sensitivity than the Proofer test, which detects only 5
HR-HPV .

This assay has several advantages over the
other HPV tests, including: (i) detects HPV E6/E7
mRNA, which may be a better marker of advanced
disease than hc2; (ii) the limit of detection is lower
than the limits reported for other tests; (iii) it does
not cross-react with LR-HPV types tested in the
current study; and (iv) it is compatible with a fully
automated processing system .

In addition, the oncoprotein E6 activates
telomerase reverse transcriptase (TERT) expression
and causes cellular immortalization . Telomerase
consists of several subunits, including a structural
RNA component (hTR) that serves as a model during
telomere elongation, and a catalytic subunit (hTERT)
that has reverse transcriptase activity . High levels

of telomerase in tumor cells invariably result from
deregulated hTERT expression, and can be detected
by quantitative Real-Time PCR . Also, studies have
indicated that elevated hTERT expression is a frequent
event during cervical carcinogenesis, and may be a
valuable marker for progressive cervical lesions.

However, due to a low clinical specificity and
positive predictive value, HPV DNA testing has so
far not been recommended as primary screening in
Europe (2,7,8).

In general, diagnostic HPV tests have to
demonstrate accuracy, reproducibility and clinical
utility before they can be used in patient management
and implemented in cervical cancer screening
programmes (5).

HPV E6/E7 mRNA testing for high-risk
types seems to correlate better with the severity of
the lesion compared with HPV DNA testing, and is
a potential marker for the identification of women at
risk of developing cervical carcinoma (8).

E6 and E7 proteins produced by high-risk
HPV have an essential role in carcinogenesis.
Detection of mRNA for these proteins shows direct
viral activity and corresponds to initiation and
maintaining of pre-cancerous activity (4,9,10).

We present our one-year experience using
APTIMA® HPV Assay, a method approved by the
FDA in 2011. The method used is nucleic acid
sequence based amplification (NASBA), which
identifies the E6/E7 proteins and not HPV virions
like the DNA detection (12,13).

The APTIMA® HPV assay:
- utilizes proven second generation nucleic

acid target amplification technology
- has instrumentation and workflow

advantages that makes the assay highly automated
and easy to run

- detects HPV E6/E7 mRNA with equivalent
clinical sensitivity and higher specificity than current
HPV DNA tests

MATERIAL PRESENTATION

We studied 178 cases of HPV E6/E7 mRNA
testing. 130 of these patients had a Pap test with the
following cytological proportions (fig 1.).

Our experience: Detection of E6/E7-mRNA is better than DNA-HPV detection
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Fig 1.Citology distribution- CII and CII/CIII represent the
majority of cases diagnosed using Pap test in our study
,in comparison with CIII and CIV wich appear in lower
proportion,as indicated in our diagram.

In the CII/CIII category 15 cases were
diagnosed with L-SIL and 6 cases with NILM.

In the CIII group 30 patients had L-SIL and
6 patients had H-SIL.

118 patients who were tested for HPV E6/
E7 had a negative result, 49 had a positive result and
11 women had an inconclusive test.

European and American studies showed
better specificity of the HPV mRNA detection
compared with HPV-DNA, a contrary result was
the sensitivity, in favor for HPV-DNA.

Benevolo et .al. showed HPV-DNA
sensitivity of 99%,91% and 96% for ASC-US, L-
SIL and H-SIL respectively and a specificity of 29%,
13% and 4%. The sensitivity for HPV mRNA was
83%, 62% and 67% for the 3 categories and the
specificity was 82%, 76% and 45%.

Fig 2. Aptima test results - In the chart below we observe
high rate of positive results,marked in red,representing
absolute majority of cases(118 cases). Negative (49 cases)
and inconclusive (11 cases) results are represented in a
lower  proportion.

Fig 3.Sensitivity and Specificity in Milano study and our
study - We compared our results to an Italian study (
Broccolo et.al., University of Milano) who also analized
the Aptima HPV performance. The specificity in our study
(91%) was higher than the sensitivity (81%).

We compared our results to an Italian study
( Broccolo et.al., University of Milano) who also
analized the Aptima HPV performance.

The specificity in our study (91%) was higher
than the sensitivity (81%). All the patients with
positive results were referred to colposcopy and the
subsequent management was cervical cone biopsy/
cauterization for most of the CIII lesions, treatment
with Aldara (immunomodulator) and hysterectomy
(CIV) (fig 2,3).

CONCLUSIONS

From 178 patients, 66.2% tested negative for
HPV E6/E7 proteins. The colposcopy referral
decreased with 15.5%. After cytology, HPV mRNA
test and colposcopy, 34.8% of the patients had a cone
biopsy, 20.2% underwent a cervical cauterization and
24.7% had a conservative treatment (most of patients
with CII).

The specificity of our HPV mRNA study
was 91%, better than the specificity of the HPV DNA
test in most of the recent studies.

HPV mRNA testing rationale:
* persistant infection:HPV integrates,over

expression of E6/E7 mRNA occurs.
- infection is less likely to regress
- higher grade lesion and cancer may occur

with HPV presence
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*detection of E6/E7 mRNA may be more
specific for assessing progression of clinical disease

Dysplastic changes and period needed for
progression/regression after HPV infection can be
observed in fig 4,5 (6,11,12).

Regresion from carcinoma to CIN 3/CIN 2
is never observed,instead from CIN 3/CIN 2 to
normal epithelium we observed regression between
10-30%  (10).

The progression from CIN 3 to carcinoma is
well demonstrated in many studies ,and occurs in 30-
80% of cases.
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Rezumat

Introducere:  Preeclampsia este  principala  cauză a mortalităţii şi morbidităţii materne şi perinatale în
întreaga lume. În formele cu debut precoce (<34 SS) rezultatele perinatale nefavorabile  impun evaluarea şi
selecţionarea riguroasă a cazurilor în ceea ce priveşte atitudinea terapeutică de urmat. Scopul acestui  studiu  este
analiza comparativă a morbidităţii materne şi fetale la  pacientele cu preeclampsie în funcţie de  momentul  debutului
bolii (precoce vs tardiv).

Materiale şi metodă:  Acest studiu retrospectiv de etapă a analizat pe o perioadadă de un an pacientele
diagnosticate cu preeclampsie (conform criteriilor ACOG) internate, tratate şi asistate la naştere în Clinica
Ginecologie I din Cluj-Napoca. Au fost incluse 39 de paciente, împarţite în doua loturi în funcţie de momentul
debutului preeclampsiei: precoce (25 paciente) şi tardiv (14 paciente). Datele obţinute au fost introduse într-un
fisier Excel  versiunea 2007, program utilizat pentru reprezentarea grafică a datelor iar pentru analiza statistică s-
a utilizat programul SPSS v 2.0.

Rezultate: Analiza comparativă a datelor din punct de vedere matern a arătat că un număr mare de
paciente din ambele loturi au prezentat un indice de masă corporală peste 25. Majoritatea pacientelor cu
preeclampsie severă au născut prematur (88%), nou-născuţii suferind ulterior de consecinţelor prematurităţii şi
mai mult de jumătate (56%) din nou-născuţii provenind din  sarcini cu preeclampsie cu debut precoce au necesitat
internarea în secţia de terapie intensiva şi au fost ventilaţi mecanic.Consecinţele prematurităţii severe în aceste
cazuri sunt oglindite şi prin durata medie de spitalizare a nou-născuţilor,care a fost de 28 de zile în gurpul pacientelor
cu preeclampsie cu debute precoce vs 7.6 zile în cazul sarcinilor la care preeclampsia a debutat tardiv.  Nici un nou-
născut nu a prezentat Apgar <3 în grupul pacientelor cu preeclampsie cu debut tardiv.

Concluzii:  Preeclampsia cu debut precoce asociază o morbiditate maternă şi fetală  crescută. Aceasta
justifică imperiozitatea diagnosticării şi managementului precoce al acestei afecţiuni.

Abstract: Early onset preeclampsia

Introduction: Preeclampsia is the main cause of maternal and perinatal mortality and morbidity in the
world. The unfavourable perinatal outcome of patients with early onset preeclampsia urge the neccesity of accurate
evaluation and selection of cases regarding their therapeutic managment. The purpose of this study is the comparative
analysis of maternal and fetal morbidity in patients with early and late onset preeclampsia.

Matherial and method: This retrospective phase I study, analysed  the outcome of patients diagnosed with
preeclampsia (according to ACOG criteria) addmited and treated  in Ginecology I Clinic, Cluj-Napoca. We included
39 patients who gave birth in our hospital, and divided them in two gropus: early onset  (25 patients) and late onset
preeclampsia (14 patients). For data analysis and graphic presentation of data we used Excel Ň v. 2007 si SPSS v.
2.0.

Results: After analysing the data we concluded that most patients with preeclampsia had a body mass
index above 25. Premature birth occured in 88% of  patients with severe preeclampsia, with consequences of severe
prematurity and more then half (56%) of newborn from the EOP group were addmited to NICU, and were in need of
mechanical ventilation for several days. In these cases, the consequence of severe prematurity is also shown by the
longer period of time spent in hospital by the newborn, 28 days for the early onset group vs 7.6 days the late onset
group.None of the newborn form the LOP group had an Apgar score < 3.

Conclusion: EOP is associated with high maternal and fetal morbidity. The above urges the necessity of
untimely diagnosis and management of this disease.
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Preeclampsia cu debut precoce

Key words: early onset preeclampsia, late onset preeclampsia

Abrevieri: PDP (preeclampsia cu debut precoce), PDT (preeclampsie cu debut tardiv), CTG - cardiotocgrafia,
IMC- indice de masă corporală), ACOG (American Collage of Obstetrics and Gynaecology),  LOP (late onset preeclampsia),
EOP (eraly onset preeclampsia), BMI (body mass index), NICU (neonatal intensive care unit)

INTRODUCERE

Preeclampsia reprezintă  principala  cauză a
mortalităţii şi morbidităţii materne şi perinatale în toată
lumea, cu aproximativ 50.000-60.000 decese
materne/an în lume (1).   Conform celui mai nou ghid
al ACOG (2013) această patologie  trebuie privită ca
şi una multisistemică,  astfel diagnosticul de
preeclampsie se poate stabili la orice gravidă cu valori
tensionale peste limita critică,  chiar şi în absenţa
proteinuriei, dar prin prezenţa semnelor specifice
afectării unui alt organ: hepatocitoliză,
trombocitopenie, insuficienţă renală, edem pulmonar,
tulburări neurologice şi vizuale (2).   Clasificarea
preeclampsiei în funcţie de momentul debutului,  în
preeclampsia cu debut precoce (<34 SS) şi tardiv
(>34 SS) este impusă de aspectele fiziopatologice,
clinice şi evolutive diferite ale acestor entităţi. În
formele cu debut precoce gradul de insuficienţă
placentară morfologică şi funcţională este mult mai
sever şi prezent mult mai devreme, aspect identificabil
prin detectarea modificărilor Dopplerului uterin (3).
Astfel aceste modificări morfopatologice precoce la
nivel placentar (hipoperfuzia dată de hipoxia şi stressul
oxidativ asupra ADN-ului celular) duc la hipotrofie
fetală.  S-a dovedit că prezenţa hipotrofiei la o vârsta
gestaţională sub 30 SS este un factor independent
care agravează prognosticul (4,5). În preeclampsia
cu debut precoce  rezultatele perinatale nefavorabile
şi degradarea rapidă a stării materne în formele
severe,  impun evaluarea şi selecţionarea riguroasă
a cazurilor în ceea ce priveşte atitudinea terapeutică
de urmat (6). Singurul tratament etiopatogenetic este
naşterea,  dar deciderea momentului şi a căii de
naştere necesită utilizarea tuturor metodelor de
supraveghere fetală şi maternă, respectiv a
mijloacelor  terapeutice care pot îmbunătăţii
prognosticul materno-fetal.

Având în vedere absenţa datelor privind
preeclampsia la noi în ţară în ceea ce urmeaza s-a
realizat o analiză comparativă a rezultatelor perinatale
la sarcinile complicate prin preeclampsie cu debut
precoce şi tardiv.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul de faţă reprezintă un proiect pilot de
analiză a datelor privind preeclampsia cu debut
precoce. A fost conceput ca şi un studiu observational,
transversal, retrospectiv. Au fost incluse în studiu
pacientele internate în Clinica Ginecologie I din Cluj-
Napoca în perioada 31.09.2013- 31.09.2014 care au
îndeplinit criteriile de diagnostic pentru preeclampsie
revizuite de ACOG din 2013: TA e” 140/90 mmHg,
şi cel puţin un criteriu din următoarele, proteinuriei >
0,3 g, trombocitopenie (<100.000),  dublarea valorilor
transaminazelor,  creatinina serică >1,1 mg/dl, edem
pulmonar, tulburări vizuale sau neurologice (1).
Criteriile de excludere au fost următoarele:  lipsa unui
profil biologic standard pentru preeclampsie şi a unei
evaluări ecografice complete, naşterea în alt serviciu.
Astfel  am selecţionat un număr de 39 de paciente.
Pentru fiecare pacientă s-au urmarit următorii
parametrii: vârsta, mediul de provenienţă, paritate,
greutatea la începutul sarcinii, câştigul ponderal,
valorile tensionale, vârsta sarcinii la debutul
preeclampsiei, afecţiuni asociate, profilul biologic,
examinare Doppler la nivelul arterelor uterine şi
ombilicală, biometria fetală,  calea de naştere,
greutatea nou-născutului, indicele Apgar la 3, 5 şi 10
minute, necesitatea internării fătului pe secţia terapie
intensivă, morbiditatea fetală.

Pacientele au fost impărţite în două loturi:
primul lot – paciente cu preeclampsie cu debut
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precoce (<34 SS), în total 25 şi lotul doi –  14 gravide
cu preeclampsie cu debut tardiv. Obiectivul principal
al studiul a fost reprezentat de analiza comparativă a
morbidităţii materne şi fetale între cele două loturi de
paciente cu preeclampsie în funcţie de  momentul
debutului bolii (precoce vs tardiv). Suplimentar  am
urmărit prezenţa hipotrofiei fetale şi modificărilor
parametrilor Doppler la nivel uterin şi ombilical.
Datele obţinute au fost introduse într-un fişier Excel
R versiunea 2007, program utilizat pentru
reprezentarea grafică a datelor, iar pentru analiza
statistică s-a utilizat programul SPSS v 2.0.

REZULTATE

Au fost incluse în total  39 de paciente, din
care 35 sarcini unice, 3 sarcini gemelare şi o sarcină
cu tripleţi. Pacientele au fost împărţite în 2 loturi în
funcţie de vârsta de debut a preeclampsiei (înainte
sau dupa 34 SS):  astfel în grupul cu debut precoce
au fost incluse 25 de paciente, respectiv 14 paciente
în grupul cu debut tardiv. Analiza comparativă a
datelor din punct de vedere matern respectiv fetal

este prezentată în tabelul I şi II. Majoritatea
pacientelor au avut un indice de masă corporală mai
mare de 25 (92%), datele fiind prezentate în figura 1.
Majoritatea covârşitoare a pacientelor cu
preeclampsie severă au născut prematur (88%)
suferind ulterior de consecinţelor prematurităţii şi 15
din ei au avut o greutate la naştere < 1500 g şi niciunul
din ei nu a avut greutate > 3500 g. Consecinţele
prematurităţii severe sunt oglindite şi prin durata
medie de spitalizare a nou-născuţilor, care a fost de
28 de zile în grupul pacientelor  cu PDP  vs 7.6 zile în
cazul sarcinilorcu PDT. Nici un nou-născut nu a
prezentat Apgar <3 în grupul pacientelor cu
preeclampsie cu debut tardiv. Mai mult de jumătate
(56%) din nou-născuţii provenind din sarcini cu
preeclampsie cu debut precoce au necesitat
internarea în secţia de terapie intensiva şi au fost
ventilaţi mecanic; trei dintre aceştia au be şi beneficiat
suport inotrop pozitiv, iar doi nou născuţi au prezentat
hemoragie intraventriculară de gradul II şi III.
Comparativ doar un singur  nou-născut din grupul
pacientelor cu debut tardiv a necesitat suport
ventilator mecanic, dar această necesitate a fost

Tabel I. Caracteristicile materne ale loturilor de studiu

D. Mure}an
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impusă de condiţiile naşterii. În acest grup  nu s-a
constatat prezenţa altor morbidităţi perinatale şi nu
s-a înregistrat nici un caz de deces fetal.

DISCUŢII

În maternităţile de nivel trei preeclampsia
precoce reprezintă o patologie cu repercursuri
materne şi fetale redutabile. În lotul nostru frecvenţa
PDP a fost de 1.48%, ceva mai mare faţă de datele
raportate în literatura de specialitate, aproximativ
0.3% (7) fapt ce poate fi explicat prin adresabilitatea
crescută a unei maternităţi de grad III. În ceea ce
priveşte vârsta maternă nu au fost semnalate diferenţe

 semnificative între cele două loturi de paciente (t-
difference: 0.397, p=0.65459).  Este unanim
recunoscut faptul că preeclampsia este mai frecventă
la primipare,mai mult de jumătate din pacientele
diagnosticate cu preeclampsie fiind primipare (PDP-
72%, PDT-50%). În schimb nu s-au semnalat
diferenţte semnificative în ceea ce priveşte paritatea
între cele două subloturi de preeclampsie (z-score=1.4,
p=0.1695).

Majoritatea pacientelor nu au prezentat
factori de risc pentru apariţia preeclampsiei indiferent
de lotul din care au făcut parte (PDP-12% respectiv
PDT-21,42%). Aceasta explică dificultă ţile
întâmpinate în încercarea de a stabili un sistem de

Tabel II. Caracteristicile fetale ale loturilor de studiu
Preeclampsia cu debut precoce
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scor pentru detectarea precoce a preeclampsiei (8,9).
Principalii factori de risc prezenţi au fost reprezentaţi
de hipertensiunea arterială cronică preexistentă
sarcinii, diabetul zaharat şi antecedentele de
preeclampsie la o sarcină anterioară. Detectarea
notch-urilor pe artera uterină este semnificativ mai
frecvent întâlnită în lotul de PDP, comparativ cu lotul
PDT (notch prezent unilateral pe ar tera
uteroplacentară, scor Z=2.3, p=0.0192; notch prezent
bilateral scor Z=1.2 , p=0.2163). Ca şi aplicabilitate
practică trebuie urmărit aspectul de notch pe artera
de uterină care poate fii prezent în momentul
ecografiei morfologice, poate persista sau poate
reapărea. Existenţa unui Notch profund persistent de
la 20-24 SA are un rol prognostic semnificativ pentru
PDP.

Pacientele supraponderale sau obeze au un
risc crescut de preeclampsie (9,10). În lotul de faţă
majoritatea pacientelor ce au dezvoltat PDP au avut
un indice IMC> 25 (92%).

Semnificativ mai multe paciente au un profil
paraclinic alterat în lotul cu preeclampsie cu debut
precoce comparativ cu cel cu debut tardiv. Astfel
toate pacientele cu PDP au dezvoltat proteinurie (PDP
versus PDT z = 2.3, p = 0.0244). În schimb indiferent
de forma de preeclampsie modificările paraclinice de
tipul creşterea transaminazelor (z=1.1, p=0.2798),
creşterea acidului uric (z=0.4, p=0.7184) şi respectiv
trombocitopenie (z=0.2, p=0,8307) nu au diferit
semnificativ între cele două loturi. Preeclampsia este
o afecţiune cu atât mai severă cu cât debutează mai
precoce, complicaţiile materne severe de tipul
eclampsie, ascită sau anasarcă, fiind prezente doar
în lotul de PDP.

Deşi incidenţa preeclampsiei cu debut
precoce a fost raportată ca fiind mai mică (0.38 la
100 de naşteri), faţă de cea cu debut tardiv (2.72 la
100 de naşteri) (1) în studiul prezent preeclampsia a
debutat înainte de 34 de săptamâni la 64 % din cazuri.
Momentul apariţiei preeclampsiei pare să fie un
indicator al gradului de afectare placentară, astfel
evaluările modificărilor Dopplerului uterin şi ombilical
ar putea anticipa prognosticul fetal şi conduita
terapeutică ulterioară. Studiul nostru a arătat că
intradevăr modificările Doppler la nivel uterin şi
ombilical în cazurile de preeclampsie cu debut

precoce oglindesc o afectare placentară timpurie ,
severă şi cu răsunet fetal important.

Apariţia precoce a preeclampsiei a dus de
cele mai multe ori în scop vital pentru făt sau mamă
la naştere înainte de termen prin secţiune cezariană
(z=1.9, p=0.0515). Motivele pentru care s-a ajuns la
cezariană au fost reprezentate de: alterarea stării
materne (valori mari ale tensiuni arteriale ce nu
răspund la tratament, eclampsie, ascită sau chiar
anasarcă maternă), alterarea stării fetale (hipotrofie
fetală severă ce asociază traseu CTG patologic sau
Doppler ombilical şi cerebral anormal: centralizarea
circulaţiei, Doppler ombilical cu diastola nulă sau chiar
reverse flow). Un număr mic de cazuri au avut drept
indicaţie anomaliile de prezentaţie, distociile sau
sarcina cu feţi multiplii. Majoritatea pacientelor PDP
au născut la o vârstă gestaţională sub 36 de săptămâni
(<36 SA-88%), în timp ce pacientele cu PDT au
născut după această vârstă gestaţională (>36 SA -
88%) – z=4,7, p <0.0001.

Figura 1. Distribuţia pacientelor în funcţie de indicele de
masă corporală

După cum era de aşteptat în prezenţa unui
număr preponderent de cazuri de preeclampsie cu
debut precoce impactul fetal este precoce şi sever.
Astfel prenatal au fost întâlnite semnificativ mai multe
hipotrofii fetale la lotul cu PDP (z=4.1, p<0.0001) şi
respectiv aspecte Doppler patologice (z=2.8,
p=0.0049).  Postanatal au fost admişi semnificativ
mai mulţi copiii în unitatea de terapie intensivă
neonatală (z=3.2, p=0.0013), au necesitat semnificativ
mai mulţi nou-născuţi suport respirator (z=3.2,
p=0.0013) sau chiar suport inotrop în lotul PDP.
Complicaţiile legate de prematuritate de tipul displazie
bronhopulmonară şi hemoragie intraventriculară au
fost prezente exclusiv în lotul PDP. Per ansamblu
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morbiditatea agregată fetală a fost semnificativ mai
mare în lotul PDP (z=4,9, p<0.0001). Din nefericire
s-au înregistrat patru decese, cazuri situate deasupra
resurselor terapeutice, toate în lotul de PDP.

Datele obţinute de noi, comparabile cu cele
furnizate de literatura de specialitate, subliniează
necesitatea unei conduite complexe şi adaptate în
supravegherea maternă şi fetală a cazurilor de PDP.

CONCLUZII

În ciuda progreselor în ceea ce priveşte
diagnosticul şi tratamentul preeclampsiei  din ultimele
decenii aceasta rămâne o afecţiune redutabilă în
special forma  cu debut precoce. Preeclampsia cu
debut precoce trebuie considerată o entitate distinctă
cu un profil clinic şi Doppler specific, cu evolutivitate
rapidă, cu morbiditate maternă importantă şi cu
afectare fetală semnificativ mai severă decât
preeclampsia cu debut tardiv.

Hipotrofia fetală aparută  în PDP constituie
un factor agravant al prognosticului perinatal, atat în
ceea ce priveşte morbiditatea şi mortalitatea
neonatală, cât şi viteza degradării stării fetale
intrauterine.

Tratamentul cazurilor de preeclampsie cu
debut precoce trebuie efectuate in centre terţiare, în
care trebuie cunoscute şi aplicate cele mai noi
protocoale diagnostice şi terapeutice.
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Rezumat

Endometrioza reprezintă una dintre cele mai frecvente patologii ale vârstei reproductive, în schimb,
localizarea ei la nivelul colului este rară. Ea apare de obicei la acest nivel ca urmare a unor traumatisme cervicale
în antecedente. Lucrarea de faţă este o prezentare de caz. Scopul lucrării este de a reaminti clinicienilor existenţa
acestei localizări precum şi faptul că ea poate da o simptomatologie diversă ( metroragii perimenstruale, spotting,
sângerări la contactul sexual, dismenoree, dispareunie) sau poate fi asimtomatică. Diagnosticul se pune prin
examenul cu valvele şi colposcopie. Frotiurile pot fi normale sau modificate. Diagnosticul diferenţial se face prin
colposcopie. Examenul histopatologic confirmă diagnosticul. Tratamentul nu este necesar decât în formele
simptomatice. Recidivele sunt posibile. Prognosticul este favorabil.

Abstract

Endometriosis is one of the most common diseases of reproductive age, however, its location in the cervix is
rare. It usually occurs at this position due to a history of cervical trauma. This paper is a case presentation. The
purpose of this paper is to remind clinicians of this location and that it can give a diversity of symptoms (perimenstrual
uterine bleeding, spotting, bleeding after intercourse, dysmenorrhea, dyspareunia) or be asymptomatic. Diagnosis
is made by valves examination and colposcopy. Smears may be normal or modified. Differential diagnosis is made by
colposcopy. Histopathological examination confirmes the diagnosis. The treatment is required only in the symptomatic
form.  Relapses are possible. The prognosis is favorable.

Key words: cervical endometriosis

INTRODUCERE

Endometrioza este definită ca prezenţa
ţesutului endometrial (glande şi stromă) în afara
uterului. Ea reprezintă una dintre cele mai frecvente
patologii ale vârstei reproductive. Se estimează că
apare la 10% din femeile din această categorie. În
schimb, localizarea ei la nivelul colului este rară. A
fost descrisă prima dată de Fels în 1928. Ranney şi
Chung au descris 16 cazuri în 1952. Williams în 1960
a publicat o serie de 111 cazuri.

Endometrioza localizată la nivelul colului este
descrisă ca primară. Teoriile etiologice dominante sunt
cele referitoare la implantarea unor fragmente din
endometru, metastaze limfatice sau vasculare din
endometru, activarea unor resturi celulare şi

metaplazia epiteliului cervical. În cazul celei localizate
în apropierea orificiului cervical, cea mai plauzibilă
ipoteză este cea a implantării şi ulterior a creşterii
unor celule endometriale descuamate din locuri recent
traumatizate.

Apare de obicei după traumatisme ale colului
(rezecţii cu ansa diatermică, conizaţii, biopsii
fragmentare, rupturi ale colului la naştere), dar
acestea nu sunt prezente în toate cazurile. Scopul
lucrării este de a reaminti clinicienilor existenţa acestei
localizări precum şi faptul că ea poate da
simptomatologie diversă. Unii autori consideră
endometrioza cervicală ca principala cauză de
metroragii minime recurente. Simptomatologia cea
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Endometrioza cervicalã

mai frecventă sunt metroragiile minime, mai ales cele
perimenstruale, spotting, sângerările la contactul
sexual sau dismenoreea, dar pot fi prezente şi
menoragii sau scurgeri vaginale. De multe ori este
asimptomatică, de aceea nici nu sunt diagnosticate
toate cazurile.

Frotiurile cervicale pot fi normale sau
modificate: AGUS, AGC, HSIL sau chiar
adenocarcinom ,,in situ”. Aceasta se explică prin faptul
că endometrioza produce schimbări citomorfologice
sub influenţa fluctuaţiilor hormonale în timpul ciclului
menstrual.

Diagnosticul diferenţial în aceste cazuri se
face prin examen colposcopic. Colposcopia poate
arăta o zonă de transformare normală sau leziuni
violacee cu diametrul 1-3 cm, fragile, superficiale,
plate, alteori se prezintă ca un polip cervical. Dacă
este asimptomatică nu necesită tratament, dacă se
însoţeşte de sângerări se practică o excizie sau o
cauterizare superficială a leziunii. Uneori tratamentul
poate fi urmat de recidivă.

PREZENTARE DE CAZ

 Pacienta în vârstă de 48 de ani se prezintă
pentru sângerări premenstruale sub formă de spotting,
dismenoree şi sângerări intermitente la contactul sexual.

Din antecedentele fiziologice menţionăm
menarha la 12 ani, cicluri menstruale regulate la 28 –
30 zile cu flux normal, 1 naştere şi 2 avorturi la cerere.
Din antecedentele patologice reţinem în urmă cu 4
ani o rezecţie cu ansa diatermică pentru o neoplazie
cervicală CIN 2.

La examenul cu valvele se constată la nivelul
exocolului, pe buza anterioară o formaţiune tumorală
violacee cu diametrul 0,8cm. Pacienta nu sângerează
în momentul examinării.

La tuşeul vaginal se constată uter de volum
şi consistenţă normale, mobil, nedureros la palpare şi
mobilizare, zone anexiale suple, anexe nepalpabile.

Examenul Babeş Papanicolaou negativ
pentru leziuni cervicale intraepiteliale. Examenul
secreţiei vaginale în limite normale.

Examinarea colposcopică evidenţiază
formaţiunea descrisă la examenul cu valvele. Focarul
endometrozic este prezent şi ecografic sub forma unei

 formaţiuni anecogene la nivelul colului uterin.

Figura1. Endometrioză cervicală

Se practică o biopsie fragmentară din leziune.
Examenul histopatologic arată glande endometriale
şi stromă.

În continuare se cauterizează leziunea.
Evoluţia este favorabilă . Pacienta devine
asimptomatică.

La controlul efectuat la 6 luni pacienta este
în continuare asimptomatică, iar examenul clinic,
citologic şi colposcopic sunt în limite normale.

CONCLUZII

Endometrioza cervicală trebuie difereniată
de alte leziuni cervicale benigne sau
maligne.Pacientele asimptomatice nu necesită
tratament. Pentru pacientele simptomatice
tratamentul constă în excizia sau cauterizarea leziunii.
Cauzele nu sunt bine cunoscute dar se pare că
traumatismele cervicale în antecedente favorizează
această localizare.
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SARCINĂ EXTRAUTERINĂ  TUBARĂ DUPĂ
STERILIZARE CHIRURGICALĂ LAPAROSCOPICĂ
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Rezumat

Prezentarea de caz se referă la o situaţie rară de sarcină tubară apărută după sterilizare laparoscopică
chirurgicală tubară prin coagulare şi secţionare tubară.

Sarcina extrauterină a fost posibilă prin repermeabilizarea uneia dintre porţiunile tubare proximale şi
fertilizare în trompă normală dar ligaturată.

Abstract: Tubal ectopic pregnancy after laparoscopic surgical sterilization

The case presented refers to a rare situation of extrauterine pregnancy occurring after surgical tubar
sterilization bz tubal coagulation and sectioning.

Ectopic pregnancy was possible through repermeabilization of one of the proximal portions of the tube
after normal fertilization on a sterilized tube.
Key words: tubal pregnancy, laparoscopic surgical sterilization
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INTRODUCERE

Sarcina extrauterină tubară constituie o
cauză importantă de morbiditate, precum şi un factor
frecvent de sterilitate feminină. Patogenetic ea apare
pe trompe cu diferite stări patologice (stenoze tubare,
patologia mucoasei, etc.), care fac imposibilă migrarea
tubară normală a oului, rezultând ovoimplantaţie
ectopică.

Sterilizarea chirurgicală tubară laparoscopică
reprezintă o eficientă  metodă contraceptivă,
majoritatea studiilor prezentând-o ca metoda cea mai
sigură de contracepţie.

PREZENTARE DE CAZ

Pacienta DCD în vârstă de 37 de ani se
internează în Clinica Obstetrică Ginecologie Sibiu în
data de  03.11.2013 cu diagnosticul de suspiciune
sarcină tubară dreaptă.

Din antecedentele personale reţinem N = 3,
Av = 0, precum şi o sterilizare chirurgicală tubară
laparoscopică realizată în aceeaşi clinică în 13.02.2013
prin coagularea bipolară a trompelor şi secţionarea
cu foarfecele.

Din anamneza bolnavei rezultă o perioadă
de amenoree de 6 săptămâni (UM = 27.09.2013),
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prezenţa de mici sângerări neregulate de culoare
închisă reduse şi dureri în fosa iliacă dreaptă, motiv
pentru care se prezintă la un consult ginecologic.

Examenul clinic general este în limite normale,
examenul genital evidenţiază un uter discret mărit de
volum, mai moale, cu col catifelat, mobil, lojă anexială
stângă liberă, anexa dreaptă palpabilă, alungită, moale,
sensibilă, Douglas discret sensibil, sângerare minimă
din col, de culoare deschisă.

Investigaţiile paraclinice arată reacţie de
sarcină slab pozitivă, examinarea ecografică
evidenţiază uter discret mărit, endometru hiperplazic,
laterouterin o formaţiune tumorală, alungită, cu sac
ovular de 20  mm, cu ecouri embrionare în mişcare şi
lamă fină de lichid în Douglas.

Examinările de laborator arată
hemoleucogramă şi alte constante biologice în limite
normale.

Nu s-a mai făcut puncţie în Douglas întrucât
situaţia clinică precum şi restul investigaţiilor pledau
evident pentru o sarcină tubară dreaptă, aparută pe
fondul unei sterilizări chirurgicale tubare laparoscopice
în antecedente, lucru extrem de rar întâlnit în practica
curentă.

După investigaţii şi pregătire preoperatorie
se intervine chirurgical laparoscopic în 14.11.2013.
Intraoperator se constată uterul cu morfologie
normală, anexa stângă prezenta ovarul normal, trompa
secţionată în zona istmică cu ambele extremităţi
secţionate obturate cicatricial cu distanţă de 2-3 cm
între cele două extremităţi, restul morfologiei tubare
fiind normală. Anexa dreaptă prezenta ovarul normal,
trompa secţionată în zona istmică cu bont tubar
proximal cu o lungime de aproximativ 2 cm de la cornul
uterin repermeabilizat, cu o mică eversare a mucoasei
endotubare. Celălalt segment tubar distal (ampulo-
pavilionar) era obstruat cicatricial proximal, pavilion
cu fimbrii normale, zonă ampulară mărită de volum,
violacee, cu conţinut de sarcină, neruptă. Distanţa
dintre cele două extremităţi tubare secţionate era de
4-5 cm. În Douglas o mică lamă de sânge de culoare
închisă.

S-a efecatuat salpingectomie bilaterală pentru
siguranţa metodei contraceptive după un eşec prin
repermeabilizarea tubară spontană.

Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă,
bolnava fiind externată la 24 de ore postoperator.

DISCUŢII

Cazul prezentat constituie o situaţie extrem
de rară apărută după o sterilizare chirurgicală tubară
laparoscopică efectuată corect conform tehnicii
acestei operaţii. Cauza apariţiei sarcinii extrauterine
tubare este explicată prin repermeabilizarea capătului
proximal al trompei drepte care a permis transportul
tubar al spermatozoizilor cu exteriorizarea lor în
cavitatea peritoneală şi exodul lor până la nivelul
pavilionului tuabar prin lichidul peritoneal (distanţă de
8-10 cm) întrucât capătul proximal al extremităţii
tubare drepte era obstruat cicatricial. Porţiunea
ampulară şi pavilionară a trompei drepte fiind
morfologic normală, a permis captarea tubară a
ovulului cu fertilizare intratubară şi ovoimplantaţie
intratubară întrucât capătul proximal tubar era
obstruat. Este singura explicaţie posibilă a apariţiei
sarcinii extrauterine pe bont restant tubar după
sterilizare chirurgicală.

Pe cazuistica personală a autorului reprezintă
singurul caz din 207 intervenţii chirurgicale similare
reprezentând un procent de 0,48%. În literatura de
specialitate este citată această posibilitate de apariţie
a unei sarcini intra sau extrauterine după
repermeabilizarea tubară spontană post sterilizare
chirurgicală, cu un procent între 0,01-0,5%.

În general apariţia unei sarcini intrauterine
după sterilizare chirurgicală este inputabilă unei tehnici
deficitare în realizarea sterilizării fie prin ligatura
incorectă tubară, fie prin lipsa secţionării trompei cu
repermeabilizare după deraparea firului sau dacă
acesta nu este suficient de bine strâns. Această
situaţie descrisă se întâlneşte în general în sterilizările
efectuate prin intervenţie clasică mai ales după
operaţie cezariană.

Tehnica laparoscopică presupune mai multe
metode: cudarea tubară şi strangularea în zona istmică
cu ajutorul unor inele de plastic urmate de obstruarea
cicatricială a segmentului tubar prin proliferare
conjunctivă sau coagulare tubară în zona istmică pe
o porţiune de 1-1,5 cm cu secţionarea tuabră la

Sarcinã extrauterinã tubarã dupã sterilizare chirurgicalã laparoscopicã
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mijlocul distanţei. Capeţii tubari se obstruează
fiziologic prin mecanismele menţionate anterior,
posibilitatea repermeabilizării tubare fiind aproape
imposibilă.

În cazul prezentat singura explicaţie plauzibilă
o reprezintă faptul că secţionarea tubară a fost prea
aproape de segmentul proximal pe care a rămas o
zonă coagulată minimă care a permis
repermeabilizarea ulterioară.

Faptul că s-a putut face fertilizarea ovulului
prin deplasarea peritoneală a spermatozoizilor pe o
distanţă apreciabilă (aproximativ 10 cm) repune în
discuţie utilitatea conservării tubare în cazul femeilor
la care este necesară ovarectomia omolaterală la
femei cu sterilitate şi dacă contralateral prezintă
salpingectomie.

Ca discuţii generale trebuie să menţionăm
că sterilizarea chirurgicală tubară reprezintă una
dintre cele mai frecvente metode contraceptive şi de
planificare familială utilizată, fiind totodată considerată
ca cea mai sigură, imputându-i-se doar caracterul
aproape ireversibil. În anul 1998 un raport al Naţiunilor
Unite arată că până în acel moment au optat pentru
metodă peste 180 milioane de femei (1). Cel mai
frecvent metoda este utilizată la sfârşitul unei operaţii
ceazariene dacă femeia o solicită. Mai poate fi
utilizată şi de sine stătătoare prin minilaparotomie.
Apariţia laparoscopiei a dat un nou avânt sterilizării
tubare chirurgicale, aceasta putând fi făcută minimal
invaziv, chiar în regim ambulator.

Există puţine studii pe plan mondial care să
analizeze rezultatele diferitelor metode de sterilizare
chirurgicală şi eficacitatea lor.

Principalele procedee chirurgicale de
ster ilizare laparoscopică tubară sunt:
electrocauterizarea (mono sau bipolară) cu
secţionarea tubară, salpingectomia parţială, aplicarea
inelului Fallope sau a clemelor (Hulka, Filshie, Yoon).

Chiar şi pentru tehnica laparoscopică,
sterilizarea chirurgicală tubară nu este lipsită de
riscuri. Astfel s-a citat o morbiditate crescută, prin
accidente ale laparoscopiei ca leziuni viscerale la
abord sau pe parcursul efectuării, infecţii anexiale
sau peritoneale, hemoragii, etc. În literatură sunt citate
şi decese după acest tip de intervenţii, prin accidente
anestezice, accidente intraoperatorii (leziuni viscerale

sau a vaselor mari, embolie pulmonară, embolie
gazoasă, etc.).

Mortalitatea în urma sterilizării
tubare este apreciată la 3,6 la 100.000 cazuri (1).

Totuşi aceste incidente şi accidente
se datorează în mare măsură necunoaşterii corecte
a tehnicilor laparoscopice de abord sau de
desfăşurare a actului chirurgical.

Efectele sterilizării chirurgicale pe termen
lung nu sunt foarte bine cunoscute, deşi în ultimul
timp au apărut numeroase studii în acest sens, pe o
cazuistică semnificativă. Efectele nedorite sunt
apariţia unor sarcini intra şi extrauterine, tulburări
menstruale, procese inflamatorii, etc. Totuşi este
destul de dificil a face o corelaţie directă între
sterilizarea propriuzisă şi apariţia acestor tulburări
care pot apărea şi în alt context.

Tulburările menţionate pot fi explicate după
deficienţe de tehnică chirurgicală, prin afectarea
arcadei vasculare subtubare, cu tulburări de irigaţie
a ovarelor, ca factor favorizant al proceselor
patologice menţionate.

Sarcinile extopice pot apărea ca urmare a
repermeabilizării tubare prin fistule tuboperitoneale,
tubotubare.

Consider că sterilizarea chirurgicală
laparoscopică este o bună metodă contraceptivă şi
de planificare familială, cu condiţia să fie făcută de
un specialist experimentat în chirurgia laparoscopică.

CONCLUZII

1. Sterilizarea chirurgicală tubară reprezintă
o metodă de contracepţie şi planificare familială foarte
utilizată.

2. Metoda prezintă totuşi riscuri chirurgicale,
anestezice precum şi o rată mică de eşecuri prin
apariţia unor sarcini intra sau extrauterine.

3. Metodei i se poate imputa cvazi
ireversibilitatea, refacerea continuităţii tubare
funcţionale fiind extrem de dificilă, rămânând însă
pentru fertilizare varianta FIVET.

4. În mâinile unui chirurg experimentat în
tehnicile laparoscopice metoda rămâne una dintre cele
mai sigure metode contraceptive şi cu efecte
secundare minime.

A. Stretean
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Fig 1: Anexa stângă, trompă secţionată prin sterilizare

Fig 2: Bont tubar drept proximal repermeabilizat

Fig 3: Bont tubar drept proximal repermeabilizat şi bont
           distal cu SE

Fig 4: Salpingectomie bilaterală
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