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URGENºE NEONATALE
Prof. Dr. V. Popescu
Clinica de Pediatrie, Spitalul Clinic de copii „Dr. Victor Gomoiu“, Bucure¿ti
REZUMAT
Lucrarea prezintå cele mai frecvente ¿i cunoscute afec¡iuni amenin¡åtoare de via¡å în perioada neonatalå, în încercarea de a realiza
un ghid pentru recunoa¿terea ini¡ialå, evaluarea ¿i managementul acestor afec¡iuni în departamentul de terapie intensivå.
Este important de a avea un indice crescut de suspiciune când evaluåm nou-nåscutul, deoarece unele interven¡ii de urgen¡å pot fi
salvatoare de via¡å.
Cuvinte cheie: Urgen¡e în pediatrie; prima lunå de via¡å (≤ 28 zile)

ABSTRACT
Newborn emergencies (the first ≤ 28 days of life)
The review categorizes the more common life-threatening illnesses by system, in an attempt to provide a guide to the initial
recognition, evaluation, and emergency departament management. It is important to keep a high index of suspicion when evaluating
the neonate because some initial interventions may be life saving.
Key words: Newborn emergencies; the first ≤ 28 days of life

Evaluarea ¿i managementul adecvat al unui nounåscut bolnav, în stare criticå, necesitå o profundå
cunoa¿tere a modificårilor fiziologice ¿i a situa¡iilor
patologice „amenin¡åtoare de via¡å“ care pot fi prezente în cursul acestei perioade de via¡å.
Recunoa¿terea corectå ¿i terapia promptå a bolilor
în perioada neonatalå poate fi salvatoare a vie¡ii.
Articolul constituie o abordare sistematicå privind
recunoa¿terea, echilibrarea de urgen¡å ¿i managementul celor mai comune urgen¡e neonatale.

I. URGENºE NEUROLOGICE
Recunoa¿terea unei „suferin¡e“ neurologice în perioada neonatalå poate fi dificilå. Simptomele clinice
pot fi nespecifice. Anamneza poate eviden¡ia numai
„modificåri“ în modul de alimentare a copilului sau
modificåri fruste de comportament. O utilå metodå
mnemotehnicå cu scopul de a-¡i reaminti „largul“
diagnostic diferen¡ial al nou-nåscutului cu status mental
alterat – The MISFITS – este prezentat în tabelul 1.
Având „în minte“ acest model mnemotehnic precum ¿i un înalt indice de suspiciune, în cursul efectuårii
anamnezei ¿i examenului fizic, se poate face cu ajutorul
acestui ghid – evaluarea ¿i managementul urgen¡elor
neurologice în cauzå.
1. Convulsiile
Convulsiile ce apar în cursul perioadei neonatale
sunt frecvent dificil de recunoscut. Dezvoltarea cortexului cerebral nu este completå ¿i, ca rezultat, activitatea motorie generalizatå este mai pu¡in frecventå.
Convulsiile fruste la nou-nåscutul la termen pot include
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Tabelul 1
Cauzele status-ului mental alterat/modificat la nounåscut: THE MISFITS
Trauma (non-accidental sau accidental);
Heart disease (boalå cardiacå ¿i hipovolemie);
Endocrin (ex: hiperplazia adrenalå congenitalå ¿i
tireotoxicoza);
Metabolic (dezechilibru electrolitic);
Inborn errors of metabolism (boli genetice de
metabolism);
Sepsis (ex: meningitå, pneumonie, infec¡ie de tract
urinar);
Formula mishaps (ex: under-or overdilution);
Intestinal catastrophes (ex: volvulus, invagina¡ie ¿i
enterocolitå necrozantå);
Toxins and poisons (toxine ¿i substan¡e toxice);
Seizures (convulsii).

mi¿cåri anormale ale ochilor (de obicei orizontale,
devia¡ie ocularå sus¡inutå), „plescåit“ al buzelor, mi¿cåri anormale ale limbii, mi¿cåri de pedalare sau apnee
(Nordli ¿i colab, 1997; Mizrahi ¿i colab, 1987).
De¿i evenimentele hipoxic-ischemice constituie
cea mai comunå cauzå de convulsii neonatale (60%),
lista cu alte cauze este foarte mare (Volpe, 1989).
În tabelul 2 sunt prezentate diferitele cauze ale
convulsiilor neonatale, în raport cu vârsta la care
acestea pot apårea. Deoarece infec¡iile intracraniene
sunt în cauzå în 5-10% din convulsiile neonatale,
trebuie efectuatå o meticuloaså evaluare a unei septicemii, la to¡i nou-nåscu¡ii, în absen¡a unei alte cauze
posibile.
Evaluarea ini¡ialå trebuie så includå: permeabilitatea cåilor aeriene, respira¡ia ¿i circula¡ia (airway,
breathing and circulation = ABC) ¿i nivelul sanguin
al glucozei.
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Tabelul 2
Cauzele convulsiilor la nou-nåscut (primele ≥ 28 zile de
via¡å) (dupå: Brousseau ¿i colab, 2006)
În prima zi de via¡å
Anoxia/hipoxia
Medicamente
Hipoglicemia/hiperglicemia
Infec¡ii
Hemoragie intracranianå
Deficitul de piridoxinå
Traumatisme
În a doua zi de via¡å
Convulsiile neonatale familiale benigne
Anomaliile congenitale sau tulburårile de
dezvoltare ale SNC
Sevrajul de medicamente
Hiperfosfatemia
Hipertensiunea arterialå
Hipocalcemia
Hipoglicemia
Hiponatremia/hipernatremia
Erori congenitale de metabolism
Septicemia
Traumatisme
Între ziua a 4-a ¿i 6 luni de via¡å
Convulsiile neonatale benigne idiopatice
Anomaliile congenitale sau tulburårile de
dezvoltare ale SNC
Sevrajul de medicamente
Hiperfosfatemia
Hipertensiunea arterialå
Hipocalcemia
Hiponatremia/hipernatremia
Erori congenitale de metabolism
Infec¡ii

Corec¡ia hipoglicemiei (≤ 40 mg/dl) trebuie realizatå
cu solu¡ie de glucozå 10%, 2-4 ml/kg, intravenos (i.v.)
(Gunn ¿i colab, 2002). În timp ce se ob¡ine abordarea
venoaså, se va recolta sânge pentru o serie de teste
adi¡ionale ce vor include: electroli¡ii serici, hemograma
¿i hemocultura. Anticonvulsivantul de alegere ini¡ialå
în convulsiile neonatale este lorazepamul, 0,1 mg/kg
i.v. (Gunn ¿i colab, 2002). Lorazepamul este considerat superior diazepamului datoritå volumului de distribu¡ie mai mic ¿i semi-vie¡ii mai lungi (Maytal ¿i colab,
1991). Dacå criza convulsivå continuå se administreazå fenobarbital, anticonvulsivant de a doua alegere,
urmat de fenitoinå sau fosfenitoinå. În tabelul 3 sunt
prezentate antiepilepticele utilizate – cu dozele respecTabelul 3
Tratamentul medicamentos al convulsiilor neonatale
Medicament
Doza
Benzodiazepine
• 0,05-0,1 mg/kg i.v.
Lorazepam
Diazepam
• 0,2-0,3 mg/kg i.v. sau
0,5 mg/kg rectal
Midazolam
• 0,1 mg/kg i.v. sau 0,2 mg/kg
intramuscular
Fenobarbital
• 20 mg/kg i.v. ini¡ial, apoi se
repetå 10 mg/kg i.v. la 10 min.
(maximum 50-60 mg/kg)
• 15-20 mg/kg i.v.
Fenitoinå/fosfenitoinå
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tive – în starea de råu epileptic la nou-nåscut (Popescu
V, 2003).
O serie de dezechilibre electrolitice ca hipocalcemia ¿i hiponatremia pot determina convulsii. Hipocalcemia (≤ 7 mg/dl) trebuie, de asemenea, så fie corectatå prin administrarea de 100-300 mg/kg i.v.,
utilizând solu¡ia de calciu gluconic 10%. Hiponatremia
(≤ 125 mg/dl) trebuie corectatå cu ser fiziologic 3%,
5-10 ml/kg i.v. (Gunn ¿i colab, 2002). Dupå ce criza
convulsivå a fost opritå, trebuie efectuate ETF (ecografie transfontanelarå) sau CT-scan cranianå ¿i se va
evalua o stare infec¡ioaså (sepsis). Se va institui, dacå
este vorba de o infec¡ie bacterianå, o terapie cu antibiotice cu spectru larg sau în cazul unei infec¡ii virale o
terapie antiviralå cu acyclovir.
Tratamentul unei septicemii sau meningite trebuie
så nu fie întârziat dacå o punc¡ie lombarå nu poate fi
efectuatå în timp util. To¡i nou-nåscu¡ii cu convulsii
trebuie spitaliza¡i pentru observa¡ie clinicå ¿i completarea evaluårii.
2. Traumatismul cranian nonaccidental
Sinonime: traumatism cranian nonaccidental; shaken baby syndrome (SBS); whiplash shaken baby
syndrome (Cafee, 1974). Acest termen constituie o
provocare în raport cu prezen¡a unor semne ¿i simptome. Într-un studiu efectuat de Jenny ¿i colab (1999)
s-a constatat cå 31% din sugarii cu un „abuz“ nerecunoscut au fost evalua¡i în prealabil de un medic.
Traumatismul cranian nonaccidental este un diagnostic important de luat în considerare la un sugar cu
un istoric suspicionat sau cu simptome nespecifice,
fiindcå morbiditatea pe termen lung în SBS este în jur
de 70% ¿i mortalitatea în jur de 30% (Jayawant ¿i colab,
1998; Havilland ¿i colab, 1997). De¿i ace¿ti sugari pot
så nu aibå semne externe de traumatism, prezen¡a unui
hematom al scalpului este asociatå cu o cre¿tere a
inciden¡ei hemoragiei intracraniene.
Managementul ini¡ial trebuie så includå echilibrarea ABC (airway, breathing and circulation) ca ¿i o
perfectå examinare obiectivå care include ¿i o încercare
de vizualizare a retinei pentru hemoragii. În cursul
abordårii cåii i.v., sângele recoltat poate fi utilizat pentru realizarea hemogramei complete (inclusiv a numårului de trombocite), timpului de protrombinå ¿i timpului par¡ial de tromboplastinå. Evaluarea paraclinicå,
în continuare, include efectuarea glicemiei, a unor
hemoculturi, în raport cu tabloul clinic prezentat de
pacient. O datå pacientul stabilizat, se va efectua o
CT-scan cranianå. Ace¿ti copii vor fi interna¡i în spital
pentru evaluare medicalå, management ¿i alte investiga¡ii care sunt necesare. Orice suspiciune de traumatism nonaccidental trebuie så fie raportatå departamentului de terapie intensivå.
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3. Evenimente aparent amenin¡åtoare de via¡å
(apparent life-threatening event – ALTE)
Un eveniment aparent amenin¡åtor de via¡å (ALTE)
este definit ca un episod „îngrozitor“ pentru observator,
care se caracterizeazå prin asocierea de apnee, modificarea culorii tegumentelor, marcatå modificare a tonusului muscular, sufocare sau „gâjâit“ (modificare a
vocii). În unele cazuri observatorul are senza¡ia cå
sugarul a murit (Little ¿i colab, 1987). Deoarece diagnosticul este subiectiv ¿i dependent de interpretarea celui
care a observat manifestarea clinicå, evaluarea efectuatå
în departamentul de terapie intensivå variazå în raport
cu datele ob¡inute printr-o corectå anamnezå ¿i un examen clinic complet. Pe un studiu efectuat de De Piero
¿i colab (2004) se constatå cå 2,5% din pacien¡ii cu
ALTE prezintå teste pozitive pentru diagnostic. În
tabelul 4 se prezintå o listå a celor mai comune cauze
de ALTE. Cercetarea poate include evaluarea unei
septicemii, a electroli¡ilor, radiografiei toracice, ECG,
a virusului sinci¡ial respirator (VSR) ¿i a secre¡iilor nazale
pentru pertussis. Spitalizarea pentru observare ¿i monitorizare a pacientului este necesarå.

II. URGENºE RESPIRATORII: BRONªIOLITA
De¿i detresa respiratorie a nou-nåscutului este de
obicei evidentå din punct de vedere clinic, constatarea
cauzei sale poate fi o problemå. Simptomele respiratorii sunt de cele mai multe ori rezultatul unor cauze
pulmonare, dar pot fi, de asemenea, consecin¡a unor
urgen¡e cardiace, ale SNC, metabolice, endocrine,
gastrointestinale. Anomaliile cåilor respiratorii inferioare cum ar fi malforma¡iile congenitale pulmonare,
ce includ hernia difragmaticå, fistula traheoesofagianå,
malforma¡ia adenomatoaså chisticå ¿i emfizemul lobar
congenital, ca ¿i leziunile cåilor aeriene superioare ca
laringo- sau traheomalacia sau hemangiomul cåilor
aeriene pot fi cauze de detreså respiratorie. Deoarece
Tabelul 4
Diagnosticul diferen¡ial al evenimentelor aparent
amenin¡åtoare de via¡å (ALTE)
Tulburårile acido-bazice
Anemia
Botulismul
Abuzul copilului
Disritmiile
Anomaliile electrolitice
Refluxul gastroesofagian
Hipoglicemia
Convulsiile afebrile/hipotermice
Erorile congenitale de metabolism
Hemoragiile intracraniene
Meningitele ¿i encefalitele
Tusea convulsivå (pertussis)
Pneumonia
Virusul sinci¡ial respirator
Septicemia

insuficien¡a respiratorie este cea mai comunå cauzå
de stop cardiac la copii, interven¡iile terapeutice, precoce ¿i agresive, pot fi salvatoare de via¡å.
Bron¿iolita este cea mai frecventå cauzå de boalå
respiratorie la copiii sub vârsta de 2 ani (Law ¿i colab,
1993). Virusul sinci¡ial respirator este responsabil în
80% din cazuri, dar ¿i alte cauze virale ce includ
adenovirusurile, virusurile gripale ¿i paragripale (Law
¿i colab, 1993) sunt în cauzå. Epidemii cu aceste
infec¡ii virale apar, de obicei, în lunile de iarnå ¿i primåvarå. Simptomele prezentate de copiii afecta¡i includ
congestia nazalå, tahipneea, wheezing-ul, retrac¡ia
intercostalå ¿i apneea. Apneea poate fi un simptom
precoce, apårând înainte ca alte simptome respiratorii
så se fi dezvoltat.
Managementul în sec¡ia de terapie intensivå include
stabilizarea ABC (The airway, breathing and circulation) ¿i o radiografie toracicå (CXR – chest radiography) ini¡ialå. Tratamentul farmacologic poate
include epinefrinå sub formå de nebulizåri, sau un
beta-agonist. Epinefrina poate fi beneficå în ameliorarea ini¡ialå a detresei respiratorii, dar nu a demonstrat
scurtarea semnificativå a duratei stårii de detreså în
compara¡ie cu albuterolul (Wainwright ¿i colab, 2003).
Existå controverse în ceea ce prive¿te utilizarea steroizilor la copiii cu bron¿iolitå (Brousseau ¿i colab, 2005,
2006).
În orice caz, de¿i corticosteroizii nu au demonstrat
un semnificativ beneficiu în tratamentul bron¿iolitei
fie medii sau severe (Garrison ¿i colab, 2000), existå
un subset de pacien¡i care au råspuns la utilizarea
steroizilor. Pacien¡ii cu episoade recurente de wheezing,
cu un istoric familial important de atopie sau cu o
boalå severå la prezentarea la spital pot fi candida¡i
pentru terapia cu corticoizi. Mortalitatea sugarilor
anterior sånåto¿i, spitaliza¡i cu bron¿iolitå acutå cu VSR
este în general ≤ 1%; nou-nåscu¡ii cu risc crescut (ex:
cei cu o boalå de bazå cum ar fi o boalå cardiacå
coronarianå, o boalå cronicå pulmonarå sau prematuritate) au înså o mortalitate mai crescutå (3,5% –
Navas ¿i colab, 1992).
Nou-nåscu¡ii ¿i sugarii mici cu bron¿iolitå înso¡itå
de detreså respiratorie sau apnee trebuie interna¡i întro unitate de terapie intensivå pentru a fi monitoriza¡i
¿i trata¡i corect. De asemenea, trebuie acordatå o
specialå considera¡ie nou-nåscu¡ilor ¿i sugarilor mici
ce prezintå ståri comorbide asociate (Brousseau ¿i
colab, 2005, 2006).

III. URGENºE INFECºIOASE
Ca ¿i în alte urgen¡e neonatale, prezen¡a semnelor
¿i simpotmelor în infec¡iile severe poate varia de la
„acuze“ minore la stare de ¿oc. Febra (≥ 40°C, rectalå)
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trebuie totdeauna evaluatå prompt pentru o septicemie, dar ¿i alte simptome, incluzând hipotermia ¿i
iritabilitatea, pot fi luate în considerare.
Un sistem imunitar nedezvoltat ¿i o recentå expunere la bacteriile prezente în canalul pelvi-genital matern pun nou-nåscutul în condi¡ii de risc crescut pentru
dezvoltarea unei boli bacteriene severe. Aceste infec¡ii
includ septicemia, meningita, infec¡iile cutanate, pneumonia ¿i osteomielita. Un istoric pertinent al desfå¿urårii na¿terii trebuie så includå statusul streptococic
grup B al mamei, prezen¡a unei boli cu transmitere
sexualå, ruperea prelungitå a membranelor, modul de
expulzie ¿i o monitorizare invazivå (ex: monitor la
nivelul scalpului) trebuie så creascå suspiciunea pentru
o boala bacterianå severå.
1. Septicemia
O evaluare completå a septicemiei trebuie ini¡iatå
la orice nou-nåscut cu febrå sau alte simptome nespecifice care nu au o evidentå explica¡ie. De fapt,
constatarea unei posibile surse (incuzând VSR) trebuie
så nu limiteze evaluarea.
Orice evaluare a unei septicemii trebuie så includå:
hemograma, hemocultura, examenul de urinå, urocultura (prin cateterizare sau prin punc¡ie suprapubianå),
radiografia pulmonarå ¿i punc¡ia lombarå pentru analiza LCR. Se recomandå administrarea de antibiotice
cu spectru larg (tabelul 5), imediat ce nou-nåscutul
este spitalizat, anterior ob¡inerii rezultatelor examenelor
de laborator ¿i a datelor radiologice pulmonare.
2. Herpesul neonatal
Herpesul neonatal este un diagnostic neobi¿nuit,
dar cu o inciden¡å în cre¿tere, cu o ratå de 2000 de
cazuri de infec¡ii neonatale pe an în Statele Unite ale
Americii (Enright ¿i colab, 2002). Simptomele pot fi
fruste, fårå manifeståri cutanate, situa¡ie care nu trebuie
så excludå infec¡ia herpeticå deoarece 17-30% din
cazuri nu au leziuni cutanate (Kimberlin ¿i colab,
2001). Un înalt index de suspiciune este important
deoarece depistarea precoce ¿i terapia cu acyclovir,
20 mg/kg i.v., au demonstrat scåderea mortalitå¡ii de
la 90% la 31% (Kimberlin ¿i colab, 2001). În ciuda
acestei amelioråri, morbiditatea pe termen lung råmâne
înaltå. Tratamenul trebuie considerat la orice pacient
cu febrå, iritabilitate, date anormale ale LCR ¿i, în
special convulsii. Evaluarea de laborator include:
Tabelul 5
Antibioticele recomandate ¿i dozele utilizate în
septicemia neonatalå
Antibiotice
Doze recomandate
Ampicilinå
50-100 mg/kg i.v.
Gentamicinå
2 mg/kg i.v.
Cefotaxim
50-100 mg/kg i.v.
Acyclovir
20 mg/kg i.v.

analiza LCR (celule, proteine ¿i glucozå); reac¡ia PCR
(polymerase chain reaction) în LCR; testarea directå
a anticorpilor fluorescen¡i (DFA – direct fluorescent
antibody) la nivelul leziunilor cutanate; culturi virale
din nazofaringe, orofaringe, conjunctivå ¿i leziunile
cutanate, LCR, sânge, urinå ¿i scaun; neuroimagisticå
prin MRI. O radiografie pulmonarå poate demonstra
prezen¡a unei pneumonii. Terapia trebuie så includå:
îngrijiri suportive, antibiotice cu spectru larg pentru
septicemie ¿i administrarea de acyclovir. Nou-nåscu¡ii
sever bolnavi, sau cei cu o mare suspiciune pentru
infec¡ia herpeticå neonatalå, trebuie så fie monitoriza¡i
¿i så primeascå tratament adecvat (Popescu V, 2006).
3. Infec¡iile cutanate neonatale
Infec¡iile cutanate neonatale necesitå o men¡iune
specialå deoarece o evaluare a unei septicemii este
justificatå. Acoperirea cu antibiotice trebuie så fie largå,
incluzând o terapie cu agen¡i antistafilococici. Nafcilina, 50 mg/kg i.v., poate fi adecvatå, dar utilizarea
acestui antibiotic trebuie så fie determinatå de profilul
rezisten¡ei sale în comunitatea respectivå. Omfalita, o
infec¡ie ombilicalå ¿i periombilicalå, este consideratå
o urgen¡å chirurgicalå dacå infec¡ia se extinde la
peritoneu ¿i necesitå o stabilizare ABC (the airway,
breathing and circulation), reechilibrare hidroelectroliticå, antibiotice pe cale i.v. (ampicilinå, gentamicinå
¿i flagyl) ¿i consult chirurgical de urgen¡å. Orice eritem
care este periombilical ¿i se extinde la peretele abdominal este suspectat de omfalitå, fårå deosebire de
prezen¡a sau nu a febrei; în acest caz, nou-nåscutului
i se va efectua o evaluare a infec¡iei cu caracter de
septicemie, i se va ini¡ia o terapie cu antibiotice adecvate
¿i se va interna în spital, unde va fi monitorizat pânå
la vindecare.

IV. URGENºE GASTROINTESTINALE
De¿i gastroenteritele virale pot fi prezente în perioada neonatalå ¿i trebuie evaluate cu interes specific
pentru status-ul de hidratare, pe prim plan trebuie luate
în discu¡ie bolile amenin¡åtoare de via¡å. Simptomele
urgen¡elor gastrointestinale pot fi fruste, incluzând
iritabilitatea sau intoleran¡a la alimenta¡ie sau pot fi
mult mai evidente cu vårsåturi (bilioase sau nonbilioase), meteorism abdominal ¿i stare de ¿oc.
1. Malrota¡ia cu volvulus al intestinului sub¡ire
Orice istoric de vårsåturi bilioase trebuie så punå
în discu¡ie un volvulus al intestinului sub¡ire pânå ce
se demonstreazå o altå entitate. Malrota¡ia apare la
1/5000 nou-nåscu¡i vii ¿i 80% din cazuri se prezintå
cu volvulus în prima lunå de via¡å (Irish ¿i colab,
1998). Evaluarea ini¡ialå trebuie så includå stabilizarea
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ABC (airway, breathing and circulation), reechilibrarea hidroelectroliticå, plasarea unui tub nazostric
¿i radiografia abdominalå. Cea mai comunå imagine
radiograficå în cazul malrota¡iei cu volvulus este modelul de „bulå de aer“ (Berdon ¿i colab, 1970). În prezen¡a unei obstruc¡ii duodenale severe semnul „dublei
bule“ (imagine de „dublu stomac“) este prezent. Tranzitul gastrointestinal este investiga¡ia de alegere pentru
stabilirea diagnosticului definitiv. Consulta¡ia chirurgicalå de urgen¡å este imperativå.
2. Apendicita acutå
Rarå (0,3% din cazurile de apendicite la copil),
apendicita nou-nåscutului se manifestå printr-un tablou
de gastro-enteritå febrilå care evolueazå spre constituirea unei „mase“ în fosa iliacå dreaptå. Diagnosticul
nu este, în mod obi¿nuit, efectuat înainte de acest stadiu
– constituirea unei „mase“ – ¿i ace¿ti pacien¡i pot fi
prezenta¡i chirurgului pediatru la câteva såptåmâni
dupå debutul afec¡iunii; la interven¡ia chirurgicalå,
apendicele este uneori necrozat, absent sau cicatrizat,
separat de cec (N – Srouji M ¿i Buck BE, 1978).
Apendicita herniarå (inghinalå) se observå mai ales
la prematur; este vorba de o ischemie a apendicelui a
cårui bazå este strangulatå la nivelul inelului inghinal.
Tabloul clinic este acela al unei strangulåri herniare cu
ocluzie; de asemenea, apendicita evolueazå total în afara
cavitå¡ii abdominale, apendicele råmânând suplu, cu
un tranzit intestinal påstrat. Se realizeazå tabloul unei
„tumefac¡ii scrotale inflamatorii“, situa¡ie în care diagnosticul de apendicitå trebuie så fie sistematic evocat
la prematur (N – Srouji M ¿i Buck BE, 1978).
Perfora¡ia apendicularå cu peritonitå generalizatå
este rarå la nou-nåscut ¿i este, de obicei, o descoperire
în cursul interven¡iei chirurgicale; ea poate fi revelatoare a unei maladii Hirschsprung, în formå colicå
întinså (Martin ¿i colab, 1967) sau poate fi rezultatul
unei forme localizate de enteropatie vascularå (enterocolitå ulcero-necroticå) (în acest ultim caz existå ¿i
alte zone de ischemie la nivelul intestinului sub¡ire
terminal) (Nihoul C ¿i colab, 1986).
3. Stenoza hipertroficå de pilor (SHP)
Date generale

Stenoza hipertroficå de pilor (SHP) este o afec¡iune
relativ rarå, care apare între a 3-a såptåmânå de via¡å
¿i 3 luni [se citeazå cazuri cu debut mai precoce, în
ziua a 10-a de via¡å sau mai tardivå – pânå la vârsta
de 4 luni (Nihoul – Fékété C, Pelerin D, 1986)].
SHP se caracterizeazå:
• anatomic: printr-o hipertrofie muscularå (un miom
dezvoltat pe fibrele musculare circulare ale pilorului care sunt dependente de musculoasa gastricå);

• clinic: printr-un sindrom de obstacol mecanic
(vårsåturi, semne de stazå) ¿i prin denutri¡ie;
• radiologic: printr-un tablou caracteristic (a se vedea
în continuare).
În majoritatea cazurilor SHP are o evolu¡ie lentå;
totu¿i, în unele cazuri, ea constituie o urgen¡å. Aceasta
se întâlne¿te:
• atunci când pacientul este adus la medic prea târziu,
dupå mai multe såptåmâni de la debutul bolii;
• în SHP – în formele cu stenozå accentuatå –,
situa¡ie în care evolu¡ia este rapidå ¿i gravå, dacå
nu se intervine de urgen¡å;
• în cazurile când pacientul este adus la spital în stare
de comå piloricå (Rusescu A, Popescu V, 1957).
În aceste cazuri, medicul pediatru trebuie så stabileascå un diagnostic corect ¿i de urgen¡å, bazându-se
pe:
• o anamnezå minu¡ioaså ¿i corect interpretatå;
• un examen clinic complet;
• un examen radiologic de urgen¡å (eventual ecografic) care precizeazå diagnosticul;
• consult de urgen¡å cu un chirurg pediatru, care va
interveni imediat, dupå o prealabilå reechilibrare
hidroelectroliticå ¿i remontare a stårii generale.
Fiziopatologie

SHP este o „strâmtorare“ a canalului piloric determinatå de hipertrofia musculaturii. Cauza acestei entitå¡i råmâne neclarå, dar unii autori considerå cå SHP
este determinatå de Helicobacter pylori, bacterie asociatå cu boala ulceroaså. Aceastå teorie se bazeazå pe
eviden¡a sa nespecificå, cum ar fi distribu¡ia temporalå, sezonierå ¿i recuren¡a sa în interiorul aceleia¿i
familii, asociate cu manifestårile histopatologice (infiltra¡ie leucocitarå) ¿i cre¿terea inciden¡ei observate în
asociere cu alimenta¡ia cu biberonul (Paulozzi, 2000).
Etiologie

SHP apare la 1 din 250 na¿teri ¿i este predominantå
la sexul masculin (raportul sex masculin/sex feminin
este de 4:1). Afec¡iunea are, de asemenea, o frecven¡å
rasialå variabilå; este mai comunå la albi decât la
Americanii Africani ¿i este rarå la Asiatici. Båie¡ii –
primii nåscu¡i – au fost considera¡i a fi afecta¡i mai
frecvent, dar este în prezent cunoscut cå ordinea na¿terii
nu constituie un factor. Un copil al unui pårinte afectat
are o cre¿tere a ¿ansei la SHP, cu riscul crescut dacå
mama a fost afectatå (Spicer, 1982).
Tablou clinic

Simptomele SHP apar, în mod obi¿nuit, în cursul
såptåmânilor a III-a–a-V-a de via¡å. Simptomele ini¡iale sunt mai degrabå benigne, traducându-se prin
vårsåturi ocazionale la finele alimenta¡iei sau curând
dupå aceea. În aceastå perioadå SHP este frecvent
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confundatå cu o infec¡ie viralå, un reflux gastroesofagian (RGE) sau cu o intoleran¡å la lapte. Vårsåturile sunt non-bilioase deoarece stenoza este situatå
proximal de duoden. Cu progresia bolii, inciden¡a
vårsåturilor cre¿te, urmare a fiecårei mese ¿i vårsåturile
devin bru¿te, violente, explozive, cu aspect în jet sau
în „geiser“. Vårsåturile sunt constituite din lapte lichid
sau coaguli de lapte amesteca¡i cu saliva înghi¡itå ¿i
cu mucus ¿i foarte rar cu striuri sanguinolente.
Pe måsurå ce boala înainteazå, vårsåturile sunt mai
rare ¿i mai abundente, vårsåtura fiind mai abundentå
decât laptele ingerat. Compara¡ia greutå¡ii la na¿tere
cu greutatea curentå a pacientului este elementul cheie
în evaluarea nou-nåscutului cu vårsåturi. Dupå prima
såptåmânå, nou-nåscutul sånåtos trebuie så câ¿tige în
greutate aproximativ 20-30 g pe zi. Nou-nåscutul
sånåtos cu regurgita¡ii va continua så creascå în greutate. Nou-nåscutul cu SHP va continua så fie flåmând
dar, deoarece vårsåturile sunt repetate, el va scådea
în greutate. Ca rezultat al deshidratårii ¿i scåderii
aportului alimentar – urmare a vårsåturilor – nounåscutul cu SHP va fi constipat.
La examenul clinic, nou-nåscutul cu SHP poate
apårea ca normal, dar „înfometat“, sau poate prezenta
semne de deshidratare. Deshidratarea poate conduce
la apari¡ia icterului (McCollough ¿i colab, 2006). Prin
succiunea copilului se poate eviden¡ia diminea¡a pe
nemâncate, clapotajul gastric sau zgomotul de val,
simptom care traduce existen¡a unei staze gastrice.
Examenul efectuat dupå ingerarea unui biberon cu
apå zaharatå pune în eviden¡å o boltire timpanicå,
traducând distensia stomacului prin aerul ingerat.
Spontan sau dupå câteva loviri cu degetul pe peretele
adbominal, apar unde peristaltice evidente, care
progreseazå de la stânga spre dreapta ¿i de sus în jos
(ele iau na¿tere sub rebordul costal stâng ¿i se îndreaptå
spre ombilic, pentru a dispårea în regiunea subhepaticå). Palparea eviden¡iazå în unele cazuri o tumorå
piloricå (oliva piloricå), sub forma unei mase dure,
rotunde, ovoide sau cilindrice, de dimensiunea unei
alune sau unei nuci, care ruleazå sub deget. Decompresiunea stomacului cu un tub nazogastric ¿i folosirea
unui lubrefiant pe vârful degetelor poate ameliora abilitatea de palpare a „olivei“ pilorice.
Abilitatea clinicienilor de a palpa oliva piloricå a
diminuat în cursul anilor, probabil în urma utilizårii
ecografiei în confirmarea diagnosticului de SHP.
Teste de laborator

Vårsåturile prelungite în SHP determinå o mare
pierdere de secre¡ii gastrice bogate în ioni de H+ ¿i
Cl–. Ca rezultat al deshidratårii, rinichii încearcå så
påstreze ionii de Na+ în schimbul ionilor de K +.
Rezultatul este o pierdere a ionilor de H+ ¿i K+. Ca

urmare, nou-nåscutul cu SHP va prezenta ini¡ial hipokalemie, hipocloremie, alcalozå metabolicå (Smith ¿i
colab, 1999). Dacå nou-nåscutul råmâne deshidratat
pentru o perioadå lungå, alcaloza se poate eventual
transforma în acidozå.
Studii imagistice

Dacå oliva piloricå nu este palpabilå în cadranul
mediu sau superior drept al pacientului cu tablou clinic
sugestiv de SHP sunt justificate alte investiga¡ii în
continuare. Ecografia relevå „îngro¿area“ peretelui
canalului piloric (normal ≤ 2 mm, iar în SHP ≤ 4 mm)
¿i alungirea canalului piloric (normal ≤ 10 mm, iar în
SHP ≥ 14-16 mm), faciliteazå diagnosticul de SHP.
Ecografia s-a demonstrat cå are o sensibilitate ¿i
specificitate de 100% (Hernanz-Schulman ¿i colab,
1994; Nelson D ¿i colab, 1994). Un rezultat fals negativ
poate apare dacå ecografia este efectuatå prin partea
distalå a stomacului sau antrului ¿i nu prin canalul
piloric. Rezultate fals-pozitive rezultå dacå este prezent
spasm piloric ¿i nu o stenozå piloricå.
Dacå ecografia nu eviden¡iazå SHP ¿i diagnosticul
acestei entitå¡i råmâne în discu¡ie, urmåtorul examen
de alegere este examenul radiologic al tractului gastrointestinal superior cu bariu. Examenul radiologic
eviden¡iazå: semne indirecte (func¡ionale) ¿i semne
directe (anatomice).
Ca semne indirecte se noteazå:
• sindromul de luptå al musculaturii gastrice împotriva obstacolului, cu alternan¡e de crize de efort
(hiperkinezie bruscå, intenså ¿i violentå) cu perioade de epuizare (în care stomacul se aflå într-o stare
de iner¡ie absolutå cu peretele relaxat, nedeformat).
Concomitent cu evolu¡ia, crizele de efort devin mai
pu¡in intense ¿i extrem de rare, ajungându-se la
stare de asistolie gastricå, în care musculatura gastricå nu mai poate reac¡iona.
Se noteazå modificåri ale formei stomacului ¿i
pilorului, cea mai caracteristicå este ¿i dilata¡ia prepiloricå cu constituirea „aspectului de chiuvetå“ al
stomacului.
Semne directe (anatomice) sunt:
• semnul canalului piloric îngustat continuu, cu
aspect filiform, rigid, alungit, deta¿at net atât de
antrul prepiloric cât ¿i de duoden;
• limitarea bruscå a umbrei substan¡ei de contrast
înaintea canalului piloric;
• lipsa mi¿cårilor peristaltice la nivelul canalului
piloric;
• lipsa distensiei bulbului duodenal.
Pozi¡ia de examinare din profil a stomacului,
eviden¡iazå canalul piloric – care în mod normal este
foarte mic ¿i nu se vede – iar în stenoza piloricå este
alungit (> 14-16 mm).
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Ca ¿i în cazul examinårii ecografice, rezultate falspozitive pot apare datoritå spasmului piloric, care, de
asemenea, prezintå semnul de canal piloric alungit ¿i
filiform. Endoscopia poate, de asemenea, fi utilizatå
în diagnosticul SHP, dar nu este utilizatå în mod
obi¿nuit (De Baker ¿i colab, 1994).
Diagnostic diferen¡ial

Diagnosticul diferen¡ial al vårsåturilor în perioada
neonatalå include volvulusul cu sau fårå malrota¡ia
intestinului, afec¡iune amenin¡åtoare de via¡å.
Nou-nåscu¡ii cu volvulus se deterioreazå rapid ¿i
vårsåturile sunt bilioase, eventual asociate cu semne
de sepsis ¿i necrozå intestinalå.
Herniile strangulate pot prezenta, de asemenea,
similaritå¡i cu invagina¡ia intestinalå (de¿i mai pu¡in
comune în perioada neonatalå).
Gastroenteritele virale pot apare la nou-nåscut, dar
se recomandå precau¡ie când se efectueazå acest diagnostic la copii sub vârsta de 6 såptåmâni. O diaree semnificativå ¿i prezen¡a contactului infec¡ios sunt obligatorii pentru a lua în discu¡ie o gastroenteritå viralå.
Refluxul gastroesofagian (RGE) este mult mai
frecvent decât stenoza piloricå ¿i vårsåturile în perioada
neonatalå sunt frecvent atribuite RGE când sunt puse
în discu¡ie o serie de alte diagnostice. Vårsåturile cauzate de RGE apar uzual în cursul alimenta¡iei sau imediat dupå. Volumul vårsåturilor este mai mic ¿i nounåscutul continuå så creascå în greutate.
Infec¡iile, în special infec¡iile tractului urinar, pot
prezenta, de asemenea, vårsåturi ca o acuzå importantå; examenul sumar de urinå ¿i urocultura sunt necesare pentru diagnostic.
Hiperplazia congenitalå a corticosuprarenalei
(CAD = congenital adrenal hyperplasia), rezultat al
deficien¡ei 21-hydroxylazei se poate asocia, de asemenea, cu vårsåturi, în cadrul unui tablou clinico-paraclinic cu stare de ¿oc, anomalii genitale (pseudoher-

mafroditism evident la sexul feminin), hiponatremie,
hiperkalemie, hipoglicemie, hipotensiune arterialå.
Stenoza piloricå congenitalå fårå hipertrofie muscularå (tip Landerer-Maier) se traduce prin hiperplazia
mucoasei canalului piloric ¿i este întâlnitå excep¡ional.
Spasmul piloric se diferen¡iazå net prin caracterul
såu benign, fiind o disfunc¡ie func¡ionalå (tabelul 6).
Management

Orice copil cu SHP, o datå diagnosticat, va fi internat în spital. Frecvent ace¿ti copii sunt deshidrata¡i ¿i,
de aceea, hidratarea ¿i corectarea anomaliilor electrolitice trebuie imediat efectuatå în departamentul de
terapie intensivå.
Tratamentul chirurgical se impune dupå reechilibrarea pacientului; se efectueazå opera¡ia FredetRamstedt – pilorotomie extramucoaså, care implicå
incizia ¿i separarea fibrelor musculare hipertrofice de
canalul piloric.
În Japonia, atropina pe cale intravenoaså, a fost
utilizatå pentru diminuarea spasmului piloric, ca o
alternativå la terapia chirurgicalå. Atropina este administratå pe cale oralå timp de mai multe såptåmâni
(pânå la vårsta copilului de 3 luni) când copilul a depå¿it perioada criticå a SHP. Chirurgia a fost evitatå –
în acest mod – în multe cazuri (Yamamoto ¿i colab,
1998); cu toate acestea interven¡ia chirurgicalå råmâne
tratamentul standard.
4. Enterocolita necrozantå (ECN)
Prezen¡a de sânge în scaun, vårsåturi ¿i/sau reziduri
abundente, asociate cu semne infec¡ioase, uneori severe ¿i cu simptome ce sugereazå o tulburare hemodinamicå orienteazå spre o enterocolitå necrozantå
(Mizrahi A ¿i colab, 1965), mai ales la prematurii ¿i
nou-nåscu¡ii în stare de hipoxie, cu sindrom de detreså
respiratorie sau în context epidemic particular (Perelman R ¿i colab, 1988).

Tabelul 6
Diagnosticul diferen¡ial al stenozei hipertrofice de pilor cu spasmul piloric
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În forma neonatalå a ECN, prematuritatea råmâne
cel mai important factor de risc, întrucât o serie de factori
determinan¡i ai bolii (ischemiaintestinalå, infec¡ia intestinalå, alimenta¡ia enteralå) se întâlnesc cu o frecven¡å
mai mare la ace¿ti copii (Popescu V, 1993, 1999).
Simptomele includ: dificultå¡i în alimenta¡ie, iritabilitate, distensie abdominalå ¿i hematochezie. Evaluarea de laborator trebuie så includå: hemogramå,
hemoculturå, electroli¡i serici.
Examenul radiologic abdominal eviden¡iazå semne
de ileus, semne de pneumatozå chisticå intestinalå,
mai rar în trunchiul port sau chiar în ficat.
În evolu¡ie se instaleazå, în unele cazuri, un tablou
de septicemie, cu stare de ¿oc ¿i CID (coagulare intravascularå diseminatå) ¿i semne de peritonitå, cu tablou
radiologic de revårsat peritoneal sau gazos (pneumoperitoneu), ce traduce o perfora¡ie intestinalå.
Tratamentul include: stabilizarea ABC, reechilibrare hidroelectroliticå, resuscitare cardiopulmonarå,
administrarea de antibiotice. Tratamentul chirurgical
este indicat în prezen¡a pneumoperitoneului, paracentezei abdominale pozitive, semnelor clinico-radiologice de peritonitå, unei „tumori“ inflamatorii fixe
abdominale (ce traduce necrozå intestinalå), persisten¡ei unei anse intestinale dilatate pe radiografii seriate
(ce indicå necrozå intestinalå).
5. Megacolonul toxic (boala Hirschsprung)
Boala Hirschsprung este prezentå la 1 din 5000
de nou-nåscu¡i vii, cu un raport sex masculin/sex
feminin de 4:1 (Swenson, 2002). Afec¡iunea este rezultatul insuficien¡ei celulelor crestei neurale de a
migra în colon, având ca rezultat o zonå aganglionarå
intestinalå. Diagnosticul trebuie luat în discu¡ie în
prezen¡a constipa¡iei sau insuficien¡ei de eliminare a
meconiului în primele 24 de ore de via¡å.
Enterocolita (megacolonul toxic) poate apare la
ace¿ti pacien¡i, având similitudini cu enterocolita
necrozantå.
Maladia Hirschsprung colonicå totalå este rarå
(Nihoul – Fékété ¿i colab, 1986). Aganglionoza întinså
la tot colonul ¿i la partea terminalå a intestinului
sub¡ire realizeazå un tablou de ocluzie neonatalå,
uneori cu debut mai tardiv, în perioada de sugar ¿i de
intensitate variabilå, fårå distensie colonicå.
Diagnosticul este completat prin examenul radiologic (radiografie simplå, clismå baritatå – totdeauna
la distan¡å de episodul ocluziv ini¡ial – ), proba sondei,
absen¡a reflexului recto-anal inhibitor prin manometrie
rectalå, studiul histoenzimologic al activitå¡ii colinesterazice la nivelul unui fragment de mucoaså rectalå,
prelevat prin aspira¡ie cu seringa. Imaginile radiologice
ob¡inute la nou-nåscut constau din prezen¡a unui
segment distal (rectal sau rectosigmoidian) pu¡in mai

strâmt, cu absen¡a activitå¡ii peristaltice, dilata¡ie
segmentarå în „amonte“, mai mult sau mai pu¡in netå.
Biopsia chirurgicalå a peretelui rectal este rezervatå
cazurilor în care manometria, histoenzimologia ¿i
clisma baritatå nu sunt concordante nici între ele, nici
cu tabloul clinic.
Managementul include stabilizarea ABC (airway,
breathing and circulation), consult chirurgical ¿i monitorizare într-o sec¡ie de terapie intensivå.
6. Imperfora¡ia analå
O obstruc¡ie ce survine la 24-36 de ore dupå na¿tere, înso¡itå de balonarea abdomenului ¿i absen¡a
eliminårii meconiului poate fi datoratå unei imperfora¡ii anale.
Examenul anusului, tu¿eul rectal, examenul radiologic (fårå substan¡å de contrast) efectuat cu capul în
jos pot så faciliteze diagnosticul. Aproape totdeauna
imperfora¡ia analå este decelatå prin examenul sistematic al anusului. Dacå diagnosticul nu se face, semnele
de ocluzie apar rapid (copilul nu eliminå meconiul). Se
va verifica dacå eliminarea meconiului nu se face
printr-o fistulå (vaginalå sau urinarå). Tratamentul chirurgical se impune cu cea mai mare urgen¡å.
7. Ileusul meconial
Ileusul meconial survine la nou-nåscutul cu fibrozå
chisticå de pancreas. Semnele clasice de obstruc¡ie
intestinalå (vårsåturi, balonare abdominalå ¿i întârziere
în evacuarea meconiului) devin evidente în cursul
primelor 48 de ore de via¡å.
Radiografia abdominalå eviden¡iazå o imagine în
„bule de såpun“, rezultat al amestecului de aer cu
materialul vâscos.
În amonte, ileonul poate fi foarte dilatat, dar nivelurile hidro-aerice sunt rare, în raport cu importanta deshidratare a con¡inutului intestinal. Meconiul
anormal este atribuit absen¡ei enzimelor pancreatice.
Complica¡iile ileusului meconial cum ar fi peritonita
(uneori calcificatå), volvulusul, chisturile enterice ¿i
atrezia ilealå sunt frecvente.
În formele necomplicate de ileus meconial, clismele înalte cu solu¡ii hipertone permit evitarea interven¡iei chirurgicale în 60% din cazuri (Silverman ¿i
colab, 1982).
Administrarea de acetilcisteinå 10% (5 ml la 6 ore
interval) este recomandatå. Se impune o strictå supraveghere a echilibrului hidroelectrolitic, deoarece clismele cu solu¡ii hipertone pot determina o trecere
bruscå a apei în lumenul intestinal ¿i consecutiv o
deshidratare severå.
Apari¡ia de complica¡ii (a se vedea mai sus) trebuie
supravegheatå cu grijå ¿i tratamentul chirurgical
instituit în timp util.
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V. URGENºE HEPATICE
1. Hiperbilirubinemia
Hiperbilirubinemia neonatalå (icterul) este o manifestare comunå la nou-nåscut, care de¿i, de obicei,
este benignå, poate constitui o problemå serioaså de
diagnostic etiologic.
Problema de bazå care se pune în discu¡ie este legatå de data de debut a icterului, de simptomele clinice
asociate ¿i, cel mai important, dacå hiperbilirubinemia
este primar neconjugatå (indirectå) sau este conjugatå
(directå). Ca urmare, evaluarea ini¡ialå trebuie så includå: bilirubinemia totalå ¿i directå, nivelul hematocritului ¿i testul Coombs.
Cauzele hiperbilirubinemiei neconjugate sunt de
obicei fiziologice sau legate de alimenta¡ia la sân, dar
pot så includå: incompatibilitå¡ile în sistemul ABO, Rh
sau alte grupe sanguine minore; sferocitoza; deficien¡a
de glucozo-6-fosfat dehidrogenazå; septicemia; colemia familialå Gilbert; boala Crigler-Najjar.
Criteriile curente de management ale hiperbilirubinemiei neonatale sunt subliniate în tabelele 7 ¿i 8.
Figura 1 prezintå algoritmul icterelor cu hiperbilinubinemie neconjugatå la nou-nåscut (Popescu, 2003).
Algoritmul diagnostic în icterele nou-nåscutului cu
hiperbilirubinemie neconjugatå se face pe baza anamnezei, a examenului clinic ¿i a examenelor paraclinice.
Anamneza

Se va stabili momentul apari¡iei icterului raportat
la data na¿terii. Icterele hemolitice/ictero-anemiile

hemolitice prin izoimunizare apar precoce (în prima
zi de via¡å).
Icterul fiziologic apare dupå un interval liber de
48 de ore de la na¿tere. În cazul când icterul debuteazå
dupå 2-3 zile de la na¿tere nu mai existå risc de icter
nuclear. Persisten¡a icterului dupå 7 (10) zile la nounåscutul la termen ¿i dupå 14 (21) zile la nou-nåscutul
prematur pune in discu¡ie un icter prelungit sau icter
persistent.
Examenul clinic

Examenul obiectiv este esen¡ial, dar adesea insuficient, deoarece nu permite aprecierea intensitå¡ii
icterului în perioada ini¡ialå, aceasta fiind, de obicei,
subestimatå în caz de hemolizå brutalå. Icterul poate
fi eviden¡iat la nivelul conjunctivelor, mucoasei palatului dur ¿i sublingual, înainte de a fi vizibil la nivelul
tegumentelor, în special la negri sau la pacien¡ii mai
pigmenta¡i. Icterul care apare precoce, în primele 2436 de ore sau este prezent de la na¿tere, are toate
probabilitå¡ile de a fi un icter patologic, cu evolu¡ie
severå.
În acest caz este important så se cerceteze:
• prezen¡a de semne de hemolizå patologicå: paloare, edeme generalizate, revårsate seroase/ascitå
(anasarcå fetoplacentarå), hepato-splenomegalie
(¿i prin hematopoieza extramedularå), hemoglobinurie (urina ro¿ie-cire¿ie);
• semne de infec¡ie, eventual råsunet neurologic
(hipotonie, dar mai ales excita¡ie/hipertonie);
• culoarea scaunelor ¿i a urinei.
Tabelul 7
Managementul hiperbilirubinemiei la nou-nåscut

Tabelul 8
Recomandårile Academiei Americane de Pediatrie pentru fototerapie ¿i exsanguinotransfuzie la nou-nåscutul la
termen, sånåtos, ≥ 28 såptåmâni*
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Figura 1
Algoritm diagnostic ¿i terapeutic în icterele cu hiperbilirubinemie neconjugatå

Examenele paraclinice

Sunt necesare pentru evaluarea corectå a icterului:
grup sanguin ABO ¿i Rh la mamå ¿i copil; test Coombs
direct; bilirubinemie totalå, frac¡ionatå (bilirubina indirectå, bilirubina directå); rata cre¿terii ¿i vârful bilirubinei serice (mai mare sau mai mic de 12 mg/dl la nounåscutul la termen ¿i 15 mg/dl la prematur) ¿i vârsta
la care s-a înregistrat; albuminemia, eventual indexul
de saturare/legare cu bilirubinå (frac¡iunea liberå a
bilirubinei).
Din coroborarea datelor anamnestice, examenului
clinic ¿i examenelor paraclinice într-o primå etapå se
va stabili diagnosticul de icter cu bilirubina neconjugatå/indirectå (BI).
În cadrul general de ictere cu bilirubinå neconjugatå, în a doua etapå, în raport cu durata/severitatea
se descriu:
• hiperbilirubinemii neconjugate tranzitorii neonatale
• hiperbilirubinemii neconjugate severe sau prelungite.
În cadrul hiperbilirubinemiilor neconjugate tranzitorii neonatale se descriu: icterul simplu/comun/fiziologic ¿i icterul prematurului.

În cadrul hiperbilirubinemiilor neconjugate severe
sau prelungite se descriu (Popescu V, 2003):
• icterele hemolitice prin disturgerea exageratå de
eritrocite (maladia hemoliticå a nou-nåscutului prin
izoimunizare în sistemul Rh, sistemul ABO ¿i mai
rar, în sistemele Duffy, Kell, Lewis, MNS, S, Kidd
¿.a.; sferocitoza ereditarå, ovalocitoza, picnocitoza;
deficitele de G6PD, piruvat kinazå, hexozokinazå);
• icterele infec¡ioase (infec¡ii bacteriene, infec¡ii virale ¿i parazitare – sindromul TORCH);
• hiperbilirubinemia familialå neonatalå tranzitorie
(sindromul Luccy-Driscoll);
• icterul prin inhibitori prezen¡i în laptele matern
(breast milk jaundice);
• icterul indus de medicamente (vitaminå K3, novobiocinå, cafeinå, diazepam, sulfizoxazol, furosemid, digoxin, sulfadiazinå, hidrocortizon …);
• diabetul matern franc ¿i diabetul matern gesta¡ional;
• stenoza hipertroficå de pilor ¿i alte cauze de obstruc¡ie intestinalå;
• cauze endocrine (hipotiroidismul congenital, hipopituitarismul);
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• prin sângele sechestrat – hemoragii în spa¡ii închise – (hematomul subdural, cefalhematomul,
echimozele, hemangioamele);
• anomalii genetice: sindromul Crigler-Najjar (tipul
I ¿i II Arias), colemia familialå Gilbert (sindromul
Gilbert-Meulengracht).
Hiperbilirubinemia conjugatå este determinatå în
perioada neonatalå în principal de atrezia biliarå, hepatita colestaticå neonatalå ¿i deficien¡a de alfa-1
antitripsinå (Popescu V ¿i colab, 1999).

VI. URGENºE METABOLICE:
BOLI GENETICE DE METABOLISM
(INBORN ERRORS OF METABOLISM)
Inborn errors of metabolism (IEM) sunt entitå¡i
rare, dar constituie o surså de „anxietate“ în stabilirea
diagnosticului. Este important ca pediatrul så aibå o
mare suspiciune deoarece simptomele acestor afec¡iuni
pot fi fruste, iar întârzierea diagnosticului se poate
finaliza cu evolu¡ie ¿i prognostic nefavorabile.
În tabelul 9 sunt prezentate simptomele fruste ¿i
evidente ce pot sugera o IEM.
Managementul ini¡ial în departamentul de terapie
intensivå trebuie så includå stabilirea ABC (airway,
breathing and circulation) ¿i efectuarea glicemiei.
Evaluarea de laborator trebuie så includå: electroli¡ii
serici, nivelul pH, lactatul, amoniacul, hemograma,
testele func¡ionale hepatice ¿i examenul urinei pentru
substan¡ele reducåtoare ¿i corpi cetonici. Prezen¡a corpilor cetonici în urina nou-nåscutului este utilå în diagnosticul diferen¡ial al diverselor anomalii metabolice.
Figura 2 prezintå calea diagnosticului în condi¡iile
unei hiperamoniemii.
Corec¡ia electroli¡ilor (în mod specific, administrarea
de glucozå pe cale parenteralå pentru a preveni catabolismul), reechilibrarea hidricå, internarea în spital

Tabelul 9
Semne ¿i simptome prezente în „erorile congenitale
de metabolism“
Semne ¿i simptome fruste
Tonus anormal
Iritabilitate
Refuzul alimenta¡iei sau dificultå¡i în alimentare
Cre¿terea în greutate afectatå
Somnolen¡å
Tahicardie
Vårsåturi
Semne ¿i simptome evidente
Acidozå
Termoreglare perturbatå
Apnee
Aritmie
Cardiomiopatie
Deshidratare
Letargie sau comå
Hipoglicemie persistentå
Hipotensiune arterialå
Convulsii
Moarte neexplicatå survenitå brusc

pentru continuarea evaluårii, întreruperea alimenta¡iei
¿i consultul cu un pediatru genetician sunt trepte importante în managementul ini¡ial al IEM.

VII. URGENºE ENDOCRINE
1. Hiperplazia congenitalå a corticosuprarenalei
(CAH)
Cea mai comunå cauzå de hiperplazie congenitalå
a corticosuprarenalei (congenital adrenal hiperplasia
– CAH) este rezultatul unei deficien¡e a 21-hidroxylazei (Kabbani, 2001; Anca Grigorescu-Sido, 2003). Nu
existå teste screening de rutinå pentru toate cele 3 forme
clinice: forma simplå virilizantå; forma cu pierdere de
sare – descriså de Debré ¿i Fibiger la nou-nåscut ¿i
sugar – asociatå cu hiperplazia cerebriformå a corticosuprarenalei ¿i cu masculinizarea organelor genitale
externe la feti¡e; forma cu debut tardiv. Explorårile

Hiperamoniemie

Absentå
Anomalii ale
ciclului ureei

Prezentå

Absentå

Acidozå

Acidozå

Prezentå

Absentå

Cre¿terea corpilor cetonici în urinå

Scåderea corpilor cetonici în urinå

Acidemie organicå
Anomalii ale metabolismului energetic
Anomalii ale metabolismului glucidelor

Anomalii ale oxidårii acizilor gra¿i

Notå: existå excep¡ii la calea prezentatå (Ken Kwon – Universitatea Irvine, California)

Anomalii ale
metabolismului
aminoacizilor

Figura 2
Diagnosticul diferen¡ial al hiperamoniemiei
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diagnostice în CAH cuprind: examinåri hormonale;
examinåri biochimice, radiologice, ultrasonografice
(ce vizeazå organele genitale interne la feti¡e ¿i testiculul la båie¡i); examinåri citogenetice (rezervate îndeosebi pentru feti¡ele cu ambivalen¡å a organelor genitale
externe; examinåri molecular-genetice (izolarea ADNului leucocitar; reac¡ia PCR; reac¡ia de secven¡iere a
fragmentelor amplificate pentru decelarea muta¡iilor
punctiforme; detectarea ¿i cuantificarea dele¡iilor).
Deoarece nou-nåscu¡ii de sex masculin pot så nu
prezinte anomalii genitale vizibile, ace¿tia se pot prezenta la departamentul de terapie intensivå în stare de
¿oc în primele 2 såptåmâni de via¡å cu un diagnostic
nerecunoscut de CAD. O evaluare ini¡ialå a acestor
cazuri necesitå cercetarea hiponatremiei, hiperkalemiei
¿i hipotensiunii arteriale, ce nu råspund la terapia hidroelectroliticå sau cu medica¡ie inotropå; în acest context
ace¿ti copii trebuie considera¡i prompt ca având CAH.
Hipoglicemia este, de asemenea, o manifestare comunå. Managementul în CAD trebuie astfel så fie diferit de cel clasic – stabilizarea ABC (airway, breathing
and circulation).
Tratamentul pacien¡ilor cu deficit de 21-hidroxilazå
include tratamentul hormonal, de corec¡ie chirurgicalå
¿i tratamentul psihologic; în episoadele de decompensare metabolicå din forma cu pierdere de sare, se adaugå
terapia de reechilibrare metabolicå (hidro-electroliticå
¿i acido-bazicå).
Tratamentul hormonal vizeazå substitu¡ia gluco¿i mineralocorticoidå.
Terapia cu glucocorticoizi, în posologia de substitu¡ie, se începe cu doze mari de hidrocortizon, 25-50
mg/m2/zi i.v. (Gunn ¿i colab, 2002). În prezent se recomandå o dozå de 15-20 mg/m2 /24 ore la sugar ¿i de
10-15 mg/m2/24 ore în perioadele „sensibile“ ale cre¿terii (între 1-5 ani ¿i la pubertate). Doza necesarå pe 24
de ore se împarte în 3 subdoze, reparti¡ia optimå între
acestea fiind 50-25-25%. În condi¡ii de stress, doza de
glucocorticoizi este crescutå. Controlul eficien¡ei terapiei
se face prin monitorizare clinicå ¿i hormonalå (trimestrial) ¿i radiologicå (vârsta osoaså) anual.
Tratamentul cu glucocorticoizi, în formele clasice ale bolii, trebuie urmat toatå via¡a (Kabbani, 2001).
În forma de deficit de 21-hidroxilazå cu pierdere de
sare este indicat în primul rând tratamentul cu mineralocorticoizi; acest tratament este util ¿i în forma
simplå virilizantå, cu rolul de a reduce doza de glucocorticoizi (Rosler ¿i colab, 1997). Dintre mineralocorticoizi se indicå preparate de deoxicorticosteron acetat (DOCA), de exemplu Mincortid i.m., în
dozå de 1 mg/kg la nou-nåscut sau 3-5 mg/kg,
ulterior la 2-3 zile interval.
La tratamentul hormonal, în acest ultim caz se
asociazå tratamentul de reechilibrare hidro-electroliticå

¿i acido-bazicå, obiectivele fiind: rehidratarea, combaterea acidozei metabolice, a hiponatremiei, a hipoglicemiei ¿i hiperkalemiei, dereglårii homeostatice caracteristice acestei forme. Lichidele administrate constau
din glucozå 5% ¿i solu¡ie echimolarå de NaCl (5,85%)
în cantitate orientativå de 12-14 mEq/kg/24 ore, reevaluatå în func¡ie de ionograma sericå. Al¡i electroli¡i
administra¡i sunt calciul 1-2 mEq/kg/24 ore ¿i magneziul 1 mEq/kg/24 ore. Pentru reducerea hiperkaliemiei
se apeleazå la: combaterea acidozei (bicarbonat de
sodiu sol. semimolarå 4,2%), administrarea de kayexalate 1 g/kg în clismå ¿i, în ultimå instan¡å, la dializå
peritonealå. (Grigorescu Sido Anca, 2004).
2. Tireotoxicoza
Nou-nåscu¡ii mamelor cu maladia Graves pot prezenta tireotoxicozå; ei se prezintå tardiv în departamentul de terapie intensivå cu simptome ce includ:
alimentare deficitarå, tahicardie, iritabilitate, detreså
respiratorie, hipertermie sau insuficien¡å cardiacå congestivå. În prezen¡a acestor simptome evaluarea de
laborator va include testele func¡ionale tiroidiene.
Tratamentul poate necesita administrarea de propranolol, 0,25 mg/kg i.v., pentru controlul tahicardiei. În
plus, propilthiouracilul, 1,25 mg/kg i.v., urmat de
solu¡ie Lugol (1-5 picåturi pe cale oralå) trebuie så fie
administrat în scopul controlului stårii hipermetabolice
¿i „eliminårii“ hormonului în plus. Ace¿ti pacien¡i, o
data stabiliza¡i, trebuie interna¡i într-o sec¡ie de endocrino-pediatrie.

VIII. URGENºE CARDIACE
1. Boli congenitale de cord fårå cianozå
Decompensarea clinicå în bolile congenitale de
cord fårå cianozå poate fi rezultatul închiderii canalului
arterial.
Debutul tipic al simptomelor este treptat/progresiv
cu instalarea insuficien¡ei cardiace congestive. Diferite
grade de obstruc¡ie a tractului fluxului ventricular stâng
prezente determinå o cre¿tere a fluxului sanguin
pulmonar ¿i o treptatå dezvoltare a insuficien¡ei cardiace. Triada clasicå a simptomelor de insuficien¡å
cardiacå congestivå la copil este constituitå de tahipnee,
tahicardie ¿i hepatomegalie. În asocierea acestei triade
se poate constata un istoric de inapeten¡å, transpira¡ii,
modificåri ale colora¡iei tegumentelor ¿i o cre¿tere
insuficientå în greutate. Edemele la nivelul extremitå¡ilor inferioare ¿i turgescen¡a venelor jugulare sunt
menifeståri clinice pu¡in probabile la aceastå vârstå.
Cele mai frecvente cauze de boli cardiace acianotice
sunt prezentate în tabelul 10.
Evaluarea trebuie så includå o radiografie cardiacå,
ECG ¿i electroli¡ii serici.
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Tabelul 10
Cauzele bolilor cardiace acianotice cu insufucien¡å
cardiacå congestivå asociatå*
Anemia
Atrezia aorticå
Stenoza aorticå
Malforma¡ie arterio-venoaså
Coarcta¡ia aortei
Canalul atrioventricular comun
Cordul pulmonar determinat de displazia
bronhopulmonarå
Anomalie valvularå endocardicå
Cordul stâng hipoplazic
“Întreruperea“ arcului aortic
Atrezia valvei mitrale
Persisten¡a canalului arterial
Trunchiul arterial
Defectul septal ventricular

*Dupå: Brousseau ¿i Sharieff, 2006.

Managementul ini¡ial poate consta din administrarea
de prostaglandinå E (PGE), dar succesul este mai pu¡in
probabil deoarece dezvoltarea insuficien¡ei cardiace este
progresivå ¿i canalul arterial poate deja så se fi „închis“
de mai multe zile sau såptåmâni.
Prima medica¡ie de alegere în managementul insuficien¡ei cardiace congestive este furosemidul, 1 mg/kg
i.v.; ca alte adjuvante sunt incluse: dopamina, dobutamina ¿i digoxina (Brousseau ¿i colab, 2006). Se va
efectua un consult cu un cardiolog pediatru ¿i odatå
copilul stabilizat, el trebuie transferat într-o unitate de
terapie intensivå.
2. Boli congenitale de cord cianogene
Bolile congenitale de cord care nu sunt depistate
la na¿tere vor fi eviden¡iate în cursul primilor 2-3 såptåmâni de via¡å, când canalul arterial „se închide“.
Închiderea canalului arterial este stimulatå de prima
respira¡ie a copilului, de oxigen ¿i al¡i „mediatori“.
„Închiderea“ func¡ionalå a canalului arterial apare în
primele 10-14 ore de via¡a, iar „închiderea“ anatomicå
poate så nu aparå pânå la 2-3 såptåmâni de via¡å datoritå prematuritå¡ii, acidozei ¿i hipoxiei (Hammerman,
1995). Anomaliile congenitale de cord care clasic se
prezintå cu cianozå, în mod frecvent sunt prezentate
ca „terrible Ts“ (tabelul 11).
Scopul imediat în evaluarea unui nou-nåscut cianotic este a face diferen¡ierea între cauzele cardiace ¿i
non-cardiace.

Tabelul 11
Cauzele bolilor cardiace cianogene: (cele 5 „terrible Ts“
¿i un „S“)*
1. Transpozi¡ia vaselor mari
2. Totala întoarcere anormalå a venelor pulmonare
3. Tetralogia Fallot
4. Trunchiul arterial
5. Tricuspid atrezia
6. Stenoza pulmonarå severå
*Dupå: Brousseau ¿i Sharieff, 2006.

Testul clasic la hiperoxie este realizat prin determinarea gazelor din sângele arterial (arterial blood gas
– ABG), cu plasarea apoi a pacientului pentru 10 minute la o concentra¡ie de 100% oxigen ¿i apoi prin
repetarea ABG. Dacå cauza cianozei este pulmonarå,
PaO2 trebuie så creascå peste 30 mm Hg, iar dacå cauza
este cardiacå, se va realiza o minimå ameliorare a PaO2.
Determinarea ini¡ialå a ABG (arterial blood gas) trebuie
ob¡inutå cu CO-oximetrie deoarece methemoglobinemia poate determina cianozå în perioada neonatalå. O
simplå metodå ce completeazå testul la hiperoxie este
de a administra/furniza O2 100% ¿i a observa satura¡ia
în oxigen la pulsoximetrie, pentru o cre¿tere de 10% în
cauzele pulmonare ¿i a unor minime modificåri în bolile
cardiace. Trebuie efectuate, de asemenea, o radiografie
toracicå ¿i o ECG, dar aceste examene nu sunt specifice,
de obicei, pentru diagnosticul de boalå congenitalå de
cord. De¿i nu este de rutinå disponibilå în terapia
intensivå, o ecocardiogramå are valoare în diagnostic.
Dacå satura¡ia în oxigen sau PaO2 dezamågesc în ceea
ce prive¿te îmbunåtå¡irea situa¡iei ¿i boala cianoticå
cardiacå este suspectatå, atunci PGE1 trebuie administratå în bolus de 0,05 µg/kg i.v., urmatå de o perfuzie
cu 0,05-0,1 µg/kg i.v. (Gunn ¿i colab, 2002).
Echipamentul adecvat vârstei pentru sus¡inerea
respira¡iei trebuie så fie disponibil, anterior terapiei
cu PGE1, deoarece efectul adevers non-dozå-dependent al PGE1 este constituit de apnee, care necesitå
intuba¡ie ¿i ventila¡ie mecanicå. Se poate a¿tepta 1015 minute pentru un råspuns la PEG1 ¿i efectul såu
poate fi recunoscut printr-o cre¿tere a satura¡iei de oxigen. Pacientului i se va opri suplimentarea de oxigen,
cât mai curând posibil, dupå ce satura¡ia de oxigen a
fost îmbunåtå¡itå. Dupå stabilizare, pacientul va fi
transportat pentru o consulta¡ie de specialitate la un
cardiolog pediatru ¿i un chirurg cardiovascular.
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