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REFERATE GENERALE

INFECºIILE PERINATALE/CONGENITALE
(SINDROMUL TORCH)
Perinatal/Congenital (TORCH) Infections
Prof. Dr. Valeriu Popescu
Clinica de Pediatrie, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu“, Bucure¿ti
REZUMAT
Un grup important de agen¡i parazitari (toxoplasma gondii) ¿i virali (rubeola, citomegalvirus – CMV – ¿i herpes simplex) prezintå o
serie de manifeståri clinice [hepatosplenomegalie, icter, adenopatii, afectare cutanatå, cardiacå (malforma¡ii), osoase, oculare
(microftalmie, glaucom, cataractå, corioretinitå, conjunctivitå, uveitå), ale SNC (meningoencefalitå, calcificåri intracerebrale, surditate)],
diferite de la o afec¡iune la alta (tabelul 1).
Consecin¡ele afectårii transplacentare sunt variabile: prematuritate, retard al cre¿terii intrauterine, anomalii ale dezvoltårii fåtului,
patologia congenitalå, infec¡ia postnatalå persistentå (tabelul 2).
În lucrare sunt prezentate cele patru entitå¡i clasice din sindromul TORCH: toxoplasmoza, rubeola, infec¡ia cu CMV, infec¡ia cu virusul
herpes simplex cu diversele lor aspecte [etiologie, aspecte epidemiologice, anatomie patologicå, patogenie, manifeståri clinice,
diagnostic (pozitiv ¿i diferen¡ial), evolu¡ie, prognostic, tratament, profilaxie].
Cuvinte cheie: infec¡iile perinatale/congenitale; sindromul TORCH; nou-nåscut

ABSTRACT
A generic group of parasitic (toxoplasmosis), viral pathogens [rubella, cytomegalovirus (CMV) and herpes simplex] and „other“
agents responsible for fetal infections, such as varicella zoster, parvovirus, human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis B virus
and Borrelia burgdorferi that produce congenital or perinatally acquired infections represents the acronym „TORCH“.
Many of the clinical manifestations of TORCH infections are similar and include intrauterine growth retardation, nonimmune hydrops,
anemia, thrombocytopenia, jaundice, hepatosplenomegaly, chorioretinitis and congenital malformations.
In this article the author presents toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus infection and herpes simplex infection.
Key words: perinatal/congenital infections; TORCH syndrome; toxoplasmosis; rubella; vytomegalovirus (CMV) infection; herpes
simplex infection; newborn

I. TOXOPLASMOZA CONGENITALÅ
1. Date generale
Toxoplasmoza congenitalå este principala fetopatie din grupul infec¡iilor maternofetale transplacentare, cunoscute sub numele generic de sindrom
TORCH (toxoplasmozå, rubeolå, citomegalovirozå,
herpes).

Agentul cauzal este un microorganism parazit,
larg råspândit în naturå (Toxoplasma gondii). Spre
deosebire de alte infec¡ii prenatale (rubeolå, boala
incluziilor citomegalice), toxoplasmoza congenitalå
nu este o embriopatie în sens strict, întrucât infec¡ia
cu Toxoplasma gondii nu are ac¡iune teratogenå.
În acest context microcefalia, hidrocefalia,
microftalmia etc., trebuie considerate consecin¡e ale
unei necroze parazitare tisulare ¿i nu ale unei

Tabelul 1
Principalele aspecte clinice în sindromul TORCH
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Tabelul 2
Consecin¡ele afectårii transplaentare

anomalii propriu-zise de dezvoltare. Infec¡ia fetalå
nu este posibilå (cu rare excep¡ii) decât atunci când
femeia contracteazå boala în cursul sarcinii. Posibilitatea transmiterii fetale a unei infec¡ii contractate
de mamå înainte de sarcinå råmâne o raritate. Riscul
de primoinfec¡ie la gravidå este de aproximativ 1%
dintre cazuri (1,2% în Fran¡a, 0,64% în SUA),
întrucât marea majoritate a gravidelor (84% în
medie) sunt deja imunizate în momentul primei sarcini. În cazul în care femeia contracteazå primoinfec¡ia în cursul sarcinii, riscul de a o transmite
fåtului s-a dovedit a fi la 50% dintre cazuri.
Dintre cazurile de infec¡ie fetalå, majoritatea (7085%) råmân asimptomatice ¿i numai aproximativ
1/5 dintre cazuri devin clinic manifeste. Chiar ¿i în
aceste condi¡ii, toxoplasmoza congenitalå este în
cadrul fetopatiilor de 10 ori mai frecventå decât
rubeola congenitalå, de exemplu. În Fran¡a se apreciazå cå 2500 de copii se nasc anual cu toxoplasmozå congenitalå. Riscul de infec¡ie fetalå este cu
atât mai mare, cu cât primoinfec¡ia maternå survine
mai târziu în cursul sarcinii, în timp ce gravitatea
acesteia este, dimpotrivå, cu atât mai mare, cu cât
survine mai precoce în cursul sarcinii.
Un aspect practic important este cå multe dintre
formele latente de boalå (forme pur serologice), pot
deveni dupå luni sau ani, forme potente (corioretinitå, regres sau retard psihomotor, convulsii, surditate etc.). De aceea, tratamentul formelor latente
este obligatoriu.
2. Etiologie
Toxoplasma gondii este un parazit larg råspândit
în naturå. El se gåse¿te atât în mediu, extern (rezervor
teluric), sub formå de oochiste sporulate (sporochiste), cât ¿i la diverse specii de animale (mamifere,
påsåri, reptile), sub formå de chisturi (în mu¿chii
scheletici, miocard, creier ¿.a). Contaminarea diferitelor specii animale, inclusiv omul, se face fie prin
ingestie de sporochiste (ierbivore), fie prin ingestie
de chisturi con¡inute de carnea crudå (carnivore)
sau insuficient preparatå termic (om). În ambele
cazuri, în intestin sunt elibera¡i trofozoizii (formele

vegetative cu capacitate invazivå), care påtrund în
torentul circulator (parazitemie), dupå care se
fixeazå în ¡esuturi unde formeazå din nou chisturi.
Aceste chisturi constituie la acest nivel suportul unei
infec¡ii tisulare lente.
Gazda definitivå a parazitului este pisica, singura
care gåzduie¿te faza de reproducere sexuatå a parazitului. Astfel, dupå ingestia de carne crudå parazitatå, în intestinul pisicii sunt elibera¡i trofozoizii.
Ace¿tia vor efectua în peretele intestinal un ciclu
ini¡ial asexuat (schizogonie), apoi un ciclu sexuat
(gametogonie), din care rezultå zigotul care se
transformå în oochist, acesta fiind eliminat în mediu
odatå cu dejec¡iile. În condi¡ii adecvate, oochistele
pot rezista în mediu mai mult de 1 an. Pentru a
deveni infectante, ele suferå o sporulare, devenind
sporochist (oochist sporulat). În microscopie trofozoizii se prezintå ca microorganisme unicelulare de
formå ovalarå, de 4-8 µm, având un nucleu central
bazofil ¿i o citoplasmå eozinofilå, efilatå la una
dintre extremitå¡i (aparat de penetrare). Chisturile
au 20-200 µm diametru, putând con¡ine un numår
de pânå la 3000 de bradizoizi.
3. Patogenie ¿i anatomie patologicå
Producerea primoinfec¡iei toxoplasmozice în
perioada de graviditate constituie condi¡ia esen¡ialå
a infec¡iei fetale, care reprezintå o extensie a parazitemiei materne pe cale transplacentarå. O toxoplasmozå maternå anterioarå sarcinii nu produce
decât excep¡ional infec¡ia fåtului (în cursul unei faze
de parazitemie ziså recurentå), dat fiind efectul
protector al anticorpilor specifici care apar. Riscul
de primoinfec¡ie la gravidå este mic, a¿a cum s-a
våzut (1% dintre cazuri). Contaminarea gravidei are
loc cel mai des prin alimente (carne parazitatå,
insuficient preparatå termic, alimente vegetale
nespålate) ¿i, mai rar, prin mâini murdare, geofagie
sau chiar transfuzie de sânge infectat. Primoinfec¡ia
maternå care nu are expresie clinicå decât în 10%
dintre cazuri ¿i a cårei severitate nu este în nici un
fel corelatå cu gravitatea atingerii fetale, va produce
o scurtå fazå de parazitemie. Aceasta dureazå în
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medie 10 zile, fiind întreruptå de apari¡ia anticorpilor
specifici. În aceastå fazå de parazitemie are loc infec¡ia fetalå, care este obligatoriu precedatå de o
localizare placentarå a infec¡iei. Riscul infec¡iei
fetale în cazurile de primoinfec¡ie a gravidei cre¿te
odatå cu vârsta sarcinii (14% cazuri în trimestrul I,
29% în trimestrul II ¿i 59% dintre cazuri în trimestrul
III). Global, numai 33-50% dintre ace¿ti copii vor
fi contamina¡i. Severitatea infec¡iei fetale este, din
contrå, cu atât mai micå, cu cât vârsta sarcinii este
mai mare. Cre¿terea riscului de infec¡ie fetalå odatå
cu cre¿terea vârstei sarcinii se explicå prin cre¿terea
propor¡ionalå a debitului perfuziei placentare, în
timp ce scåderea severitå¡ii afectårii fetale se explicå
prin dobândirea de cåtre fåt a unora din capacitå¡ile
de apårare imunitarå.
Leziunile, atât placentare, cât ¿i fetale, rezidå în
apari¡ia unor focare de necrozå legate atât de proliferarea intracelularå a parazitului, cât ¿i de un proces
de vascularitå înso¡it de microtromboze. Reac¡ia
inflamatorie secundarå este variabilå ca intensitate
¿i este constituitå dintr-un infiltrat de limfocite, macrofage ¿i plasmocite. În func¡ie de raportul care se
stabile¿te între severitatea parazitemiei ¿i reac¡ia
imunologicå de apårare (atât umoralå, cât ¿i celularå)
va rezulta fie o maladie activå ce poate determina
moartea in utero sau o toxoplasmozå congenitalå
gravå, fie, dimpotrivå, o infec¡ie latentå, în cursul
cåreia proliferarea parazitarå este stopatå, iar
trofozoizii se închisteazå la nivel tisular.
Topografia leziunilor fetale intereseazå creierul
¿i ochiul în special ¿i uneori miocardul, mu¿chii
sheletici, plåmânul, ficatul, splina, rinichiul ¿.a. La
nivel cerebral se realizeazå o encefalomielitå necrozantå cu calcificåri secundare. Leziunile de ependimitå sunt cele care prin stenoza apeductului Sylvius
explicå hidrocefalia. Leziunile de necrozå ¿i atrofie
corticalå sau cortico-subcorticalå, explicå microcefalia ¿i leziunile neuropsihice. Leziunile oculare
constau în corioretinitå, care în evolu¡ie devine atroficå ¿i pigmentarå, cataractå sau oprirea dezvoltårii
oculare cu microftalmie. Alte leziuni cuprind miocardita (întotdeauna prezentå histologic), hepatita
(responsabilå de hepatosplenomegalie, alåturi de
focarele de hematopoiezå), pneumonia, glomerulonefrita etc.
4. Aspecte clinice
Se descriu forme patente (1/5 dintre cazuri) ¿i forme
latente (4/5 dintre cazuri). Formele patente traduc o
primoinfec¡ie a gravidei între såptåmânile 10 ¿i
24 de sarcinå ¿i realizeazå urmåtoarele tablouri:
– forma acutå parazitemicå (toxoplasmoza congenitalå generalizatå);
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– encefalomielita congenitalå;
– forme oligosimptomatice.
• Forma acutå parazitemicå. Frecven¡a sa nu
depå¿e¿te 1% dintre toate cazurile de toxoplasmozå
congenitalå; realizeazå un tablou de septicemie
neonatalå a cårei naturå parazitarå nu este
sugeratå de nimic particular. Tabloul cuprinde
icter intens ¿i precoce, hepatosplenomegalie,
purpurå pete¿ialå, tulburåri digestive (vårsåturi,
diaree), convulsii (sub 20% dintre cazuri),
poliadenopatie, erup¡ii cutanate ¿i, mai rar, semne
clinice traducând o miocarditå (semne de insuficien¡å cardiacå), pneumonie (sindrom func¡ional
respirator) sau nefritå (oligurie, edeme etc). Febra
poate lipsi. Pe plan biologic se constatå anemie,
eritroblastozå, trombocitopenie (uneori), eozinofilie ¿i uneori semne de CID, hiperalbuminorahie
cu pleiocitozå, alteråri func¡ionale renale ¿.a.
Examenul fundului de ochi poate eviden¡ia prezen¡a corioretinitei. Calcificårile intracraniene
sunt rareori vizibile atât de precoce. Evolu¡ia este
frecvent letalå. La supravie¡uitori se constatå cu
o mare frecven¡å apari¡ia de sechele: retard
psihomotor (75-100% dintre cazuri), atingere
ocularå (20-50% dintre cazuri), sindroame spastice,
convulsii, surditate, cirozå hepaticå ¿.a.
• Encefalomielita congenitalå. Frecven¡a sa este
de 10% dintre cazurile de toxoplasmozå congenitalå, constituind în acest cadru forma cea mai
tipicå de boalå. Ea se traduce prin hidrocefalie
(aproape totdeauna precoce), microcefalie,
microftalmie, semne clinice de suferin¡å cerebralå (somnolen¡å, hiporeactivitate, convulsii,
dificultå¡i de alimenta¡ie, tulburåri de termoreglare ¿.a.), alteråri oculare (corioretinitå, cataractå, sinechii iriene). Lichidul cefalorahidian
este deseori xantocrom ¿i con¡ine mari cantitå¡i
de albuminå, care produc uneori coagularea sa
(sindrom Froin), în timp ce reac¡ia celularå este
moderatå. Radiografic se pot eviden¡ia chiar din
acest stadiu precoce, prezen¡a de calcificåri intracraniene, granulare sau lineare, dispuse periventricular. Evolu¡ia poate fi rapid fatalå sau permite
supravie¡uirea cu pre¡ul unor grave sechele: cecitate, hidrocefalie, retard psihomotor etc.
• Formele oligosimptomatice. Acestea par a fi mai
frecvente decât precedentele. Ele se traduc prin
diverse manifeståri clinice izolate: icter, trombocitopenie, leziuni neurologice sau oculare izolate
(inclusiv hidrocefalie sau atrofie opticå) ¿.a.
Formele latente de boalå, care sunt de fapt cele
mai frecvente, a¿a cum s-a våzut, nu au decât
expresie serologicå. Netratate înså, ele vor determina ulterior apari¡ia de leziuni în 1/3 dintre cazuri
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(corioretinitå ¿i retard psihomotor în special).
Apari¡ia acestor leziuni poate avea loc oricând în
copilårie, dar mai ales la pubertate.
5. Diagnostic pozitiv
Afirmarea diagnosticului de toxoplasmozå congenitalå implicå coroborarea a trei categorii de argumente de valoare inegalå:
a) demonstrarea bolii la gravidå (clinic ¿i în special
serologic; serologia toxoplasmozicå în cursul
sarcinii este deja obligatorie în unele ¡åri);
b) prezen¡a la nou-nåscut a manifestårilor clinice
compatibile, re¡inând cå nici un tablou nu este
absolut caracteristic ¿i cå cele mai multe dintre
cazuri sunt latente clinic; în ceea ce prive¿te
triada: hidrocerfalie-corioretinitå-calcificåri
intracraniene, aceasta este evocatoare, de¿i inconstantå ¿i nepatognomonicå;
c) demonstrarea bolii la nou-nåscut prin tehnici
parazitologice (rar utilizate) ¿i în special prin tehnici serologice. Tehnicile parazitologice presupun fie eviden¡ierea chisturilor (trofozoizii sunt
greu de eviden¡iat) pe prelevate placentare sau
prelevate de organe ob¡inute necroptic, fie inocularea intraperitonealå la ¿oarecele alb (rezultatele pozitive în acest caz nu depå¿esc 50%).
Tehnicile serologice sunt de fapt cele mai importante ¿i aproape singurele utilizate. Dintre acestea,
unele reac¡ii sunt depå¿ite în prezent, nemaifiind
utilizate. A¿a sunt testul de lizå a toxoplasmelor
(„dye-test“, test Sabin-Feldman) ¿i reac¡ia de fixare
a complementului. De asemenea, pu¡in folosite sunt
reac¡iile de aglutinare ¿i hemaglutinare. Cea mai
larg utilizatå în prezent este reac¡ia de imunofluorescen¡å indirectå. În varianta sa IgM aceasta
corespunde a¿a-numitului test Remington. Reac¡ia
de imunofluorescen¡å indirectå utilizeazå un antigen parazitar solubil, fixat pe suport solid (reprezentat chiar de pere¡ii eprubetei din material plastic).
În cazul în care serul de testat con¡ine anticorpi
specifici, ace¿tia se fixeazå la rândul lor pe suport,
ei urmând a fi identifica¡i apoi cu ajutorul unui ser
antiglobulinå umanå marcat cu fluoresceinå. Dacå
se alege o antiglobulinå umanå anti IgM, vor fi pu¿i
în eviden¡å numai anticorpii antitoxoplasmici din
clasa IgM. Cum IgM nu traverseazå placenta,
aceasta va constitui dovada certå a infec¡iei fetale,
excluzându-se posibilitatea unor erori de diagnostic
ca urmare a pasajului transplacentar (cazul anticorpilor IgG). Un rezultat negativ nu infirmå înså
diagnosticul, întrucât existå posibilitatea unor reac¡ii
fals negative prin ocuparea tuturor situs-urilor

antigenice de cåtre anticorpii IgG de provenien¡å
maternå, a cåror afinitate este superioarå.
Dintre tehnicile considerate „de viitor“ sunt
tehnica ELISA (identicå reac¡iei de imunofluorescen¡å indirectå, cu deosebirea cå antiglobulina utilizatå nu este marcatå cu fluoresceinå, ci cu ajutorul unei enzime), unele variante ale tehnicii ELISA
(ELISA-reverse, ISAGA, ELIFA), precum ¿i tehnicile imunoenzimatice de eviden¡iere a antigenelor
libere (în ser, LCR ¿.a.). Prin tehnica ELISA este
posibilå în prezent nu numai identificarea anticorpilor IgM, dar ¿i titrarea lor. Identificarea antigenelor libere nu este realizabilå deocamdatå decât
în laboratoare speciale.
6. Diagnostic diferen¡ial
Problema se pune diferit, în func¡ie de aspectul
clinic. Formele acute generalizate, ca ¿i formele meningoencefalitice, pun în discu¡ie o altå infec¡ie
gravå, maternofetalå (rubeolå congenitalå, boala
incluziilor citomegalice, herpes-ul neonatal, luesul
congenital), listerioza neonatalå, o septicemie
neonatalå cu germeni banali (streptococ B, E. coli
¿.a.), meningite neonatale, hemoragii intracraniene,
encefalopatia hipoxic-ischemicå perinatalå ¿.a.
Serologia, în special prezen¡a anticorpilor specifici
din clasa IgM, permit precizarea diangosticului.
Punerea în discu¡ie a unei eventuale toxoplasmoze
latente la un copil clinic asimptomatic poate fi sugeratå de serologia pozitivå a mamei în cursul sarcinii
(testare sistematicå sau impuså de un episod acut
infec¡ios). ªi în acest caz cercetarea anticorpilor IgM
la copil tran¿eazå diagnosticul ¿i mai ales stabile¿te
necesitatea instituirii tratamentului.
7. Tratament
Toate formele de toxoplasmozå congenitalå (atât
patente, cât ¿i latente) pot fi tratate conform protocolului urmåtor: în decursul unui an se fac 3-4 cure
de câte 21 de zile cu o asociere pirimetamin-sulfadiazinå, în intervalul dintre cure administrându-se
spiramicinå. Practic în decursul fiecåreia dintre cele
3-4 cure se administreazå pirimetaminå (Malocid,
comprimate de 0,05g), în dozå de 1 mg/Kg la fiecare
2-4 zile, la care se asociazå sulfadiazinå (de asemenea, per os), în doze de 50-100 mg/Kg/zi, repartizatå în douå prize zilnice. Pe toatå durata administrårii de pirimetaminå, pentru evitarea efectelor
adverse hematologice (anemie, leucopenie,
trombocitopenie, megaloblastozå) se va administra
acid folinic în doze de 5 mg pe cale i.m. de douå
ori pe såptåmânå. Administrarea concomitentå de
Prednison (1-2 mg/Kg) se recomandå în coriore-
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tinitele evolutive, în caz de febrå, în hiperalbuminorahiile importante, ca ¿i în atingerile hepatice. În
intervalul dintre aceste cure prezentate anterior, se
va administra spiramicinå (Rovamycine sirop: 125
mg/5 ml), în doze de 100 mg/Kg/zi, frac¡ionând
doza în douå prize zilnice. Administrårile de spiramicinå dureazå 30-45 de zile.
8. Profilaxie
Unele måsuri decurg logic din înså¿i epidemiologia bolii, ele fiind recomandate în special la femeia
gravidå la care serologia de control este negativå.
Se vor evita carnea insuficient preparatå termic,
fructele ¿i legumele insuficient spålate, se va påstra
o igienå riguroaså a mâinilor, se vor îndepårta pisicile etc.
O måsurå de profilaxie rutinierå în unele ¡åri
(Fran¡a, de exemplu) este supravegherea serologiei
la toate gravidele, cu atât mai mult dacå contextul
clinic sugereazå posibilitatea unei primoinfec¡ii
toxoplasmozice. Dacå aceasta se confirmå serologic, se va administra gravidei un tratament cu
spiramicinå în dozå de 2-3 g/zi, în cure de o lunå,
separate de intervale libere de tratament cu duratå
de 15 zile pânå la termen.

II. RUBEOLA CONGENITALÅ
În timp ce rubeola la copil ¿i la adult are o evolu¡ie benignå, rubeola apårutå la gravide este urmatå, de obicei, de infec¡ia produsului de concep¡ie,
determinând tabloul grav ¿i complex de rubeolå
congenitalå.
Rubeola congenitalå are o frecven¡å în descre¿tere importantå în ¡årile în care a fost introduså
vaccinarea antirubeolicå.
Primele observa¡ii clinico-epidemiologic au fost
fåcute de Gregg ¿i apoi de Swan, în epidemia din
1941 din Australia. Marea epidemie de rubeolå din
1964-1965 din SUA a generat 20000 de copii cu
sindrom de rubeolå congenitalå, precum ¿i mii de
cazuri de mor¡i fetale ¿i neonatale.
1. Epidemiologie, patogenie
Apari¡ia rubeolei congenitale ¡ine, în primul rând,
de starea de receptivitate a popula¡iei feminine, aflatå
la vârsta de procrea¡ie, fa¡å de infec¡ia rubeolicå. Se
considerå cå 10-30% dintre adolescente sunt susceptibile de a face rubeolå, restul fiind imune dupå rubeola
fåcutå în copilårie. Reinfec¡iile de rubeolå în graviditate, de¿i posibile, nu afecteazå fåtul.
Rubeola la gravide produce o infec¡ie cronicå
intrauterinå a fåtului, care continuå la nou-nåscut,

cu manifeståri variate clinice (purpurå, hepatomegalie, encefalitå, miocarditå, etc.).
S-a dovedit transmiterea transplacentarå a virusului rubeolic, rolul acestuia în producerea de multiple malforma¡ii congenitale ¿i posibilitatea de diseminare a infec¡iei rubeolice de la copiii cu malforma¡ii la personalul înconjuråtor.
Viremia maternå determinå diseminarea virusului rubeolic în celulele ¡esuturilor embrionare sau
fetale. Viremia maternå debuteazå în a ¿aptea sau a
opta zi de la contactul infectant ¿i persistå pânå la
sfâr¿itul erup¡iei. În cursul viremiei materne placenta
se poate infecta. Nu toate femeile gravide care fac
rubeolå prezintå o afectare placentarå, iar leziunea
placentarå, atunci când este prezentå, nu conduce
obligatoriu la o infec¡ie a fåtului. Nu to¡i fe¡ii afecta¡i
de virusul rubeolic prezintå leziuni patente.
Tipul leziunilor produse de virusul rubeolic este
în func¡ie de data când gravida a fåcut rubeola.
Resob¡ia embrionului se observå când rubeola
maternå este contractatå la debutul sarcinii sau în
luna care precede concep¡ia.
Rubeola maternå instalatå mai tardiv are consecin¡e diverse:
- în caz de rubeolå în primele opt såptåmâni de
sarcinå se produc avorturi spontane ¿i na¿tere
de copii mor¡i (10-30%);
- în cazul nou-nåscu¡ilor vii se constatå leziuni a
cåror naturå ¿i frecven¡å sunt în func¡ie de data
infec¡iei rubeolice: cataractå, glaucom, purpurå
neonatalå în caz de rubeolå contractatå în primele douå luni de sarcinå; cardiopatii congenitale în atingerile materne din primele trei luni
de gesta¡ie; surditate ¿i deficite neurologice în
cazul în care rubeola este contractatå în primele
patru luni; afectare retinianå când rubeola survine în primele cinci luni de sarcinå. În concluzie, afectarea fetalå multiplå se realizeazå
când rubeola survine în primele douå luni de
sarcinå, iar afectarea fetalå izolatå este urmarea
infec¡iei rubeolice survenite mai tardiv.
În ceea ce prive¿te frecven¡a leziunilor produse
de rubeolå, aceasta este divers apreciatå: frecven¡a
leziunilor decelabile între unu ¿i patru ani poate så
atingå pânå la 85% când rubeola este constractatå
în primele 8 såptåmâni de sarcinå, de 10-50%
pentru infec¡ia rubeolicå produså în luna a treia, 617% pentru cazurile în care infec¡ia rubeolicå se
realizeazå în luna a patra ¿i zero dupå aceea. Riscul
de leziuni ar fi de 10-20% în caz de rubeolå contractatå în luna care precedå concep¡ia.
Studiul produselor de avort terapeutic a eviden¡iat la fåtul afectat de rubeolå congenitalå prezen¡a
de leziuni endoteliale vasculare difuze care
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intereseazå vasele mici ¿i capilarele. Aceastå angiopatie determinå leziuni tisulare de hipoxie, care duc
pânå la necrozå, fårå inflama¡ie notabilå; aceste
leziuni sunt la originea unor afectåri diverse, în
special a miocardului, urechii interne ¿i a pete¿iilor
cutanate. Afectarea vascularå este atribuitå în
particular complexelor imune con¡inând antigen
rubeolic.
Pe de altå parte, virusul rubeolic ac¡ioneazå asupra mitozelor celulare, inhibând multiplicarea celularå ¿i perturbând astfel dezvoltarea organelor. Este
probabil cå mai intervin ¿i leziuni cromozomiale ¿i
necroze tisulare produse de virus. Aceste anomalii
celulare explicå: întârzierea cre¿terii fåtului infectat;
malforma¡iile (cardiace în special); posibilitatea de
leziuni postnatale, în raport cu persisten¡a de duratå
a virusului în ¡esuturi (virusul caree a afectat fåtul
persistå tot timpul gesta¡iei ¿i apoi timp de luni dupå
na¿tere ¿i chiar pânå la trei ani în cristalin).
2. Tablou clinic
Copilul se na¿te în general la termen, dar prezintå frecvent o greutate micå (sub 2500 g în 60%
dintre cazuri). Cre¿terea somaticå se face în continuare într-un ritm normal, dar majoritatea copiilor
råmân mai mici decât în mod normal.
Se disting trei tablouri clinice:
2.1. Sindromul malformativ (embriopatia rubeolicå,
sindrom Gregg)

a) Malforma¡ii cardiace. Sunt cele mai frecvente,
întâlnindu-se la 80% dintre copiii afecta¡i de
rubeolå congenitalå; malforma¡iile cardiace sunt
izolate sau asociate divers. Cele mai frecvente
malforma¡ii cardiace sunt persisten¡a canalului
arterial ¿i stenoza ramurilor arterei pulmonare.
Cu o mai micå frecven¡å se întâlnesc stenoza
valvularå pulmonarå ¿i coarcta¡ia de aortå; mai
pu¡in frecvente sunt artera subclavie dreaptå situatå
retroesofagian, comunica¡ia interventricularå,
comunica¡ia interatrialå. Aceste cardiopatii congenitale diverse nu au de obicei expresie func¡ionalå la na¿tere; ele pot fi diagnosticate cu precizie prin ecocardiografie.
b) Leziuni oculare. Ele se întâlnesc la aproximativ
53% dintre cazurile de rubeolå congenitalå. Cea
mai frecventå leziune ocularå este cataracta unisau bilateralå, întâlnitå în 50% dintre cazuri; ea
poate deveni aparentå uneori dupå mai multe
luni de la na¿tere. Mai rar se noteazå microftalmie (19%), glaucom (4%), retinopatie (4%),
opacitå¡i corneene.
c) Alte leziuni. O surditate de percep¡ie, prin anomalia de dezvoltare a cochleei ¿i organului lui

Corti, se constatå în 30% dintre cazuri, dar ea se
eviden¡iazå uneori dupå o perioadå lungå de la
na¿tere. Surditatea este frecvent singura leziune
produså în cazul în care rubeola a fost contractatå de gravidå în luna a patra sau a cincea de
sarcinå. Mai pu¡in frecvent s-au semnalat alte
anomalii: microgna¡ie, palat ogival, anomalii ale
dermatoglifelor, microcefalie, hipospadias, maladie Hirschsprung, atrezie de cåi biliare intrasau extrahepatice, hipoplazie timicå, anomalii
cromozomiale.
2.2. Sindromul rubeolei congenitale evolutive
(fetopatia rubeolicå)

Este inconstant, izolat sau asociat la malforma¡ii
diverse.
a) Afectarea hematologicå. Purpura pete¿ialå este
frecventå (în 15-50% dintre cazurile de rubeolå
cogenitalå evolutivå). Apare de la na¿tere sau
în primele 48 de ore de la na¿tere, rar mai târziu.
Legatå uneori de o afectare vascularå, purpura
cauzatå este de obicei de o trombocitopenie de
origine frecvent centralå (megacariocite medulare absente sau rare), mai rar perfericå (prin
anticorpi antiplachetari sau prin coagulare intravascularå diseminatå). Trombocitopenia determinå rar hemoragii grave, mortale; numårul trombocitelor se normalizeazå într-o lunå.
Alte anomalii hematologice citate: anemie hemoliticå, aplazie medularå, eritroblastopenie, focare
cutanate de hematopoiezå extramedularå (leziuni
cutanate cu aspect ro¿u-albåstrui).
b) Afectarea visceralå. Se constatå: hepatomegalie
(în 65-85% dintre cazuri), splenomegalie, adenopatii superficiale; necrozå miocardicå (cu semne
electrice de ischemie-leziune, uneori unde Q de
necrozå); pneumonie intersti¡ialå acutå.
c) Afectarea neurologicå. Manifestårile neurologice realizeazå o meningoencefalitå traduså prin
letargie ¿i/sau iritabilitate, convulsii, incoordonarea succiunii ¿i degluti¡iei, hipotonie sau hipertonie; lichidul cefalorahidian poate eviden¡ia
pleiocitozå, concentra¡ie crescutå a proteinelor
cu profil oligoclonal (evocator de fetopatie),
anticorpi IgM ¿i prezen¡a virusului (poate fi decelatå pânå la 18 luni).
Ecotomografia transfontanelarå sau tomodensitometria pot obiectiva prezen¡a de calcificåri
intracerebrale, pe care radiografia cranianå nu
le poate eviden¡ia. Prognosticul meningoencefalitei este sever: 20-25% decese; în aproape jumåtate dintre cazuri se noteazå sechele neurologice ¿i senzoriale grave, întârziere psihomotorie,
în general severå.
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d) Afectarea osoaså. Leziunile osoase (20-60%)
afecteazå mai ales metafiza oaselor lungi, la
nivelul genunchilor. Radiografia de oase pune
în eviden¡å: linia de calcificare metafizarå insuficient definitå; alternan¡a de zone clare ¿i de
zone opace dispuse în benzi longitudinale, fårå
reac¡ie periostalå (aspect de „rådåcinå de
¡elinå“). Toate aceste anomalii dispar în 6-12
såptåmâni. Frecvent se constatå lårgirea fontanelei anterioare ¿i a suturii metopice.
2.3. Maladia cu debut tardiv

Este vorba de „late-onset-disease“ a autorilor
americani care indicå faptul cå rubeola congenitalå
este o maladie cronicå ¿i evolutivå. Aceastå formå
clinicå apare din cauza complexelor imune circulante
(complexe antigen-anticorp), susceptibile de a persista ani de zile dupå na¿tere. Se eviden¡iazå dupå
ani de zile de la na¿tere, la o vârstå variabilå. Dupå
Schiff ¿i colab., 2/3 din nou-nåscu¡ii afecta¡i de
rubeolå congenitalå sunt clinic asimptomatici la
na¿tere, dar 71% dintre ei prezintå o afectare decelabilå în primii cinci ani de via¡å.
a) Manifeståri rare sau pu¡in frecvente. Se poate
constata o erup¡ie rubeoliformå cu aspect seboreic, care persistå såptåmâni. O pneumonie intersti¡ialå acutå sau cronicå poate så se instaleze în
primele trei, patru luni de via¡å, cu evolu¡ie uneori
mortalå înainte de vârsta de un an. Bonner ¿i
colab. au raportat douå cazuri de pneumonie intersti¡ialå descuamativå, cu prezen¡a de complexe
imune circulante, con¡inând virusul rubeolei ¿i
anticorpi specifici de tip IgM, precum ¿i depozite
de IgM în intersti¡iul alveolar ¿i deficit de IgG.
S-a semnalat, de asemenea, frecven¡a anormalå
a diabetului zaharat insulino-dependent care
apare în general în al doilea sau al treilea deceniu
¿i posibilitatea altor afectåri endocrine ca:
tiroidita limfocitarå cronicå, tireotoxicoza, mixedemul, hipopituitarismul, insuficien¡a suprarenalå. Bolnavii sunt, în particular, sensibili la
microorganismele oportunistice (virusul citomegalic, Pneumocystis carinii), în raport, probabil cu tulburårile imunitare; în toate cazurile
de rubeolå congenitalå cu debut tardiv existå un
deficit profund de IgG ¿i IgA asociate cu
hiperIgM importantå – peste 10g/l, deficit
important de producere de anticorpi – tranzitoriu
sau definitiv – dupå vaccinare; se „noteazå
tranzitoriu“ o limfopenie T foarte importantå. La
originea acestor deficite imunitare s-au invocat
rolul complexelor imune, rolul direct al virusului
(care împiedicå diviziunea celulelor), activarea
limfocitelor T-supresoare. În raport cu aceste
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tulburåri imunitare se poate dezvolta un sindrom
hemofagocitar (hepatosplenomegalie, pancitopenie, hemofagocitozå), asemånåtor cu cel descris în limfohistiocitoza familialå, autolimitatå
¿i rar mortalå.
b) Manifeståri frecvente. O surditate de percep¡ie
poate så aparå în cursul primilor ani de via¡å la
copii care erau indemni la na¿tere ¿i chiar în
cursul primei copilårii, ¿i care, cel mai frecvent,
nu prezentau pânå atunci nici un semn de
rubeolå congenitalå. Se pare cå rubeola este o
cauzå importantå de surditate congenitalå idiopaticå; absen¡a de stimulare a limfocitelor bolnavului în culturi de cåtre antigenul rubeolic poate
fi de valoare în diagnostic, în favoarea rubeolei,
în surditå¡ile fårå o cauzå evidentå.
c) Afectarea neuropsihicå. Tulburårile psihomotorii
se întâlnesc în 30-60% dintre cazurile de rubeolå
congenitalå. La unii copii se observå adesea tulburåri minore (întârzierea mersului, dificultå¡i
¿colare, tulburåri de comportament), în absen¡a
oricårei întârzieri mentale. Întârzierea mentalå,
cel mai frecvent severå, se constatå în 1/4 din
cazurile de rubeolå congenitalå, având o expresie
clinicå la na¿tere (perimetrul cranian diminuat,
în corela¡ie cu deficitul intelectual). Se asociazå
adesea cu tulburåri neurologice ¿i senzoriale
(sindrom piramidal, mi¿cåri anormale, epilepsie,
cecitate, surditate), uneori autism. La copilul
mare, de 11-12 ani, a fost raportat, în mod
excep¡ional, un tablou de panencefalitå sclerozantå subacutå.
3. Diagnostic
Diagnostic pozitiv. Diagnosticul pozitiv se bazeazå pe trei grupe de date:
a) Identificarea rubeolei materne ¿i responsabilitatea sa (în condi¡iile survenirii într-un moment al
sarcinii, compatibil cu tabloul clinic prezentat
de copil, cu alte cuvinte în primele patru, cinci
luni de sarcinå).
b) Tabloul clinic prezentat de copil: asocierea unui
sindrom malformativ cu semne de rubeolå
congenitalå evolutivå – purpurå, afectare osoaså.
c) Date biologice. Acestea dau certitudinea. Cercetarea virusului nu are valoare în practica curentå.
Antigenul viral rubeolic poate fi identificat rapid
pe frotiuri faringiene prin tehnica anticorpilor
fluorescen¡i.
Izolarea virusului se poate face prin însåmân¡åri
ale secre¡iilor faringiene, conjunctivale, urinei,
fecalelor, lichidului cefalorahidian pe culturi
celulare de rinichi de maimu¡å. Excre¡ia virusului
se diminueazå cu timpul ¿i în general dispare la

185

REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 3, AN 2008

vârsta de ¿ase luni; cercetarea virusului trebuie
fåcutå cât mai curând posibil, în primele trei luni
de via¡å.
În practicå, diagnosticul de siguran¡å este serologic prin reac¡ia de inhibi¡ie a hemaglutinårii sau
printr-o altå reac¡ie (o concentra¡ie a anticorpilor
sub 1/20 este consideratå negativå).
În perioada neonatalå ¿i în lunile urmåtoare,
pozitivitatea reac¡iei de inhibi¡ie a hemaglutinårii
nu permite afirmarea rubeolei congenitale, deoarece aceasta poate fi din cauza anticorpilor IgG
transmi¿i de la o mamå care a avut rubeolå înaintea
sarcinii la un nou-nåscut indemn de rubeolå. O concentra¡ie crescutå de IgM în sângele din cordonul
ombilical sau în sângele circulant al nou-nåscutului
permite cercetarea unei infec¡ii fetale fårå a-i indica
etiologia. De fapt, rubeola congenitalå nu poate fi
afirmatå decât în prezen¡a anticorpilor specifici de
tip IgM, deoarece ace¿tia nu traverseazå placenta,
neputând fi de origine maternå; ace¿ti anticorpi sunt
identifica¡i prin imunofluorescen¡å indirectå sau
prin tehnica imunoenzimaticå (ELISA, imunocaptare).
Dupå vârsta de ¿ase luni, când anticorpii transmi¿i
de la mamå au dispårut, pozitivitatea reac¡iei de
inhibi¡ie a hemaglutinårii (titrul anticorpilor peste
1/20) demonstreazå cå bebelu¿ul a avut rubeolå,
dar nu permite afirmarea unei rubeole congenitale;
poate fi vorba ¿i de o rubeolå câ¿tigatå la un subiect
nevaccinat, eventualitate cu atât mai plauzibilå cu
cât copilul este mai mare. În aceste condi¡ii poate fi
dificil så se afirme cå o malforma¡ie congenitalå
izolatå, exploratå serologic pentru prima oarå cu
întârziere, este cauzatå de rubeola congenitalå;
totu¿i, în caz de rubeolå câ¿tigatå, anticorpii IgM
dispar între trei ¿i ¿ase såptåmâni, în timp ce ei
persistå mai mult timp (pânå la 1 an ¿i uneori peste)
în caz de rubeolå congenitalå; dozajul anticorpilor
IgM este util pentru a face aceastå diferen¡iere, în
condi¡iile în care copilul nu este prea mare.
În prezent se poate face diagnosticul serologic
in utero prin prelevarea de sânge fetal din vena ombilicalå la nivelul cordonului (la 1 cm de inser¡ia sa
placentarå), sub control ecografic; aceastå prelevare
se va face în såptåmânile a 22, 23 de amenoree,
pentru ca titrul IgM så fie suficient de crescut.
Anticorpii specifici IgM sunt doza¡i prin imunocaptare.
Diagnostic diferen¡ial. În prezen¡a sindromului
malformativ diagnosticul diferen¡ial se va face cu
alte cauze de embriopatie: boli infec¡ioase, agen¡i
toxici. Rubeola congenitalå evolutivå va fi diferen¡iatå de septicemia bacterianå, toxoplasmoza congenitalå, sifilisul congenital, maladia incluziilor

citomegalice, herpesul neonatal. Rubeola cu debut
tardiv pune multiple probleme de diagnostic legate
de manifestårile clinice pulmonare, eruptive, endocrine etc.
4. Evolu¡ie. Prognostic
Aproximativ 13% dintre bolnavi decedeazå în
primul an prin insuficien¡å cardiacå, hepatitå progresivå, pneumonie intersti¡ialå, meningoencefalitå,
infec¡ii intercurente. Cu toate cå purpura trombocitopenicå nu se înso¡e¿te decât rar de hemoragii
mortale, prezen¡a sa coincide cu o mortalitate importantå, putând atinge pânå la 35% dintre cazuri.
Prognosticul tardiv este legat de sechelele neurologice ¿i senzoriale grave.
5. Tratament
În prezent tratamentul este actualmente simptomatic; nu existå medicamente active asupra
virusului rubeolic in vivo. Tratamentul preventiv
prive¿te rubeola congenitalå ¿i diseminarea virusului.
Prevenirea rubeolei congenitale se realizeazå
în douå momente:
a) la distan¡å de sarcinå. În aceastå situa¡ie prevenirea se va face prin vaccinarea antirubeolicå.
Vor fi vaccina¡i copiii între 1 ¿i 12 ani ¿i persoanele de sex feminin receptive la rubeolå,
aflate la vârsta fertilå. În unele ¡åri, vaccinul rubeolic se aplicå concomitent cu alte douå vaccinuri
vii atenuate (rujeolic ¿i urlian – vaccinare triplå,
cuprinzând popula¡ia infantilå);
b) în cursul sarcinii. Survenirea unei rubeole într-o
perioadå periculoaså a sarcinii (primele patru,
cinci luni) impune conduita tradi¡ionalå de administrare de gammaglobuline. Eficacitatea
gammaglobulinelor pare îndoielnicå, chiar când
se utilizeazå gammaglobuline specifice ¿i se
administreazå precoce, în primele douå, trei zile
care urmeazå contagiunii. Indica¡ia cea mai utilå
este întreruperea sarcinii. Aceastå interven¡ie se
efectueazå în caz de rubeolå care survine în primele patru, cinci luni de sarcinå, situa¡ie în care
afectarea fåtului este foarte probabilå. Evident,
gravidele imune la rubeolå (dovedite prin teste
serologice) pot påstra sarcina, fårå riscul rubeolei
congenitale.
Problema diseminårii virusului rubeolic prin nounåscu¡ii afecta¡i necesitå izolarea, cunoscându-se
faptul cå ace¿ti copii pot fi eliminatori de virus
câteva luni sau chiar unu, doi ani. În cazurile când
existå gravide în apropiere, izolarea lor va fi strictå.
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III. INFECºIA CU VIRUSUL CITOMEGALIC
(BOALA CITOMEGALICÅ)
Boala citomegalicå este cea mai frecventå infec¡ie congenitalå recunoscutå ¿i cea mai comunå
cauzå infec¡ioaså de retard mental. Inciden¡a
infec¡iei citomegalice variazå considerabil. În
popula¡ia nord-americanå virusul este prezent în
excre¡iile cervicale ¿i în urinå la aproximativ 5%
dintre gravide, în primul trimestru de sarcinå; virusul
este prezent, de asemenea, în laptele matern. Un
numår mai mic de nou-nåscu¡i au virusul prezent
(0,2-8%).
În prezent, infec¡ia citomeglicå este consideratå
ca o importantå problemå de sånåtate publicå,
pentru urmåtoarele motive:
– frecven¡a infec¡iilor congenitale, virusul citomegalic fiind considerat ca agentul major al malforma¡iilor congenitale;
– caracterul de infec¡ie viralå persistentå, cu
posibilitå¡i de reactivare în ståri de imunodepresie;
– frecven¡a cu care participå la patologia posttransfuzionalå ¿i în patologie dupå transplante
de organe.
1. Agentul patogen
Virusul citomegalic face parte din familia Herpesviridae, subfamilia Betaherpesvirinae, denumit
recent herpesvirus beta (uman). Virionul måsoarå
între 180 ¿i 200 nm ¿i este constituit, dinåuntru în
afarå, astfel: un „miez“ central, constituit dintr-o
bobinå fibrilarå, proteicå ¿i genomul liniar,
constituit din ADN, o capsidå proteicå de simetrie
cubicå, cu 162, capsomere ¿i, la exterior de o membranå bilamelarå. Virusul citomegalic este denumit
astfel din cauza particularitå¡ii de a produce în
¡esuturi celule mari, pînå la 40 nm. Efectul citopatic
în culturi este caracteristic, dar moderat; celulele se
hipertrofiazå ¿i prezintå un nucleu mare, în care se
aflå o voluminoaså incluzie citomegalicå eozinofilicå, separatå printr-un halou de membranå nuclearå, oferind un aspect particular de „ochi de
bufni¡å“ sau de „ochelari“. Citopagenitatea reduså
din culturi poate fi corelatå cu virulen¡a mai slabå
in vivo, exprimatå prin infec¡ii asimptomatice.
2. Epidemiologie. Patogenie
Modul de transmitere este variat. Se disting:
infec¡ia maternofetalå ¿i infec¡ia postnatalå. În
ambele eventualitå¡i infec¡ia este favorizatå de prezen¡a, excep¡ionalå, a unui deficit imunitar constitu¡ional sau câ¿tigat.

• Infec¡ia maternofetalå. În acest cadru se disting:
infec¡ia maternå, transmiterea virusului de la
mamå la copil, infec¡ia fetalå.
Infec¡ia maternå. Se prezintå sub douå aspecte:
infec¡ia primarå; infec¡ia recurentå ¿i reinfec¡ia.
Infec¡ia primarå a mamei în cursul sarcinii,
urmatå de riscuri maxime pentru fåt, este rarå. Frecvent, primoinfec¡ia maternå este anterioarå sarcinii.
Prezen¡a de anticorpi neutralizan¡i (în titru uneori
înalt) la mamå nu împiedicå realizarea unei infec¡ii
recurente ¿i nu protejeazå fåtul de transmiterea in
utero a virusului citomegalic, agent al infec¡iei recurente; prezen¡a anticorpilor materni poate totu¿i så
limiteze riscul de afectare a fåtului ¿i mai ales så
reducå gravitatea infec¡iei.
În mod excep¡ional infec¡ia cronicå citomegalicå
a unei mame imunodeprimate (cu grefå de rinichi
sau cu SIDA) este la originea afectårii fetale.
Transmiterea maternofetalå. Ea poate fi antesau perinatalå.
Transmiterea antenatalå se face pe douå cåi:
calea hematogenå transplacentarå (cea mai importantå) ¿i calea ascendentå transmembranarå (posibilå din cauza prezen¡ei frecvente a virusului în
endocolul matern în trimestrul al treilea al sarcinii;
fåtul se infecteazå prin inhalarea de lichid amniotic
infectat).
Trasmiterea perinatalå, la trecerea prin filiera
genitalå, se face prin inhalarea secre¡iilor cervicovaginale infectate, virusul afecteazå mucoasa respiratorie unde se replicå, dupå care trece în circula¡ia generalå (viremie). Durata de incuba¡ie a
acestei forme este de cinci, ¿ase såptåmâni; debutul
bolii se situeazå dupå perioada neonatalå.
• Infec¡ia fetalå. Frecven¡a sa este variabilå: tipul
infec¡iei este în func¡ie de natura, primarå sau
recurentå, a infec¡iei materne. În caz de infec¡ie
primarå afectarea fetalå este gravå în 10-30%
dintre cazuri. În caz de infec¡ie recurentå nounåscutul este frecvent asimptomatic. S-au citat
totu¿i cazuri rare de leziuni generalizate sau de
leziuni neurologice.
• Infec¡ia postnatalå. Este foarte frecventå; se
realizeazå prin contactul infectant cu produse
de la mamå (urinå, salivå, lapte), prin transfuzii
sangvine (în special dacå transfuzia este abundentå – ca în exangvinotransfuzii – sau multiplå)
¿i prin contactul cu personalul de îngrijire contaminat de un nou-nåscut infectat, simptomatic
sau asimptomatic.
Consecin¡ele infec¡iei postnatale sunt variabile.
În caz de transmisiune de origine maternå sau
nosocomialå infec¡ia este latentå; ea se poate eviden¡ia prin o formå localizatå, care apare tipic dupå
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¿ase, opt såptåmâni. În formele posttransfuzionale,
riscul de realizare a unei forme severe (în aproximativ
50% dintre cazuri), uneori cu evolu¡ie spre deces,
este determinat de o serie de factori: mamå
seronegativå; transfuzii cu cantitå¡i mai mari de 50
ml de sânge; greutate micå la na¿tere sau prematuritate.
3. Morfopatologie
Virusul citomegalic are o afinitate particularå
pentru celulele epiteliale, celulele ependimare ale
ventriculilor cerebrali, organul lui Corti ¿i neuronii
perechii a VIII-a de nervi cranieni. Virusul afecteazå
esen¡ial creierul, perechea a VIII-a de nervi cranieni,
ochiul, plamânul, ficatul ¿i rinichiul.
Tipul leziunilor. Se disting urmåtoarele aspecte
analitice:
– Prin ac¡iunea citopatogenå virusul determinå
formarea de celule de talie mare (citomegalie)
cu incluzii intranucleare, urmatå de citolizå;
reac¡ie inflamatorie;
– Prin replicarea virusului în celulele epiteliale ale
vaselor sangvine se realizeazå leziuni vasculare
generatoare de ischemie, care pot evolua pânå
la necrozå tisularå.
Aceste perturbåri determinå: leziuni de necrozå
focalå, care se pot calcifica secundar; malforma¡ii
cerebrale (microcefalie, atrofie opticå, microftalmie), dacå perturbårile se produc în momentul
organogenezei).
Studiul sintetic al leziunilor. Placenta este adesea
de greutate inferioarå normalului. La nivelul unor
vilozitå¡i coriale se constatå edem, infiltrate plasmocitare, rare celule citomegalice cu incluzii intranucleare. Afectarea visceralå este variabilå; ea a fost
studiatå esen¡ial în formele generalizate, cu evolu¡ie
spre deces.
Creierul prezintå leziuni diverse. Meningoencefalita se caracterizeazå prin: infiltra¡ie inflamatorie
meningealå ¿i perivascularå; necrozå a parenchimului
cerebral, predominant în regiunile periventriculare,
cu calcificåri la acest nivel; celule neuronale ¿i gliale
de talie mare, cu incluzii intranucleare; proliferare
reactivå a microgliei ¿i astrogliei. Microftalmia este
din cauza ac¡iunea distructivå a virusului asupra
celulelor cerebrale ¿i de deficitul de multiplicare
celularå. Au fost semnalate ¿i alte leziuni: porencefalie, uneori multiplå (consecin¡å posibilå a unei
tromboze arteriale cerebrale), hidranencefalie, hidrocefalie, calcificåri cerebrale difuze.
Afectarea hepaticå se prezintå sub diverse
aspecte: hepatitå colestaticå, hepatitå necroticå cu
calcificåri, atrezie de cåi biliare; se asociazå focare

de eritropoiezå hepaticå. Leziunile intereseazå
plåmânul, rinichiul, splina; la nivelul acestor organe
se constatå în plus focare de eritropoiezå.
4. Tablou clinic
4.1. Forma septicemicå: citomegalia generalizatå; maladia
generalizatå a incluziilor citomegalice

Forma septicemicå se întâlne¿te în mai pu¡in de
5% dintre nou-nåscu¡ii infecta¡i, care sunt frecvent
hipotrofici ¿i/sau prematuri. Aceastå formå clinicå
complicå o infec¡ie hematogenå transplacentarå; în
mod excep¡ional ea este cauzatå de transfuzii masive
sau repetate la prematuri.
Manifestårile clinice apar de la na¿tere sau din
primele ore dupå na¿tere, în cazul infec¡iei hematogene transplacentare. Tabloul clinic de septicemie
se constituie rapid. Se noteazå:
– icter cu bilirubinå liberå (ini¡ial), apoi, dupå câteva
zile, cu bilirubinå directå (bilirubina conjugatå
reprezentând 40-50% din bilirubina totalå);
– purpurå pete¿ialå ¿i eventual echimoticå, uneori
hemoragii viscerale (hematemezå, melenå,
hematurie) cauzate de trombocitopenii de origine
centralå (megacariocite medulare diminuate),
uneori de un deficit al factorilor de coagulare
(deficit legat de hepatitå ¿i/sau de CID); paloare
cauzatå de anemie de tip hemolitic cu eritroblastozå sangvinå;
– tulburåri ale reglårii termice, uneori cu febrå de
39°C.
La examenul obiectiv se noteazå o afectare, mai
mult sau mai pu¡in difuzå:
– hepatomegalie importantå; splenomegalie.
Hepatita se traduce biologic prin hiperbilirubinemie conjugatå, transaminaze serice crescute,
scåderea importantå a factorilor complexului
protrombinic;
– afectare pulmonarå traduså prin tuse, dispnee,
båtåi ale aripilor nasului, tiraj; radiografia pulmonarå pune în eviden¡å un aspect de pneumonie
intersti¡ialå difuzå;
– meningoencefalitå, caracterizatå clinic prin
convulsii, letargie, hipotonie difuzå, absen¡a reflexelor arhaice; se poate asocia microcefalie.
Examenele paraclinice confirmå afectarea cerebralå: calcificåri periventriculare eviden¡iate pe
radiografia cranianå sau prin tomodensitometrie
sau ecografie trasnfontanelarå; anomalii difuze
nespecifice la examenul electroencefalografic;
modificåri ale lichidului cefalorahidian – lichid
hemoragic sau xantocrom (frecvent), pleiocitozå
inconstantå cu celule mononucleate, proteinorahie
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importantå (frecvent); corioretinitå (în 15% dintre
cazuri), hemoragii retiniene (uneori), atrofie opticå
la examenul fundului de ochi.
La afectarea visceralå se asociazå anomalii
hematologice: anemie hemoliticå; hiperleucocitozå
cu limfocitozå ¿i uneori reac¡ie blasticå leucemoidå;
trombocitopenie de origine centralå ¿i/sau prin coagulare diseminatå intravascularå.
Evolu¡ia formei septicemice este variabilå, de¿i
în ansamblu este gravå. Decesul se produce obi¿nuit, în câteva zile, prin hemoragii sau stare de råu
convulsiv. Supravie¡uirea este totu¿i posibilå. Icterul, semnele hemoragice regreseazå, apoi dispar în
câteva såptåmâni sau luni. Hepatita, deseori prelungitå, evolueazå spre cirozå. Pneumonia intersti¡ialå
are, de asemenea, o evolu¡ie prelungitå. Sechelele
neurosenzoriale se întâlnesc în 85% dintre cazuri;
microcefalia poate deveni evidentå cåtre un an;
hidrocefalia este mai rarå; pot apårea calcificåri
cerebrale (în aceste cazuri se observå frecvent retard
mental, epilepsie ¿i tulburåri piramidale); se poate
constata corioretinitå ¿i, mai rar, alte anomalii oculare;
surditatea se constatå în 1/4 dintre cazuri. Ace¿ti copii
sunt sensibili la infec¡ii cu evolu¡ie severå.
4.2. Alte forme clinice

• Forme localizate. Frecven¡a acestor forme
clinice este necunoscutå. S-ar datora în special
contaminårilor pernatale (la pasajul prin filiera
genitalå) sau postnatale (dar nu transfuziilor de
sânge); se eviden¡iazå frecvent dupå vârsta de o
lunå pânå la trei, patru luni.
Cea mai frecventå formå localizatå constå în hepatomegalie, cu sau fårå icter, cu sau fårå splenomegalie asociatå. Evolu¡ia este frecvent favorabilå,
uneori numai dupå câteva luni; alteori evolu¡ia se
face spre cirozå. Se pot observa calcificåri hepatice,
martor al caracterului necrozant al hepatitei.
Afectarea neuroocularå este cea mai gravå;
aceasta se asociazå practic întotdeauna cu retard al
cre¿terii intrauterine.
Aceastå formå, prezentå de la na¿tere sau din
primele zile de via¡å, asociazå simptome ¿i semne
cerebrale ¿i oculare (similare cu cele descrise la forma
septicemicå). Evolu¡ia se face cu sechele grave,
neurologice (retard psihomotor, tulburåri de limbaj
¿i dificultå¡i ¿colare; epilepsie, paralizie cerebralå
cu aspect de cvadriplegie spasticå) ¿i senzoriale
(atrofie opticå, microftalmie, cataractå, surditate de
percep¡ie). Asemenea sechele se pot observa ¿i în
alte forme de localizare, fårå afectare neuroocularå
aparentå. Surditatea de percep¡ie se constatå în 30%
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dintre formele simptomatice, aceastå anomalie
constituind sechela cea mai frecventå.
Se mai pot întâlni ¿i alte forme localizate:
– purpura trombocitopenicå, izolatå sau asociatå
cu hepatosplenomegalie;
– pneumonia intersti¡ialå, izolatå sau asociatå cu
hepatosplenomegalie;
– tromboza venei renale, ascitå fetalå, aganglionozå cu tabloul maladiei Hirschsprung
• Forme latente. Acestea sunt cele mai frecvente
(90% dintre cazuri). Contaminarea se face cel
mai frecvent peri- ¿i postnatal. Nu prezintå semne
clinice; diagnosticul se bazeazå numai pe date
biologice.
Uneori se pot observa (în 10-20% dintre cazuri) în
lunile din anii urmåtori: retard mental, dificultå¡i
¿colare; rar microcefalie, convulsii, paralizie cerebralå,
hipoacuzie de percep¡ie (în 13% dintre cazuri).
5. Diagnostic
Diagnostic antenatal. Se bazeazå pe: eviden¡ierea infec¡iei primare materne (de obicei asimptomaticå, mai rar cu tablou de mononucleozå infec¡ioaså cu reac¡ie Paul-Bunnel-Davidsohn negativå
sau cu tablou de hepatitå), existen¡a de anomalii
ecografice fetale (hipotrofie, microcefalie, chisturi
porenefalice paraventriculare, benzi intraventriculare, calcificåri ale plexurilor coroide; ascitå,
uneori anasarcå; revårsat pericardic); explorårile
biologice (eviden¡ierea virusului citomegalic în
lichidul amniotic; prezen¡a de anticorpi specifici
IgM în sângele fetal prelevat din vena ombilicalå
sub ecografie). Diagnosticul antenatal are implica¡ii
practice, în raport cu gravitatea eventualå a maladiei, impunând uneori întreruperea sarcinii.
Diagnostic postnatal. Se bazeazå pe trei categorii de elemente: datele etiologice, tabloul clinic
¿i studiul biologic.
Anamneza eviden¡iazå frecvent afectarea maternå primarå sau recurentå; de asemenea, este
sugestivå no¡iunea de transfuzii masive sau repetate,
care, în contextul unui tablou clinic compatibil cu
o infec¡ie citomegalicå la un nou-nåscut, impune
suspectarea diagnosticului.
Tabloul clinic prezentat de nou-nåscut poate fi
evocator. Trebuie subliniatå valoarea pentru diagnostic a calcificårilor periventriculare, în particular
dacå se asociazå cu microcefalie ¿i corioretinitå.
Studiul biologic este esen¡ial pentru diagnostic
¿i cuprinde:
– izolarea virusului citomegalic. Se face uzual din
urinå sau/¿i din alte produse (sânge, salivå, secre¡ii
traheale aspirat pulmonar, material de punc¡ie
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hepaticå), transportate rapid la laborator ¿i însåmân¡ate în culturi de celule fibroblastice umane.
Multiplicarea virusului este lentå (între patru ¿i
¿ase såptåmâni).
– examenul citologic. În sedimentul urinar
proaspåt celulele caracteristice mari, cu incluzii,
cu aspect „în ochi de bufni¡å“ se pun în eviden¡å
la microscopul de contrast de fazå sau pe frotiuri
colorate.
– testele serologice. Diagnosticul serologic este
indispensabil, atât la mamå, cât ¿i la copil. Reac¡ia
de fixare a complementului ¿i testul de neutralizare confirmå diagnosticul, cu condi¡ia cre¿terii
titrului de patru ori, la repetarea reac¡iei. Cercetarea
IgM specifice pentru virusul citomegalic (în titru
peste 1/16 ¿i detectate prin imunofluorescen¡å)
constituie o dovadå utilå pentru o infec¡ie recentå
(primarå). În prezent se folosesc de preferin¡å ca
teste de serodiagnostic:
– teste ELISA automatizate, pentru punerea în
eviden¡å a unor cantitå¡i minime de anticorpi
¿i detectarea diferitelor clase de imunoglobuline;
– teste de detec¡ie rapidå (aglutinarea particulelor de latex, ELISA rapid).
Diagnostic diferen¡ial. Se face cu septicemiile
bacteriene, toxoplasmoza congenitalå, rubeola
congenitalå ¿i herpesul neonatal, chiar cu infec¡iile
cu enterovirusuri sau, în mod excep¡ional, cu
criptococoza, în raport cu prezen¡a calcificårilor
periventriculare; aceste afec¡iuni au semne clinice
¿i biologie proprii, care permit identificarea lor. Infec¡ia congenitalå cu virus Epstein-Barr este excep¡ionalå; aceastå boalå ar putea pune probleme, nu
de diagnostic diferen¡ial, ci de asociere cu infec¡ia
citomegalicå.
6. Prognostic
Prognosticul este rezervat în forma congenitalå
a infec¡iei citomegalice cu icter, calcificåri intracraniene, leziuni pulmonare ¿i hepatice (infec¡ie
generalizatå). Evolu¡ia poate fi letalå, iar în caz de
supravie¡uire urmeazå sechele neuropsihice importante, cel pu¡in în 10% dintre cazuri (unele sechele
devin evidente mai târziu). Anual, 3700 de nounåscu¡i în SUA ¿i 400 în Anglia råmân cu deficite
mintale dupå infec¡ia citomegalicå.
7. Tratament
Tratamentul este, în principal, simptomatic. Încercårile cu interferon alfa, acyclovir, vidarabinå
nu au dat nici un rezultat. Dintre chimioterapicele
antivirale, numai douå au aråtat o activitate mai mare

in vitro fa¡å de virusul citomegalic: fosfonoformat
(Foscarnet) ¿i DHPG (Ganciclovir), un analog
aciclic de guanozinå. Rezultatele clinice nu sunt
evidente, comparativ cu cele ob¡inute in vitro.
8. Profilaxie
Måsurile preventive se adreseazå mamei ¿i nounåscutului.
Pentru mamå: vaccinarea înainte de na¿tere nu
este încâ posibilå (problemele de imunitate ¿i de
risc oncogenetic, nefiind încå rezolvate); evitarea
riscului de contaminare (transfuzii de sânge netestat,
contactul cu un excretor de virus cunoscut).
La copil numai contaminårile postnatale pot fi
evitate: dacå mama este seropozitivå se va evita
alåptarea pe perioada în care virusul este prezent
în lapte; nou-nåscutul afectat de boalå trebuie så
fie izolat, deoarece el eliminå virusul citomegalic.
O problemå poate fi ridicatå de sarcina unei
mame al cårei copil precedent a fost afectat de o
formå gravå sau mortalå a bolii citomegalice. În
aceastå situa¡ie fåtul poate prezenta o infec¡ie in
utero, dar în toate observa¡iile cunoscute, nounåscutul infectat nu a prezentat la na¿tere nici o
manifestare patologicå decelabilå; nu se ¿tie încå
dacå un nou-nåscut asimptomatic nu va prezenta
ulterior sechele (în special afectare auditivå întâlnitå
la 10-15% dintre cazurile asimptomatice).
Pårin¡ii vor fi informa¡i asupra acestei posibilitå¡i.
În acest caz sarcina trebuie supravegheatå prin
ecografie fetalå, prin serologie maternå (cercetarea
anticorpilor IgM traducând o recuren¡å activå) ¿i
cercetarea virusului la nivelul endocolului uterin.
În aceste cazuri se poate discuta cezariana, dar o
conduitå ra¡ionalå nu este încå precizatå.
În cazurile depistate in utero atitudinea va fi în
raport cu gravitatea eventualå a maladiei; se va
decide întreruperea sarcinii sau urmårirea ei în continuare.

IV. INFECºIA CONGENITALÅ ªI PERINATALÅ
CU VIRUSUL HERPES SIMPLEX (HSV)
1. Etiologie
Virusul herpes simplex este strâns legat de alte
virusuri ADN, care apar¡in familiei herpes-viridae,
familie care cuprinde, de asemenea, virusul
varicelo-zosterian, citomegalovirusul ¿i virusul
Epstein-Barr.
Existå douå tipuri de virus herpes simplex: HSV1
¿i HSV2, care au antigene comune.
HSV1 este responsabil de gingivo-stomatitå, conjunctivitå ¿i keratitå, encefalitå. Infec¡ia cu VHS1

190

se produce, în general, în copilårie ¿i afecteazå, în
particular, copiii din mediile economico-sociale defavorabile.
HSV 1 råspunde de 9-27% dintre cazurile de
herpes neonatal; alte statistici dau cifre care variazå
între 15 ¿i 30%.
HSV 2 este responsabil de infec¡iile genitale;
transmiterea sa este venerianå. HSV2 este cauza
marii majoritå¡i a cazurilor de herpes neo-natal (se
considerå, în general, cå este în cauzå în 70-85%
dintre cazuri).
2. Tablou clinic
Pe plan clinic se disting: infec¡ia maternofetalå
¿i infec¡ia postnatalå
• Infec¡ia maternofetalå. În aceastå eventualitate,
virusul matern infecteazå fåtul în cursul vie¡ii
antenatale sau în momentul na¿terii (contaminare
prenatalå, care se produce în cursul pasajului
fåtului prin filiera genitalå). Afectarea fåtului
poate fi cauzatå de herpesul genital primar sau
herpesul genital recurent (prin reactivare sau
eventual, prin reinfec¡ie). Riscul de afectare fetalå este mai mare în caz de herpes primar, decât
în caz de herpes recurent.
Deficien¡a imunitå¡ii celulare antivirale este un
factor major în determinarea severitå¡ii infec¡iei la
nou-nåscut. Infec¡ia cu HSV invadeazå torentul
sangvin matern, placenta ¿i fåtul. Se produce avort
în primul trimestru de sarcinå ¿i, ocazional, se
produc malforma¡ii congenitale similare cu cele prezente în infec¡iile clasice cu virusuri teratogene. Se
produc anomalii neurologice majore, corioretinitå
¿i, ocazional, hepatosplenomegalie ¿i anomalii
hematologice. Avortul ¿i malforma¡iile congenitale
sunt mai pu¡in constatate decât în infec¡iile cu CMV
¿i virusul rubeolei.
Semiologia este în raport cu data infec¡iei:
– Infec¡ia antenatalå precoce: embriopatie, herpes
congenital. Infec¡ia fetalå precoce este la originea avorturilor, na¿terii de fe¡i mor¡i. Tabloul
clinic asociazå: – o erup¡ie veziculoaså prezentå
la na¿tere sau în primele zile dupå na¿tere; – o
afectare cerebralå difuzå cu: microcefalie (6/9),
calcificåri intracraniene (1/9), corioretinitå (3/9),
displazie retinianå (1/9), cataractå (1/9); – o malforma¡ie cardiacå congenitalå (1/9), calcificåri
hepatice (1/9), retard al cre¿terii intra-uterine.
Prognosticul este sever.
• Infec¡ia perinatalå. Nou-nåscu¡ii sunt frecvent
prematuri (peste 50% dintre cazuri) ¿i/sau prezintå
un retard al cre¿terii intrauterine.
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Infec¡ia perinatalå poate fi: discriminatå, localizatå, asimptomaticå.
– Forma diseminatå (septicemie herpeticå a nounåscutului. Se întâlne¿te în 2/3 dintre cazuri).
În aproximativ jumåtate dintre cazurile de septicemie herpeticå existå o afectare meningo-encefaliticå. Afectarea cutaneo-mucoaså – a cårei
prezen¡å orienteazå d’emblée diagnosticul – este
notatå în 30-50% dintre cazuri. Se mai pot
observa: afectare mucoaså (gingivo-stomatitå,
mai rar afectare ocularå); afectare visceralå
(hepatomegalie), tulburåri hemoragice (hemoragii
cutanate ¿i mucoase, viscerale); afectare pulmonarå (detreså respiratorie, opacitå¡i parenchimatoase difuze); splenomegalie; afectare cardiacå (cu tulburåri de conducere atrio-ventricularå). Formele diseminate au o evolu¡ie severå:
deces în 75-80% dintre cazuri; sechele neurologice ¿i retard psihomotor).
– Forma localizatå. Reprezintå 1/3 dintre cazurile
de herpes neonatal, fiind reprezentatå de: meningo-encefalitå; afectare cutanatå (erup¡ie veziculoaså, pustule, bule purulente care se sparg ¿i
realizeazå un aspect de epidermolizå buloaså);
afectare ocularå (conjunctivitå, keratitå, corioretinitå); afectare bucofaringianå (rar izolatå);
afectarea esofagianå, laringianå, bron¿icå, pulmonarå).
– Forma asimptomaticå. Reprezintå sub 1% dintre
cazurile de herpes neonatal; diagnosticul acestei
forme este serologic.
3. Diagnostic
Diagnostic pozitiv. Se bazeazå pe: existen¡a
unui contaminator (de obicei mama); tabloul clinic; datele biologice (histologic, virusologic; prezen¡a de anticorpi specifici de tipul IgM în sângele
cordonal sau în sângele circulant al nou-nåscutului).
Diagnostic diferen¡ial. Septicemia herpeticå nu
intrå în discu¡ie decât în absen¡a leziunilor cutanate
sau bucale, evocatoare de herpes. Se vor elimina:
infec¡iile bacteriene asociate cu herpes neonatal;
toxoplasmoza congenitalå; infec¡ia cu citomegalovirus; infec¡ia rubeolicå; infec¡ia cu virusul varicelazoster.
În formele localizate se vor elimina: leziunile
cutanate, oculare de alte cauze (epidermolizå
buloaså congenitalå; conjunctivitele (gonococicå,
cu chlamidia trachomatis etc.), keratita (în special
tirozinoza tip II – sindromul Richner-Hanhart, din
cauza deficitului în tirozinå-amino-transferazå citoplasmicå).
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4. Prognostic, evolu¡ie
În formele localizate ¿i în formele tratate prompt
¿i corect, evolu¡ia ¿i prognosticul pot fi favorabile.
5. Tratament
• Tratamentul antiviral. Prezintå douå tipuri de
måsuri: terapia antiviralå ¿i simptomaticå.
Adenin arabinozid – vidarabina (Vira-A), acyloguanozina (aciclovir, Zovirax) ¿i interferonul
uman instituit precoce pot fi eficiente, alåturi de
un tratament simptomatic (în func¡ie de manifestårile clinice: convulsii, detreså respiratorie...).
• Tratamentul preventiv. Se efectueazå în etape.
În cursul sarcinii: evitarea infec¡iei herpetice
materne; cercetarea prin interogatoriu ¿i prin examen
clinic a posibilitå¡ii herpesului, atât la femeie, cât ¿i
la partenerul såu; efectuarea unui examen virusologic, fie cu rol de control în cazul unei leziuni genitale suspecte, fie cu rol de control în cazul existen¡ei
unor antecedente materne (apropiate sau mai îndepårtate) de herpes genital sau de herpes al ju-

måtå¡ii inferioare a corpului sau dacå partenerul are
un herpes...).
În momentul na¿terii se pun în discu¡ie: cezariana (în caz de herpes genital primar în luna care a
precedat sau dacå existå leziuni de tip herpes genital
recurent la termen).
Dupå na¿tere sunt indicate alte måsuri care
privesc:
– copilul. Instila¡ii oculare repetate cu idoxuridine
(Iduviran, colir) sau aplicarea unei pomade cu
adenin arabinozid (Vira-A, pomadå oftalmicå);
aplicare de betadine pe leziuni; izolarea
copilului; cercetarea virusului (în lacrimi, salivå,
secre¡iile nazofaringiene, urinå) ¿i studiul
serologic în sângele cordonal (la na¿tere, dupå
o såptåmânå ¿i apoi dupå o lunå de la na¿tere);
– mama: aplicarea de betadine pe leziunile
accesibile, cu pansament ocluziv dacå este
posibil – în special în cazul unui herpes cutanat;
separarea copilului de mamå pânå la dispari¡ia
virusului de la nivelul leziunilor;
– anturajul: evitarea contactului copilului cu o
persoanå cu herpes bucofacial.
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