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1. PARTICULARITÅºI ALE MICROMEDIILOR ÎN
CARE TRÅIEªTE ªI SE DEZVOLTÅ PRODUSUL

DE CONCEPºIE

Perioada dezvoltårii intrauterine, na¿terea ¿i pe-
rioada neonatalå reprezintå momente unice în via¡a
individului sub raportul succesiunii rapide a me-
diilor în care acesta vie¡uie¿te: mediul intrauterin,
pasajul filierei pelvigenitale materne la na¿tere ¿i
mediul extrauterin. Fiecare dintre aceste medii pre-
zintå o solicitare de adaptare specificå pentru pro-
dusul de concep¡ie, inclusiv din punct de vedere al
riscurilor de infec¡ie.
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REZUMAT
Articolul trece în revistå datele privind etiologia ¿i epidemiologia infec¡iilor neonatale.
Sunt prezentate:
– particularitå¡ile micromediilor în care se dezvoltå produsul de concep¡ie, respectiv în:
• mediul intrauterin (perioada prenatalå);
• filiera pelvigenitalå maternå;
• mediul postnatal: „colonizarea“ postnatalå;
– infec¡iile: virale; bacteriene, rickettsiene, cu mycoplasma ¿i chlamydii; infec¡iile fungice; infec¡iile cu protozoare; infesta¡ia parazitarå.
Cuvinte cheie: infec¡iile neonatale, etiologie, epidemiologie.

ABSTRACT
Infections of the newborn: etiology and epidemiology

Infections are a frecvent and important cause of morbidity and mortality in the newborn period. Infections in the newborn infant may
be required in utero (congenital), at the terme/or birth (perinatal), or after birth and during the neonatal period (postnatal).
The transplacental route is the most common means by which microorganisms reaches the fetus in utero. Some viruses, Toxoplasma
gondii, Treponema pallidum, and occasionally other bacteria are transmitted by this route.
Infection acquired in utero may result in resorption of the embryo, absorbtion, stillbirth, congenital malformations, intrauterine growth
retardation, premature birth, acute diseases in the immediate neonatal, prenatal, or on asymptomatic, but persistent infection that
cause neurologic sequelae later in life.
Further on the author presents:
– viral infections: rubella virus, cytomegalovirus, herpes virus hominis, hepatitis B, Coksackie, HIV, measles virus, mumps virus,

varicella-zoster virus;
– bacterial infections;
– rickettiene infections;
– infections with mycoplasme and chlamydia;
– mycotic infections;
– protozoar infections (toxoplasma, malaria, leishmaniasis – Kala – Azar, trypanosomiasis);
– parasitic infections (echinococosis, schistosomiasis, ankilostomiasis).
Keywords: infections of the newborn, epidemiology, etiology.

1.1. Mediul intrauterin (perioada prenatalå)

Embrionul ¿i fåtul sunt proteja¡i în general de
riscuri infec¡ioase de cåtre mediul intrauterin steril.
Principalele pericole pentru embrion ¿i fåt în pe-
rioada prenatalå sunt reprezentate de: rejetul pro-
dusului de concep¡ie de cåtre mecanismele imuno-
logice materne ¿i infec¡iile transmise transplacentar,
iar mecanismele de apårare ale fåtului în perioada
prenatalå sunt constituite de toleran¡a imunologicå
maternå, de placentå (care mediazå ¿i modeleazå
contactul materno-fetal), ca ¿i de imunitatea maternå
preexistentå.
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Infec¡iile materne în cursul primului trimestru
de sarcinå (gripa, rujeola, tuberculoza ¿i altele) pot
provoca avortul sau moartea intrauterinå a embrio-
nului. În trimestrele II ¿i III de sarcinå, mediul intra-
uterin pare så confere o protec¡ie mai bunå fåtului,
deoarece avorturile sunt mai rare în prezen¡a unei
expuneri similare a gravidei la infec¡ii. Acest fapt
s-ar datora ameliorårii capacitå¡ii placentei de a pro-
teja fåtul fa¡å de infec¡ii ca ¿i, în special, a dezvol-
tårii ¿i maturårii mecanismelor fetale de apårare.
Diferen¡ierea sistemului imunitar începe în såptå-
mânile 8-12 de gesta¡ie ¿i fåtul este capabil de
råspunsuri imunitare, inclusiv de producerea imu-
noglobulinelor, începând din a 12-a såptåmânå de
vârstå intrauterinå.

În trimestrul al III-lea de sarcinå, mediul intra-
uterin continuå så protejeze fåtul atât timp cât mem-
branele sunt intacte ¿i mama are o stare de sånåtate
satisfåcåtoare. De¿i în mod obi¿nuit membranele
men¡in cavitatea amnioticå sterilå, ele nu constituie
înså bariere absolut impenetrabile ¿i lichidul amnio-
tic poate fi „colonizat“ de flora vaginalå, în anumite
circumstan¡e, chiar dacå membranele sunt aparent
intacte.

O altå poartå de intrare a infec¡iilor în mediul
intrauterin este reprezentatå chiar de placentå: infec¡ia
maternå poate fi transmiså transplacentar fåtului
(rubeolå, infec¡ia cu virus citomegalic, toxoplasmoza
etc.) ¿i agen¡ii patogeni pot contamina secundar
lichidul amniotic prin excretele fetale; într-adevår,
virusul rubeolei ¿i virusul citomegalic au putut fi
izolate ocazional din lichidul amniotic recoltat prin
amniocentezå în trimestrul III de sarcinå.

1.2. Filiera pelvigenitalå maternå

Trecerea prin filiera pelvigenitalå maternå în
cursul na¿terii reprezintå pentru produsul de con-
cep¡ie o solicitare extraordinarå, inclusiv din punct
de vedere al riscului infec¡ios.

Principalele pericole pentru nou-nåscut sunt re-
prezentate în acest moment de flora vaginalå ma-
ternå, iar mecanismele sale de apårare sunt cons-
tituite din imunitatea transmiså transplacentar (imu-
nitatea pasivå) ¿i de barierele cutaneo-mucoase.

În cursul travaliului, membranele amniotice se
rup ¿i copilul este expus florei vaginale ¿i peri-
toneale materne, ca ¿i microorganismelor din me-
diul înconjuråtor. Nou-nåscutul trebuie så facå fa¡å
dintr-o datå atacului unor microorganisme variate,
care includ uneori patogeni redutabili (streptococii
de grup B, Escherichia coli, Staph. auraeus, Herpes

virus hominis ¿.a.). Ocazional, riscul infec¡ios este
sporit prin leziunile traumatice produse la na¿tere
(lacera¡iile tegumentare, cefalhematomul etc.), ca ¿i
de tehnicile de monitorizare fetalå intensivå (electrozi
plasa¡i pe scalp, recoltåri în cursul travaliului ¿.a.).

1.3. Mediul postnatal; „colonizarea“ postnatalå

Flora bacterianå „colonizeazå“ ini¡ial tegu-
mentele ¿i mucoasele cåilor aeriene superioare ale
nou-nåscutului ¿i î¿i are originea în germenii pre-
zen¡i în tractul genital matern; la aceste niveluri la
nou-nåscut pot fi izolate microorganisme precum
Candida albicans sau Streptococus agalactiae, dacå
mama este purtåtoare genitalå.

Tipurile de „colonizare“ imediat dupå na¿tere
variazå considerabil, în func¡ie de: anumite carac-
teristici materne (particularitå¡ile florei vaginale
materne), modul de producere a na¿terii, caracte-
risticile unitå¡ilor de asisten¡å obstetricalå ¿i neo-
natalå (aglomera¡ia, flora micromediului, calitatea
dezinfec¡iilor periodice, utilizarea antibioticelor1

¿.a.), tipul alimenta¡iei nou-nåscutului, tehnicile de
curå¡ire a pielii nou-nåscutului dupå expulzie ¿i
de îngrijire a plågii ombilicale ¿.a.

În general, Staph. epidermidis „colonizeazå“
pielea nou-nåscutului, în timp ce o mixturå de aerobi
(Streptococus viridans) ¿i de anaerobi (mai ales coci)
„colonizeazå“ cavitatea bucalå ¿i – ulterior – cåile
respiratorii superioare ¿i tractul gastrointestinal al
nou-nåscutului. Ombilicul este frecvent „colonizat“
cu Staph. auraeus; într-un studiu practicat asupra
unor nou-nåscu¡i alimenta¡i natural, 22% s-au
demonstrat a fi „coloniza¡i“ cu Staph. auraeus la
acest nivel în prima zi de via¡å ¿i 87% dintre ei în a
7-a zi de via¡å postnatalå.

La nou-nåscutul alimentat natural, principalele
microorganisme izolate din flora fecalå în prima
såptåmânå sunt anaerobii (inclusiv B. bifidus,
Bacteroides, Clostridiile); bacilii gram negativi enterici
¿i enterococii sunt, de asemenea, des întâlni¡i. La
nou-nåscu¡ii alimenta¡i artificial predominå în flora
fecalå Escherichia coli ¿i Lactobacillus.

Nou-nåscu¡ii prin opera¡ie cezarianå sunt „co-
loniza¡i“ mai tardiv cu flora maternå ¿i pot fi expu¿i
la „colonizarea“ cu flora micromediului din sec¡ia
de nou-nåscu¡i.

Prezen¡a, în flora genitalå maternå a Mycoplasma
hominis ¿i Ureaplasma urealiticum poate conduce
la „colonizarea“ nou-nåscutului ¿i – ocazional – la
infec¡ii neonatale determinate de ace¿ti germeni, dar
råmân încå multe necunoscute legate de rolul acestor
patogeni în perioada neonatalå.

1Riscul selectårii florei microbiene rezistente!
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Nou-nåscu¡ii prematuri din sec¡iile de terapie
intensivå primesc frecvent antibiotice; ei sunt pu¡in
„coloniza¡i“ bacterian în primele zile de via¡å post-
natal ¿i se „colonizeazå“ ulterior cu o florå poli-
morfå din micromediul acestor sec¡ii, incluzând
germeni patogeni gram negativi.

Riscul infec¡ios al micromediului din sec¡iile de
nou-nåscu¡i este considerabil, mijloacele de apårare
puse în joc împotriva infec¡iilor sunt: imunitatea
transmiså transplacentar, factorii de apårare anti-
infec¡ioaså din colostru ¿i laptele matern, flora sa-
profitå achizi¡ionate postnatal ¿i måsurile de limi-
tare a expunerii la infec¡ii.

Nou-nåscutul normal, la termen, se dezvoltå
postnatal într-un mediu relativ lipsit de patogeni în
sec¡iile de nou-nåscu¡i ¿i la domiciliu. El este
protejat, în cele mai multe cazuri, de contactul cu
persoane cu boli infec¡ioase floride ¿i prime¿te
uneori antibiotice. Infec¡iile virale respiratorii repre-
zintå, probabil, riscul infec¡ios cel mai important
pentru aceastå categorie de nou-nåscu¡i ¿i apari¡ia
acestora poate fi limitatå prin controlul strict al con-
tactului cu membrii familiei ¿i cu personalul de
îngrijire.

Nou-nåscutul din sec¡iile de terapie intensivå se
aflå înså într-un mediu mai dens populat, poluat cu
microorganisme patogene, purtåtori ai acestora
fiind nu numai nou-nåscu¡ii bolnavi, ci ¿i personalul
de îngrijire, ca ¿i suprafe¡ele, echipamentele din
sec¡ie etc. Aglomera¡ia, raportul scåzut personal de
îngrijire/nou-nåscu¡i din sec¡ie, ventila¡ia inadec-
vatå, utilizarea antibioticelor ¿i tehnicile invazive
de explorare ¿i tratament aplicate acestor categorii
de nou-nåscu¡i, constituie factori care cresc riscul
„colonizårii“ anormale ¿i al infec¡iilor nozocomiale.
Rata infec¡iilor nozocomiale în unitå¡ile de terapie
intensivå neonatalå este deosebit de ridicatå (con-
form datelor din literaturå, valori de 20-30% nu sunt
neobi¿nuite ¿i adesea includ epidemii care se extind
rapid în aceste popula¡ii închise). Agen¡ii etiologici
frecvent întâlni¡i în aceste infec¡ii nozocomiale sunt
Staph. auraeus, enterobacteriile gram negative ¿i
virusurile responsabile de infec¡ii respiratorii ¿i
gastrointestinale.

2. INFECºIILE VIRALE

Virusurile por trece u¿or bariera placentarå,
aceasta fiind calea de invazie obi¿nuitå a produsului
de concep¡ie. În principiu, orice virus poate atinge
pe aceastå cale produsul de concep¡ie, dar:
• unele virusuri nu dau decât contaminåri post-

natale (de exemplu VSR, adenovirusurile);

• altele realizeazå cel mai frecvent infestarea nou-
nåscutului în pasajul filierei pelvigenitale (de
exemplu herpesvirusurile);

• iar pentru o serie de virusuri este presupuså calea
transplacentarå de infec¡ie ¿i realizarea unor em-
briopatii, dar nu existå probe formale în acest
sens.
Calea de producere a infec¡iilor virale pare så

depindå în primul rând de particularitå¡ile infec¡iilor
virale materne (prezen¡a viremiei, prezen¡a viru-
surilor pe mucoasele genitale).

Pasajul transplacentar precoce al virusurilor
realizeazå embriopatii, soldate cu moartea embrio-
nului ¿i avort sau cu realizarea unor sindroame pluri-
malformative (a se vedea embriopatia rubeolicå).
Modul de ac¡iune teratogen al virusurilor este legat
atât de efectele pe materialul genetic celular, cât ¿i
de interven¡ia asupra metabolismului celulelor aflate
în faza de multiplicare. Leziunile produse la embrion
par så depindå, mai mult decât de virusul în cauzå,
de stadiul de dezvoltare a ¡esuturilor embrionare.

Virulen¡a su¿elor virale joacå ¿i ea un rol în atin-
gerea produsului de concep¡ie, care variazå de la
un virus la altul ¿i de la o epidemie la alta; cele mai
virulente tulpini provoacå avortul sau omoarå fåtul,
în timp ce altele – mai pu¡in virulente, ca de
exemplu virusul rubeolic – produc embriopatii sau
fetopatii, dar nou-nåscutul este viabil.

Proba pasajului transplacentar este deseori di-
ficilå; leziunile placentare sunt pu¡in specifice (ne-
croze, infiltrate limfocitare s.a.).

Tabelul 1 înfa¡i¿eazå o sintezå a ac¡iunilor celor
mai comune virusuri asupra produsului de concep¡ie.

3. INFECºIILE BACTERIENE

Bacteriile pot realiza – teoretic – infectarea
produsului de concep¡ie pe mai multe cåi:
• pe cale transplacentarå (dar aceastå cale este

mai pu¡in importantå decât pentru virusuri ¿i
limitatå pentru unele specii bacteriene: spiro-
chete, ca de exemplu Treponema pallidum sau
Listeria monocytogenes);

• prin producerea infec¡iilor amniotice pe cale
ascendentå sau prin contiguitate, plecând de la
leziuni de endometritå (o modalitate mai frecvent
întâlnitå ¿i demonstratå pentru streptococul de
grup B, Listeria, bacilii gram-negativi enterici);

• prin contaminare în cursul pasajului filerei
pelvigenitale materne (o altå cale frecventå de
infec¡ie ¿i împrumutatå de genococ, streptococul
de grup B ¿i germenii gram-negativi enterici);

• contaminare postnatalå, pe cale aerogenå, di-
gestivå, prin contact sau inoculare directå
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(produså de germenii bacterieni cei mai diver¿i,
inclusiv de patogenii facultativi, germenii
„oportuni¿ti“).
Tabelul 2 prezintå cåile de realizare ¿i efectele

celor mai frecvente infec¡ii bacteriene neonatale.

4. INFECºIILE RICKETTSIENE

Transmisia transplacentarå a R. prowazecki este
probatå experimental: datele clinice în patologia
umanå lipsesc sau observa¡iile sunt foarte vechi. Este
posibilå, de asemenea, contaminarea postnatalå.

+++: obi¿nuit ±: foarte rar
++: frecvent -: absent
+: rar1: infec¡ii transmise prin transfuzii de sânge

+++: obi¿nuit ±: foarte rar
++: frecvent –: absent
+: rar

Tabelul 2
Ac¡iunile unor infec¡ii bacteriene asupra produsului de concep¡ie (dupå M. Voyer, 1982)

Tabelul 1
Ac¡iunile unor infec¡ii virale asupra produsului de concep¡ie (dupå M.Voyer, 1982)
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5. INFECºIILE CU MYCOPLASMA ªI CHLAMYDII

Datele existente în prezent sugereazå contami-
narea în cursul pasajului filierei pelvigenitale
materne drept cale comunå de infectare a nou-nås-
cutului cu aceastå categorie de germeni. În con-
secin¡å, infec¡iile realizate sunt frecvent localizate
(conjunctivitå, pneumonie pertussoida cu eazinofile
în cazul infec¡iei cu Chlamydia trachomatis). In-
fec¡ia maternå este obi¿nuit dobânditå pe cale
sexualå; între 2 ¿i 20% dintre femei sunt infectate
în cursul sarcinii. Infec¡iile materne sunt deseori
asimptomatice, dar pot så se manifeste ¿i ca uretrite
nespecifice, cervicitå sau boalå inflamatorie pelvianå.
Aproximativ 1/3 din nou-nåscu¡ii mamelor al cåror
tract genital este „colonizat“ cu Chlamydia în cursul
na¿terii se infecteazå intrapartum.

6. INFECºIILE FUNGICE

Infec¡ia neonatalå cu Candida albicans este de
departe cea mai frecventå; existå o predilec¡ie
pentru realizarea infec¡iilor la nou-nåscu¡ii cu hipo-
trofie intrauterinå ¿i la prematuri.

Infec¡ia intrauterinå este posibilå ¿i probabil
realizatå prin infestarea ascendentå a lichidului
amniotic din vaginul matern „colonizat“. Placenta
¿i cordonul ombilical pot prezenta abcese candi-
dozice: la nou-nåscut se observå cel mai adesea
leziuni cutanate extensive, iar necroptic, leziuni de
candidiozå pulmonarå masivå. Experimental, s-a
putut demonstra pasajul Candidei prin membranele
intacte ¿i dezvoltarea sa în lichidul amniotic, fa-
vorizatå de pH-ul alcalin al acestuia.

Cea mai frecventå cale de contaminare este înså
în cursul pasajului filierei pelvigenitale materne.
Prezen¡a Candidei în vaginul matern este frecvent
observatå; se pare cå graviditatea favorizeazå multi-
plicarea sa. Ea tråie¿te ca saprofit ¿i nu determinå
de obicei vaginitå. Frecven¡a „colonizårii“ vaginale
în cursul sarcinii este diferit apreciatå (20-40%).
Dupå unii autori, aproximativ 80% dintre nou-nås-
cu¡ii mamelor „colonizate“ cu Candida prezintå
Candida în cåile respiratorii superioare. Candida
dispare înså de la acest nivel în câteva zile ¿i pu¡ini
nou-nåscu¡i råmân infecta¡i. În cazul na¿terii prin
opera¡ie cezarianå, nou-nåscutul råmâne indemn,
chiar dacå mama este „colonizatå“ vaginal. Lezi-
unile candidozice la nou-nåscut sunt evocatoare –
prin localizare – pentru contaminarea în cursul pa-
sajului filierei pelvigenitale materne: leziuni cu-
tanate, leziuni bucale ¿i digestive ¿i leziuni pulmo-

nare (bronhopneumonie masivå ¿i difuzå, favorizatå
de prematuritate, acidozå ¿i tratamentele antibiotice
administrate nou-nåscutului).

Contaminarea postnatalå cu Candida este, de
asemenea, bine cunoscutå. Infec¡ia este dobânditå
din mediul înconjuråtor (materiale ¿i instrumentar,
personal purtåtor de Candida). Infec¡ia la nou-
nåscut este în special localizatå bucal, digestiv ¿i
doar la anumite categorii cu risc crescut se poate
generaliza secundar.

Alte infec¡ii micotice sunt extrem de rare (histo-
plasmoza, criptococoza, coccidioidomicoza în ariile
endemice), iar contaminarea nou-nåscu¡ilor se face,
probabil, predominant postnatal.

Ocazional, nou-nåscu¡ii, sever compromi¿i imu-
nologic, pot dobândi aspergiloza ¿i alte infec¡ii
fungice „oportuniste“.

7. INFESTAºIA CU PROTOZOARE

Toxoplasmoza gondii produce singura fetopatie
conoscutå, de origine parazitarå. Toxoplasmoza
congenitalå este realizatå întotdeauna pe cale hema-
togenå transplacentarå; formele chistice ale parazi-
tului au fost identificate în vilozitå¡ile coriale. Infestarea
fåtului se face în cursul fazei parazitemice
(primoinfec¡ia maternå cu parazitemie tranzitorie), mai
înainte ca mama så dezvolte anticorpii neutralizan¡i;
ace¿tia au, de altfel, greutate molecularå mare, fiind
din clasa IgM ¿i nu pot trece bariera placentarå.

Infestarea produsului de concep¡ie depinde de
vârsta gesta¡ionalå:
• este nulå în primele såptåmâni de sarcinå2 , când

se poate totu¿i realiza avortul determinat de infes-
ta¡ie;

• este masivå în trimestrul al III-lea al sarcinii, când
se realizeazå fetopatiile cele mai grave;

• este frecvent mai atenuatå sau inaparentå în tri-
mestrul al III-lea de sarcinå.
Spre deosebire de animal, la om nu se cunosc

cazuri de toxoplasmozå congenitalå la sarcini suc-
cesive; dupå primoinfec¡ie, nivelul de anticorpi la
mamå råmâne suficient de crescut pentru a împie-
dica un nou pasaj al parazitului în sânge din lezi-
unile tisulare. Toxoplasma gondii se localizeazå înså
in utero sub formå de chisturi ¿i persistå timp
îndelungat; se crede cå forma cronicå a infesta¡iei
ar fi responsabilå de avorturile repetate ¿i cå trata-
mentul bolii nu impiedicå acest risc.

În cazul malariei existå, de asemenea, posibili-
tatea contaminårii intrauterine a fåtului. Paludismul
congenital este înså foarte rar, chiar în zonele ende-

2 Ceea ce explica absen¡a embriopatiei.
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mice. Debutul manifestårilor este imediat dupå na¿-
tere, într-un interval de timp inferior perioadei mi-
nime de incuba¡ie. Pasajul transplacentar este probat
¿i experimental. Mai frecvente sunt înså contami-
narea intrapartum (prin sângele matern infestat)
sau postnatalå (prin exsanguinotransfuzie).

ªi în tripanosomiazå, transmisia pe cale transpla-
centarå a fost probatå, iar în leishmaniozå s-a obser-
vat, excep¡ional, boala Kala-azar congenitalå ¿i s-au
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