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PRINCIPALELE SITUAºII RESPONSABILE DE
RISC CRESCUT LA NOU-NÅSCUT

I. Patologia dependentå de vârsta gesta¡ionalå sau
de greutatea de la na¿tere

Clasificare
O clasificare dublå a nou-nåscu¡ilor dupå vârsta

gesta¡ionalå (VG) ¿i greutatea de la na¿tere este in-
dispensabilå.
• Durata gesta¡iei. Este socotitå în numårul de såp-

tåmâni: având ca punct de plecare prima zi a
ultimei menstrua¡ii. Se aplicå, de obicei, un factor
de corec¡ie în cazul „ciclurilor menstruale“
foarte lungi sau dacå data concep¡iei este cunos-
cutå (tabelul 1).

• Greutatea la na¿tere în func¡ie de durata gesta-
¡iei. Se alege o curbå de cre¿tere, stabilind statis-
tic mediana pentru o popula¡ie datå, cu calculul
sau estimarea VG ¿i cu reportarea greuta¡ii nou-
nåscutului pe curbå. În acest mod sunt definite
trei grupe (a se vedea tabelul 2). Factorii de
corec¡ie pot fi aplica¡i în raport cu rasa, greutatea
¿i talia mamei.
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REZUMAT
Circumstan¡ele de „risc crescut“ ale nou-nåscutului sunt multiple; didactic, acestea pot fi determinate de o serie de situa¡ii:
– patologia dependentå de vârsta gesta¡ionalå sau de greutatea de la na¿tere; prematuritate;
– copilul nåscut post-termen; copilul hipotrofic/dismatur (prea mic pentru vârsta gesta¡ionalå); copilul hipertrofic (prea mare pentru

vârsta gesta¡ionalå);
– situa¡iile gesta¡ionale care pot afecta fåtul;
– maladiile cronice materne care pot determina o patologie fetalå;
– traumatismele de la na¿tere (cefalhematom, echimoze ¿i pete¿ii, fracturi, leziuni nervoase, traumatisme viscerale);
– varia¡iile patologice ale unor particularitå¡i fiziologice ale nou-nåscutului (hipoglicemia, hipocalcemia, icterul, maladia hemoragicå a

nou-nåscutului);
Cuvinte cheie: nou-nåscutul cu „risc crescut“; principalele situa¡ii întâlnite în practica pediatricå.

RÉSUMÉ
Nouveau-né a haut risque
Les principales situations responsables pour le nouveau-né à haut risque sont:
– pathologie sous la dépendence de l’âge gestationnel ou de poids de naissance;
– situations gestationnelles pouvant affecter le foetus;
– maladies chroniques maternelles pouvant entraîner une pathologie foetale;
– traumatismes de la naissance (consequences de difficultés mécaniques, complications cérébrales exclues);
– variations pathologiques de certaines particularités physiologiques du nouveau – né.
Mots clée: Nouveau-né à haut risque; les principales situations responsables

Tabelul 1
Durata gesta¡iei

Tabelul 2
Greutatea la na¿tere în func¡ie de durata gesta¡iei

Prematurul. Imaturitatea organelor ¿i sistemelor
enzimatice este responsabilå de o cre¿tere a
mortalitå¡ii ¿i de a cre¿terii morbiditå¡ii respiratorii
¿i cerebrale. Problemele cele mai particulare
prematurului sunt prezentate în tabelul 3.



285REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 4, AN 2008

Tabelul 3
Complica¡iile cele mai particulare ale nou-nåscutului

prematur

• Hemoragia intraventricularå
• Detresa respiratorie determinatå de membranele

hialine
• Apneile recurente
• Hipotermia
• Hiperbilirubinemia
• Infec¡iile
• Problemele alimentare
• Enterocolita necrozantå

Cele mai multe dintre aceste complica¡ii sunt
studiate în cadrul patologiei diverselor organe.

Måsurile terapeutice sunt prezentate sub formå
de „îngrijiri“ ¿i preven¡ie.

Lupta contra hipotermiei. Cu cât gradul de pre-
maturitate este mai mic, cu atât nou-nåscutul pre-
matur este mai hipoxic, ¿i mai dificil de a-l men¡ine
la o temperaturå centralå normalå între 36,5 ¿i 37°C.
Încålzirea incubatorului trebuie reglatå prin servo-
control, iar verificarea temperaturii prematurului se
face folosind calea rectalå.

Supravegherea cardiorespiratorie continuå.
Chiar în absen¡a unei maladii pulmonare, prematurul
poate prezenta în orice moment apnei repetate în
prima såptåmânå de via¡å. Este important de a
interveni prin ventila¡ie pe mascå, înainte ca
bradicardia ¿i cianoza så se asocieze. În cazul în care
plåmânul este normal, concentra¡ia de 30% de oxigen
este suficientå între crizele de apnee. Se insituie un
sistem de alarmå la nivel cardiac sau mai bine la
nivel respirator pentru a permite un tratament imediat.
Stimularea respiratorie prin cafeinå sau teofilinå este
utilizatå cu succes. Crizele recurente de apnee  pot fi
o indica¡ie de ventila¡ie artificialå. Tratamentul corect
al apneei este un element esen¡ial al prevenirii
sechelelor cerebrale la prematuri.

Men¡inerea unei hematoze suficiente. Intuba¡ia
pentru ventila¡ia artificialå trebuie efectuatå din pri-
mele minute la prematurii cu greutate sub 1500 g.
Controlul PaO2 este indispensabil, ca ¿i determi-
narea repetatå a hematocritului central ¿i a tensiunii
arteriale; instalarea unui cateter arterial este deci
primul gest necesar. Oxigenoterapia arterialå ar
putea fi astfel regulat controlatå.

Supravegherea oxigenårii. Presiunile par¡iale
de oxigen, prea crescute, sunt periculoase; ele antre-
neazå o vasoconstric¡ie a vaselor retiniene imature
care poate duce la o remaniere definitivå a retinei
cu cecitate. Regulile actuale ale oxigenårii sunt ba-
zate pe date imprecise (tabelul 4).

Tabelul 4
Supravegherea oxigenårii

                                            PaO2 (mm/Hg)
Oxigenare optimå -------- 60-80
Limita inferioarå ---------- 30-60
Limita superioarå -------- în jur de 100
Durata (?) ------------------ 30 de minute – câteva ore

O disciplinå strictå trebuie så fie respectatå pentru
prevenirea retinopatiei; nu se va administra oxigen
decât în cazurile cu indica¡ii bine definite. Fiecare
indica¡ie comportå o administrare specialå; se utili-
zeazå cea mai micå concentra¡ie posibilå, cea mai
micå duratå posibilå; de fiecare datå, când este ne-
cesar så se depå¿eascå concentra¡ia de 30%, trebuie
så se controleze PaO2 la intervale apropiate, cel pu¡in
patru ore, dar uneori, mult mai frecvent, dupå cauza
hipoxiei ¿i variabilitatea sa; concentra¡ia trebuie con-
trolatå regulat, cu aparate verificate constant.

Pericolul major råmân primele ore ¿i transferul
prematurilor foarte mici, hipotermici, cu plåmân
normal.

Concentra¡ii empirice de 50% pot fi necesare la
debut, înainte de a instala un cateter; încålzirea ¿i
corec¡ia echilibrului acido-bazic pot antrena o cre¿-
tere rapidå a PaO2.

Asigurarea unui control al fundului de ochi în
såptåmânile urmând unei oxigenåri este necesarå,
cu toate cå leziunile retiniene nu sunt accesibile nici
unui tratament când sunt constituite.

Supravegherea ¿i prevenirea icterului. Icterul
prin imaturitate enzimaticå este aproape constant
la prematur. Fenobarbitalul are o ac¡iune de indu-
cere a glicuronoconjugårii (10 mg per os de 2 ori/zi
în primele 2 zile de via¡å). Fototerapia este instituitå
precoce; dozarea repetatå a bilirubinei este indispen-
sabilå, aprecierea clinicå fiind prea grosierå.

Exsanguinotransfuzia este uneori necesarå; este
indicatå la concentra¡ii ale bilirubinei sanguine de
150 mg/l, deci la concentra¡ii mai mici decât la
copilul nåscut la termen, sånåtos, cu o incompati-
bilitate sanguinå.

Cercetarea unei anemii sau hemoconcentra¡ii.
Concentra¡ia hemoglobinei variazå cu prematuritatea.
Un calcul aproximativ pleacå de la formula urmå-
toare: concentra¡ia de Hb (în g/100ml) = 7 + nu-
mårul de luni de gesta¡ie. La nou-nåscutul la termen,
o concentra¡ie sub 14g/100 ml traduce o anemie.
Semnele clinice ale anemiei neonatale sunt foarte
polimorfe, mergând de la moarte aparentå a
nou-nåscutului, corespunzând unei anemii prin
spoliere, pânå la simpla paloare; uneori, anemia ia
masca unei insuficien¡e cardiace cu sufluri anorga-
nice, evocând o cardiopatie congenitalå.
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Lupta contra infec¡iei. Prematurul se poate na¿te
infectat ¿i infec¡ia maternå sau ovularå poate
declan¿a, în acest caz, o na¿tere prematurå. Prema-
turul este, în mod particular, vulnerabil la germenii
gram-negativi care îl afecteazå; aspepsia ¿i regulile
de supraveghere sistematicå (clinicå, biologicå ¿i
bacteriologicå) sunt indisensabil de respectat.

Tratamentul trebuie instituit de urgen¡å. Alegerea
terapiei cu antibiotice este în func¡ie de agentul
patogen izolat. Se începe prin asocierea bactericidå,
bine suportatå, deseori ampicilinå ¿i gentamicinå
pe cale intravenoaså. În primele saptåmâni de via¡å,
posologia trebuie så fie mai scåzutå ¿i ritmul de
administrare mai pu¡in frecvent. Exsanguinotrans-
fuzia este indicatå, în caz de infec¡ie neonatalå
severå cu leucopenie, cu sau fårå semne de CIVD
(coagulare intravascularå diseminatå). Injec¡iile de
IgM pot fi efectuate în septicemiile cu germeni
gram-negativi. Tratamentul simptomatic vizeazå
men¡inerea riguroaså a marilor func¡ii vitale.

Rela¡ia cu pårin¡ii. Anxietatea familialå este
extremå în cursul unei na¿teri premature, chiar ba-
nale; este cu atât mai mare cu cât copilul este bolnav
¿i ventilat artificial; contactul între familie ¿i medicul
curant trebuie så fie asigurat imediat, de la primele
informa¡ii date. Familia trebuie så fie liberå så cearå
informa¡iile necesare pentru a în¡elege starea în care
se gåse¿te copilul ¿i trebuie så i se permitå, de fie-
care datå, så-¿i vadå copilul internat în spital.

Copilul nåscut post-termen

Semnele clinice care pot atrage aten¡ia sunt: as-
pectul „slab”, tegumentele uscate ¿i gålbui, absen¡a
vernixului, dar modificårile de comportament sunt
înså mai evocatoare: foarte aler¡i, ochii deschi¿i larg,
somnul insuficient.

Principalele complica¡ii de cercetat sunt: inha-
la¡ii de lichide colorate, diferite grade de suferin¡e
cerebrale ¿i o hipoglicemie în primele zile de via¡å.

Mecanismul suferin¡ei in utero pare legat de o
insuficien¡å placentarå cu råsunet asupra nutri¡iei
¿i oxigenårii fetale.

Mortalitatea perinatalå cre¿te odatå cu depå¿irea
termenului normal de na¿tere. O sensibilitate mai
mare la o anoxie supraadåugatå, în caz de dificultate
obstetricalå, este de temut în particular.

Copilul dismatur (cu greutate micå pentru vârsta
de gesta¡ie) (copilul hipotrofic).

Etiologia dismaturitå¡ii este foarte disparatå. Cel
mai frecvent intervin: insuficien¡a de aport in utero
(insuficien¡a placentarå); toxemia gravidicå; geme-
laritatea; malforma¡iile uterine; anomaliile

placentare; malnutri¡ia maternå. Unele infec¡ii fetale
au råsunet asupra diviziunii celulare, în fetopatiile
virale în particular. Tabagismul sau alte intoxica¡ii pot
fi, de asemenea, responsabile. La fel, malforma¡iile,
de asemenea, se asociazå adesea de o hipotrofie fetalå.

Principalele probleme ale copilului dismatur (hi-
potrofic) sunt: hipoglicemia, hipocalcemia, hemo-
concentra¡ia, infec¡iile virale (rubeola, virusul cito-
megalic), malforma¡iile congenitale, suferin¡a cere-
bralå (tabelul 5).

Tabelul 5
Principalele probleme în perioada neonatalå a
nou-nåscutului dismatur (hipotrofic)

• Hipoglicemia
• Hipocalcemia
• Hemoconcentra¡ia
• Infec¡iile virale (rubeola, boala incluziilor

citomegalice)
• Malforma¡iile cerebrale
• Suferin¡a cerebralå

Copilul hipertrofic (cu greutate mai mare pentru
vârsta de gesta¡ie).

Copilul mamei diabetice este cel mai caracteris-
tic; talia, dar mai ales greutatea la na¿tere sunt su-
perioare percentilei 90. La to¡i ace¿ti nou-nåscu¡i,
chiar în absen¡a diabetului matern, trebuie cercetatå
¿i prevenitå o hipoglicemie neonatalå.

II. Situa¡ii gesta¡ionale care pot afecta fåtul

Un oarecare numår de maladii materne prezintå
un risc eventual pentru fåt. Aceste situa¡ii trebuie
cunoscute de medicul pediatru înaintea na¿terii;
instruc¡iunile trebuie înscrise în dosarul mamei
pentru un transfer eventual; pediatrul trebuie så fie
prezent la na¿tere.

Antecedente patologice în cursul sarcinilor
precedente (mor¡i perinatale sau patologie neonatalå).

Elementele din dosar, o prezentare a datelor even-
tuale de la o autopsie, vor fi studiate pentru a stabili
dacå existå o legåturå cu accidentele precedente.
Argumente pentru sau contra maladiilor imunitare
¿i metabolice familiale vor fi re¡inute în sensul
orientårii conduitei de luat pentru copilul care se na¿te.

Toxemia gravidicå/hipertensiunea arterialå
Hipotrofia fetalå ¿i suferin¡a fetalå cronicå au fost

evaluate pe toatå perioada sarcinii. Aceste constatåri
duc adesea la o decizie a unei na¿teri anticipate.

Hipotrofia fetalå de cauzå necunoscutå
Hipotrofia fetalå este, în mod obi¿nuit, bånuitå

in utero în jurul lunii a 6-a. Printr-o supraveghere



287REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 4, AN 2008

atentå se va depista apari¡ia eventualå a unei su-
ferin¡e fetale.

Suferin¡a fetalå cronicå
Suferin¡a fetalå cronicå este adesea asociatå cu

hipotrofia fetalå, dar nu întotdeauna. În aceste trei
ultime circumstan¡e (antecedentele patologice din
cursul sarcinilor precedente, toxemia gravidicå/hi-
pertensiunea arterialå, hipotrofia fetalå de cauzå
necunoscutå) elementele de supraveghere pot per-
mite precizarea înainte de na¿tere a riscului cåutat:
1) amnioscopia (lichid amniotic clar sau colorat);
2) înregistrårile cordului fetal anterior travaliului,
eviden¡iind modificåri permanente sau episodice
ale traseului ECG; 3) dozajele hormonale (cifre
scåzute sau o „scådere“ brutalå, în special, a
estriolului urinar sau plasmatic a HPL); 4) ultra-
sunetele (studiul diametrului biparietal în raport cu
vârsta), permit de a diferen¡ia hipotroficii cu volum
cranian normal de cei a cåror dezvoltare cerebralå
este îngrijoråtoare.

Riscul major este hematomul retroplacentar.
Modalitatea de na¿tere este de obicei cezariana,
înainte de debutul travaliului, indicatå de compro-
misul între riscurile de suferin¡å fetalå ¿i riscurile
legate de imaturitatea pulmonarå. Studiul rapor-
tului L/S (lecitinå/sfingomielinå) în lichidul amniotic
permite distingerea a trei situa¡ii: 1) L/S < 0,5, risc
major de detreså respiratorie; 2) L/S între 0,5 ¿i 2,
risc cu o rigoare acceptabilå; 3) L/S = 2, fårå risc de
detreså respiratorie.

Incompatibilitatea sanguinå feto-maternå
Incompatibilitatea sanguinå feto-maternå trebuie

depistatå într-un mod cât „mai larg posibil“ prin
anamnezå ¿i cercetarea de aglutinine la toate
categoriile de risc (mama Rh negativ, situa¡ia de
incompatibilitate ABO, mame transfuzate, imuni-
zare eritrocitarå depistatå la mamå). În caz de
imunizare Rh, elementele de prognostic sunt pre-
zentate în tabelul 6.

Tabelul 6
Elemente de prognostic în cazul imunizårii Rh

• Antecedentele anterioare
• Caracterul homozigot sau heterozigot al tatålui
• Titrul testului Coombs indirect în serul matern
• Indicele optic în lichidul amniotic, interpretat în

func¡ie de vârsta sarcinii pe diagrama Liley

Conduita în cursul sarcinii. În caz de boalå
foarte severå, transfuzii repetate in utero pânå la
realizarea unei maturitå¡i pulmonare suficiente
(raportul L/S).

În caz de boalå medie: declan¿area na¿terii sau
opera¡ia cezarianå când maturitatea pulmonarå este
suficientå (raportul L/S).

În caz de boalå u¿oarå: supravegere pânå la
na¿terea normalå la termen.

Måsuri luate la na¿tere: sânge proaspåt O Rh
negativ, echipa de reanimare prezentå.

Lichidul amniotic
Lichidul amniotic în cantitate anormalå trebuie

så orienteze examenul neonatal cåtre complica¡ii
particulare.

În caz de hidramnios se va cerceta în special: o
malforma¡ie digestivå – sondå esofagianå ¿i analå,
cli¿eu radiologic al abdomenului –, o malforma¡ie
cerebralå, un diabet matern necunoscut; frecvent,
nici o anomalie nu este constatatå.

În caz de oligoamnios se vor cerceta mai ales: o
agenezie renalå, o leziune obstructivå a tractului
urinar, un sindrom Potter cu agenezie pulmonarå.

Frecven¡a deforma¡iilor fe¡ei sau membrelor, prin
compresiune in utero, se va cerceta cu pruden¡å
pentru un diagnostic corect.

Sarcini multiple
Nou-nåscu¡ii proveni¡i dintre o sarcinå multiplå

reprezintå un procentaj important al popula¡iei unui
centru neonatal, din cauza frecven¡ei prematuritå¡ii
¿i hipotrofiei. Primul nåscut este, în general, cel mai
favorizat. La al doilea geamån, o frecven¡å mai mare
a hemoragiei intracraniene sau a detresei respiratorii
este statistic semnificativå în acela¿i timp prin com-
plica¡iile traumatice ¿i prin durata „scurså“ între cele
2 na¿teri.

Trebuie cercetate complica¡iile speciale legate
de anastomozele placentare la gemenii monozigo¡i:
un geamån pletoric (care necesitå sângerare ur-
gentå), un geamån anemic (care necesitå transfuzie
sanguinå).

Sarcini hemoragice
Complica¡iile dramatice legate de placenta

praevia sunt mai pu¡in frecvente, datoritå progre-
selor în supravegherea ¿i diagnosticul precoce prin
localizare placentarå. Cu toate acestea, se poate
vedea încå o anemie severå care trebuie „compen-
satå“ de urgen¡å în sala de travaliu, o anoxie intra-
partum, o frecven¡å crescutå a detreselor respiratorii.

Situa¡ii antenatale care comportå un risc
infec¡ios crescut.

Infec¡ia urinarå maternå, febra maternå, fie în
såptåmânile care au precedat na¿terea, fie în ziua
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na¿terii, ruptura prematurå a membranelor – constituie
un risc care implicå o supraveghere clinicå ¿i biolo-
gicå a copilului de la na¿tere, completat cu un studiu
bacteriologic al placentei, hemoculturå, prelevåri
periferice. Sunt de temut mai ales listeria ¿i strepto-
cocul, printre germenii gram-pozitivi, colibacilul sau
al¡i germeni gram-negativi.

Fetopatii virale sau parazitare: rubeola, herpesul,
boala incluziilor citomegalice, toxoplasmoza conge-
nitalå, sifilisul congenital (tabelul 7).

III. Maladii cronice materne care pot antrena o
patologie fetalå

Diabetul matern
Elementele de prognostic depind de gravitatea

diabetului (frecvente malforma¡ii), dar mai ales de
calitatea supravegherii ¿i echilibrårii diabetului în
cursul sarcinii. Spitalizarea în ultimele luni de sar-
cinå, men¡inerea unei glicemii subnormale, supra-
vegherea vitalitå¡ii fetale sunt indispensabile. De-
cizia opera¡iei cezariene este luatå în jurul

Tabelul 7
Simptomatologia infec¡iilor materno-fetale
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såptåmânilor 37-38, când raportul L/S este peste 2.
Cu aceastå supraveghere minu¡ioaså, riscul neo-
natal devine foarte mic, principalele obiective fiind
rezumate în tabelul 8.

Tabelul 8
Principalele manifeståri neonatale ale diabetului matern

• Detreså respitorie în caz de prematuritate
• Retard al resorb¡iei lichidului alveolar în caz de

opera¡ie cezarianå
• Hipoglicemie – cu eviden¡iere imediatå ¿i

prevenitå: precoce, severå, de scurtå duratå
(24-48 de ore), deseori asimptomaticå, legatå de
hiperinsulinismul reac¡ional

• Hipoglicemie
• Hiperbilirubinemie
• Malforma¡ii
• Complica¡ii obstetricale frecvente dacå na¿terea

se face pe cale joaså (distocia umerilor)

Hipertiroidia maternå
O maladie Basedow maternå poate antrena

tireotoxicozå neonatalå tranzitorie, chiar dacå ma-
ladia este veche sau vindecatå.

Hipertiroidia neonatalå este o maladie rarå, care
a servit ca sprijin teoriei imunologice a maladiei
Basedow. Ea este cauzatå de transferul transplacen-
tar al LATS (Long Acting Thyroid Stimulator). Mama
acestor nou-nåscu¡i nu este „în mod for¡at“ hiper-
tiroidianå, dar ea posedå LATS, care este transferat
fåtului. Rezultå o hipertiroidie foarte caracteristicå,
cu tahicardie, slåbire, exoftalmie, diaree ¿i gu¿å.

Pe plan paraclinic se remarcå: T4 este cel mai
frecvent crescutå, iar TSH este nedozabil. LATS
este prezent uneori în sângele nou-nåscutului, dis-
pårând progresiv cu globulinele de origine maternå.

Dacå mama ia antitiroidiene, semiologia hiper-
tiroidianå este întârziatå. În absen¡a terapiei, maladia
poate fi gravå, evoluând cåtre insuficien¡å cardiacå
severå. Tratamentul constå în: lugol, antitiroidiene
¿i mai ales betablocante (propranolol), care se opun
efectelor cardiovasculare ale hipertiroidiei.

Gu¿a ¿i hipotiroidia neonatalå
Insuficien¡a de secre¡ie tiroidianå amenin¡å nou-

nåscutul cu anomalii grave de dezvoltare cerebralå
¿i sechele mentale. Aceasta impune un diagnostic
extrem de precoce ¿i o terapie administratå, de
asemenea, precoce, pentru diminuarea riscului
neurologic.

În perioada neonatalå, semnele sunt extrem de
fruste. Uneori este vorba de un postmatur, cu o greu-
tate mai mare pentru înål¡imea sa ¿i o hernie om-
bilicalå, adesea prezentå. Dozarea TSH plasmatic
confirmå ipoteza de diagnostic: hipotiroidie

congenitalå cu eviden¡iere precoce. În primele luni
de via¡å apar semne mai clare: anorexie, constipa¡ie,
dificultå¡i la supt ¿i la înghi¡it, ulterior, retardul de
cre¿tere se eviden¡iazå ¿i se adaugå: infiltra¡ia
mucoaselor, cu limbå groaså, limbå mare ¿i ¡ipåt
rågu¿it, tegumente uscate, icter, adesea livedo,
apatie. Tabloul clinic se întrege¿te ¿i aspectul tipic
de mixedem se constituie.

Paraclinic se noteazå: anemie hipocromå, hipo-
sideremicå, hipercolesterolemie; T4 ¿i T3 sunt cu
valori scåzute ¿i TSH este foarte crescut.

Pe plan radiologic sunt prezente: întârziere a
vârstei osoase (absen¡a cuboidului, absen¡a epifi-
zelor femurale inferioare ¿i tibiale superioare).

Mai târziu se adaugå: disgenezii epifizare, densi-
ficarea scheletului evidentå la nivelul corticalei
oaselor lungi, a bazei craniului, bazinului ¿i verte-
brelor, deforma¡ii osoase (mai frecvent: aspectul „în
sabot“ al primelor 2 vertebre lombare). Examenul
izotopic are o valoare majorå în diagnosticul
etiologic. Scintigrafia cu techne¡ium este preferatå
de unii, dar prezintå imagini mai greu de interpretat
¿i mai pu¡in precise.

Maladia Adisson maternå
O maladie Adisson maternå nu are de obicei

consecin¡e neonatale, mama fiind echilibratå cu
doze substitutive de corticoizi.

Maladia Cushing sau tratamentul cu cortico-
steroizi la mamå

O insuficien¡å suprarenalå este excep¡ionalå,
cortizolul poate fi dozat în sângele din cordonul
ombilical.

Hiperparatiroidia maternå
Aceastå entitate prezintå un risc crescut de hipo-

calcemie; aceasta trebuie eviden¡iatå ¿i în cazul pre-
zen¡ei sale se va recomanda alimenta¡ia la sân a
nou-nåscutului.

Purpura trombocitopenicå idiopaticå maternå
Aceastå afec¡iune prezintå riscul de trombocito-

penie pasivå la nou-nåscut ¿i în intervalul 1-4 luni
de via¡å; riscul hemoragic este mic: pete¿iile ¿i
hematoamele produse de traumatismul na¿terii sunt
cele mai frecvente. Vor fi trata¡i numai copiii care
sângereazå prin exsanguinotransfuzie sau prin
transfuzii de plachete sanguine. Se va a¿tepta cå-
derea cordonului ombilical. Uneori, na¿terea prin
cezarianå poate fi recomandatå pentru reducerea
hazardului în momentul na¿terii.
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Miastenia maternå
Miastemia tranzitorie cu dificultå¡i respiratorii ¿i

hipotonie se întâlne¿te la 25% dintre nou-nåscu¡ii
mamelor cu miastenie. În aceste cazuri se indicå
supravegherea nou-nåscu¡ilor în centrul de îngrijiri
intensive. Tratamentul cu prostigminå, 0,1-0,2 mg
intramuscular sau subcutanat, la 6 ore, este reco-
mandat.

Hemoglobinozele materne (talasemia, drepa-
nocitoza)

În aceste entitå¡i se întâlnesc frecvent: mor¡i in
utero, hipotrofie ¿i prematuritate. Dacå copilul este,
el însu¿i purtåtor al tarei genetice, diagnosticul bio-
logic poate fi efectuat din primele zile de na¿tere
prin electroforeza hemoglobinei, uneori chiar in
utero. Semnele clinice – anemia ¿i infec¡ia – nu
sunt de temut în perioada neonatalå, ele fiind excep-
¡ionale înainte de vârsta de 3 luni.

Lupusul eritematos (LES)
Nou-nåscu¡ii mamelor cu LES prezintå mani-

feståri clinice neonatale: rash facial în „aripi de
fluture“, leucopenie, trombocitopenie. Aceste
semne sunt tranzitorii, nu solicitå nici un tratament,
dispar odatå cu eliminarea globulinelor materne res-
ponsabile.

La ace¿ti nou-nåscu¡i sunt descrise blocuri artrio-
ventriculare.

Mame drogate (LSD, heroinå, methadonå)
Intoxica¡ia maternå nu este întotdeauna cunoscutå;

trebuie så fie puså în discu¡ie când apar simptome
care nu au o cauzå determinatå. Astfel, o depresie
respiratorie ini¡ialå ¿i secundarå poate fi observatå
în cazul unui drogat. De asemenea, poate fi frec-
ventå o stare de hipotrofie de cauzå nedeterminatå,
precum ¿i un sindrom de sevraj, iritabilitate,
tulburåri de somn, diaree.

Medicamente diverse
O serie de medicamente (sedative ¿i tranchi-

lizante, medicamente care con¡in iod, anticonvul-
sivante, morfinice, neuroleptice) pot fi în cauzå,
situa¡ie care impune o anamnezå foarte amånun¡itå
în situa¡ia unui nou-nåscut cu manifeståri clinice
particulare (letargie ¿i hipotonie, sindrom de sevraj,
hemoragii, depresie respiratorie, hipotonie globalå,
tulburåri de con¿tien¡å, manifeståri clinice de tipul
gu¿å, hipotiroidie).

Alcoolismul matern
Alcoolismul matern poate fi responsabil de un

sindrom care asociazå: retard al cre¿terii intrauterine,

dismorfie cranio-facialå, malforma¡ii viscerale ¿i
debilitate mintalå.

IV. Traumatismele de la na¿tere (consecin¡e ale
dificultå¡ilor mecanice, complica¡ii cerebrale
excluse)

Plågi superficiale
În acest cadru se pot întâlni: abraziuni cutanate

dupå aplicare de forceps, plagå cutanatå dupå ce-
zarianå, plagå a pielii capului acoperitå cu pår prin
electrozii de monitorizare fetalå, uneori necesitatea
efectuårii unor suturi.

Cefalhematom (hemoragie subperiostalå)
Cel mai frecvent ¿i banal, cefalhematomul nu ne-

cesitå efectuarea sistematicå de radiografii, cu excep¡ia
cazurilor în care contextul este evident traumatic. De
obicei nu necesitå tratament. Punc¡ia evacuatoare este
indicatå în douå situa¡ii excep¡ionale: un icter care se
intensificå rapid sau un cefalhematom enorm inestetic
(Amiel Tison C, 1982).

Echimoze ¿i pete¿ii
Singura problemå a echimozelor ¿i pete¿iilor este

de ordin diagnostic. Uneori, diferen¡ierea este în-
greunatå de o cianozå, când topografia este facialå.
Nu se recomandå nici un tratament. In cazul temei
unui icter mai marcat decât în mod obi¿nuit, se reco-
mandå preven¡ia prin fototerapie.

Fracturi
Cea mai frecventå dintre fracturi este fractura cla-

viculei, care va fi cercetatå prin palpare. Nu necesitå
tratament. Mi¿cårile se vor face cu grijå ¿i cu
blânde¡e. Mai rar, fractura de humerus sau de femur
necesitå interven¡ia medicului ortoped. Fracturile
coloanei cervicale înso¡ite de paralizii prin leziuni
medulare necesitå consultul cu un neurochirurg.

Leziuni nervoase
Paralizia facialå este leziunea nervoaså cea mai

frecventå, cauzatå, cel mai adesea, prin aplicarea
de forceps; ea este benignå ¿i tranzitorie. Poate fi,
de asemenea, consecin¡å a unei compresiuni pre-
lungite pe bazin, în caz de oligoamnios, nu rarå la
dismaturi/hipotrofici.

Plexul brahial poate suferi elonga¡ie sau  smul-
gere în cursul unui travaliu dificil (pozi¡ia „¿ezut”
sau distocia umerilor); rådåcinile superioare sunt
cel mai frecvent afectate, atitudinea bra¡ului este
caracteristicå – în extensie ¿i rota¡ie internå – inac-
tivå. Este necesar avizul ortopedului ¿i suprave-
ghere. Recuperarea este regulå, smulgerile complete
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fiind excep¡ionale. Se va cerceta, printr-o radio-
grafie toracicå, o paralizie frenicå asociatå.

Traumatismul visceral
Hemoperitoneul neonatal este o complica¡ie

obstetricalå foarte rarå. Leziunile ficatului, mai rar
ale splinei, pot surveni în cursul na¿terii. Simpto-
mele sunt frecvent întârziate, în momentul ruperii
secundare a unui hematom subcapsular al ficatului;
se va acorda o aten¡ie deosebitå în prezen¡a unui
colaps brutal cu cre¿terea volumului abdomenului.
O laparotomie exploratorie permite så se evite ne-
cunoa¿terea unei rupturi a splinei. Se instituie o tera-
pie de urgen¡å: transfuzie sanguinå; supravegherea
tranzitului digestiv.

V. Varia¡ii patologice a unor particularitå¡i fiziologice
ale nou-nåscutului

Hipoglicemia
Defini¡ie: orice cifrå sub 0,20 g/l traduce pre-

zen¡a unei hipoglicemii. Este vorba de o defini¡ie
largå deoarece glicemia în perioada neonatalå este,
de obicei, destul de joaså ¿i destul de variabilå; mul¡i
copii pot deci så aibå o valoare a glicemiei foarte
joaså, tranzitorie. Cu toate acestea, nu trebuie a¿tep-
tat pentru a trata hipoglicemia, nici apari¡ia semnelor
clinice, nici unei cifre inferioare la 0,20 g/l.

Simptomele hipoglicemiei sunt foarte nume-
roase, nici unul înså nu este specific. Convulsiile ¿i
crizele de apnee sunt cele douå accidente grave;
ele pot fi legate de hipoglicemie situa¡ie în care
corec¡ia lor este imediatå, prin administrarea intra-
venoaså a glucozei.

Letargia, hipotonia sau, din contrå, agita¡ia ¿i
cloniile, transpira¡iile profuze, respira¡ia superficialå
se pot asocia hipoglicemiei. În mod invers, absen¡a
simptomelor poate så se asocieze cifrelor foarte joase
ale glicemiei. Utilizarea testului Dextrostix este
pre¡ioaså pentru a asocia rapid unele din aceste
simptome hipoglicemiei.

Circumstan¡ele de risc sunt mai importante de
cunoscut pentru preven¡ie decât simptomele însele.

Preven¡ie. Cunoa¿terea circumstan¡elor de risc
permite luarea de måsuri preventive imediat:
alimenta¡ie precoce, perfuzii cu glucozå 10% 80-
100 ml/kg/24 de ore, uneori peste aceste cifre, cu
control repetat prin efectuarea testului Dextrostix
¿i a microglicemiilor. Eficacitatea acestei preven¡ii
face, în prezent, hipoglicemia mai mult poten¡ialå
decât realå. Conduita este pu¡in diferitå dupå capi-
talul de risc ¿i deci în raport cu fizipatologia hipo-
glicemiei. La dismaturi/hipotrofici aportul de

glucozå ¿i aportul caloric global trebuie så fie foarte
crescut ¿i prelungit; hipoglicemia este adesea pre-
lungitå 2-3 zile; ea poate fi profundå ¿i så dureze
aproximativ o såptåmânå, necesitând un aport consi-
derabil de zahår pe 24 de ore. O perfuzie pentru
asigurarea unui debit constant este necesarå.
Aportul de glucide trebuie uneori så atingå 0,75-
0,80 g/kg/orå. La copilul unei mame diabetice sau
în caz de anasarcå, hipoglicemia este imediatå prin
hiperinsulinism. Dacå perfuzia de glucozå 10% nu
este suficientå sau este dificilå din punct de vedere
tehnic, poate fi utilizat glucagonul pe cale intramus-
cularå, în dozå de 0,3 mg/kg, eventual repetat de
2-3 ori în primele 24 de ore, cu o eficacitate remar-
cabilå.

Hipocalcemia
O hipocalcemie tranzitorie în cursul primelor zile

de via¡å este fiziologicå. Sub 80 mg/l hipocalcemia
trebuie tratatå. Semnele clinice sunt: hiperexcita-
bilitate neuromuscularå, cu convulsii, spasme visce-
rale, în special respiratorii, tahicardie ¿i insuficien¡å
cardiacå, cu unda T amplå ¿i ascu¡itå, ¿i alungirea
intervalului QT. Rarå la copilul alimentat la sân,
hipocalcemia este frecventå la hipotrofici/dismaturi
¿i la prematuri, la copilul unei mame diabetice, la
copilul mamelor hipercalcemice.

Tratament. Se recomandå perfuzie i.v. de glu-
conat de calciu, 2-3 ml/kg, solu¡ie 10%; aportul
crescut pe cale oralå. Supravegherea sistematicå ¿i
tratamentul preventiv sunt esen¡iale ¿i fac excep-
¡ionalå producerea de convulsii hipocalcemice.

Icterul
În primele 24 de ore de via¡å prezen¡a icterului

pune în discu¡ie o maladie hemoliticå (Rhesus sau
ABO) sau o septicemie materno-fetalå.

Dupå 24 de ore ¿i în special între a 2-a ¿i a 5-a zi
de via¡å, este vorba de un icter fiziologic datorat
unei insuficien¡e a glucuronoconjugårii. Dozarea
bilirubinei în sânge, efectuarea grupei sanguine
completeazå datele clinice. Fototerapia pentru limi-
tarea cre¿terii bilirubinei, fenobarbitalul, 1 cg/24 de
ore, per os, de 2 ori pe zi, pentru favorizarea glu-
curonoconjugårii prin induc¡ie enzimaticå, ¿i dis-
cutarea exsanguinotransfuziei, în raport cu concen-
tra¡iile crescute ale bilirubinei sanguine sunt må-
surile terapeutice care trebuie luate.

Maladia hemoragicå
O scådere ¿i o cre¿tere spontanå a factorilor

vitamino-K dependen¡i sunt fiziologice. Când
varia¡ia este exageratå, ea se poate asocia cu
hemoragii, în particular digestive; este vorba de
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maladia hemoragicå a nou-nåscutului. Un interval
liber de 24-48 de ore dupå na¿tere este foarte evo-
cator. Se efectueazå grupa sanguinå ¿i studiul crasei
sanguine; dacå pierderea de sânge pare mare se
efectueazå transfuzie de sânge; dacå studiul coagu-
lårii confirmå un deficit important, se administreazå
vitamina K1 i.v. sau i.m. (5-10 mg); se repetå trans-
fuzia de sânge, eventual, 12-24 ore mai târziu. Ad-
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