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EDITORIAL 1

Adresă de corespondenţă:
Prof. Dr. Valeriu Popescu, Spitalul Clinic de Copii „Victor Gomoiu“, Bulevardul Basarabia, Nr. 21, Sector 2, Bucureşti

Utilizarea apei reci (gheţii) pentru stimularea 
respiraţiei la nou-născuţii cu asfi xie la naştere este 
o metodă veche, citată din secolul al XVII-lea (anul 
1697), dar abia în 1950 s-a descoperit explicaţia 
ştiinţifi că. Printre primii care au aplicat această me-
todă în mod ştiinţifi c au fost James Miller, din New 
Orleans, şi Bjorn Westin, din Stockholm, într-o 
serie de studii pe animale, demonstrând că răcirea 
rapidă în timpul asfi xiei a avut ca rezultat prelungirea 
supra vieţuirii ca urmare a efectului de ameliorare a 
echilibrului dintre necesarul de oxigen al creierului 
şi aport. Ulterior, în 1958 au efectuat un studiu 
clinic pe 10 cazuri de nou-născuţi la termen cu asfi -
xieri la naştere, cu scor Apgar 1, care nu au răspuns 
la metodele convenţionale de reanimare disponibile 
la acel moment. Nou-născuţii au fost introduşi într-o 
baie cu apă rece, cu scopul de a obţine rapid redu-
cerea temperaturii centrale.

După apariţia respiraţiei spontane sau dacă tem-
peratura retractală a coborât în jurul valorii de 27°C, 
răcirea s-a întrerupt.

Patru dintre ei au primit transfuzii cu sânge oxi-
ge nat. După ce s-a practicat uscarea tegumentelor, 
au fost lăsaţi să se reîncălzească spontan. Unul dintre 
subiecţi a decedat din cauza bolii membranelor hi-
liare. Ceilalţi 9 copii au supravieţuit, depăşind pe-
rioada în care temperatura centrală a scăzut la valori 
cuprinse între 23° şi 30°C şi perioade de apnee de 
8-179 minute. Zece ani mai târziu, nici unul dintre 
cei 9 copii nu prezenta defi cit motor sau paralizie 
cerebrală. 

Ulterior, Miller şi Weston au selectat dintr-un 
total de 4400 de naşteri 65 de cazuri care nu au 
răspuns la metodele uzuale de resuscitare şi le-au 
tratat în spitalul lor din Stockholm. Remarcabil 

pentru acea perioadă este faptul că 52 din 65 de 
copii au supravieţuit (9 dintre cei care au decedat 
au avut greutate foarte mică la naştere) şi că nici 
unul dintre supravieţuitori nu a dezvoltat paralizie 
cerebrală infantilă. Chiar şi după lansarea metodei 
de ventilaţie cu presiune pozitivă a nou-născuţilor 
cu asfi xie la naştere, Miller şi Westin în anii ’70 au 
continuat să atribuie un rol esenţial terapiei prin 
hipotermie, ca măsură adiţională cu rolul de a mi-
nimaliza riscul apariţiei leziunilor cerebrale. Studii 
de amploare mai mică au fost efectuate în California, 
Elveţia şi Finlanda. În ciuda experienţei acumulate, 
hipotermia, ca metodă terapeutică, nu a fost niciodată 
adoptată pe scară largă. 

În istoria medicinii clinice au fost situaţii în care 
o singură comunicare ştiinţifi că a infl uenţat gândirea 
unei generaţii. Este şi cazul comunicării lui 
Silverman şi a colaboratorilor săi, publicată într-un 
număr din Pediatrics din 1958, în care se susţinea 
că tratamentul prin hipotermie incumbă risc foarte 
mare de morbiditate (este ca o condamnare la 
moarte). Silverman raportează evoluţia a 182 de 
nou-născuţi prematuri, din care jumătate au stat în 
primele 5 zile de viaţă într-un incubator „hipotermic“ 
(cu temperatura medie de 28,9°C), iar restul într-un 
incubator „normotermic“ (cu temperatura medie de 
31,7°C). Rata supravieţuirii a fost de 68% pentru 
grupul „hipotermic“ şi de 83% pentru grupul „nor-
mo termic“. O analiză mai detaliată a demonstrat că 
în grupul „hipotermic“ majoritatea o deţineau nou-
născuţii cu greutatea la naştere <1000g. Diferenţele 
între ratele mortalităţii la nou-născuţii cu greutatea 
> 1500g au fost mici. În plus, vârsta nou-născuţilor 
„normotermici“ a fost semnifi cativ mai mare, ceea 
ce, de asemenea, putea infl uenţa şansa supravieţuirii.
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Comunicarea lui Silverman a reprezentat o 
„provocare“ în cursul cercetării termoreglării la 
nou-născuţi şi răsunetul ei pe plan clinic l-a consti-
tuit creşterea rigurozităţii controlului tem peraturii 
centrale la toţi nou-născuţii.

Cu toate că studiul a fost limitat la prematuri, 
concluzia sa potrivit căreia hipotermia era peri-
culoasă atât pentru nou-născuţii prematuri, cât şi 
pentru cei la termen a câştigat teren şi, drept urmare, 
hipotermia trebuia evitată cu orice preţ. Datorită 
caracterului axiomatic al acestei afi rmaţii, puţine 
studii ulterioare au mai „cutezat“ să abordeze relaţia 
dintre hipotermie şi mortalitatea neonatală. Un stu-
diu mai recent, din 1991, efectuat de Hazan şi cola-
boratori în Montreal a sugerat faptul că deşi exista 
o legătură între hipotermia nou-născuţilor în mo-
mentul admiterii lor în unitatea de terapie intensivă 
neonatală şi rata crescută a mortalităţii, nu s-a putut 
dovedi o relaţie de cauzalitate. Mulţi clinicieni pot 
furniza „statistici“ proprii privind lipsa de infl u-
enţare a ratei supravieţuirii copiilor expuşi în mod 
accidental la hipotermie severă. În contrast cu marii 
prematuri, nou-născuţii la termen au la dispoziţie o 
gamă mai largă de posibilităţi de adaptare la stress-
ul reprezentat de hipotermie. S-a demonstrat că în 
timpul expunerii la hipoxie răspunsul termogen 
normal la hipotermie este suprimat, parţial ca răs-
puns adaptativ la necesităţile metabolice reduse. În 
1958, Burnard şi Cross au demonstrat că nou-năs-
cuţii la care respiraţia spontană nu s-a instalat la 3 
minute de la naştere au avut valori mai reduse ale 
temperaturii rectale în primele 24 de ore de viaţă, 
comparativ cu nou-născuţii cu evoluţie normală.

Explicaţia efectelor benefi ce ale hipotermiei sus-
ţinute de Miller şi Westin a rămas neelucidată. Cu 
toate acestea, în ultima decadă, studii efectuate pe 
modele animale au demonstrat că reduceri mici ale 
temperaturii creierului după resuscitare la nou-
născuţi care au suferit injurii hipoxic-ischemice au 
efecte neuroprotectoare. În plus, hipotermia poate 
prelungi „fereastra terapeutică“ după expunerea la 
hipoxie-ischemie acută şi exercită o acţiune siner-
gică cu a altor măsuri terapeutice salvatoare ca, de 
exemplu, administrarea de antagnoşti ai amino-
acizilor excitatori. Din contră, temperatura cerebrală 
crescută creşte susceptibilitatea apariţiei leziunilor 
ischemice. Un interes particular este acordat stu-
diului epidemiologic recent din California care 
demonstrează o relaţie strânsă între infecţiile ma-
terne şi dezvoltare a paraliziei cerebrale la copiii cu 
greutatea la naştere peste 2500g. Febra peste 38°C 
survenită la mamă a fost asociată cu o creştere de 9 
ori a riscului apariţiei la copil a paraliziei cerebrale 
infantile de tip spastic aparent neexplicată. Febra la 

mamă poate fi  indicator al corioamniotitei; se presu-
pune că temperatura crescută a fătului este indicator 
al unei evoluţii nefavorabile prin creşterea vulnera-
bilităţii ţesutului nervos la variate tipuri de agresiuni 
a căror ţintă sunt celulele sistemului nervos.

Temperatura este o variabilă biologică importantă 
la nou-născuţii cu risc de producere a leziunilor is-
chemice. Expunerea creierului fătului şi nou-năs-
cutului la hipotermie este frecventă şi poate con-
tribui la producerea şi extinderea leziunilor 
ce re brale perinatale.

Reducerea „artifi cială“ a temperaturii cerebrale 
la nou-născuţi are un potenţial terapeutic evident. 
În opinia autorilor (a autorilor articolului, nu nea-
părat a Academiei Americane de Pediatrie şi a 
societăţilor sale), hiportemia este în prezent cea 
mai promiţătoare opţiune terapeutică, cu aplica-
bilitate clinică în tratamentul „eroic“ al encefalo-
patiei neonatale secundare asfi xiei perinatale.

Cu toate acestea, apar câteva semne de întrebare, 
momentan nerezolvate, al căror răspuns trebuie 
găsit înainte de demararea unor studii clinice ample. 
Dimensiunea „ferestrei“ terapeutice după resusci-
tare este necunoscută, dar se pare că nu depăşeşte 
2-6 ore, impunând identifi carea precoce a nou-
născuţilor cu indicaţie terapeutică. Durata optimă a 
tratamentului prin hipotermie nu a fost stabilită. 
Deşi o stare de hipotermie prelungită poate ameliora 
efectele neuroprotectoare, poate fi  urmată de 
creşterea frecvenţei efectelor adverse, cum ar fi : 
creşterea vâscozităţii sângelui, apariţia hemoragiei 
pulmonare şi reducerea contractilităţii cordului. Ră-
cirea selectivă a creierului prin utilizarea unui 
„capişon rece“ a fost experimentată la puii de porc 
şi la feţii de oaie.

Dacă se poate stabili un gradient de temperatură 
satisfăcător între creier şi trunchi, există şansa ca 
hipotermia selectivă să fi e efi cace, în condiţiile mi-
ni malizării riscului apariţiei efectelor adverse sis-
temice.

Analiza aprofundată a efectelor hipotermiei şi a 
altor măsuri terapeutice neconvenţionale presupune 
efectuarea unor studii largi, multicentrice, rando-
mizate. Până în acel stadiu, se impune efectuarea de 
studii preliminare de fezabilitate, în vederea elabo-
rării unui protocol adecvat. Colaborarea dintre cen-
trele de cercetare şi corelarea activităţilor lor este 
esen ţială, dacă se urmăreşte atingerea scopului 
propus iniţial de Miller şi Westin în urmă cu 40 de 
ani.

Nou-născutul la termen este echipat cu o serie 
de „mecanisme“ de minimalizare a efectelor ad-
verse induse de o hipotermie uşoară şi răspunde la 
o scădere a temperaturii centrale prin activarea 
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termogenezei, fără implicarea musculaturii (fără 
frisoane) ce determină reîncălzirea treptată pe par-
cursul primelor 24 de ore de viaţă. Când naşterea 
nu s-a produs în spital sau în condiţiile unor ţări 

mai puţin dezvoltate, hipotermia este aproape o 
regulă. Probabil nou-născuţii au nevoie de o tem-
peratură puţin mai scăzută după naştere.
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