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REZUMAT
Obiective. Lucrarea de faţă are ca scop analiza factorilor de risc, a gradelor de severitate şi a complicaţiilor 
asociate hemoragiei intraventriculare. 
Material şi metodă. Studiul retrospectiv, pe o perioadă de 5 ani, analizează 514 cazuri de prematuri cu semne 
ecografi ce specifi ce de hemoragie intraventriculară trataţi în Clinica de Puericultură şi Neonatologie Timişoara.
Rezultate. Incidenţa bolii a variat indirect proporţional cu vârsta de gestaţie, fi ind mai crescută în rândul 
prematurilor VLBW şi ELBW. Principalii factori de risc incriminaţi au fost acidoza, sindromul de detresă 
respiratorie, hipoxia şi hipercarbia. Repartiţia cazurilor pe grade de severitate a fost următoarea: gradul I – 204 
cazuri (39,68%), gradul II – 142 cazuri (27,62%), gradul III – 91 cazuri (17,70%) şi gradul IV – 77 de cazuri 
(15%). Majoritatea cazurilor au fost asimptomatice, fi ind diagnosticate în urma efectuării de rutină a ecografi ei 
TF. 36% au avut evoluţie saltatorie, cu deteriorarea progresivă a statutului neurologic, alterarea tonusului 
muscular şi tulburări ale frecvenţei respiratorii. 21% au prezentat evoluţie catastrofală, cu bombarea fontanelei 
anterioare, dehiscienţa suturilor craniene, vărsături în jet, convulsii, postură de decerebrare şi perioade de 
apnee. Evoluţia la 6 luni a formaţiunilor hiperrefl ectogene a variat în funcţie de stadiul evolutiv al bolii, 28,9% 
dintre cazuri prezentând resorbtie completă, 35% chist în matricea germinală şi 25,87% ventriculomegalie.
Concluzii. Ecografi a transfontanelară a fost metoda de elecţie în stabilirea diagnosticului pozitiv. Ponderea mai 
mare a hemoragiei IV a fost întâlnită în rândul prematurilor VLBW şi ELBW, în rândul cărora au predominat 
formele severe de boală. Formele uşoare şi medii de boală au avut evoluţie bună, soldată în majoritatea 
cazurilor cu remisiunea parţială/completă a semnelor ecografi ce. Hidrocefalia obstructivă posthemoragică a 
fost cea mai frecventă complicaţie.
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STUDII CAZUISTICE

INTRODUCERE

Hemoragia intraventriculară (IV) reprezintă cea 
mai frecventă formă de hemoragie intracraniană, 
com plicaţie întâlnită cu preponderenţă în rândul 
nou-născuţilor prematur, în special la cei cu vârsta 
de gestaţie < 32 săptămâni şi greutate la naştere < 
1.500 g (1). Importanţa ei se datorează corelaţiei cu 
dezvoltarea neurodevelopmentală ulterioară a pre-
maturilor afectaţi. Incidenţa hemoragiei IV, invers 
proporţională cu vârsta de gestaţie (VG), a scăzut 
gradual în ultimele decenii, variind în prezent între 
15-25% în funcţie de centre (2). Factorii de risc, în 
afara prematurităţii, includ: asfi xia intrapartum (3), 
corioamniotita maternă (4), sindromul de detresă 

respiratorie (5), pneumotoraxul (6), neutropenia (7), 
hipoxemia, hipo/hipercapnia (8), acidoză severă (9), 
administrarea bolusurilor de bicarbonat (10), en-
tero colita necrozantă (11). Complicaţiile potenţiale, 
în special în cazul formelor severe de hemoragie 
IV, hidrocefalia obstructivă (12), leucomalacia pe-
ri ventriculară (13), infarctul hemoragic periven tri-
cular (14), paralizia cerebrală, (15), dizabilităţile de 
învăţare, tulburările de limbaj şi comportament (16), 
reprezintă cauze de morbiditate neonatală şi pedia-
trică, respectiv de sechelaritate şi de retard psiho-
motor. Ţinând cont de aceste complicaţii, se poate 
stabili prin criterii clinice standardizate şi inves ti-
gaţii specifi ce (ecografi e transfontanelară, electro-
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en cefalograma, computer tomografi e şi rezonanţă 
mag netică nucleară cerebrală) prognosticul pe ter-
men lung. În formele severe de afectare cerebrală 
prognosticul imediat al bolii, respectiv gradul de 
su pravieţuire, variază în funcţie de factorii de risc 
cumulaţi, de detresele vitale asociate şi de gradul 
de imaturitate cerebrală.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul a fost efectuat retrospectiv pe o perioadă 
de 5 ani (ianuarie 2007 – decembrie 2012) în Cli-
nica de Puericultură şi Neonatologie Timişoara. Au 
fost incluşi în studiu nou-născuţii prematuri care au 
prezentat semne ecografi ce specifi ce de hemoragie 
intraventriculară. Criteriile de excludere au fost: 
mal formaţiile cerebrale, bolile metabolice, infec ţiile 
sistemului nervos central şi sindroamele genetice. 
Metoda de elecţie pentru stabilirea diagnosticului a 
fost ecografi a transfontanelară, efectuată ca test 
screening. S-a utilizat sonda sectorială de 5 MHz, 
examinarea efectuându-se în dinamică.

REZULTATE

Lotul studiat a cuprins 514 cazuri dintr-un nu-
măr total de 3.017 nou-născuţi prematur în perioada 
2007-2012, incidenţa bolii fi ind de 17,03%. Inci-
denţa bolii a variat indirect proporţional cu vârsta 
de gestaţie, fi ind mai crescută în rândul prematurilor 
VLBW (very low birth weight) şi ELBW (extremely 
low birth weight): 64%, respectiv 78%. 

Factorii de risc incriminaţi au fost multipli, în 
14% dintre cazuri fi ind cert incriminaţi factori in-
trapartum (hipoxia acută la naştere, naşteri labo-
rioase, travaliu precipitat); factorii posnatali au in-
clus: acidoza, hipoxia, hipercarbia şi sindromul de 
detresă respiratorie.

63% dintre prematuri s-au născut pe cale naturală, 
47% prin cezariană. 

Prevalenţa hemoragiei intraventriculare a fost 
mai mare în rândul prematurilor VLBW – 64,21% 
şi ELBW – 78,5%, comparativ cu restul cazurilor 
(25,19%).

În ceea ce priveşte tabloul clinic, majoritatea ca-
zurilor au fost asimptomatice (43%), fi ind diagnos-
ticate în urma efectuării de rutină a ecografi ei TF. 
Un procent de 36% au avut evoluţie saltatorie, cu 
de teriorarea progresivă a statutului neurologic, al-
terarea tonusului muscular, tulburări ale frecvenţei 
respiratorii şi ale mişcărilor globilor oculari. Restul 
de 21% au prezentat un tablou clinic catastrofal, cu 
bombarea fontanelei anterioare, dehiscienţa suturi-
lor craniene, vărsături în jet, plafonarea privirii, nis -
ta gmus, mişcări de masticaţie, convulsii, postura de 
decerebrare, perioade de apnee şi tulburări de ritm 
cardiac.

GRAFICUL 1. Factori de risc ai hemoragiei 
intraventriculare întâlniţi în rândul prematurilor studiaţi

Vârsta de gestaţie medie a fost de 29,74 săptă-
mâni, greutatea medie la naştere a fost de 1.100 g. 

GRAFICUL 2. Evoluţia clinică 

Investigaţia paraclinică de elecţie a fost ecografi a 
transfontanelară, leziunile hemoragice având drept 
corespondent ultrasonografi c formaţiuni hiperrefl ec -
to gene la nivelul matricei germinale, în interiorul 
ven triculilor laterali, iar în formele severe de boală 
şi în parenchimul cerebral adiacent. 

FIGURA 1. ETF: hemoragie IV grad II/III  
(secţiune coronară medie) 
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În ceea ce priveşte repartiţia cazurilor pe grade 
de severitate, majoritatea prematurilor au prezentat 
semne ecografi ce de hemoragie grad I, respectiv II. 

• gradul I: resorbţie completă 46,52%, chist în 
matricea germinală 52,46%, ventriculo me ga-
lie moderată 1,02%; 

• gradul II: resorbţie completă 38,11%, chist în 
matricea germinală 34,59%, ventriculome ga-
lie uşoară 14,2%, medie 9,01%, severă 4,09%; 

• gradul III: chist în matricea germinală 26,21%, 
ventriculomegalie uşoară 11,3%, ventriculo-
me galie moderată 36,45%, severă 26,04%; 

• gradul IV: encefalomalacie multichistică 
20,01%, porencefalie 21,66%, ventriculome-
galie severă 58,33%.

FIGURA 2. ETF: hemoragie IV grad IV 
(secţiune coronară posterioară)

GRAFICUL 3. Repartiţia cazurilor pe grade de severitate

Cazurile cu hidrocefalie posthemoragică activă, 
care au necesitat montare de drenaj ventriculo-peri-
toneal (n = 48), au benefi ciat preoperator de inves-
tigaţii imagistice suplimentare: CT sau RMN cere-
bral.

Evoluţia la 6 luni a formaţiunilor hiperrefl ec-
togene specifi ce hemoragiei peri/intraventriculare a 
variat în funţie de stadiul evolutiv al bolii: 

FIGURA 3. 
CT cerebral – 
hemoragie IV 
grad IV 

FIGURA 4. 
CT cerebral – 
hemoragie IV 
grad IV 

GRAFICUL 4. Incidenţa complicaţiilor 
în rândul lotului studiat
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DISCUŢII

 În pofi da măsurilor profi lactice şi a progresului 
medicinei în ultimul deceniu, hemoragia intra ven-
tri culară rămâne o problemă serioasă, datorită spo-
ririi şanselor de supravieţuire ale prematurilor cu 
greutate extrem de mică, dar şi prin prisma seve ri-
tăţii şi a sechelelor pe care aceasta le implică. In-
cidenţa hemoragiei IV în rândul lotului studiat a 
fost relativ mică (17,03%) în comparaţie cu pro cen-
tele citate în literatură (15-25%). Dintre factorii de 
risc evidenţiaţi, ponderea cea mai mare au avut-o 
acidoza (valori ale ph-ului < 7,20), insufi cienţa res-
piratorie acută (SaO2 < 80%), convulsiile neonatale 
precoce, resuscitarea neonatală prelungită şi infuzia 
rapidă de bicarbonat. 

 Leziunea primară are originea la nivelul matricei 
germinale subependimare. Această zonă involutivă 
este sediul proliferării celulelor gliale şi neuronale 
între 23-32 săptămâni de sarcină, fi ind bogat vas cu-
larizată pentru a asigura aportul necesar de energie 
(17). Vasele din matricea germinativă au un suport 
glial defi citar (18), fi ind susceptibile la variaţiile de 
tensiune şi de fl ux cerebral (19). 

Prematurii au o capacitate redusă de autoreglare 
a circulaţiei cerebrale, care poate fi  alterată de as-
fi xia intrapartum, hipo/hipercarbie, hipovolemie, 
in fuzii volemice rapide şi de efectul hemodinamic 
al persistentei canalului arterial (20-22). Studii ne-
uro patologice susţin originea venoasă a hemoragiei 
intraventriculare (23); presiunea venoasă poate fi  
crescută prin compresiunea capului în timpul tra-
valiului (24), factori respiratorii, aspiraţie traheală 
(25), presiune inspiratorie de vârf (PIP) crescută 
(26). Riscul maxim de apariţie a hemoragiei este 
prezent în primele 3 zile de viaţă (27). 

Studii recente au demonstrat o corelaţie sem-
nifi cativă între administrarea transfuziilor cu masa 
eritrocitară (MER) în primele zile de viaţă şi apa-
riţia formelor severe de hemoragie IV. Acest lucru 
se datorează elasticităţii scăzute a eritrocitelor trans-
fuzate, care pot obstrua lumenul capilar, deter mi-
nând ruptura în amonte a peretelui capilar, cu o 
slabă organizare a membranei proteice (28-30). De 
asemenea, transfuziile repetate cu MER în prima 
săptămână de viaţă inhibă producţia eritropoetinei, 
important factor neuroprotector (31-32). Astfel, efor-
turile de reducere a necesităţii transfuziilor cu MER 
(clamparea uşor decalată a cordonului ombilical 
(33), „mulgerea“ cordonului ombilical (34), ad-
minis trarea de eritropoetină recombinată (35) pot 
scădea cu până 50% severitatea hemoragiei IV. În 
rândul nou-născuţilor evaluaţi în studiu, un procent 
de 7% a necesitat administrare de transfuzie cu 
MER în prima săptămână de viaţă.

Leziunile hemoragice de la nivelul matricei ger-
minale şi din interiorul ventriculilor cerebrali ne-
dilataţi (gr. I şi II de boală), deşi cu incidenţă mare 
(39, 68 şi respectiv 27,62%), au fost asimptomatice 
sau însoţite de simptomatologie discretă cu evoluţie 
imediată şi prognostic neurologic la distanţă bun.

Datorită acestui aspect se recomandă efectuarea 
screeningului ultrasonografi c la toţi prematurii cu 
vârsta de gestaţie < 30 săptămâni la vârsta de 7-14 
zile, cu repetarea ulterioară la 36-40 săptămâni 
vârsta postmenstruală (36). În lipsa simptomatolo-
giei de hipertensiune intracraniană sau a convulsiilor 
în rândul lotului studiat a fost efectuată prima eco-
grafi e transfontanelară între 3-7 zile de viaţă. 

Prevalenţa formelor severe de boală a fost ase-
mănătoare cu cea din literatură (25% pentru gradul 
III şi 15% pentru gradul IV de hemoragie intra ven-
tri culară). Aproape jumătate dintre cazurile anali-
zate modifi cările ecografi ce nu au avut corespondent 
clinic. Simptomatologia cazurilor cu evoluţie salta-
torie a avut debut subacut, pe parcursul a 1-3 zile, 
cu hipotonie, nistagmus, modifi cări ale posturii. Ta-
bloul clinic al celor cu evoluţie catastrofală a inclus 
tulburări respiratorii (crize de apnee, creşterea ne-
ce sarului de oxigen), convulsii, somnolenţă, postură 
de decerebrare, bombarea fontanelei anterioare, văr-
sături în jet, mişcări de protruzie a limbii şi de mas-
ti caţie, lipsa urmăririi cu privirea, hipotensiune, 
bra dicardie; aceste manifestări au asociat modifi cări 
paraclinice (scăderea bruscă a hemoglobinei/hema-
tocritului, modifi cări ale metabolismului glucozei). 
În cazurile asociate cu deteriorarea marcată a stării 
generale, leziunile hiperrefl ectogene mari din inte-
riorul ventriculilor laterali şi parenchimul cerebral 
au fost urmate de leziuni neuropatologice majore: 
encefalomalacie multichistică, porencefalie, atrofi e 
cerebrală şi hidrocefalie evolutivă. 

CONCLUZII

Ecografi a transfontanelară a fost metoda de elec-
ţie în stabilirea diagnosticului pozitiv. Incidenţa he-
moragiei peri/intraventriculare la lotul studiat a fost 
de 17,03%, ponderea mai mare fi ind în rândul pre-
ma turilor VLBW şi ELBW, la care au predominat 
formele severe de boală.

Deşi ultrasonografi a, ca metodă rapidă şi simplă 
de diagnostic, prezintă cert avantaje de diagnostic 
în acest tip de leziune cerebrală faţă de celelalte ti-
puri de investigaţii imagistice (acces rapid, posi bi-
litate de evaluare în dinamică, depistare rapidă a 
com  plicaţiilor, cost mult mai redus), în practica 
me  dicală curentă, RMN-ul cerebral sau CT-ul cere-
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bral se efectuează de rutină la cazurile care necesită 
montare de valva de drenaj ventriculo-peritoneal.

Formele uşoare şi medii de boală au avut o evo-
luţie bună, soldată în majoritatea cazurilor cu remi-
siunea parţială/completă a semnelor ecografi ce.

Hidrocefalia obstructivă posthemoragică a fost 
cea mai frecventă complicaţie întâlnită la pacienţii 
cu forme severe de boală, având o prevalenţă de 
58,33%.


