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REZUMAT
Obiective. Hemoragiile peri-intraventriculare (HPIV) pot determina la sugarii născuţi prematur diferite grade de 
re tard neuropsihomotor. Un studiu prospectiv efectuat în IOMC pe o perioadă de 4 ani (2009-2012), pe un lot 
de 160 prematuri, a urmărit prevalenţa gradelor de HPIV diagnosticate prin ecografi e transfontanelară (ETF), 
identifi carea factorilor de risc asociaţi şi a severităţii afectării neurologice la aceşti pacienţi prin urmărirea lor pe 
o perioadă de 12 luni. 
Material şi metodă. Pe perioada studiului, prematurii internaţi în IOMC au fost examinaţi sistematic prin ETF, 
printr-un protocol standardizat; aprecierea gradelor HPIV s-a efectuat conform clasifi cării Papile. Evaluarea 
neurologică a fost efectuată sistematic până la vârsta de 1 an. 
Rezultate. Cel mai frecvent înregistrate au fost HPIV I şi II – 45%, respectiv 37,5% din numărul total de pacienţi. 
HPIV gradul IV au reprezentat 4,4%. În HPIV grad I şi II afectarea neurologică a fost uşoară, această corelaţie 
având semnifi caţie statistică (p < 0,01) pentru ambele forme. Hemoragiile gradul III şi IV au fost asociate cu o 
evoluţie neurologică nefavorabilă, corelaţia între HPIV grad IV şi sechelele neurologice majore având 
semnifi caţie statistică (p < 0,01). 
Concluzii. ETF efectuată de rutină tuturor prematurilor permite diagnosticul precoce şi stadializarea HPIV, 
aprecierea evoluţiei neurologice cu instituirea precoce a tratamentului şi asigurarea consilierii adecvate.

Cuvinte cheie: prematur, ecografi e transfontanelară, hemoragie peri-intraventriculară, 
prognostic neurologic

STUDII CAZUISTICE

INTRODUCERE

Screening-ului prin ETF la prematur este impor-
tant datorită susceptibilităţii acestora pentru HPIV, 
majoritatea asimptomatice. Cazurile de HIPV se-
vere sunt de regulă simptomatice (convulsii sau 
alte semne neurologice). Screeningul ETF la pre-
maturi este astăzi universal recomandat datorită fi a-
bilităţii crescute, dar şi ratei mai reduse de depistare 
prin tomografi e computerizată (1,2).

Deşi progresele medicinei perinatale au redus 
semnifi cativ incidenţa globală a HPIV la prematuri 
(de la 50% în anii 1970 la 15-25% în prezent), 
aceas tă patologie rămâne încă o problemă majoră 
(3,4). Studii recente au evidenţiat scăderea inci-
denţei globale a HIPV şi a numărului de cazuri de 

leziuni parenchimatoase, însă prevalenţa sechelelor 
neurologice continuă să rămână crescută (5,6).

În România au fost publicate puţine studii referi-
toare la screeningul ETF la prematuri. Scopul stu-
diului a fost determinarea prevalenţei HPIV dece-
late prin ETF la prematurii internaţi în IOMC pe o 
perioadă de 4 ani, alături de evaluarea pe o perioadă 
de 12 luni a eventualelor sechele neurologice aso-
ciate hemoragiilor.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul prospectiv efectuat între 2009-2012 în 
Clinica I Pediatrie IOMC Bucureşti a inclus un lot 
de 160 de pacienţi diagnosticaţi cu HIPV, rezultaţi 
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în urma evaluării prin ETF a tuturor prematurilor 
in ter naţi în aceeaşi perioadă. Pacienţii au fost, de 
ase menea, urmăriţi neurologic timp de 12 luni. 
Con sim ţământul informat şi aprobarea Comitetului 
Etic au fost obţinute pentru toţi subiecţii înscrişi în 
studiu.

Au fost utilizate ecografele Aloka SSD 5500 şi 
GE Logiq 300, cu sonde dedicate examinării ETF 
cu frecvenţa 5-10 MHz. Examinările au fost efec-
tuate de către 2 medici specialişti pe baza unui pro-
tocol standardizat, constând din examinări în zilele 
3-8, 14-21 postnatal, apoi lunar în primele 3 luni şi 
ulterior la interval de 3 luni până la vârsta de 1 an. 
S-au efectuat secţiuni coronale şi sagitale multiple 
prin fontanela anterioară şi posterioară. Diagnosticul 
ETF s-a bazat pe clasifi carea Papile şi Volpe (7,8). 
Hemoragia gradul I este localizată la nivelul ma-
tricei germinale subependimale (Fig. 1). Hemoragia 
gradul II este extinsă la nivelul ventriculilor laterali, 
ocupând sub 50% din volumul acestora, fără dila ta-
ţia lor. Hemoragia gradul III ocupă peste 50% din 
vo lumul ventriculilor cu dilataţia acestora. Hemora-
gia gradul IV constă în sângerare în sistemul ventri-
cular şi în parenchim, secundar infarctelor venoase 
hemoragice (Fig. 2).

Datele obţinute au fost prelucrate statistic prin 
testul Chi Pătrat (Pearson Chi Square) pentru inde-
pendenţă. Testul a fost utilizat pentru a analiza in-
fl uenţa anumitor factori de risc (de ex. sexul, mediul 
de provenienţă, vârsta gestaţională – VG, greutatea 
la naştere – GN, scorul Apgar, modalitatea naşterii) 
asupra variabilelor ca HPIV sau severitatea seche-
le lor neurologice.

REZULTATE

Din totalul de 33.518 internări pe perioada de 4 
ani, 840 au fost prematuri (2,5%), dintre care 160 
de cazuri au fost diagnosticate cu HPIV (0,47%).

TABELUL 1. Caracteristicile demografi ce ale lotului de studiu

Caracteristi ci demografi ce
Număr cazuri/

valoare procentuală
Sex M/F 103 (64,4%)/57 (35,6%)
Modalitatea nașterii: vaginală/
cezariană

113 (70,6%)/ 47 (29,4%)

GN < 1.000 g
GN 1.000-1.500 g
GN 1.500-2.000 g
GN > 2.000 g

36 (22,5%)
38 (23,8%)
31 (19,4%)
55 (34,4%)

VG < 28 s
VG 28-32 s
VG 32-37 s

25 (15,6%)
60 (37,5%)
72 (45%)

Scor Apgar 8-10
Scor Apgar 5-7
Scor Apgar < 5

44 (32,4%)
58 (42,6%)
34 (25%)

HPIV Grad I
HPIV Grad
HPIV Grad III
HPIV Grad IV

72 (45%)
60 (37,5%)
21 (13,1%)

7 (4,4%)

Figura 1. ETF secţiune sagitală: material ecogen 
neomogen de formă ovalară situat în santul talamo-caudat. 
Ventricul lateral de dimensiuni normale. 
HIPV subependimală, gradul I

Examinarea neurologică efectuată de către ace-
laşi medic specialist în momentul diagnosticării 
HIPV şi la intervale de 3 luni până la vârsta de 1 an 
a stabilit 3 grade de afectare: uşoară, cu hipotonie 
axială frustă; moderată, cu hipotonie axială moderată 
şi severă, cu hipotonie generalizată, tulburare de 
coordonare motorie severă la vârsta < 6 luni şi 
encefalopatie cronică infantilă la vârsta > 6 luni. 

FIGURA 2. ETF secţiune coronală: distensia întregului 
sistem ventricular; frontal dreapta: cavitate porencefalică  
ce comunică cu ventriculul lateral. HIPV gradul IV 
intraventriculară şi parenchimatoasă
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Prevalenţa HPIV la prematuri în lotul studiat a 
fost de 18,68%, cu valori în scădere, de la 28,43% în 
primul an de studiu la 12,5% în ultimul an. Afectarea 
sexului masculin a fost preponderentă (64,4%), ală-
turi de naşterea pe cale vaginală (70,6%). Scorul 
Apgar la 1 minut < 7 a fost înregistrat în 67,6% 
din tre cazuri şi < 5 în 25% (Tabelul 1). 21,42% 
dintre formele severe de HPIV (gradul III şi IV) au 
avut scorul Apgar < 5 la 1 minut. În lotul studiat 
53,1% dintre pacienţi au avut VG < 32 săptămâni şi 
46,3% au avut GN < 1.500 g (Tabelul 1). HPIV I au 
repre zentat 45%, urmate ca frecvenţă de HIPV II 
cu 37,5% (Tabelul 2). Toate cazurile de HPIV IV 
(4,4%) avut prognostic neurologic nefavorabil, cu 
sechele neurologice severe, iar HIPV III (13,1%) 
au asociat prognostic neurologic sever în 11,1% 
dintre cazuri (Tabelul 3). Grupul cu sechele severe 
a avut VG < 32 săptămâni (66,6%), GN < 1.500 g 
(55,5%) şi scorul Apgar la 1 minut < 7 (42,85%). În 
acelaşi grup 11,1% au prezentat sindrom de detresă 
respiratorie, 44,4% au necesitat ventilaţie mecanică, 
22,2% au prezentat enterocolită ulceronecrotică şi 
66,6% au fost diagnosticaţi cu retinopatie de prema-
turitate, aceste corelaţii neavând însă semnifi caţie 
statistică.

TABELUL 2. Asocierea gradului de prematuritate cu 
severitatea HPIV 

VG HPIV grad I HPIV grad II
HPIV grad 

III
HPIV grad 

IV
< 28 s 6 (24%) 9 (36%) 8 (32%) 2 (8%)

28-31 s 27 (45%) 22 (36,7%) 8 (13,3%) 3 (5%)
32-37 s 38 (52,8%) 

p < 0,05
27 (37,5%) 5 (6,9%) 2 (2,8%)

TABELUL 3. Asocierea severităţii sechelelor neurologice 
cu gradul hemoragiei
Sechele 
neurologice

HPIV I HPIV II HPIV III HPIV IV

Ușoare 64 (51,2%) 
p < 0,05

53 (42,4%) 8 (6,4%) 0 (0,0%)

Severe 1 (11,1%) 2 (22,2%) 1 (11,1%) 5 (55,6%) 
p < 0,05

DISCUŢII

Obiectivul principal al studiului a fost deter-
minarea prevalenţei HPIV, identifi carea factorilor 
de risc, alături de urmărirea timp de 12 luni a dez-
voltării neuropsihice a prematurilor cu HPIV. Da-
tele din literatură arată incidenţe ale HPIV ce va-
riază în funcţie de studiu între 5-90% (7,8), cu 
va lori în scădere de la 50% în 1977 la 11,5% în 
1986 şi 5,5% în 1995 cu o scădere a incidenţei for-
melor severe de la 70% la 23% (9). Deşi lotul stu-
diat a fost relativ mic, incidenţa HPIV de 18,68% 

este în concordanţă cu datele din literatură. Majo-
ritatea studiilor arată o incidenţă mai mare a HPIV 
la sexul masculin şi la cei născuţi cu < 1.500 g, pe 
cale vaginală (5). Rezultatele noastre sunt concor-
dante cu cele din alte studii: incidenţa HPIV la pre-
maturii de sex masculin a fost de 1,8 ori mai mare 
faţă de sexul feminin, iar naşterea pe cale vaginală 
a fost de 2,4 ori mai frecventă faţă de naşterea prin 
operaţie cezariană (5). Hipoxia perinatală obiec-
tivată prin scorul Apgar este un factor determinant 
al HPIV, aşa cum o dovedesc numeroase studii 
(5,10). În lotul studiat scorul Apgar la 1 minut a 
fost < 7 în 67,6% din cazuri şi < 5 în 25% din ca-
zuri; 21,42% dintre formele severe de HPIV (gradul 
III şi IV) au avut scorul Apgar < 5 la 1 minut. Nu-
meroase studii demonstrează corelaţia stânsă între 
gradul de prematuritate şi riscul crescut de HPIV 
(11). O modalitate de a preveni defi citele neurolo-
gice la aceşti sugari este creşterea VG, scăzând 
astfel riscul HPIV şi al leucomalaciei periven tri-
culare (12). Incidenţa şi severitatea HPIV se co re-
lează invers proporţional cu VG, cât şi cu GN, fi ind 
întâlnită la 25-30% din pacienţii cu VG < 32 săp-
tămâni şi GN < 1.500 g (13). În lotul studiat 54,1% 
din pacienţi au avut VG < 32 săptămâni şi 46,3% au 
avut GN < 1.500 g. Severitatea HPIV a fost apreciată 
conform clasifi cării Papile şi Volpe în 4 grade, iar 
severitatea afectării neurologice a fost împărţită în 
forme uşoare-moderate (grad I şi II) şi forme severe 
(grad III şi IV). În lotul studiat 45% dintre pacienţi 
au fost diagnosticaţi cu HPIV grad I. Majoritatea 
datelor din literatură arată o valoare similară, în jur 
de 40%, cu o valoare mai mare în studiul efectuat 
de Kadri şi colab de 52,4% (14). Hemoragia I este 
de obicei descoperită întâmplător, fi ind în general 
asimptomatică. (10) Prognosticul favorabil este 
con  fi rmat de majoritatea studiilor (10,15). Studiul 
nostru a evidenţiat o corelaţie statistic semnifi cativă 
(p < 0,01) între HPIV I şi sechele neurologice ab-
sente minime. Pentru HPIV II s-a constatat o co-
relaţie semnifi cativă statistic (p < 0,01) cu prognos-
ticul neurologic favorabil pe perioada de 12 luni. 
Datele din literatură au arătat că HPIV I şi II pre-
zintă pe termen lung un impact uşor/moderat asupra 
dezvoltării neuromotorii şi cognitive (16).

Hemoragiile III şi IV asociază un prognostic 
neurologic sever cu defi cite majore (17). În lotul 
studiat toate cazurile de HPIV IV au avut prognostic 
nefavorabil, cu sechele neurologice severe, această 
corelaţie având semnifi caţie statistică (p < 0,01), iar 
hemoragiile de grad III au asociat prognostic neuro-
logic sever în 11,1% dintre cazuri. Studiile publicate 
au evidenţiat în cadrul HPIV III un procent de 10-
20% şi în cadrul HIPV IV un procent de 57-80% 
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dintre cazuri cu defi cite neurologice severe (5). În 
lotul examinat 66,6% dintre sugarii ce au avut o 
evoluţie marcată de apariţia unor sechele neuro lo-
gice severe au avut VG < 32 săptămâni, 55,5% au 
avut GN < 1.500 g şi 42,85% au avut scorul Apgar 
la 1 minut < 7, toate aceste date subliniind încă o 
dată importanţa prevenţiei prematurităţii, scăzând 
astfel multiplele complicaţii ale acesteia. O limitare 
a stu diului poate fi  lipsa de corelaţie cu semnifi caţie 
sta tis tică în cazul grupului cu prognostic neurologic 
sever cu detresă respiratorie, ventilaţie mecanică, 
en terocolita ulceronecrotică sau retinopatia de pre-
maturitate, cel mai probabil datorită dimensiunii 
mici a sublotului.

Nu există confl icte de interes.

CONCLUZII

Prematuritatea asociază un risc crescut de mor-
bi ditate şi mortalitate. Este importantă înţelegerea 

patogeniei leziunilor cerebrale la prematuri, în ve-
derea limitării sau chiar a evitării apariţiei acestora 
obţinându-se astfel îmbunătăţirea prognosticului 
ne urologic pe termen lung. Este cunoscut faptul că 
HPIV la prematuri nu asociază întotdeauna defi cite 
neurologice pe termen lung. Cu toate că lipsa trata-
mentului specifi c limitează într-o oarecare măsură 
importanţa screeningului prin ETF, acesta are o im-
portanţă deosebită în diagnosticul precoce şi stadia-
lizarea HPIV şi prin aceasta în instituirea măsurilor 
care să limiteze extensia hemoragiei. Prin acest stu-
diu am dorit să reamintim faptul că prematuritatea 
este o importantă problemă de sănătate, atât prin 
prisma mortalităţii asociate, cât şi a complicaţiilor 
pe termen scurt şi lung, una dintre cele mai reduta-   
bile fi ind hemoragia peri-intraventriculară.

 

 
 


