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REZUMAT
Ventriculomegalia reprezintă dilatarea ventriculilor cerebrali peste 10 mm, fiind clasificată în uşoară sau „bor-
derline“ (10-12 mm), moderată (13-15 mm) şi severă (peste 15 mm). Incidenţa variază foarte mult în funcţie de 
tehnica utilizată şi de vârsta gestaţională. Locul de elecţie pentru măsurarea cea mai exactă a diametrului 
ventricular este la nivelul glomusului plexului coroid. RMN-ul este o altă metodă de evaluare a creierului fetal 
care permite, de asemenea, vizualizarea suprafeţei cerebrale. Ventriculomegalia unilaterală este cauzată de 
obstrucţia morfologică, fizică sau funcţională a orificiului Monro. Ventriculomegalia „borderline“ poate fi asocia-
tă cu anomalii cromozomiale, infecţii congenitale, accidente vasculare cerebrale sau hemoragie, precum şi cu 
alte anomalii extracerebrale. Factori care influenţează prognosticul copiilor diagnosticaţi cu ventriculomegalie 
uşoară sunt: sexul, vârsta gestaţională, dimensiunea ventriculilor, afectarea uni- sau bilaterală, ventriculomega-
lie bilaterală simetrică sau asimetrică, progresia ventriculomegaliei – probabil cel mai important factor al pro-
gnosticului, regresia ventriculomegaliei. Părinţii trebuie informaţi despre faptul că există limitări ultrasonografice 
în diferenţierea unei ventriculomegalii „borderline“ izolate şi ventriculomegalie asociată unor altor anomalii ocul-
te, care nu pot fi identificate iniţial în vederea luării unei decizii adecvate. Ecografia fetală de control este de 
preferat a se efectuat după aproximativ 1-2 săptămâni de la diagnosticul iniţial de „ventriculomegalie“.
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REFERATE GENERALE

DEFINIŢIE ŞI INCIDENŢĂ

Ventriculomegalia este o patologie congenitală, 
care constă în dilatarea ventriculilor cerebrali peste 
10 mm. În funcţie de gradul dilatării, aceasta se îm-
parte în ventriculomegalie uşoară, atunci când di-
mensiunea ventriculilor este între 10-15 mm şi ven-
triculomegalie severă, când aceasta depăşeşte 15 
mm (1-4). Referitor la definiţia ventriculomegaliei 
„borderline“, există studii şi date controversate, ast-
fel că anumiţi autori au considerat acest termen ca 
fiind un sinonim pentru ventriculomegalie uşoară 
(5), pe când alţii au concluzionat că aceasta ar trebui 
să se limiteze la o dimensiune ventriculară sub 12 
mm (6,7). Ulterior a fost introdus termenul de ven-
triculomegalie moderată, care presupune o lăţime a 
ventriculului între 13-15 mm (8). În ceea ce priveş-
te dimensiunea prag de la care trebuie considerată 
ventriculomegalie, Oggè et al consideră că aceasta 

ar trebui scăzută la 9,5 mm (9). În majoritatea cazu-
rilor, ventriculomegalia este o patologie izolată, 
dacă nu se decelează prin ultrasonografie alte mal-
formaţii asociate sau markeri de aneuploidie în mo-
mentul diagnosticului (3,5). Prin definiţie, acesta 
este un diagnostic temporar de excludere (10). 

Incidenţă

Incidenţa ventriculomegaliei raportată în litera-
tura de specialitate variază foarte mult, din cauza di-
ferenţelor de tehnică utilizată sau a vârstei gestaţio-
nale a feţilor incluşi în studiu. Astfel, cu cât vârsta 
gestaţională e mai mare, cu atât şi prevalenţa ven-
triculomegaliei va fi mai mare. Două studii efectu-
ate pe populaţii cu risc scăzut au raportat o inciden-
ţă de 1:50, respectiv 1:1.600 (11,12). Pe de altă 
parte, studii ulterioare au indicat incidenţe de sub 
1% pentru ventriculomegalia uşoară, astfel: 0,07% 
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(13), 0,15% (14) sau chiar 0,88% (15). Oricum, în 
majoritatea studiilor, din cauza dificultăţilor tehni-
ce, ventriculomegalia a fost diagnosticată doar prin 
măsurarea diametrului ventricului lateral distal de 
transductor (10). Ecografia craniană fetală include 
obligatoriu evaluarea ventriculului lateral (16).

Măsurători ultrasonografice ale ventriculilor 
laterali cerebrali fetali

Limitările tehnologice ale aparatelor de ultraso-
nografie existente în diverse centre medicale pot 
duce la un exces al diagnosticului fals-pozitiv. Ast-
fel, ca în cazul multor examinări, medicul evaluea-
ză doar emisfera distală de transductor, ceea ce 
duce la pierderea de informaţii valoroase asupra 
emisferei proximale şi a asimetriei cerebrale. Setă-
rile ecografului utilizat sunt foarte importante, ast-
fel că un contrast prea puternic poate duce la supra-
estimarea diagnosticului de ventriculomegalie. 
Frecvenţa pentru evaluările de bază ale creierului 
fetal sunt de 3,5-5 MHz, în scanarea abdominală, 
însă frecvenţele de 5-10 MHz utilizate în cazul de-
pistării unor anomalii, oferă o rezoluţie mai bună. 
Locul de elecţie pentru măsurarea cea mai exactă a 
diametrului transvers al atriului ventricular este la 
nivelul glomusului plexului coroid (17,18). Există, 
de asemenea, o diferenţă a măsurătorilor în funcţie 
de sex, astfel că ventriculii laterali au dimensiuni 
uşor mai mari, dar semnificativ statistice, în cazul 
sexului masculin comparativ cu cel feminin (12,19). 
Dacă în cazul valorilor normale ale ventriculilor la-
terali în trimestrul 3 de sarcină există multe contro-
verse, în cazul trimestrului 2 de sarcină s-a ajuns la 
un consens, şi anume o valoare medie de aproxima-
tiv 7 mm, cu o deviaţie standard de 1 mm (11,12,19). 
Guibad et al au propus o standardizare a locului de 
elecţie pentru măsurarea ventriculului lateral, şi 
anume în secţiunea cu cavum septum pellucidum şi 
triunghiul în formă de „V“ plin cu lichid al cisternei 
magna (20). Ulterior, ISUOG a emis recomandările 
minime necesare pentru evaluarea anatomiei fetale 
în trimestrul 2 de sarcină referitoare la aspectul 
ventriculilor (21). Astfel, abordarea multiplanară 
este cea recomandată în cazul suspiciunii unei ano-
malii a sistemului nervos central. Abordul transva-
ginal cu rezoluţie înaltă oferă cele mai bune detalii 
atunci când fătul este în poziţie cefalică. Măsurarea 
recomandată de ghidul ISUOG, în atriu, la glomus, 
este reprodusă în Fig. 5. 

RMN-ul creierului fetal este o altă metodă de 
evaluare a sistemului nervos central fetal, care adu-
ce informaţii suplimentare faţă de ultrasonografie 
în anumite cazuri. Avantajul acestei examinări este 
că permite, de asemenea, evaluarea suprafeţei cere-

brale fetale şi este de preferat a fi efectuată în tri-
mestrul 3 de sarcină, între săptămânile 30-32 de 
gestaţie (22-29). 

INCERTITUDINI DE DIAGNOSTIC

Progresia dilatării ventriculare
Studiile sugerează că riscul de progresie a dila-

tării ventriculare după diagnosticul iniţial este de 
11-15,7%, cu asocierea ulterioară a depistării altor 
anomalii fetale, care nu au fost identificate iniţial 
(10,30). 

FIGURA 1. Ventriculomegalie „borderline“ bilaterală la 19 
săptămâni gestaţionale 

FIGURA 2. Acelaşi făt, la 21 de săptămâni gestaţionale, cu 
progresia ventriculomegaliei

Asimetrie sau ventriculomegalie? 

Asimetria ventriculilor laterali a fost raportată în 
cazul feţilor şi nou-născuţilor fără patologie cere-
brală (31,32). Un anumit grad de asimetrie a ventri-
culilor laterali a fost descris la creierul fetal, detec-
tabil in utero, însă cu evoluţie ulterioară normală 
(33-35). În concluzie, asimetria ventriculilor late-
rali nu este echivalentă cu ventriculomegalia.

Ventriculomegalie uni- sau bilaterală? 

Într-un studiu efectuat pe 101 feţi diagnosticaţi 
în viaţa intrauterină cu ventriculomegalie uşoară, 
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evaluând ambele emisfere cerebrale, Falip et al au 
identificat o incidenţă a ventriculomegaliei unilate-
rale de 60% (36), în timp ce Boito et al au demon-
strat o frecvenţă relativ identică a ventriculomega-
liei uni- sau bilaterale în al doilea trimestru de 
sarcină (26). 

ETIOLOGIE

Ventriculomegalia unilaterală reprezintă dilata-
rea progresivă a unui singur ventricul lateral din 
cauza unei perturbări circulatorii a lichidului cefa-
lo-rahidian. Cea mai frecventă cauză a acestei per-
turbări este reprezentată de obstrucţia foramen 
Monro. Atrezia congenitală este o altă cauză. Ob-
strucţia morfologică a acestui orificiu poate fi cau-
zată de hemoragie, gliom sau anomalii vasculare, 
pe când obstrucţia fizică a acestui orificiu poate fi 
datorată infecţiilor sau traumatismelor. A fost de-
scrisă, de asemenea, şi obstrucţia funcţională după 
ventriculostomie din cauza acţiunii valvei într-un 
singur sens (37). 

Ventriculomegalia „borderline“ poate fi asociată 
cu anomalii cromozomiale, infecţii congenitale, ac-
cidente vasculare cerebrale sau hemoragie, precum 
şi cu alte anomalii extracerebrale (10,11,14). Ast-
fel, infecţiile congenitale, precum cele cauzate de 
toxoplasmă, citomegalovirus şi rubeolă pot fi aso-
ciate cu ventriculomegalia uşoară. Mai multe studii 
au demonstrat că ventriculomegalia „borderline“ 
este prezentă în aproximativ 18% dintre cazurile 
diagnosticate cu infecţie cu cytomegalovirus (38-
41). Trombocitopenia feto-neonatală autoimună, 
deşi prezintă o incidenţă scăzută, poate duce la he-
moragie intracraniană, apoi porencefalie şi ventri-
culomegalie diagnosticată pre- sau postnatal (42-
48). Macrocefalia poate fi, de asemenea, asociată 
cu ventriculomegalia „borderline“ (49). 

FIGURA 5. Macrocefalie la 31 de săptămâni gestaţionale, 
cu circumferinţa craniană mai mare cu 2 deviaţii standard. 
Măsurarea ventriculului lateral în atriu, la glomus, de 
11,6 mm

EVOLUŢIE NEONATALĂ ŞI PROGNOSTIC

Incidenţa retardului în dezvoltarea neurologică 
ulterioară a feţilor şi nou-născuţilor diagnosticaţi 
cu ventriculomegalie uşoară variază foarte mult, 
însă Melchiorre et al raportează în review-ul său o 
incidenţă de aproximativ 11% şi concluzionează că 
nu există date clare care să sugereze o rată crescută 
a tulburărilor neuropsihiatrice, precum autism, 
ADHD, probleme de memorare sau schizofrenie la 
copiii diagnosticaţi prenatal cu ventriculomegalie 
uşoară izolată (10). De asemenea, Beeghly et al su-
gerează că gradul ventriculomegaliei nu este asoci-
at cu dezvoltarea postnatală ulterioară, însă funcţia 
motorie este mai întârziată decât cea cognitivă sau 
adaptativă la vârsta de 2 ani (50). Pe de altă parte, 
într-un alt studiu a fost identificată o asociere pozi-
tivă între retardul neurologic şi gradul dilatării ven-
triculilor laterali (51). Cu toate acestea, într-un stu-
diu longitudinal, a fost demonstrat că dezvoltarea 
neurologică între 18 luni şi 10 ani este normală în 
cazul feţilor şi nou-născuţilor diagnosticaţi cu ven-
triculomegalie „borderline“ (8,52). 

FIGURA 3. Acelaşi făt, la 21 de săptămâni gestaţionale, cu 
ventriculomegalie progresivă, abord transvaginal

FIGURA 4. Ventriculomegalie moderată, la 21 de 
săptămâni gestaţionale
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Factori care influenţează prognosticul. Au fost 
descrişi anumiţi factori cu rol asupra prognosticului 
copiilor diagnosticaţi cu ventriculomegalie uşoară, 
şi anume: sexul (10,36), vârsta gestaţională (53,54), 
dimensiunea ventriculilor (3,5,7,8,30,39), afectarea 
uni- sau bilaterală (8,13,30,37), ventriculomegalie 
bilaterală simetrică sau asimetrică (8,30,36), pro-
gresia ventriculomegaliei – probabil cel mai impor-
tant factor al prognosticului 10), regresia ventricu-
lomegaliei (54,55). 

Ventriculomegalie „borderline“ – follow-up
Conform recomandărilor franceze ale „High 

Authority of Health regarding the management of 
fetal cerebral ventriculomegaly“, intervalul minim 
înainte de a efectua o ecografie fetală de control 
după o evaluare iniţială detaliată ar trebui să fie de 
două săptămâni (56), însă din experienţa noastră, 
considerăm că evaluarea ecografică de control ar 
trebui să fie la o săptămână după diagnostic. 

Consiliere medicală în cazul cuplului cu făt 
diagnosticat cu ventriculomegalie „borderline“

În ciuda lipsei unor dovezi clare, retardul ulteri-
or în dezvoltarea neurologică a feţilor şi nou-născu-
ţilor diagnosticaţi cu ventriculomegalie trebuie luat 
în considerare întotdeauna. Astfel, părinţii trebuie 
informaţi despre faptul că există limitări ultrasono-
grafice în diferenţierea unei ventriculomegalii 
„borderline“ izolate şi ventriculomegalie asociată 
unor altor anomalii oculte, care nu pot fi identifica-
te iniţial. Efectuarea unei rezonanţe magnetice nu-
cleare RMN fetal este preferabilă dacă se suspicio-
nează şi alte anomalii cerebrale. În funcţie de alţi 
factori de prognostic nefavorabil asociaţi, decizia 
unui avort terapeutic trebuie luată în considerare. 

Vârsta gestaţională a diagnosticului joacă un rol 
decisiv în prognostic, investigaţii, evoluţie, consili-
ere şi decizie. Diagnosticul intrauterin sau chiar 
suspiciunea de ventriculomegalie „borderline“ tre-
buie confirmată şi evaluată ulterior de către un pe-
diatru, la aproximativ 6-7 săptămâni după naştere. 
În cazul în care se depistează sindroame genetice 
asociate ventriculomegaliei, sfatul genetic este ne-
cesar în cazul sarcinilor ulterioare.

CONCLUZII

Evaluarea ecografică a ventriculilor cerebrali se 
efectuează de rutină la morfologiile fetale din al 
doilea şi al treilea trimestru de sarcină. Ventriculo-
megalia „borderline“ presupune o dimensiune a 
ventriculilor între 10-12 mm. În cazurile în care 
este posibil şi există indicaţie, RMN-ul fetal trebu-
ie, de asemenea, luat în considerare, precum şi ana-
liza morfologică cromozomială. Testarea serologică 
pentru toxoplasmă şi citomegalovirus, precum şi 
titrarea anticorpilor ani-antigeni trombocitari tre-
buie, efectuate în cazul identificării unei hemoragii 
fetale cerebrale. Retardul neurologic în cazul feţi-
lor şi copiilor diagnosticaţi cu ventriculomegalie 
„borderline“ este prezent în aproximativ 11% din-
tre cazuri, însă cu variaţii largi. Factorii cei mai im-
portanţi care influenţează prognosticul unei ventri-
culomegalii „borderline“ izolate sunt: asocierea 
altor anomalii evidenţiate după momentul diagnos-
ticului iniţial, anomalii cromozomiale, infecţii, 
trombocitopenie fetală autoimună, precum şi pro-
gresia dilatării ventriculare. Prin urmare, monitori-
zarea ecografică şi/sau RMN-ul sunt elemente che-
ie în evaluarea feţilor diagnosticaţi cu ventriculo-
megalie.


