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REZUMAT 
Introducere. Atrezia de esofag (AE), însoţită adesea de fistulă traheo-esofagiană (FTE), este una dintre cele mai 
frecvente malformaţii de tub digestiv, în 50% dintre cazuri fiind asociată cu alte anomalii congenitale, sindroame sau 
asocieri de malformaţii. AE se întâlnește și în rândul pacienților cu sindrom Edwards, cu sindrom Down, cu sindrom 
Di George și cu sindrom Pierre Robin. Diagnosticarea ȋntârziatǎ a anomaliilor congenitale asociate AE conduce la 
creșterea morbiditǎții și a mortalitǎții, mai ales când sunt asociate două sau mai multe anomalii. 
Scopul studiului nostru constă în evidenţierea anomaliilor asociate AE şi în evaluarea impactului pe care acestea îl 
au asupra mortalităţii. 
Materiale şi metode. În studiul prezentat, am efectuat o analiză retrospectivă a nou-născuţilor internaţi în Secţia de 
Terapie Intensivă Neonatală a SCUC „Grigore Alexandrescu“, în perioada ianuarie 2013-decembrie 2018, cu diag-
nosticul de atrezie de esofag; am evaluat informaţiile demografice, manifestările clinice, rezultatele investigaţiilor 
ecografice şi radiologice.
Rezultate. Lotul examinat a cuprins un numar de 56 nou-născuţi având diagnosticul de atrezie de esofag. 31 dintre 
aceştia au fost băieţi, iar 22 de pacienţi au avut vârsta gestaţională cuprinsă între 32 şi 36 de săptămâni. 5 nou-
născuţi au provenit din sarcini gemelare. Anomalii asociate atreziei de esofag/FTE au fost semnalate la 35 de 
pacienţi, cele mai frecvente fiind anomaliile cardiace (identificate la 25 de nou-născuţi). Asocierea a 3 anomalii din 
spectrul VACTERL (defecte vertebrale, atrezie analǎ, defecte cardiace, fistulǎ traheoesofagianǎ, anomalii renale, 
anomalii ale membrelor) a fost semnalată la 11 nou-născuţi. Riscul estimat de deces a fost ușor mai crescut la sexul 
feminin și la pacienții proveniți din mediul urban. Decesul a survenit mai frecvent la vârste gestaționale din intervalul 
32-36 săptămâni, iar pacienţii care au prezentat anomalii ale membrelor au avut un risc estimat de deces de aproxi-
mativ 5 ori mai crescut (p = 0,043).
Concluzii. Atrezia de esofag reprezintǎ o patologie complexǎ atât prin malformațiile și sindroamele genetice care i
se pot asocia, cât și prin complicațiile care survin în evoluţie. Diagnosticarea antenatală a AE şi a anomaliilor asociate
şi îngrijirea pacienților cu atrezie de esofag de cǎtre echipe multidisciplinare reprezintǎ mǎsuri esențiale pentru a
evita subdiagnosticarea problemelor asociate.
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INTRODUCERE

Atrezia de esofag (AE), însoţită adesea de fistulă 
traheoesofagianǎ (FTE), are o incidenţă de 1 la 2.400 
pânǎ la 4.500 de nașteri, reprezentând una dintre cele 
mai frecvente malformații de tub digestiv (1,2); este 
raportată o incidenţă mai crescută la nou-născuţii pro-
veniţi din sarcini gemelare (3). Thomas Gibson a do-
cumentat în 1697 primul caz de AE (3), iar prima in-
tervenţie chirurgicalǎ a atreziei de esofag a fost 

efectuatǎ cu succes de cǎtre Cameron Haight în 1941 
(1,4). Preocuparea în ceea ce priveşte morbiditatea 
asociată AE şi calitatea vieţii pacienţilor este în creş-
tere, dat fiind faptul că progresele legate de tehnicile 
chirurgicale şi de tratamentul acordat în terapia inten-
sivă neonatală, alături de perfecţionarea tehnicilor de 
nuţritie, au dus la scăderea mortalităţii (1,5). Supra-
vieţuirea nou-născuţilor care nu asociază anomalii 
congenitale letale este de peste 90%. O rată crescută a 
mortalităţii este raportată în rândul pacienţilor născuţi 
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prematur, cu greutate mică la naştere, care dezvoltă 
sepsis, complicaţii respiratorii sau la care diagnosticul 
este stabilit cu întârziere (6).

În 50% dintre cazuri, AE se asociazǎ cu alte 
malformații – cardiace, gastrointestinale, urogenitale, 
musculoscheletale sau ale SNC –, uneori acestea fiind 
grupate în sindroame sau asocieri precum VACTERL 
(defecte vertebrale, atrezie analǎ, defecte cardiace, 
fistulǎ traheoesofagianǎ, anomalii renale, anomalii ale 
membrelor) sau CHARGE (coloboma, defecte cardia-
ce, atrezie choanalǎ, retard de creștere, anomalii geni-
tale, anomalii ale urechii) (3,7,8). Atrezia de esofag se 
întâlnește și în rândul pacienților cu sindrom Edwards, 
cu sindrom Down, cu sindrom Di George și cu sin-
drom Pierre Robin (2,8). Diagnosticarea ȋntârziatǎ a 
anomaliilor congenitale asociate AE conduce la 
creșterea morbiditǎții și a mortalitǎții (9), mai ales 
când sunt asociate două sau mai multe anomalii (10).

Scopul studiului nostru constă în evidenţierea ano-
maliilor asociate AE şi în evaluarea impactului pe 
care acestea îl au asupra mortalităţii. 

MATERIALE ŞI METODE

Am efectuat un studiu retrospectiv observaţional 
ce a inclus nou-născuţi internaţi în Secţia de Terapie 
Intensivă Neonatală a SCUC „Grigore Alexandrescu“ 
în perioada ianuarie 2013-decembrie 2018 cu dia-
gnosticul de atrezie de esofag. Au fost excluşi pacien-
ţii ale căror date nu au fost complete. Din sistemul 
informatic şi din arhiva spitalului au fost colectate 
date precum informaţii demografice, manifestări cli-
nice, evaluări ecografice şi radiologice, protocoale de 
tratament, complicaţii survenite pe durata spitalizării. 
Datele au fost prelucrate utilizând Microsoft® Excel 

(ver. 16.15) şi IBM® SPSS® Statistics (ver. 18). Dia-
gnosticarea anomaliilor asociate s-a efectuat prin exa-
men clinic, evaluări ecografice şi evaluări radiologice.

REZULTATE

Caracteristici generale

Lotul examinat a cuprins un numar de 56 nou-năs-
cuţi avand diagnosticul de atrezie de esofag. Au fost 
excluşi 6 pacienţi la care datele obţinute au fost in-
complete. În tabelul 1 am prezentat datele epidemio-
logice ale subiecţilor din studiu.

Tabel 1. Caracteristicile lotului de studiu

Parametru n %
Sex 
masculin
feminin 

31
25

55,4
44,6

Mediul de proveniență

urban
rural

33
23

58,9
41,1

Vârsta gestațională

< 28 săptămâni
28-31 săptămâni
32-36 săptămâni
> 36 săptămâni

1
3

22
24

2,0
6,0

44,0
48,0

Greutatea la naștere

AGA
SGA

49
7

87,5
12,5

Sarcină 

gemelară
unică

5
51

8,92
91,08

Deces

da
nu

13
43

23,2
76,8

Tabel 2. Asocieri VACTERL la pacienţii cu AE

Asocieri VACTERL – fistula traheo-esofagiană asociată cu Alte anomalii asociate
imperforație anală cu fistulă recto-vaginală+ DSA+
persistența VCS stângă + agenezie radius şi police stâng

coloboma

Hemivertebre toracale + dextrocardie + malformație membru inferior drept
Imperforație anală cu fistulă recto-vaginală + anevrism sept interatrial + hidronefroză rinichi 
drept

PCA + persistența VCS stângă + hidronefroză rinichi stâng
persistența VCS stângă + cavități cardiace drepte dilatate + hidronefroză rinichi stâng
Imperforație anală cu fistulă recto-vaginală + agenezie radius bilateral stenoză duodenală prin diafragm 

incomplet

Imperforație anală cu fistulă recto-vaginală + hidronefroză rinichi stâng + displazie multichistică 
rinichi drept + agenezie radius drept + agenezie cubitus stâng + rudimente de deget IV

persistența VCS stângă + hidronefroză rinichi stâng
Hemivertebra stângă L2 + DSA mezenter comun
Imperforație anală cu fistulă recto-vaginală + DSV
Imperforație anală cu fistulă recto-vaginală + DSA+ DSV
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31 dintre aceştia au fost băieţi, iar 33 au provenit 
din mediul urban. Peste 50% dintre copii au fost năs-
cuţi prematur: 22 au avut vârsta gestaţională (VG) cu-
prinsă între 32 şi 36 de săptămâni, iar unul a avut VG 
mai mică de 28 de săptămâni. Doar 7 nou-născuţi au 
avut greutatea la naştere mică pentru vârsta gestaţio-
nală. 5 pacienţi au provenit din sarcini gemelare. Un 
singur pacient a prezentat doar atrezie de esofag, fără 
FTE sau alte anomalii asociate, iar 35 au avut anoma-
lii asociate AE/FTE. 3 nou-născuţi au avut AE fără 
FTE, 51 au prezentat fistulă traheo-esofagiană la ca-
pătul distal, iar doi au avut fistula traheoesofagiană la 
ambele capete. Asocierea a 3 anomalii din spectrul 
VACTERL a fost semnalată la 11 nou-născuţi (19,6%), 
2 dintre aceştia fiind proveniţi din sarcini gemelare 
(tabel 2). 

Celelalte anomalii întâlnite sunt redate în tabelul 
3; cele mai frecvente au fost anomaliile cardiace (în-
tâlnite la 25 de pacienţi). 

Tabelul 3. Alte anomalii asociate AE (DSA)
n %

coloboma 1 1,8
trisomie 18 1 1,8
atrezie duoden 1 1,8
dextrocardie 2 3,6
tetralogie Fallot 1 1,8
alte anomalii cardiace
o DSA 5 
o DSV 4
o DSV+ DSA 1
o PCA 1
o DSA+ PCA 1
o anevrism SIA 1
o anevrism SIA+ DSA 2
o persistența VCS stângă 2 
o persistența VCS stângă + DSV 1 
o persistența VCS stângă + DSA 2 
o persistența VCS stângă + PCA 1
o persistența VCS stângă+ cavități cardiace drepte 

dilatate 1 

22 39,3

arteră ombilicală unică 2 3,6
arteră ombilicală unică și palatochizis 1 1,8
stenoză duodenală prin diafragm incomplet 1 1,8
mezenter comun 1 1,8
atrofie cerebrală şi cerebeloasă 1 1,8
traheomalacie congenitală 3 5,4
agenezie rinichi drept 3 5,4
agenezie rinichi stâng 2 3,6

Factori de prognostic
Aproape un sfert dintre pacienţi au decedat pe du-

rata primei spitalizări. Riscul estimat de deces a fost 
ușor mai crescut la sexul feminin (RR = 1,29; IC95%: 
0,70-2,38; p = 0,450) și la pacienții proveniți din me-
diul urban (RR = 1,12; IC95%: 0,42-2,98; p = 0,827). 
Decesul a survenit mai frecvent la vârste gestaționale 

din intervalul 32-36 săptămâni (69,2% vs. 35,1%), cu 
un risc relativ de peste 2 ori mai mare (RR = 2,29; 
IC95%: 1,28-4,09; 0,012). Pacienţii care au prezentat 
anomalii ale membrelor au avut un risc estimat de de-
ces de aproximativ 5 ori mai crescut (RR = 4,96; 
IC95%: 0,96-26,6; p = 0,043) (Tabel 4). Pacienții cu 
defecte vertebrale au avut un număr mediu de zile de 
spitalizare semnificativ mai crescut (30,75 vs. 13,50 
zile; p = 0,05).

Tabelul 4. Predictori ai mortalității la pacienţii cu atrezie 
de esofag

Parametri 
Deces

(n = 13)

Supravie-
țuire 

(n = 43) OR p RR IC95%

n % n %
Sex feminin 7 53,8 18 41,9 1,62 0,450 1,29 0,70-2,38
Mediu urban 8 61,5 25 58,1 1,15 0,827 1,12 0,42-2,98
VG 32-36 
săptămâni

9 69,2 13 35,1 5,19 0,012 2,29 1,28-4,09

AGA 11 84,6 38 88,4 0,72 0,725 0,79 0,22-2,83
Fistulă cap 
esofag distal

12 92,3 39 90,7 1,23 0,859 1,02 0,85-1,22

Defecte 
vertebrale

1 7,7 1 2,3 3,50 0,365 3,31 0,22-49,3

Anomalii 
cardiace

3 23,1 22 51,2 0,29 0,067 0,45 0,16-1,27

Anomalii 
anale

1 7,7 5 11,6 0,68 0,740 0,71 0,09-5,53

Anomalii 
renale

3 23,1 7 16,3 1,54 0,578 1,42 0,42-4,71

Anomalii 
membre

3 23,1 2 4,7 6,15 0,043 4,96 0,96-26,6

DISCUŢII

Identificarea pacienţilor care prezintă atrezie de 
esofag ± fistulă traheo-esofagiană asociată cu alte 
anomalii congenitale este importantă atât pentru sta-
bilirea conduitei terapeutice potrivite acestor copii, 
cât şi pentru consilierea pre şi postnatală a părinţilor. 
Existenţa asocierii VACTERL la pacienţii cu AE a 
fost corelată în literatură cu o rată mai crescută a mor-
talităţii. Raportările din literatură referitoare la asoci-
erea VACTERL şi la alte anomalii întalnite la copiii 
cu AE sunt efectuate pe baza experienţelor din centre 
unice, folosind criterii de raportare diferite, ceea ce 
face dificilă compararea cu alte studii (11).

În studiul prezentat, AE a avut o incidenţă mai 
mare la nou-născuţii de sex masculin şi la cei născuţi 
prematur, acest rezultat fiind în concordanţă cu datele 
raportate în literatură. Într-un studiu efectuat de Li 
WX şi colab. (6), care a vizat stabilirea unui sistem de 
punctaj pentru predicţia mortaltăţii la pacienţii cu AE, 
prematuritatea a reprezentat, de asemenea, factor de 
predicţie a mortalităţii (p < 0,003); nu a fost stabilită o 
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corelaţie între sexul pacienţilor şi mortalitate.
Atât preponderenţa anomaliilor congenitale asoci-

ate AE/TEF (35 de pacienţi din totalul de 56), cât şi 
preponderenţa anomaliilor cardiace (25 din 56) sunt 
concordante cu datele descrise în literatură, în studiul 
nostru nefiind evidenţiate însă corelaţii între anomali-
ile cardiace şi mortalitate. Acest fapt este explicat prin 
predominanţa, în lotul nostru de pacienţi, a anomalii-
lor cardiace fără impact hemodinamic major. 

Asocierea VACTERL a fost mai redusă compara-
tiv cu datele descrise în alte studii – 19,6% faţă de 
33,4%, valoare raportată de Lautz şi colab. într-un 
studiu care a cuprins 2.689 de copii diagnosticaţi cu 
AE (11). Raportat la acelaşi studiu, anomaliile spinale 
/ vertebrale au fost mult mai reduse – 0,03% (2 paci-
enţi cu hemivertebre în studiul nostru) faţă de 24,4% 
totalul anomaliilor spinale / vertebrale şi 5,2% pro-
centul celor diagnosticaţi cu hemivertebre. 

Anomalii din spectrul VACTERL s-au asociat cu 
risc crescut de deces – pacienţii care au prezentat ano-
malii ale membrelor au avut un risc estimat de deces 
de aproximativ 5 ori mai crescut (RR = 4,96; IC95%: 
0,96-26,6; p = 0,043) – şi cu număr de zile de spitali-
zare mai mare – copiii cu defecte vertebrale au avut 
un număr mediu de zile de spitalizare semnificativ 
mai crescut (30,75 vs. 13,50 zile; p = 0,05). 6 dintre 
cei 11 copii la care s-a observat această asociere au 
fost născuţi înainte de vârsta gestaţională de 37 de 
săptămâni. Rata decesului în rândul pacienţilor care 
au prezentat asocierea VACTERL a fost uşor mai 
mare comparativ cu cei la care nu s-a descris aceasta 

asociere (27% faţă de 22%); această informaţie cores-
punde, de asemenea, cu cele din literatură. 

Cercetarea de faţă are avantajul comunicării date-
lor dintr-un centru terţiar de chirurgie pediatrică, cu 
vastă experienţă în patologia chirurgicală a nou-năs-
cutului, iar rezultatele privind anomaliile asociate cu 
AE corespund literaturii de specialitate.

Una dintre limitările studiului este reprezentată de 
caracterul retrospectiv al acestuia, prin prelucrarea 
datelor din sistemul informatic şi din arhiva spitalu-
lui; în al doilea rând, numul mic de pacienţi incluşi în 
studiu a limitat, probabil, numărul malformaţiilor aso-
ciate. 

CONCLUZII

Atrezia de esofag reprezintǎ o patologie complexǎ 
atât prin malformațiile și sindroamele genetice care i 
se pot asocia, cât și prin complicațiile care survin în 
evoluţie. Diagnosticarea antenatală a AE şi a anomali-
ilor asociate şi îngrijirea pacienților cu atrezie de eso-
fag de cǎtre echipe multidisciplinare reprezintǎ mǎsuri 
esențiale pentru a evita subdiagnosticarea probleme-
lor asociate, pentru a reduce mortalitatea şi efectele 
nefavorabile ale complicațiilor și pentru a îmbunǎtǎți 
calitatea vieții acestor pacienți. Includerea copiilor cu 
atrezie de esofag / fistulă traheo-esofagianǎ în progra-
me naționale de evidențǎ și dezoltarea de protocoale 
care sǎ vizeze urmǎrirea clinicǎ și paraclinicǎ a aces-
tor pacienți reprezintǎ mǎsuri absolut necesare. 
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