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REZUMAT 
Introducere. Malformaţiile cardiace congenitale reprezintă un defect în structura inimii sau a vaselor mari care este 
prezent la naştere. Semnele şi simptomele depind de tipul specific de defect. Cauza unui defect cardiac congenital 
este adesea necunoscută, dar rămân cele mai frecvente malformaţii congenitale la nou-născuţi şi sugari, cu un rol 
major în morbiditatea şi mortalitatea neonatală precoce şi târzie. 
Material şi metode. Studiul a fost realizat în cadrul Departamentului de Neonatologie Prematuri, în colaborare cu 
Departamentul de Cardiologie Pediatrică, de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu“ din Timişoara, 
într-o perioadă de 3 ani (2015-2018). Au fost 70 de pacienţi incluşi în studiu, care au prezentat malformaţii cardiace 
congenitale diagnosticate clinic, prin ecografie şi angio-CT. 
Rezultate. Incidenţa malformaţiilor cardiace în unitatea noastră a fost de 2,11%. Cele mai frecvente semne clinice 
întâlnite la pacienţii cu boli cardiace congenitale au fost dispneea asociată cu cianoză, murmur sistolic şi oscilaţii ale 
saturaţiei de oxigen (SaO2). A fost, de asemenea, detectată prezenţa factorilor teratogeni cu posibilă implicaţie în 
malformaţii congenitale ale inimii in timpul sarcinii. Au fost 12 cazuri care au implicat sindroame genetice, sindromul 
Down având cea mai mare prevalenţă. Din cauza complexităţii malformaţiei cardiace din grupul studiat, 11 pacienţi 
au decedat (15,71%). 
Concluzii. Malformaţiile cardiovasculare congenitale sunt o problemă de sănătate publică. În evaluarea unui nou-
născut cu patologie cardiacă, ar trebui să fie implicaţi obstetricieni, neonatologi, anestezişti, cardiologi pediatri, chi-
rurgi cardiovasculari pediatri, geneticieni, cu scopul comun de a preveni, diagnostica, monitoriza şi trata anomaliile 
cardiace congenitale.

Cuvinte cheie: malformaţie cardiacă congenitală, nou-născut, ecocardiografie

Ref: Ro J Pediatr. 2020;69(3) 
DOI: 10.37897/RJP.2020.3.4

INTRODUCERE

Malformaţiile cardiace congenitale (MCC) rămân 
în continuare cele mai frecvente afecţiuni congenitale 
la nou-născuţi şi sugari, cu rol major în morbiditatea 
şi mortalitatea neonatală precoce şi tardivă.

Cauza rămâne adesea necunoscută, dar factori im-
portanţi de risc precum infecţiile congenitale, consu-
mul de tutun şi alcool, obezitatea, consangvinitatea se 
regăsesc la gravidă. Unele boli genetice precum sin-
dromul Down, sindromul Turner şi sindromul Marfan 
pot asocia malformaţii cardiace.

Semnele şi simptomele depind de tipul malforma-
ţiei, nou-născuţii putând fi asimptomatici, să prezinte 
simptome minore şi nespecifice sau să fie severe, pu-
nând viaţa în pericol. În toate cazurile, sunt necesare 
investigaţii suplimentare pentru a ajunge la diagnostic 
şi a stabili conduita optimă de urmat. 

Progresele importante în medicină au condus la 
îmbunătăţirea ratei de supravieţuire în special prin 
utilitatea ecocardiografiei cu măsurători ale fluxului 
color Doppler. Computertomografia, RMN-ul, angio-
CT şi angio-RMN au făcut posibilă diagnosticarea 
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leziunilor asimptomatice, minore şi chiar fără mur-
mur. Evoluţia chirurgiei cardiovasculare reprezintă o 
altă componentă majoră în creşterea supravieţuirii 
nou-născuţilor cu MCC, astfel, tot mai mulţi pacienţi 
cu MCC ajung la maturitate, formând o populaţie ce 
necesită o permanentă supraveghere medicală multi-
disciplinară.

OBIECTIVE

Autorii şi-au propus să analizeze incidenţa, evolu-
ţia şi complicaţiile malformaţiilor cardiace complexe 
ca factori de risc ai mortalităţii neonatale.

MATERIAL ŞI METODĂ

S-a efectuat un studiu retrospectiv pe o perioadă de 
3 ani (01.01.2015-31.12.2018), pe un lot de pacienţi 
din Clinica de Neonatologie – Prematuri a Spitalului 
Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu“ din 
Timişoara, în studiu fiind incluşi 70 de pacienţii inter-
naţi cu diagnosticul de malformaţie cardiacă congeni-
tală.

Lotul ţintă a fost format din copii spitalizaţi cu vâr-
ste cuprinse între 0 şi 6 luni, care au prezentat semne 
clinice de boală cardiacă congenitală, investigaţii 
imagistice specifice pentru afectare cardiacă congeni-
tală. Menţionăm faptul că diagnosticul de MCC s-a 
stabilit pe baza unui protocol de colaborare cu secţia 
de Cardiologie Pediatrică.

Variabilele incluse pentru analiză au fost vârsta de 
gestaţie, greutatea la naştere, sexul, sindroame mal-
formative asociate, complicaţiile apărute în evoluţie 
(insuficienţă cardio-respiratorie, endocardită, hiper-
tensiune pulmonară, hemoragie pulmonară, deces).

S-a propus stabilirea frecvenţei malformaţiilor 
congenitale cardiovasculare la copil în funcţie de vâr-
sta maternă, factori teratogeni (boli materne, consu-
mul de droguri sau medicamente pe parcursul sarcinii, 
infecţii virale).

REZULTATE 

Pe perioada celor 3 ani, dintre cei 3.316 pacienţi 
internaţi în secţie, 70 au fost diagnosticaţi cu malfor-
maţie cardiacă congenitală, incidenţa malformaţiilor 
cardiace în unitatea noastră fiind de 2,11%.

Vârsta medie a mamelor a fost de 28,5 ani. Dintre 
acestea, peste vârsta de 35 de ani au fost 8 cazuri 
(11,42%). Vârsta de gestaţie medie a fost de 37 de 
săptămâni. În lotul studiat, 38 de nou-născuţi au fost 
la termen, 19 nou-născuţi au fost prematuri (VG 32-
36 săptămâni), iar 13 cazuri au fost la termen cu re-
stricţie de creştere intrauterină. Greutatea medie la 

naştere a fost de 2.455,6 g. Repartiţia pe sexe a evi-
denţiat o uşoară predominanţă a sexului masculin: 
57,2% băieţi vs. 42,8% fete (tabel 1).

TABEL 1. Caracteristici ale lotului studiat (n = 70 pacienţi)
Variabile 
Vârsta mamei în ani (medie/min-max) 28,5 (18-40)
Vârsta de gestaţie în săptămâni 37 (32-40)
Repartiţia în funcţie de VG – n (%)
Nou-născuţi la termen (AGA)
Nou-născuţi prematuri
Nou-născuţi la temen cu RCIU

38 (54,28%)
19 (27,15%)
13 (18,57%)

Greutatea la naştere – grame (medie/
min-max) 

2.455,6 (1.600-4.120)

Sexul nou-născuţilor
Masculin – n (%)
Feminin – n (%)

41 (57,2%)
29 (42,8%)

Asociată sarcinii s-a detectat şi prezenţa factorilor 
teratogeni cu posibilă implicaţie în malformaţiile con-
genitale de cord. În lotul studiat, 37 de mame (52,8%) 
au prezentat pe perioada sarcinii boli cronice: hiper-
tensiune arterială preexistentă sarcinii în 17 cazuri, 
diabet zaharat la 13 cazuri, hipotiroidism în 3 cazuri şi 
epilepsie la 4 mame. În plus, s-a întâlnit şi consumul 
de tutun la 4 mame (5,7%) care au dat naştere nou-
născuţilor cu MCC (tabel 2). În ceea ce priveşte stabi-
lirea prenatală a diagnosticului de MCC, procentul a 
fost relativ scăzut, de 5,71%, reprezentând 4 cazuri.

TABEL 2. Posibili factori teratogeni implicaţi în etiologia 
MCC
Boli cronice asociate sarcinii – n mame (%) 37 (52,8%)
Hipertensiune arterială preexistentă sarcinii
Diabet zaharat 
Hipotiroidism 
Epilepsie 

17 (24,3%)
13 (18,5%)

3 (4,3%)
4 (5,7%)

Consumul de tutun – n mame (%) 4 (5,7%)

Cele mai frecvente semne clinice întâlnite la paci-
enţii cu patologie cardiacă congenitală au fost dispne-
ea asociată cu cianoză, suflul sistolic şi oscilaţiile sa-
turaţiei de oxigen (SaO2). Clinic, cianoza a fost 
prezentă la 38 de cazuri (54,28%); dintre acestea, 32 
de cazuri fiind MCC cianogene, iar suflul sistolic a 
fost menţionat la 56 pacienţi (80%). Diferenţierea eti-
ologică a acestor simptome (comune şi în afecţiunile 
respiratorii) s-a efectuat în primul rând prin testul hi-
peroxiei şi pulsoximetrie. Pulsoximetria a evidenţiat 
la toate cazurile de MCC cianogene valori ale SaO2 
sub 90%.

Ca prim pas imagistic, s-a efectuat radiografia to-
racică, care a evidenţiat în 30 de cazuri (42,86%) car-
diomegalie, la 25 de nou-născuţi (35,71%) s-au evi-
denţiat modificări ale butonului aortic şi 
vascularizaţiei pulmonare, iar în 15 cazuri (21,43%) 
nu au fost prezente modificări radiografice.
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Ecocardiografia transtoracică, fiind explorarea ne-
invazivă cea mai importantă în identificarea datelor 
morfologice şi funcţionale caracteristice fiecărui de-
fect cardiac în parte şi permiţând de cele mai multe ori 
stabilirea unui diagnostic corect, s-a efectuat în toate 
cazurile cu suspiciune de malformaţie congenitală de 
cord, fiind repetată şi pentru evaluările periodice. 
Aparatul utilizat a fost Philips CX50 cu sondă de S12-4.

În urma investigaţiilor imagistice (radiografie to-
race, ecografie cardiacă, angio-CT, angio-RMN tora-
ce), s-a constat că persistenţa de canal arterial predo-
mină cu un procent de 37,14% (26 cazuri), stenoza de 
arteră pulmonară 11,43% (8 cazuri), urmată de tetra-
logie Fallot 5,71% (4 cazuri), drenajul venos pulmo-
nar aberant total cu drenaj în sinusul coronar 5,71%  
(4 cazuri), 6 cazuri (8,57%) de canal atrioventricular 
forma completă Rastelli tip A. Alte malformaţii con-
genitale diagnosticate au fost: transpoziţia de vase 
mari (Fig. 1), ventricul drept cu dublă cale de ieşire, 
boală Ebstein tip A (Fig. 2) cu valvă tricuspidă ataşată de 
sept şi asociat regurgitare tricuspidiană severă, trunchi 
arterial comun, hipoplazie de cord stâng, coarctaţie de 
aortă severă 3 cazuri, 1 caz de Taussig bing, dextrocar-
die asociată cu DSV, atrezie de valvă tricuspidă cu DSV 
şi stenoză periferică de ramură stângă (tabel 3).

TABEL 3. Malformaţiile congenitale cardiace prezente la 
lotul studiat (n = 70 pacienţi)

Malformaţi cardiace congenitale – n pacienţi 
(%)

70

Persistenţă de canal arterial
Stenoză de arteră pulmonară
Transpoziţie de vase mari
Canal atrioventricular forma completă Rastelli 
tip A 
Tetralogie Fallot 
Drenajul venos pulmonar aberant total cu 
drenaj în sinusul coronar 
Ventricul drept cu dublă cale de ieşire 
Boală Ebstein tip A 
Trunchi arterial comun
Hipoplazie de cord stâng 
Coarctaţie de aortă severă 
Malformaţie Taussig bing 
Dextrocardie asociată cu DSV
Atrezie de valvă tricuspidă cu DSV şi stenoză 
periferică de ramură stângă

26 (37,14%)
8 (11,43%)
6 (8,57%)

6 (8,57%)
4 (5,71%)

4 (5,71%)
4 (5,71%)
1 (1,42%)
2 (2,85%)
2 (2,85%)
3 (4,28%)
1 (1,42%)
2 (2,85%)

1 (1,42%)

În lotul studiat, 12 cazuri au asociat sindroame ge-
netice, acestea reprezentând 17,14% din totalul MCC, 
sindromul Down având prevalenţa cea mai mare. Ca-
zurile au fost diagnosticate clinic şi confirmate prin 
analiză citogenetică.

Din cauza complexităţii malformaţiei cardiace, din 
lotul studiat au decedat 11 pacienţi (15,71%), în lite-
ratura de specialitate procentul deceselor prin malfor-
maţiile congenitale cardiace în perioada neonatală fi-

ind de 21%. Restul cazurilor, care au dezvoltat 
complicaţii severe (hipertensiune pulmonară, insufi-
cienţă cardio-respiratorie, hemoragie pulmonară), au 
necesitat spitalizare prelungită, cu consum crescut de 
resurse umane şi materiale. 

DISCUŢII

Malformaţiile cardiace congenitale reprezintă cele 
mai frecvente cauze de malformaţii prezente la naşte-
re. Incidenţa MCC în unitatea noastră a fost de 2,11%, 
puţin mai mare comparativ cu literatura de specialita-
te, unde este menţionată cu un procent de 0,3-1,2% 
(1). Într-un studiu publicat în 2011 privind prevalenţa 
MCC şi mortalitatea perinatală în Europa în anii 
2000-2005, este raportată o prevalenţă de 8 cazuri la 
1.000 de naşteri (2).

Vârsta medie a mamelor a fost de 28,5 ani, iar pro-
centul mamelor cu vârsta peste 35 de ani a fost de 
11,42%. Asocierea unei MCC cu vârsta maternă peste 
35 de ani, descrisă în literatura de specialitate, a fost 
susţinută de studiul nostru numai atunci când boala 
cardiacă a fost o caracteristică a unui sindrom.

FIGURA 1. Transpoziţie de vase mari

FIGURA 2. Boală Ebstein cu DSA

https://www.providianmedical.com/ultrasound-machines/philips/philips-cx50/
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În ceea ce priveşte variabilele neonatale incluse 
pentru analiză, vârsta de gestaţie şi greutatea la naşte-
re, nu s-a evidenţiat o relaţie semnificativă între aces-
tea şi prezenţa sau absenţa MCC. În lotul studiat, pre-
dominat au fost nou-născuţii la termen (apropiat 
vârstei de gestaţie şi cu restricţie de creştere intraute-
rină) comparativ cu nou-născuţii prematuri. Într-un 
studiu publicat de Kirsty Tanner şi colab. cu privire la 
asocierea dintre malformaţiile de cord şi prematurita-
te, s-a raportat un procent de 16% prematuri care au 
asociat MCC, rata probabilităţii pentru o malformaţie 
cardiacă în perioada prematurităţii fiind de 2,4 (95% 
CI: 2,2-2,7) (3).

Repartiţia pe sexe a evidenţiat o uşoară predomi-
nanţă a sexului masculin: 57,2% băieţi vs. 42,8% fete, 
datele nefiind concordante cu alte studii din literatură 
(4).

În lotul studiat, dintre cele 37 de mame (52,8%) cu 
boli cronice pe perioada sarcinii, ponderea cea mai 
mare au avut-o cele cu HTA preexistentă sarcinii în 17 
cazuri (24,3%), urmată de cele cu diabet zaharat 13 
cazuri (18,5%), hipotiroidism şi epilepsie. În studiul 
nostru, incidenţa nou-născuţilor din mame cu HTA 
preexistentă sarcinii şi diabet zaharat este puţin cres-
cută comparativ cu literatura de specialitate, unde se 
raportează o incidenţă de 2,5 şi 3,1-18% (5,6). 

În ceea ce priveşte stabilirea prenatală a diagnosti-
cului de MCC, procentul a fost relativ scăzut de 5,71% 
comparativ cu studiile din Europa unde incidenţa este 
de 20,2% (2). Majoritatea malformaţiilor de cord se 
pot diagnostica prenatal prin ecocardiografie fetală. 
Beneficiul principal al diagnosticului prenatal de mal-
formaţie cardiacă severă constă în programarea naşte-
rii într-un centru specializat şi efectuarea intervenţiei 
chirurgicale în timp util.

Prezenţa unui suflu sistolic la examinarea de rutină 
poate fi dovada unei malformaţii de cord. În lotul stu-
diat, 80% dintre pacienţi au prezentat la examinare 
suflu sistolic. Conform datelor de specialitate, exami-
narea de rutină are o sensibilitate de 44% şi prezenţa 
unui suflu are o valoare predictivă pozitivă de 54% 
(7). Pentru diferenţierea etiologică a cianozei şi osci-
laţiilor saturaţiei de oxigen (SaO2), s-au utilizat pul-
soximetria şi testul hiperoxiei. Pulsoximetria este pro-
cedura principală de detectare indirectă a hipoxemiei 
încă din 1980. O metaanaliză privind screening-ul 
pulsoximetriei la pacienţii cu MCC a raportat o sensi-
bilitate a acesteia de 76,5% (95% CI 67,7-83,5) şi spe-
cificitate de 99,9% (95% CI 99,7-99,9) (8).

Într-un studiu efectuat pe o perioadă de 5 ani la 
Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi 
Transplant Tg. Mureş, incidenţa PCA a fost de 

22,10%, în studiul nostru incidenţa a fost mai crescută 
(9).

Nou-născuţii prematuri au o incidenţă crescută a 
persistenţei canalului arterial (PCA) din cauza unei 
anomalii fiziologice mai degrabă decât din cauza unei 
anomalii structurale, fapt ce duce la creşterea număru-
lui de sugari prematuri cu PCA. Studiile bazate pe 
ecocardiografie evidenţiază că la nou-născuţii la ter-
men canalul arterial este aproape închis până la vârsta 
de 7 zile de viaţă (10).

Din MCC studiate, stenoza de arteră pulmonară, 
transpoziţia de vase mari, canalul atrioventricular au 
avut procentaj asemănător cazurilor din literatură 
(11).

Asocierea malformaţiilor de cord cu sindroame 
genetice a fost mai scăzută comparativ cu alte studii, 
metodele de diagnostic nefiind larg răspândite, o parte 
dintre sindroame rămânând nediagnosticate. În lotul 
studiat, asocierea dintre MCC şi sindroame genetice a 
reprezentat un procent de 17,14% din totalul MCC, 
sindromul Down având prevalenţa cea mai mare. Un 
studiu efectuat pe copiii diagnosticaţi cu trisomia 21 
din Danemarca a raportat o incidenţă a MCC la aceşti 
copii de 43% (12).

Din cauza complexităţii malformaţiei cardiace din 
lotul studiat, au decedat 11 pacienţi (15,71%). Prog-
nostic negativ au avut cazurile ce au dezvoltat compli-
caţii (insuficienţă cardiacă, hipertensiune pulmonară, 
hemoragie pulmonară), precum şi în cazul MCC din 
cadrul sindromului Down. Datele statistice pe  
lotul studiat confirmă o pierdere relevantă a nou-năs-
cuţilor diagnosticaţi cu malformaţii congenitale de 
cord, în special formele complexe de boală, reprezen-
tând chiar una dintre principalele cauze de deces peri-
natal şi infantil.

CONCLUZII

După confirmarea diagnosticului şi stabilizarea 
iniţială a pacientului, prioritar a fost transportul către 
un centru terţiar în vederea intervenţiei chirurgicale 
paliative sau corective precoce.

Malformaţiile congenitale cardiovasculare repre-
zintă o problemă de sănătate publică prin frecvenţă şi 
costuri de îngrijire, pacientul necesitând o echipă 
multidisciplinară având ca scop prevenirea, diagnosti-
carea, monitorizarea şi tratamentul MCC. 

Nou-născutul diagnosticat cu o malformaţie con-
genitală necesită o bună înţelegere a complicaţiilor 
asociate atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, 
metodele diagnostice şi conduita terapeutică fiind 
într-o continuă dezvoltare.
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