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LISTA DE ABREVIERI

EPO

- eritropoietina

VG

- vârsta de gestaţie

Hb F

- Hemoglobina fetală

Hb

- Hemoglobină

VLBW

- greutate foarte mică la naştere

ELBW

- greutate extrem de mică la naştere

Ht

-Hematocrit

Zn PP

- zinc protoporfirina

Zn PP/Hem

- raportul zinc protoporfirinape Hem

rHuEPO

- eritropoietină umană recombinată

ME

-masă eritrocitară

ETF

- ecografie transfontanelară

1.STADIUL CUNOAŞTERII
Anemia prematurului este o anemie multifactorială caracterizată prin nivele scăzute
de eritropoietină (Epo), pierderi de sânge iatrogenic, volum mic de sânge circulant şi
eritropoieza insuficientă [1].
Reprezintă o problemă datorată atât incidenţei mari, simptomatologiei asociate cât
şi nevoilor transfuzionale crescute[2]. Este o anemie normocromă normocitară
hiporegenerativă ce apare între a 2-a şi a 6-a săptămână de viaţă la prematurii cu vârsta
gestaţională (VG) sub 35 de săptămâni[2, 3] .
Este o “exagerare” a unei anemii fiziologice datorate scăderii masei eritrocitare
după naştere, durata de viaţă scăzută a eritrocitelor cu hemoglobină fetală (Hb F) la
prematur 50%, expansiunea rapidă a volumului de sânge (10-15% pe săptămână),
deficitului de vitamina E [2].
Limita inferioară a hemoblibei(Hb) la un prematur este mult mai mică decât la un
nou născut la termen şi ajunge până la 6.5g/dl, asociată clinic cu scăderea activităţii,
deficit de creştere, tahicardie şi tahipnee sau uneori fără expresie clinică [4].
Eritropoietina, glicoproteina ce stimulează diviziunea şi maturarea liniilor celulare
eritrocitare este produsă încă din perioada fetală şi poate fi detectată în cordonul
ombilical din săptămâna 19[4].
Epo este sintetizată în special în rinichi stimulată de scăderea nivelului oxigenului
din fluxul renal. În perioada fetală Epo se produce în ficat ajungând la naştere să se
producă preponderent în rinichi[5].
În perioada fetală, concentraţiile de Epo circulantă cresc de la 4mU/ml la 16
săptămâni la 40 mU/mL la termen[6, 7, 8].
După naştere la nou născuţii la termen concentraţiile de Epo scad între 15-40
mU/mL la naştere pentru a atinge minimul între săptămâna 4 şi 6 de viaţă[9, 10]. Între 10
şi12 săptămâni de viaţă se atinge valoarea concentraţiei de adult (aproximativ 15
mU/mL) [11].
Hepatocitele care sintetizează Epo au sensibilitate scăzută la hipoxie astfel că
prematurul este dependent de producţia ineficientă de Epo din ficat corespunzătoare unui
grad de anemie[12, 13]. Multă vreme s-a considerat ca deficitele de vitamina E, fier, acid
folic şi proteine erau cele responsabile de apariţia anemiei la prematur[14].
Naşterea prematură deprivează fetusul de o acumulare semnificativă a fierului în
depozite ce are loc dincolo de săptămâna 32. Astfel fierul total din organism şi depozitele
din ţesuturi, Hb şi feritina serică sunt scăzute la prematur[15,16,17].
Fără suplimentare de fier prematurii foarte mici si extrem de mici pentru vârsta
gestaţională (VLBW, ELBW) pot fi cu balanţa de fier negativă în prima lună de viaţă cu
consecinţe pe termen scurt şi lung asupra dezvoltării ulterioare[18].
Deficitul de fier perinatal afecteaza creşterea, maturarea şi funcţionarea unor
multiple organe şi sisteme incuzând inima, muşchii scheletici, tractul gastrointestinal şi
creierul [ 18,19, 20, 21].
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Anemia la prematur era definită de anumite niveluri scăzute ale constantelor
hematologice: hemoglobina(Hb), hematocrit (Ht), sideremia, numărul eritrocitelor,
nivelul reticulocitelor [2,3,17].
Studii numeroase s-au făcut pentru determinarea indicilor eritropoiezei şi stimularii
ei, a depozitolor de fier şi a fierului din transportori în corelaţie cu clinica. [17, 18]
Astfel s-au studiat nivelul Hb şi feritinei serice din cordonul ombilical corelat cu
dezvoltarea neuromotorie a copilului în primul an de viaţă. Nivele scăzute ale Hb şi
feritinei serice din cordonul ombilical au valoare predictivă pentru anemia prematurului
cu efecte neuropsihomotorii imediate şi la distanţă [20,21,22,23,24].
Alte studii arată că protoporfirina eritrocitară liberă, Zn protoporfirină (Zn PP) şi
raportul Zn PP/Hem sunt crescute în hipoxia perinatală sau dacă suplimentarea cu fier nu
este suficientă pentru eritropoieza [25, 26, 27].
Sideremia şi saturaţia transferinei serice nu reflectă cu acurateţe compartimentul de
transport al fierului în perioada perinatală. Managementul anemiei prematurului vizează
menţinerea cât mai intactă a masei eritrocitare a prematurului şi stimularea producerii
adecvate a eritrocitelor [19, 20, 21] .
Clamparea întârziată a cordonului ombilical şi evitarea excesului de recoltări de
sânge în scop diagnostic sunt metode de reducere a pierderilor de sânge[28] .
După o recenzie Cochrane Central Library, tratamentul anemiei la prematurul foarte
mic (VLBW) sub 1000g şi extrem de mic (ELBW) între 1000-1500 g constă până în anii
1990 în multiple transfuzii de sânge [29, 30, 31].
Între anii 1990 şi 2013 după The Register of Controlled Trials s-au efectuat 59
studii în 20 ţări asupra tratamentului anemiei incluzând peste 2000 de prematuri [29, 30].
Aceste studii au relevat eficacitatea şi siguranţa iniţierii terapiei precoce cu EPO
concomitent cu suplimentarea adecvată cu fier, vitamina E şi acid folic în prevenirea
anemiei prematurului precum şi reducerea numărului de transfuzii[31, 32,33,34,35,36].
2.CERCETĂRI PERSONALE
Teza de doctorat îşi propune să analizeze aspecte legate de tratamentul anemiei de
prematuritate cu eritropoietina umană recombinată rHuEPO comparativ cu transfuziile de
masă eritrocitară. Astfel s-au cercetat clinic şi paraclinic (valorile în dinamică a
parametrilor Hb, Ht, ASTRUP), două grupuri comparabile de prematuri cu greutate mică
la naştere (sub 1500g).
Rezultatele statistice arată că pentru atingerea unor valori ale parametrilor
hematologici similari, grupul tratat cu rEpo a avut o evoluţie mai bună în sensul reducerii
incidenţei şi gravităţii hemoragiilor intraventriculare, reducerii incidenţei retinopatiei de
prematuritate şi a gravităţii, prelungirii timpului de apariţie a nivelului minim de
hemoglobină (nadir), reducerii necesităţii transfuziilor (număr scăzut semnificativ).
Originalitatea studiului constă în faptul că s-a observat o legătură temporală între
transfuziile de ME şi apariţia hemoragiilor intraventriculare severe sau agravarea unora
existente.
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2.1.SCOPUL LUCRĂRII
Scopul acestei lucrări este de a analiza eficacitatea şi siguranţă tratamentului
anemiei de prematuritate cu rEPO versus transfuziile de ME, a volumului transfuzat,
managementul şi corelaţiile
semnificativ statistice între patologia asociată cu
prematuritatea la un număr de 127 prematuri internaţi în clinica de Neonatologie a
Spitalului clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, pe o perioadă de 3 ani (2007-2010)
2.2.MATERIAL ŞI METODE
Studiul a fost conceput ca unul comparativ prospectiv pe o perioadă de 3 ani
2007-2010 incluzând 127 de prematuri cu vârste cuprinse între: 24-31 săptămâni şi
greutate între 690 -1500g, divizaţi în două grupuri: unul tratat cu EPO şi cele de-al doilea
tratat cu transfuzii de ME, astfel:
Primul grup tratat cu EPO, compus din 2 subgrupuri: subgrupul E1 format din 6
prematuri cu greutate cu greutate extrem de mică la naştere, respectiv între 6901000g(ELBW) şi vârsta de gestaţie(VG) 24-26 săptămâni şi subgrupul E2 format din 56
prematuri cu greutate foarte mică la naştere (VLBW) între 1000-1500g şi vârsta de
gestaţie(VG) 27-31 săptămâni.
Cel de-al doilea grup tratat cu transfuzii de masă eritrocitară (ME) format din din 2
subgrupuri: subgrupul T1 format din 7 prematuri cu greutate între 760-1000g şi vârsta de
gestaţie 25-27 săptămâni şi subgrul T2 format din 55 prematuri cu greutate între 10001500g şi vârsta de gestaţie(VG) 27-31 săptămâni.
Pentru fiecare prematur inclus în studiu a fost luat acordul informat al părinţilor,
fiind respectate princiile etice pentru cercetarea medicală ce include subiecţi umani.
Criterii de includere în studiu:
Prematurii cu vârstă de gestaţie sub 32 săptămâni,
Prematurii cu greutate sub 1500g.
Criterii de excludere din studiu:
anemie hemolitică,
boala hemoragică a nou născutului,
anemie congenitală,
malformaţie cardiacă cianogenă,
malformaţii congenitale,
hemoragie intraventriculară grad mai mare de 3,
sepsis,
Infecţii din cadrul TORCH,
enterocolita ulceronecrotică (EUN).
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2.3.REZULTATE ŞI DISCUŢII
Teza de doctorat prin cercetarea efectuată îşi propune să analizeze aspecte legate de
tratamentul anemiei de prematuritate cu rHuEPO comparativ cu transfuziile de masă
eritrocitară, evoluţia comparativă a patologiei asociate prematurităţii: sindromul de
detresă respiratorie, bronhodisplazia pulmonară, retinopatia de prematuritate, hemoragiile
intraventriculare, leucomalacii, enterocolita ulceronecrotică, precum şi scăderea
numărului de transfuzii şi implicit a riscurilor şi complicaţiilor acestora. Astfel s-au
cercetat clinic şi paraclinic (valorile în dinamică a prametrilor Hb, Ht, ASTRUP),
imagistic: ecografiile transfontanelare în dinamică, în ziua 1, 3, 7, 14, 30, şi la externare,
radiografic, două grupuri comparabile de prematuri cu greutate foarte mică la naştere
(sub1500g), unul care primeşte tratament cu rHuEPO cel de-al doilea primeşte transfuzii
de masă eritrocitară(ME).
Rezultatele statistice arată că pentru atingerea unor valori ale parametrilor
hematologici similari, grupul tratat cu rEpo a avut o evoluţie mai bună în sensul reducerii
incidenţei şi gravităţii hemoragiilor intraventriculare, o reducere a incidenţei retinopatiei
de prematuritate şi a gravităţii, prelungirea timpului de apariţie a nivelului minim de
hemoglobină(nadir), reducerea necesităţii transfuziilor (număr scăzut semnificativ).
În simptomatologia clinică a anemiei prematurului au fost asociate paloarea
tegumentară (34%), apneea (14%), tahicardia, suflurile, scăderea în greutate (30%).
În ceea ce priveşte numărul de transfuzii de care au beneficiat nou-născuţii
prematuri din cele două loturi, se observă o diferenţă înalt semnificativă, (p=9,39 x1018
≈0 <0,001) între cele două loturi. În lotul tratat cu rEPO, la 38(61,29%) dintre prematuri
nu s-a efectuat nicio transfuzie, după începerea tratamentului cu rHuEPO(dupa ziua a 8a), În schimb, subiecţii din celelălalt lot, un număr de 41(63,08%) au beneficiat de 2
transfuzii, restul 12(18,46%), beneficiind de o transfuzie, alţii 12(18,46%) beneficiind de
3 sau mai multe transfuzii.
Dintre aceştia din urmă 2(3,07%) dintre prematuri au necesitat 5 transfuzii şi 4
respectiv(6,15%) au necesitat 4 transfuzii şi 6 (9,23%) prematuri au necesitat un număr
de 3 transfuzii.
Protocolul de tratament cu eritropoietină a inclus administarea tardivă, în a 8-a zi, în
prima săptămână din subgrupul E1 (ELBW), respectiv 6 prematuri, 4 dintre ei(6,45%) au
necesitat 2 transfuzii şi 2 câte o transfuzie, din cei 56 prematuri din subgrupul E2
(VLBW), 18 (29%) au primit o transfuzie de masă eritrocitară.
Pe total, grupul tratat cu rHuEPO a primit transfuzii de ME 24 (38,71%) prematuri,
restul nu au efectuat nici o transfuzie în prima săptămână.
O situaţie similară o regăsim şi la grupul tratat cu transfuzii de ME, în prima
săptămână, 23 (35,38%) de prematuri au primit o transfuzie şi alţi 4(6,15%) din subgupul
T1 (ELBW) au primit 2 transfuzii în prima săptămână.
După începerea studiului cei care primiseră una sau două transfuzii în prima
săptămână au mai necesitat, una două sau chiar trei transfuzii.
Pe total din grupul transfuzat, 12(18,46%) prematuri au primit o transfuzie,
41(63,08%) au primit 2 transfuzii şi 12(18,46%) au primit trei sau mai multe transfuzii,
maxim 5.
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Clinic la grupul transfuzat s-a observat scăderea numărului de crize de apnee după
transfuzie[37].
Ecografia transfontanelară(ETF) este o metodă de diagnostic accesibilă,
portabilă, necostisitoare, non-invazivă, care poate descoperi modificările la care sunt
predispuşi prematurii: hemoragie intraventriculară sau leucomalacia.
La examenul ecografic s-au evidenţiat modificări semnificativ mai mari la nounăscutii trataţi doar prin transfuzii decât la cei trataţi cu rHuEPO. Ecografiile efectuate în
prima săptămână au arătat o proporţie echilibrată între cele 2 grupri, în grupul tratat cu
rHuEPO, 22(35,48%) prematuri au prezentat hemoragie grad I şi 16(25,80%) hemoragie
grad II, faţă de grupul transfuzat la care s-au evidenţiat la 25(38,46%) prematuri
hemoragie grad I şi 15(23,07%) hemoragie intraventriculară grad II.
La grupul tratat cu rHuEPO, ecografiile realizate în ziua a 14-a au arătat la
38(61,29%) de prematuri aspect de hemoragii: 27(43,55%) grad I şi 11(17,74%) grad II,
faţă de 52(80%) din ceilalti grupul transfuzat, la care se observă hemoragii
intraventriculare în diferite grade: 29(46,77%) grad I, 12(35,48%) grad II, 9(14,51%)
grad III şi 3(4,83%) grad IV. Dintre aceştia cei 3 prematuri cu hemoragie grad IV au fost
prematuri cu greutate extrem de mică la naştere(ELBW) şi 4 din cei cu hemoragie grad
III iar restul de 5 prematuri au fost cu greutate cuprinsă între 1000-1500g(VLBW).
La externare din lotul tratat doar cu transfuzii, 9(13,85%) din cazuri au prezentat
ventriculomegalie, faţă de 3(4,84%) din lotul EPO iar hidrocefalia fost observată la
3(4,62%) din lotul cu transfuzii şi în nici un caz în lotul EPO.
Cazurile cu ventriculomegalie au avut hemoragie intraventriculară grad III care a
evoluat către ventriculomegalie iar cazurile cu hemoragie intraventriculară grad IV au
evoluat către hidrocefalie.
Particularitatea studiului constă în faptul că s-a observat o legătură temporală între
transfuziile de ME şi apariţia hemoragiilor intraventriculare severe sau agravarea unora
existente.Pierderea de sânge prin flebotomie a rezultat a fi 7ml/prematur/săptămână.
Volumul de ME transfuzată a fost mic (10 ml/kg) şi un număr de 12 prematuri din
lotul transfuzat au primit mai mult de 3 transfuzii(toţi prematurii cu greutate sub 1000g).
Deoarece hemoragiile intraventriculare apar imediat după transfuziile de ME
acestea par a fi un factor de risc, la unii prematuri dezvoltând-se hemoragii
intraventriculare severe. Rezultatele obţinute sunt comparative cu ale altor studii din
literatură care relevă importanţa rHuEPO în ceea ce priveşte scăderea riscului apriţiei
hemoragiilor [38, 39].
Între cei 12 copii care au primit mai mult de 3 transfuzii de ME (în primele 14
zile) am găsit la ecografia din ziua 14 că 9 dintre ei au evoluat către hemoragie grad III şi
3 dintre ei hemoragie grad IV.
O asociere semnificativă în timp a apariţiei hemoragiilor la <48ore după
transfuzii sau apariţia unor semne incipiente de enterocolită ulceronectrotică sugerează că
variaţiile oscilatorii ale fluxului cerebral sau supraîncărcarea în diverese teritorii
circulatorii preponderent creier sau circulaţia mezenterică ar fi strâns legate de
transfuziile de ME[40, 41, 42].
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Mai mult decât atât în lotul tratat cu rHuEPO ecografia nu a relevat elemente de
gravitate în ceea ce priveşte hemoragiile, sugerând un efect protector al rHuEPO asupra
creierului prematurilor. Din cei 62 de copii, 27(43,55%) au prezentat hemoragie
intraventriculară grad I şi 11(17,74%) hemoragie intraventriculară grad II dintre care în
timp doar 3(4,84%) cazuri au evoluat şi s-au agravat ajungând la grad III, restul
resorbindu-se cu restitutio ad integrum.
Cantitatea de ME totală transfuzată a fost de 1995ml, cu un volum mediu per
copil de 30,69 ml masă eritrocitară.
Un volum mai mare transfuzat are efecte negative asupra prematurului de grad
mare nu numai asupra creierului ci şi în producerea bolii pulmonare cronice
2.4.CONCLUZII
1. Cele două loturi ajung la aceleaşi valori de Ht şi Hb la externare, în condiţiile
eliminării necesităţii de a transfuza prematurii din lotul tratat cu rEPO.
2. S-a observat o legătură temporală între transfuziile de ME şi apariţia
hemoragiilor intraventriculare severe sau agravarea unora existente.
3. Nu este clar dacă este o relaţie de cauzalitate sau covariabilă între transfuzii şi
hemoragii.
4. În acelaşi timp se observă un efect protector al rHuEPO fier (asociat cu acid
folic, şi vitaminaE), la prematurii la care ecografia transfontanelară nu a decelat imagini
ale unor hemoragii cu grad înalt de severitate.
5. Multiplele transfuzii de ME la prematurii cu greutate mică prezintă un risc
semnificativ pentru forme severe de hemoragie intraventriculară incluzând grad 3 şi 4 cu
evoluţie către hidrocefalie şi prognostic rezervat neurologic pe termen lung.
6. Se poate limita numărul de transfuzii prin limitatrea flebotomiei folosind
recoltarea şi analiza prin micrometode sau microvacutainere.
7. Limitarea numărului transfuziilor de masă eritrocitară conduce de la sine la
limtarea riscurilor de transmitere prin transfuzie a umătoarelor agenţi infecţioşi: virusul
imunodeficienţei umane, virusul hepatitei B, virusul hepatitei C, lues, virusul Tlimfotrofic (HTLV) I/II, citomegalovirusul.
Cuvinte cheie: anemie, prematur, eritropoietină, eritropietină umană,
transfuzii, hemoragii intraventriculare, retinopatie de prematuritate.
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