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PARTEA GENERALA
Restricția de creștere intrauterină (RCIU) rămâne
una dintre principalele provocări în îngrijirea ante și
postnatală. Îmbunătățirile trebuie să pornească de la o mai
bună definire a termenului de RCIU, aplicând conceptul
de potențial de creștere fetală. Aplicarea unor standarde
personalizate pentru creșterea fetală și greutatea la naștere
au îmbunătățit detecția RCIU cu o mai bună distincție între
feții mici pentru vârsta gestațională fiziologic și patologic
și au condus la normele aplicabile la nivel internațional.
Aceste evoluții au dus la noi descoperiri în evaluarea
riscului și supravegherea în timpul sarcinii. Măsurarea
seriată a înălțimii fundului uterin reprezentată grafic pe
diagrame personalizate este un instrument util de
screening, în timp ce biometria fetală și fluxul Doppler
sunt pilonul de investigare și diagnostic al RCIU.
Protocoale adecvate pe baza dovezilor disponibile, precum
și evaluarea clinică individualizată sunt esențiale pentru a
asigura o bună gestionare a cazurilor și oportunitatea
nașterii
Restricția de creștere intrauterină se referă la
condiția în care fătul nu își poate atinge potențialul de
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creștere determinat genetic. Această definiție funcțională
urmărește să identifice o populație de fetuși cu risc cu
prognostic nefavorabil dar care poate fi modificat. Această
definiție exclude în mod intenționat de fetușii care sunt
mici pentru vârsta gestațională (SGA), dar nu sunt
patologic mici. SGA este definită ca o creștere până la
percentila 10 sau mai puțin raportată la greutatea tuturor
feților la acea vârsta gestationala. Nu toți feții care sunt
mici pentru vârsta gestațională au creșterea limitată
patologic și, de fapt, pot fi mici constituțional. În mod
similar, nu toți feții care nu și-au îndeplinit potențialul
genetic de creștere se află sub percentila 10 pentru
greutatea fetală estimată (GFE)

PARTEA PRACTICA
I.SCOPUL LUCRARII
Studiu a fost efectuat în încercarea de a obține:
-analiza factorilor de risc implicați în etiologia
RCIU
- modalitatea finalizării sarcinii
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-starea la naștere cuantificată prin scorul Apgar
precum și răspunsul nou-născutului hipotrofic cu RCIU la
manevrele de reanimare
-frecvența hipotrofiei fetale cu RCIU în rândul
nou-născuților prematuri, la termen și proveniți din sarcini
gemelare
-complicațiile postnatale și necesitatea îngrijirii în
secția de terapie intensivă neonatală
-comorbiditățile asociate fiecărei categorii de nounăscuți hipotrofici cu RCIU
-evoluția în maternitate

II.MATERIALE SI METODE
Am efectuat un studiu retrospectiv în care au fost
incluși un număr de 141 de NN hipotrofici al căror
diagnostic de RCIU a fost stabilit antepartum
ecocardiografic si confirmat postpartum pe baza indicelui
ponderal, a măsurătorilor antropometrice corelate pe
curbele de crestere intrauterina. Baza de date a fost
reprezentată de foile de observație și condicile de naștere
din perioada 2010-2014.
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Am analizat atât factorii etiologici antepartum care
ar fi putut influența bunul mers al sarcinii cât și
complicațiile postpartum ce au grevat NN din lotul studiat.
III.REZULTATE SI DISCUTII
La lotul de studiu de 141 de nou-nascuti hipotrofici
cu RCIU,a fost necesara determinarea scorului Ballard la
nastere,raportarea greutatii la varsta de gestatie dupa
curbele de crestere intrauterine,calcularea indicelui
ponderal pentru identificarea RCIU asimetrice ,incadrand
NN hipotrofici in functie de VG, Gn si IP si observand o
incidenta crescuta a RCIU la nou-nascutii prematuri cu
VG=34-36 saptamani si 6 zile(41,84%) cu restrictie de
crestere asimetrica.(34,75%).Starea la nastere a fost
cuantificata prin scorul Apgar corelat cu VG, Gn si IP,iar
suferinta fetala argumentata prin prezenta acidozei
metabolice .
Factorii de risc implicați în etiologia hipotrofiei cu
RCIU pot fi împărțiti în 3 mari categorii : fetali, materni și
placentari. În lotul studiat au fost identificați mai frecvent
factori materni : hipertensiunea ( 53%), trombofilia și
infecțiile materne ( ITU, corioamniotita și focare dentare
– germenii implicați în infecțiile materne au fost în ordinea
frecvenței: Stafilococ, E. Coli, Streptococ).
HTA și ruptura prematură de membrane cum și
cardiotocografia a impus în majoritatea cazurilor de NN
hipotrofici cu RCIU nașterea prin operație cezariană.
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Procentul înalt al operațiilor cezariene(65,24%) poate fi
explicat prin încercarea de a preîntâmpina decesul și a
scădea morbiditatea neonatală. Prezența RCIU determină
necesitatea frecventă de finalizare a sarcinilor prin
operație cezariană.
IV.CONCLUZII
1.
RCIU datorată insuficienței placentare ( HTA,
placenta praevia , infecții ) este o cauză importantă de
morbiditate și mortalitate perinatală, cauza frecventă de
sindroame neurologice și hipoglicemie. Insuficiența
placentară este un factor de risc important în morbiditatea
neonatală. După prematuritate, RCIU reprezintă a-2-a
cauză a mortalității perinatale.
2.
Diagnosticul
antenatal
de
RCIU
prin
ultrasonografie (cea mai eficientă metodă de screening în
obstetrică ) duce de cele mai multe ori la finalizarea
sarcinii prin operație cezariană , evitând în acest fel riscul
de asfixie perinatală și ameliorând prognosticul fetal.
3.
Reanimarea eficientă la nașterea unui nou-născut
hipotrofic cu RCIU, prevenirea hipotermiei îmbunătățește
supraviețuirea ducând la scăderea morbidității neonatale și
a incidenței complicațiilor postnatale.
4.
HTA este cea mai frecventă complicație medicală
în timpul sarcinii, cu o incidență crescută în etiopatogenia
restricției de creștere intrauterină. RCIU rămâne o
problemă actuală în perinatologie.
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