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INTRODUCERE
Avortul recurent, considerat pierderea spontană recurentă a sarcinii este definit drept pierderea a
trei sau mai multe sarcini consecutive. Studiile epidemiologice au arătat că această patologie a sarcinii
afectează aproximativ 1% dintre toate femeile, riscul de a pierde o altă sarcină după trei avorturi
consecutive fiind de 55%. Au fost propuse mai multe ipoteze şi s-au analizat diverse etiologii pentru
avortul recurent dar numeroşi autori consideră încă aproximativ 50% din avorturile recurente ca fiind de
cauză necunoscută.
Cercetările actuale au avut ca obiectiv principal înţelegerea la nivel molecular a procesului
complex al implantării, înainte de a ameliora diagnosticul şi tratamentul infertilităţii. Embrio-implantarea
umană este un proces unic şi niciun alt mamifer nu poate fi considerat ca un model adevărat.
Deşi există progrese importante în ceea ce priveşte reproducerea umană asistată, absenţa
controlului implantării ramâne un obstacol major în evoluţia cu succes a unei sarcini. Deoarece perioadele
de preimplantare şi implantare sunt la originea diverselor probleme apărute în sarcină, s-a încercat
înţelegerea mecanismelor implantării, pentru a facilita descoperirea de noi tratamente aplicabile în
momentele cele mai potrivite atât pentru embrion cât şi pentru endometru.
Observaţiile ştiinţifice acumulate pe parcursul ultimelor două decenii au permis cunoaşterea
fiziologiei preimplantării şi a implantării. Procesul de implantare variază de la specie la specie, iar
consideraţiile etice şi dificultăţile experimentale nu au permis analizarea directă a acestui proces la specia
umană. Cu toate studiile care au fost efectuate, mai sunt necesare date complementare care să clarifice
procesele de interacţiune moleculară prin noi tehnologii care să aducă noi informaţii.
Avortul spontan reprezintă una dintre cele mai complexe probleme ale medicinei moderne şi
constă în întreruperea spontană a sarcinii în cazul în care embrionul sau fetusul este incapabil de a
supravieţui independent, în general înainte de săptămâna 20 de gestaţie. Avortul spontan este cea mai
frecventă complicaţie a sarcinii, fiind o experienţă negativă atât pentru pacient cât şi pentru medic.
S-a remarcat că cea mai frecventă complicaţie a gestaţiei umane este pierderea sarcinii.
Majoritatea avorturilor spontane sunt nerecunoscute şi pot să apară înaintea sau odată cu menstruaţia
următoare. 15-20% din sarcinile recunoscute pot evolua către avort spontan sau sarcini extrauterine. De
asemenea studiile populaţionale au arătat că aproximativ 5% din cuplurile care încearcă obţinerea unei
sarcini, au două avorturi spontane consecutive şi aproximativ 1% din cupluri au 3 sau mai multe pierderi
consecutive ale sarcinii.
Avortul spontan recurent constituie şi o problemă clinică delicată, întrucât cercetările avansate
în domeniul imunologiei şi geneticii nu au elucidat cauzele producerii lui. Problema importantă care se
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pune este de a face cuplul respectiv, care aşteaptă răspunsuri şi soluţii, să înţeleagă că această patologie
poate fi frustrantă chiar şi pentru medic.
Întrucât fenomenele care se produc la nivelul situsului de implantare pe parcursul evoluţiei unei
sarcini normale sau patologice sunt extrem de complexe, am considerat oportun ca acest studiu să se
refere la studiul situsului de implantare. Dacă am putea contribui la dezvoltarea abordărilor şi
cunoştinţelor existente în domeniu, iar prin rezultatele cercetării efectuate am putea să clarificăm o parte a
proceselor celulare şi moleculare ce contribuie la această patologie a sarcinii, patologie cu implicaţii
majore psiho-sociale asupra cuplurilor, ne-am gândi pe viitor şi la un algoritm de investigaţii tip screening
precum şi la o terapie adecvată preconcepţională pentru a preveni această complicaţie a sarcinii.
Cuvinte cheie : Polimorfisme, VEGFR2/KDR, iNOS, p53,

I.

STADIUL CUNOAŞTERII
Capitolul I - “Epidemiologia şi etiopatogeneza avortului recurent” prezintă date recente

referitoare la incidenţa şi prevalenţa acestei patologii, precum şi studiul factorilor etiologici implicaţi în
avortul recurent.
Capitolul II - “Angiogeneza implantării” trece în revistă principalii factori de mediere ai
angiogenezei în implantare, precum şi rolul factorului de creştere a endoteliului vascular în reglarea
vasculogenezei şi a angiogenezei. Înţelegerea în profunzime a dezvoltării embrionare în perioada
preimplantării şi a procesului de implantare va ajuta la identificarea mecanismelor aberante ce conduc la
pierderea sarcinii, precum şi oferirea de noi strategii de îmbunătăţire a infertilităţii şi prevenirea
complicaţiilor sarcinii.
Partea generală se continuă cu “Susceptibilitatea genetică în avortul recurent”, Capitolul III,
unde sunt prezentate cele mai recente date referitoare la mecanismele moleculare şi principalele gene de
susceptibilitate studiate în avortului recurent. Mai multe studii sugerează că polimorfisme ale genelor ce
codifică diferiţi mediatori pot reprezenta un factor de susceptibilitate pentru avorturile spontane recurente
inexplicabile.
Capitolul IV - “Consilierea genetică şi sfatul genetic în avortul recurent”, încheie partea
generală. Consilierea genetică şi sfatul genetic, alături de asistenţa psihologică sunt etape esenţiale ce
trebuie să fie oferite tuturor cuplurilor care se confruntă cu avort spontan recurent, pentru ca o sarcină să
ajunsă la termen şi să nu aibă ca rezultat o anomalie.
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II.

CONTRIBUŢII PROPRII

Capitolul V - SCOPUL ŞI OBIECTIVELE STUDIULUI
Scopul acestui studiu este de a optimiza metodele de prevenire ale avortului spontan şi
dezvoltarea pe viitor de terapii medicale, de a înţelege, la nivel molecular şi genetic, procesul complex al
implantarii, înainte de a ameliora diagnosticul şi tratamentul infertilităţii.
Obiectivele studiului nostru au pornit de la evaluarea principalelor polimorfisme localizate în
gene ce codifică citokine şi receptori, în loturile de paciente cu şi fără avort recurent şi corelarea
variantelor genetice depistate cu susceptibilitatea la avortul recurent în zona judetului Dolj, o regiune
unde aceste variante genetice nu au fost investigate până în prezent.
Îndeplinirea scopului propus în acest proiect de cerecetare ştiinţifică s-a realizat prin atingerea
următoarelor obiective specifice :


determinarea frecvenţei genotipurilor principalelor gene ce codifică citokine ;



determinarea frecvenţei genotipurilor pentru gene care codifică receptori pentru VEGFR-2
(KDR), iNOS şi p53 ;



stabilirea unor posibile asocieri între genele implicate şi susceptibilitatea la avortul recurent.



stabilirea unor posibile asocieri între genele implicate.

Capitolul VI – MATERIAL ŞI METODĂ
VI.1. Stabilirea loturilor şi includerea pacienţilor în studiu
În acest studiu au fost incluse 139 de paciente diagnosticate cu avort recurent pe baza istoricului,
examenului clinic, a examenului ultrasonografic sau histologic. Pacientele cuprinse în acest studiu au fost
diagnosticate în Clinicile de Obstetrică-Ginecologie ale Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova,
în intervalul octombrie 2009 - decembrie 2014.
Pentru analiza comparată a fost constituit un lot control (paciente fără avort recurent în
antecedente şi care au avut cel puţin o naştere normală, finalizată la termen) format din 145 de paciente
internate şi investigate pentru avort spontan sau avort la cerere, în Clinicile de Obstetrică-Ginecologie ale
aceluiaşi spital.
Ambele loturi mari au fost stabilite pe baza criteriilor de includere şi excludere.
Atât pacientele cu avort recurent cât şi pacientele din lotul control au semnat un consimţământ
informat de includere în studiu, precum şi un chestionar detaliat pentru a obţine date demografice
importante.
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VI.2. Recoltarea probelor şi materialul biologic
În ceea ce priveşte pacientele din lotul cu avort recurent, materialul biologic a fost reprezentat de
sânge (aproximativ 2.5 - 5 ml de sânge venos) recoltat pe EDTA şi menţinut la + 4°C până în momentul
izolării ADN-ului şi din ţesut placentar recoltat în soluţie de RNA later şi menţinut la - 20°C. În cazul
pacientelor din lotul control, materialul biologic a fost reprezentat de sânge venos recoltat pe EDTA.
Probele au fost codificate cu litere şi numere acordate în ordinea recoltării.
VI.3. Identificarea polimorfismelor genetice
Identificarea polimorfismelor genelor VEGFR-2/KDR, iNOS şi p53 a fost efectuată în
Laboratorul de Biologie Celulară şi Moleculară din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din
Craiova.
Protocolul de identificare a polimorfismelor genetice a inclus următoarele etape : izolarea ADNului genomic din sânge şi din ţesut, evaluarea spectofotometrică, identificarea variantelor alelice prin
tehnica Real Time PCR cu sonde TaqMan, interpretarea rezultatelor.
VI.4. Analiza biostatistică a loturilor de studiu
Analiza biostatistică a urmărit prelucrarea datelor experimentale prin statistici descriptive,
reprezentări grafice, teste de interferenţă statistică, studii de corelaţie a parametrilor în avortul spontan şi
cel indus la cerere, care reprezintă sarcina normală. De asemenea s-a evaluat echilibrul Hardy-Weinberg –
testul X², corelarea şi stabilirea asocierii între parametrii studiaţi şi rezultatele investigaţiilor genetice –
odds ratio (OR), intervale de încredere (95% CI) şi p.
Capitolul VII – REZULTATE
VII.1. CARACTERISTICILE LOTURILOR STUDIATE
Lotul cu avort spontan recurent (ASR) a fost clasificat şi luat în studiu, în funcţie de
antecedentele obstetricale ale pacientei în :
♦ ASR primar - 76 cazuri, când pacienta nu a avut nici o naştere în antecedente;
♦ ASR secundar - 50 cazuri, la paciente la care a existat o naştere iniţială urmată de avorturi
spontane;
♦ ASR terţiar - 13 cazuri, când pacienta a avut trei avorturi recurente non-consecutive, iar acestea
ar trebui să fie considerate ca entităţi separate, reprezentând probabil mecanisme diferite
fiziopatologice care au dus la pierderea sarcinii.
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VII.2. ANALIZA BIOSTATISTICĂ A LOTURILOR DE STUDIU
Analiza cazurilor studiate, urmărind anamneza şi examenul clinic al pacientelor selectate ne-a
permis evidenţierea datelor căutate în studiu. Prelucrarea datelor s-a realizat prin analiza statistică
realizată prin utilizarea unor indicatori statistici aplicaţi la cazuistica studiată.
 Am introdus ca parametru de urmărire şi investigare, o serie de indici demografici.

•

În funcţie de tipul de ASR am întâlnit ASR primar în 54.68% din cazuri, ASR secundar la 35.97%
din cazuri şi ASR terţiar la 9.35% din cazuri, dintr-un total de 139 de cazuri.

•

Caracteristica demografică a lotului studiat ne-a arătat o diferenţă nesemnificativă în distribuţia
demografică a cazurilor studiate, având o proporţie de 58.27% a cazurilor în mediul urban şi o
proporţie de 41.73% a cazurilor în mediul rural la cazurile cu ASR.

•

Am corelat mediul de rezidenţă cu tipul de ASR, pentru a vedea dacă există un algoritm de
distribuţie a tipului de ASR, în funcţie de mediul de rezidenţă. Rezultatul testului a fost p=0.935,
p>0.05, deci nu există o legatură semnificativă statistic între mediul de rezidenţă şi tipul ASR
actual.

•

Distribuţia pacientelor pe grupe de vârstă la momentul luării în studiu, a arătat în ambele loturi
faptul că majoritatea pacientelor cu avort recurent au avut vârsta cuprinsă între 25 şi 34 de ani
(62.59%), iar la lotul control procentul fiind de 59.31% in aceleaşi grupe de vârstă. Acest interval
corespunde de altfel intervalului de vârstă în care femeile prezintă cea mai crescută rată de
fertilitate.

•

Am încercat să vedem dacă vârsta maternă are influenţă şi se corelează cu tipul de ASR. Am
constatat că în cazul ASR primar, vârsta medie ± SDV a fost de 28.66 ani. În cazul ASR secundar
vârsta medie ± SDV a fost de 31.02 ani, iar la ASR terţiar a fost de 31.08 ani, deci aceeaşi vârstă ca
la ASR secundar.

•

Referitor la antecedentele obstetricale, am luat în considerare la lotul cu ASR numărul de avorturi şi
numărul de naşteri, tipul lor, complicaţiile apărute. Am remarcat că doar un procent de 14.39 din
cazurile cu ASR au prezentat antecedente obstetricale, referindu-ne la cazurile cu naşteri în
antecedente şi complicaţii legate de acestea.

•

Am corelat statistic tipul de ASR şi antecedentele obstetricale – am obţinut o diferenţă
semnificativă între tipurile ASR actual în ceea ce priveşte ponderea complicaţiilor obstetricale din
antecedente, pChi pătrat <0.001 ceea ce arată un rezultat înalt semnificativ statistic.
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 Am căutat să combinăm 2 factori de risc pentru producerea avortului spontan şi pentru a vedea
care este viitorul obstetrical al acestor cazuri.
•

Am corelat vârsta maternă şi numărul de avorturi din antecedente → Rezultatul testului ANOVA a
fost p=0.000106 <0.001, deci există o diferenţă înalt semnificativă între cele trei categorii de
paciente, cele cu 3 avorturi având vârsta medie semnificativ mai mică decât cele cu 4 avorturi, care,
la rândul lor, au vârsta medie semnificativ mai mică decât cele cu 5 avorturi.

•

Am analizat posibile corelaţii între numărului de avorturi în antecedente cu mediul de rezidenţă,
gândindu-ne că în mediul rural probabil că accesul la serviciile specializate se face mai dificil →
Rezultatul testului a fost p=0.099 >0.05, prin urmare, în pofida diferenţelor procentuale observate
(în mediul urban sunt mai multe cazuri cu 3 avorturi decât în rural), nu există o legătură
semnificativă statistic între mediul de rezidenţă şi numărul de avorturi spontane din antecedente.

•

Am analizat implicarea antecedentelor obstetricale în producerea avortului recurent şi am comparat
numărul total de avorturi recurente cu naşterile cu feţi vii din antecedente la ASR secundare şi
terţiare → Am constatat că majoritatea cazurilor cu ASR au avut 3 avorturi în antecedente
(77.92%), iar 77.08% din aceste cazuri au prezentat 1 sarcină cu făt viu ;

•

Am investigat şi vârsta gestaţională a avortului în momentul producerii care a coincis cu momentul
intrării în loturile de studiu → Majoritatea pacientelor din lotul cu ASR au avut actualul avort
spontan la o vârstă gestaţională cuprinsă între 6-9 săptămâni de gestaţie (103 cazuri, 74.10%).

•

Am constatat că nu există o diferenţă semnificativă (p=0.257 >0.05) între cele trei tipuri de ASR în
ceea ce priveşte vârsta gestaţională la care s-au produs.

•

La lotul de studiu cu ASR, am găsit o serie de afecţiuni asociate, în această categorie intrând şi
avorturile spontane non recurente (mai puţin de 3 avorturi spontane în antecedente).

•

Tipul de afecţiune asociată a fost reprezentată de boli hematologice, aici referindu-ne la cazurile cu
trombofilie confirmată, patologia uterină reprezentată de tumori şi malformaţii uterine, iar patologia
frecvent întâlnită în rândul acestor paciente a fost reprezentată de infecţii locale sau generale →ASR
terţiar prezintă o asociere mult mai mare cu infecţiile şi cu patologia uterină decât ASR primar şi
secundar (testul Chi pătrat, p=0.003 <0.0).

•

Trombofilia a fost diagnosticată la 25.97% dintre cazurile cu ASR primar, care nu au prezentat
naşteri în antecedente, la 10.42% din cazurile cu 1 naştere în antecedente şi la doar 7.14% din
cazurile cu 2 naşteri în antecedente → ASR primar a prezentat o asociere mult mai pronunţată cu
trombofilia.
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•

Analizând acţiunea factorului de risc, trombofilia, asupra producerii avortului spontan recurent, am
analizat relaţia care există între prezenţa/absenţa trombofiliei şi tipul de avort recurent → luând în
considerare că numărul de cazuri cu ASR terţiar este foarte mic şi că acele 3 cazuri au prezentat
trombofilie în asociere cu patologie urinară sau infecţii, există posibilitatea ca trombofilia să fie
asociată în măsură semnificativ mai mare cu ASR primar decât cu ASR secundar sau terţiar.

•

Având în vedere implicarea statistică a trombofiliei la cazurile studiate, am analizat implicarea a doi
factori la cazurile luate în studiu, vârsta maternă şi prezenţa trombofiliei → există o diferenţă înalt
semnificativă între vârstele pacientelor cu, respectiv fără trombofilie, cele cu trombofilie având
vârsta medie mai mare decât celelalte (32.35 ani faţă de 29.13 ani, p=0.004 < 0.01) → Am emis
supoziţia că prezenţa a 2 factori: vârsta şi trombofilia, pot prezenta factori de risc pentru
producerea avortului spontan recurent.

VII.3. FRECVENŢA POLIMORFISMELOR GENELOR KDR, iNOS ŞI p53 ÎN POPULAŢIA
STUDIATĂ
•

Am investigat polimorfismele VEGFR-2/KDR 604T →C (rs 2071559), iNOS 2087A→G (rs
2297518) şi p53 360 C→G (rs 35993958), în cele doua grupuri (grupul pacientelor la care am
recoltat ca produs patologic ţesut placentar şi respectiv pacientele la care am recoltat sânge venos) ;

•

În ceea ce priveşte polimorfismele investigate în lotul martor, nu au existat devieri de la echilibrul

Hardy-Weinberg corespunzător (p> 0.05, x2 > 3,84) ;
•

Am determinat frecvenţa genotipurilor acestor gene şi am stabilit existenţa unor posibile asocieri
între genele implicate şi susceptibilitatea la avortul recurent ;

•

Din analiza comparativă a genotipurilor (consultând bazele de date internaţionale am luat ca
referinţă genotipul - TT) şi a datelor statistice obţinute, s-a constatat că polimorfismul VEGFR2
(KDR) -604T→C nu este asociat cu un risc crescut de avort spontan recurent ;

•

De asemenea analiza comparativă a genotipurilor (consultând bazele de date internaţionale a fost
luat ca referinţă genotipul - GG) şi a datelor statistice obţinute, a evidenţiat că polimorfismul iNOS
2087A→G nu este asociat cu un risc crescut de avort spontan recurent ;

•

Şi pentru polimorfisul, p53 -360 T → C (rs35993958) nu am observat asocierea cu un risc crescut
de avort spontan recurent.
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CONCLUZII


Studiul de faţă, constituit ca un studiu de avangardă în încercarea de a elucida cauzele avortului
recurent, realizează o analiză complexă din punct de vedere epidemiologic, fenotipic şi genotipic a
pacientelor diagnosticate cu avort recurent în zona judeţului Dolj, o regiune unde o astfel de
analiză nu s-a mai realizat până în prezent.



Originalitatea studiului constă în determinarea profilului fenotipic al pacientelor, asocierea
anumitor caracteristici fenotipice cu diferiţi factori etiologici implicaţi în avortul recurent, prin
evaluarea principalelor polimorfisme localizate în gene ce codifică citokine şi receptori, în loturile
de paciente cu şi fără avort recurent şi corelarea variantelor genetice depistate cu susceptibilitatea
la avortul recurent.



Am constatat diferenţe nesemnificative în ceea ce priveşte distribuţia demografică a cazurilor în
funcţie de mediul de rezidenţă, vârsta cuprinsă între 25 şi 34 de ani (62.59%), vârste semnificativ
mai scăzute la pacientele cu ASR primar decât cele cu ASR secundar sau terţiar, vârsta medie
gestaţională la care s-a produs avortul a fost aproximativ aceeaşi, cu diferenţe minime, între 8
săptămâni şi 8.53 săptămâni.



De asemenea am evidenţiat anumite corelaţii între vârsta mamei şi numărul de avorturi din
antecedente, între numărul de avorturi din antecedente şi mediul de rezidenţă, corelarea
antecedentelor obstetricale sarcini cu feţi vii şi numărul de avorturi spontan recurente, prezenţa
afecţiunilor asociate şi corelarea acestora cu tipul de avort spontan recurent şi cu numărul de
sarcini anterioare cu feţi vii, ASR terţiar a prezentat o asociere mult mai mare cu infecţiile şi cu
patologia uterină decât ASR primar şi secundar, ASR primar a prezentat o asociere mult mai
pronunţată cu trombofilia.



Polimorfismele genelor VEGFR2 (KDR) -604T→C (rs 2071559), iNOS 2087A→G (rs 2297518)
şi

p53 -360C→G (rs35993958) nu influenţează pierderea sarcinii recurente într-o populaţie

românească, judeţul Dolj.


Sunt necesare studii suplimentare pentru a reproduce constatarea noastră în diferite grupuri etnice
cu o dimensiune mai mare a eşantionului.
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