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PROBLEME DE DIAGNOSTIC 10
VALOAREA DOZÅRII β HCG ÎN DIAGNOSTICUL 

SARCINII ECTOPICE (STUDIU CLINIC)
β HCG dosage in the diagnosis of ectopic pregnancy (clinical study)

Dr. Roxana Al Momani, Asist. Univ. Dr. Florin Isopescu
Universitatea de Medicinå ¿i Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti

REZUMAT
Sarcina ectopică este cauza principală de deces matern în multe ţări dezvoltate. Astfel, în SUA, sarcina 
ectopică se plasează pe primul loc în cauzele mortalităţii materne. Riscul decesului matern prin sarcină 
ectopică este de zece ori mai mare decât prin avort.
Sarcina ectopică reprezintă una dintre problemele patologiei feminine, fi ind apanajul vârstei tinere, având, pe 
de o parte, repercusiuni asupra procreaţiei, iar pe de altă parte implicaţii psiho-sociale.
Educaţia sanitară a populaţiei generale, şi în special al populaţiei de sex feminin, ar trebui îmbunătăţită în 
scopul determinării acestora de a se prezenta în timp util la medic, astfel încât tratamentul să fi e unul 
conservator, cu un prognostic cât mai bun.
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 ABSTRACT
Ectopic pregnancy is the leading cause of maternal death in many developed countries. Thus, ectopic pregnancy in 
the United States ranked fi rst place in causes of maternal mortality. The risk of maternal death by ectopic pregnancy 
is ten times higher than abortions. Ectopic pregnancy is one of the problems of female pathology, age privilege of 
being young, having fi rst repercussion on procreation and on the other psycho-social implications. Health education 
of the general population, especially the female population should be improved in order to determine their timely 
presentation to the doctor, so conservative treatment is a prognosis as good.
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SCOPUL LUCRĂRII

Scopul lucrării este acela de a evidenţia im-
portanţa dozării radioimunologice a subunităţii β a 
HCG care prezintă două avantaje: este specifi că şi 
foarte sensibilă, limita de detecţie fi ind de 5 mUI/
ml.

Au fost studiate 100 de cazuri cu suspiciune de 
sarcină ectopică în perioada 1 ian. 2008-1 ian. 2010, 
din cadrul Spitalului Clinic Caritas „Acad. N. 
Cajal“, Bucureşti.

Sarcina ectopică se defi neşte ca localizarea ec-
topică a oului care este nidat şi se dezvoltă în afara 
cavităţii uterine.

Localizarea anatomică poate fi :
Tubară, care la rândul ei poate fi : istmică, • 
ampulară, pavilionară, interstiţială, bilate rală;

Uterină, care • poate fi : cornuală (în cornul 
ute  rului malformat), angulară (în diverticulul 
uterin, în saculaţie uterină, în corn rudimentar 
uterin sau intramurală);

Cervicală, care poate fi : 
Cervicală propriu-zisă, care reprezintă nida-• 
rea şi dezvoltarea oului în canalul cervical în 
afara orifi ciului cervical intern;
Cervico-istmică, care se defi neşte ca nidarea • 
şi dezvoltarea oului în regiunea cervico-ist-
mică, la orifi ciul intern;
Intraligamentară – în grosimea ligamentului • 
larg.

Ovariană, care la rândul ei poate fi :
Intrafoliculară (primitivă);• 
Extrafoliculară (secundară) cu două varietăţi: • 
juxtafoliculară (între foliculi şi capsula 
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ovariană) şi suprafoliculară (pe suprafaţa in-
ternă a capsulei ovariene);
Abdominală, cu variantele primară şi secun-• 
dară (abdomino-ovariană, tubo-ovariană, 
utero-ovariană);
Sarcină ectopică după histerectomie subtotală • 
sau totală care poate fi : tubară, în spaţiul 
vezico-vaginal, pe colul restant sau în cavi-
tatea peritoneală;
Sarcina concomitentă intra şi extrauterină;• 
Alte localizări mai rare pot fi : splenică, • 
hepatică.

Ponderea sarcinii tubare este cea mai mare 
(94%), în concordanţă cu datele din literatură.

De asemenea, localizarea pe trompa dreaptă este 
cea mai frecventă, argumentată de incidenţa cres-
cută a patologiei infecţioase în regiune, comparativ 
cu trompa stângă (prezenţa apendicectomiilor în 
antecedente).

Odată cu creşterea numărului de sarcini normale 
se ia în considerare şi frecvenţa sarcinilor ectopice, 
fapt reliefat şi de analiza cazurilor.

Frecvenţa cea mai mare se găseşte la primipare 
şi secundipare (51,29%), acest fapt fi ind datorat 
apariţiei, după 1-2 naşteri, a cauzelor favorizante 
sarcinii ectopice (avorturi, infl amaţii). 

Un procent crescut se regăseşte şi la nulipare 
(22,60%), care poate fi  pus pe seama numărului 
mare de avorturi la cerere (practicate înainte ca 
pacienta să îşi dorească maternitatea), tratamentelor 
pentru sterilitate şi, nu în ultimul rând, a existenţei 
unor malformaţii congenitale ale organelor genitale 
interne.

Dintre cele 100 de cazuri studiate, cele mai 
multe se regăsesc în intervalul 26-30 ani (40,86%) 
urmate de cele din intervalul 31-35 ani (26,08%). 
Cu alte cuvinte, mai mult de 60% dintre cazuri se 
afl ă în perioada de vârf a activităţii genitale femi-
nine.

O explicaţie ar putea fi  faptul că această perioadă 
coincide cu perioada de maximă frecvenţă a afecţi-
unilor infl amatorii metroanexiale. Celelalte grupe 
de vârstă au procente net semnifi cative mai mici, 
totuşi cu un nivel mai ridicat în perioada 21-25 de 
ani (16,52%). 

De remarcat extremele apariţiei sarcinii ectopice: 
15 ani cea mai tânără şi 46 de ani cea mai în 
vârstă.

Localizarea sarcinii ectopice

 Repartiţia cazurilor pe grupe de vârste

Repartiţia cazurilor în funcţie de paritate

VALOAREA DOZĂRII β HCG ÎN DIAGNOSTICUL 
SARCINII ECTOPICE

 Diagnosticul sarcinii ectopice prin dozarea 
subunităţii β a HCG are o certă valoare întrucât 
această metodă prezintă două avantaje: este spe-
cifi că şi este foarte sensibilă.

Gonadotropina corionică umană (HCG), un 
hormon de natură glicoproteică produs în mod nor-
mal de placentă şi în mod aberant de unele tumori 
cu celule germinale, este alcătuit din două subunităţi 
diferite: alfa şi beta. 

Subunitatea beta, ce conţine 145 de aminoacizi, 
este specifi că pentru HCG; deoarece testul are o 
sensibilitate înaltă pentru beta-HCG, nu există ris-
cul unei reactivităţi încrucişate.

Cu ajutorul acestui test se poate confi rma 
prezenţa unei sarcini, la numai 6-10 zile de la im-
plantarea ovulului fecundat. Rolul biologic al HCG 
constă în menţinerea corpului luteal în cursul sar-
cinii; infl uenţează, de asemenea, producţia de hor-
moni steroizi.

 Serul femeilor gravide conţine în principal HCG 
intact. Concentraţia serică şi urinară de HCG total 
creşte exponenţial în cursul sarcinii, dublându-se la 
aproximativ 40-48 de ore, atingând un maximum în 
săptămânile 8-12. Producţia hormonului scade pro-
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gresiv în săptămânile 10-20 de sarcină, la valori de 
1/5-1/20 din concentraţia maximă, după care ră-
mâne în platou până la termen.

Determinarea combinată de HCG, estriol necon-
jugat şi AFP în trimestrul II de sarcină în cadrul 
triplului test are utilitate, împreună cu alte date cli-
nice materne, în estimarea riscului de anomalii cro-
mozomiale fetale la naştere.

În iminenţa de avort, valorile HCG scad pro-
gresiv de la o determinare la alta. După un chiuretaj 
com plet, timpul de înjumătăţire al concentraţiei se-
rice de HCG este de 1 pe zi.

În sarcina ectopică, producţia de HCG nu ur-
mează paternul dintr-o sarcină normală (dublarea 
valorilor se înregistrează mult mai lent, la 48 de 
ore). 

Subunitatea β HCG este cel mai important para-
metru atât în diagnostic, cât şi în alegerea trata-
mentului.

Teoretic, nu trebuie să depăşească 5000 UI/ml.
Valorile gonadotrofi nei corionice în cadrul ca-

zurilor selectate au variat larg între 200 UI/ml şi 
2047 UI/ml cu o medie situată la 838 UI/ml.

La valori iniţiale mai mici ale acesteia, trata-
mentul medicamentos a fost mai facil, pe când la 

valori mari, au fost necesare doze multiple de 
methotrexat.

 Este de subliniat faptul că diagnosticul precoce 
al sarcinii ectopice previne instalarea situaţiilor 
care pun în pericol viaţa femeii şi creează posi-
bilitatea de conservare a funcţiei reproductive.

 O sarcină ectopică nu este întotdeauna uşor de 
diagnosticat, în special atunci când femeia nu ştie 
că este însărcinată: să prevenim o sarcină extra ute-
rină este practic imposibil. 

Dispariţia hCG din sânge este necesară pentru 
afi rmarea vindecării şi întreruperea sarcinii ectopice, 
fi e în mod spontan, fi e în urma tratamentului.
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