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PROBLEME DE CERCETARE5

REZUMAT
Background. Naşterea prematură reprezintă o problemă majoră asociată cu mortalitatea şi morbiditatea 
perinatală. 
Obiectivul studiului este reprezentat de identifi carea factorilor de risc implicaţi în naşterea prematură şi 
consecinţele obstetricale. 
Material şi metodă. Studiul reprezintă o analiză prospectivă a naşterilor din 2011-2012 din Clinica Spitalului Clinic 
„Dr. I. Cantacuzino“, Bucureşti. Au fost analizate 4.078 de naşteri, 474 (11,62%) dintre acestea fi ind naşteri pre-
mature (< 37 săptămâni). Naşterile premature au fost împărţite în subgrupuri în funcţie de vârsta gestaţională: 
< 28 săptămâni, 28-32, 33-34, 35-36, conform clasifi cării OMS. Datele au fost analizate statistic.
Rezultate. Factorii de risc semnifi cativi statistic (p value între 0,05-0,01) pentru naşterea prematură au fost fumatul 
(28,69%), anemia (32,70%), sângerarea vaginală (4,64%). Diabetul şi uterul cicatricial (după operaţie cezariană 
sau miomectomie) au fost identifi caţi ca factori semnifi cativi statistic (p < 0,05) pentru grupul de naşteri între 35-36 
de săptămâni gestaţionale. Factorii socio-economici şi dispensarizarea corectă a sarcinilor infl uenţează categoric 
nivelul naşterilor premature, iar în studiul nostru aprecierea acestor aspecte a fost făcută prin evaluarea numărului 
de controale şi al investigaţiilor efectuate de către gravide.
Concluzii. Analiza prospectivă a naşterilor oferă o mai mare acurateţe în identifi carea factorilor de risc ai pre-
maturităţii. Evaluarea corectă a lor şi realizarea unor teste predictive ar putea duce la scăderea numărului de 
naşteri premature.
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ABSTRACT
Background. Prematurity is a major public health concern and is the leading cause of perinatal mortality and long 
term morbidity. A better understanding of the events that lead to preterm birth and of the modifi able risk factors it 
is a public health priority.
Objective. The aim of this study was to identify current risk factors associated with preterm delivery, statifi ed by 
gestational age at birth. The data collection was under the guideline of the RECOOP HST Consortium Mother and 
Child Health Network Prospective Study and supported by POSDRU/107/1.5/S/82839 project.
Materials and methods. This is a prospective study – part of the larger multinational prospective study MOCHEA 
Research Network. We analyzed 4078 births at „Dr. I. Cantacuzino Hospital, Bucharest, Romania in 2011-2012. 
Preterm deliveries were divided into the following sub-groups: extremely preterm (< 28 weeks gestation), very 
preterm (28-32 weeks gestation), moderately preterm (33-34 weeks gestation) and late preterm (35-36 weeks 
gestation) according the data of the World Health Organization.
Results. Risk factors statistically signifi cant (p value between 0.05 to 0.01) for preterm birth were smokers 
(28.69%), anemia (32.70%), vaginal bleeding (4.64%). Diabetes and uterine surgery in antecedents were signifi -
cant risk factors for delivery in 35-36 weeks gestational group. The infl uence of socioeconomic status on preterm 
delivery is well recognized and in our study this was revealed by the level of investigations during pregnacy.
Conclusion. The determinants of preterm delivery are multifactorial and involve subcategories with different eti-
ologies. The focus should be done on modifi able risk factors in prevention of preterm birth.
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Naşterea prematură reprezintă o problemă ma-
joră de sănatate publică, asociată cu mortalitatea şi 
morbiditatea perinatală. Complicaţiile legate de 
pre maturitate sunt prima cauză de mortalitate în 
primul an de viaţă. 

Obiectivul acestui studiu constă în identifi carea 
factorilor de risc implicaţi în naşterea prematură şi 
consecinţele obstetricale. Studiul actual continuă o 
analiză retrospectivă realizată între anii 2007-2009 
în Clinica de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului 
Clinic „Dr. I. Cantacuzino“, făcând parte dintr-un 
studiu multicentric – MOCHEA RECOOP Research 
Network.

MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul reprezintă o analiză prospectivă a naş-
terilor din 2011-2012 din clinica noastră. Au fost 
analizate 4.078 de naşteri, 474 (11,62%) dintre 
acestea fi ind naşteri premature (vârsta gestaţională 
< 37 săptămâni). Vârsta pacientelor incluse în lot a 
fost între 13 şi 44 de ani, vârsta medie fi ind 28,2 
(SD 5,9). Valoarea indexului de masă corporală 
(IMC) a fost între 14 şi 54, cu media 25,5 (SD 5). 

Împărţirea pe subgrupuri s-a realizat conform 
clasifi cării OMS a naşterilor premature în funcţie 
de vârsta gestaţională (Fig. 1): „extremely preterm“ 
– < 28 săptămâni, „very preterm“ – 28 – 31 + 6 săp-
tă mâni, „moderately preterm“ – 32+0 – 33 + 6 săp-
tă mâni, „late preterm“ – 34 + 0 – 36 + 6 săptămâni, 
„early term“ – 37 + 0 – 38 + 6 săptămâni de 
amenoree (Tabelul 1).

TABELUL 1. Naşterile premature în funcţie de vârsta 
gestaţională
Săptămâni 
gestaţionale

24-27 28-32 33-34 35-36 37-38 39-42 Total

Nașteri 13 118 115 228 1.007 2.597 4.078

Procent 0,32 2,89 2,82 5,59 24,69 63,68 100.00

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Rezultatele studiului au conturat ferm concluzia 
că factorii de risc semnifi cativi statistic (p value 
între 0,05-0,01) pentru naşterea prematură au fost 
fumatul, cu un procent de 28,69% (Tabelele 2, 3 şi 
Fig. 2), anemia – 32,70% (Tabelele 4, 5 şi Fig.3), 
sângerarea vaginală – 4,64% (Tabelele 6, 7 şi Fig.4). 
Analiza statistică a evidenţiat ponderea naşterilor 
premature comparativ cu cele la termen şi corelaţia 
cu factorii urmăriţi. A fost analizată şi corelaţia 
între săptămâna gestaţională în momentul producerii 
naşterii premature şi factorul de risc incriminat.

TABELUL 2. Fumatul – factor de risc pentru naşterea 
prematură (28,69%, OR = 2,48), IC95%:(2,22; 2,78)

Fumătoare Nefumătoare Total Procent

Naşteri 
premature

136 338 474 28,69

Naşteri la 
termen

503 3.101 3.604 13,96

Total 639 3.439 4.078 15,67

FIGURA 1. Numărul naşterilor premature în raport cu 
vârsta gestaţională

Naşteri

FIGURA 2. Analiza comparativă a naşterilor premature 
şi a celor la termen asociate cu fumatul 
(28,69%, OR = 2,48), IC95%:(2,22; 2,78)

TABELUL 3. Corelaţia între săptămâna gestaţională la 
momentul producerii naşterii premature şi fumat
Săptămâni 
gestaţionale

Fumătoare Nefumătoare Total Procent

24-27 3 10 13 23,08

28-32 21 97 118 17,80

33-34 43 72 115 37,39

35-36 69 159 228 30,26

37-38 148 859 1.007 14,70

39-42 355 2.242 2.597 13,67

TABELUL 4. Anemia – factor de risc pentru naşterea 
prematură (32,70%, OR = 1,14), IC95%:(1,03; 1,27)

Anemie Fără anemie Total Procent

Naşteri premature 155 319 474 32,70

Naşteri la termen 1.077 2.527 3.604 29,88

Total 1.232 2.846 4.078 30,21
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TABELUL 5. Corelaţia între săptămâna gestaţională la 
momentul producerii naşterii premature şi anemie
Săptămâni 
gestaţionale

Anemie Fără anemie Total Procent

24-27 4 9 13 30,77
28-32 43 75 118 36,44
33-34 39 76 115 33,91
35-36 69 159 228 30,26
37-38 262 745 1.007 26,02
39-42 815 1.782 2.597 31,38

TABELUL 6. Sângerarea vaginală – factor de risc 
pentru naşterea prematură (4,64%, OR = 1,62). 
IC95%:(1,28; 2,06)

Sângerarea 
vaginală

Fără sângerare 
vaginală

Total Procent

Naşteri 
premature

22 452 474 4,64

Naşteri la 
termen

105 3.499 3.604 2,91

Total 127 3.951 4.078 3,11

TABELUL 7. Corelaţia între săptămâna gestaţională la 
momentul producerii naşterii premature şi sângerarea 
vaginală

Saptămâni 
gestaţionale

Sângerarea 
vaginală

Fără 
sângerare 
vaginală

Total Procent

24-27 0 13 13 0,00
28-32 5 113 118 4,24
33-34 6 109 115 5,22
35-36 11 217 228 4,82
37-38 63 944 1.007 6,26
39-42 42 2.555 2.597 1,62

Diabetul şi uterul cicatricial (după operaţie ce-
zariană sau miomectomie) au fost identifi caţi ca 
factori semnifi cativi statistic (p < 0,05) pentru 
grupul de naşteri între 35-36 de săptămâni gesta-
ţionale (Tabelele 8, 9). 10,97% dintre gravidele 
care au născut prematur aveau uter cicatricial (după 
ope raţie cezariană sau miomectomie). 

TABELUL 8. Diabetul – factor de risc pentru naşterea 
prematură (3,38%, OR = 2,89). IC95%:(2.15; 3.89)

Diabet Fără diabet Total Procent
Naşteri premature 16 458 474 3,38
Naşteri la termen 43 3.561 3.604 1,19
Total 59 4.019 4.078 1,45

TABELUL 9. Uterul cicatriceal – factor de risc pentru 
naşterea prematură (10,97%, OR = 1,12). 
IC95%:(0.95; 1.31)

Uter 
cicatriceal

Fără uter 
cicatriceal

Total Procent

Naşteri premature 52 422 474 10,97
Naşteri la termen 358 3.246 3.604 9,93
Total 410 3.668 4.078 10,05

Monitorizarea gravidei pe parcursul sarcinii 
(dispensarizarea) prin teste prenatale s-a asociat în 
proporţie de 88,1% cu naşteri la termen, faţă de 
70,3% naşteri premature (p < 0,001), OR = 3,1, 
IC95%:(2,3; 4,2). În categoria gravidelor dispensa-
rizate au fost incluse cele care au efectuat cel puţin 
unul din următoarele teste: analize biologice de 
prim trimestru, ecografi e morfologică de prim tri-
mestru, teste de screening pentru aneuploidii, am-
nio centeza, biopsie de vilozităţi coriale, ecografi e 
morfologică de trimestrul doi.

Deşi comportamentele individuale nu s-au do-
vedit a avea o infl uenţă puternică asupra riscului de 
naştere prematură, dovezi consistente sugerează că 
o multitudine de factori ai unui stil de viaţă sănătos 
sunt asociate cu rezultate pozitive în sarcină (1,2,3). 
Acestea includ un risc redus de naştere prematură 
în rândul femeilor care nu fumează sau au o dietă 
echilibrată. 

FIGURA 3. Analiza comparativă a naşterilor premature 
şi a celor la termen asociate cu anemia 
(32,70%, OR = 1,14), IC95%:(1,03; 1,27)

FIGURA 4. Analiza comparativă a naşterilor premature 
şi a celor la termen asociate cu sângerarea vaginală 
(32,70%, OR = 1,14), IC95%:(1.03 ; 1.27)
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Un număr mare de studii observaţionale au fost 
efectuate asupra diverselor comportamente, inclusiv 
consumul de tutun şi alcool, nutriţie şi activitate 
fi zică. Fumatul în timpul sarcinii a devenit din ce în 
ce mai strâns legat de starea socio-economice pre-
cară, mult mai mult decât fumatul în alte segmente 
ale populaţiei (4,5,6). În plus, comportamentele ne-
favorabile sănătăţii tind să se grupeze, astfel încât 
femeile cu diete sărace de multe ori prezintă, de 
ase menea, şi alte comportamente potenţial dăună-
toare, cum ar fi  o lipsă de activitate fi zică (7,8). De 
asemenea, anemia maternă se asociază cu o rată 
crescută de naştere prematură.

Un număr semnifi cativ de boli materne şi trata-
mente medicale sunt asociate cu naşterea prematură. 
Naşterea prematură spontană natural apare ca un 
rezultat al travaliului prematur sau ruptura prema-
tură a membranelor fetale. În contrast, naşterea pre-
ma tură indusă apare atunci când este iniţiată prin 
inter venţia medicală din cauza complicaţiilor unei 
sar cini periculoase. 

Antecedentele ginecologice şi obstetricale in fl u-
enţează foarte mult apariţia naşterii înainte de ter-
men. Antecedente cu avorturi spontane repetate, 
controale instrumentale multiple, intervalul mai 
mic de un an de la o naştere anterioară, avorturi ha-
bituale, morţi fetale în antecedente sau alte naşteri 
premature cresc exponenţial riscul unei alte naşteri 
premature (9). O naştere prematură în antecedente 
multiplică de 3-4 ori riscul apariţiei alteia. După 

două naşteri premature riscul recurenţei este de 
50%, iar după trei sau mai multe riscul este de 100. 

CONCLUZII

Numeroşii factori de risc ai naşterii premature 
au diferite incidenţe în diferite locuri din lume 
(10,11). Din această cauză, realizarea unor studii 
asupra prevalenţei factorilor de risc sunt necesare 
pentru a putea defi ni factorii de risc specifi ci ţării şi 
zonei noastre şi pentru a putea dezvolta intervenţii 
efi ciente din punct de vedere al sănătăţii publice şi 
al politicilor de sănătate. Cercetarea acestor factori 
este de bază pentru a putea preveni şi realiza o în-
grijire medicală de calitate a sarcinii şi a nou-năs-
cuţilor, pentru scăderea mortalitaţii şi, poate şi mai 
im portant, a morbidităţii neonatale. Evaluarea corec-
tă a facorilor de risc şi realizarea unor teste predic-
tive ar putea duce la scăderea numărului de naşteri 
premature. Analiza prospectivă a naşterilor oferă o 
mai mare acurateţe în identifi carea factorilor de risc 
ai prematurităţii.
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