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Pierderea spontanå a sarcinii råmâne una dintre
cele mai dificile, delicate ¿i complexe probleme
ale medicinii moderne. Aceastå problemå implicå
ramuri diverse de cercetare – de la ginecologie ¿i
obstetricå, la anatomie patologicå, imunologie,
geneticå ¿i cercetare fundamentalå.

Avortul spontan este cea mai comunå compli-
ca¡ie a sarcinii, aproximativ 20% dintre sarcini se
pierd spontan, riscul de avort fiind corelat cu vârsta
gesta¡ionalå.

Avortul habitual (pierderea spontanå recurentå
a sarcinii) este definit drept pierderea a trei sau
mai multe sarcini consecutive. El afecteazå aproxi-
mativ 1% dintre toate femeile, riscul de a pierde o
altå sarcinå dupå trei avorturi consecutive fiind

de 55%. Au fost propuse mai multe etiologii pentru
avortul spontan repetat dar, în ciuda acestui fapt,
pânå la 60% dintre pierderile recurente gesta¡ionale
au o etiologie necunoscutå. Este în mare måsurå
acceptat faptul cå recunoa¿terea sarcinii de cåtre
sistemul imunitar este necesarå pentru o evolu¡ie
normalå ulterioarå. Embrionul reprezintå o veri-
tabilå allogrefå. Printre etiologiile imunologice au
fost propuse atât explica¡ii umorale, cât ¿i celulare.
În ultimul deceniu, aten¡ia s-a concentrat pe me-
canismele imune mediate celular.

Cu toate aceste cuno¿tin¡e noi referitoare la etio-
patogenia avortului, mecanismele complexe im-
plicate în pierderea spontanå a sarcinii sunt încå
incomplet elucidate. Aceastå incompletå
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cunoa¿tere a etiopatogeniei duce la ineficien¡a
relativå a mijloacelor terapeutice actuale dar mai
ales, la imposibilitatea instituirii unei preven¡ii reale
a avortului, mai ales în trimestrul I de sarcinå.

ETIOPATOGENIA PIERDERII SPONTANE A
SARCINII. CONSIDERAºII IMUNOLOGICE LA
NIVELUL INTERFEºEI FETO-PLACENTARE

Mecanismele exacte implicate în apari¡ia avor-
tului spontan nu pot fi întotdeauna precizate, dar,
în primele luni de sarcinå, expulzia embrionului
sau a fetusului este precedatå, aproape întotdeauna,
de moartea acestuia. Ini¡ierea procesului începe
cu mult înainte de apari¡ia manifestårilor clinice
prin scåderea factorilor produ¿i de trofoblast ¿i de
corpul galben. Rezultatul acestei scåderi constå
în spasmul arterelor spiralate, necroza ischemicå
a deciduei ¿i sângeråri în decidua vera ¿i spa¡iul
coriodecidual. Hemoragia în decidua bazalå ¿i mo-
dificårile necrotice din ¡esuturile adiacente deta-
¿eazå par¡ial sau în totalitate oul, care, la rândul
såu, ac¡ioneazå ca un corp stråin intrauterin stimu-
lând contrac¡iile uterine expulzive.

Expulzia produsului de concep¡ie poate fi cau-
zatå de patru tipuri de factori: zigotici, materni,
mic¿ti ¿i necunoscu¡i (54% dintre cazuri).

I. Factori de origine fetalå

Anomaliile cromozomiale cauzeazå cel pu¡in
jumåtate dintre avorturile survenite în primele
såptåmâni de gesta¡ie, dupå care frecven¡a aces-
tora scade rapid ¿i constant. JACOBS ¿i HASSOLD
(1980) au raportat cå anomaliile cromozomiale
sunt cauzate de erorile de gametogenezå maternå
(25%), paternå (5%) ¿i cele ale fecunda¡iei ¿i divi-
ziunii zigotului (10%).

Trisomia autozomalå este cea mai frecventå
anomalie cromozomialå asociatå cu avortul.

Pentru to¡i autozomii, cu excep¡ia cromozo-
mului 1, au fost identificate trizomii, dar cele mai
frecvente sunt cele ale numerelor 13, 16, 18, 21 ¿i
22.

II. Factori de origine maternå

Orice tulburare localå sau generalå, anatomicå
sau func¡ionalå a organismului matern este capa-
bilå så împiedice fie nidarea normalå a oului, fie
evolu¡ia sa.

Factori locali:
a. Cauze uterine – endometritele împiedicå

nidarea normalå ¿i dezvoltarea oului grefat. În
acela¿i sens ac¡ioneazå ¿i sinechiile uterine.

Modificårile anatomice ale musculaturii uterine
(malforma¡ii precum anormalitå¡i ale dezvoltårii
mülleriene, uter septat sau hipoplazic, tumori) pot
determina fie o dificultate a dezvoltårii oului prin
compresiune, fie lipsa de extensibilitate, o excita-
bilitate crescutå prin distensie, ceea ce va duce la
contrac¡ii uterine expulzive. Insuficien¡a cervico-
istmicå determinå deschiderea cavitå¡ii uterine
precoce, alterarea polului inferior al membranelor
¿i ruperea lor cu expulzia consecutivå a oului.

b. Cauze anexiale – tumorile sau inflama¡iile
anexiale precum ¿i aderen¡ele pelvine determinate
de acestea pot duce la pierderea spontanå a sarcinii
în mod reflex sau mecanic.

Factori generali:
a. Vârsta – reprezintå un factor de risc inde-

pendent pentru pierderile spontane de sarcinå.
Femeile cu  vârste sub 20 de ani ¿i peste 35 de ani
au un risc de 3 ori mai mare de avort spontan
(probabil din cauza calitå¡ii scåzute a ovocitelor).

b. Infec¡iile –  sifilisul întrerupe sarcina mai pu¡in
în primul trimestru ¿i mai mult în ultimele douå
trimestre. Toxoplasma, virusul rubeolic, cito-
megalovirusul, herpes virusul, Chlamydia ¿i Listeria
nu sunt implicate în apari¡ia avorturilor recurente.
Vaginoza bacterianå cu apari¡ie în trimestrul II de
sarcinå poate sta la baza recuren¡ei avorturilor.

c. Boli cronice consumptive – în sarcina precoce,
bolile cronice precum TBC sau cancer provoacå
rareori avort, înså, adesea, se produce decesul
femeii înainte de na¿tere. HTA este rar asociatå cu
avortul înainte de 20 de såptåmâni de gesta¡ie.

d. Anomalii endocrine – diabetul matern necon-
trolat este asociat cu o inciden¡å crescutå a avor-
tului, în schimb, cel bine controlat prin regim in-
sulinic are aceea¿i inciden¡å ca ¿i grupul martor.
Hipotiroidismul nu pare a cauza avortul spontan,
dar autoanticorpii tiroidieni au fost asocia¡i cu o
ratå crescutå a avorturilor. Se pare cå ei reprezintå
un marker ¿i nu o cauzå propriu-ziså a avortului.
Defectele de fazå lutealå sunt consecin¡a foli-
culogenezei anormale ¿i duc la o pierdere spontanå
a gesta¡iei ¿tiut fiind faptul cå avortul spontan se
poate produce dacå corpul luteal nu secretå cantitå¡i
suficiente de progesteron, dacå progesteronul este
de proastå calitate sau dacå utilizarea sa este
compromiså. Ca factori patogeni se descriu:

1. secretarea timpurie aberantå de FSH ¿i LH
2. peak-ul de LH prea devreme sau prea târziu
3. produc¡ie insuficientå de estrogeni care så

permitå o ac¡iune normalå a progesteronului
la nivelul endometrului

Hipersecre¡ia de LH eviden¡iatå ca factor im-
plicat în avortul spontan recurent, asociazå
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subfertilitate ¿i pierderea precoce a sarcinii. Efec-
tul poate fi direct pe dezvoltarea ovocitului, du-
când la o îmbåtrânire prematurå a sa ¿i pe endo-
metru (maturare asincronå). S-a emis ipoteza cå
estrogenii, mineralocorticoizii ¿i hormonii andro-
geni nu au un rol esen¡ial în men¡inerea precoce a
sarcinii, iar rolul jucat de glucocorticoizi este încå
incert.

Factori de mediu externi – Tutunul a fost aso-
ciat cu un risc crescut al avortului cu euploidie,
iar consumul cronic de alcool dubleazå riscul. În
ceea ce prive¿te radia¡iile este necesarå o dozå mi-
nimå letalå în ziua implantårii de 5 rad. Existå
dovezi clare cå arsenicul, plumbul, formaldehida,
benzenul ¿i oxidul de etilen pot provoca avorturi.

Factori imunologici ¿i defecte de coagulare –
defectele de coagulare sau ale trombocitelor pot
fi grupate în 5 clase:

1. defecte de factori XIII ¿i XII;
2. disfibrinogenemia;
3. sindromul antifosfolipidic;
4. defecte ale plasminogenului;
5. alte defecte ale sindromului fibrinolitic: cre¿-

terea PAI1(plasminogen activator inhibitor
type 1) sau a t-PA (low-tissue plasminogen
activator), defecte congenitale ale proteinei
S, sticky platelet syndrome.

Primele douå duc la o implantare neadecvatå
induså de fibrinå a oului în deciduå, iar celelalte
produc tromboza vaselor primitive placentare. În
plus, anticorpii antifosfolipidici inhibå diferen¡ierea
citotrofoblastului în sincin¡iotrofoblast. 50-60%
dintre pacientele cu boalå abortivå prezintå un
defect de coagulare.

În råspunsul autoimun asociazå recuren¡e
abortive, tromboze în vasele placentare ¿i deci-
duale ¿i trombocitopenie autoimunå (prezen¡å de
anticorpi anticardiolipinici, lupici sau antitiro-
idieni), iar în cel allogenic este implicat mecanis-
mul anormal fa¡å de structurile antigenice pla-
centare ¿i fetale.

Sarcina normalå este caracterizatå prin prezen¡a
receptorilor de progesteron la nivelul limfocitelor
periferice ¿i de faptul cå raportul receptori de pro-
gesteron-celule pozitive cre¿te pe måsurå ce sar-
cina avanseazå. Stimulul antigenic fetal ac¡ioneazå
asupra limfocitelor materne, activându-le ¿i deter-
minând produc¡ia de progesterone-induced
blocking factor (PIBF). Prezen¡a PIBF permite ca
în sarcina normalå så fie dominant råspunsul imun
Th2, preponderent umoral, scåzând numårul ce-
lulelor NK ¿i al citokinelor Th1. În anul 2002,
Moffett-King a emis ipoteza cå implantarea nor-
malå este dependentå de invazia trofoblasticå

controlatå de la nivelul deciduå – endometru ma-
tern ¿i artere spiralate. Invazia trebuie så fie în-
deajuns de profundå pentru a asigura o cre¿tere ¿i
o dezvoltare fetalå normale, iar nivelul acestei pro-
funzimi este sub controlul unui mecanism reglator.
Astfel se pare cå LGL uterine ¿i exprimarea genelor
de claså I (HLA-C, HLA-E ¿i HLA-G) la nivelul
citotrofoblastului extravilos ac¡ioneazå în sensul
favorizårii dar ¿i al limitårii procesului de invazie
trofoblasticå. HLA-G este exprimat numai la om la
nivelul citotrofoblastului extravilos din decidua
bazalå ¿i corionul laeve. În plus, în majoritatea
cazurilor, dovezile clinice indicå inflama¡ia, acti-
varea complementului ¿i/sau infiltratul leucocitar
ca mecanisme ce preced avortul. Evenimentele care
conduc la pierderea spontanå a embrionului au
acelea¿i caracteristici ca ale råspunsului imun na-
tural (activarea rapidå, specificitate reduså sau
absentå ¿i lipsa memoriei). Cercetårile actuale ale
mecanismelor implicate în apari¡ia e¿ecurilor
gesta¡ionale sau a na¿terilor premature s-au focalizat
pe rolul jucat de acest sistem imun înnåscut.

Un profil al citokinelor de tip Th2 favorizeazå
sarcina, în timp ce produc¡ia de citokine inflama-
torii de tip Th1 ¿i activarea complementului vor
duce la pierderea acesteia. S-a emis totodatå ipo-
teza cå distruc¡ia unitå¡ii feto-placentare prin me-
canisme imune înnåscute poate fi prevenitå prin
absen¡a unui sistem imun matern care se poate
adapta func¡ional.

ASPECTE HISTOPATOLOGICE ALE
PIERDERILOR RECURENTE SPONTANE DE

SARCINÅ

Cele mai frecvent întâlnite ¿i studiate cauze ale
avortului recurent sunt abera¡iile cromozomiale ¿i
erorile imunologice. S-a sugerat cå cele din urmå
ac¡ioneazå prin anticorpi specifici a cåror ¡intå este
evidentå în lezårile arteriale (vasculitå decidualå).
Din påcate, analiza cromozomialå a ¡esuturilor
ob¡inute în urma chiuretajelor uterine nu este po-
sibilå ca o rutinå de examinare. Placentele din
avorturile habituale nu au tråsåturi patologice dis-
tinctive. Mai precis, ele nu prezintå modificårile
histologice tipice de rejet, a¿a cum apar în cazul
celorlalte ¡esuturi transplantate.

În practicå, existå trei tipuri de leziuni implicate
în avorturile recurente.

I. Leziuni acute inflamatorii

S-a observat prezen¡a vaginozei bacteriene la
21% dintre femeile cu avort spontan de trimestrul
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II fa¡å de numai 8% în cazurile de prim trimestru,
fapt care dovede¿te cå ascensiunea bacterianå ¿i
reac¡iile imune declan¿ate de aceasta au o mult
mai mare importan¡å în a doua parte a sarcinii.
Examenul macroscopic în corioamniotita acutå
indicå prezen¡a unui lichid amniotic tulbure sau
franc purulent, congestia corionului ¿i apari¡ia de
membrane gålbui sau gri-albåstrui în formele
severe. De asemenea, uneori aspectul poate fi nor-
mal. Modificårile  histopatologice întâlnite au avut
la bazå invazia cu neutrofile a corionului, amnio-
sului, vaselor coriale ¿i ombilicale fetale.

II. Leziuni cronice inflamatorii

Acestea includ:
a. Vilita cronicå de etiologie necunoscutå – se

caracterizeazå prin infiltrarea stromalå a vilozitå-
¡ilor coriale cu celule inflamatorii cronice (macro-
fage materne ¿i limfocite T).

b. Coriodeciduoamniotita cronicå – reprezintå
infiltrarea limfocitarå a corionului. Vilozitå¡ile sunt
frecvent hialinizate ¿i cu vasculariza¡ia mult reduså.

c. Intervilozita cronicå – este reprezentatå de
infiltrarea histiocitarå a spa¡iilor interviloase, dar
fårå prezen¡a vilitei. Prezintå un grad înalt de re-
curen¡å (67% din cazuri), putând avea etiologie
imunå. Al¡i factori de risc sunt: diabetul zaharat,
hipertensiunea arterialå, malaria. Infiltrarea histio-
citarå a spa¡iilor intervilozitare se poate asocia cu
depozite de fibrinoid în vilozitå¡i ¿i aterozå.

d. Vasculita cronicå uteroplacentarå – identi-
ficatå în biopsiile patului placentar în cazurile de
pierderi recurente datorate anticorpilor antifosfo-
lipidici. Poate fi u¿oarå, moderatå sau severå.

Coriodeciduoamniotita ¿i intervilozita cronicå
masivå au o rela¡ie încå pu¡in cunoscutå cu avor-
turile spontane recurente. Depozitele excesive de
fibrinå sau material fibrinoid observate în aceste
cazuri ar putea constitui dovada asocierii cu anti-
corpii antifosfolipidici reflectând astfel leziuni
trofoblastice de tip imunitar.

III. Leziuni vasculare uteroplacentare

a. Adaptare vascularå uteroplacentarå incom-
pletå sau absentå

b. Necrozå fibrinoidå sau aterozå
c. Persisten¡a trofoblastului endovascular în

stratul bazal
d. Vasculita uteroplacentarå
e. Tromboza uteroplacentarå
Pentru diagnosticarea popula¡iilor celulare

imune implicate patologic la nivelul interfe¡ei feto-
placentare sunt necesare studii imunohistochimice.

Panelul clasic de anticorpi utiliza¡i de noi
pentru caracterizarea imunohistochimicå a spe-
cimenelor tisulare ob¡inute în urma chiuretajelor
biopsice efectuate pentru avorturi recurente este
prezentat în tabelul de mai jos:

Figura 2. Avort incomplet 9 såptåmâni – vas sangvin
înconjurat de infiltrat monocitar – colora¡ie HE (imagine
colec¡ie personalå)

Figura 1. Avort incomplet 7 såptåmâni – se observå
prezen¡a vilozitå¡ilor coriale alåturi de depozite de
fibrinoid ¿i infiltrat inflamator moderat – colora¡ie HE
(imagine colec¡ie personalå)

Tabelul 1. Panelul uzual de anticorpi utilizat
în studiul avortului recurent

Figura 3. Celule tip LGL CD56+(colora¡ie maro) la
nivelul stromei de la interfa¡a feto-placentarå (imagine
colec¡ie personalå – imunohistochimie – avort recurent
9 såptåmâni)
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PRINCIPII DE INVESTIGARE ªI TRATAMENT

Pe baza cuno¿tin¡elor actuale legate de pier-
derea recurentå a sarcinii noi propunem urmåtorul
algoritm de investiga¡ie ¿i tratament:

1. Analizarea factorilor genetici – efectuarea unui
cariotip din sângele periferic urmatå de consiliere
geneticå care va include: explicarea defectelor, a
riscului asociat de avort spontan ¿i de anomalii
fenotipice, discutarea op¡iunilor reproductive care
includ diagnosticul prenatal (amniocenteza, biop-
sia de vilozitå¡i coriale), inseminarea donorului sau
chiar donarea de ovule.

2. Analiza histopatologicå obligatorie a ¡esu-
turilor ob¡inute dupå chiuretajul uterin – ar fi de
preferat, împreunå cu efectuarea cariotipårii produ-
sului de concep¡ie.

3. Identificarea ¿i tratarea factorilor anatomici –
este absolut obligatorie examinarea ecograficå
transvaginalå pentru a evalua anatomia ¿i mor-
fologia pelvinå. Tratamentul malforma¡iilor este
unul chirurgical, iar cerclajul cervical trebuie apli-

cat numai în cazurile în care beneficiile depå¿esc
cu mult riscurile (factor direct inductor al contrac-
tilitå¡ii uterine).

4. Evaluarea factorilor endocrini (TSH, anticorpi
antitiroidieni, prolactinå, progesteron, test de to-
leran¡å la glucozå) nu reprezintå standard de aur
deoarece nu existå eviden¡e clare în acest sens.
Uneori în terapie poate fi utilå administrarea de
progesteron sub formå oralå (Duphaston 20-30 mg/
zi) sau endovaginalå (Utrogestan 400-600 mg/zi).

5. Identificarea ¿i tratarea vaginozei bacteriene
prin examene directe pe lamå a secre¡iilor de la
nivelul vaginului sau prin culturi endocervicale
cu antibiogramå. Screening-ul TORCH (toxo-
plasmosis, other(congenital syphilis and viruses,
rubella, cytomegalovirus and herpes simplex virus)
nu este necesar.

6. Diagnosticarea defectelor trombofilice mo¿-
tenite – deficite de proteine C/S ¿i antitrombinå
III, dozare APTT, numår trombocite

7. Detectarea sindromului antifosfolipidic –
dozarea anticorpilor anticardiolipinici de tip IgG
¿i/sau IgM sau antilupici, cu valori crescute la un
interval de cel pu¡in 6 såptåmâni la douå dozåri
succesive. Tratamentul nu este standardizat – ad-
ministrarea de imunoglobulinå intravenos nu cre¿te
numårul de na¿teri cu fe¡i vii. Glucocorticoizii sunt
de evitat din cauza riscurilor crescute în adminis-
trarea pe termen lung. Tratamentul propus de noi
constå în mici doze de Aspirinå (80 mg zilnic)
asociate cu heparine frac¡ionate (de tip Clexane
sau Fraxiparine 20-40 mg/zi). Administrarea Hepa-
rinei ca atare se poate face, dar doar în cazuri foarte
bine evaluate ¿i instruite.

Figura 4. Clusteri CD45+ (colora¡ie maro închis) la
nivelul popula¡iei leucocitare deciduale (imagine

colec¡ie personalå – imunohistochimie – avort recurent
9 såptåmâni)
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