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REZUMAT
Avortul spontan recurent este o boală defi nită prin două sau mai multe sarcini pierdute. Mecanismele exacte 
implicate în apariţia pierderilor recurente de sarcinå nu pot fi  întotdeauna precizate. Acest articol îşi propune 
să elucideze principalele aspecte legate de etiopatogenia avortului spontan recurent.
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 ABSTRACT
The recurrent miscarriage is a disease defi ned by two or more failed pregnancies. The real mechanisms of this 
pathologic entity are still unknown despite the variety of the hypotheses. This article tries to elucidate the main 
aspects related to the histopathology of the recurrent pregnancy loss.
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INTRODUCERE

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 su-
pravieţui independent, în general înainte de săp-
tămâna 20 de gestaţie. Avortul spontan este cea mai 
frecventă com plicaţie a sarcinii (1). 

În pofi da eforturilor cercetătorilor de a rezolva 
această problemă, incidenţa acestei patologii ră-
mâne crescută până în prezent. 

Riscul de avort este corelat cu vârsta sarcinii, 
astfel: la 2 săptămâni gestaţionale riscul este de 
75%, între 3-6 săptămâni de 10% şi scade la 5% 
între săptămânile 6-12. Pentru trimestrul II de sar-
cină riscul independent calculat este de 3%.

Mecanismele exacte implicate în apariţia avor-
tului spontan nu pot fi  întotdeauna precizate. În 
primul trimestru de sarcină principalul factor res-
ponsabil de oprirea în evoluţie a sarcinii este cel 
genetic, urmat de factori anatomici, imunologici şi 
de fecte de coagulare, endocrini şi infecţioşi.

CAUZELE CARE STAU LA BAZA AVORTULUI 
SPONTAN

Trombofi lia reprezintă o tulburare hemostatică, 
ere ditară sau dobândită care determină un risc cres-
cut de tromboză venosă sau arterială. Tromboza 
îm preună cu complicaţiile embolice reprezintă a 
treia cauză de deces în ţările dezvoltate. Sarcina 
este caracterizată printr-o activare a coagulării, 
circa 20% dintre decesele materne putând fi  puse pe 
seama unor tromboembolii. Sarcina creşte riscul 
pentru tromboembolism venos de 10 ori prin pre-
zenţa celor trei elemente ale triadei Virchow (lezi-
unea endotelială, staza sangvină şi hiper coagula-
bilitatea).

Mutaţiile de la nivelul factorului V Leiden – 
G1691A şi protrombinei – G20210A sunt variantele 
autozomal recesive cele mai frecvent asociate cu 
pierderea recurentă a sarcinilor. Alături de aceşti 
factori trombofi lici, mutaţiile C677T şi A1298C de 
la nivelul genei metilentetrahidrofolat reductaza 
(MTHFR), o genă implicată în reglarea nivelului de 
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homocisteină, sunt considerate o altă cauză genetică 
care poate duce la complicaţii ale sarcinii. Nivelurile 
crescute ale homocisteinei au fost asociate cu afectarea 
placentei, preeclampsia şi pierderea sarcinii. 

Incidenţa de infertilitate a fost estimată a fi  de 
10-15% dintre toate cuplurile (2). Comparativ cu 
media din populaţia generală, a fost observată o 
frecvenţă mai mare de avorturi spontane în cuplurile 
infertile, precum şi o rată mai mare a infertilităţii 
printre fe meile cu avort spontan recurent (3).

Una dintre cauzele principale ale avorturilor 
sunt anomaliile cromozomale, survenite pe par-
cursul gametogenezei sau fecundaţiei. Avortul 
spon  tan recurent în primul trimestru de sarcină este 
o boală multifactorială, iar cauzele unora (aproxi-
mativ 50%) sunt încă necunoscute. O deosebită 
atenţie este acordată factorilor de ordin anatomic, 
imun, endocrin si infecţios care rămân în obiectivul 
obstetricienilor.

Pe lângă multiplii factori medicali care pot opri 
sarcina în evoluţie, se conturează şi existenţa unor 
factori demografi ci şi socio-economici ce pot altera 
sănătatea reproductivă a femeii şi, în consecinţă, 
sarcina instalată să fi e compromisă. Printre factorii 
sociali care pot infl uenţa evoluţia sarcinii, menţionaţi 
de diferiţi autori, se numără: vârsta înaintată a ma-
mei, apartenenţa la un anumit grup social, etnia, 
pro fesia mamei sub aspectul nocivităţii, gradul ei 
de instruire, factorii comportamentali de risc (abuz 
de alcool, cafeină, nicotină etc.). 

Anomalii genetice
Eiben şi col. au efectuat un studiu pe 750 de pro-

duşi de avort, între săptămânile 5-25 de sarcină; frec-
venţa cariotipurilor anormale a fost de 50,1% (4). 
Trisomia a fost predominantă (62%), urmată de 
triploidie (12,4%), monosomie X (10,5%), tetra-
ploidie (9,2%) şi anomalii cromozomale structurale 
(4,7%). Trisomiile au fost predominante pentru cro-
mozomii 16 (21,8%), 22 (17,9%) şi 21 (10%). Frec-
venţa avorturilor cu anomalii comozomale a crescut 
odată cu vârsta mamei; aceasta a fost sem nifi cativ 
corelată cu o creştere a ratei trisomiilor 16, 21 şi 22 şi 
foarte specifi c cu trisomiile 18 şi 20. Pentru femeile 
care îşi doresc o sarcină la vârsta de 40 de ani există o 
rată de 2-3 ori mai mare de avort spontan, precum şi 
un risc crescut de anomalii cro mozomale (5).

Turczynowicy şi col. au descoperit, la un cuplu 
cu un avort spontan, o inversie paracentrică a cro-
mozomului 14, precum şi o variantă rară a cro-
mozomului 9p (6 ).

Christansen şi col. au sugerat că unele familii 
pot avea o predispoziţie familială pentru avorturile 

spontane recurente, care nu se datorează nepo tri-
virilor dintre parteneri (7). 

Anomalii uterine
Septul uterin, fi bromul uterin, sinechia intra ute-

rină şi incompetenţa colului uterin, congenitală sau 
dobândită, sunt de obicei asociate cu avorturile 
spon tane, deşi există controverse cu privire la in-
cidenţa, clasifi carea şi rolul acestora în eşecul de 
reproducere şi tratament (8). Ashton şi col. au 
raportat o frecvenţă a anomaliilor uterine de 1,9% 
în întreaga populaţie feminină (9). Incidenţa ano-
maliilor uterine asociate cu avorturi recurente a fost 
cuprinsă între 15-30% (10).

Septul uterin reprezintă principala anomalie ute-
rină responsabilă pentru avorturile repetate (11). 
Rock şi Schlaff au raportat că 83% dintre femeile 
cu anomalii ale uterului au avut copii fără nici o in-
tervenţie efectuată asupra uterului (12).

Endometrioza este defi nită ca implantarea de 
ţesut cu epiteliu glandular de tip endometrial şi 
celule stromale în afara uterului. Cel mai frecvent 
această localizare priveşte ovarele, peritoneul 
pelvin şi trompele. Endometrioza reprezintă o pro-
blemă majoră de sănătate, afectând prin diversele 
sale manifestări 7-15% dintre femeile cu vârstă re-
productivă, fi ind identifi cată în 30% dintre cazurile 
de infertilitate. 

Factori imunologici şi defecte de coagulare
Există controverse cu privire la etiologia fac-

torilor imunologici, considerată a fi  o cauză a avor-
turilor spontane (13). Avortul mediat imuno logic 
(IMA) este o boală clinică (13) ca urmare a reacţiei 
imune anormale a mamei împotriva anti genelor 
embrionare paternale. Sistemul imunitar poate res-
pinge embrionul prin două mecanisme diferite, în 
funcţie de stadiul în care are loc interac ţiunea ma-
terno-embrionară.

Când implantarea este completă, ambele răs-
punsuri imune, celular şi umoral, pot cauza avort 
spontan. Pentru a supravieţui, embrionul trebuie să 
stimuleze reacţiile imunolgice ale mamei pentru a 
fi  protejat de moleculele citotoxice.

Starea sistemului de hemostază determină evo-
luţia şi consecinţele sarcinii atât pentru mamă, cât 
şi pentru făt. Au fost publicate mai multe studii, 
care se referă la rolul considerabil pe care îl au 
complicaţiile trombofi lice în moartea intrauterină a 
fătului. Rai şi col. consideră că una dintre prin-
cipalele cauze ale avorturilor spontane este trom bo-
fi lia dobândită sau congenitală (14). 
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Anomalii endocrine 
Progesteronul are un rol esenţial în instalarea 

sarcinii, dar şi în susţinerea acesteia. A fost sugerată 
efi cienţa acestuia în tratarea avorturilor spontane, 
datorate defi citului din faza luteală; efi cacitatea lui 
nu a fost pe deplin demonstrată (15). Norman şi 
col. au demonstrat că femeile însărcinate care au 
pierdut sarcina au avut concentraţii scăzute de pro-
gesteron (16).

Hipersecreţia de hormon luteinizant (LH) poate 
contribui la avorturi spontane (17). Efectele secun-
dare ale hipersecreţiei de LH au fost observate atât 
la primipare, cât şi la femeile care aveau în ante ce-
dente avorturi recurente (18).

Alte studii au sugerat că tulburări ale prolactinei 
pot fi  responsabile de unele avorturi spontane (19).

Infecţii ale sistemului reproducător
Mycoplasma hominis şi Ureeaplasma urealyti-

cum sunt frecvent izolate din secreţia vaginală a 
femeilor cu infertilitate. U. urealyticum pozitivă s-a 
dovedit a fi  mai frecvent întâlnită la femeile cu 
avorturi spontane (20). O altă cauză infecţioasă de 
avort spontan este Chlamydia trachomatis (21). 
Există câteva studii care susţin că infecţiile re pre-
zintă o cauză a avorturilor spontane (22, 23) şi re-
curente (24,25).

Cauze psihologice
Stray-Pedersen au demonstrat că stresul are un 

rol important în avortul recurent idiopatic (25).
În cele mai multe cazuri, cauzele infertilităţii şi 

ale avorturilor spontane nu au fost identifi cate (26). 
În pofi da avansării rapide a ştiinţei, mecanismele 

complexe implicate în pierderea spontană a sarcinii 
sunt încă neelucidate. Această incompletă cunoaş-
tere a etiopatogeniei duce la inefi cienţa relativă a 
mij loacelor terapeutice actuale; dar mai ales la im po-
sibilitatea instruirii unei prevenţii reale a avor tului.

METODE DE INVESTIGARE

A. Anomaliile cromozomiale sunt responsabile 
pentru un procent semnifi cativ al bolilor genetice. 
Din acest motiv, în decursul anilor, s-au implementat 
în cercetare, dar şi în practica medicală curentă, o 
serie de metode şi tehnici care să permită eviden-
ţierea acestor anomalii cromozomiale. 

Citogenetica convenvenţională: cariotip stan-
dard – este alcătuit din cromozomi metafazici 
bandaţi, bandarea evidenţiind nişte modele carac-
teristice la nivelul cromozomilor, cu ajutorul unor 
compuşi chimici. Modelele constau într-o succesi-

une de benzi a căror confi guraţie depinde de com-
poziţia în baze azotate a diferitelor regiuni ale cro-
mozomului, precum şi de tehnica de bandare 
fo losită. Analiza cariotipului este utilă la pacientele 
cu risc, permiţând identifi carea precoce a feţilor cu 
anomalii numerice şi structurale. 

Citogenetica moleculară: hibridizarea fl uores-
centă in situ (FISH) – se bazează pe posibilitatea 
hibridizării a unui cromozom cu o sondă marcată 
fl uorescent, complementară de pe un cromozom 
dat. Este o tehnică ce permite punerea în evidenţă a 
anomaliilor numerice, pentru cromozomii 13, 18, 
21, X şi Y, într-un timp foarte scurt;

Teste moleculare: QF-PCR – tehnica are ca 
bază reacţia multiplex-PCR, prin care se realizează 
amplifi carea a 17 markeri ADN, utilizând un sistem 
de marcare fl uorescentă. Permite detecţia rapidă a 
anomaliilor numerice ale cromozomilor 13, 18, 21, 
X şi Y cu o sensibilitate şi specifi citate de aproxi-
mativ 100%.

B. Anomaliile uterine reprezintă 2-3% dintre 
cauzele de infertilitate, dar leziunile intrauterine 
sunt mult mai frecvente la femeile infertile (40-
50%), pentru toate aceste patologii relaţia de cau-
zalitate cu infertilitatea nefi ind foarte clară. 

Ecografi a transvaginală – este absolut obliga-
torie pentru a evalua anatomia şi morfologia pel vină. 
Tratamentul malformaţiilor este unul chi rur gical, iar 
cerclajul cervical trebuie aplicat numai în cazurile în 
care benefi ciile depăşesc cu mult ris curile (factor 
direct inductor al contracţiilor ute rine).

Histerosalpingografi a – examen radiologic al 
uterului şi al trompelor lui Fallopio. Este, de ase-
menea, recomandată pentru diagnosticarea pato-
logiei intrauterine (27).

Histeroscopia – examen care permite explorarea 
cavităţii uterine cu ajutorul unui histeroscop (tub dotat 
cu un sistem optic) şi, eventual, tratarea le ziunilor 
constatate. Reprezintă una dintre cele mai efi ciente şi 
puţin invazive metode de diagnostic în ceea ce priveşte 
patologia cavităţii uterine. Ea este recomandată de 
OMS doar dacă ecografi a trans vaginală sau histero-
salpingografi a indică un aspect patologic. În ultimii 
ani tot mai mulţi practicieni re comandă histeroscopia 
ca metodă iniţială de explorare a cavităţii uterine, din 
cauza frecvenţei crescute a patologiei uterine la pa-
cientele infertile. Acest fapt se datorează atât acurateţei 
crescute a metodei, cât şi miniaturizării echipamentului 
de histeroscopie, care permit efectuarea tehnicii în 
ambulator. Este cea mai efi cientă investigaţie de diag-
nostic pentru investigarea anomaliilor uterine (28).

Laparoscopia – metodă chirurgicală de diag nostic 
ce utilizează un tub subţire, luminat, numit laparoscop, 
care este introdus în abdomen printr-o mică incizie la 
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nivelul peretelui abdominal, folosită pentru examinarea 
organelor abdominale sau ge nitale interne. Poate 
detecta endometrioza, iar în cazurile în care există 
anormalităţi, poate fi  efectuată corecţia chirurgicală în 
timpul aceleiaşi proceduri. Endometrioza poate fi  
tratată chirurgical, medical cu analoage GnRH sau 
prin combinarea celor două modalităţi.

C. Diagnosticarea defectelor trombofi lice moş-
 tenite, defi cite de proteină C/S şi antitrombina III, 
dozarea APTT, numărul de trombocite, precum şi 
detectarea sindromului antifosfolipidic. Tratamentul 
nu este unul standardizat, doze mici de Aspirină (80 
mg/zi) asociate cu heparină fracţionată (Clexane 
sau Fraxiparine 20-40 mg/zi).

D. Evaluarea factorilor endocrini (TSH, anti-
corpi antitiroidieni, prolactină, progesteron, test de 
to leranţă la glucoză) nu reprezintă un standard de 
aur, deoarece nu există evidenţe clare în acest sens. 
Uneori în terapie poate fi  utilă administrarea de 
pro   gesteron sub formă orală (Duphaston 20-30 mg/
zi) sau endovaginală (Utrogestan 400-600 mg/zi).

E. O metodă rapidă pentru evidenţierea myco-
plasmelor este examenul direct reprezentat de de-
tecţia antigenelor în produsul patologic prin 
teh nici imunologice: imunofl uorescenţa directă, 
imu  no pre cipitare şi reacţii imunoenzimatice. Evi-

denţierea prezenţei mycoplasmelor la nivel genital 
se reali zează prin culturi pe medii speciale. Anti-
corpii specifi ci se detectează prin: imunofl uorescenţă, 
ELISA şi imunoblot. 

Pentru evidenţierea C. trachomatis se pot aplica 
tehnici de imunofl uorescenţă directă care utilizează 
anticorpi monoclonali anti-Chlamydia trachomatis, 
marcaţi, pentru evidenţierea corpusculilor ele men-
tari. Izolarea acestora se poate face pe culturi ce-
lulare (Mac Coy, HeLa, BHK-1) sau ou de găină 
embrionat. Pentru colorarea incluziilor chlamydiale 
poate fi  utilizată metoda Giemsa sau coloraţia cu iod 
(Lugol). Cele mai sensibile metode de diagnostic 
pentru identifi carea C. trachomatis sunt cele de 
biologie moleculară: hibridizare şi PCR. Dintre me-
todele de diagnostic serologic, cel mai frecvent 
utilizate sunt: microimunofl uorescenţa (MIF) şi 
reacţia de fi xare a complementului (RFC). În cazul 
infecţiilor tractului genital inferior, valoarea diag-
nosticului serologic este mică. S-a afi rmat că anti-
corpii locali de tip Ig A ar reprezenta un marker 
important pentru infecţiile acute cu C. tracho matis.

Metodele terapeutice depind de etiopatogenia 
avorturilor spontane şi pot implica o combinaţie a 
celor două tratamente: chirurgical şi medica men-
tos.
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