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Particularităţile pielii nou-născutului –
consideraţii fiziologice şi implicaţii clinice
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REzumat
Pielea este un organ cu rol vital ce îndeplineşte o multitudine de funcţii. Tranziţia nou-născutului de la mediul
intrauterin la cel extrauterin reprezintă un proces complex ce presupune o adaptare rapidă şi eficientă a pielii.
Nou-născutul la termen posedă o barieră epidermală bine dezvoltată, în timp ce la nou-născutul prematur
aceasta este deficitară, determinând pierderi crescute de apă transepidermal, absorbţie percutanată crescută,
susceptibilitate la infecţii şi vulnerabilitate la traumatisme. Scopul acestui articol este prezentarea concisă a
noţiunilor actuale cu privire la particularităţile fiziologice şi implicaţiile clinice ale pielii nou-născutului la termen
şi ale pielii nou-născutului prematur.
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ABSTRACT
The skin is a vital and multifunctional organ. Transition of the newborn from intrauterine to extrauterine environment is a complex process that requires a rapid and effective postnatal adaptation of the skin. The fullterm neonate has a well-developed epidermal barrier, while in the preterm neonate this is poorly developed,
leading to high transepidermal water loss, increased percutaneous absorption, susceptibility to infections and
vulnerability to trauma. The aim of this review is to summarize the current knowledge with regards to skin
physiology and clinical implications in full term and premature neonates.
Keywords: neonatal skin, newborn, prematurity

Introducere
Pielea este un organ cu rol vital ce îndeplineşte
o multitudine de funcţii. În cursul procesului de
dezvoltare a embrionului uman, ţesutul cutanat fetal suferă o serie de modificări ce debutează devreme în viaţa intrauterină şi se continuă pe toată durata perioadei gestaţionale (1,2). În momentul
naşterii, nou-născutul suferă o tranziţie rapidă de la
mediul intrauterin la cel extrauterin. Mediul intrauterin este steril, cu temperatură şi umiditate crescută, în timp ce mediul extrauterin este bogat în microorganisme şi se caracterizează prin temperatură
şi umiditate scăzute. Pielea nou-născutului la termen prezintă caracteristici similare cu cea a adultului, fiind matură din punct de vedere histologic, dar

incomplet dezvoltată din punct de vedere funcţional (2). Aceasta îndeplineşte o serie de funcţii: barieră de protecţie împotriva pierderilor hidroelectrolitice, a pătrunderii razelor ultraviolete şi a
factorilor iritanţi externi, rezistenţă la traumatismele mecanice, discriminare tactilă şi senzorială, termoreglare, funcţie imunologică şi antiinfecţioasă (3).
Maturizarea pielii din punct de vedere structural
şi funcţional este un proces dinamic ce debutează,
în cazul nou-născutului la termen, imediat după
naştere şi se finalizează în decursul primului an de
viaţă (4). În cazul nou-născutului prematur, în special când vârsta gestaţională (VG) este mai mică de
32 de săptămâni, este necesară o perioadă de douătrei săptămâni pentru ca pielea acestuia să fie comparabilă din punct de vedere funcţional cu cea a
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nou-născutului la termen (5). În cazul prematurilor
cu VG în jurul a 23-25 de săptămâni, este necesară
o perioadă mai mare de 4 săptămâni (6). Procesul
de adaptare postnatală şi maturizare a pielii poate fi
înţeles prin monitorizarea câtorva parametri, cum
ar fi: pierderea de apă transepidermală, gradul de
hidratare a stratului cornos (SC) şi pH-ul de suprafaţă al pielii.

Principalele particularităţi ale pielii
nou-născutului
Pielea este considerată prima linie defensivă a
organismului, reprezentând interfaţa dintre gazdă şi
mediul înconjurător, constituind astfel o barieră
mecanică şi biologică împotriva agresiunilor fizice,
chimice şi patogenice (7).
Funcţia de barieră a pielii este influenţată de către vârsta gestaţională. În cazul nou-născuţilor cu
VG mai mare de 37 de săptămâni, tegumentul reprezintă o barieră eficientă împotriva pierderilor de
apă şi a absorbţiei unor substanţe. În contrast, cu
cât nou-născutul este mai prematur, cu atât funcţia
de barieră a pielii este mai deficitară (5). Astfel
nou-născuţii prematuri prezintă pierderi de apă
transepidermale semnificativ mai mari decât cei
născuţi la termen.
Pielea nou-născutului şi sugarului prezintă un
strat epidermal mai subţire comparativ cu cea a
adultului (8). Pe parcursul procesului de maturizare
a pielii, cresc celularitatea şi numărul de legături
intercelulare de la nivelul epidermului, iar joncţiunea dermo-epidermică dobândeşte o formă ondulată (9). Iniţial, la nou-născuţii prematuri, dermul papilar este edematos, iar structurile de ancorare la
membrana bazală sunt în număr scăzut şi de dimensiuni mai mici comparativ cu nou-născutul la termen sau cu adultul.
Bariera fizică este, în principal, reprezentată de
stratul cornos. Perioada de maturizare a SC se situează între săptămânile 30 şi 37 de gestaţie. Studii
histologice au demonstrat că, înainte de săptămâna
34 de gestaţie, SC nu este complet diferenţiat, acesta prezentând un număr redus de staturi de celule
keratinizate (9).
Pierderea de apă la nivel transepidermal este
considerată un indicator al funcţiei de barieră şi al
gradului de integritate a pielii. Valoarea acesteia
este în mod normal între 4 şi 8 g/m2/oră la nou-născutul la termen şi la adult. O valoare scăzută sugerează un SC cu funcţie bine dezvoltată, în timp ce o
valoare crescută sugerează o barieră deficitară (3).
Pierderea de apă la nivel transepidermal este de-
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pendentă de VG. Astfel, la VG de 23 de săptămâni,
SC este aproape absent, pierderile transepidermale
fiind de aproximativ 75 g/m2/oră, acestea scăzând
pe măsura creşterii VG, atingând o valoare de 45 g/
m2/oră la 26 de săptămâni şi, respectiv, o valoare de
17 g/m2/oră la 29 de săptămani (10).
În primele zile de viaţă, pielea este mai aspră şi
mai uscată, hidratarea SC al pielii nou-născutului la
termen fiind scăzută. Aceasta creşte treptat şi atinge, după o perioadă de 2 săptămâni-1 lună, un platou cu valori asemănătoare cu cele ale altor grupe
de vârstă (11,12). În primele 3 luni de viaţă, textura
aspră a pielii devine mai catifelată, concomitent cu
creşterea gradului de hidratare a SC, secundar maturizării glandelor sudoripare (11). Din cauza prezenţei unui SC imatur, pielea nou-născuţilor are
iniţial o capacitate scăzută de a reţine apa, aceasta
îmbunătăţindu-se pe măsura creşterii vârstei postnatale (13).
Sebumul este produs de către glandele sebacee
şi reprezintă un component principal al sistemului
de protecţie cutanat. De asemenea, acesta este şi o
componentă importantă a vernix caseosa – înveliş
hidrofob ce acoperă fetusul începând din trimestrul
III de sarcină, ce este alcătuită din apă (80,5%),
proteine, sebum şi peptide antimicrobiene (14).
Prezenţa sebumului pe suprafaţa pielii are un rol
protector şi facilitează adaptarea nou-născutului la
mediul extrauterin, printr-o hidratare mai bună, o
valoare mai mică a pH-ului pielii şi o reducere a
pierderilor de caldură (15). În prima săptămână
după naştere, secreţia de sebum este crescută,
aceasta atingând rata similară adulţilor. Acest fenomen este, cel mai probabil, secundar influenţei hormonale materne, întrucât în următoarele săptămâni
activitatea secretorie a glandelor sebacee descreşte
(16). Pielea sugarilor cu vârsta de 6 luni prezintă
niveluri mai scăzute de sebum comparativ cu adulţii (13,17).
Capacitatea pielii de a transpira este dependentă
de VG. Glandele sudoripare se dezvoltă iniţial, pe
parcursul primului trimestru, la nivelul palmelor şi
plantelor, şi ulterior, după 4-6 săptămâni, acestea
apar şi la nivelul trunchiului (13). Procesul de transpiraţie este prezent la nou-născuţii la termen, acesta putând fi stimulat de către creşterea temperaturii
ambientale sau de către stimuli emoţionali, cum ar
fi durerea sau frica. La prematur, glandele sudoripare nu sunt complet dezvoltate, aceştia prezentând
anhidrie totală în primele zile de viaţă, transpiraţia
începând să apară în cursul celei de-a doua săptămâni de viaţă (18).
Pielea matură prezintă un înveliş cu pH acid,
având valori cuprinse între 5 şi 5,5, ce are rol pro-
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TABELUL 1. Diferenţele structurale şi funcţionale ale pielii prematurului, nou-născutului la termen şi adultului
(adaptat după Eichenfield) (23)
Caracteristica
Grosimea
tegumentului
Grosimea epidermului
Grosimea SC
Adeziunea celulară
Dermul
Hipodermul
Glande sudoripare
Glandele sebacee

Nou-născut
prematur

Nou-născut la
termen

Adult

0,9 mm

1.2 mm

2,1 mm

Implicaţii clinice la nou-născutul
prematur

Permeabilitate crescută
20-25 μm
40-50 μm
50 μm
Pierderi transepidermale crescute
4-5 μm
9-10 μm
9-15 μm
5-6 straturi celulare >15 straturi celulare >15 straturi celulare
Tendinţă crescută la formarea de
Scăzută
Normală
Normală
flictene
Conţinut foarte
Conţinut scăzut
Conţinut normal Elasticitate scăzută
scăzut de colagen şi de colagen şi fibre
de colagen şi fibre Tendinţă crescută la formarea de
fibre elastice
elastice
elastice
flictene
Dezvoltat
Dezvoltat
Dezvoltat
Activitate scăzută in
Anhidroză totală
Activitate normală Răspuns diminuat la stimulii termici
primele zile
Normal
Normal
Normal
Oferă proprietăţi de barieră

tector împotriva agenţilor microbieni, chimici şi
mecanici (19). Imediat după naştere, pH-ul de suprafaţă al pielii este mai crescut, atât la nou-născuţii la termen, cât şi la cei prematuri, comparativ cu
celelalte grupe de vârstă (13). Independent de VG
şi de greutatea la naştere, pH-ul descreşte iniţial
într-o manieră abruptă în primele zile după naştere,
ulterior într-o manieră treptată, pe durata perioadei
neonatale (11,20). Acidifierea pielii joacă un rol
important în maturizarea funcţiei de barieră.
Pielea reprezintă o barieră fizică şi biologică eficientă împotriva agresiunilor factorilor externi.
Aceasta conţine o reţea bogată de celule ale sistemului imunitar înnăscut, cum ar fi: macrofage, celule dendritice, celule Langerhans, mastocite, celulele T γδ şi celulele limfoide (7). O componentă
importantă a funcţiei de barieră este reprezentată de
peptidele antimicrobiene. Acestea sunt sintetizate
la nivelul pielii, în principal de către keratinocite.
În caz de infecţie sau injurie, expresia acestora
creşte, la sinteza lor contribuind atât neutrofilele,
cât şi mastocitele (21). Pielea nou-născutului prezintă o cantitate crescută de peptide antimicrobiene, lizozim şi lactoferină comparativ cu pielea
adultului (22).

Implicaţii clinice
Întrucât pielea nou-născuţilor, în particular a celor prematuri, este imatură din punct de vedere
structural şi funcţional, aceasta este mai susceptibilă la acţiunea factorilor externi şi are un risc crescut

de pierderi hidroelectrolitice, instabilitate termică,
permeabilitate crescută, lezare şi infecţii (3). Îngrijirea nou-născutului prematur presupune interacţiuni permanente cu pielea şi, de aceea, conservarea
integrităţii acesteia are o importanţă deosebită.
Din punct de vedere clinic, imaturitatea epidermului noului născut prematur se poate solda cu
apariţia a patru efecte majore (4,24):
1. Pierderi transepidermale crescute. Consecinţele ce apar secundar acestor pierderi sunt dezechilibrele hidroelectrolitice şi hipotermia.
2. Absorbţie percutanată crescută a substanţelor
chimice, cu posibilitatea apariţiei intoxicaţiilor accidentale.
3. Susceptibilitate crescută la dezvoltarea infecţiilor sistemice cu poartă de intrare cutanată.
4. Vulnerabilitate crescută la traumatisme. Cel
mai frecvent, epidermul este lezat prin aplicarea şi
îndepărtarea benzilor adezive. De asemenea, arsurile chimice secundare substanţelor antiseptice sunt
leziuni întâlnite cu o frecvenţă crescută în cazul
prematurilor (25).

Concluzii
Dezvoltarea ţesutului cutanat este un proces
continuu ce debutează în viaţa intrauterină şi se
continuă în perioada postnatală. Având în vedere
imaturitatea pielii nou-născuţilor, în special a celor
prematuri, este necesară acordarea unei atenţii deosebite îngrijirii şi menţinerii integrităţii acesteia.
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