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ABSTRACT
During pregnancy, anatomical and functional changes occur in all organs and systems of the body. The 
family doctor evaluates the morphofunctional changes in the reno-urinary system throughout the pregnancy. 
These morphological and functional changes often have no clinical expression. Morphofunctional changes 
in the reno-urinary system cause changes in laboratory tests results and are the basis for the appearance 
of urinary tract symptoms. The family doctor has an important role in assessing the pregnant woman, and 
in diagnosing renal pathology early. Although the pregnant woman has an increased risk of developing 
various urinary tract diseases, frequently, under active monitoring and conservative treatment, the evolution 
can be favorable.
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REzumAT
În sarcină, se produc modificări anatomice şi funcţionale la nivelul tuturor organelor şi sistemelor din organism. 
Medicul de familie evaluează pe toata durata sarcinii modificările morfofuncţionale de la nivelul sistemului 
reno-urinar. De cele mai multe ori, aceste modificări morfologice şi funcţionale nu au expresie clinică. Modifi-
cările morfofuncţionale ale sistemului reno-urinar determină modificări ale rezultatelor testelor de laborator şi 
stau la baza apariţiei unor simptome de tract urinar. Medicul de familie are un rol important în evaluarea gra-
videi, în diagnosticul precoce al afectării patologice renale. Deşi femeia gravidă prezintă un risc crescut de a 
dezvolta diferite afecţiuni ale aparatului urinar, frecvent, sub monitorizare activă şi tratament conservator, 
evoluţia poate fi favorabilă.
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INTRODuCERE

În sarcină, se produc modificări anatomice şi 
fiziologice la nivelul aparatului reno-urinar şi al 
echilibrului hemodinamic, determinând modificări 
importante ale echilibrului acido-bazic, electroliţi-
lor şi funcţiei renale [1].

MODIFICĂRI ANATOMICE

Ambii rinichi cresc în lungime cu 1-1,5 cm în 
timpul sarcinii, modificăre evidenţiată ecografic 
[2]. Volumul rinichilor creşte cu până la 30% [2], 
în principal datorită creşterii volumului circulant 
vascular şi interstiţial renal [1]. Nu au fost identifi-
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cate modificări histologice sau modificări ale nu-
mărului de nefroni [2,3]. În aproximativ 80-90% 
dintre cazuri, are loc o ureterohidronefroză în gra-
de diferite, ce se remite în 6-12 săptămâni post par-
tum [3]. Bazinetul şi calicele se dilatată ca urmare 
a efectelor progesteronului şi a comprimării meca-
nice a ureterelor la emergenţa din bazinet [4]. Con-
centraţiile mari de progesteron reduc tonusul ure-
teral, peristaltismul şi presiunea de contracţie [5]. 
În timpul sarcinii, mucoasa vezicii urinare devine 
edematoasă şi hiperemică. Capacitatea vezicii uri-
nare variază în urma unor mecanisme complexe: 
progesteronul determină relaxarea peretelui vezicii 
urinare, ceea ce poate duce la creşterea capacităţii 
vezicii urinare; în acelaşi timp, uterul mărit de vo-
lum deplasează vezica urinară superior şi anterior 
şi o presează, ceea ce va determina reducerea capa-
cităţii vezicii urinare [6].

Relaxarea vezicii urinare poate determina scă-
derea contenţiei valvei vezicoureterale, modificare 
care, combinată cu creşterea presiunii intravezica-
le şi cu scăderea presiunii intraureterale, determină 
refluxul vezicoureteral intermitent ce apare în tim-
pul sarcinii [7]. De cele mai multe ori, aceste mo-
dificări morfologice nu au expresie clinică [4].

MODIFICĂRI HEMODINAMICE

Modificările hemodinamice – creşterea volu-
mului plasmatic, vasodilataţie sistemică, creşterea 
complianţei arteriale, scăderea rezistenţei vascula-
re sistemice, creşterea debitului cardiac şi o scăde-
re uşoară a tensiunii arteriale – apar în primele săp-
tămâni de sarcină, sunt maxime în jur de săptămâna 
16 şi se menţin până la sfârşitul sarcinii [1]. La 
nivel renal, aceste modificări determină creşterea 
ratei de filtrare glomerulară, alcaloză, hiponatre-
mie şi, uneori, creşterea metabolismului hormonu-
lui antidiuretic, ulterior poliurie [8]. 

Debitul plasmatic renal creşte cu 20-40%, rata 
de filtrare glomerulară (RFG) creşte cu valori cu-
prinse între 15 şi 70%, înregistrând o descreştere în 
ultimul trimestru de sarcină [1]. Aceste modificări 
sunt produse atât datorită modificărilor hemodina-
mice caracteristice sarcinii, cât şi efectelor hormo-
nale (progesteron, aldosteron, prolactină, cortizol, 
hormonul lactogen placentar) [1]. De remarcat că, 
în ultimul trimestru de sarcină, decubitul lateral 
stâng creşte RFG şi excreţia sodiului [9]. Răspun-
sul vascular redus la vasopresori precum angioten-
sina 2, norepinefrina şi hormonul antidiuretic 
(ADH) contribuie la scăderea rezistenţei vascula-
re, creşterea fluxului plasmatic renal şi creşterea 
RFG în timpul sarcinii [10].

EVALUAREA PARACLINICĂ

Modificările morfofuncţionale ale sistemului 
reno-urinar determină modificări ale rezultatelor 
testelor de laborator, ale căror valori variază uşor 
în funcţie de vârsta gestaţională [11]. Creşterea 
RFG determină creşterea clearance-ului creatini-
nei şi ureei, ceea ce are drept rezultat o scădere a 
creatininei şi ureei serice în timpul sarcinii [1]. 
Funcţia tubulară renală înregistrează o creştere a 
excreţiei glucozei, aminoacizilor, betaglobuline-
lor, proteinelor, vitaminelor [1].

Osmolaritatea plasmatică în sarcina normală 
scade la un nou punct de referinţă de aproximativ 
270 mOsmol/kg (de la un nivel presarcină de 275-
290 mOsmol/kg), cu o scădere proporţională a 
concentraţiei plasmatice de sodiu cu 4-5 mEq/l 
fără modificări ale răspunsului fiziologic la varia-
ţiile osmolarităţii – sete şi eliberarea de ADH din 
hipofiză [12]. O concentraţie serică de sodiu sub 
130 mEq/l în timpul sarcinii impune evaluarea ca-
uzelor patologice ale hiponatremiei, cum ar fi sin-
dromul secreţiei inadecvate de ADH. Hipernatre-
mia, în special în contextul poliuriei, impune 
evaluarea unui posibil diabet insipid [13].

Excreţia de proteine urinare creşte în timpul 
sarcinii normale, de la nivelul anterior sarcinii de 
aproximativ 100 mg/zi la aproximativ 150-200 
mg/zi în al treilea trimestru de sarcină [14]. Excre-
ţia de proteine urinare peste 300 mg/zi este consi-
derată anormală şi impune evaluarea nefrologică 
suplimentară [14]. Mecanismele care determină 
creşterea fiziologică a excreţiei de proteine urinare 
în timpul sarcinii sunt reprezentate de creşterea 
RFG, creşterea dimensiunilor porilor membranei 
bazale glomerulare şi reabsorbţia tubulară redusă a 
proteinelor filtrate [15]. Factorii antiangiogeni cir-
culanţi, care determină disfuncţie endotelială glo-
merulară şi proteinurie în preeclampsie, cresc în 
trimestrul al treilea de sarcină şi pot contribui la 
proteinurie gestaţională târzie, chiar şi atunci când 
nu este instalată preeclampsia [15].

Nivelul glucozuriei este crescut fiziologic la fe-
meia gravidă (de aproximativ 9-10 ori valoarea an-
terioară sarcinii) şi, prin urmare, nu este un instru-
ment de screening util pentru diabetul zaharat 
[1,16]. Glucozuria se datorează în principal scăde-
rii reabsorbţiei glucozei tubulare proximale [16]. 

În timpul sarcinii, clearance-ul acidului uric 
creşte, ceea ce determină scăderea concentraţiei 
serice a acidului uric la valori de 3-4 mg/% la  
20-24 de săptămâni [1]. Ulterior , nivelul acidului
uric începe să crească, atingând la termen niveluri
anterioare sarcinii [11]. Înregistrarea unor valori
crescute de acid uric seric reprezintă un factor pre-
dictiv pentru instalarea preeclampsiei [1,11,16].
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Ca urmare a unor mecanisme incomplet cunos-
cute încă, concentraţia serică a albuminei scade în 
timpul sarcinii normale, ceea ce va determina creş-
terea concentraţiei libere a unor medicamente 
strâns legate de proteine, cum ar fi digoxina, mida-
zolamul şi fenitoina [17]. 

De reţinut faptul că femeile gravide pot prezen-
ta glucozurie şi aminoacidurie în absenţa hipergli-
cemiei sau a bolilor renale [18].

EVALUAREA CLINICĂ A GRAVIDEI 

Aceste modificări morfofuncţionale determină 
apariţia simptomele tractului urinar: urinări frec-
vente, nocturia, disuria, iminenţa şi incontinenţa 
urinară [19]. Urinarea frecventă (peste 7 ori/zi şi 
peste 2 ori/noapte) este determinată de modificări 
ale vezicii urinare şi de creşterea uşoară a cantităţii 
de urină. Nocturia este frecventă şi se intensifică în 
paralel cu evoluţia sarcinii. Iminenţa şi incontinen-
ţa urinară se datorează creşterii presiunii uterine 
asupra vezicii urinare, efectelor hormonale asupra 
ligamentelor suspensoare ale uretrei şi/sau funcţiei 
neuromusculare modificate a sfincterului striat 
uretral [19].

În practică, este importantă evaluarea gravidei 
cu simptome de tract urinar pentru monitorizarea 
afecţiunilor ce pot apărea în timpul sarcinii: bacte-
riuria asimptomatică, infecţii de tract inferior, pie-
lonefrită, boală renală cronică.

Bacteriuria asimptomatică apare la 2 până la 
7% dintre femeile gravide, frecvent în timpul pri-
mului trimestru, doar aproximativ un sfert dintre 
cazuri sunt identificate în al doilea şi al treilea tri-
mestru [20]. Factorii care au fost asociaţi cu un risc 
mai mare de bacteriurie includ antecedente de in-
fecţii urinare anterioare, diabet zaharat preexistent, 
paritate crescută şi statut socio-economic scăzut 
[20]. Un sfert dintre gravidele cu bacteriurie 
asimptomatică dezvoltă infecţie urinară pe durata 
sarcinii, fără tratament [21]. 

Cistita acută apare la aproximativ 1-2% dintre 
femeile gravide, iar incidenţa estimată a pielone-
fritei acute în timpul sarcinii este de 0,5-2% [22]. 
Majoritatea cazurilor de pielonefrită apar în al doi-
lea şi al treilea trimestru de sarcină. Factorii de risc 
pentru apariţia pielonefritei acute în timpul sarcinii 
sunt bacteriuria asimptomatică netratată anterior, 
vârsta < 20 de ani, nuliparitatea, statusul de fumă-
toare, lipsa monitorizării sau luarea târzie în evi-
denţă a femeii gravide de către medicul de familie 
în timpul sarcinii, diabetul zaharat preexistent 
[22].

Se estimează că, în ţările dezvoltate, bolile re-
nale cronice afectează aproximativ 3% dintre fe-

meile gravide [23]. Prezenţa sarcinii poate accelera 
progresia bolii renale preexistente şi/sau poate 
scurta timpul de evoluţie spre stadiul final al bolii 
renale [23].

Disfuncţia renală nu este singurul factor care 
influenţează evoluţia acestor gravide cu risc cres-
cut. Hipertensiunea arterială concomitentă, pre-
zenţa diabetului zaharat, dislipidemia şi proteinu-
ria cresc, de asemenea, riscul disfuncţiei renale. 
Lipsa monitorizării şi tratamentul inadecvat al 
acestor comorbidităţi determină creşterea severită-
ţii afectării renale, chiar şi la femeile cu insuficien-
ţă renală uşoară [24].

Efectele afectării cronice renale asupra viitoarei 
mame şi asupra copilului sunt reprezentate de pier-
derea sarcinii, creşterea indicaţiei de naştere prin 
cezariană, naşterea prematură înainte de 37 de săp-
tămâni de gestaţie, naşterea prematură timpurie 
sub 34 de săptămâni de gestaţie, greutate mică 
pentru vărsta gestaţională, restricţie de creştere in-
trauterină şi necesitatea internării în unitatea de 
terapie intensivă neonatală [25].

Preeclampsia este mai frecventă la femeile cu o 
boală renală subiacentă. Pe de altă parte, s-a suge-
rat că preeclampsia în sine creşte riscul bolilor re-
nale mai târziu în decursul vieţii [24].

Monitorizarea sarcinii cu risc renal urmăreşte: 
controlul atent al hipertensiunii, proteinuriei, func-
ţiei renale şi începerea adoptării unor strategii de 
prevenire a preeclampsiei [1,24]. Se recomandă 
evitarea medicamentelor nefrotoxice, evaluarea 
raportului beneficiu/risc în cazul administrării me-
dicamentelor cu eliminare renală pe toată durata 
sarcinii [23,25].

Monitorizarea în primele două trimestre cuprin-
de evaluarea funcţiei renale (creatinină, uree, acid 
uric, eRFG, sumar de urină, sediment urinar), io-
nograma, evaluarea funcţiei hepatice şi a glicemi-
ei, hemoleucogramă completă. Medicul de familie 
va examina clinic gravida lunar, va înregistra gre-
utatatea, câştigul ponderal, tensiunea arterială, 
prezenţa edemelor.

Recomandările efectuate cu ocazia monitoriză-
rii includ: dietă echilibrată, reducerea aportului de 
sare, fosfor, potasiu, hidratarea corespunzătoare, 
monitorizarea câştigului ponderal lunar, oprirea 
fumatului, efectuarea efortului fizic moderat, pre-
venirea hipertensiunii arteriale, a dislipidemiei, a 
diabetului zaharat. 

CONCLuzII

Medicul de familie evaluează pe toata durata 
sarcinii modificările morfofuncţionale de la nive-
lul sistemului reno-urinar. Aceste modificări mor-
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fologice şi funcţionale, de cele mai multe ori, nu 
au expresie clinică. Modificările morfofuncţionale 
ale sistemului reno-urinar determină modificări ale 
rezultatelor testelor de laborator şi stau la baza 
apariţiei unor simptome de tract urinar. Medicul de 
familie are un rol important în evaluarea gravidei, 
în diagnosticul precoce al afectării patologice re-

nale. Sunt necesare identificarea şi monitorizarea 
factorilor de risc pentru afectarea renală: bacteriu-
rie asimptomatică, infecţii de tract urinar, afectare 
cronică renală. Deşi femeia gravidă prezintă un 
risc crescut de a dezvolta diferite afecţiuni ale apa-
ratului urinar, frecvent, sub monitorizare activă şi 
tratament conservator, evoluţia poate fi favorabilă.
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