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Teza de doctorat cuprinde: 

• O parte generală ce conține 5 capitole pe 47 de pagini. 
• O parte personală pe 117 de pagini. 

- Partea personală conține 2 capitole împărțite după 
structura IMRAD, prezentând un număr total de 4 
studii (1 studiu retrospectiv – 1 capitol, 3 studii 
prospective – un capitol). 

• O secțiune de perspective și concluzii finale pe 3 pagini; 14 
concluzii. 

• Partea de referințe conține 256 de referințe bibliografice. 
• O secțiune de anexe care conține o (1) anexă. 
• Au fost inserate  

- 115 figuri (19 în partea generală și 96 în partea 
personală); 

- 118 tabele (7 în partea generală și 111 în partea 
personală). 

 
 
 
 
Notă: Prezentul rezumat redă selectiv bibliografia şi iconografia în 
text, respectând numerotarea şi cuprinsul din teză. 
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INTRODUCERE 
 

Restricția de creștere intrauterină (RCIU) este o patologie 
complexă, cu o etiologie multifactorială, prezentând multe provocări 
în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul.  

În managementul RCIU, discutăm despre screening, stabilirea 
diagnosticului și urmărirea sarcinii și a fătului. Se pune problema 
utilității efectuării testelor necesare screening-ului, având în vedere 
costurile suplimentare, dar și invazivitatea unora dintre ele asupra 
mamei și a fătului. 

RCIU este o cauză majoră de morbiditate și mortalitate 
prenatală, dar și neonatală. De asemenea, conform teoriei cunoscute 
sub denumirea de „ipoteza Barker”, influența dezvoltării defectuoase 
intrauterine are impact asupra vieții adulte, prin apariția unor adaptări 
cardiovasculare, metabolice sau endocrine ce pot schimba permanent 
structura și funcția organismului, crescând riscul pentru patologie 
cardiacă, diabetul zaharat tip 2, rezistența la insulină și hiperlipidemie 
[65–68]. 

Așadar, RCIU este o patologie importantă a fătului, care are 
consecințe serioase nu doar în perioada perinatală, ci în toată viața 
individului. Astfel, dintr-o boală care este de apanajul ginecologului, 
inițial și al neonatologului, ulterior, ea devine o importantă problemă 
de sănătate, ce influențează evoluția ulterioară a multor boli, devenind 
astfel o țintă importantă pentru serviciile de sănătate publică. În 
ultimele decenii, cunoașterea consecințelor pe termen scurt și pe 
termen lung ale RCIU a crescut într-un ritm foarte rapid și a implicat 
descoperirea a multe aspecte clinice.  

Am ales să studiez o serie de elemente clinico-epidemiologice 
ce caracterizează RCIU pe baza datelor colectate dintr-o maternitate 
de nivel III ce deservește zona de Nord-Est a României. În completarea 
acestor aspecte, am urmărit evaluarea capacității antioxidante totale și 
a variațiilor factorilor angiogenici placentari în corelație cu elemente 
caracteristice ale RCIU, încercând să identific o serie de biomarkeri cu 
valoare predictivă ce ar putea contribui la o abordare comprehenisvă a 
diagnosticului și tratamentului RCIU. 
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PARTEA GENERALĂ 
 

Partea generală este structurată în 5 capitole, prezentând date 
cu caracter general legate de patologia abordată și subiectele conexe.  

Primul capitol se axează pe o serie de aspecte de embriologie, 
în încercarea de a individualiza momentele cele mai importante ale 
dezvoltării intrauterine, cu efectele corespunzătoare asupra vieții 
postpartum. În plus, acest aspect creionează efectele dezvoltării 
necorespunzătoare intrauterine, care pot avea impact asupra întregii 
vieți, de la primele momente de evoluție ale nou-născutului, până la 
viața adultă. 

În al doilea capitol sunt abordate aspecte legate de RCIU, în 
încercarea de a surprinde cât mai cuprinzător toate elementele 
caracteristice ale acestei patologii, trecând în revistă noțiuni de 
etiopatogenie și factori de risc, screening și diagnostic, management al 
sarcinii cu RCIU, confirmarea postnatală a acestei patologii și efectele 
secundare pe scurtă și lungă durată. 

Al treilea capitol abordează noțiuni legate de stresul oxidativ 
și implicarea acestuia în sarcină. În ciuda rolului său fiziologic 
esențial, oxigenul molecular este un potențial toxic în organism, de 
aceea o înțelegere mai profundă a mecanismelor care guvernează 
stresul oxidativ atât în placentă, cât și în endoteliul vascular matern 
este posibil să ofere noi oportunități pentru dezvoltarea unor abordări 
terapeutice inovatoare pentru a preîntâmpina RCIU, îmbunătățind 
calitatea viitoare a vieții nou-născuților 

Capitolul al patrulea surprinde o patologie aflată în strânsă 
conexiune cu RCIU și stresul oxidativ, anume preeclampsia, o 
patologie cu o importanță majoră în sarcină. un accent este pus, pe 
parcursul acestui capitol, asupra angiogenezei defectuoase, a 
dezechilibrelor dintre factorii reglatori ai acestui proces, care, cel mai 
probabil, cauzează această afecțiune și a conexiunilor cu RCIU. 

Ultimul capitol al părții generale abordează un subiect de 
avangardă în medicină, anume proteomica. Un interes deosebit a 
dobândit, în ultimul deceniu, studierea unor structuri proteice cu 
proprietăți specifice. Acestea ce ar putea constitui repere pentru 
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anticiparea unor posibile modificări identificabile într-o fază 
incipientă a declanșării unor situații patologice cu consecințe grave. 
Proteomica este definită ca studiul pe scară largă a unui set de proteine 
produse într-un organism și este considerată cel mai inovator mod de 
identificare și caracterizare al proteinelor; proteomul reprezintă 
totalitatea caracteristicilor proteinelor conținute într-un anumit 
moment la nivelul celulei (localizare, interacțiuni, modificări post-
translaționale, turnover) [160]. Împreună cu genomica și 
metabolomica, proteomica pare a fi un instrument promițător în 
neonatologie și pediatrie. În viitor, combinația acestor  nivele 
biologice ar putea da rezultate promițătoare în identificarea 
biomarkerilor. 
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PARTEA PERSONALĂ 
 

 Partea ce prezintă contribuțiile personale în domeniul 
cercetării doctorale este structurată în două capitole ce prezintă patru 
studii, dintre care unul este retrospectiv, observațional, două sunt 
prospective, observaționale, iar unul este un studiu pilot. în aceste 
studii mi-am propus să identific, pe de-o parte, aspectele clinico-
patologice al RCIU pe un lot de pacienți din Spitalul Clinic de 
Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași, iar, pe de altă parte, am 
urmărit identificarea unor biomarkeri cu valoare diagnostică și 
prognostică în relație cu stresul oxidativ și RCIU. 

 
 

CAPITOLUL VI 
DIAGNOSTIC OBSTETRICAL AL RESTRICȚIEI DE 

CREȘTERE INTRAUTERINĂ: COMPLICAȚII PRECOCE ȘI 
FACTORI DE RISC IMPLICAȚI ÎN RESTRICȚIA DE 

CREȘTERE INTRAUTERINĂ – UN STUDIU 
RETROSPECTIV 

 
VI.1. Introducere 

 
RCIU este o cauză majoră de morbiditate și mortalitate 

prenatală, dar și neonatală, având, în consecință, un impact important 
asupra sănătății publice. Dovezile clinice sugerează că feții mici cu 
insuficiență placentară sunt asociați cu un rezultat perinatal mai slab, 
în timp ce grupul fără afectare placentară are evoluție aproape normală 
[181]. 

Astfel, este importantă diferențierea între SGA și RCIU, 
întrucât aceste patologii au evoluție diferită, iar, în consecință, și 
managementul va trebui adaptat. Ecografia Doppler este esențială 
pentru atingerea acestui obiectiv. 

Importanța diagnosticării și managementului restricției de 
creștere intrauterină rămâne în continuare o provocare în cadrul 
practicii obstetricale actuale. Această afirmație rămâne valabilă în 
cadrul unor criterii de diagnostic variabil, a unor metode de 
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monitorizare încă nestandardizate și în absența soluțiilor terapeutice 
cu eficiență dovedită. Morbiditatea și mortalitatea sunt crescute prin 
prematuritate iatrogenă, vârsta gestațională necontribuind în procent 
atât de mare în cadrul prognosticului neonatal [182,183]. 

Cu toată importanța problemei, rata de detecție este în 
continuare mică. Această realitate derivă din faptul că un număr mare 
de sarcini cu feți mici, în special dintre cele care nu prezintă factori de 
risc, nu sunt monitorizate corespunzător [184]. Rezultatul se reflectă 
în rata de mortalitate in utero si complicații perinatale ce necesită 
terapie intensivă. 
 
VI.2. Motivație 

 
Trecerea în revistă a literaturii de specialitate relevă existența 

a multiple studii axate asupra analizei prevalenței, sau identificării și 
clasificării factorii de risc pentru RCIU – reflectând astfel interesul 
specialiștilor în domeniul obstetrical pentru diagnosticul, 
monitorizarea și tratamentul acestei entități patologice. RCIU este o 
patologie care impune un diagnostic cât mai precoce și corect, datorită 
consecințelor evolutive atât pe termen scurt, cât și lung. Din acest 
punct de vedere, cunoașterea factorilor de risc care influențează 
negativ creșterea și dezvoltarea normală a fătului este de importanță 
majoră, pentru a putea identifica rapid pacientele la risc și a le urmări 
corespunzător pe parcursul sarcinii. Nu în ultimul rând, complicațiile 
sunt o consecință de temut a RCIU. Identificarea lor precoce reprezintă 
principalul obiectiv al echipei formate din obstetrician și neonatolog, 
pentru a crește substanțial șansele de supraviețuire, impunând un 
tratament energic și corespunzător pentru a scădea morbiditatea și 
mortalitatea. 
 
VI.3. Scop si obiective 

Scopul principal al studiului a constat în analiza elementelor 
clinico-epidemiologice care caracterizează nou-născuții RCIU, 
sistematizând și integrând aspectele definitorii pentru a defini un profil 
care poate contribui la diferențierea nou-născuților RCIU de nou-
născuții SGA.  
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Suplimentar, studiul a vizat identificarea unor factori de risc 
care influențează semnificativ apariția RCIU. 

Primul obiectiv al studiului a fost de a evalua incidența RCIU, 
diagnosticată în mod corespunzător, cu ajutorul unor metode de 
diagnostic pre- și postnatal – în consecință, evaluate la mamă și, 
ulterior, la nou-născut – pentru a putea aprecia frecvența actuală a 
acestei patologii în zona Moldovei. Realizarea acestui obiectiv a impus 
diferențierea clară între nou- născuții cu RCIU și cei SGA – cele două 
entități diagnostice, între care există limite imprecise, fiind frecvent 
raportate în literatură ca aceeași afecțiune. Încadrarea diagnostică 
diferențiată a cazurilor a fost fundamentată pe identificarea 
diferențelor subtile care pot fi importante, și care pot justifica o 
separare clară între sarcinile și a nou-născuții cu RCIU și cei SGA. 

Al doilea obiectiv al studiului a constat în caracterizarea lotului 
studiat în funcție de o serie de parametri specifici sarcinii, parametri 
aplicabili în diferențierea feților RCIU de feții SGA. În paralel, am 
urmărit analiza evoluției și a complicațiilor nou-născuților RCIU și 
SGA, inclusiv prin prisma corelației între rata complicațiilor și vârsta 
la care a avut loc nașterea. 

Al treilea obiectiv al studiului a fost de a analiza factorii de risc 
asociați sarcinilor cu RCIU și SGA, urmărind identificarea acelor 
factori de risc cu un impact important asupra evoluției nou-născutului. 

În sinteză, obiectivele studiului au vizat elemente clinice 
definitorii pentru această patologie și complicații ale acesteia și factori 
de risc pentru apariția RCIU, într-o abordare integrativă bazată pe 
experiența în diagnosticul și monitorizarea RCIU într-o maternitate de 
nivel 3, care deservește zona de nord-est a României. 
 
VI.4. Material și metodă 
 

Studiul realizat este un studiu retrospectiv, observațional, 
dezvoltat pe o perioada de 5 ani (ianuarie 2013 – decembrie 2017), în 
care au fost analizate date din foile de observație ale nou-născuților 
diagnosticați cu RCIU și ale mamelor acestora – pacienții fiind 
internați în Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” 
Iași, respectiv în Clinicile Universitare și în Centrul Regional de 
Terapie Intensivă Neonatală (CRTIN) al spitalului. Pentru a putea 



	

12	

evidenția factorii de risc implicați în RCIU, am inclus în studiu un lot 
martor de nou-născuți îngrijiți în CRTIN, lot constituit atât din nou-
născuți la termen AGA cât și din nou-născuți prematuri fără RCIU. 

Dintr-un total de 31683 de nou-născuți în această perioadă, un 
număr de 618 au compus lotul de studiu (dintre care 498 SGA și 120 
RCIU), iar 129 au compus lotul martor, cu nou-născuți cu greutate și 
dezvoltare normale. 

Factorii de risc analizați, în mod specific, în acest studiu au 
fost: 

§ factori materni: status socio-economic; hipertensiune 
arterială; preeclampsie; anemie; infecție maternă 
(altele decât TORCH); infecții TORCH; vârsta 
extremă a mamei; multiparitate sau nuliparitate; alte 
boli materne; 

§ factori fetali: sarcina gemelară; afecțiuni genetice; 
§ factori placentari. 

 
VI.5.Rezultate 
 

VI.5.1. Incidența și prevalența RCIU și SGA 
În perioada 2013-2017 incidența nou-născuților diagnosticați 

cu RCIU sau SGA a fost de 2.04%, reprezentând 11.61% din totalul 
nou-născuților îngrijiți în CRTIN. 

 
VI.5.2. Caracteristici ale nou-născuților în loturile analizate –  

Studiu comparativ: nou-născuți cu RCIU/SGA vs. AGA 
A. Vârsta de gestație (VG) 

 Vârsta de gestație la care s-a produs nașterea în loturile studiate 
a prezentat o valoare medie de 35.7±3.21SD, cu valori minime de 25 
de săptămâni și maxime de 41 săptămâni. 

Valorile medii ale vârstei de gestație au fost semnificativ mai 
mici (35.56±3.25 săpt. vs. 36.46±2.89) în cazul nou-născuților cu 
RCIU (p=.003). 
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B. Prematuritatea 
 Frecvența prematurilor în lotul de studiu a fost de 49.35%, 
aproape jumătate dintre nou-născuții cu RCIU fiind prematuri. 

Analiza statistică nu a demonstrat o asociere semnificativă 
între RCIU și prematuritate (p=.2855), deși am remarcat o asociere 
semnificativă a cazurilor de RCIU la nou-născuți cu vârste de gestație 
mai mici de 32 săptămâni. 

C. Indicele ponderal 
 Valorile indicelui ponderal în cazul nou-născuților cu RCIU au 
prezentat valori minime de 1.13 și maxime de 2.29. 

Valoarea medie a indicelui ponderal a fost semnificativ mai 
mică (F=465.67, p<.001) în cazul nou-născuților RCIU (1.96±0.18) 
comparativ cu valoarea medie corespunzătoare nou-născuților AGA 
(2.33±0.18) (Figura VI.11a). 

Cele mai multe cazuri de RCIU au prezentat un indice ponderal 
între valorile de 1.9 și 2 (Figura VI.11b). 

 

a b  
Figura VI.11 . Valoarea medie a indicelui ponderal la naștere a nou-născuților din 

loturile de studiu (a) și distribuția cazurilor în funcție de IP al nou-născuților cu 
RCIU (b) 

 
VI.5.3. Analiza factorilor socio-economici implicați în RCIU 
 

A. Mediul de proveniență 
În loturile analizate, asocierea RCIU cu mediul de proveniență 

a indicat o foarte slabă corelație evidențiată prin frecvența de 51.46% 
a cazurilor cu RCIU din mediul rural, valoare ușor mai mare 
comparativ cu frecvența cazurilor AGA din mediul rural (44.19%) 

Categ. Box & Whisker Plot: IP
F(1,745) = 465.6719, p = 0.0000*

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±SD 

2.33

1.96

2.33

1.96

AGA RCIU
1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

IP

2.33

1.96

Histogram: IP
Kolmogorov-Smirnov d=.06753, p<.01 ; Lilliefors p<.01

 Expected Normal
Include condition: RCIU

0 1 0 5 5 8
17

57

134

176

61

95

59

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3

X <= Category Boundary

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

N
o.

 o
f o

bs
.

0 1 0 5 5 8
17

57

134

176

61

95

59



	

14	

(Tabelul VI.18). Riscul de RCIU în cazul nou-născuților din mediul 
rural a fost nesemnificativ – de 1.34 ori – mai mare comparativ cu 
riscul nou-născuților din mediul urban (OR=1.34; CI: 0.91-1.96). 
 
Tabel VI.18. Frecvența cazurilor în funcție de mediul de proveniență în loturile 
studiate 

	 Urban	 Rural	 Total	
Lot	martor	
(AGA)	

72	 57	 129	55.81%	 44.19%	

Lot	studiu	(RCIU)	 300	 318	 618	48.54%	 51.46%	
Total	 372	 375	 747	
Test	statistic:	Chi-square	χ2=2.2564,	p=.1327,		r=0.1449	

B. Dispensarizarea sarcinii 
 Dispensarizarea sarcinii a reprezentat o problemă de 
importanță majoră, analiza cazurilor evidențiind faptul că 83.8% din 
cazurile cu RCIU au provenit din sarcină dispensarizată, în timp ce 
52.4% din nou-născuții SGA au provenit din sarcină nedispensarizată.  

 
Figura VI.15. Distribuția cazurilor în funcție de dispensarizarea sarcinii  

 
Rezultatele indică o corelație semnificativă (r=-0.3278, 

p<.001) între dispensarizarea sarcinii și identificarea cazurilor cu 
RCIU (Figura VI.15). 
 Pe baza datelor a fost posibilă evaluarea șansei de depistare a 
cazurilor de RCIU în sarcina dispensarizată, care este de 2.07 ori mai 
mare. 

C. Vârsta de gestație la momentul diagnosticului 
 VG medie la momentul diagnosticului de RCIU a fost de 32.3 
săptămâni, cu valori minime de 18 săptămâni și maxime de 39 de 
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săptămâni. Jumătate dintre nou-născuți au fost diagnosticați la vârste 
de gestație mai mici de 33 de săptămâni. 
 

VI.5.4. Analiza factorilor de risc implicați în RCIU 
 Analiza univariată a factorilor de risc pentru RCIU a 
demonstrat o asociere semnificativă statistic cu următoarele elemente 
(Figura VI.17): 

§ materne: vârsta extremă a mamei (p=.0381), infecțiile 
materne (p=.0335), hipertensiunea arterială maternă 
(p=.0266); 

§ placentare: considerați per total, asociere 
semnificativă statistic (p=.0104); 

§ fetal: considerați per total, asociere semnificativă 
statistic (p=.0193); în particular, sarcina gemelară 
(p=.0285), infecțiile TORCH și afectarea genetică 
(p=.0156). 

 
Figura VI.17. Distribuția cazurilor în funcție de factorii de risc în loturile studiate 

 
Analiza curbelor ROC a permis o evaluare obiectivă a puterii 

de predicție individuală a fiecărui factor de risc. În urma acestei 
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analize, se poate aprecia faptul că infecțiile materne (AUC=0.632, 
95%CI: 0.580-0.683), vârsta extremă a mamei (AUC=0.627, 95%CI: 
0.574-0.680), factorii de risc placentari – în ansamblu (AUC=0.785, 
95%CI: 0.738-0.832), factorii de risc fetali – în ansamblu 
(AUC=0.652, 95%CI: 0.600-0.703), afectarea genetică (AUC=0.874, 
95%CI: 0.833-0.916) și infecțiile TORCH (AUC=0.592, 95%CI: 
0.537-0.648) sunt factori de risc semnificativi pentru apariția RCIU 
(Figura VI.18). 

Evaluarea comparativă a factorilor de risc între nou-născutul 
prematur și nou-născutul la termen a scos în evidență diferențe între 
profilele nou-născuților cu RCIU. 

 
Figura VI.19. Evaluarea comparativă a factorilor predictivi ai RCIU prin  

Raportul Cotelor (Odd Ratio -OR) în funcție de vârsta de gestație  
 
Astfel, dacă în cazul prematurului factorii de risc semnificativi 

s-au dovedit a fi statusul socio-economic al mamei, vârsta extremă a 
mamei, dispensarizarea sarcinii, infecțiile materne, anemia maternă, 
anomaliile placentare, factorii de risc fetali per total, dar și afectarea 
genetică și infecțiile TORCH, în cazul nou-născutului la termen, 
pentru o parte dintre acești factori de risc nu a mai fost confirmată 
semnificația statistică și, consecutiv, riscul pentru RCIU (vârsta 
extremă a mamei, anemia maternă, factorii de risc fetali -total și 
infecțiile TORCH)(Figura VI.19). 
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VI.5.5. Complicații precoce la nou-născuții cu RCIU 
Am analizat complicațiile precoce apărute în lotul RCIU/SGA, 

comparativ cu riscul în cazul nou-născuților AGA. Au fost remarcate 
o serie de asocieri semnificative între frecvența unor complicații și 
RCIU. Astfel, asfixia, sindromul de detresă respiratorie prin deficit de 
surfactant, boala hemoragică, detresa respiratorie de alte cauze, 
enterocolita ulcero-necrotică, infecțiile nespecificate, hipocalcemia, 
toleranța digestivă dificilă și trombocitopenia au fost semnificativ mai 
frecvente la nou-născuții cu RCIU (Figura VI.20). 

 
Figura VI.20. Distribuția cazurilor în funcție de prezența complicațiilorprecoce în 

loturile studiate 
 
Deoarece nou-născuții pot prezenta asociate două sau mai 

multe complicații, am aplicat o analiza multivariată pentru a evalua 
corect riscul complicațiilor precoce, în contextul asocierii lor. 
 Rezultatele analizei multivariate au indicat următoarele 
complicații precoce de importanță majoră pentru nou-născutul cu 
RCIU: enterocolita ulcero-necrotică, boala hemoragică, asfixia, 
sindromul de detresă respiratorie prin deficit de surfactant și de alte 
cauze și trombocitopenia. Apariția acestora poate implica de cele mai 
multe ori asocierea cu poliglobulie, hipocalcemie sau alte complicații. 
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VI.6. Discuții 

 
 Scopul principal al acestui studiu, de a defini profilul clinico-
epidemiologic care caracterizează RCIU la nivelul unei maternități de 
nivel 3, cu unitate de terapie intensivă pentru nou-născuți, a fost 
îndeplinit. Studiul observațional realizat documentează frecvența 
cazurilor diagnosticate cu RCIU în Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași, 
fiind dublat printr-un studiu caz-control, comparativ, între nou-
născuții cu RCIU și cei AGA. 
 Scopul secundar, axat asupra identificării și evaluării factorilor 
de risc predispozanți pentru apariția RCIU, a fost de asemenea 
îndeplinit, întrucât prin studiul caz-control am definit o serie de factori 
de risc materni, placentari și fetali, cu impact asupra dezvoltării 
corespunzătoare a fătului. În plus, prin analiză uni- și multivariată, am 
stabilit factorii de risc cu impact semnificativ, dar și precocitatea 
apariției acestora. 

Datele noastre reprezintă o contribuție importantă la cercetarea 
RCIU, în contextul stadiului actual al cunoașterii, oferind o imagine 
integrativă a acestei patologii, din perspectiva experienței dezvoltate 
într-un centru de expertiză care asigură servicii medicale în domeniul 
obstetrical pentru pacientele din regiunea de nord-est a României. 

În concluzie, studiul nostru oferă o analiză complexă a 
factorilor de risc pentru apariția RCIU și a complicațiilor asociate cu 
această patologie, bazată pe cazuistica reprezentativă a unui spital ce 
deservește, prin unitatea de terapia intensivă neonatală, întreaga 
regiune de nord-est a României. 

Frecvența RCIU este în creștere constantă în cei cinci ani luați 
în studiu. În cei 5 ani studiați, dintr-un total de 31683 de nou născuți, 
2.04% au fost diagnosticați cu RCIU sau SGA. Mai important este de 
remarcat că majoritatea cazurilor au fost diagnosticate postnatal, ceea 
ce relevă o lipsă de urmărire corespunzătoare a acestor cazuri, chiar și 
într-un centru universitar important – aspect atribuibil, în special, 
neprezentării pacientelor.  
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Diagnosticul de RCIU a fost stabilit prenatal în 22.91% dintre 
cazuri și a fost stabilit la o VG medie de 32.3 de săptămâni, cu valori 
minime de 18 săptămâni și maxime de 39 de săptămâni. Important este 
de observat că jumătate dintre nou-născuți au fost diagnosticați la 
vârste de gestație mai mici de 33 de săptămâni.. 

Factorii de risc cei mai importanți pentru RCIU, au fost: 
afecțiunile de cauză genetică, urmate de statusul socio-economic al 
mamei, infecțiile materne, anomaliile placentare, vârsta extremă a 
mamei, infecțiile TORCH și dispensarizarea sarcinii. 

Complicațiile postnatale precoce au fost de 2.07 ori mai 
frecvente la pacienții din lotul RCIU/SGA, în comparație cu nou-
născuții din lotul AGA. Acestea au inclus, în ordinea importanței: 
detresa respiratorie prin deficit de surfactant și de alte cauze, boala 
hemoragică, asfixia, trombocitopenia și enterocolită ulcero-necrotică. 

Mortalitatea în lotul de studiu s-a situat la un nivel de 1.62%, 
nesemnificativ mai mare decât cea din lotul martor. În schimb, am 
observat o perioadă mai lungă de spitalizare pentru pacienții cu 
RCIU/SGA în comparație cu cei AGA. 
 

CAPITOLUL VII 
MARKERI BIOCHIMICI AI STRESULUI OXIDATIV ȘI AI 
ANGIOGENEZEI PLACENTARE UTILI ÎN EVALUAREA 
RESTRICŢIEI DE CREŞTERE INTRAUTERINĂ – STUDII 

PROSPECTIVE OBSERVAȚIONALE 
 
VII.1. Introducere 
 

Patologiile precum pre-eclampsia, RCIU, diabetul zaharat 
gestațional și nașterea prematură pot avea efecte importante asupra 
copilului în curs de dezvoltare, precum și a mamei. Deși o multitudine 
de factori de risc (de exemplu vârsta maternă avansată, aportul scăzut 
de nutrienți, obezitatea maternă, alte boli asociate, paritatea maternă, 
istoricul familial și istoricul de complicații în timpul unei sarcini 
anterioare) sunt cunoscuți ca având un rol în apariția acestor patologii 
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[215], există multe femei care dezvoltă una dintre afecțiunile 
menționate în mod spontan, fără nicio suspiciune prealabilă [108]. 

Sarcinile care prezintă factorii de risc enumerați anterior vor fi 
atent monitorizate, fiind considerate a avea un risc ridicat de apariție a 
altor boli asociate sarcinii. În schimb, sarcinile fără factori de risc nu 
vor beneficia de aceeași monitorizare, iar detecția acestor boli se va 
face mai târziu, sau chiar deloc. În plus, detecția și monitorizarea 
afecțiuni anterior menționate se bazează pe măsurători de parametri 
fiziologici (tensiunea arterială, glucoză) și structurali (indicii Doppler 
ai AU) [108]. În consecință, multe afecțiuni sunt detectate târziu în 
timpul sarcinii, deși sunt rezultatele fiziopatologice ale unor 
evenimente petrecute mai devreme în decursul sarcinii. Un astfel de 
exemplu este RCIU, ca o consecință a stresului oxidativ apărut mult 
mai devreme. 

În acest context, putem discuta despre markeri cu valoare 
predictivă pentru anumite patologii și markeri cu valoare diagnostică. 
Primii markeri menționați pot fi detectați devreme în sarcină și oferă 
informații despre probabilitatea de a dezvolta anumite afecțiuni mai 
târziu, în timp ce markerii diagnostici sunt evaluați în urma instalării 
bolii.  

Majoritatea biomarkerilor cunoscuți la ora actuală sunt 
biomarkeri cu valoare diagnostică, fiind asociați apariției simptomelor 
detectabile și având, astfel, o capacitate predictivă mică, cu 
aplicabilitate clinică limitată [108]. 

 
VII.2. Motivație 

 
Pornind de la datele existente în literatura de specialitate, 

referitoare la valoarea biomarkerilor în relație cu sarcina normală și 
patologică, în completarea studiului prezentat detaliat în Capitolul VI, 
cercetarea doctorală a abordat analiza biomarkerilor identificabili la 
femeia gravidă sau la nivel fetoplacentar, urmărind identificarea unor 
teste cu valoare predictivă pentru apariția RCIU sau pentru 
complicațiile asociate acesteia. Pentru realizarea acestui deziderat, am 
realizat două studii prospective observaționale și un mini-studiu pilot 
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care a vizat susținerea implementării tehnicilor de biologie 
moleculară. Aceste studii au fost definite astfel: 

a. Studiul stresului oxidativ și al impactului acestuia în 
RCIU – denumit în continuare Studiul TAS; 

b. Studiul dezechilibrelor angiogenezei placentare în 
RCIU – denumit în continuare Studiul sFlt1/PlGF; 

c. Studiul expresiei proteomice placentare – studiu pilot. 
 
VII.3. Scop și obiective 

 
1) Studiul TAS 

Scopul acestui studiu a constat în investigarea markerilor 
stresului oxidativ prin evaluarea capacității antioxidante totale, 
urmărind identificarea unor markeri de detecție a RCIU cu 
aplicabilitate în prevenirea apariției complicațiilor și optimizarea 
tratamentului acestei patologii. 

Un prim obiectiv al acestui studiu a fost de a identifica corect 
și de a cuantifica anumiți markeri specifici ai stresului oxidativ atât la 
gravidă, cât și la nou-născut, pentru a putea diagnostica cât mai 
precoce RCIU și a preveni instalarea leziunilor. Întrucât literatura de 
specialitate arată o scădere a factorilor antioxidanți și o creștere a 
producției speciilor reactive în RCIU, identificarea corectă și precoce 
a markerilor stresului oxidativ oferă informații semnificative asupra 
instalării și progresiei leziunilor. 
 Următorul obiectiv stabilit a fost de a evalua modificările 
capacității antioxidante totale în funcție de prezența factorilor de risc 
asociați, și răsunetul acestora asupra dezvoltării fetale, fiind astfel 
posibilă stabilirea unei conduite preventive standardizate. 

Al treilea obiectiv a fost de a evalua frecvența stresului 
oxidativ la feții diagnosticați cu RCIU și de a evalua asocierea acestuia 
cu patologia perinatală. 
 În paralel, al patrulea obiectiv a constat în compararea 
capacității antioxidante totale a nou-născutului cu capacitatea 
antioxidantă totală a mamei, în vederea stabilirii unei corelații între 
acestea. 
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2) Studiul sFlt1/PlGF 
Scopul acestui studiu a constat evaluarea modificărilor 

dezvoltate la nivel placentar în cazul gravidelor cu RCIU, pe baza 
variației valorilor factorului antiangiogen sFlt1, respectiv a factorului 
angiogen PlGF, urmărind semnificația dinamicii acestor markeri în 
relație cu mecanismul patogenic al RCIU. 

Primul obiectiv a urmărit analiza valorilor celor doi factori, 
precum și raportul dintre aceștia, la nou-născuți cu RCIU și nou-
născuți normali. În paralel, pentru ambele loturi, a fost analizată și 
asocierea PE, ca entitate patologică importantă în generarea unui 
raport anormal între sFlt1și PlGF. 

Al doilea obiectiv avut în vedere a fost evaluarea asocierii 
dezechilibrelor acestor markeri cu stresul oxidativ, evaluat prin 
valorile TAS, la mame și nou-născuți cu RCIU, respectiv normali.  

Al treilea obiectiv a urmărit corelația între angiogeneza 
anormală, evaluată prin cei doi factori anterior menționați, și patologia 
neonatală. 

3) Studiul expresiei proteomice placentare (studiu pilot) 
În acest studiu am dorit să evaluăm validitatea metodei de 

prelucrare a unor fragmente placentare prelevate pentru obținerea 
homogenatelor și depistarea celei mai adecvate metode de stocare a 
acestora în vederea folosirii ulterioare. Perspectiva acestui studiu este 
de a identifica, prin proteomică, biomarkeri valizi pentru predicția 
RCIU. 

Obiectivul urmărit a constat în identificarea proteinelor 
obținute dintr-un homogenat placentar prin electroforeză și evaluarea 
celei mai bune modalități de păstrare a homogenatelor placentare în 
vederea obținerii unor probe valide. 

 
 

VII.4. Material și metodă 
 

1) Studiul TAS 
Studiul TAS a fost un studiu caz-martor, desfășurat pe o 

perioadă de 3 ani (ianuarie 2016 – decembrie 2018), în care am urmărit 
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evaluarea TAS și semnificația TAS prin raportare la patologia mamei 
și a nou-născutului cu RCIU, respectiv normal.  

Acest studiu a inclus 62 de cupluri mamă – nou-născut, pentru 
care am realizat analiza TAS atât la mamă, cât și la nou-născut. 
 Cuplurile au fost grupate în două loturi (Figura VII.2): 

- lotul I (lot de studiu) – gravide și nou-născuți cu RCIU: 
32 de cazuri 

- lotul II (lot martor) – gravide normale și nou-născuți 
AGA: 30 de cazuri. 

2) Studiul sFlt1/PlGF 
Studiul sFlt1/PlGF a fost un studiu caz-martor, realizat în 

perioada ianuarie 2018 – iunie 2019 care a urmărit analiza unor 
markeri ai angiogenezei și semnificația lor, prin raportare la TAS, și 
patologia mamei și a nou-născutului cu RCIU, respectiv normal. 

Acest studiu a inclus 68 de cupluri mamă - nou-născut pentru 
care am realizat analiza sFlt1, PlGF și TAS, atât la mamă, cât și la nou-
născut. 
 Cuplurile au fost grupate în două loturi: 

- lotul I (lot de studiu) – gravide și nou-născuți cu RCIU: 
38 de cazuri provenite din sarcini dispensarizate; 

- lotul II (lot martor) – gravide normale și nou-născuți 
AGA: 30 de cazuri de cazuri provenite din sarcini 
dispensarizate. 

3) Studiul expresiei proteomice placentare (studiu pilot) 
Acest studiu pilot a fost demarat în anul 2018, fiind incluse 7 

paciente (2 paciente cu sarcină normală, 5 paciente cu sarcină asociată 
cu RCIU) ale căror placente au fost recoltate în vederea identificării 
unor clase specifice de proteine prin tehnici de biologie moleculară.  

Acest studiu a inclus 5 paciente cu RCIU și 2 paciente normale. 
 
VII.5. Rezultate 

VII.5.1. Studiul stresului oxidativ și al impactului în RCIU  
VII.5.1.1. Caracteristici clinico-patologice în loturile studiate 

În  acest studiu, deși numărul de cazuri incluse a fost 
semnificativ mai mic decât în primul studiu prezentat, atât 
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caracteristicile clinico-patologice prezentate anterior, cât și aspectele 
legate de factori de risc și complicații postnatale au fost similare.  

Rezultatele noastre au relevat faptul că din nou-născuții 
confirmați postnatal cu RCIU, 68.75% au fost depistați antenatal în 
trimestrul II, iar 28.13% în trimestrul III. De asemenea, datele noastre 
au indicat faptul că 3.13% dintre nou-născuți au provenit din sarcini 
neurmărite. Rezultatele obținute au demonstrat că un număr 
semnificativ de nou-născuți cu RCIU sunt diagnosticați în trimestrul 
II (p=.00001).  

Factorii de risc cel mai frecvent întâlniți în cazul nou-
născuților cu RCIU au fost cei materni, cu o frecvență de 56.25%, 
semnificativ mai mare decât în lotul AGA, în care frecvența a fost de 
36.67% (χ2=8.7391, p=.00312). Tabelul VII.12 sumarizează acești 
factori de risc și asocierea cu riscul de apariție a RCIU. 

Factorii de risc placentari au fost prezenți în 43.75% din 
pacienții cu RCIU, cu diferențe semnificative statistic comparativ cu 
nou-născuții AGA (χ2=4.8394, p=.03595). Rezultate similare au fost 
înregistrate și pentru factorii de risc fetali, a căror frecvență, deși mai 
mică decât a celorlalte categorii de factori de risc, a fost mai mare decât 
la nou-născuții AGA (χ2=5.7138, p=.01904). 

 
VII.5.1.2. Evaluarea capacității antioxidante totale (TAS) 

A. Evaluarea capacității antioxidante totale la mamă 
(TAS matern) 

Pentru nou-născuții cu RCIU, am remarcat o frecvență ridicată 
a cazurilor care au prezentat valori ale TAS matern mai mici de 1.3 
mmoli/L. Valoarea mediană a indicat faptul că 50% din nou-născuții 
cu RCIU au prezentat valori corespunzătoare TAS matern mai mici 
decât 1.3 mmoli/L; mai mult decât atât, pentru 25% din nou-născuții 
din acest lot au asociat TAS matern mai mic decât 1.13 mmoli/L. În 
cazul nou-născuților AGA, 75% dintre cazuri au asociat valori ale TAS 
materne mai mari de 1.36 mmoli/L. 
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Figura VII.11. Valoarea medie a TAS matern în loturile analizate 

 
 Valorile TAS materne au fost semnificativ (p=.0184) mai mici 
în cazul nou-născuților cu RCIU (1.32±0.23), comparativ cu valorile 
înregistrate la mamele cu nou-născuți AGA (lotul martor: 1.46±0.19) 
(Figura VII.11). Pentru TAS maternă în cazul nou-născuților cu RCIU 
au fost înregistrate valori minime de 0.89 mmol/L.  

B. Evaluarea capacității antioxidante totale la nou-născut 
(TAS nou-născut) 

 În cazul nou-născuților cu RCIU, 50% din cazuri au prezentat 
valori ale TAS mai mici de 1.21 mmoli/L. În lotul nou-născuților 
AGA, valoarea minimă a TAS a fost de 1.3 mmoli/L, 10% din cazuri 
prezentând valori mai mari de 1.71 mmoli/L. De asemenea, în lotul 
martor 75% dintre nou-născuți au avut valori ale TAS în intervalul 1.3-
1.71 mmoli/L, valori normale de referință pentru nou-născutul la 
termen.  
 

 
Figura VII.13. Valoarea medie a TAS nou-născut din loturile analizate 

Categ. Box & Whisker Plot: TAS matern
 t(t-student test) = 5.7855, p=.0184*
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 Rezultatele analizei statistice au demonstrat faptul că valorile 
TAS la nou-născuții cu RCIU (1.34±0.25) au fost semnificativ mai 
mici (p=.000001), comparativ cu valorile înregistrate în cazul nou-
născuților AGA (1.61±0.18). 
 

VII.5.1.3. Corelația TAS matern cu TAS nou-născut 
Atât în cazul nou-născuților din lotul de studiu (RCIU), cât și 

al celor din lotul martor am obținut o corelație semnificativă directă 
între valorile TAS matern și TAS nou-născut. Valorile scăzute ale TAS 
matern au fost asociate cu valori scăzute ale TAS ale nou-născuților. 

 
VII.5.1.4. Predictivitatea TAS pentru RCIU 

Valoarea TAS matern a prezentat o predictivitate crescută 
pentru RCIU (AUC=0.685, 95%CI:0.563-0.806, p=.008). În cazul 
unor valori ale TAS matern mai mici de 1.32 mmoli/L, am notat 
creșterea semnificativă a riscului unei sarcini cu RCIU. 

Analiza descriptivă relevă faptul că valorile TAS ale nou-
născutului cu RCIU, identificate în cordonul ombilical, sunt 
semnificativ mai mici, acest aspect demonstrând predictivitatea 
crescută pentru RCIU în cazul unei scăderi semnificative(AUC=0.813, 
95%CI: 0.728-0.897, p<.001). În cazul în care valorile TAS din 
cordonul ombilical sunt mai mici decât valoarea cutoff de 
1.25 mmoli/L, riscul ca nou-născutul să prezinte RCIU este 
semnificativ. 

 
VII.5.1.5. Influența factorilor de risc materni asupra 

valorilor TAS  
Analiza valorilor TAS matern a demonstrat faptul că, atât în 

cazul prezenței factorilor de risc materni, cât și în cazul absenței 
acestora, valorile TAS matern la cazurile RCIU au fost semnificativ 
mai mici comparativ cu cazurile AGA (p<0.03). 50% dintre nou-
născuții cu RCIU au avut un TAS matern sub pragul minim de 
referință. Rezultatele obținute au demonstrat faptul că nu există o 
predictibilitate a factorilor de risc materni asupra TAS matern 
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(AUC<0.5, p>.05), atât în cazul nou-născuților cu RCIU cât și în cazul 
nou-născuților AGA. 
 Valoarea medie a TAS în cordonul ombilical la nou-născuții 
cu RCIU a fost semnificativ mai mică (p<.001), sub pragul minim de 
referință (1.23 mmoli/L), în cazul prezenței factorilor de risc materni 
(1.32±0.24 mmoli/L), comparativ cu nou-născuții AGA (1.57±0.14 
mmoli/L). Datele obținute au indicat faptul că nu există o 
predictibilitate a factorilor de risc materni asupra TAS la nou-născut 
(AUC<0.5, p>.05), atât în cazul nou-născuților cu RCIU cât și în cazul 
nou-născuților AGA. 
 

VII.5.1.6. Influența factorilor de risc placentari asupra 
valorilor TAS  

 Rezultatele studiului au evidențiat faptul că, deși nu s-au 
identificat diferențe semnificative în valorile TAS matern, în cazurile 
cu RCIU asociate sau nu cu factori de risc placentari, există o 
predictibilitate semnificativă a factorilor de risc placentari asupra TAS 
matern, atât în evaluarea globală a tuturor nou-născuților (AUC=.781; 
95%CI: .630-.831, p=.032), cât și în cazul nou-născuților RCIU 
(AUC=.854; 95%CI: .723-.985, p=.021), respectiv AGA 
(AUC=.8674; 95%CI: .651-.727, p=.037).  

În plus, am identificat o predicție semnificativă a factorilor de 
risc placentari asupra TAS nou-născut, atât în evaluarea globală a 
tuturor nou-născuților (AUC=.447; 95%CI: .166-.729, p=.027), cât și 
în cazul nou-născuților RCIU (AUC=.914; 95%CI: .810-.927, 
p=.016), respectiv AGA (AUC=.546; 95%CI: .265-.827, p=.036). 

 
VII.5.1.7. Influența factorilor de risc fetali asupra valorilor 

TAS  
Am identificat o predicție semnificativă a factorilor de risc 

fetali asupra TAS matern, atât în evaluarea globală a tuturor nou-
născuților (AUC=0.731; 95%CI: 0.680-0.882, p=.014), cât și în cazul 
nou-născuților RCIU (AUC=.910; 95%CI: .796-.947, p=.001), 
respectiv AGA (AUC=.669; 95%CI: .612-.826, p=.018). 
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În ceea ce privește TAS nou-născut, rezultatele noastre au 
indicat o predicție semnificativă a factorilor de risc fetali asupra TAS 
nou-născut în evaluarea globală a tuturor nou-născuților (AUC=0.796; 
95%CI: 0.681-0.810, p=.004), consecință a puterii predictive 
confirmată exclusiv în cazul nou-născuților RCIU (AUC=.866; 
95%CI: .689-.942, p=.003). 
 

VII.5.1.8. Capacitatea antioxidantă totală și patologia 
neonatală 

Valorile TAS matern și TAS din cordonul ombilical au fost 
analizate în relație cu patologiile neonatale, inclusiv prin perspectiva 
puterii de predicție a TAS pentru estimarea apariției stărilor morbide 
neonatale. 

A. TAS matern 
 Valorile TAS matern au prezentat valori semnificativi mai mici 
în cazurile asociate cu patologie neonatală, iar în cazul asocierii cu 
RCIU, valorile au fost foarte mici, cu o medie de 1.28±0.25 mmoli/L, 
cu minime de 0.89 și maxime de 1.98. 
 Rezultatele obținute au demonstrat predictivitatea 
semnificativă a valorilor TAS matern asupra patologiei neonatale 
(AUC=0.709, 95%CI: 0.595-0.823, p=.001). Am remarcat faptul că 
această putere de predicție crește semnificativ pentru nou-născuții cu 
RCIU (AUC=0.869, 95%CI: 0.757-0.980, p<.001). 
 Valoarea cutoff corespunzătoare TAS matern pentru estimarea 
riscului crescut de prezență a patologiei nou-născutului a fost de 1.30 
mmoli/L. Datele noastre au indicat faptul că valori mai mici decât 
acest prag cresc semnificativ probabilitatea de apariție a morbidității 
nou-născutului. 

B. TAS nou-născut  
 Spre deosebire de valorile TAS matern (pentru care am 
înregistrat valori semnificativ mai mici atât în cazul nou-născuților cu 
RCIU, cât și în cazul nou-născuților AGA asociind patologie 
perinatală), în cazul TAS la nou-născut am obținut valori semnificativ 
mai mici doar în contextul asocierii patologiei cu RCIU (1.28±0.25 
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mmol/L), cu diferențe semnificative statistic față de valorile pentru 
nou-născuții AGA cu patologie asociată.  

a b  
Figura VII.44. Curba ROC (a) și histograma în puncte pereche (b) pentru valorile 
cutoff ale TAS neonatale pentru evaluarea predictibilității patologiei neonatale 

 
 Valorile TAS din cordonul ombilical au reprezentat un bun 
factor de predicție în evaluarea globală a patologiei nou-născutului 
(AUC=0.677, 95%CI: 0.564-0.791, p=.003), consecință a puterii 
predictive a TAS nou-născut în lotul de nou-născuți a RCIU 
(AUC=0.707, 95%CI: 0.513-0.902, p=.022) (Figura VII.44a). Pentru 
estimarea riscului de apariție a patologiei perinatale sau neonatale, am 
calculat o valoare cutoff a TAS din cordonul ombilical – 1.25 mmol/L 
(Figura VII.44b). Datele noastre au indicat faptul că valori ale TAS 
nou-născut peste acest prag de referință cresc semnificativ riscul de  
  

Analiza statistică realizată a evidențiat că valorile TAS din 
cordonul ombilical prezintă o acuratețe semnificativ mai bună în 
predicția patologiei neonatale (Odd ratio-Exp(β)=2.07; 95%CI: 1.54-
3.88), comparativ cu valorile TAS materne. 
 
VII.5.2. Studiul dezechilibrelor angiogenezei placentare în RCIU  

VII.5.2.1. Caracteristici clinico-patologice în loturile studiate 
A. Hipertensiunea arterială  

Hipertensiunea preexistentă sarcinii a fost identificată la 15.8% 
dintre gravidele cu RCIU, fiind absentă în lotulul martor. 

 Data: patologie nou-nascut vs. TAS nou-nascut
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În cazul hipertensiunii induse de sarcină, frecvența cazurilor a 
fost mai mare la gravidele cu RCIU (23.7%) comparativ cu frecvența 
întâlnită în cazul celor fără RCIU (3.3%). 

B. Preeclampsia 
PE a avut o frecvență mare în cazul gravidelor cu RCIU, 

aceasta fiind prezentă în 26.3% din totalul cazurilor. Pe de altă parte, 
niciun caz fără RCIU nu a prezentat preeclampsie. 

C. Corelații între hipertensiune și preeclampsie 
Rezultatele analizei au demonstrat o asociere semnificativă 

între hipertensiunea preexistentă sarcinii și PE; 85.71% din gravidele 
cu hipertensiune preexistentă au dezvoltat PE.  

În schimb, datele noastre nu au confirmat asocierea între 
hipertensiunea gestațională și PE. Deși am înregistrat o frecvență de 
20% a cazurilor cu hipertensiune arterială indusă de sarcină asociate 
cu PE, în comparație cu doar 13.79% dintre cazurile fără hipertensiune 
în sarcină ce au prezentat PE, această diferență nu a avut semnificație 
statistică. 

 
VII.5.2.2. Factorul sFlt1 în RCIU 

A. Factorul sFlt1 în asociere cu RCIU 
 

 
Figura VII.52. Valorile medii ale sFlt1 în funcție de prezența PE / RCIU 

 
 Rezultatele au indicat valori ale sFlt1 semnificativ mai mari în 
cazul RCIU. Totodată, am remarcat faptul că asocierea PE în cazul 
RCIU a determinat valori semnificativ mai mari ale sFlt1 

Categ. Box & Whisker Plot: sFlt
Kruskal-Wallis-H = 16.3827, p = .00005*
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(20850.2±14380.2) comparativ cu cele înregistrate în cazul RCIU de 
alte cauze (7487.3±8304.4) (p=.00005) (Figura VII.52). 

B. Corelarea valorilor factorului sFlt1 cu valorile TAS 
 Valorile TAS matern au prezentat o corelație inversă 
semnificativă cu valorile sFlt1. Astfel, pentru valori mai mici ale TAS 
sunt întâlnite valori semnificativ mai mari ale sFlt (r= -0.4982, 
p=.00002). 
 În cazul valorilor TAS din cordonul ombilical am înregistrat, 
de asemenea, o corelație inversă semnificativă cu valorile sFlt, 
explicată prin valori semnificativ mai mici ale TAS din cordonul 
ombilical în cazul valorilor mari ale sFlt (r=-0.7832, p=.00003). 
 Rezultatele obținute au permis stabilirea valorii de referință 
cutoff pentru care crește semnificativ probabilitatea de RCIU. Astfel, 
pentru valori mai mari decât valoarea cutoff a sFlt1 – respectiv 3470 
ng/mL, probabilitatea de asociere a RCIU a fost foarte mare. 
Sensibilitatea acestei evaluări a fost de 78.95%, iar specificitatea de 
86.67%. 
 

VII.5.2.3. Factorul PlGF în RCIU 
A. Factorul PlGF în asociere cu RCIU 

 

 
Figura VII.56. Valorile medii ale PlGF în funcție de prezența PE / RCIU 

 
Factorul PlGF a prezentat valori semnificativ mai mici în cazul 

RCIU (159.0±229.8) și, în special, în cazul asocierii RCIU cu PE 
(52.5±47.6) (p<.001) (Figura VII.56). 

Categ. Box & Whisker Plot: PIGF
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B. Corelarea valorilor factorului PlGF cu valorile TAS 
 Valorile PlGF au prezentat o corelație semnificativă (r=0.526, 
p<.001) cu valorile TAS matern, explicată prin valori ale TAS matern 
mici pentru valori mici ale PlGF. 
 Și în cazul valorilor TAS din cordonul ombilical am înregistrat 
o corelație directă semnificativă (r=0.618, p<.001) cu valorile PlGF. 
În consecință, valorile TAS la nou-născut au fost mici, în condițiile în 
care factorul PlGF a prezentat valori scăzute. 
 Conform analizei AUC, am obținut o putere mare de 
predictivitate a PlGF pentru apariția RCIU. Ca urmare a stabilirii unei 
valori cutoff, valorile PlGF mai mici decât valoarea cutoff de 143 
ng/mL predictează, cu o probabilitate foarte ridicată, prezența RCIU 
(sensibilitate 84.21%, specificitate de 93.3%). 
 

VII.5.2.4. Raportul sFlt1 / PlGF 
 Am obținut o corelație inversă semnificativă între valorile TAS 
(matern și nou-născut) și valoarea raportului sFlt1/PlGF, pentru valori 
mici ale TAS fiind înregistrate valori crescute ale acestui raport. 
 Valorile raportului sFlt1/PlGF au prezentat o putere crescută 
de predicție, conform curbei ROC, având o sensibilitate de 84.21% și 
o specificitate de 93.3% pentru cu cutoff de 36.07. Valori mai mari ale 
raportului decât acest prag de referință au indicat o probabilitate foarte 
mare de RCIU. 
 

VII.5.2.5. Factorii sFlt1 și PlGF și raportul sFlt1/PlGF în 
corelație cu patologia neonatală 

 Rezultatele obținute au evidențiat faptul că, pe baza valorilor 
raportului sFlt1/PIGF, poate fi estimat cu cea mai mare precizie riscul 
ca nou-născuții să prezinte patologie neonatală. 
 Pentru validarea rezultatului, au fost calculate AUC pentru 
toate cele trei metode de predicție a apariției patologiei la nou-născut. 

Valori ale raportului sFlt/PIGF mai mari decât 85.23 
predictează apariția morbidității neonatale cu o sensibilitate de 81.25% 
și specificitate de 94.4%. 
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VII.5.2.6. Evaluarea puterii de predicție a sFlt1 și PlGF la 
pacientele fără PE 

 Utilizarea factorului antiangiogenic - sFlt1 și a factorului de 
creștere placentară seric – PlGF are valoare de predictor pentru PE și, 
implicit, RCIU de această cauză.  

Consecutiv, am analizat potențialul de predicție a RCIU și a 
patologiei neonatale, utilizând raportul sFlt1/PlGF, în cazul în care PE 
nu este asociată, ca factor de risc.  

Rezultatele au indicat, în cazul RCIU, o valoare cutoff a 
raportului sFlt1/PlGF de 12.7. Pentru apariția patologiei neonatale în 
cazul în care RCIU nu s-a asociat cu PE, am dedus o valoare cutoff de 
85.23. 

 
VII.5.3. Studiu pilot pentru analiza expresiei proteomice 

placentare 
VII.5.3.1. Separarea proteinelor placentare prin 

electroforeză 1-D 
Rezultatele obținute în separarea proteinelor placentare prin 

electroforeză 1-D au evidențiat, atât pentru placentele normale 
(probele 2 și 5), cât și pentru cele recoltate de la paciente diagnosticate 
în prealabil cu RCIU (probele 1, 3, 4, 6 și 7), mai multe benzi 
corespunzătoare proteinelor cu o scala largă a maselor moleculare 
(cuprinsă între 15 kDa şi 100 kDa) (Figura VII.69).  

 
Figura VII.69. Separarea proteinelor placentare prim metoda electroforetica 

imediat (aspect placente cu și  fără patologie) 
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VII.5.3.2. Condițiile optime de păstrare a probelor pentru 
studii de proteomică 

Am studiat condiţiile optime de păstrare (timp) a 
homogenatelor placentare. Astfel, am analizat diferențele înregistrate 
în prelucrarea probelor placentare de la gravide diagnosticate cu 
RCIU, la un interval de un an de la izolarea proteinelor și, respectiv, 
în homogenate proaspete– în ambele cazuri condițiile de stocare fiind 
identice (-28 °C).  

Deși nu am observat diferențe calitative între probe, analiza 
probelor a indicat diferențe cantitative între liniile de migrare pe gel. 
Am verificat astfel efectul negativ al înghețării/dezghețării probelor cu 
conținut complex de proteine, cât și a proteinelor izolate, prin metoda 
de precipitate a proteinelor cu acid tricloracetic.  

 
VII.6. Discuții 
 

VII.6.1. Studiul stresului oxidativ și al  
impactului în RCIU (Studiul TAS) 

Cercetarea doctorală axată asupra analizei stresului oxidativ în 
RCIU și-a atins obiectivele, întrucât am confirmat o serie de corelații 
între RCIU și scăderea TAS, care reflectă creșterea statusului oxidativ, 
atât la mamă, cât și la nou-născut. De asemenea, am evidențiat factorii 
de risc cei mai importanți în producerea variațiilor TAS și, nu în 
ultimul rând, am demonstrat variația TAS, ca marker al stresului 
oxidativ, la nou-născuții ce prezintă complicații perinatale secundare 
RCIU. 

În concluzie, acest studiu a condus la identificarea unor valori 
TAS (matern și neonatal) mai scăzute la sarcinile cu RCIU, în 
comparație cu sarcinile ce rezultă în nou-născuți AGA. Aceste valori 
s-au dovedit a fi predictive, sub valoarea de 1.32 mmoli/L (TAS 
matern), respectiv 1.25 mmoli/L (TAS nou-născut), pentru apariția 
RCIU. 

De asemenea, un aspect important este corelația directă, 
semnificativă între valorile TAS matern și cele ale nou-născutului, ce 
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semnifică o reflecție a proceselor oxidative petrecute la nivel fetal în 
sângele matern. 
 Factorii de risc placentari și fetali au avut o influență 
semnificativă asupra variației TAS, în ambele loturi investigate (RCIU 
și AGA), cu unele particularități legate de asocierea RCIU. Factorii de 
risc materni nu s-au dovedit a influența semnificativ valorile TAS. 
 Valorile ureei, creatininei și a acidului uric sunt în corelație 
inversă cu valorile TAS la nou-născut, în timp ce valorile LDH se află 
în corelație directă cu TAS la nou-născut. 
 Nu în ultimul rând, valorile TAS matern și neonatal sunt 
predictive pentru apariția complicațiilor perinatale – în ansamblu, cea 
mai mare putere având-o TAS de la nivelul cordonului ombilical, care 
reprezintă un marker predictiv important pentru apariția hemoragiilor 
digestive sau pulmonare și detresei respiratorii. 
 

VII.6.2. Studiul dezechilibrelor angiogenezei  
placentare în RCIU (Studiul sFlt1/PlGF) 

Cercetarea doctorală axată asupra modificărilor angiogenezei 
placentare și-a atins scopul, întrucât am confirmat asocierea între 
factorii ce exprimă angiogeneza la nivel placentar – sFlt1 și PlGF – și 
dezechilibrele factorilor oxidanți din serul matern și fetal și, în 
consecință, apariția RCIU.  

Consecutiv, aportul studiului nostru se repercută în 
identificarea unor markeri suplimentari care să aibă valoare predictivă 
asupra apariției RCIU, în completarea indicatorilor ecografici 
cunoscuți și utilizați deja în practica clinică. Rezultatele noastre sunt 
relevante în efortul constant al specialiștilor pentru rafinarea și 
creșterea sensibilității și a specificității testelor diagnostice pentru 
RCIU, astfel încât tratamentul instituit să fie cât mai bine adaptat 
cazurilor. 

Concluzionând, prin acest studiu am confirmat că 
hipertensiunea arterială indusă de sarcină și, mai cu seamă, 
hipertensiunea arterială preexistentă se asociază cu RCIU, precum și 
cu PE. 
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Valorile TAS au fost semnificativ mai mari în cazul lotului 
AGA în comparație cu cel RCIU și, în plus, mai mari la pacienții cu 
RCIU fără PE decât la cele cu PE. 

Valorile sFlt1, PlGF și raportul sFlt1/PlGF se corelează cu 
prezența patologiilor asociate, astfel observându-se un dezechilibru în 
sensul creșterii factorilor antiangiogeni și a scăderii celor angiogeni.  

De asemenea, sFlt1, PlGF și raportul sFlt1/PlGF se corelează 
cu valorile TAS. Creșterea raportului sFlt1/PlGF are o corelație 
inversă semnificativă cu valorile TAS; astfel, putem aprecia că un 
status oxidant este corelat cu o angiogeneză deficitară. 

Factorii angiogenici se corelează cu prezența patologiei 
neonatale. Astfel, dezechilibrul sFlt1/PlGF este predictiv pentru 
apariția morbidității neonatale. 

La pacientele fără PE, valoarea cutoff a raportului sFlt1/PlGF 
este 12.7 pentru predicția RCIU și 85.2 pentru predicția morbidității 
perinatale. 
 

VII.6.3. Studiu pilot pentru identificarea expresiei proteomice 
placentare  

 
Cercetarea doctorală axată asupra expresiei proteomice 

placentare și-a atins scopul întrucât, prin electroforeza proteinelor 
placentare, am demonstrat faptul că există diferențe între rezultatele 
obținute în cazurile cu RCIU și cele normale.  

În perspectivă, vom avea în vedere și separarea acestor 
homogentate prin tehnica 2D-gel care permite încărcarea gelurilor cu 
200-300 μg de homogenat, iar separarea se va face in funcţie de două 
dimensiuni: cea izoelectrică după, care cea a masei moleculare. 

În studiul nostru, am demonstrat validitatea metodei în dozarea 
unor proteine placentare și am determinat faptul că ideal ar fi ca 
metoda să se realizeze pe proba proaspătă, întrucât depozitarea 
(înghețul și dezghețul) probei cauzează leziuni proteice iremediabile. 
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Perspective deschise de cercetarea doctorală 
 
Studiile din această lucrare au abordat problema biomarkerilor 

din două puncte de vedere: al markerilor stresului oxidativ și al 
markerilor angiogenezei placentare. Un studiu aprofundat al acestor 
aspecte ar putea prezenta interes pe viitor, deoarece augmentarea 
lotului de studiu ar putea ajuta la rafinarea rezultatelor și, în 
consecință, la identificarea acelor markeri care vor prezenta interes 
atât din punct de vedere al randamentului, cât și al aspectului economic 
medical. 

Proteomica este un domeniu cu important potențial în studiul 
biomarkerilor. În perspectivă, vom avea în vedere separarea prin 
tehnica 2D-gel a homogentatelor examinate inițial prin tehnica 1-D, 
fiind posibilă, astfel, încărcarea gelurilor cu 200-300 μg de 
homogenat, consecutiv separarea făcându-se în funcție de două 
dimensiuni: cea electrică și cea a masei moleculare. 

Având în vedere rezultatele obținute în urma studiului 
doctoral, se stabilesc următoarele direcții ce s-ar impune în viitor: 

• implementarea unui program de screening al RCIU la 
nivel regional, sau chiar național; 

• stabilirea pe plan regional a unor echipe de 
profesioniști care să managerieze cazurile 
diagnosticate cu RCIU; 

• realizarea unor studii aprofundate ale profilaxiei RCIU, 
aplicabile în sarcinile la risc; 

• crearea unor protocoale de lucru pentru diagnosticul și 
tratamentul RCIU, ce ar putea reprezenta, pe viitor, un 
posibil punct de plecare pentru elaborarea unor ghiduri 
de practică în această patologie; un exemplu de astfel 
de protocol pe care îl propunem în urma studiului 
doctoral se regăsește în secțiunea Anexe a prezentei 
lucrări (Anexa 1). 
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CONCLUZII FINALE 
 

 

1. Frecvența RCIU este în creștere constantă la nivelul 
maternității „Cuza Vodă” din Iași, astfel încât, dintr-un total de 31683 
de nou născuți, într-o perioadă de 5 ani, 2.04% au fost diagnosticați cu 
RCIU sau SGA. Mai important este de remarcat că majoritatea 
cazurilor au fost diagnosticate postnatal, ceea ce relevă o lipsă de 
urmărire corespunzătoare a acestor cazuri, chiar și într-un centru 
universitar important – aspect atribuibil, în special, neprezentării 
pacientelor. 

2. Diagnosticul de RCIU a fost stabilit la VG medie de 32.3 de 
săptămâni, cu valori minime de 18 săptămâni și maxime de 39 de 
săptămâni. Important este de observat că jumătate dintre nou-născuți 
au fost diagnosticați la vârste de gestație mai mici de 33 de săptămâni.  

3. Factorii de risc cei mai importanți pentru RCIU includ 
afecțiunile de cauză genetică, urmate de statusul socio-economic al 
mamei, infecțiile materne, anomaliile placentare, vârsta extremă a 
mamei, infecțiile TORCH și dispensarizarea sarcinii. 

4. Complicațiile postnatale precoce au fost de 2.07 ori mai 
frecvente la pacienții din lotul RCIU/SGA, în comparație cu nou-
născuții din lotul AGA. Acestea au inclus, în ordinea importanței: 
detresa respiratorie prin deficit de surfactant și de alte cauze, boala 
hemoragică, asfixia, trombocitopenia și enterocolită ulcero-necrotică. 

5. Mortalitatea în rândul nou-născuților cu RCIU s-a situat la un 
nivel de 1.62%, nesemnificativ mai mare decât cea a nou-născuților 
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AGA studiați. În schimb, am observat o perioadă mai lungă de 
spitalizare pentru pacienții cu RCIU/SGA în comparație cu cei AGA. 

6. Am identificat valori TAS (matern și neonatal) mai scăzute la 
sarcinile cu RCIU, în comparație cu sarcinile ce rezultă în nou-născuți 
AGA. Aceste valori s-au dovedit a fi predictive, sub valoarea de 1.32 
mmoli/L (TAS matern), respectiv 1.25 mmoli/L (TAS nou-născut), 
pentru apariția RCIU. De asemenea, un aspect important este corelația 
directă, semnificativă între valorile TAS în serul matern și cel al nou-
născutului, ce semnifică o reflecție a proceselor oxidative petrecute la 
nivel fetal în sângele matern. 

7. Factorii de risc placentari și fetali au avut o influență 
semnificativă asupra variației TAS atât pentru gravidele și nou-
născuții RCIU, cât și AGA. Factorii de risc materni nu s-au dovedit a 
influența semnificativ valorile TAS. 

8. Valorile TAS matern și neonatal sunt predictive pentru apariția 
complicațiilor perinatale, cea mai mare putere predictivă având-o TAS 
de la nivelul cordonului ombilical; acesta reprezintă un marker 
predictiv important pentru apariția hemoragiilor digestive sau 
pulmonare și detresei respiratorii. 

9. Hipertensiunea arterială preexistentă sarcinii este un factor de 
risc pentru apariția PE. Momentul diagnosticului PE se corelează 
semnificativ cu valorile raportului sFlt1 / PlGF, astfel încât valorile 
crescute ale acestui raport vor fi predictive pentru PE în asociere cu 
RCIU. 

10. Valorile sFlt1, PlGF și raportul sFlt1 / PlGF se corelează cu 
prezența patologiilor neonatale, astfel observându-se un dezechilibru 
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în sensul creșterii factorilor antiangiogenici și a scăderii celor 
angiogenici.  

11. Factorii sFlt1, PlGF și raportul sFlt1 / PlGF se corelează cu 
valorile TAS. Creșterea raportului sFlt1 / PlGF are o corelație inversă 
semnificativă cu valorile TAS; astfel, putem aprecia că că un status 
oxidant este corelat cu o angiogeneză deficitară.  

12. Factorii angiogenici se corelează cu prezența patologiei 
neonatale. Astfel, dezechilibrul sFlt1 / PlGF este predictiv pentru 
apariția morbidității neonatale. La pacientele fără PE valoarea cutoff a 
raportului sFlt1 / PlGF este 12.7 pentru predicția RCIU și 85.2 pentru 
predicția morbidității perinatale. 

13. Proteomica este o modalitate de avangardă de identificare a 
biomarkerilor, cu aplicații diversificate. În studiul nostru, am 
demonstrat validitatea metodei în dozarea unor proteine placentare și 
am determinat faptul că ideal ar fi ca metoda să se realizeze pe proba 
proaspătă, întrucât depozitarea (înghețul și dezghețul) probei cauzează 
leziuni proteice iremediabile. 

14. Urmărirea sarcinii, depistarea precoce a PE si identificarea 
factorilor de risc pentru RCIU, asociate cu un panel de investigații 
țintite corespunzătoare (TAS, sFlt1, PlGF) ar putea ajuta la 
ameliorarea evoluției sarcinilor cu RCIU. 

 



	

41	

Bibliografie selectivă 
 
65.  Cosmi E, Fanelli T, Visentin S, Trevisanuto D, Zanardo V. 

Consequences in infants that were intrauterine growth restricted. 
J Pregnancy. 2011;2011:364381.  

66.  Barker DJP. Adult consequences of fetal growth restriction. Clin 
Obstet Gynecol. 2006;49(2):270–83.  

67.  Barker DJP. In utero programming of cardiovascular disease. 
Theriogenology. 2000;53(2):555–74.  

68.  Bateson P, Barker D, Clutton-Brock T, Deb D, D’Udine B, Foley 
RA, et al. Developmental plasticity and human health. Nature. 
2004;430(6998):419–21.  

108.  Cuffe JS, Xu ZC, Perkins A V. Biomarkers of oxidative stress in 
pregnancy complications. Biomark Med. 2017;11(3):295–306.  

160.  Wilkins MR, Sanchez JC, Gooley AA, Appel RD, Humphery-
Smith I, Hochstrasser DF, et al. Progress with proteome projects: 
Why all proteins expressed by a genome should be identified and 
how to do it. Biotechnol Genet Eng Rev . 1996;13(1):19–50.  

181.  Figueras F, Gratacos E. An integrated approach to fetal growth 
restriction. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2017;38:48–58.  

182.  Clausson B, Cnattingius S, Axelsson O. Outcomes of post‐term 
births: The role of fetal growth restriction and malformations. 
Obstet Gynecol . 1999;94(5):758–62.  

183.  Ross MG, Beall MH. Adult Sequelae of Intrauterine Growth 
Restriction . Vol. 32, Seminars in Perinatology. 2008. p. 213–8.  

184.  Hepburn M, Rosenberg K. An audit of the detection and 
management of small-for-gestational age babies. BJOG An Int J 
Obstet Gynaecol. 1986;93(3):212–6.  

215.  Villar J, Carroli G, Wojdyla D, Abalos E, Giordano D, Ba’aqeel 
H, et al. Preeclampsia, gestational hypertension and intrauterine 
growth restriction, related or independent conditions? Am J 
Obstet Gynecol. 2006;194(4):921–31.  



	

42	

Activitate științifică în domeniul tezei de doctorat 
desfășurată pe parcursul Studiilor Doctorale: 

 
Primul raport științific: 11.06.2018 - Diagnostic obstetrical al 
restricției e creștere intrauterină. Complicații precoce și factori de risc 
implicați în restricția de creștere intrauterină 
Al doilea raport științific: 28.02.2019 - Rolul stresului oxidativ în 
patologia perinatală și neonatală 
 
Articole publicate în domeniul Tezei în reviste indexate ISI: 
 

• Șadiye-Ioana Scripcariu, Andreea Avasiloaiei, Demetra 
Socolov, Elena Mihălceanu, Daniela-Cristina Dimitriu, 
Mihaela Moscalu, Maria Stamatin. Total antioxidant status 
as marker of oxidative stress in infants with intrauterine 
growth restriction. Revista Româna de Medicină de 
Laborator. 2020;28(2):145-52. (IF=0.8) 

• Valeria Visan, Șadiye-Ioana Scripcariu, Demetra Socolov, 
Amelia Costescu, Daniela Rusu, Razvan Socolov, Andreea 
Avasiloaiei, Lucian Boiculese, Cristina Dimitriu. Better 
prediction for FGR (fetal growth restriction) with the sFlt-
1/PIGF ratio. Medicine. Jun 2019. 98(26): e16069   (IF=1.87) 

• Elena Mihalceanu, Daniela Cristina Dimitriu, Ioan Tudor 
Lazar, Brindusa Alina Petre, Gabriel Constantinescu, Dragos 
Nemescu, Sadiye-Ioana Scripcariu. The role of several 
angiogenesis peptides markers in the management of 
hypertensive pregnant women. Revista de chimie 
(Bucharest). 2018; 69(6):1509-14    (IF=1.412) 

• Laura Mihaela Trandafir, Ginel Baciu, Mihaela Grigore, 
Dumitru Gafitanu, Sadiye Ioana Scripcariu, Mihaela Moscalu, 
Andrei Ivan, Oana Temneanu. Early nutrition for a healthy 
future generation. Revista de Cercetare și Intervenție Socială. 
2018 63: 389-402    (IF=0.838) 



	

43	

Articole publicate în domeniul Tezei în reviste recunoscute de 
CNCSIS – categoria B+: 
 

1. Sadiye-Ioana Scripcariu, Andreea Avasiloaiei, Maria 
Stamatin. The role of oxidative stress on perinatal 
pathology. Revista Medico-Chirurgicală a Societății de 
Medici și Naturaliști din Iași. 2019. 123(2): 310-8 

2. R. Popovici, Ioana-Sadyie Scripcariu, Loredana Himiniuc, 
Mara Murarasu, Mihaela Grigore. Maternal-fetal attachment 
- update on the role of three-dimensional, four-dimensional 
and HD live ultrasound. Revista Medico-Chirurgicală a 
Societății de Medici și Naturaliști din Iași. 123(1): 97-101 

3. Sadiye Ioana Scripcariu, Valeria Vişan, Demetra Socolov, R. 
Socolov, Mihaela Grigore, Diana Popovici, Alina Mădălina 
Luca, A. Carauleanu. SFLT-1/PIGF new biomarkers for 
multiple adverse pregnancy outcomes. Revista Medico-
Chirurgicală a Societății de Medici și Naturaliști din Iași. 
2018. 122(3): 515-21 

 
 
Participări la congrese internaționale cu postere în domeniul 
tezei: 

ECPM (European Congress of Perinatal Medicine) 5-8 
septembrie 2018, Sankt Petersburg 
• Șadiye-Ioana Scripcariu, Andreea Avasiloaiei, Mihaela 

Moscalu, Maria Stamatin – „The intrauterine growth restricted 
neonate – epidemiological issues, immediate outcome” 

 
The XXVth European Congress of Perinatal Medicine, 15-18 
Iunie 2016, Maastricht 
• Șadiye-Ioana Scripcariu, Andreea Avasiloaiei, Maria 

Stamatin – „Risk Factors of IUGR in a Level III Maternity 
Center from Romania” 

 



	

44	

Participare la congres național cu prezentare orală în domeniul 
tezei: 

SOGR (Congresul Național al Societății de Obstetrică și 
Ginecologie din România) 20-22 septembrie 2018, Iași 
• Maria Stamatin, Andreea Avasiloaiei, Mădălina Gradinaru-

Popa, Șadiye-Ioana Scripcariu – „Rolul stresului oxidativ în 
patologia materno-fetală și neonatală”, ISBN 978-973-0-
27806-4 

 


