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Introducere 

Pierderile de sarcină, naşterea prematură, decesul 
neonatal, moartea fetală intrauterină, întârzierea 
în dezvoltarea intrauterină şi anomaliile 
congenitale pot fi consecinŃele infecŃiior materne 
transmise in utero la diferite vârste ale sarcinii 
(1, 2).  

Efectele psiho-sociale datorate repetatelor 
pierderi de  sarcină, costurile tratamentului, 
consecinŃele asupra fătului fac din infecŃiile 
TORCH o problema de sănătate publică. 

Lucrarea aceasta face parte dintr-un studiu mai 
amplu care are ca scop identificarea factorilor de 
risc prevenibili pentru infecŃia TORCH la 
gravide şi stabilirea importanŃei relative a acestor 
factori în producerea anomaliilor congenitale. 

Metoda 

În perioada  martie 2006 - ianuarie 2007 a fost 
investigat un număr de 512 gravide din judeŃul 
Cluj, incluzând 256 gravide cu risc obstetrical şi 
256 gravide clinic sănătoase cu naşteri la termen. 

Cele cu risc obstetrical au avut în antecedente 
pierderi de sarcini, moartea intrauterină a fătului, 
naşteri premature, întârzierea în creştere 
intrauterină, moarte neonatală precoce sau 
malformaŃii congenitale.  

Au fost efectuate un examen clinic amănunŃit şi 
investigaŃii de laborator pentru evidenŃierea 
anticorpilor IgG şi IgM pentru toxoplasmă, 
rubeolă, CMV şi herpes tip 2. Determinarea s-a 
făcut prin metoda ELISA. 

Rezultate 

Antecedentele celor 256 de gravide la risc au 
evidenŃiat 118 pierderi de sarcină (45.67%), 
creştere încetinită intrauterină în 55 cazuri 
(21,33%), moarte intrauterină în 29 cazuri 
(11,33%), naştere prematură în 20 cazuri 
(7,67%), moarte neonatală precoce în 2 cazuri 
(0,67%) şi malformaŃii congenitale în 32 de 
cazuri (13.33%). 

Vârsta gravidelor a fost cuprinsă între 15-45ani. 
Majoritatea sarcinilor patologice - 50 (19%) 
aparŃin grupei de vârstă 30-34 de ani. 
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Antecedentele patologice  ale gravidelor la risc
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Aceste femei vin din arii geografice diferite – 
rural/urban – 171 (66.79%) au provenit din 
mediul urban şi 85 (33,2%) din mediul rural şi 
aparŃin unor clase socio-economice diferite. 

Majoritatea din ele provin din mediu 
socioeconomic sărac şi mediu şi numai 19,4% 
provin din clasa bogată. 

Dintre femeile de vârstă fertilă din grupul martor, 
53,5% provin din zona urbană şi 46,5 % din zona 
rurala. 

Statusul marital şi paritatea au fost înregistrate şi 
ele - 52,3% sunt căsătorite,  28,2% divorŃate, iar 
19,5% necăsătorite.  

În lotul studiat 16.1% au fost multipare, mai mult 
de 3 naşteri, 35,8% cu 2 naşteri , 20% cu o 
naştere şi 28 % nulipare. În lotul martor 58,4% 

au o naştere, 11,4% sunt cu 2 naşteri şi 30% sunt 
nulipare. 

Din cele 256 gravide la risc, 193 au fost pozitive 
serologic pentru una din infecŃiile TORCH şi 20 
din cele 256 sănătoase au fost pozitive serologic 
pentru una din infecŃiile TORCH. 

La sarcinile patologice, seropozitivitatea pentru 
toxoplasma a fost de 14, 66% Ig M şi 38,7% 
IgG, pentru herpes tip II 8,66% Ig G şi 2,33% Ig 
M, CMV 6,66 % IgM şi 93,33% IgG, iar rubeola 
4,66% Ig M şi 72,2% Ig G. 

În grupul martor seropozitivitatea pentru 
toxoplasmă, rubeolă, CMV, a fost de 1, 33% şi 
herpes 4%. DiferenŃa de seropozitivitate între 
cele 2 grupuri pentru toxoplasmă a fost statistic 
semnificativ. 
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DiscuŃii 

Este evident că infecŃiile materne joacă un rol 
important în pierderea sarcinii şi prezenŃa lor la 
gravidele cu sarcini la risc reprezintă un factor 
semnificativ. 

Toxoplasma congenitală reprezintă consecinŃa 
infecŃiei materne din timpul sarcinii. Ea poate 
cauza avort sau malformaŃii severe. Cel mai mare 
risc apare în primul trimestru de sarcină, dar 
transmiterea transplacentară a parazitului survine 
în trimestrul 3. Rata infecŃiei materne este de 
45%, din care 9% duce la moarte, 60% sunt 
inaparante, 30% determină anomalii congenitale 
severe (3, 4, 5).  

Diagnosticul antenatal ar trebui să cuprindă 
determinarea IgM prin metoda ELISA, PCR şi 
culturi celulare. Transmiterea congenitală a 
toxoplasmei se face în faza acută a infecŃiei 
materne dovedită prin prezenŃa IgM în serul 
matern. În studiul prezent toxoplasma a fost 
gasită pozitivă pentru Ig M în 14.66% din 
sarcinile la risc. Anticorpii Ig G au fost găsiŃi în 
38.7% din cazuri (5, 6, 7). 

În Europa se recomandă serologia la primul 
control prenatal, iar în SUA nu se recomandă 
screeningul de rutină al gravidelor. Nu există 
vaccin antitoxoplasma. 

Strategia de profilaxie primară caută să prevină 
cazurile de infecŃie congenitală prevenind 
cazurile de infecŃie  maternă. Aceasta implică 
consiliere preconcepŃională, şi la începutul 
sarcinii - care învaŃă femeile să evite expunerea: 
respectarea “precauŃiunilor universale” la 
contactul cu animalele de casă şi evitarea 
consumului de alimente insuficient preparate 
termic (4). 

Strategia prevenŃiei secundare încearcă să scadă 
rata transmiterii fetale şi severitatea bolii fetale 
prin detectarea precoce şi  tratamentul infecŃiei 
acute materne. Această strategie include 
screening-ul serologic matern, recunoaşterea 
semnelor fetale anormale, diagnostic fetal corect, 
tratament in utero în toxoplasmoză şi/sau 
întreruperea sarcinii (4). 

Managementul infecŃiei constă în: tratament 
prelungit pentru un an cu pirimetamină plus 
sulfadiazină şi acid folinic. Se poate folosi un 
tratament alternativ mai putin toxic şi anume de 

4x21 zile pirimetamină plus sulfadiazină plus 
acid folinic şi spiramicină 30 de zile îintre 
ciclurile de pirimetamină. Controlul oftalmologic 
este obligatoriu.  

Concluzii 

InfecŃiile TORCH sunt asociate cu avorturile, 
întârzierea în dezvoltarea  intrauterină a fătului, 
moartea intrauterină, naşterea prematură, 
moartea neonatală precoce şi malformaŃiile 
congenitale. Cunoaşterea antecedentelor 
patologice ale gravidei şi testarea serologică la 
începutul sarcinii ar permite un management 
corect al sarcinii în scopul reducerii efectelor 
negative asupra produsului de concepŃie. 

SUMMARY 

Maternal torch infection (epidemiological 
management) 

INTRODUCTION. TORCH infection 
(toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus 
infection and herpes simplex 2 virus) in 
pregnant women can lead negative effects 
hardly to diagnosis on clinical features only. 

MATERIAL AND METHOD. The study 
consists of two groups: first group with 256 
pregnant women at risk and the second 
group with 256 pregnant women without 
obstetrical problems.  

We performed ELISA method for serological 
evaluation. 

RESULTS. Positive results for Ig M was 
14.66% for toxoplasmosis, 4.66% for rubella, 
6.66% for CMV and 2% herpes. Most 
abortion cases (27.27%), intrauterine growth 
retardation (9.37%), intrauterine mortality 
(17.64%) and still birth (18.18%) was 
associated with toxoplasmosis infection. 
Neonatal mortality (8%) was associated with 
rubella, and congenital disease (9.52%) with 
cytomegalovirus infection and 
toxoplasmosis. 
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CONCLUSION. Positive results in pregnant 
women at risk are greater than in control 
group. All pregnant women at risk would be 
screened for TORCH because an early 
diagnosis and an appropriate intervention of 
thease infections will determine an adequate 
management. 

Key words: TORCH, management, 
pregnant women at risk. 
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