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Principalul obiecti v al monitorizării fetale îl re-
prezintă prevenirea mortalităţii şi prevenirea 
hipoxiei fetale. Hipoxia fetală reprezintă redu cerea 
aportului de oxigen înspre ţesuturi sub nivelurile 
normale. Asfi xia este defi nită ca între ruperea 
schim burilor gazoase, ce determină hi poxie şi aci-
doză metabolică. Hipoxia poate determina moar-
tea fătului in utero sau intra partum. 

Hipoxia fetală poate fi  rezultatul: 
imposibilităţii eliminării CO• 2 sau al
reducerii aportului de O• 2 la făt (normal de 
5-10 ml/kgcorp/min).

În situaţiile în care apare scăderea eliminării 
CO2 precum compresiile cordonului ombilical 
sau boli ce induc insufi cienţă respiratorie ma-
ternă odată cu acumularea CO2, creşte 

REZUMAT
Monitorizarea fetală este principalul mĳ loc disponibil în prezent pentru a preveni hipoxia fetală şi, pe termen 

lung, pentru a reduce mortalitatea perinatală şi complicaţiile neurologice. În deceniile al şaselea şi al şaptelea al 
secolului trecut a fost propusă măsurarea nivelului de estriol matern pentru a evalua starea fătului. Creşterea 
fetală se urmăreşte prin măsurători biometrice, iar starea fătului prin profi lul biofi zice fetal (PBF), velocimetrie 
Doppler şi prin testele nonstress. Mai recent a fost observat că o creştere semnifi cativă în alfafetoproteina AFP 
sau nivelurile de HCG în al doilea trimestru de sarcină este asociată cu restricţie de creştere fetală, oligoamnios, 
moartea fătului, naştere prematură, abruptio placentae şi hipertensiune arterială indusă de sarcină.

Cuvinte cheie: monitorizare fetală, hipertensiune arterială

ABSTRACT
Fetal monitoring is the main means currently available to prevent fetal hypoxia and, long-term, to reduce 

perinatal mortality and neurological adverse outcome. In the sixth and seventh decades of the last century 
has been proposed for the measurement of maternal estriol levels to assess fetal condition. Fetal growth aims 
through biometric measurements, and the condition of the fetus by fetal biophysical profi ling (PBF), Doppler 
velocimetry and nonstress test. More recently has been observed that a signifi cant increase in AFP or HCG 
levels in the second trimester of pregnancy is associated with fetal growth restriction, oligoamnios, fetal 
death, premature delivery, abruptio placentae and pregnancy induced hypertension.
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concentraţia ionilor H+, ceea ce determină scă-
derea pH-ului cu apariţia acidozei gazoase.

Situaţii precum apoplexiile utero-placentare 
în care apare o scădere bruscă a aportului de O2 
spre făt sau în bolile materne complicate cu 
insufi cienţă placentară (ex. HTA indusă de sar-
cină în care există o placentaţie anormală), în 
care reducerea aportului de O2 este cronică, se 
acu mu lează lactaţi în sângele fetal, ce duc la 
apa riţia acidozei metabolice.

Mecanismele compensatorii sunt repre-
zen tate de:

afi nitatea crescută a hemoglobinei fetale • 
pentru oxigen;
canti tatea de hemoglobină fetală/100 ml • 
sânge, considerabil mai mare decât la 
mamă; 
tahicardia fetală, în măsură să asigure un • 
debit sanguin placentar fetal crescut şi deci 
un transfer de CO2 mai mare înspre mamă. 
Este însă un mecanism compensator mult 
mai puţin efi cient.

În formele acute, hipoxia devine rapid ma ni-
festă. În formele cronice, datorită intervenţiei 
me canismelor compensatorii, hipoxia la început 
nu este clinic manifestă, însă afectează creşterea 
fetală.

Astf el, una dintre complicaţiile preeclampsiei 
datorată insufi cienţei placentare cronice este 
este reprezentată de restricţia de creştere intra-
uterină (RCIU). Acest termen a fost introdus 
odată cu perfectarea tehnicilor ultrasonice de 
detecţie a feţilor cu o creştere insufi cientă în 
uter. Au fost propuşi o serie de termeni pentru 
a defi ni circumstanţe diferite: 

copiii cu greutate mică la naştere•  sunt 
caracterizaţi prin greutate la naştere mai 
mică de 2.500 g. În această categorie se 
regăsesc nou-născuţii prematuri şi copiii 
cu întârzieri de creştere intrauterină. 
copiii cu greutate mai mică decât vârsta • 
gestaţională (small for gestati onal age), 
copii cu greutatea la naştere inferioară 
centi lei a 10-a, calculată pentru vârsta lor 
gestaţională şi mai mică de 2.500 g. Această 
categorie înglobează copiii cu întârzieri de 
creştere şi cei pentru care greutatea şi 
talia mică reprezintă o caracteristi că trans-
misă de genitori.
întârziere de creştere intrauterină•  (intra-
uterine growth retardati on). 

 Aceşti  feţi cu restricţie de creştere intra-
uterină prezintă şi unele anomalii, altele decât 
greutatea inferioară centi lei a 10-a. La naştere 
aceşti  copii prezintă un index ponderal (G/l) 
scăzut, ţesutul subcutanat dispărut practic, 

tulburări metabolice, precum hipoglicemia şi 
acidoza. De asemenea, masele musculare ale bra-
ţelor şi coapselor sunt mult diminuate, cordonul 
ombilical este fl asc, subţire şi impregnat cu me-
coniu. Este evidentă discrepanţa dintre circum-
ferinţele craniului şi abdomenului fetal (encefalul 
nu este afectat de restricţiile de aport, în ti mp ce 
fi catul este direct afectat).

Copiii cu restricţie de creştere intrauterină au 
fost clasifi caţi după cum urmează:

copii cu greutate mică la naştere sănătoşi• 
copii cu întârziere de creştere intrauterină • 
veritabilă:

simetrică (armonioasă)  −
asimetrică (dizarmonică). −

Diferenţierea între întârzierile de creştere si-
metrică şi asimetrică se bazează pe relaţiile 
dintre: greutate, parametrii cefalici, circumferinţa 
abdominală şi lungimea femurului. Întârzierile 
de creştere simetrică afectează, mai mult sau 
mai puţin uniform, toţi parametrii fetali. În în-
târzierile asimetrice, parametrii cefalici şi lun-
gimea fătului sunt afectaţi în măsură mai mică, 
în raport cu greutatea şi circumferinţa abdo mi-
nală. Acestea din urmă sunt cu mult inferioare 
valorilor medii, stabilite pentru vârsta gesta ţio-
nală respecti vă.

Astf el, monitorizarea fetală în sarcinile cu risc 
include:

Percepţia maternă a mişcărilor fetale; • 
Volumul lichidului amnioti c;• 
Profi lul biofi zic fetal;• 
Monitorizarea fetală electronică;• 
Velocimetria Doppler.• 

Mişcările acti ve fetale sunt de obicei di-
minuate în cazul hipoxiei sau în cazul morţii fe-
tale. Nu există o metodă precisă pentru mo-
nitorizarea mişcărilor acti ve fetale. O variantă 
destul de simplă pentru gravidă ar fi  „numă-
rătoarea până la 10“. Pacienta este rugată să 
numere 10 mişcări fetale în decurs de 1 oră. 
Dacă numărul este mai mic, se conti nuă nu-
mărarea mişcărilor fetal, ora următoare. Dacă 
cele 10 mişcări sunt percepute într-un interval 
mai mare de 2 ore, ar trebui să contacteze me-
dicul curant. Un alt protocol presupune numă-
rarea zilnică a MF, pe parcursul a 2-3 intervale 
de câte 30 min. Hipoxia acută poate să determine 
mişcări fetale intense, dezordonate. Absenţa 
miş cărilor fetale este un semn tardiv, ce indică 
de obicei moartea acestuia.

Biometria fetală se efectuează cu ajutorul 
ultrasonografi ei, în scopul stabilirii vârstei gesta-
ţionale. Cu cât ecografi a este efectuată mai de-
vreme, cu atât se poate stabili mai bine vârsta 
ges taţională şi data probabilă a naşterii. Astf el, 
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în primul trimestru variaţiile sunt de câteva zile, 
spre deosebire de ulti mul trimestru, când măsu-
rătorile pot varia cu câteva săptămâni. Pentru 
evaluarea creşterii fetale vor fi  efectuate eco-
grafi i seriate la intervale de 3 săptămâni sau mai 
mult. 

ocluziei parţiale a cordonului ombilical. Oligo-
amniosul este un semn tardiv în întârzierile de 
creş tere fetală.

Volumul amnioti c, reprezentat de indicele 
amnioti c (AFI), se măsoară ecografi c prin me-
toda celor patru cadrane. La începutul trimes-
trului II, masa fătului este aproximati v egală cu 
volumul lichidului amnioti c. Aparent, mobilita-
tea fătului nu este limitată de faptul că este con-
ţinut în cavitatea uterină, el mişcându-se cu 
uşu rinţă în lichidul amnioti c. Pe măsură ce evo-
luează sarcina, masa fătului creşte progresiv, 
spre deosebire de volumul lichidului amnioti c, 
acesta părând redus comparati v cu fătul. Volu-
mul lichidului amnioti c va fi  evaluat cu ocazia 
fi ecărui examen ecografi c.

Pentru calcularea indicelui amnioti c, se re-
curge întâi la divizarea întregului abdomen în 4 
cadrane egale (cu ajutorul a două drepte, una 
verti cală alta orizontală, ce trec prin ombilic). 

Se măsoară diametrul antero-posterior (înăl-
ţimea) al celei mai mari pungi de lichid amni oti c, 
din fi care cadran, excluzând eventuale părţi mici 
fetale sau anse de cordon. Se calculează suma va-
lorii diametrelor verti cale ale celor 4 pungi. 

Valorile AFI diferă cu vârsta gestaţională. 
După 30 de săptămâni se acceptă valori normale 
ale indicelui amnioti c între 10 şi 24 cm. În cazul 
în care AFI este sub 5 cm, acesta anunţă existenţa 
oligoamniosului. Astf el, mulţi clinicieni indică 
in ducerea naşterii atunci când o sarcină com-
plicată cu hipertensiune arterială este în apro-
pierea termenului şi volumul lichidului amnioti c 
este redus.

Profi lul biofi zic fetal (BP) a fost introdus în 
1980 de către Manning şi colab. ca metodă de 
evaluare fetală. Se urmăresc mai mulţi para-
metri, şi anume:

1. mişcările respiratorii;
2. mişcările acti ve fetale;
3. tonusul;
4. volumul lichidului amnioti c;
5. TNS (Test de non-stress).
Fiecărui parametru i se acordă o valoare 2 

dacă este normal şi 0 puncte pentru fi ecare 

Circumferinţa craniană

În formele asimetrice ale restricţiei de creş-
tere intrauterină, dimensiunile capului fătului nu 
sunt practi c afectate. Circumferinţa abdominală 
reprezintă parametrul fetal cu cea mai mare valoare 
predicti vă. Se urmăreşte raportul dintre circum-
ferinţa abdominală şi dimensiunile capului fetal, pre-
cum şi cu lungimea femurului fetal. 

 Lungimea femurului

Un alt indicator al restricţiei de creştere intra-
uterină este indicele ponderal fetal (IP). Acesta este 
calculat după următoarea formulă: greutatea 
esti mati vă a fătului/FL (lungimea femurului).

Greutatea esti mati vă a fătului este stabilită 
de calculatoarele echipamentelor moderne de 
diag nosti c ecografi c. Valoarea normală a IP este 
de 8,325. Dacă IP este mai mic de 7, probabilita-
tea restricţiei de creştere fetală este foarte mare. 
Oligoamniosul este un semn tardiv în întârzierile 
de creştere fetală. 

Volumul lichidului amnioti c este redus în ca-
zurile de insufi cienţă placentară cronică şi se 
aso ciază cu bătăi anormale ale cordului fetal. Hi-
poxia fetală în circumstanţele oligoamniosului 
se datorează insufi cienţei placentare sau al 

Circumferinţa abdominală
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variabilă anormală. Scorul maxim este de 10. 
Scorul BP între 8-10 este normal, în cazul unui 
volum al lichidului amnioti c normal. Un scor de 
6 este un rezultat ambiguu, iar 4 este anormal. 
Scorul 6 necesită o analiză a parametrilor în mod 
individual şi o evaluare mai amănunţită a altori 
factori materni sau fetali. Scorurile mai mici de 6 
se asociază cu creşterea morbidităţii şi mortali-
tăţii perinatale. Scorurile mici impun spitalizarea 
gravidei, pentru evaluarea necesităţii terminării 
sarcinii/naşterii. Scorul 4 necesită inducerea 
naş terii.

Variabilă 
biofi zicã

Normal
2 puncte

Anormal
0 puncte

1. Mișcări 
respiratorii

1 episod de 30 sec. în 
30 min.

Absent sau un 
episod sub 30 sec. 
în 30 min.

2. Mișcările 
acti ve 
fetale

3 mișcări ale trun chi-
ului și/sau membrelor 
în 30 min. (mișcările 
acti ve conti nue sunt 
considerate normale)

2 mișcări sau mai 
puţin, în 30 min. 

3. Tonus 
fetal

1 episod de extensie 
cu reîntoarcerea în 
fl exie a membrului sau 
trun chiului

Extensie lentă cu 
reîntoarcerea par-
ţială în fl exie, sau 
extensia to tală a 
membrelor sau 
absenţa miș cărilor 
fetale

4. Volumul 
lichidului 
amnioti c

Cel puţin 1 pungă de 
lichid având diametrul 
verti cal minimum 2 
cm 

1 pungă cu dia me-
trul verti cal sub 2 
cm sau absenţa 
lichidului amnioti c

5. TNS Minim 2 episoade de 
acceleraţie, de 15 bătăi 
pe minut, cu durată de 
cel puţin 15 sec., aso-
ciate cu mișcări acti ve 
fetale, în 20 min.

Sub 2 episoade de 
acceleraţie sau 
acceleraţii sub 15 
sec. în 20 min.

Monitorizarea fetală electronică este folo-
sită pentru evaluarea hipoxiei fetale ce poate 
con duce la modifi cări ale frecvenţei cordului 
fetal. 

Cele două metode folosite pentru evaluarea 
stării fătului sunt testul non-stress (TNS) şi testul 
la contracţii. Ambele folosesc un tocodinometru 
ce este plasat pe burta gravidei şi care înregis-
trează acti  vitatea cardiacă fetală.

Testul la contracţii necesită inducerea con-
trac ţiilor uterine prin administrarea intravenoasă 
a unei diluţii de oxiti cină, pentru a obţine cel 
puţin 3 contracţii de 40 secunde în 10 minute. În 
ti mpul contracţiilor scade oxigenarea fătului, 
care răspunde prin decelerări tardive. Acest test 
este contraindicat în cazul riscului apariţiei he-
moragiilor (ex. placentă praevia), a rupturii 
uterine sau riscul naşterii premature. Testul este 

poziti v dacă apar decelerări tardive, şi negati v în 
cazul în care nu apar decelerări variabile.

Testul de non-stres se bazează pe faptul că în 
condiţiile unui făt sănătos apar accelerări ale 
frecvenţei bătăilor cordului fetal asociate cu 
miş cări acti ve fetale. Testul este reacti v dacă 
există accelerări cu cel puţin 15 mm peste linia 
de bază şi durată de cel puţin 15 secunde în 20 
de minute, însoţite sau nu de percepţia mamei 
a mişcărilor acti ve fetale. Testul este areacti v 
dacă nu există sufi ciente accelerări ale cordului 
fetal în 40 de minute. 

Test de non-stres

Velocimetria Doppler este folosită în predic-
ţia apariţiei hipoxiei fetale, precum şi a tulbu-
rărilor hipertensive. 

Creşterea rezistenţei la fl uxul sanguin (IR) în 
arterele uterine şi arcuate între săptămânile 
16-24 de sarcină se asociează cu o creştere a in-
ci  denţei tulburărilor hipertensive în trimestrul 
III de sarcină. Prezenţa la ultrasonografi a Doppler 
a incizurii proto-diastolice precoce (early dias-
tolic notch) ameliorează valoarea predicti vă a 
metodei.  

Pentru evaluarea hipoxiei fetale, se folosesc 
măsurători la nivelul arterei cerebrale medii.
Există mai mulţi indici velocimetrici pentru cuan-
ti fi carea rezistenţei vasculare, cum ar fi  raportul 
între debitul sistolic şi cel diastolic S/D, indexul 
de pulsati litate (PI) şi indexul de rezistenţă (RI).
Indicii Doppler măsuraţi la nivelul arterei cere-
brale medii variază în funcţie de apariţia vaso-
constricţiei sau a vasodilataţiei la acest nivel. 
Astf el, creşterea debitului diastolic cerebral se 
tra duce ca vasodilataţia reacti vă din cadrul stării 
de hipoxie. Totuşi, în cazurile complicate cu aci-
doză apare uneori o creştere a rezistenţei vas-
culare cerebrale ca urmare a scăderii debitului 
diastolic.

De aceea, pentru o mai bună supraveghere a 
stării de hipoxie fetală, se foloseşte raportul 
dintre arterele cerebrale şi cele ombilicale (C/O). 
În sarcinile normale, componenta diastolică în 
artera cerebrală medie este scăzută faţă de cea 
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din artera ombilicală, astf el că rezistenţa vascu-
lară cerebrală va fi  mai mare decât cea placentară 
iar C/O>1.1. În cazul hipoxiei se produce redistri-
buirea sângelui către creier, astf el că are loc o 
creştere a debitului cerebral, care va fi  mai mare 
decât cel placentar, iar raportul dintre ele va 
scă dea C/O<1.1. Restricţia severă a fl uxului 
sanguin în artrelele ombilicale, probată prin ab-
senţa sau chiar inversarea fl uxului în diastolă, a 
fost corelată cu restricţie de creştere intrauterină, 
acidoza şi prog nosti cul obstetrical rezervat. În 
alte cir cums tanţe decât restricţie de creştere 
intra u terină nu pare să fi e uti lă ca test de 
screening pentru detecţia afectării fetale. Nu se 
recomandă prin urmare ca velocimetria Doppler 
să fi e uti li zată în screeningul hipoxiei fetale, la 
toate gravi dele. 

în lichidul amnioti c indică o maturare pulmonară 
sufi cientă.

O altă componentă a surfanctantului este 
leciti na. De asemenea, sfi ngomielina, compo-
nentă a membranei celulare, poate fi  depistată 
în lichidul amnioti c. Raportul între leciti nă/
sfi ngo mielină (L/S) are valoare predicti vă pentru 
apariţia detresei respiratorii. Astf el, L/S ≥ 2 se 
traduce printr-un risc redus de a dezvolta de-
tresă respiratorie, L/S între 1.5-1.9 este un re-
zultat echivoc, iar valori ale L/S sub 1 reprezintă 
o dezvoltare pulmonară insufi cientă.

Recomandările pentru monitorizarea fetală 
în sarcină cu hipertensiune asociată sau pre-
eclampsie sunt următoarele:

1. Preeclampsia uşoară 
Pacienta trebuie să urmărească mişcările ac-

ti ve fetale.
Esti marea creşterii fetale şi a volumului lichi-

dului amnioti c în momentul diagnosti cării. În 
cazul în care nu apar modifi cări precum oligo-
amniosul sau RCIU, examenul ecografi c va fi  re-
petat la un interval de 3 săptămâni.

TNS se efectuează în momentul diagnosti cării. 
Dacă TNS este nereacti v, se indică efectuarea PB 
(profi l biofi zic). Scorul PB este 8 sau dacă TNS 
este reacti v, ambele teste se repetă săptămânal 
sau în condiţiilor unor modifi cări majore ale 
stării materne. Un scor scăzut al PB poate fi  o 
in dicaţie pentru naştere.

2. Preeclampsia moderată 
Se esti mează creşterea fetală şi volumul lichi-

dului amnioti c în momentul diagnosti cului. Dacă 
rezultatele sunt normale, testele se repetă la 3 
săptămâni.

TNS, PB sau amândouă trebuie efectuate în 
momentul diagnosti cului. Dacă TNS este reacti v 
sau scorul este 8, acestea se repetă săptămânal. 
Apariţia unor modifi cări bruşte ale stării materne 
impune efectuarea imediată a testelor.

Dacă greutatea fătului, esti mată ecografi c, 
este sub 10 percenti le pentru vârsta gestaţională 
sau în prezenţa oligoamniosului (indexul L.A. ≤ 5 
cm) se indică efectuarea testelor (TNS, PB) cel 
puţin de 2x/săptămână. 

3. Preeclampsia severă 
Se recomandă spitalizarea pacientelor cu 

pre eclampsie severă şi o monitorizare atentă a 
parametrilor materni.

Se vor efectua zilnic TNS şi profi lul biofi zic fetal.
Se recomandă măsurarea indicilor veloci me-

trici la nivelul arterei ombilicale, săptămânal.
De asemenea, se recomandă administrarea 

glucocorti coizilor pentru accelerarea maturării 
pulmonare fetale la gravidele cu vârstă gesta-
ţională sub 34 de săptămâni, la care se esti mează 
că naşterea se va produce într-un interval de 
până la 7 zile.

Indici velocimetrici – artera ombilicală

Screeningul serului matern în trimestrul II a 
fost introdus iniţial pentru depistarea fetuşilor 
cu defect de tub neural, iar mai târziu pentru 
aneu ploidii cromozomiale. Creşterea alfa-feto-
proteinei (AFP) reprezintă un risc crescut pentru 
defectul de tub neural, iar scăderea AFP asociată 
cu creşterea hormonului uman corionic (HCG) 
creşte riscul pentru sindromul Down. De ase-
menea s-a observat că nivelurile crescute ale 
AFP sau HCG în trimestrul II de sarcină se aso-
ciază cu RCIU oligoamnios, moarte fetală, naş-
tere pre ma tură, abrupti o placentae şi hiper-
tensiune ar te rială indusă de sarcină.

Amniocenteza se foloseşte în sarcina cu risc 
pentru evaluarea maturităţii pulmonare fetale. 
Naşterea prematură indusă pentru apariţia pre-
eclampsiei se asociază cu multi ple complicaţii 
res piratorii neonatale. Surfactantul este o mix-
tură de proteine şi lipide care reduce ten siunea 
de suprafaţă a alveolelor, împiedicând colabarea 
acestora în ti mpul expiraţiei. Acesta este secretat 
de pneumocitele de ti p II. Surfactantul poate fi  
detectat în lichidul amnioti c.

Fosfati dilglicerolul se găseşte în componenţa 
surfactantului. Concentraţiile acestuia peste 3% 
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