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REZUMAT
Insufi cienţa cervicală, denumită anterior incompetenţa cervico-istmică, descrie o stare funcţională de 

lipsă de continenţă a colului uterin, în absenţa contracţiilor uterine, care duce la imposibilitatea de a menţine 
sarcina până la termen.

Cauzele incompetenţei cervico-istmice sunt multiple: congenitale şi dobândite. Diagnosticul se stabileşte 
pe baza istoricului, examenului genital şi ecografi ei. Incompetenţa cervico-istmică reprezintă una dintre 
cauzele de naştere prematură, iar diagnosticul precoce stabilit prin asocierea istoricului pacientei, al 
măsurării lungimii colului uterin prin ecografi e transvaginală şi determinarea fi bronectinei fetale în 
secreţiile vaginale conduce la scăderea cazurilor de naştere prematură.

Cuvinte cheie: incompetenţă cervico-istmică, cerclaj, avort spontan

ABSTRACT
Cervical insuffi  ciency (previously known as cervical incompetence) describes a functional weakness of the 

cervix, with an inability to achieve a full-term pregnancy.
A functional defect in the cervix can be caused by an anatomic abnormality, in utero diethylstilbestrol 

(DES) exposure, or collagen disorders. Acquired causes of cervical insuffi  ciency include cervical lacerations 
during labor and delivery, mechanical dilation of the cervix during gynecologic procedures, cervical biopsy, 
laser ablation, loop electrosurgical excişion procedures (LEEP), or cold knife conization. The diagnoşis of 
cervical insuffi  ciency in based on history, sonografi c measurement of cervical length and fetal fi bronectin 
testing.
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Insufi cienţa cervicală, denumită anterior in-
competenţă cervico-istmică, descrie o stare func-
ţională de lipsă de conti nenţă a colului uterin, în 
absenţa contracţiilor uterine, care duce la im-
posibilitatea de a menţine sarcina până la ter-
men.

Caracteristi ca este dilatarea bruscă şi nedu-
reroasă a colului uterin, ducând la avorturi 
spon tane în trimestrul al II-lea de sarcină, în 
pro porţie de 2% din totalul sarcinilor. (1) Cu 
toate acestea, mai puţin de 30% dintre femeile 
cu antecedente de avorturi spontane în tri-
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mestrul al II-lea vor prezenta recurenţă în cazul 
unei viitoare sarcini. (2)

FIZIOPATOLOGIE
Colul uterin se formează prin unirea şi reca-

nalizarea porţiunii distale a paramezone frosului 
(ductul mullerian), care are loc în săptămâna 20 
de sarcină (3) şi este format atât din ţesutul con-
juncti v, cât şi din muşchi.

Proporţia de fi bre conjuncti ve creşte de la 
nivelul orifi ciului extern al colului uterin spre 
fundul uterin, menţinând astf el canalul cervical 
închis. (4)

Insufi cienţa cervicală se datorează unui de-
fect la nivelul joncţiunii cervico-istmice.

ETIOLOGIE
Cauzele incompetenţei cervico-istmice sunt 

multi ple:
• anomalii anatomice (defecte congenitale 

ale canalului mullerian) (5);
• expunerea în uter la DES (6);
• colagenoze (sindromul Ehlers-Danlos) (7);
• cauze dobândite cum ar fi : rupturi comi-

surale postpartum şi postabortum, biop-
sie cervicală, ERAD, conizaţii (8-10);

Cu toate acestea, în multe cazuri eti ologia ră-
mâne necunoscută.

DIAGNOSTICUL
Diagnosti cul incompetenţei cervico-istmice 

se bazează în special pe istoricul pacientei (3 sau 
mai multe avorturi spontane în trimestrul al 
II-lea de sarcină) şi se stabileşte retroacti v.

De obicei, la examenul genital se constată 
bombarea pungii amnioti ce şi dilataţia colului 
uterin în trimestrul al II-lea de sarcină, fapt care 
determină ruptura prematură de membrane, 
ur mată de avort.

Contracţiile uterine sunt rare sau absente. 
Diagnosti cul se stabileşte pe baza istoricului, a 
examenului genital şi a ecografi ei.

Incompetenţa cervico-istmică este responsa-
bilă de 8-9% din naşterile premature.

Evaluarea lungimii canalului cervical se apre-
ciază cel mai corect prin ecografi a transvaginală. 
Ştergerea canalului cervical începe la nivelul 
orifi  ciului intern şi progresează caudal spre orifi -
ciul extern, cu scurtarea progresivă a canalului 
cervical (imagine – ecografi a de „pâlniere“) (15).

S-a constatat o legătură strânsă între lun gi-
mea canalului cervical şi riscul naşterii pre-
mature (17-19). Lungimea canalului cervical sub 
25 mm a fost asociată cu un risc crescut de naş-
tere prematură.

În cazul gravidelor asimptomati ce cu ante-
cedente de naştere prematură, studii multi ple 
au demonstrat că măsurarea canalului cervical 
reprezintă un factor predicti v pentru recurenţă. 
Aceste gravide trebuie monitorizate ecografi c 
începând de la 16-18 săptămâni de sarcină şi re-
petate la 2-3 săptămâni, până la 30-32 de săptă-
mâni.

În cazul gravidelor asimptomati ce, fără ante-
cedente de naştere prematură, monitorizarea 
ecografi că cu măsurarea lungimii canalului cer-
vical nu pare a aduce benefi cii, unul dintre studii 
arătând doar 39% sensibilitate în predicţia naş-
terii premature. (20)

În cazul gravidelor simptomati ce, cu lungi-
mea colului mai mică de 15 mm, naşterea pre-
matură este iminentă; unul dintre studii a de-
monstrat că în cazul în care lungimea colului 
uterin < 15 mm, în 60% din cazuri naşterea pre-
matură are loc în 7 zile. (23)

În cazul gravidelor cu lungimea colului inter-
mediară cuprinsă între 15-30 mm, diagnosti cul 
se stabileşte prin măsurarea ecografi că a lun-
gimii colului împreună cu detectarea fi bro ne c-
ti nei din secreţiile cervico-vaginale.

Fibronecti na fetală este o glicoproteină fe-
tală care determină adeziunea celulară la nivelul 
interfeţei membranare şi este eliberată în secre-
ţiile cervico-vaginale atunci când matricea ex-
tra celulară este afectată, fi ind folosită ca factor 
predicti v pentru naşterea prematură.

Se poate folosi de la 22-23 de săptămâni de 
sarcină şi se recoltează de la nivelul fundului de 
sac posterior.

Multi ple studii au demonstrat avantajul mă-
surării ecografi ce a colului uterin asociate cu de-
ter minarea fi bronecti nei fetele, cu rol important 
în predicţia naşterii premature.

CONCLUZIE
Incompetenţa cervico-istmică reprezintă una 

din cauzele de naştere prematură, iar diagnos-
ti cul precoce stabilit prin asocierea istoricului 
pacientei, al măsurării lungimii colului uterin 
prin ecografi e transvaginală şi determinarea fi -
bro necti nei fetale în secreţiile vaginale conduce 
la scăderea cazurilor de naştere prematură.
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