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REZUMAT
Sarcina ectopică (SE) este o sarcină care se dezvoltă în altă zonă decât endometrul, adevărata incidenţă 

fi ind greu de stabilit. Majoritatea sarcinilor ectopice pot fi  diagnosticate înainte de ruptură, ceea ce permite 
dezvoltarea unei forme de abordare mai conservatoare. În ciuda îmbunătăţirii metodelor de diagnostic şi 
tratament chirurgical al SE, fertilitatea ulterioară este încă redusă. Diagnosticul precoce şi tratamentul 
sarcinii ectopice, medicamentos sau chirurgical, va oferi un pronostic mai bun, cu menţinerea fertilităţii şi 
a vieţii. Există o tendinţă generală în favoarea chirurgiei conservatoare, care apelează la laparoscop, pe lângă 
utilizarea mai largă a tratamentului medicamentos pe baza diferitelor substanţe.
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ABSTRACT
Ectopic pregnancy is one that develops at any site other than the ednometrium, the real incidence being 

diffi  cult to establish. The majority of ectopic pregnancies are able to be diagnosed prior to rupture, which 
opens up a range or more conservative forms of management. Despite improved diagnostic methods and 
surgical treatment of EP, subsequent fertility is still poor. We conclude that the early diagnosis and treat-
ment of ectopic pregnancy either medically or surgically will make a bett er prognosis with preservation of 
fertility and life. There is a general trend to conservative surgery using the operative laparoscope, besides the 
more extensive use of medical treatment by diff erent substances.
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INTRODUCERE
Sarcina ectopică (SE) este o sarcină care se 

dezvoltă în altă zonă decât endometrul: trompe 
uterine – 97,7% din cazuri; abdomen – 1,4%; 
ova re sau cervix – sub 1%.

Adevărata incidenţă este greu de stabilit, din 
cauza studiilor asupra unor populaţii diverse, în-

să variază de la 1/64 la 1/241 de sarcini, cu o 
me die de aproximati v 20 la 1.000 de sarcini. În 
ulti  mele două decenii, numărul acestora a cres-
cut de patru ori. Sarcina ectopică conti nuă să fi e 
cea mai frecventă cauză a decesului matern în 
prima jumătate a sarcinii şi a doua la nivel gene-
ral, re prezentând 10-15% din totalul deceselor 
mater ne. La această creştere au contribuit mai 
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mulţi factori de risc, mai ales combinaţia dintre 
cazu rile tot mai numeroase de salpingită şi 
anti bio ti cele tot mai puternice administrate, 
ceea ce duce la permeabilitatea trompelor în 
urma in fec ţiilor, când trompa este permeabilă, 
dar pre zintă leziuni luminale. Printre factorii mai 
puţini importanţi se numără o sarcină ectopică 
ante rioară, microchirurgia tubară, uti lizarea dis-
pozi ti  velor intrauterine din cupru, anti concepţio-
na lele cu conţinut exclusiv de progesteron, ex-
pu ne rea la dieti lsti lbestrol, metodele de diagnos   -
ti care mai bune şi mai rapide (ultrasunete, 
β-hCG). (1)

Imaginea clinică a sarcinii tubare s-a modi fi -
cat în mediul occidental în ulti mii ani: majoritatea 
sarcinilor ectopice sunt diagnosti cate înainte de 
a distruge zona afectată, iar situaţia dramati că a 
unei rupturi tubare, cu hemoragie masivă în ca-
vitatea peritoneală şi pacienta în stare de şoc 
este acum mai puţin întâlnită (14). Cu toate 
acestea, nu trebuie să uităm că sarcina ectopică 
rămâne o afecţiune cu potenţial letal, iar deşi 
mor talitatea s-a diminuat, există încă câteva ca-
zuri de deces în Regatul Unit ca urmare a sarcinii 
ectopice. 

Cauza schimbării imaginii rezidă, pe de o par-
te, în faptul că femeile au devenit mai informate 
privind sarcina normală, simptomele acesteia şi 
manifestările unei sarcini anormale, şi pe de altă 
parte, în existenţa unui grad ridicat de suspiciune 
din partea medicilor generalişti  şi a ginecologilor, 
alături de disponibilitatea ecografi ilor de calitate 
şi a analizelor canti tati ve ale β-hCG. Astf el, majo -
ri tatea sarcinilor ectopice pot fi  diagnosti cate 
înainte de ruptură, ceea ce permite dezvoltarea 
unei forme de abordare mai conservatoare.

În ulti mii 20 de ani, s-au produs schimbări 
majore în managementul sarcinii ectopice, ca 
urmare a diagnosti cării precoce. Sarcina intra-
uterină ulterioară este posibilă în urma unei 
intervenţii chirurgicale conservatoare şi datorită 
tratamentelor medicale şi echipamentelor de 
chirurgie laparoscopică performante. 

TABELUL 1. Rezultatul reproducerii în cazul pacientelor 
ce doresc să rămână însărcinate după o intervenţie 
chirurgicală radicală versus una conservatoare

Tipul de 
intervenţie

Femei care 
doresc să 
rămână 

însărcinate

Femei cu 
sarcină 

intrauterină

Femei cu 
sarcină 

extrauterină

Chirurgie 
radicală

1.630 667 (40,9%) 231 (14%)

Chirurgie 
conservatoare

442 201 (45,5%) 51 (11,5%)

În unele centre, peste 90% din sarcinile ecto-
pice sunt acum abordate laparoscopic şi mai 

mulţi autori au menţionat o frecvenţă a sarcinilor 
intrauterine de peste 50% în urma apelării la o 
procedură chirurgicală conservatoare, spre de-
ose bire de o salpingectomie.

INCIDENŢA ŞI PREVALENŢA 
SARCINILOR ECTOPICE TUBARE 

Sarcina ectopică este principala cauză de mor-
talitate maternă, fi ind răspunzătoare de 12,2% 
din decesele materne, conform investi gaţiilor 
confi denţiale ale deceselor materne din Marea 
Britanie, 1997-1999 (Confi denti al Enquiries into 
Maternal Deaths, CEMD) (HMSO, 2001).

Incidenţa sarcinilor ectopice este în creştere, 
graţie unei combinaţii de factori, cum ar fi  diag-
nos ti carea mai rapidă şi mai exactă şi tehnicile 
de reproducere asistată. Cu toate acestea, un 
număr necunoscut de sarcini ectopice dispar 
spontan şi rămân astf el nediagnosti cate. Sarcini-
le ectopice apar, cu siguranţă, la femeile sub 15 
ani şi peste 42 ani (6). Trebuie specifi cat şi faptul 
că numărul per sarcini raportate este subesti mat 
deoarece nu include copiii născuţi morţi şi avor-
turile spontane, precum şi o esti mare corectă a 
avorturilor legale. Indiferent de metoda de cal-
cul, toate frecvenţele au crescut de trei-patru ori 
în ulti mii 20 de ani.

Incidenţa crescută a sarcinilor ectopice în 
rân dul femeilor mai în vârstă a fost documentată 
în Marea Britanie (3) şi în Suedia (19). Frecvenţele 
sunt exprimate cel mai adesea folosindu-se ra-
por tarea la 1.000 de sarcini înregistrate. 

Incidenţa sarcinilor ectopice este mai cres-
cută în rândul femeilor de altă rasă decât cea 
albă. În plus, cifrele pentru femeile din altă rasă 
decât cea albă sunt mai ridicate în cazul fi ecărei 
grupe de vârstă şi diferenţa creşte în funcţie de 
rasă. Factorii combinaţi, rasă şi vârstă mai îna-
intată sunt cumulati vi. De exemplu, femeile din 
altă rasă decât cea albă, cu vârstă între 35 şi 44 
de ani, erau de cinci ori mai suscepti bile să aibă 
o sarcină ectopică decât femeile din rasa albă cu 
vârsta între 15 şi 24 de ani. La nivel general, în 
1987, o femeie din altă rasă decât cea albă pre-
zenta un risc de sarcină ectopică de 1,4 ori mai 
mare decât una din rasa albă (10).

Astf el, din 1970 şi până în 1987, frecvenţa 
sar cinilor ectopice în SUA a crescut de 4,9 ori. 
Această creştere notabilă a vizat mai mult feme-
ile din altă rasă decât cea albă şi, pentru ambele 
grupe rasiale, incidenţa a crescut odată cu vârsta 
(11), pentru femeile albe cu vârste între 35 şi 44 
de ani, 1,75 din fi ecare 100 de sarcini erau ecto-
pice; cifra pentru femeile din altă rasă decât cea 
albă este de 2,05 (11).
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PROGNOSTICUL SARCINII TUBARE 
În ciuda îmbunătăţirii metodelor de diag-

nosti c şi tratament chirurgical al SE, ferti litatea 
ulterioară este încă redusă. Mai multe studii ara-
tă că frecvenţa cumulată a sarcinilor vii este de 
aproximati v 60% şi recurenţa SE între 10% şi 
30% (7,9,12). Faptul că multe paciente au suferit 
de inferti litate înainte de prima SE arată că exis-
tă şi alţi factori, în afara leziunilor provocate de 
o sarcină tubară, care contribuie la reducerea 
ferti lităţii (17).

În general, sarcinile tubare nerupte şi avor-
turile tubare au un pronosti c mai favorabil pen-
tru ferti litatea ulterioară decât sarcinile tubare 
rupte (8).

Diagnosti carea precoce, alegerea procedurii 
chirurgicale corecte, curăţarea minuţioasă a ca-
vi tăţii peritoneale şi a sacului Douglas după he-
mostaza completă, alături de uti lizarea soluţiilor 
de irigare în ti mpul operaţiei şi de hidrotubarea 
postoperatorie pot îmbunătăţi ferti litatea ulte-
rioară şi pot reduce riscul de repetare a SE (2).

Rotmensch & Jaff e (15) au descoperit că 80% 
din sarcinile ce urmează unei sarcini tubare care 
a fost soluţionată chirurgical vor fi  intrauterine. 
O permeabilitate a trompelor de 72-86% a fost 
demonstrată de histerosalpingografi e. Frecvenţa 
SIU şi frecvenţa de repetare a SE în urma în-
depărtării chirurgicale laparoscopice au fost de 
67% respecti v 10,8%. S-a descoperit că şansele 
de reproducere în urma salpingectomiei, uti li-
zate ca soluţie pentru o sarcină ectopică, erau 
semnifi cati v mai mici (13,14).

Langer et al (7) au revizuit cazurile de sarcină 
ectopică ce au fost operate prin cele două me-

tode, conservatoare şi radicală. Vermesh & Presser 
(18) au documentat rezultatele reproducerii la 
un an şi la trei ani de la tratarea SE prin laparo-
scopie şi laparotomie, rezultatele fi ind prezen-
tate în Tabelele 2 şi 3. 

După un an, 56% din paciente concepuseră 
după laparoscopie, respecti v 58% după laparo-
tomie. După trei ani, 74% respecti v 86% din pa-
ciente concepuseră. Numărul total de concepţii 
pentru ambele grupuri nu a diferit semnifi cati v 
(laparoscopie – 16, laparotomie – 26). Deşi a 
exis tat o proporţie mai mare de sarcini intra ute-
rină (SIU) viabilă în cazul grupului cu laparo-
scopie şi de AS şi SE în cazul grupului cu laparoto-
mie, diferenţa nu a ati ns o relevanţă stati sti că. Ei 
au descoperit şi faptul că 75% din toate concep-
ţiile după laparoscopie au survenit într-un inter-
val de 16 luni, faţă de doar 54% din concepţiile 
după laparotomie. Au raportat şi că potenţialul 
reproducti v după două tratamente consecuti ve 
ale unei a doua SE nu prezintă decât o importanţă 
redusă. Aceste paciente ar trebui să fi e informate 
asupra ferti lităţii scăzute şi a unui risc foarte 
ridicat pentru o altă SE, dacă trompa afectată 
este păstrată (Vermesh & Presser, 1992).

PERMEABILITATEA TUBARĂ ÎN URMA 
TRATAMENTULUI MEDICAL AL SARCINII 

ECTOPICE NERUPTE
J. Elito Jr., K.K. Han, L. Camano (2005) au 

descoperit că din 80 de paciente care au fost 
supuse histerosalpingografi ei (HSG) după trata-
mentul clinic al sarcinii tubare, în perioada apri-
lie 1994 – februarie 2002, 30 au fost tratate cu o 

TABELUL 2. Situaţia reproducerii în cazul pacientelor care au încercat să conceapă în urma salpingostomiei liniare 
prin laparoscopie sau laparotomie

Paciente care au încercat să 
conceapă

12 luni 36 de luni
Laparoscopie

(n=18)
Laparotomie

(n=19)
Laparoscopie

(n=19)
Laparotomie

(n=21)
Paciente cu SIU viabilă 8 (44%) 7 (3,7%) 12 (63%) 11 (52%)
Paciente cu AS (avort spontan) 1 (6%) 1 (5%) 1 (5%) 4 (19%)
Paciente cu SE 1 (6%) 3 (16%) 1 (5%) 4 (19%)
Total 10 (56%) 11 (58%) 14 (74%) 18 (86%)

TABELUL 3. Compararea numărului şi ti pului de sarcini între cele două 
grupuri de paciente

Nr. de sarcini
12 luni 36 de luni

Laparoscopie
(n=10)

Laparotomie
(n=11)

Laparoscopie
(n=16)

Laparotomie
(n=26)

SIU viabilă 8 (80%) 7 (64%) 14 (88%) 15 (58%)
AS 1 (10%) 1 (9%) 1 (6%) 6 (23%)
SE 1 (10%) 3 (27%) 1 (6%) 5 (19%)
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singură doză de MTX şi 50 au fost doar urmărite. 
Rezultatele sunt prezentate în Tabelele 4 şi 5.

CONCLUZIE 
Atât sarcinile tubare nerupte, cât şi avorturile 

tubare prezintă un pronosti c mai favorabil pen-
tru ferti lizarea ulterioară decât sarcinile rupte. A 
fost raportată o performanţă obstetrică medio-
cră în cazul pacientelor cu sarcină ectopică repe-
tată. Scăderea notabilă a numărului de decese 
se datorează importantelor progrese ale meto-
delor de diagnosti c şi tratament. 

Tipurile de sarcini ectopice localizate în alte 
zone decât trompele sunt diagnosti cate prin 
mij loace clinice, sonografi ce, de laborator şi la-
pa roscopice şi tratate fi e chirurgical, fi e medi-
camentos. 

Concluzionăm că diagnosti cul precoce şi tra-
ta mentul sarcinii ectopice, medicamentos sau 
chirurgical, va oferi un pronosti c mai bun, cu 
menţinerea ferti lităţii şi a vieţii. Există o tendinţă 
generală în favoarea chirurgiei conservatoare, 
care apelează la laparoscop, pe lângă uti lizarea 
mai largă a tratamentului medicamentos pe ba-
za diferitelor substanţe. 

TABELUL 4. Permeabilitatea trompei ipsilaterale observate prin HSG după 
tratamentul cu metotrexat (MTX) şi management expectati v al sarcinii 
ectopice nerupte

Starea trompei Tratament cu MTX 
N (%)

Management expectati v 
N (%)

Total
N (%)

Obstrucţie 5 (16) 11 (22) 16 (20)
Permeabilitate 25 (84) 39 (76) 64 (80)
Total 30 (100) 50 (100) 80 (100)

TABELUL 5. Permeabilitatea trompei contralaterale observate prin HSG 
după tratament cu metotrexat şi management expectati v al sarcinii 
ectopice nerupte

Starea trompei Tratament cu MTX 
N (%)

Management expectati v
N (%)

Total
N (%)

Obstrucţie 1 (3) 4 (8) 5 (6)
Permeabilitate 29 (97) 46 (96) 75 (94)
Total 30 (100) 50 (100) 80 (100)
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