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REZUMAT
Unele dintre cele mai frecvente microorganisme asociate cu ruptura prematură a membranelor şi travaliul 

prematur sunt Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum şi streptococul 
β-hemolitic de grup B. Ruptura prematură de membrane poate contribui la 30-40% dintre naşterile premature. 
O posibilă explicaţie fi ziopatologică este faptul că microorganismele sunt în măsură să ascensioneze colul 
uterin, prin orifi ciul intern, şi să colonizeze membranele fetale. Acestea, precum şi neutrofi lele şi limfocitele 
produc un răspuns infl amator, care poate distruge sau slăbi membranele fetale. Este demonstrat faptul că 
microorganismele produc mucinaze care pot hidroliza mucina protectoare cervicală, precum şi imunoglobulin 
A (IgA) protează, care poate distruge membrana mucoaselor IgA, un element important al sistemului imunitar 
al tractului reproductiv. Bacteriile pot produce, de asemenea, o creştere a acidului arahidonic şi prostaglandinelor, 
cu o creştere consecutivă a frecvenţei contracţiilor uterine dureroase. Infecţia vaginală, cervicală şi fetală este 
asociată cu sepsis matern, tulburarea contractilităţii uterine şi implicit creşterea indicelui de operaţie cezariană. 
În timpul travaliului se asociază deceleraţii tardive şi suferinţă fetală, iar apoi, la nou-născutul prematur, boala 
membranelor hialine, sepsis şi necesitatea resuscitării în unităţile de terapie intensivă neonatală. 
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ABSTRACT
Some of the most frequent microorganisms associated with premature rupture of membranes (PROM) 

and preterm labor are Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasmaurealyticum and beta-
haemolytic group B Streptococcus (GBS). Preterm premature rupture of membranes (PPROM) occurs 
before 37 weeks gestation and leads to 30-40% of preterm births. A possible pathophysiologic explanation is 
that the microorganisms are able to ascend from the cervix through the internal ostium and colonize the fetal 
membranes. They as well as neutrophils and lymphocytes produce an infl ammatory response, that may 
destroy or weaken the fetal membranes. It is demonstrated that microorganisms produce mucinase that may 
hydrolyse protective cervical mucine as well as immunoglobulin A (IgA) protease, which can destroy mucosal 
membrane IgA, an important element of the reproductive tract immune system. Bacteria may also produce 
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an increase of arachidonic acid and prostaglandins, increasing the frequency of non-labor uterine contractions. 
Vaginal, cervical and fetal membrane infection is associated with maternal sepsis, uterine contractility 
disorders and cesarean section. In fetus and neonate PROM it is associated with late decelerations, fetal 
distress, hyaline membrane disease, prematurity, sepsis and admission to Neonatal Intensive Care Units 
(NICU).

Key words: genital infections, preterm birth

Implicarea infecţiilor genitale joase în pa to-
logia nașterii premature și în ruperea spon-
tană pre matură a membranelor nu poate fi  
negată. Multi  plele studii epidemio logice, 
clinice, microbiologice și biochimice efectuate 

au evidenţiat prezenţa fac torului infecţios, sub 
forma infecţiei vaginale cu diferiţi germeni în 31% 
dintre cazurile cu membrane rupte prematur. Sunt 
necesare însă studii suplimentare pentru deli-
mitarea cât mai corectă a lotului gravidelor cu 
risc crescut de naștere pre matură datorată in-
fecţiilor genitale.

S-a demonstrat capacitatea unor bacterii de a 
se fi xa pe suprafaţa externă a membranelor, fi xare 
care poate fi  urmată de migrarea prin membrane 
către cavitatea amnioti că și invadarea acesteia.

Factorii infecţioși implicaţi frecvent sunt: 
Chlamydia trachomati s, Mycoplasmahominis, 
Urea  plasmaurealyti cum, Streptococul β-hemoliti c 
de grup B, Gardnerella vaginalis și Trichomonas va-
ginalis. Prezenţa acestor microorganisme poate 
iniţia ruperea spontană prematură a membranelor 
și travaliul prematur, prin acţiunea directă asupra 
ţesuturilor uterine și ale oului. Ele produc o multi -
tudine de enzime proteoliti ce precum: matrix-
metalo  proteaze (colagenaze, elastaze), IgA pro-
teaze, mucinaze și alidaze. 

Aceste enzime multi funcţionale sunt implicate 
în reducerea rezistenţei și elasti cităţii membranelor 
fetale. Astf el, și alidazele facilitează atașarea bacte-
riană și degradarea mucinei, mucinazele favori-
zează ascensiunea microbiană, pe când enzimele 
pro teoliti ce acţionează în mod direct asupra cola-
genului din structura colului uterin și a membra-
nelor amniocoriale, inducând maturarea precoce a 
co lului uterin și fragilizând membranele amnioti ce. 
Se creează astf el condiţii favorabile ruperii spon-
tane precoce a membranelor. Proteazele acţio-
nează ca agenţi imunogeneti ci, acti vând sau ampli-
fi când răspunsul infl amator al gazdei.

Dinamica proceselor infl amatorii iniţiate are un 
rol fundamental în travaliul prematur declanșat de 
infecţii. Citokinele sunt proteine secretate pe 
parcursul proceselor infl amatorii și imune, de către 
sistemul imuno-competent al gazdei, ca răspuns la 
acţiunea unor factori infecţioși. Citokinele înde plinesc 
funcţia de semnal intracelular. TNF-α și IL-1 sunt 
coordonatori ai procesului complex infl amator.

Citokinele – interleukinele IL-1 și IL-6 cât și 
TNF-α sti mulează producţia de prostaglandine în 
membranele amnioti ce și deciduale și cresc nivelul 
prostaglandinelor pe parcursul travaliului. În 
schimb, factorul de creștere TGF-β inhibă producţia 
de prostaglandine indusă de citokinele cu acţiune 
utero-tonică, având, prin urmare, proprietăţi pro-
gesteronice. Mediatori ai infl amaţiei cum sunt: IL-
1β, IL-6,IL-8 și TNF sunt prezenţi în canti tăţi 
crescute în lichidul amnioti c, în circumstanţele in-
fecţiilor amniocoriale, ale rupturii spontane pre-
ma ture a membranelor și pe parcursul travaliilor 
premature. Studii recente au permis identi fi carea 
unor niveluri crescute ale IL-6 în secreţia cervicală 
a gravidelor care prezintă simptomele ameninţării 
de naștere prematură.

Producţia citokinelor proinfl amatorii şi anti -
infl amatorii este diferit reglată în cursul infecţiei 
bacteriene din sarcină. Pa  ernul expresiei IL-1ra 
(receptorii antagonişti lor) prezintă un interes 
parti cular pe parcursul sarcinii. Expresia IL-1ra este 
indusă de aceiaşi factori care induc şi expresia IL-1. 
IL-1ra este probabil un modulator al acti vităţii IL-1, 
prevenind o sti mulare excesivă a acestei acti vităţi. 
IL-1 este o citokină extrem de puternică, legarea ei 
de doar 5% din receptori asigurându-i o acti vitate 
de 100%. Blocarea receptorilor IL-1 necesită 
niveluri de IL-1ra de 10 până la 1.000 de ori mai 
mari. Fătul este principalul producător de IL-1ra. 
Fătul, înainte de termen, ar interveni astf el în 
inhibarea sti mulilor declanşatori ai travaliului.

In vitro, studiile pe modele animale confi rmă şi 
clarifi că observaţiile clinice. Cu ajutorul produşilor 
bacterieni s-a indus pe culturi de celule deciduale 
producţia de IL-1, de IL-6 si de TNF-α. Acţiunea 
citokinelor şi a endotoxinelor a suprafragmentelor 
de membrane amnioti ce şi de ţesut decidual de-
termină producţia de prostaglandine. 

Contracţiile uterine proprii travaliului prematur 
se instalează după aproximati v 10 ore din momen-
tul creşterii nivelurilor IL-1 în lichidul amnioti c, în 
paralel cu creşterea PgE2 şi PgF2α. S-a mai de-
monstrat experimental că şi în absenţa germenilor 
microbieni, după injectarea de IL-1, survine o 
creştere a IL-1, IL-6 şi TNF-α. 

Nivelurile TNF-α şi ale IL-1β se normalizează pe 
parcursul următoarelor 48 de ore, în ti mp ce 



295

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VI, NR. 4(24), AN 2011

nivelurile prostaglandinelor se menţin crescute. 
Pe lângă creşterea nivelurilor de prostaglandine, 
citokinele mai contribuie la instalarea travaliului 
prematur prin inducerea producţiei de matrix-me-
taloproteaze. Aceste enzime accentuează la rândul 
lor maturarea colului şi scad rezistenţa mem branei 
amniocoriale.

Studii experimentale efectuate pe membrane 
fetale umane relevă efectul substanţelor eliberate 
de către agenţii microbieni şi de către celulele 
infl amatorii ale gazdei, de inducerea eliberării de 
prostaglandine şi de scădere a rezistenţei lor me-
canice. Adăugarea de produşi anti microbieni, în 
ti mpul experimentului in vitro, previne în schimb 
diminuarea rezistenţei membranelor fetale, indusă 
de către bacterii.

Fosfolipaza A2 prezentă în lizozomii bacterieni 
joacă un rol major în hidroliza fosfolipidelor. Dintre 
germenii anaerobi, B. fragilis şi F. nucleatum 
prezintă o intensă acti vitate fosfolipazică A2, ce in-
duce în mod direct metabolizarea acidului arahido-
nic. Fosfolipaza hidrolizează fosfolipidele endome-
triale, eliberând acidul arahidonic şi determinând 
producţia de prostaglandine.

Procesele infl amatorii materne şi cele fetale 
sunt implicate în patogeneza naşterii premature, 
fără ca inducerea sistemati că a acesteia să consti -
tuie regula. 

În lichidul amnioti c la femei cu amnioti te, 
ruptură spontană prematură de membrane sau 
naştere prematură, au fost identi fi caţi, cu incidenţă 
semnifi cati v crescută, mediatori ai infl amaţiei cum 
sunt: interleukinele IL-1β, IL-6 şi IL-8, cât şi TNF-α. 
Nivelurile lor sunt cosiderabil mai mari la femeile 
care nasc prematur, decât la cele cu ameninţare de 
naştere prematură. Ameninţarea de naştere pre-
matură nu se soldează cu naşterea, iar naşterea 
conti nuă până la termen. Şi in vitro s-a demonstrat 
că producerea de către celulele deciduale a IL-1β, 
IL-6 şi a TNF-α este sti mulată de către produsele 
bacteriene.

Au mai fost identi fi cate două proteine imuno-
inhibitorii: IL-10 şi TGF-β. Celulele deciduale şi 
amnioti ce produc prostaglandine, în urma acţiunii 
citokinelor şi a endotoxinelor. Inocularea intra-
amnioti că de streptococi de grup B, induce o 
creştere a nivelurilor TNF-α, IL-6, IL-1β, a IL-1ra, 

cât şi a PgE2 şi PgF2. Debutul contracţiilor uterine 
de travaliu ce determină în ulti mă instanţă naşterea 
prematură, survine la aproximati v 10 ore din mo-
mentul în care se înregistrează creşteri ale con-
centraţiilor PgE2 şi PgF2α. Şi în absenţa micro-
organismelor, IL-1β induce o creştere a TNF-α, PgE2 

şi PgF2α, care, după cum am mai aminti t, pot con-
tribui la instalarea travaliului prematur, prin indu-
cerea apariţiei matrixmetaloproteazelor, care 
declanşează maturarea colului uterin şi reduc re-
zistenţa mecanică a membranelor amniocoriale.

Prematuritatea este de departe cea mai im-
portantă consecinţă fetală, ruptura prematură de 
membrane fi ind factorul responsabil pentru 30-40% 
dintre naşterile premature. Prematuritatea este 
prin ea însăşi un factor generator de multi ple com-
plicaţii fetale (detresă respiratorie, hemoragii ce-
re brale, enterocolită necrozantă), la care se adaugă 
agresiunea infecţioasă şi hipoxică la care este 
supus fătul prin prelungirea perioadei de latenţă.

Riscul infecţios al fătului creşte de 5 ori în pre-
zenţa rupturii premature a membranelor şi de 15-
30 de ori dacă durata de la momentul rupturii 
premature de membrane şi naştere este mai mare 
de 24 de ore. 

Eti ologia dominantă a sepsisului neonatal este 
reprezentată de streptococul β hemoliti c de grup 
B, dar pot fi  implicaţi şi alţi germeni gram negati v 
sau anaerobi. Hipoxia fetală are, în cazul rupturii 
premature de membrane, o incidenţă semnifi cati vă 
şi este tradusă prin apariţia de deceleraţii variabile. 
Se produce o scădere a presiunii arterei ombilicale, 
creştere a presiunii venei ombilicale şi o scădere a 
debitului cardiac în 76% dintre cazuri. Cauza prin-
cipală a acestor modifi cări este reprezentată de 
perturbarea circulaţiei utero-placentare ca urmare 
a retracţiei uterine şi compresiunii cordonului om-
bilical apărute după ruptura membranelor.

O bună înţelegere a intervenţiei fenomenelor 
infl amatorii din infecţiile tractului genital asupra 
mecanismelor implicate în declanşarea naşterilor 
premature permite insti tuirea unor măsuri pro-
fi lacti ce şi terapeuti ce efi ciente.

O concluzie practi că ce se poate desprinde este 
aceea că se pot stabili grupe de risc, care pot be-
nefi cia de urmărire prenatală riguroasă şi terapii 
cu viză profi lacti că.
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