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REZUMAT
Creşterea incidenţei utilizării tehnicilor de reproducere umană asistată determină apariţia sarcinilor la vâr-

ste din ce în ce mai avansate. Sarcinile obţinute prin fertilizare in vitro sunt de obicei sarcini multiple ce apar 
la vârste avansate (peste 40 de ani) şi au un risc crescut de dezvoltare a preeclampsiei, diabetului gestaţional 
şi naşterii premature. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 44 de ani care a obţinut o sarcină gemelară 
în urma unor proceduri de donare de ovocite şi care dezvoltă la 34 de săptămâni de sarcină preeclampsie severă 
şi diabet gestaţional.
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ABSTRACT
The rising incidence of using reproductive technology in humans is followed by pregnancies at an advanced 

maternal age. Pregnancies achieved by reproductive technology are generally multiples pregnancies at ages 
over 40 years and they have a higher risk of developing preeclampsia, gestational diabetes and preterm birth.

We will present the case of a 44 years old patient who has a twin pregnancy achieved by egg donation 
who develop severe preeclampsia and gestational diabetes.
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INTRODUCERE

În ultimii ani progresul tehnicilor de repro-
ducere umană asistată a lărgit opţiunile valabile 
pentru femeile cu vârstă înaintată. Majoritatea 
sarcinilor obţinute prin IVF sunt sarcini multiple 
apărute la vârste înaintate (> 40 ani) (1). 

Indicaţia iniţială pentru sarcina cu donare de 
ovocite (DE-IVF) a fost reprezentată de insufici-
enţă ovariană prematură la femei cu vârsta mai 
mică de 40 de ani. Ulterior, indicaţiile acestei 
proceduri s-au lărgit incluzând scăderea rezer-
vei foliculare ovariene la femei cu ovare încă 

funcţionale, eșecul repetat al procedurilor de 
fertilizare in vitro cu material genetic propriu 
și femeile care poartă anomalii genetice ce ar 
putea fi transmise produsului de concepţie (1).

Trounson et al a raportat în 1983 prima sar-
cină obţinută prin donare de ovocite; atât do-
natoarea cât și primitoarea au fost reprezentate 
de paciente cu lung istoric de infertilitate (2). 
Experimentul lui Trounson et al a fost prima în-
cercare reușită la om, dar care a ridicat multiple 
probleme de etică.

Sarcinile obţinute prin donare de ovocite 
sunt considerate sarcini cu risc atât datorită 
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vârstei materne avansate, existenţei sarcinii 
mul tifetale și, cel mai frecvent, nuliparităţii. 

Incidenţa preeclampsiei (complicaţie redu-
tabilă a sarcinii din cauza prognosticului matern 
și perinatal) în populaţia generală este de 3-4%, 
crește la 5-10% la gravidele cu vârsta peste 40 de 
ani și atinge 35% la gravidele cu vârsta de peste 
50 (3). Sarcinile obţinute prin donare de ovoci-
te au un risc crescut de apariţie a preeclampsiei 
(riscul este de 3-4 ori mai mare comparativ cu 
sarcinile obţinute prin fertilizare cu material ge-
netic propriu) (3-4). Rata de apariţie a hiperten-
siunii arteriale cronice este 2-4 ori mai mare la 
femeile cu vârste peste 35 de ani comparativ cu 
grupul de vârstă 30-34 (5). 

Apariţia complicaţiilor în sarcinile obţinute 
prin fertilizare in vitro este multifactorială, fiind 
implicaţi factori precum: vârsta și fondul genetic 
matern (cele mai importante), caracteristici pa-
terne, cauze ce determină infertilitatea, medica-
ţie utilizată, factori spermatici, medii de cultură 
și condiţii de laborator (6). 

PREZENTARE CAZ

Pacientă în vârstă de 43 de ani și 9 luni, cu 
infertilitate primară și 2 eșecuri de obţinere a 
sarcinii prin fertilizare in vitro cu material ge-
netic propriu efectuate după vârsta de 40 de 
ani, efectuează embriotransfer cu 2 embrioni 
de ziua 5 (blastocist) obţinuţi prin donare de 
ovocite de la o donatoare anonimă și fertilizate 
cu sperma partenerului, rezultând o sarcină ge-
melară cu 2 embrioni. Deși antecedentele me-
dicale ale pacientei au fost nesemnificative, an-
tecedentele heredocolaterale ale acesteia au 
atras atenţia asupra dezvoltării preeclampsiei și 
diabetului zaharat la rudele de gradul I (sora și 
mama). Pacienta este consiliată asupra riscului 
de a dezvolta preeclampsie și diabet gestaţional 
și sunt făcute recomandări cu privire la dietă și 
câștigul ponderal în sarcină. 

Postembriotransfer pacienta primește trata-
ment cu Utrogestan 800 mg/zi și Duphaston 10 
mg/zi până în săptămâna 14 și acid acetilsalicilic 
75 mg până la 17 săptămâni și ulterior 150 mg 
până la termen. 

Ecografia de morfologie de trimestrul I și 
dublul test efectuate la 12 săptămâni vârstă 
gestaţională stabilesc diagnosticul de sarcină 
gemelară biamniotică bicorială fără anomalii 
morfologice, cu un calcul de risc pentru ano-
malii cromozomiale în limite normale, dar cu 
estimarea riscului de naștere prematură de 1:15 
și de preeclampsie de 1:10. Pentru estimarea 

riscului de preeclampsie s-au utilizat markeri 
biochimici și biofizici (Dopplere artere uterine). 
S-a considerat necesară începerea monitorizării
tensiunii arteriale, măsurătorile din trimestrul I
nedepășind valoarea de 125/90 mmHG la braţul
stâng și 120/90 mmHG la braţul drept.

Fiind considerată o sarcină cu risc obstetrical 
crescut, pacienta a fost evaluată ecografic lunar. 
La 17 și 22 de săptămâni vârstă gestaţională, 
curbele de creștere fetală prezentau un trend 
ascendent în conformitate cu curbele de crește-
re fetală pentru sarcina gemelară, cu instalarea 
și menţinerea notch-ului bilateral pe arterele 
uterine și RI crescut pe artera uterină dreapta. 
La 26 săptămâni de gestaţie pacienta prezintă 
un câștig ponderal de 12 kg, iar rezultatul tes-
tului de toleranţă la glucoză cu 75 g glucoză pul-
vis stabilește diagnosticul de diabet gestaţional 
(glicemia a jeun – 101 mg/dl, glicemia la 1 oră – 
183 mg/d, glicemia la 2 ore – 153 mg). Pacienta 
este îndrumată către consult de diabetologie cu 
modificarea dietei, control glicemic după fiecare 
masă și monitorizare zilnică a TA. 

În ciuda monitorizării zilnice, la 32 săptămâni 
de gestaţie, pacienta se prezintă la camera de 
gardă pentru contracţii uterine dureroase și 
cefalee, având valori tensionale la măsurători 
repetate consecutive de 160/90 mmHg, însoţi-
te de creșterea transaminazelor (TGO = 67U/l, 
TGP = 89U/l) și proteinurie (0,4 g/24 ore). Se 
iniţiază terapie antihipertensivă (Dopegyt 250 
mgla 12 ore), tocoliză (Nifedipin) și corticotera-
pie (Dexametazonă 24 mg fracţionate în 4 doze 
la 12 ore) cu monitorizare atentă a glicemiei. 
Sub terapie susţinută, valorile tensionale nu de-
pășesc 135/90 mmHg, starea mamei și a fătului 
permiţând externarea după 48 ore și continua-
rea tratamentului antihipertensiv la domiciliu. 

Pacienta se reinternează la 34 săptămâni de 
gestaţie pentru cefalee, tulburări vizuale, trom-
bocitopenie (115.000/mmc), creșterea trans a mi-
naze lor (TGO = 234 U/l, TGP = 365 U/l), tulburări 
de coagulare și valori tensionale de 190/110 
mmHg, situaţie care impune controlul tensiu-
nii arteriale prin terapie antihipertensivă i.v. cu 
Ebrantyl și profilaxie anticonvulsivantă cu sulfat 
de magneziu. Evaluarea stării fetale prin examen 
ecografic și cardiotocografic indică alterarea stării 
unuia dintre gemeni (oligoamnios sever, raport 
cerebro-ombilical inversat cu undă a absentă 
la velocimetria de duct venos, test de nonstres 
non reactiv), precum și lipsa de control eficient 
a tensiunii materne, impun nașterea de urgenţă 
prin operaţie cezariană (indicaţie preeclampsie 
severă și status fetal incert), extrăgându-se făt 1 
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masculin, 1.800 g, scor Apgar 6 la 1 minut și făt 
2, masculin, 2.000 g cu scor Apgar 8 la 1 minut. 

Postpartum, valorile tensionale materne se 
menţin în limite normale, necesitând doze mi-
nime de Metoprolol pentru controlul TA (100 
mg/zi). Pacienta se externează după 14 zile de 
la naștere, iar la controalele de rutină de la 6 
săptămâni și 6 luni postpartum valorile tensiunii 
arteriale și ale glicemiei au fost normale.

DISCUŢII

Sarcinile obţinute la vârste avansate prin 
tehnici de reproducere umană asistată au mai 
multe complicaţii decât sarcinile obţinute spon-
tan (8). 

Există studii care au indicat că scăderea re-
zervei ovariene asociată cu scăderea responsi-
vităţii ovarului la FSH determină modificări vas-
culare care ar putea fi implicate în fiziopatologia 
preeclampsiei (9). Sarcinile obţinute prin dona-
re de ovocite au un risc mai mare de a dezvolta 
preeclampsie (de 3-4 ori), diabet gestaţional sau 
naștere prematură comparativ cu cele obţinute 
prin fertilzare in vitro cu material genetic pro-
priu (10). 

Gravida cu sarcină obţinută prin donare de 
ovocite este o gravidă cu risc înalt prin acumula-
rea de factori de risc: vârstă, nuliparitate, sarci-
nă multiplă și, în cazul prezentat, factori heredo-
colaterali (11). 

Sarcinile obţinute prin donare de ovocite au 
anumite particularităţi și sunt mai predispuse la 
apariţia complicaţiilor. Există mai multe teorii 
implicate în fiziopatologia preeclampsiei în sar-
cina obţinută prin donarea de ovocite. 

Alterarea invaziei trofoblastice și reducerea 
transformării endovasculare a arterelor spirala-
te determină preeclampsie prin ischemie (12). 

Se consideră că apare o alterare a răspun-
sului imun de tip grefă-gazdă cu placentaţie 
anormală și răspuns imun inadecvat. Controlul 
răspunsului imun la implantarea unităţii feto-

placentare (diferită genetic în totalitate de ge-
nomul matern) este una din marile provocări ale 
monitorizării acestor sarcini. Apare o interacţiu-
ne între antigenul HLA-C fetal și celulele mater-
ne natural killer. Prin intermediul celulelor natu-
ral killer se produc citokine ce mediază invazia 
trofoblastică a arterelor spiralate (13). 

Insuficienţa ovariană determină apariţia de 
anticorpi ce ce ar putea interveni în invazia tro-
foblastică și ar determina preeclampsie (13). 

Adminsitrarea de aspirină în doze mici pre-
concepţional ar putea îmbunătăţi prognosticul 
procedurilor de reproducere umană asistată atît 
ca număr de sarcini obţinute, cât și în reducerea 
riscului de preeclampsie (14). 

Pacienta necesită consiliere înainte de efec-
tuarea procedurilor pentru a fi conștientă de ris-
curile ce pot să apară. 

La cazul prezentat mai sus s-a apelat la dona-
rea de ovocite din cauza rezervei ovariene scă-
zute, vârstei înaintate și eșecului repetat IVF (2 
proceduri fără rezultat). Pacienta a dezvoltat hi-
pertensiune arterială indusă de sarcină cu pree-
clampsie severă și diabet gestaţional. 

CONCLUZII 

Majoritatea gravidelor ce obţin sarcini în 
urma donării de ovocite sunt gravide cu comor-
bidităţi și necesită urmărire complexă în echipă 
multidisciplinară. 

Principalele complicaţii ce pot să apară sunt 
preeclampsia, diabetul gestaţional, nașterea pre-
matură. 

Gravida ce obţine o sarcină prin donare de 
ovocite este considerată gravidă cu risc înalt de 
a dezvolta preeclampsie și necesită monitoriza-
re în maternitate de grad trei pentru ameliora-
rea prognosticului matern și perinatal. 

Adminsitrarea de acid acetilsalicilic atât pre-
concepţional, cât și în primele două trimestre 
de sarcină poate fi benefică.
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