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Abstract

Congenital diaphragmatic hernia is a severe condition with an etiology and pathogenesis still been
developed; also, the involvement of genetic and environmental factors in the occurrence of this malformation
is under study. Morbi-mortality in these patients is high, and quality of life is diminished. Under these
circumstances, careful follow-up of the pregnancy and multidisciplinary management after birth is needed
to diagnose the malformation as early as possible and adapt the therapeutic plan to the particularities of each
case. In conclusion, despite several research data in the literature concerning this topic, the management of
newborn babies with congenital diaphragmatic hernia remains a severe challenge. The treatment of
congenital diaphragmatic hernia remains the prerogative of overqualified teams.
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Rezumat

Hernia diafragmatică congenitală este o afecțiune severă, cu o etiologie și o patogeneză care sunt încă
studiate, ca şi implicarea factorilor genetici și a celor de mediu în apariția acestei malformații. De asemenea,
pe termen lung, complicațiile sunt numeroase, iar calitatea vieții este diminuată. Astfel, se recomandă o
urmărire atentă a sarcinii și o decizie terapeutică multidisciplinară după naștere, pentru a diagnostica cât
mai precoce malformația și a adapta cât mai corespunzător planul terapeutic la particularitățile cazului. În
ceea ce privește tehnicile intervenţionale, abordarea in utero a patologiei este deja frecvent utilizată,
îmbunătățiri ale metodei fiind deopotrivă studiate. În concluzie, în ciuda numeroaselor cercetări pe această
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temă, managementul nou-născutului cu hernie diafragmatică congenitală rămâne încă o provocare, iar rata
de mortalitate și morbiditate în rândul acestora rămâne ridicată. Tratamentul herniei congenitale
diafragmatice rămîne apanajul echipelor supraspecializate.
Cuvinte cheie: hernie diafragmatică congenitală, hernie Bochdalek, hernie

INTRODUCERE
Hernia diafragmatică congenitală este o malformație
întâlnită la 2,3-2,8 din 10.000 de nou-născuți vii [1-4].
Aproximativ 30% dintre aceștia nu supraviețuiesc, în
ciuda îngrijirii neonatale adecvate și a eforturilor terapeutice multidisciplinare [5]. Hernia diafragmatică congenitală apare din cauza dezvoltării incomplete a diafragmului, prin tulburări de embriogeneză, astfel fiind
posibilă protruzia conținutului abdominal în cavitatea
toracică. În urma ascensionării elementelor abdominale
și a ocupării spațiului toracic de către acestea, este
afectată și dezvoltarea plămânilor, cu efecte mai importante cu cât hernierea are loc mai devreme în dezvoltarea embriologică [6].
Nou-născuții prezintă hipoplazie pulmonară prin
afectarea morfogenezei ramificării sistemului tubular
pulmonar, hipoplazie acinară, alveolizare diminuată,
îngroșarea pereților alveolari și afectarea dezvoltării
bronșiolelor terminale [7-9]. În urma acestor modificări
structurale, se dezvoltă hipertensiune intrapulmonară
prin remodelare vasculară, scăderea în dimensiuni a
patului vascular pulmonar și reactivitate alterată [8].
Aceste cazuri prezintă procentul de mortalitate cel mai
ridicat atât în timpul vieții intrauterine, cât și după
naștere [8].
Se descrie o clasificare a herniei diafragmatice congenitale, în funcție de localizare, astfel [7,8]: hernii diafragmatice cu localizare pe partea stângă (85-90% dintre cazuri); hernii diafragmatice cu localizare pe partea
dreaptă (10-15% dintre cazuri).
În ceea ce privește porțiunea anatomică afectată, se
prezintă [7,8]: hernia Bochdalek, defect posterolateral
al diafragmului (70% dintre cazuri); hernia Morgagni,
defect anteromedial al diafragmului (27% dintre cazuri); defecte bilaterale (3% dintre cazuri), foarte rare,
întâlnite cel mai frecvent la necropsii [9-11].
Nou-născuții prezintă adesea hipertensiune pulmonară persistentă, reflux gastroesofagian, dificultăți în
alimentație și, implicit, tulburări de creștere, boală pulmonară cronică, întârziere în dezvoltarea neurocognitivă, deformări toracice și pierderea auzului [12].

DIAGNOSTIC
Diagnosticul herniei diafragmatice congenitale prin
semne directe se face, în general, ultrasonografic, în
22

trimestrul al doilea, între 24 [4,13] și 27 de săptămâni
[14].
Se urmăresc anumiți parametri, în funcție de care
poate fi definită și clasificată patologia, dar se poate
oferi și un prognostic provizoriu:dimensiunile pulmonare, hipertensiunea pulmonară, poziția stomacului,
poziția ficatului.
Semnele directe ultrasonografice de diagnostic sunt
prezența structurilor abdominale în cavitatea toracică,
iar cele indirecte – polihidramnios, axul cardiac deplasat anormal, modificări la nivel mediastinal [15].
Referitor la hernia diafragmatică dreaptă, rata de
supraviețuire în aceste cazuri este de numai 53%, reprezentând o condiție mult mai severă [16]. În aceste
cazuri, parametrii ecografici se modifică și hernierea
ficatului nu mai influențează prognosticul, fiind prezentă
în majoritatea cazurilor.
Din punct de vedere genetic, există numeroase asocieri caracteristice herniei diafragmatice congenitale
(Tabelul 1).
Patogeneza acestor malformații este intens combătută. Sunt studii conform cărora factorii de mediu și căile
de semnalizare specifice constituie factorii declanșatori
ai malformației diafragmatice [29]. Etiologia herniei diafragmatice congenitale este pusă și pe seama căii de
semnalizare a retinoizilor, fiind descrise implicații ale
deficitului de vitamină A în embriogeneză [33,34].

MANAGEMENT ANTENATAL
Strategiile terapeutice ce vizează îmbunătățirea hipoplaziei și a hipertensiunii pulmonare au indicația să
fie începute cât mai precoce, încă din viața intrauterină.
În ceea ce privește administrarea medicației corticoide, nu există studii semnificative conform cărora administrarea prenatală a acesteia poate să
îmbunătățească semnificativ evoluția postnatală. Cu
toate acestea, recent, medicația corticoidă s-a administrat la vârste gestaționale mai mici de 37 de săptămâni,
mai exact între 34 și 36 de săptămâni, fiind asociată cu
scăderea necesității asigurării de suport respirator
postpartum [35]. Pe lângă efectul benefic, betametazona
a fost asociată cu risc crescut de hipoglicemie neonatală.
Prin prisma efectului etiopatogenic al căii de semnalizare a retinoizilor, a fost testat efectul administrării
de retinoizi asupra hipoplaziei pulmonare. Rămâne dificil de spus dacă beneficiile pe care aceștia le aduc
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TABEL 1. Sindroame genetice, cromozomiale ṣi anomalii structurale asociate cu hernia diafragmatică congenitală
[17-19, 21-23, 26-32]
Sindroame genetice
Sindromul Beckwith-Wiedemann
Sindromul Brachman de Lange
Sindroul CHARGE
Sindromul Cornelia de Lange
Sindromul craniofrontonazal
Sindromul Denys-Drash
Sindromul Donnai-Barrow
Sindromul Fryns
Sindromul Ghersoni-Baruch
Sindromul Pallister-Killian
Sindromul Simpson-Golabi-Behmel
Sindromul toraco-abdominal
Sindromul Wolf-Hirschhorn

Anomalii genetice ṣi cromozomiale
Trisomia 13
Tetrasomia 9 p
Trisomia 18
Trisomia 21
Monosomia X
Tetrasomia 12p
Sindromul de deleție 8p23.1
Sindromul de deleție 15q26.1
Sindromul de deleție 15 q 24-26
Sindromul de deleție 1q41-42
Deleția 8q23.1
Deleția 4p16
Duplicația 11q23.2

Anomalii structurale
Defectul de sept ventricular
Defectul de sept atrial
Tetralogia Fallot
Coarctația de aortă
Inelele vasculare
Defecte de tub neural
Hidrocefalie
Defecte de dezvoltare ale membrelor
Polidactilie
Sindactilie

CHARGE – acronim pentru colobom, malformații cardiace, atrezie conală, restricție de creștere, anomalii în dezvoltarea organelor
genitale și defecte de formare ale urechilor

depășesc semnificativ efectele teratogenice datorate
toxicității retinoide [36,37].
Administrarea de inhibitori de fosfodiesterază oferă
cele mai bune rezultate, demonstrându-și eficacitatea
în numeroase studii. Sildenafilul este deja frecvent folosit în tratamentul hipertensiunii pulmonare neonatale.
Este recunoscut efectul benefic al acestui tratament
asupra vascularizației pulmonare, demonstrându-și și
siguranța administrării, dar și eficacitatea terapeutică
[38].
Din punct de vedere intervențional, in utero, se
poate realiza ocluzia traheei prin FETO (fetoscopic endoluminal tracheal occlusion), ceea ce s-a demonstrat
științific că se asociază cu hiperplazie pulmonară.
Această intervenție se realizează între 27 și 32 de săptămâni, ținând cont și de particularitățile malformației.
Dezobstrucția traheală este necesar să fie realizată tot
intrauterin, cu câteva săptămâni înainte de naștere,
pentru a putea permite maturarea pulmonară [39,40].
Procedura a fost dezvoltată pe parcursul a 31 de ani, în
prezent fiind necesară doar plasarea unui clip, minimum invaziv, printr-o procedură percutană sono-endoscopică [41,42]. Nu este necesară anestezia generală,
fiind suficientă anestezia regională cu analgezie fetală.
Intervenția durează în general aproximativ 10 minute,
minimizând riscul de rupere prematură de membrane,
acesta fiind și cel mai frecvent efect advers al
intervenției [43].

MANAGEMENT PERINATAL
Referitor la momentul și tipul nașterii, studiile sunt
controversate, dar este recomandată nașterea cât mai
aproape de termen, fără inducerea acesteia înainte de
38 de săptămâni. Nici operația cezariană electivă nu
este indicată, singurul consens fiind că este recoman-

dat ca nașterea să aibă loc într-un centru specializat,
echipat cu aparatură de terapie intensivă neonatală
[44,45].

MANAGEMENT POSTNATAL
Imediat după naștere, după ce a fost preluat de serviciul de neonatologie, nou-născutului i se alege tehnică de ventilație optimă [46]. În general, este indicată
intubarea cât mai repede posibil, pentru a evita risipirea aerului prin efortul respirator de a insufla stomacul
și intestinul subțire. Trebuie ținut cont și de faptul că, la
nou-născuții cu hernie diafragmatică congenitală,
poziția carinei este mai ridicată decât normal și astfel e
necesară adaptarea profunzimii la care este introdusă
sonda endotraheală cu aproximativ 0,5 cm [47]. Actualmente, se studiază evoluția feților la care procedurile
de resuscitare au început înainte de a clampa cordonul
ombilical [48]. Este indicată monitorizarea ritmului cardiac, a presiunii arteriale și saturațiile pre și postductale
[49]. După intubare, este recomandată montarea unei
sonde orogastrice.
Ventilația va fi ghidată după principiul descris de
Wung în 1985 [50], conform căruia este permisă hipercapnia cu ventilație, ce menține saturații preductale
între 80 și 95%, iar cele postductale peste 70%, iar presiunea parțială a dioxidului de carbon între 50 și 70 mm
Hg [49,51,52]. Recomandările actuale sunt de inițiere
de presiune intermitent pozitivă (PIP) sub 25 cm H2O, o
presiune pozitivă la sfârșitul expirului (PEEP) de 3-5 cm
H2O și o rată de 40-60 de respirații pe minut, menținând
PaCO2 între 50 și 70 mm Hg [49,52,53]. Din momentul
în care nu se poate menține o ventilație cu PIP de 30 cm
H2O și o rată de 60 de respirații pe minut, este recomandată inițierea ventilației oscilatorii de înaltă
frecvență (HFOV), cu presiune medie a căilor respirato23
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rii între 14 și 16 cm H2O [52-55]. Când nici această presiune medie nu mai poate fi întreținută, se recomandă
inițierea oxigenării extracorporeale cu membrană
(ECMO). Valoarea pH-ului este vitală în aceste cazuri și
e indicat să fie menținută în parametri normali.
Managementul hemodinamic se realizează prin
ECMO, resuscitare volumică prin soluții cristaloide, vasopresoare ca dopamina și epinefrina [49]. Uneori,
sunt necesari și corticoizii pentru stabilizare hemodinamică [56-58].
După stabilizare, se recomandă intervenția chirurgicală de reparare a defectului diafragmatic și de reducere a hernierii structurilor abdominale. Se recomandă
evitarea primelor 12-36 de ore după naștere, când nounăscutul compensează adecvat, fiind stabil hemodinamic și realizând schimburile gazoase corect, fiind urmată de o deteriorare progresivă respiratorie [59].
Intervențiile chirurgicale realizate în această perioadă
au avut rezultate nesatisfăcătoare și s-a stabilit recomandarea temporizării acestor intervenţii, dacă este
posibil [60-64]. În funcție de dimensiunile defectului,
se poate opta pentru sutură per primam cu închiderea
primară a defectului, dar când dimensiunea defectului
este mare există opțiuni de material prostetic (GoreTex, Flagstaff, AZ) sau lambou al mușchiului transvers
abdominal, cel din urmă având cele mai mici rate de
recurenţă sau de infecție postoperatorie [65].
Există și varianta toracoscopică a intervenției, dar
care prezintă risc mare de recurență postintervențional.
Această metodă nu mai este utilizată la scară largă și se
recomandă reintroducerea sa în studii clinice pentru a
determina cu exactitate cazurile în care este indicată
utilizarea sa [44].
Sunt în studiu și tratamente ale herniei diafragmatice ce folosesc celule stem mezenchimale, injectate in-

traamniotic la nivel fetal, ce s-a demonstrat că au crescut numărul de alveole, au lărgit spațiile respiratorii și
au subțiat pereții alveolari. Momentan, aceste studii
sunt realizate pe șobolani, dar, ținând cont de rezultatele pozitive, este previzibil ca în viitorul apropiat să se
poată aplica și pentru oameni [66].
Tot la stadiul de teste este și crearea unui nou tip de
balon pentru intervențiile in utero, necesitatea acestuia fiind întărită de complicațiile obstetricale asociate cu
FETO. Acest nou dispozitiv utilizează o valvă metalică la
capătul proximal al balonului. Valva este compusă dintr-o bilă magnetică, ce se află în interiorul balonului și
în imediata apropiere a unui cilindru metalic. Se instilează soluție salină la nivelul valvei, iar prin forța hidraulică bila este deplasată distal și, astfel, balonul se
umflă. După ce s-a umflat balonul, bila alunecă înapoi
în cilindrul metalic și balonul rămâne pe poziția umflat.
Pentru a reduce stenoza traheală, înainte de naștere,
se utilizează RMN-ul, care, cu ajutorul câmpului magnetic format, modifică poziția bilei astfel încât balonul
să se poată dezumfla. Apoi, acesta este eliminat fiziologic din trahee, cu ajutorul recirculării lichidului amniotic, nefiind necesară o intervenție ulterioară, cu riscurile asociate [67].
Noile tehnici de management ale herniei congenitale
diafragmatice au crescut rata de supraviețuire la 7090% în centrele ultraspecializate pentru nou-născuții
care nu necesită ECMO și 50% pentru cei care necesită
ECMO [68,69].
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