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Abstract
Cantrell’s pentalogy is a congenital syndrome that includes multiple defects which predispose the fetus to 

a high mortality rate. Over time, the association of malformations defining this syndrome has changed 
accepting incomplete forms, or forms that associate other anomalies. 

The therapeutic strategy in Cantrell's pentalogy is an intensely debated one as it deals with newborns 
having a low survival rate and multiple malformations. Once treatment is started for certain malformations 
it can lead to the aggravation of others. In conclusion, a conservative approach is recommended, with the 
initiation of surgical treatment after the stabilization of the newborn. A multidisciplinary approach is 
needed to achieve optimal results in these difficult cases.
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Rezumat
Pentalogia Cantrell reprezintă un sindrom congenital ce include defecte multiple ce predispun produsul 

de concepție la o rată mare de mortalitate. De-a lungul timpului, asocierea de malformații care definesc acest 
sindrom s-a schimbat, acceptând și forme incomplete sau forme ce asociază și alte anomalii. Strategia 
terapeutică în pentalogia Cantrell este una intens dezbătută deoarece este vorba de nou-născuți cu o rată 
mică de supraviețuire și cu malformații multiple, care, odată corectate, pot duce la agravarea celorlalte. În 
concluzie, se recomandă abordarea conservativă, cu inițierea tehnicilor chirurgicale după stabilizarea nou-
născutului și chiar depășirea perioadei neonatale. Este necesară o abordare multidisciplinară, pentru a 
obține rezultate optime în aceste cazuri dificile.

Cuvinte cheie: pentalogie Cantrell, perete abdominal, anomalii cardiace 
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INTRODUCERE
Pentalogia Cantrell este un sindrom congenital 

complex rar (1 la 5,5 milioane de feți vii) [1], descris 
pentru prima dată în 1958 de Cantrell [2]. Acesta se ca-
racterizează prin exprimarea completă sau parțială a 5 
anomalii congenitale ale sternului, diafragmului anteri-
or, pericardului, peretelui abdominal anterior și cordu-
lui. Inițial, pentru definirea sindromului, erau necesare 
toate cele 5 defecte, însă în 1972 Toyoma a modificat 
criteriile de diagnostic, incluzând și cazurile în care de-
fectele sunt exprimate doar parțial [3].

Actualmente, este acceptată și varianta conform că-
reia criteriile de diagnostic includ și patologii ale cordo-
nului ombilical (mai ales arteră ombilicală unică), care 
se dezvoltă embriologic în aceeași perioadă cu peretele 
abdominal și sternul, fiind preluată denumirea de hexa-
logie Cantrell [4].

Mortalitatea crescută a pentalogiei Cantrell, de 52-
61% [5], ridică probleme de management și tratament, 
țînând cont de numeroasele implicații vitale pe care le are.

EMBRIOLOGIE
Din punct de vedere embriologic, dezvoltarea anor-

mală specifică pentalogiei Cantrell are loc încă din pri-
mele 8 săptămâni de viață intrauterină. Cel mai proba-
bil, diferențierea celulară specifică acestei perioade, 

supusă unor mutații genetice și a diferitor factori de 
mediu, se realizează nerespectând căile clasice ale 
blastogenezei și organogenezei fiziologice [6,7].

Discul embrionar se diferențiază în cele 3 straturi 
germinale, ectoderm, mezoderm și endoderm, și suferă 
cele două mișcări de cudare. Țesuturile germinative în-
cep apoi să se diferențieze pentru a pregăti organoge-
neza.

Ectodermul se diferențiază în ectodermul de 
suprafață, ce va da naștere epidermului și neuroecto-
dermului, ce va forma tubul neural.

Mezodermul se diferențiază în mezodermul paraxial, 
intermediar și lateral, ce va tapeta cavitățile pleurale, 
pericardice și peritoneale și va da naștere oaselor, car-
tilajelor, mușchilor, țesuturilor parenchimatoase, vase-
lor de sânge, sistemului reproducător, excretor și uro-
genital. 

Endodermul se orientează în direcție caudală, dând 
naștere glandelor endocrine, sistemului respirator și di-
gestiv.

Perturbarea oricăreia dintre aceste faze poate duce 
la apariția pentalogiei Cantrell. Cantrell a sugerat că tul-
burările de embriogeneză specifice sindromului apar 
între a 14-a și a 18-a zi de viață intrauterină, prin migra-
rea defectuoasă a pliurilor mezodermale spre linia me-
diană, această explicând de ce toate defectele specifice 
pentalogiei Cantrell sunt localizate medial și provin din 
punct de vedere embriologic din mezoderm [1].

TABEL 1. Clasificarea pentalogiei Cantrell după Toyama [3]

Tipul 1 Tipul 2 Tipul 3
Exprimarea completă a defectelor Exprimarea parțială a defectelor Exprimarea incompletă a defectelor
Prezența a 5 defecte complete Prezența a 4 defecte Combinații variabile a mai puțin de 4 defecte

1. Defect al pericardului diafragmatic
2. Defect al diafragmului anterior
3. Anomalii congenitale cardiace
4. Defecte de perete abdominal anterior
5. Defecte în dezvoltarea sternului, în 
special în porțiunea inferioară

Mereu sunt incluse:
1. Anomalii congenitale cardiace
2. Defecte de perete abdominal

Mereu sunt incluse defecte în dezvoltarea 
sternului, mai ales în porțiunea inferioară

TABEL 2. Malformaţiile clasice specifice pentalogiei Cantrell [8]

Defecte pericardice Defecte diafragmatice 
(în porţiunea sa 
anterioară)

Anomalii cardiace Defecte de perete 
abdominal

Defecte în dezvoltarea 
sternului

Agenezie pericardică 
completă

Hernie diafragmatică 
congenitală

Defect de sept ventricular (72-
100%)

Omfalocel (74.5%) Ectopia Cordis

Agenezie pericardică 
parțială

Defect de sept atrial (34,6-53%) Agenezie sternală

Stenoză sau atrezie pulmonară 
(31,5-33%)

Lipsa completă a fuzionării 
primordiilor sternale 

Dextrocardie (15%) Lipsa parțială a fuzionării 
primordiilor sternale

Diverticul ventricular (17-50%)
Transpoziție de vase mari (6,3%)
Tetralogie Fallot (17-20%)
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MANAGEMENT ȘI STRATEGII 
TERAPEUTICE

După naștere, cea mai importantă etapă este stabi-
lizarea nou-născuților cu pentalogie Cantrell. Se aplică 
tehnici de terapie intensivă neonatală, cu resuscitarea 
nou-născutului, administrarea de fluide, reglarea statu-
sului hemodinamic și protecție a defectelor prezente. 
Indicația este de corecție a alterărilor metabolice și he-
modinamice, suport ventilator, administrare a 
medicației inotrope și de fluide pentru a realiza reechi-
librarea volemică a pacientului [9,10]. În cazul în care 
sunt prezente și malformații cardiace de tip persistență 
de canal arterial, se pot administra și prostaglandine. 
Antibioterapia cu spectru larg trebuie inițiată cât mai 
precoce pentru a evita riscul ridicat de sepsis al acestor 
nou-născuți. După stabilizare, trebuie luată o decizie 
terapeutică în ceea ce privește intervenția chirurgicală. 
În funcție de caz, se poate opta pentru o intervenție 
paliativă sau pentru una corectivă [10,11-14].

Închiderea per primam a omfalocelului duce la 
creșterea presiunii intratoracice și posibilă compromi-
tere respiratorie și cardiovasculară. De aceea, trebuie 
ales momentul oportun și diminuarea distensiei anse-
lor intestinale prin montarea unei sonde nazo-gastrice 
sau temporizarea intervenției [5,15]. Prin compresia 
excesivă a cordului, în timpul intervenției de reparare a 
defectului toracoabdominal, crește riscul de instabilita-
te hemodinamică și ischemie miocardică [5,16]. Și arit-
miile sunt frecvent întâlnite tot din această cauză, fiind 
datorate și compromiterii întoarcerii venoase, dar și 
scăderii debitului cardiac [18]. Sunt descrise în literatură 
și episoade de tahiaritmie, hipotensiune, bradicardie și 
chiar insuficiență cardiacă, în urma intervenției chirur-
gicale [5,10,11,17-19]. În cazurile de pentalogie Can-
trell care prezintă fuziune hepatopulmonară, 

intervenția chirurgicală este deosebit de dificilă din ca-
uza necesității de separare a celor două structuri [20]. 
Sunt folosite, în cazul intervențiilor temporizate, soluții 
de reepitelizare a omfalocelului și menținere a 
viabilității anselor intestinale utilizând ser fiziologic, 
clorură de benzalconiu și comprese sterile [21,22].

PROGNOSTIC 
Rata de mortalitate și morbiditate în cazurile de 

pentalogie Cantrell este extrem de ridicată. Prognosti-
cul variază în funcție de complexitatea defectelor și de 
numărul acestora [19].

Prognostic infaust prezintă cazurile cu ectopia cor-
dis, hipoplazie pulmonară și alte defecte la nivel cardiac 
[21,23-26]. Însăși prezența ectopiei cordis singură, fără 
altă anomalie asociată are o rată de mortalitate între 
50% și 100% [27,28].

Balanța se înclină în favoarea nou-născuților asupra 
cărora s-a intervenit chirurgical tardiv și nu s-a realizat 
închiderea defectelor per primam. Intervenția chirurgi-
cală prezintă riscurile ei, cele mai frecvente cauze de 
mortalitate fiind reprezentate de șocul septic, insufici-
ență multiplă de organ, insuficiență cardiacă, sepsis, 
șoc cardiogenic [17].

CONCLUZII
Se recomandă, pe cât este posibil, abordarea con-

servativă, cu inițierea tehnicilor chirurgicale după sta-
bilizarea nou-născutului și chiar depășirea perioadei 
neonatale. Aceste cazuri necesită o abordare multidis-
ciplinară, chirurgicală și reanimare neonatală, 
supraviețuitorii fiind urmăriți de către pediatri și medi-
cul generalist pe toată durata vieții.
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