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Preeclampsia,	A	Pathology	Of	The	Maternal	Endothelium	
Gabriela	Caracostea1,2	

1Obstetrica-Ginecologie	I	Department,	University	of	Medicine	and	Pharmacy		“Iuliu	Hatieganu”,	Cluj-

Napoca,	Romania	
2.	IMOGEN	Research	Center,	Cluj-Napoca,	Romania	

Abstract	
It	is	common	knowledge	that	cardiovascular	diseases	continue	to	be	the	leading	cause	of	death	

in	industrialised	countries.	Recent	research	however,	include	among	patients	at	risk	for	cardiovascular	
disease	development,	patients	with	history	of	preeclampsia.	With	a	global	incidence	of	approximately	
2-8%	in	the	general	population,	preeclampsia	selects	roughly	300	million	high	risk	patients	found	at	
risk	of	postpartum	cardio-vascular	complications.	

The	 starting	 point	 today	 in	 every	 research	 initiative	 targeting	 preeclampsia	 is	 that	 of	
addressing	 a	multisystemic	 pathology,	mediated	 by	 the	 placenta.	 Placental	malfunction	 owed	 to	 yet	
incompletely	 elucidated	 causes,	 eventually	 leads	 to	 systemic	 endothelial	 dysfunction.	 In	 fact,	 all	 the	
symptoms	 characteristic	 of	 this	 pathology	may	 be	 attributed	 to	 the	 generalised	 vascular	 functional	
alterations.	Perhaps	the	aberrant	uteroplacental	Flow	remodelling	is	inFluenced	by	a	certain	maternal	
preexistent	vascular	phenotype	responsible	for	the	cardiovascular	outcome	of	preeclamptic	patients.	

This	process	is	validated	in	a	clinical	context	in	two	phases:	the	First	phase	is	represented	by	a	
functional	alteration	of	 the	endothelial	 layer	occuring	 in	endothelial	dysfunctions	and,	respectively,	a	
second	phase,	which	comences	once	the	muscular	layer	of	the	arterial	wall	is	altered.	This	is	translated	
by	the	development	of	arterial	stiffness	which	gradually	leads	to	all	the	end	organ	damage	speciFic	for	
preeclampsia.	

It	has	been	proven	that,	once	the	endothelial	dysfunction	primed,	the	postpartum	evolution	of	
the	patient	will	be	part	of	the	cardio-vascular	continuum,	leading	in	time	to	a	hypertensive-type	organ	
damage.	In	practical	terms,	it	is	this	apparently	irreversible	functional	change	in	the	arterial	wall	that	
makes	the	physiopathological	sequence	of	events	to	continue	post-partum.	

Our	study	aimed	to	evaluate	vascular	malfunction	in	preeclamptic	patients	found	in	the	third	
trimester	 of	 pregnancy.	 Endothelial	 dysfunction	 was	 objectiFied	 clinically	 by	 the	 non-invasive	
evaluation	of	Flux-mediated	vasodilation	(FMD)	–	a	vascular	endothelium	dependent	parameter	which	
reFlects	the	dilation	of	a	arterial	conduct	subject	to	increased	blood	Flow.	Arterial	stiffness	indices	were	
calculated	by	 the	photoplethysmographic	 analysis	of	 the	pulse	wave.	The	 results	obtained	 showed	a	
signiFicant	alteration	of	FMD	as	well	as	 the	arterial	stiffness	 indices	studied	 in	preeclamptic	patients	
compared	to	healthy	normotensive	patients	found	in	the	third	trimester	of	pregnancy.	
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To	 sum	 up,	 according	 to	 data	 stemming	 from	 the	 literature	 and	 those	 obtained	 from	 our	
research,	the	study	of	vascular	function	in	preeclamptic	patients	seems	to	play	a	signiFicant	role	in	the	
understanding,	prediction	and	postpartum	follow	up	of	these	patients.	

It	has	been	suggested	that	pregnancy	should	be	regarded	as	a	failed	stress	test.	Patients	who	
develop	 pre-eclampsia	 have	 acquired	 a	 metabolic	 syndrome	 under	 the	 stress	 of	 pregnancy,	 and	
henceforth,	are	more	likely	to	develop	metabolic	syndrome	and	subsequent	CVD	later	on	in	life.	This	
patient	population	may	therefore	beneFit	from	early	antepartum	identiFication,	using	FMD	and	arterial	
stiffness	measurements	which	could	 	provide	 	a	 	novel	 	way	 	of	 	identifying	those	 	at	 	future	 	risk	 	of	
	cardiovascular	disease.	

Keywords:	preeclampsia,	arterial	stiffness,	endothelial	dysfunction,	cardiovascular	risk	

Rezumat:	Preeclampsia,	o	patologie	a	endoteliului	matern	

Este	bine	cunoscut	faptul	ca	patologia	cardiovasculara	continua	sa	Fie	principala	cauza	de	deces	
in	 tarile	 industrializate.	 Cercetarile	 recente	 includ	 insa	 in	 categoria	 pacientelor	 cu	 risc	 de	 boala	
cardiovasculara	si	pacientele	cu	istoric	de	preeclampsie.	Cu	o	 incidenta	globala	de	2-8%	in	populatia	
generala,	preeclampsia	selecteaza	astfel	anual	aproximativ	300	milioane	de	paciente	cu	risc	crescut	de	
complicatie	cardio-vasculara	post-partum.	

Prezumptia	 de	 la	 care	 pornim	 astazi	 Fiecare	 la	 cercetare	 legata	 de	 preeclampsie	 este	 ca	 ne	
adresam	 unui	 patologii	 multisistemice,	 mediate	 placentar.	 Disfunctia	 placentara,	 datorata	 unor	
mecanisme	inca	incomplet	intelese,	conduce	in	ultima	instanta	la	o	disfunctie	endoteliala	sistemica.	De	
fapt,		toata	simptomatologia	speciFica	acestei	patologii	poate	Fi	atribuita	afectarii	functionale	vasculare	
generalizate.	 Probabil	 remodelarea	 aberanta	 a	 circulatiei	 utero-placentare	 este	 inFluentata	 de	 un	
anumit	fenotip	vascular	matern	preexistent	responsabil	de	prognosticul	cardio-vascular	al	pacientelor	
preeclamptice.	

Acest	proces	se	valideaza	clinic	 in	doua	etape:	o	prima	etapa	de	alterare	 functionala	a	tunicii	
endoteliale	in	care	apare	disfunctia	endoteliala	si	respectiv,	o	a	doua	etapa,	care	se	instaleaza	odata	cu	
afectarea	 tunicii	musculare	 a	 peretelui	 arterial.	 Aceasta	 se	 traduce	 prin	 aparitia	 rigiditatii	 arteriale,	
care	va	conduce	treptat	la	toate	afectarile	de	organ	caracteristice	preeclampsiei.	

Este	 dovedit	 acum	 ca,	 odata	 declansat	 fenomenul	 de	 disfunctie	 endoteliala,	 post-partum	
	evolutia	pacientei	se	va	inscrie	in	continuumul	cardiovascular	ajungand	in	timp	la	afectare	de	organ	de	
tip	 hipertensiv.	 Practic,	 ceea	 ce	 face	 ca	 procesele	 Fiziopatologice	 sa	 continue	 si	 dupa	 nastere	 este	
aceasta	afectare	functionala	aparent	ireversibila		a	peretelui	vascular.	

Studiul	 nostru	 si-a	 propus	 evaluarea	 alterarii	 functiei	 vasculare	 la	 pacientele	 preeclamptice	
aFlate	 in	 ultimul	 trimestru	 de	 sarcina.	 Disfunctia	 endoteliala	 a	 fost	 obiectivata	 clinic	 prin	 evaluarea	
non-invaziva	a	vasodilatatiei	mediata	de	 Flux	 -	parametru	vascular	endoteliu	dependent	care	reFlecta	
relaxarea	unui	conduct	arterial	 supus	unui	 Flux	sangvin	crescut.	 Indicii	de	rigiditate	arteriala	au	 fost	
calculati	 prin	 analiza	 fotopletismograFica	 a	 formei	 undei	 de	 puls.	 Rezultatele	 obtinute	 au	 aratat	 o	
alterare	 semniFicativa	 a	 vasodilatatiei	 mediate	 de	 Flux	 precum	 si	 a	 valorilor	 indicilor	 de	 rigiditate	
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arteriala	studiati,	la	pacientele	preeclamptice	comparativ	cu	pacientele	normotensive,	aFlate	in	ultimul	
trimestru	de	sarcina.		

Concluzionand,	conform	datelor	din	literatura	si	a	celor	obtinute	de	cercetarea	noastra,	studiul	
vascular	 la	 pacientele	 preeclamptice	 pare	 a	 avea	 un	 rol	 semniFicativ	 in	 intelegerea,	 predictia	 si	
dispensarizarea	postpartum	a	acestor	paciente.	

S-a	propus	 ipoteza	conforma	careia	 sarcina	 reprezinta	un	 test	de	efort	esuat.	Pacientele	 care	
dezvolta	preeclampsie	evolueaza	catre	un	sindrom	metabolic	de	raspuns	la	stresul	de	sarcina,	si	astfel	
sunt	mai	susceptibile	de	a	evolua	catre	sindrom	metabolic	si	afectare	cardiovasculara	pe	termen	lung.	
Aceasta	 populatie	 ar	 putea	 beneFicia	 de	 pe	 urma	 identiFicarii	 precoce	 antepartum	 prin	 aprecierea	
dilatarii	mediate	de	Flux	si	a	rigiditatii	arteriale	care	ar	putea	constitui	un	nou	instrument	de	selectie	al	
pacientelor	aFlate	la	risc	de	a	dezvolta	patologie	cardiovasculara.	

Cuvinte	cheie:	preeclampsie,	rigiditate	arteriala,	disfunctie	endoteliala,	risc	cardiovascular	

REPORTING	OF	GENDER-BASED	VIOLENCE	IN	WOMENS’	
HEALTH	SERVICES	–	RESPONSE	PROJECT	

Diana	Dulf1,	Alexandra	Sidor1,	Elena	Bozdog1,		Cătălin	Baba1,		Andreea	Preda2,		
Alina	Milaș3,	Florin	Stamatian2,3	

1	 Babeș-Bolyai	University,	 College	 of	 Political,	 Administrative,	 and	 Communication	 Sciences,	 Cluj-

Napoca,	Romania	
2University	 of	 Medicine	 and	 Pharmacy	 Iuliu	 Hațieganu,	 1st	 Clinic	 of	 Obstetrics	 and	 Gynecology,	

Cluj-Napoca,	Romania.		
3IMOGEN	Research	Center,	Cluj-Napoca,	Romania.		

Abstract 

																																					Gender-based	 violence	 (GBV)	 may	 lead	 to	 health	 problems	 speciFic	 to	 women’s	
health	 such	 as	 unintended	 pregnancies,	 gynaecological	 problems,	 induced	 abortions	 and	 sexually	
transmitted	 infections,	 including	 HIV.	 During	 pregnancies,	 women	 can	 experience	 miscarriage,	
stillbirth,	pre-term	delivery	as	a	consequence	of	GBV,	while	babies	can	suffer	low	birth	weight.	In	other	
to	 prevent	 and	 reduce	 the	 impact	 of	 GBV	 on	 women’s	 health,	 health	 care	 professionals	 should	 be	
equipped	with	 the	necessary	 tools.	As	health	care	professionals	 lack	 the	skills	 to	 identify	and	report	
pregnant	women	experiencing	abuse,	 this	 leads	 to	high	underreporting	and	missed	opportunities	 to	
refer	women	 to	 specialised	 gender	 violence	 services.	 As	 part	 of	 Project	 RESPONSE,	 a	manual	 and	 a	
capacity	 building	 program	 was	 developed	 to	 fulFil	 this	 need,	 to	 support	 and	 equip	 medical	 teams	
working	 in	 obstetrics,	 gynaecology	 and	 sexual	 health	 clinics	 with	 tools	 to	 ask	 patients	 about	 GBV,	
respond,	 refer	on	 if	appropriate	and	record	 the	disclosure	 in	 the	patient	record.	At	a	 later	stage,	 the	
tools	will	be	assessed	using	a	mixed	methods	approach,	in	Five	countries	where	the	program	is	being	
implemented:	Austria,	France,	Germany,	Spain	and	Romania.	
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Rezumat:	Raportarea	Violenței	De	Gen	În	Cadrul	Serviciilor	Medicale	Pentru	Femei	-	
Proiectul	Response	
	 								
										Violența	de	gen	poate	cauza	probleme	de	sănătate	speciFice	femei	cum	ar	Fi	sarcini	nedorite,	
probleme	 ginecologice,	 avort	 și	 infecții	 cu	 transmitere	 sexuală,	 inclusiv	 cu	 virusul	 HIV.	 Pe	
perioada	sarcinii,	ca	și	consecință	a	violenței,	femeile	pot	suferi	avort	spontan,	nașterea	de	copii	
morți,	nașterea	prematură,	iar	copiii	pot	avea	greutatea	redusă	la	naștere.	Pentru	a	preveni	și	a	
reduce	impactul	violenței	de	gen	asupra	stării	de	sănătate	a	femei,	personalul	medical	trebuie	să	
Fie	echipat	cu	instrumentele	necesare	pentru	a	răspunde	acestor	probleme.	Deoarece,	personalul	
medical	nu	are	aptitudinile	necesare	pentru	a	identiFica	și	a	raporta	experiențele	abuzive	suferite	
de	 femeile	 însărcinate,	 se	 pierd	 aceste	 oportunități	 de	 referire	 către	 serviciile	 specializate	 în	
prevenția	 violenței	 de	 gen	 a	 incidentelor.	 Ca	 parte	 a	 proiectului	 RESPONSE,	 un	manual	 și	 un	
program	de	training	au	fost	dezvoltate	pentru	a	oferi	sprijin	în	această	privință	și	pentru	a	oferi	
personalului	medical	 care	 lucrează	 în	clinicile	de	obstetrică,	ginecologie	 și	de	sănătate	 sexuală	
instrumentele	 necesare	 pentru	 a	 răspunde	 la	 violența	 de	 gen,	 pentru	 a	 asigura,	 la	 nevoie,	
referirea	ulterioară	și	pentru	a	înregistra	raportarea	în	dosarul	medical	al	pacientei.	Într-o	fază	
ulterioară,	instrumentele	vor	Fi	evaluate	utilizând	o	abordare	mixtă,	în	cinci	țări	diferite	în	care	
programul	este	implementat:	Austria,	Franța,	Germania,	Spania	și	România. 

Why	is	the	use	of	Color	Doppler	important	in	the	extendend	
screening	for	fetal	cardiac	anomalies?	

	Mărginean	Claudiu	

University	of	Medicine	and	Pharmacy	Târgu	Mureș	

Abstract	

The	use	of	Color	Doppler	in	the	screening	for	fetal	cardiac	anomalies	has	been	encouraged	by	
recent	 publications,	 including	 the	 ISUOG	 guide.	 Provided	 clinical	 informations	 include	 a	 better	
diagnostic	potential,	before	obvious	structural	modiFications	of	the	heart,	which	are	evaluated	on	the	2	
D	ultrasound.	 	 In	 the	 First	 trimester	of	pregnancy,	 fetal	 cardiac	 screening	 is	performed	mostly	using	
Color	 Doppler,	 in	 order	 to	 visualize	 structures	 such	 as	 ventricles,	 ejection	 tracts	 and	 ductal/aortic	
arches.	The	second	trimester	of	pregnancy	gains	real	beneFits	from	using	this	technique:	it	depicts	the	
presence	or	absence	of	blood	 Flow	 through	atrio-ventricular	or	 semilunar	valves	and	 the	 turbulence	
characteristics	of	this	Flow,	direction	of	the	Flow	(anterograde	or	retrograde	through	the	two	arches),	
venous	pulmonary	connections,	aortic	and	pulmonary	branches,	Flow	through	 	foramen	ovale	and	the	
venous	duct.	 In	pathological	situations,	discovery	of	an	abnormal	Color	Doppler	signal	on	structures	
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which	are	apparently	normal	on	the	2	D	ultrasound,	can	be	the	First	and	unique	sign	of	the	pathology	at	
that	 time:	 dysplastic	 or	 stenotic	 valves,	 small	 ventricular	 septal	 defects.	 	 The	 examination	 of	 vessel	
trajectory	is	also	useful	in	case	of		aberrant	right	subclavian	artery,		dilated	azygos	vein,	left	persistent	
superior	 vena	 cava	 and	 common	 arterial	 trunk	 branches.	 Color	 Doppler	 can	 reveal	 additional	
informations	 such	 as:	 position	 and	 caliber	 of	 the	 two	 arches	 conFluence	 in	 abnormal	 situations,	
anomalies	of	small	structures-	narrowed	pulmonary	arteries	or	abnormal	emergence	of	the	pulmonary	
arteries,	 abnormal	 connections	 of	 the	 pulmonary	 veins.	 Furthermore,	 optimising	 placement	 of	 the	
sample	volume	can	provide	spectral	Doppler	evaluation	in	case	of	regurgitation	or	stenosis	of	a	valve.			

Rezumat:	 De	 ce	 este	 folosirea	 Doppler	 Color	 importantă	 în	 screening-ul	 extins	 al	
anomaliilor	cardiace	fetale?	

Utilizarea	Doppler	Color	 	 în	 screening	–ul	pentru	depistarea	 anomaliilor	 cardiace	 fetale	 este	
încurajată	de	 	publicații	 recente,	 inclusiv	ghidul	 ISUOG.	 Informațiile	 clinice	oferite	aduc	un	potențial	
diagnostic	mai	rapid,	înainte	de	modiFicări	structural	evidente	ale	cordului	,	evaluate	ecograFic	2	D.	 	În	
trimestrul	I	de	sarcină,	screening-ul	cardiac	fetal	este	predominant	Doppler	Color,	pentru	 	structuri	ca	
ventriculi	,	tracturi	de	ejecție	și	arcurile	ductal/aortic	.	Trimestrul	II	de	sarcină		are	reale	beneFicii	prin	
utilizarea	 acestei	 tehnici:	 prezența	 sau	 absența	 Fluxului	 sanguin	 prin	 valvele	 atrioventriculare	 sau	
semilunare	și	caracteristicile	de	turbulență	ale	acestui	Flux,	direcția	Fluxului-	anterograd	sau	retrograd	
prin	 cele	 două	 arcuri,	 conexiunile	 venoase	 pulmonare	 ,	 ramurile	 aortei	 și	 pulmonarei,	 	 Fluxul	 prin	
foramen	 ovale	 și	 prin	 ductul	 venos.	 În	 situații	 patologice,	 descoperirea	 unui	 semnal	 DopplerColor	
anormal	pe	structuri	apparent	normale	în	2	D,	poate	Fi	primul	și	chiar	unicul	semn	al	patologiei	la	acel	
moment	:	valve	diplastice	sau	cu	stenoze,	mici	defecte	de	sept	interventricular.	Este	utilă	și	 	urmărirea	
traiectului	 de	 vase	 ca	 abberant	 right	 subclavian	 artery,	 	 dilated	 azygos	 vein,	 left	 persistent	 superior	
vena	cava,	common	arterial	trunk	branches.	Poziția	și	calibrul	conFluenței	celor	două	arcuri	în	situații	
anormale	 ,	 punere	 în	 evidență	 în	 situații	 diFicile	 sau	 de	 anomalii	 	 ale	 structurilor	 mici	 –	 artere	
pulmonare	 îngustate	 sau	 cu	 emergență	 anormală,	 conexiuni	 anormale	 ale	 venelor	 pulmonare,		
optimizing	 placement	 of	 the	 sample	 volume	 for	 spectral	 Doppler	 evaluation	 in	 regurgitation	 or	
stenosis	of	a	valve	,	Doppler	of	different	small	vesells		reprezintă	a	altă	informație	suplimentară	.	

ART	ultrasound	in	the	modern	era	of	medical	imaging	
R.	Micu	

University	of	Medicine	“Iuliu	Hatieganu”	Cluj-Napoca	

	 Ultrasound	 examination	 and	 in	 vitro	 fertilization	 techniques	 had,	 both,	 an	 important	
development	 in	 the	 last	 decades.	 While	 laboratory	 procedures	 were	 continuously	 improved,	 new	
ultrasound	 technology	 have	 been	 used	 to	 help	 practitioners	 in	 their	 work.	 Moreover	 the	 Doppler	
ultrasound	 and	 3D/4D	 technique	 are	 now	 used	 to	 help	 us	 to	 predict	 the	 success	 or	 failure	 of	 an	
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assisted	 reproduction	 procedure.	 The	 possibilities	 of	 using	 ultrasound	 examination	 in	 assisted	
reproduction	are	presented	in	a	practical	manner.	

Possibilities	and	limits	of	the	early	fetal	morphological	scan	

Muresan	D1,2.,	Ona	D.,		Rotar	I.C.1	

1	University	of	Medicine	“Iuliu	Hatieganu”	Cluj-Napoca	

2	MOGEN	Research	Center,	Cluj-Napoca,	Romania.		

The	evolution	of	 the	ultrasound	 technologies	and	 the	advancements	 in	 the	knowledge	of	 the	
embryologic	 and	 early	 fetal	 development	 have	 allowed	 an	 earlier	 assessment	 of	 the	 pregnancies	 in	
relation	with	a	normal	morphological,	syndromic	and	sometimes	even	a	genetic	development.	

The	 ultrasound	 scan	 between	 11	 and	 13+6	 weeks	 allow	 a	 progressive	 analyze	 of	 fetal	
structures,	with	improvement	in	visualization	from	45	to	82	mm	of	CRL.	There	are	however	structures,	
as	the	fetal	heart,	renal	system	and	the	fetal	brain	that	cannot	be	completely	evaluated	at	this	age	due	
to	their	unFinished	development.	In	case	of	doubt	about	an	anomaly	identiFication	the	patient	must	be	
rescan	 at	 16-17	 weeks.	 However,	 the	 complete	 morphological	 scan	 between	 19-23	 weeks	 remains	
mandatory,	 especially	 in	difFicult	 cases,	 as	 in	obese	patients.	 It	must	be	also	 remembered	 that	 some	
fetal	anomalies	or	fetal	diseases	become	visible	only	in	the	second	late	or	the	third	trimester.		

The	ultrasound	scan	at	11-13+6	weeks	is	also	involved	in	the	genetic	assessment	of	the	fetus	
with	 the	 NT,	 nasal	 bone,	 ductus	 venosus	 and	 tricuspid	 regurgitation	 being	 included	 in	 the	 First	
trimester	combined	test.	Abnormal	NT,	even	in	a	chromosomic	normal	pregnancy,	can	be	a	marker	for	
later	pregnancy	complication,	such	as	cardiac	malformation,	fetal	hypotrophy	or	even	fetal	death.	The	
identiFication	of	an	ultrasound	malformation	or	an	association	of	malformations	during	an	abnormal	
combined	test	will	determine	the	genetic	follow-up,	with	a	clear	preference	for	a	complete	karyotype	
or	even	an	array	comparative	genomic	hybridization	(aCGH)	and	with	the	exclusion	of	FISH.	

The	 actual	 paradigm	of	 the	 pregnancy	 evaluation,	with	 a	 focus	 on	 the	 First	 trimester	 for	 the	
selection	 of	 high	 or	 low	 risk	 pregnancies	 is	 also	 appropriate	 for	 the	morphological	 evaluation,	with	
clear	beneFit	for	the	parents	and	for	the	medical	team.		
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The	importance	of	sonography	in	relationship	of	
endometriosis	and	infertility.	

Mircea	Onofriescu	

First	Department	Obstetrics	and	Gynecology,	University	of	Medicine	“Gr.T.	Popa”	Iași.	

Omini	Clinic	Fertility	Center	Iași	

Abstract	

Endometriosis	is	heterogeneous	multiform	disease.	25	-	35	%	of	infertile	women	are	diagnosed	
with	 endometriosis	 and	 30-50	%	 of	women	with	 endometriosis	 suffer	 from	 infertility.	 Laparoscopy	
represents	current	gold	standard	for	the	deFinitive	diagnosis,	staging	and	treatment.	Surgical	excision	
of	deep	inFiltrating	endometriosis	(DIE)	is	risky,	requiring	long	operating	times	and	excellent	technical	
skills.	We	 emphasize	 the	 importance	 of	 using	 International	Deep	Endometriosis	Analysis	 (IDEA)	
GROUP	–	2016	criterias.	

Ablation	 of	 endometriotic	 lesions	 plus	 adhesiolysis	 to	 improve	 fertility	 in	 minimal–mild	
endometriosis	is	effective	compared	to	diagnostic	laparoscopy	alone.	Laparoscopic	ovarian	cystectomy	
is	 recommended	 if	 an	ovarian	endometrioma	≥4	cm	 in	diameter	 is	present	 to	 conFirm	 the	diagnosis	
histologically;	 reduce	 the	 risk	 of	 infection;	 improve	 access	 to	 follicles	 and	 possibly	 improve	 ovarian	
response.	 The	 woman	 should	 be	 counselled	 regarding	 the	 risks	 of	 reduced	 ovarian	 function	 after	
surgery	and	the	loss	of	the	ovary.	The	decision	should	be	reconsidered	if	she	has	had	previous	ovarian	
surgery.	 Prolonged	 treatment	 with	 a	 GnRH	 agonist	 before	 IVF	 in	 moderate–severe	 endometriosis	
should	 be	 considered	 and	 discussed	 with	 patients	 because	 improved	 pregnancy	 rates	 have	 been	
reported.	IVF	is	appropriate	treatment	especially	if	tubal	function	is	compromised,	if	there	is	also	male	
factor	 infertility,	and/or	other	treatments	have	failed.	 IVF	pregnancy	rates	are	 lower	in	patients	with	
endometriosis	than	in	those	with	tubal	infertility.	

Rezumat:	Rolul	ecograbiei	în	tratamentul	infertilității	din	endometrioză	

Endometrioza	 reprezintă	 o	 afecțiune	 heterogenă	 multifactorială.	 25	 -	 35	 %	 dintre	 femeile	
infertile	 sunt	 diagnosticate	 cu	 endometrioză	 și	 30-50	 %	 dintre	 pacientele	 diagnosticate	 cu	
endometrioză	sunt	infertile.	Laparoscopia	reprezintă	gold	standardul	pentru	diagnostic,	stadializare	și	
tratament.	 Tratamentul	 chirurgical	 al	 endometriozei	 profunde	 este	 diFicil,	 necesită	 intervenții	
chirurgicale	 complexe	 și	 echipe	 specializate	 și	 bine	 dotate.	 Subliniem	 importanța	 utilizării	 datele	
furnizate	de	International	Deep	Endometriosis	Analysis	(IDEA)	GROUP	–	2016	în	evaluarea	ecograFică	
a	endometriozei	pelvine	profunde.	Ablația	 leziunilor	endometriale	și	 liza	aderențelor	crește	șansa	de	
obținere	 a	 unei	 sarcini	 în	 cazul	 endometriozei	 minime-moderate	 comparativ	 cu	 laparoscopia	
diagnostică.	 Chistectomia	 laparoscopică	 a	 endometrioamelor	 ≥4	 cm	 conFirmă	 diagnosticul,	 reduce	
riscul	de	infecție,	crește	posibilitatea	de	abord	a	foliculilor	ovarieni	în	momentul	puncției	ovariene	din	
FIV	 și	 posibil	 crește	 răspunsul	 ovarian	 la	 stimulare.	 Pacientele	 trebuie	 informate	 privind	 scăderea	
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uneori	a	rezervei	ovariene	postoperator.	Se	recomandă	efectuarea	unui	FIV	decât	o	reintervenție	în	caz	
de	recidivă	a	endometriozei	ovariene.	Tratamentul	cu	agoniști	de	GnRH	înainte	de	ciclul	de	FIV	în	caz	
de	endometrioză	moderată-severă	trebuie	de	luat	în	considerare	deoarece	crește	rata	de	sarcini	și	nou-
născuți	vii.	FIV	este	de	recomandat	ca	primă	intenție	la	cazurile	cu	endometrioză	în	care	trompele	sunt	
obstruate,	există	un	factor	masculin	semniFicativ	de	infertilitate	sau	alte	tratamente	de	infertilitate	au	
eșuat.	Rata	de	 sarcini	 este	mai	 scăzută	 în	 caz	de	endometrioză	 față	de	 infertilitatea	de	 cauză	 tubară	
prin	implicarea	a	numeroase	mecanisme.	

Monozygotic	twin	pregnancies:	from	diagnosis	to	specibic	
complications	and	treatments	

Anca	A.	Simionescu	

Universitatea	de	Medicina	si	Farmacie	Carol	Davila-	Spitalul	Clinic	Filantropia	,	Bucuresti			

Abstract	

The	incidence	of	twin	pregnancy	increased	by	more	than	50%	throughout	the	1980s;	in	2015,	
the	United	States	reports	a	rate	of	33.5	twin	births	per	1,000	births,	while	in	Europe	the	incidence	was	
19	twins	per	1000	births.	In	Romania	the	reported	twin	birth	rate	is	9.1	per	1,000	births,	the	lowest	
number	in	Europe.		

Twin	 pregnancy	 is	 a	 high	 risk	 pregnancy;	 maternal,	 fetal	 and	 placental	 complications	 may	
appear	 that	 require	 precise	 diagnosis	 and	 an	 adapted	management	 plan.	 SpeciFic	 complications	 are	
related	to	the	presence	of	placental	vascular	anastomoses	(arterio-arterial,	veno-venous	 	and	arterio-
venous	anastomosis	with	direction	 	and	different	targeting	caliber	)	and	 	to	the	growth	discordances	
between	the	fetuses;	these	Findings	may	determine	fetal	heart	rate	variation	with	an	overall	negative	
impact.		

Several	malformations	have	been	reported	in	monozygotic	twin	pregnancies	as	well	as	a	great	
number	of	chromosomal	abnormalities	in	bichorionic	twins.	

Successful	management	may	require	the	correct	 identiFication	of	corionicity	and	zigonicity	of	
twins,	usually	in	the	First	trimester.	Placental	anastomosis	are	the	major	contributing	factor	to	adverse	
outcomes	 in	 these	 pregnancies.	 Diagnosing	 before	 8	 weeks	 or	 later,	 in	 the	 2nd	 or	 3rd	 trimester	 of	
pregnancy	may	sometimes	lead	to	the	misinterpretation	of	separate	placentas	that	seemed	fused.		

The	 presentation	 aims	 to	 outline	 the	main	 criteria	 for	 ultrasound	diagnosis,	monitoring	 and	
treatment	of	monozygotic	twin	pregnancies	and	their	speciFic	complications:	twin	to	twin	transfusion	
syndrome,	 twin	 anemia	 polycythemia	 syndrome,	 twin	 reversed	 polycythemia	 anemia,	 selective	
intrauterine	 growth	 restriction,	 fetal	 growth	 discordance,	 single	 fetal	 death,	 cord	 entanglement	 and	
speciFic	cord	accidents	for	monoamniotic	twins.	

			
Rezumat	 :	Sarcinile	gemelare	monozigote	 :	de	 la	diagnostic	 la	complicatiile	specibice	si	

tratamente	
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Incidenta	sarcinii	gemelare	a	crescut	cu	peste	50	%	fata	de	anii	 ‘80	 ,	 in	SUA	se	raporteaza	 in	
2015,	 	 33,5	 sarcini	 gemelare	 la	 1000	 de	 nasteri,	 in	 Europa	 19	 sarcini	 gemelare	 la	 1000	 de	 nasteri.	
Incidenta	 sarcinilor	 gemelare	 in	 Romania	 este	 de	 9,1	 	 la	 1000	 de	 nasteri	 	 ,	 cel	mai	mic	 numar	 din	
Europa.		

Sarcina	 gemelara	 este	 o	 sarcina	 cu	 risc	 crescut	 ,	 de	 complicatii	materne,	 fetale	 si	 placentare	
care	 necesita	 un	 diagnostic	 precis	 si	 un	management	 adaptat	 .Complicatiile	 speciFice	 sint	 legate	 de	
placentatie-	in	cazul	prezentei	anastomozelor	vasculare	placentare	(	arterio-arteriale,	veno-venoase	si	
arterio-venoase	de	calibru	si	directionare	diferita)	si	de	discordantele	dintre	cei	doi	feti,	cu	modiFicari	
cardiace	fetale.		

S-au	 raportat	 mai	 multe	 malformatii	 la	 sarcinile	 monocoriale	 si	 un	 numar	 mai	 mare	 de	
anomalii	cromozomiale	la	gemenii	bizigoti.			

Cheia	 succesului	 in	 managementul	 sarcinii	 gemelare	 este	 identiFicarea	 	 corionicitatii	 si	
zigonicitatii	 	de	obicei	,	in	trimestrul	1.	Diagnosticarea	inainte	de	8	saptamini	sau	in	trimestrele	2	si	3	
de	sarcina,		a	tipului	de	sarcina	gemelara	poate	duce	uneori	la	erori	de	interpretare	,	datorita	existentei	
placentelor		apropiate	si	ale	fetilor	de	acelasi	sex.	

	Ne	propunem	sa	prezentam	 	criteriile	de	diagnostic	ecograFic,	monitorizarea	si	tratamentul	
sarcinii	 gemelare	monozigote	 si	 a	 complicatiilor	 speciFice	 :	 	 sindromul	 transfuzor-transfuzat	 ,	 twin	
anemia	 policitemia	 syndrome,	 secventa	 twin	 reversed	 anemia	 policitemia	 ,	 restrictia	 de	 crestere	
intrauterina	selectiva	,	discordantele	de	crestere	fetala	,	moartea	fetala	intrauterina	la	unul	dintre	feti	,	
strangularea	cordoanelor	si		accidentele	funiculare	.		

The	Onset	of	Alzheimer’s	Disease	and	the	Prenatal/Perinatal	
Period	

N.	Suciu1,2,	R.	Biondi1,2,	A.C.	Fetecău1,	D.	Crețoiu1,2,	O.	Toader1,2	

1.	 Polizu	Clinical	Hospital,	National	Institute	for	Healthcare	of	Mother	and	Child	

“Alessandrescu-Rusescu”,	Bucharest,	Romania	

2.	 “Carol	Davila”	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Bucharest,	Romania	

																																				Introduction:	 Alzheimer’s	 disease	 is	 a	 neurodegenerative	 disorder	 inFluenced	
by	the	aging	process	known	as	the	most	common	form	of	dementia.	It	is	associated	with	cognitive	
impairment,	the	loss	of	motor	and	language	skills	and		behavioral	shifts.	From	a	physiopathological	
point	of	view,	 the	disease	 is	 characterized	by	extracellular	 senile	plaque	deposits	 consisting	of	β-
amyloid	 peptide	 and	 	 intracellular	 neuroFibrillary	 tangles	 in	 the	 cerebral	 areas	 responsible	 for	
learning	and	speaking.The	onset	of	Alzheimer’s	disease	can	be	triggered	not	only	by	one’s	lifestyle	
but	also	by	the	conceptional	and	perinatal	periods.	
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																												Materials	 and	 methods:	 We	 conducted	 a	 peer-review	 study	 after	 evaluating	 all	
specialty	articles	published	on	this	particular	matter.	
																											Results:	 The	 onset	 of	 dementia	 occurs	 only	 when	 the	 speciFic	 lesions	 affect	 large	
cerebral	 areas	which	 surpass	 the	 critical	 threshold	 of	 brain	 reserve.	 It	 has	 been	 proven	 that	 the	
appearance	of	dementia	can	be	inFluenced	by	the	neurological	development	in	the	prenatal	period	
which	 has	 led	 to	 the	 fetal	 origins	 theory	 according	 to	which	 the	 intrauterine	 environment	 has	 a	
signiFicant	 impact	 on	 the	onset	 of	 chronic	diseases.	 The	 changes	 in	 the	 intrauterine	 environment	
such	as	metabolic	and	hormonal	ones	and	the	re-distribution	of	cardiac	output	can	lead	to	slow	fetal	
growth	during	the	gestational	period	which	permanently	affects	the	body’s	structure	and	functions	
in	the	adult	age.	
																									Discussions:	 Prenatal	 maternal	 stress	 inFluences	 neurodevelopment	 through	
numerous	mechanisms	among	which	are	the	alteration	of	the	HPA	axis,	the	abnormal	development	
of	the	hippocampus	or	the	insufFicient	postpartum	feeding	which	leads	to	the	reduction	of	cerebral	
reserve	and	the	onset	of	Alzheimer’s	once	the	threshold	is	surpassed.	
																												Conclusions:	 The	 exact	 pathogenesis	 of	 Alzheimer’s	 disease	 is	 not	 fully	 known.	 This	
can	 be	 the	 consequence	 of	 the	 imbalance	 between	 the	 cerebral	 reserve	 established	 during	
embriogenesis	and	the	cerebral	degradation	process	which	occurs	with	the	aging	process.	Patients	
exposed	 in	 utero	 to	 various	 factors	 such	 as	 prenatal	 maternal	 stress	 have	 a	 reduced	 cerebral	

reserve	as	well	as	a	greater	susceptibility	to	Alzheimer’s	disease	in	adulthood.		

		

Rezumat:	Apariția	bolii	Alzheimer	și	perioada	prenatală/perinatală	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Introducere:	Boala	Alzheimer	este	o	afecțiune	neuro-degenerativă	relaționată	cu	înaintarea	
în	 vârstă	 recunoscută	 drept	 forma	 cea	mai	 frecventă	 de	 demență.	 Se	 asociază	 clinic	 cu	 afectarea	
cognitivă,	 pierderea	 funcțiilor	 motorii	 și	 de	 limbaj	 și	 modiFicări	 comportamentale.	 Substratul	
Fiziopatologic	este	reprezentat	de	depozitarea	plăcilor	senile	extracelulare	formate	din	peptidul	β-
amiloid	 precum	 și	 a	 aglomerărilor	 intracelulare	 neuroFibrilare	 la	 nivelul	 zonelor	 cerebrale	
responsabile	pentru	limbaj	și	învățare.	Apariția	bolii	Alzheimer	poate	Fi	corelată	nu	numai	cu	stilul	
de	viață	ci	și	cu	perioada	concepțională	și	cea	perinatală.		
Materiale	 și	 metode:	 Am	 realizat	 un	 peer-review	 în	 urma	 studierii	 articolelor	 de	 specialitate	
publicate	ce	au	abordat	legătura	dintre	instalarea	bolii	Alzheimer	și	viața	intrauterină.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	Rezultate:	Instalarea	demenței	nu	se	produce	decât	atunci	când	leziunile	speciFice	afectează	
suprafețe	 cerebrale	 extinse	 depășindu-se	 valoarea	 prag	 a	 rezervelor	 cerebrale.	 S-a	 obervat	 că	
apariția	 bolii	 poate	 Fi	 corelată	 cu	 dezoltarea	 neurologică	 din	 perioada	 prenatală	 ceea	 ce	 a	 dus	 la	
elaborarea	 ipotezei	originilor	 fetale	 conform	căreia	mediul	 intrauterin	are	un	 impact	 semniFicativ	
asupra	apariției	bolilor	cronice.	ModiFicările	ce	survin	 la	nivelul	mediului	 intrauterin,	precum	cele	
metabolice,	hormonale,	redistribuirea	Fluxului	sangvin	se	pot	solda	cu	încetinirea	creșterii	fetale	în	
timpul	perioadei	gestaționale	afectând	permanent	structura	și	funcția	corporală	la	adult.	
										Discuții:	Stressul	prenatal	matern	inFluențează	neurodezvoltarea	prin	numeroase	mecanisme	
printre	care	se	numără	alterarea	axei	hipotalamo-hipoFizare,	dezvoltarea	anormală	a	hipocampului	
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și	 alăptarea	 insuFicientă	 postpartum	 ceea	 ce	 duce	 la	 reducerea	 rezervei	 cerebrale	 și	 instalarea	
simptomelor	bolii	Alzheimer	odată	cu	atingerea	nivelului	prag.	
	 	 	 	 	 	 	 	Concluzii:	Patogeneza	exactă	a	bolii	Alzheimer	nu	este	pe	deplin	cunoscută.	Aceasta	poate	Fi	
consecința	 dezechilibrului	 dintre	 rezerva	 cerebrală	 constituită	 în	 perioada	 de	 embriogeneză	 și	
procesul	 de	 degradare	 cerebrală	 ce	 survine	 odată	 cu	 procesul	 de	 îmbătrânire.	 Pacienții	 expuși	 în	
utero	la	diverși	factori	precum	stressul	matern	prenatal	au	o	rezervă	cerebrală	mai	redusă	precum	
și	o	susceptibilitate	pentru	boala	Alzheimer	în	viața	adultă.	

Pentralogia	Cantrell	–	etape	de	diagnostic	
Florin	Stamatian,	Camelia	Albu,	Roxana	Popa,	Adelina	Staicu	

SCJUCJ	–	Institutul	de	cercetare	IMOGEN	

Rezumat	

Pentalogia	Cantrell	este	un	complex	de	anomalii	congenitale	foarte	rar,	cu	o	incidența	de	5,5	la	
1.000.000	de	noi	născuți	vii.	EcograFia	rămâne	o	examinare	utilă,	sigură	neoinizantă	cu	costuri	reduse,	
ușor	reproductibilă,	respectiv	absolut	indispensabilă	în	diagnosticul	sindromului.	Cu	toate	că	este	rară	
este	absolut	obligatoriu	ca	un	specialist	în	ecograFie	să	cunoască	spectrul	larg	de	malformații	prezente	
și	să	stabilească	diagnostucul	în	primul	trimestrul	de	sarcină.		

Colectivul	prezintă	metodele	utilizate	pentru	un	diagnostic	corect,	un	al	doilea	caz	 întalnit	 în	
serviciu,	 diagnosticat	 în	 primul	 trimestru	 de	 sarcină	 urmat	 de	 un	 avort	 terapeutic	 la	 începutul	
trimestrului	 II.	 De	 subliniat	 asocierea	 sindromului	 cu	 modiFicări	 ale	 coloanei	 vertebrale,	 extroFie	
pulmonară,	cranioshizis,	arc	aortic	drept,	trunchi	brahiocefalic	aberant,	 	asociere	ce	nu	a	fost	descrisă	
până	 acum	 în	 literatură.	 Examinările	 utilizate:	 ecograFie,	 RMN	 in	 vivo,	 RMN	 post	 mortem,	 examen	
fetopatologic.		
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Neonatal	Herpes	Simplex	Infection.	Question	and	answers	on	
case	report	

Gabriela	Zaharie,	Hasmasanu	Monica,	Melinda	Baizat,	Diana	Rusu,	Melinda	
Matyas	

Disciplina	de	Neonatologie		

UMF	Cluj-Napoca	

Abstract	

Viral	 and	 fungal	 organisms	 can	 also	 cause	 illness	 in	 neonates,	 the	 most	 common	 ones	 are:		
herpes	simplex	virus	(HSV),	human	immunodeFiciency	virus,	enterovirus,	respiratory	syncytial	virus,	
inFluenza,	adenovirus,	and	rotavirus.	Neonatal	HSV	generally	presents	 in	the	First	6	weeks	of	 life	and	
represents	one	of	the	major	cause	of	morbidity	and	mortality	during	the	1st	year	of	life.		

We	present	a	case	of	an	ELBW	infant,	First	born	of	bichorionic	biamniotic	pregnancy,	obtained	
through	ART	with	generalized	HSV	infection.	The	second	twin	dies	at	12	h	of	life.		

The	preterm	infant	presented	has	bacterial	sepsis,	viral	sepsis,	 fungal	 infection	and	many	co-
morbidities	and	complications.	Prompt	recognition	and	initiation	of	intravenous	acyclovir	is	important	
in	reducing	mortality	and	morbidity	associated	with	neonatal	HSV	infection.	

The	baby	has	presented	two	recurrences	during	hospitalization	and	despite	all	efforts	she	died	
at	75	days	of	live.	

Particularities	of	these	case	were:	HSV	disseminated	infection	and	incomplete	response	to	the	
treatment	and	reappeared	within	5-7	days	after	 the	 last	dose	of	Acyclovir	 i.v.	 ;	 	 recurrences	 	of	HSV	
infection	and		the	1st	after	PDA	surgical		ligation	.	

These	case	illustrates	the	major	complications	of	the	prematurity.	
The	 authors	 want	 to	 underline	 the	 importance	 of	 the	 herpes	 infection	 in	 neonates	 and	 to	

highlight	the	key	points	of	managementing	it.	

Rezumat:	Infectia	congenitala	cu	herpes	virus.	Intrebari	si	raspunsuri	pe	marginea	unui	
caz.	

Virusul	herpes	simplex	(HSV),	virusul	imunodeFicienței	umane,	enterovirusul,	virusul	sincițial	
respirator,	gripa,	adenovirusul	și	rotavirusul	pot	produce	infecții	în	perioda	neonatală.		

HSV	neonatal	se	manifestă,	în	general,	în	primele	6	săptămâni	de	viață	și	reprezintă	una	dintre	
principalele	cauze	ale	morbidității	și	mortalității	în	primul	an	de	viață.	

Autorii	 doresc	 sa	 prezinte	 un	 caz	 -	 prematur	 cu	 greutate	 extrem	 de	mica	 la	 naștere,	 primul	
geamăn,	provenit	din	sarcina	biacorială	biamniotică,	obținută	prin	 fertilizare	 in	vitro	cu	 infecție	HSV	
generalizată.		

Cel	de-al	doilea	geamăn	decedează	 la	12	ore	de	viață.	Din	antecedentele	materne	menționăm	
tromboFilia	ereditară.	

Nou	 născutul	 prematur	 a	 prezentat	 sepsis	 bacterian,	 sepsis	 viral,	 infecții	 fungice	 și	 co-
morbidități	caracteristice	prematurității.		
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Recunoașterea	 promptă	 și	 inițierea	 tratamentului	 cu	 aciclovir	 intravenos	 este	 importantă	 în	
reducerea	mortalității	și	a	morbidității	asociate	cu	infecția	cu	HSV	neonatală.	

Nou	născutul	a	prezentat	două	recurențe	în	timpul	spitalizării	și,	în	ciuda	tuturor	eforturilor,	a	
decedat	la	75	de	zile	de	viață.	

Particularitățile	acestui	caz	au	fost:	infecția	diseminată	HSV,	răspuns	incomplet	la	tratament	cu	
recidivă	 în	 5-7	 zile	 de	 la	 ultima	 doză	 de	 Acyclovir	 i.v	 .;	 2	 recurențe	 ale	 infecției	 cu	HSV	 dintre	 care		
prima	după	ligatura	chirurgicală	a	canalului	arterial.		

Acest	caz	ilustrează	insă	și	complicațiile	majore	ale	prematurității.	
Autorii	doresc	să	realizeze	o	readucere	in	atenția	neonatologului	și	a	obstetricianului	a	infecției	

cu	herpes	virus	la	nou-născuți	și	să	sublinieze	punctele	cheie	ale	managementului	infecției	cu	herpes	
simplex	în	perioada	neonatală.	
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R1	
A	New	Perspective	On	The	Mechanism	Of	Uterine	Contractions	
Anca	 F.	 Alexandru,	 Nica	 Adriana,	 Eddan-Vișan	 Lucica,	Mihart	 Andreea,	 Nedelcu	 Silvia,	
Mircea	Ichim,	Câmpean	Doru,	Bacalbașa	Nicolae,	Grigoriu	Corina	
University	of	Medicine	Carol	Davila	Bucharest,	Department	of	Gynecology	and	Obstetrics	University	

Emergency	Hospital	Bucharest	

Abstract	
Introduction:	 Premature	 birth	 still	 represents	 a	 major	 health	 problem	 and	 a	 continuous	

challenge	in	understanding	its	mechanism.	With	the	addition	of	new	clinical	and	experimental	data,	a	
new	central	process	is	being	sketched	as	the	trigger	for	premature	labor:	inFlammation.	Hence,	the	role	
of	prostaglandins	as	 inFlammation	mediators	and	 initiators	of	uterine	contractions.	There	 is	another	
category	 of	 substances	 implicated	 in	 the	 biology	 of	 uterine	 contraction:	 endocannabinoids.	 An	
important	observation	is	that	the	synthesis	of	some	endocannabinoids	uses	the	same	precursors	and	
enzymes	 as	 the	 eicosanoids,	 thus	 concluding	 that	 the	 cannabinoid	 system	 is	 a	 natural	
antiprostaglandinic	system.		

Endocannabinoids	 have	 antagonistic	 effects.	 The	 most	 studied	 endocannabinoids	 are	
anandamide	and	2-arachidonoylglycerol	(2AG),	which	are	derived	from	the	membrane	phospholipids	
and	are	endogen	agonists	of	the	cannabinoid	receptors	CB1	and	CB2.	

Conclusion:Recent	 studies	 of	 endocannabinoids	 in	 pregnancy	 have	 emphasized	 their	
importance	 in	 pregnancy	 and	 the	 mechanism	 of	 premature	 or	 at	 term	 labor.	 Eicosanoid	 and	
endocannabinoid	metabolic	pathways	are	competitors	for	the	same	substrates	and	enzymes	but	with	
the	synthesis	of	different	effector	molecules:	prostaglandins	and	prostamides,	respectively.	Innovations	
in	 the	 pharmacology	 division	 concerning	 premature	 labor	 using	 this	 new	metabolic	 pathway	might	
have	an	important	impact	on	decreasing	the	perinatal	mortality	and	morbidity.			

	

Considerații	asupra	mecanismului	contracției	uterine	

Rezumat	
Introducere:	Nașterea	prematură	rămâne	o	problemă	majoră	de	sănătate	dar	și	o	provocare	

continuă	 în	 a	 înțelege	 mecanismul	 acesteia.	 Pe	 masură	 ce	 se	 acumulează	 noi	 și	 noi	 date	 clinice	 și	
experimentale,	se	conturează	un	proces	central	în	declanșarea	travaliului	prematur:	inFlamația.	De	aici	
rolul	prostaglandinelor	ca	mediatori	ai	inFlamației,	dar	ca	inițiatori	ai	contracției	uterine.	Există	însă	o	
categorie	specială	de	substanțe	implicate	larg	în	biologia	contracției	uterine:	endocanabinoizii.		

O	 observatie	 importantă	 constă	 în	 faptul	 că	 sinteza	 anumitor	 endocanabinoizi	 utilizează	
aceeași	 precursori	 și	 enzime	 ca	 eicosanoizii,	 sistemul	 canabinoizilor	 Fiind	 un	 antiprostaglandinic	
natural.		

Endocanabinoizii	 au	 efect	 antagonic.	 Cei	mai	 studiați	 endocanabinoizi	 sunt	 anadamida	 si	 2-
arahidonoglicerol	(2AG),	derivați	din	fosfolipidele	membranare	și	sunt	agoniști	ai	receptorilor	pentru	
canabinoizi	CB1	si	CB2.		
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Concluzie:	 Studii	 recente	 ale	 endocanabinoizilor	 în	 sarcină	 au	 subliniat	 importanța	 lor	 în	
sarcină	 și	 în	 apariția	 mecanismului	 nașterii	 premature	 sau	 la	 termen.	 Căile	 metabolice	 ale	
eicosanoizilor	și	endocanabinoizilor	sunt	competitori	ai	aceluiași	substrat	și	enzime	însă	au	ca	produs	
Final	metaboliți	diferiți:	prostaglandine,	respectiv	prostamide.		

Inovații	 în	 sfera	 farmacologică	 care	 ar	 împiedica	 apariția	 travaliului	 prematur	 implicând	
această	 nouă	 cale	metabolică	 ar	 putea	 avea	un	 impact	major	 în	 scăderea	mortalității	 și	morbidității	
perinatale.			

R2	
Prophylactic	 Low	 Molecular	 Weight	 Heparin	 in	 Perinatal	
Medicine:	To	Whom	&	Why	
M.	Sinan	Beksac	
Division	of	Perinatology,	Department	of	Obstetrics	&	Gynecology,	Hacettepe	University,	Ankara,	Turkey	

	 	 	 	 	 	 	 	Low	Molecular	Weight	Heparin	(LMWH)	is	used	 in	perinatal	medicine	 for	different	purposes.	
There	is	a	concensus	about	LMWH	therapy	in	pregnancies	having	 	thromboembolic	events.	However,	
the	problem	is	it’s	usage	for	prophylactic	purposes	when	we	are	dealing	with	patients	going	together	
with	 MTHFR	 polymorphisms,	 Factor	 V	 mutations,	 Prthrombine	 20210A	 mutations,	 protein	 S	 &	 C	
deFiciencies	etc.	The	other	problem	is	LMWH	applications	as	a	part	of	empirical	 therapy	for	patients	
with	“bad	obstetrical	history”	especially	for	patients	with	previous	early	pregnancy	losses.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	We	believe	that	prophylactic	 	LMWH	usage	 	must	be	spared	for	selected	cases	going	together	
with	endothelial	tissue	injury	of	vascular	structures	of	placenta	(placental	inXlammation).	This	must	be	
done	after	careful	evaluation	of	the	patients	and	several	tests	(	endothelial	tissue	toxic	aminoacid	and	
metabolite	measurements,	compleman	system	proteins,	activated	protein-c	activity,	protein-S	activity,	
antithrombin	 III	 activity,	 Lupus	 anticoagulants,	 von	 willebrand	 factor	 antigen,	 copper	 and	
ceruloplasmin	measurements,	etc)	are	necessary	before	starting	the	LMWH	applications.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	Most	critical	candidates	for	prophylactic	low	dose	LMWH	usage	are	patients	with	amino	acid	
metabolism	disorders	 (hyperhomocystinemia	etc),	 autoimmune	antibody	positivity	 (with	or	without	
clinical	signs	&	symptoms),	tendency	for	thrombophilia	(Factor	V	Leiden	&	R2	mutations,	prothrombin	
20210	A	mutation	etc),	toxicity	with	or	without	infection,	maternal	health	problems	which	may	effect	
placental	vascular	system	(chronic	hypertension,	preeclampsia,	diabetes	mellitus	etc).	
	 	 	 	 	 	 	 	 	The	main	purpose	 	is	to	eliminate	the	etiological	factor	and	take	necessary	medical	precautions	
and	to	prevent	endothelial	injury	of	placental	vascular	structures	and	thrombus	formation	by	low	dose	
LMWH.	 Or	 otherwise,	 endothelial	 cell	 degregates	 and	 activated	 compleman	 system	 components	
(Membrane	attack	complex;	MAC)	together	with	the	main	fraims	(autoantibodies,	toxic	material,	toxic	
aminoacids	 etc)	will	 attack	materno-fetal	 interface	which	 is	 actually	 the	 chorionic	 villus	 structures.	
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This	will	end	up	with	disturbed	apoptozis	at	the	level	of	syncytiotrophoblasts	and	the	process	will	end	
up	insufFicient	fetal	perfusion.	
									Fort	his	reason,	LMWH	together	with	salysilic	acid		are	critical	in	this	type	of	pathologies	in	order	
to	suppress	the	thrombotic	events	and	not	to	prevent	materno-fetal	interface	inFlammatory	processes	
which	will	result	in	fetal	hypoxia	and	perinatal	complications.	

R3	
Metabolic	Infrastructure	of	Pregnant	Women	with	Trisomy	21	
Babies;	Metabolomic	Analysis		
M.	Sinan	Beksac	
Division	of	Perinatology,	Department	of	Obstetrics	&	Gynecology,	Hacettepe	University,	Ankara,	Turkey	

	 Aim:	To	conFigurate	impaired/altered	metabolomics	proFile	in	pregnant	women	with	

Down	syndrome	(DS)	babies.	

	 Materials	 and	Methods:	 This	 study	was	 consisted	 of	 21	 and	 32	 pregnant	women	

with	DS	and	aneuploidy	 fetuses	 respectively	 as	 a	 result	 of	prenatal	 screening	and	diagnosis	

within	the	framework	of	antenatal	care	program	of	Hacettepe	University	between	January	1,	

2014	and	April	30,	2015.	Metabolomics	analyze	was	carried	out	by	gas	chromatography-mass	

spectrometry	(GC-MS).	As	a	result	of	metabolomics	analysis	based	on	GC-MS,	95	metabolites	

were	identiFied.	

	 Results:	 Results	 of	 GC-MS;	 2-hydroxybutyric	 acid,	 benzoic	 acid,	 nonanoic	 acid,	 3-

hydroxybutyric	acid	and	2-ketoisocaproic	acid	were	found	to	be	increased	in	DS	group	while	

metabolites	such	as	beta-alanine,	threonic	acid,	oxalic	acid,	creatinine,	alpha	tocopherol,	uracil	

and	2-piperidone	were	found	to	be	decreased.		

	 Conclusion:	 We	 	 have	 shown	 that	 DS	 and	 control	 groups	 have	 different	

metabolomics	 proFile	 from	 each	 other	 and	 altered	 variables	might	 be	 used	 in	 the	 prenatal	

screening	of	DS.	
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R4	
Certitudes	And	Controversy	In	Twin	To	Twin	Transfusion	
Syndrome	
Berceanu	Costin	
Universitatea	de	Medicină	și	Farmacie	din	Craiova,	Departamentul	Obstetrică-Ginecologie,	Clinica	II	

Obstetrică-Ginecologie,	Spitalul	Clinic	Județean	de	Urgență	Craiova,	Romania	

Abstract	
The	diagnosis	of	 	twin	to	twin	transfusion	syndrome	(TTTS)	is	undoubtedly	ultrasonographic,	

as	 it	 is	 also	 the	 follow	 up,	 staging,	 or	 counseling	 for	 further	 fetoscopic	 intervention.	 TTTS	 is	 the	
classical	 complication	 of	 monochorionicity,	 which	 once	 identiFied,	 basically	 changes	 the	 whole	
prognosis	and	management	of	the	twin	pregnancy.	From	the	maternal-fetal	point	of	view,	the	First	sign	
of	the	possible	occurrence	of	TTTS	is	the	twin	oligo-polyhydramnios	sequence.	Current	maternal-fetal	
medicine	practice	has	as	a	therapeutic	standard	for	TTTS,	between	18	and	26	gestational	weeks,	with	
Quintero	II	staging	or	more,	selective	laser	photocoagulation	only	of	vascular	anastomoses	that	cross	
the	interfetal	membrane.	Hypervolemia	in	the	recipient	twin	and	hypovolemia	in	the	donor,	underlie	
the	polyuria-	polyhydramnios	and	oliguria-oligoamnios	phenomena,	deFining	TTTS.	In	the	absence	of	
treatment,	over	95%	of	pregnancies	with	severe	TTTS	have	unfavorable	fetal	prognosis	in	the	second	
trimester	 of	 pregnancy,	 and	 those	 with	 mild	 or	 moderate	 TTTS	 have	 unpredictable	 outcome.	 Most	
studies	 show	 that	 the	 only	 therapeutic	 option	 for	 the	 TTTS	 pathophysiology	 is	 the	 laser	 fetoscopic	
coagulation	of	placental	anastomoses.	Laser	therapy	is	considered	the	First-line	treatment	for	TTTS	in	
advanced	stages.	

Keywords:	monochorionicity,	ultrasound,	laser	therapy,	outcome.	

Certitudini	și	controverse	în	sindromul	transfuzor-transfuzat	

Rezumat	
Diagnosticul	sindromului	transfuzor-transfuzat	(STT)	este	indiscutabil	ultrasonograFic,	la	fel	ca	

şi	evaluarea	ulterioară,	stadializarea	sau	consilierea	în	vederea	intervenţiei	fetoscopice.	STT	reprezintă	
complicaţia	 clasică	 a	 monocorionicităţii,	 care	 odată	 identiFicată,	 schimbă	 practic	 tot	 ansamblul	
prognosticului	şi	managementului	sarcinii	gemelare.	Din	punct	de	vedere	materno-fetal,	primul	semn	
al	 posibilei	 instalări	 a	 STT	 este	 reprezentat	 de	 secvenţa	 oligo-polihidramnios	 interfetal.	 Medicina	
materono-fetală	 actuală	 are	 ca	 şi	 standard	 terapeutic	 pentru	 	 STT,	 între	 18	 şi	 26	 de	 săptămâni	
gestaţionale	 cu	 stadializare	 Quintero	 II	 sau	 mai	 mult,	 fotocoagularea	 laser	 selectivă	 numai	 a	
anastomozelor	 vasculare	 care	 traversează	 membrana	 interfetală.	 Hipervolemia	 transfuzatului	 şi	
hipovolemia	transfuzorului	stau	la	baza	fenomenelor	poliurie-polihidramnios	şi	oligurie-oligoamnios,	
deFinitorii	pentru	STT.	 În	 lipsa	 tratamentului,	peste	95%	dintre	 sarcinile	 cu	STT	sever	au	prognostic	
fetal	 sumbru	 în	 trimestrul	 al	 II-lea	 de	 sarcină,	 iar	 cele	 cu	 STT	 uşor	 sau	 moderat	 au	 prognostic	
imprevizibil.	 Majoritatea	 studiilor	 arată	 faptul	 că	 singura	 opţiune	 terapeutică	 ce	 se	 adresează	
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patoFiziologiei	 STT	 este	 coagularea	 fetoscopică	 laser	 a	 anastomozelor	 placentare.	 Terapia	 laser	 este	
considerată	tratamentul	de	primă	linie	în	cazul	STT	în	stadii	avansate.		

Cuvinte	cheie:	monocorionicitate,	ultrasonograFie,	terapie	laser,	prognostic.	

R5	
Review	Of	Premature	Birth	And	Neonatal	Complications	In	A	
Multidisciplinary	Emergency	Hospital	In	Romania	
Monica	Cîrstoiu	1,2,	Roxana	Bohîlțea1,2,	Natalia	Turcan1,	Alexandru	Baroș1,2	
1	Department	of	Obstetrics	and	Gynaecology,	University	Emergency	Hospital	Bucharest	

2	University	of	Medicine	and	Pharmacy	“Carol	Davila”,	Bucharest,	Romania	

Abstract	
Prematurity	represents	the	main	cause	of	neonatal	mortality	and	morbidity,	being	associated	

with	about	one-third	of	all	 infant	death.	Among	the	major	complications	of	prematurity	are	included	
cerebral	palsy,	vision	impairment	and	cognitive	or	hearing	impairment.	Associated	conditions	increase	
in	intensity	and	frequency	inversely	proportional	with	the	gestational	age	and	birth	weight.	Short-term	
complications	 result	 from	 anatomic	 or	 functional	 immaturity	 during	 the	 neonatal	 period.	 Most	
commonly	 encountered	 short-term	 complications	 are	 hypothermia,	 respiratory	 abnormalities,	
cardiovascular	 abnormalities,	 intracranial	 hemorrhage,	 hypoglycemia,	 necrotizing	 enterocolitis,	
infection,	and	retinopathy	of	prematurity.	One	or	more	of	these	conditions	overlapped	on	prematurity	
increase	the	risk	of	neonatal	death	and	of	long-term	complications.	In	Bucharest	Emergency	University	
Hospital	 1405	 preterm	 births	 and	 low	 birth	 weight	 infants	 were	 registered	 during	 three	 years,	
meaning	an	incidence	of	10%.	In	our	retrospective	study,	we	analyzed	the	distribution	of	these	cases	
according	to	gender,	gestational	age,	obstetrical	and	maternal	associated	conditions.	In	the	study	group	
the	 incidence	 of	 the	 main	 short-term	 complications	 was	 analyzed.	 Apgar	 score	 at	 one	 minute	 was	
signiFicant	 lower	 comparing	 with	 singleton	 uncomplicated	 pregnancies,	 approximatively	 30%	 of	
preterm	infants	receiving	an	Apgar	score	lower	than	8	at	birth.	Over	9%	of	studied	infants	presented	
one	or	more	episode	of	acute	respiratory	failure	or	cardiac	arrest.	Infectious	factor	was	associated	in	
19.3%	of	cases,	and	8.7	%	of	preterm	infants	required	admission	in	neonatal	intensive	care	unit.	From	
all	12987	births	registered	in	three	years	in	our	hospital,	1.7%	babies	were	born	at	a	gestational	age	
less	 than	 32	 weeks.	 Low	 birth	 weight	 and	 prematurity	 remains	 a	 subject	 of	 topical	 interest	 in	
obstetrics	regarding	its	major	contribution	to	infant	morbidity	and	mortality.	

Keywords:	preterm	birth,	low	birth	weight,	respiratory	distress	
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Analiza	prematuriății	și	a	complicațiilor	neonatale	într-un	spital	multidisciplinar	

de	urgență	din	România	

Rezumat	
Prematuritatea	 reprezintă	 cauza	 principală	 a	 mortalității	 și	 morbidității	 neonatale,	 Fiind	

asociată	 cu	 aproximativ	 o	 treime	 din	 totalul	 deceselor	 infantile.	 Printre	 complicațiile	 majore	 ale	
prematurității	se	numără	paralizia	cerebrală,	tulburările	de	vedere	și	tulburările	cognitive	sau	auditive.	
Condițiile	 asociate	 cresc	 în	 intensitate	 și	 frecvență	 invers	 proporționale	 cu	 vârsta	 gestațională	 și	
greutatea	la	naștere.	Complicațiile	pe	termen	scurt	rezultă	din	imaturitatea	anatomică	sau	funcțională	
în	timpul	perioadei	neonatale.	Cele	mai	frecvent	întâlnite	complicații	pe	termen	scurt	sunt	hipotermia,	
anomaliile	 respiratorii,	 anomaliile	 cardiovasculare,	 hemoragia	 intracraniană,	 hipoglicemia,	
enterocolita	 necrotizantă,	 infecția	 și	 retinopatia	 de	 prematuritate.	 Una	 sau	mai	 multe	 dintre	 aceste	
afecțiuni	 care	 se	 suprapun	 cu	 prematuritatea,	 cresc	 riscul	 de	 deces	 neonatal	 și	 de	 complicații	 pe	
termen	lung.	La	Spitalul	Universitar	de	Urgență	din	București,	în	decursul	a	trei	ani,	au	fost	înregistrate	
1405	nașteri	premature	și	sugari	cu	greutate	mică	la	naștere,	ceea	ce	înseamnă	o	incidență	de	10%.	În	
studiul	nostru	retrospectiv,	am	analizat	distribuția	acestor	cazuri	în	funcție	de	sex,	vârstă	gestațională,	
condiții	 obstetricale	 și	 materne	 asociate.	 În	 grupul	 studiat	 a	 fost	 analizată	 incidența	 principalelor	
complicații	 pe	 termen	 scurt.	 Scorul	 Apgar	 la	 un	 minut	 a	 fost	 semniFicativ	 mai	 mic	 comparativ	 cu	
sarcinile	singulare	care	nu	au	avut	complicații,	aproximativ	30%	dintre	sugarii	prematuri	au	primit	un	
scor	Apgar	mai	mic	de	8	la	naștere.	Peste	9%	dintre	sugarii	studiați	au	prezentat	unul	sau	mai	multe	
episoade	de	insuFiciență	respiratorie	acută	sau	stop	cardiac.	Factorul	infecțios	a	fost	asociat	în	19,3%	
dintre	cazuri,	iar	8,7%	dintre	sugarii	prematuri	au	necesitat	admiterea	în	unitatea	de	terapie	intensivă	
neonatală.	Din	totalul	de	12987	de	nașteri	înregistrate	în	spitalul	nostru	în	trei	ani,	1,7%	dintre	copii	s-
au	 născut	 la	 o	 vârstă	 gestațională	 mai	 mică	 de	 32	 de	 săptămâni.	 Greutatea	 scăzută	 la	 naștere	 și	
prematuritatea	 rămân	 un	 subiect	 de	 interes	 în	 obstetrică	 în	 ceea	 ce	 privește	 contribuția	 majoră	 la	
morbiditatea	și	mortalitatea	infantilă.	

Cuvinte	cheie:	naștere	prematură,	greutate	mica	la	naștere,	insuFiciență	respiratorie	

R6	
Current	Trends	In	Delivery	Of	The	Foetus	In	Breech	Presentation	
Gh.Cruciat,	Andreea	Florian,	P.Cotutiu,	Andreea	Dumitru	
Clinica	Ginecologie	1,	SCJU	Cluj	Napoca	

Abstract	
Compared	to	cephalic	presentation,	breech	presentation	associates	with	higher	morbidity	and	

maternal	 and	 neonatal	 mortality.	 This	 is	 due	 to:	 the	 initial	 causes	 that	 lead	 to	 pelvic	 presentation,	
prematurity,	and	to	an	increased	risk	of	foetal	trauma	and	asphyxia	during	delivery.	In	an	attempt	to	
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reduce	the	neonatal	negative	impact	associated	with	natural	childbirth,	there	is	currently	a	worldwide	
tendency	to	 increase	breech	caesarean	section	rates.	This	paper	presents	 the	main	current	 trends	 in	
breech	presentation	and	reviews	the	various	controversies,	as	well	as	the	conditions	of	assisted	breech	
delivery.	We	also	carried	out	a	statistical	analysis	of	the	delivery	of	foetuses	in	breech	presentation	in	
the	Clinic	of	Gynaecology	no.	1	of	Cluj-Napoca	over	the	past	25	years,	in	terms	of	the	mode	of	delivery	
and	of	the	neonatal	condition,	respectively.	

Tendințe	actuale	in	nasterea	in	prezentatia	pelviana	

Rezumat	
Nasterea	 in	prezentatie	pelviana	 (PP)	prezinta	o	morbiditate	 si	mortalitatea	materna	 si	 neo-

natala	 crescute	 comparative	 cu	 nasterea	 in	 prezentatie	 craniana.Acest	 fapt	 se	 datoreaza	 :	 cauzelor	
initiale	care	au	dus	la	aparitia	prezentatiei	pelviene,	prematuritatii	si	riscului	crescut	al	traumatismelor	
si	 asFixiei	 fetale	 din	 timpul	 nasterii.In	 incercarea	 de	 a	 scadea	 impactul	 negativ	 neonatal	 asociat	 cu	
nasterea	naturala	se	inregistreaza	pe	plan	mondial	o	tendinta	de	crestere	a	ratei	operatiei	cezariene	ca	
si	modalitate	de	nastere	 la	 fetii	 in	PP.In	 lucrarea	de	 fata	prezint	principalele	 tendinte	actuale	privind	
asistenta	 nasterii	 in	 prezentatia	 pelviana.Sant	 trecute	 in	 revista	 diversele	 controverse	 	 precum	 si	
conditiile	 in	 care	 se	 accepta	 asistenta	 unei	 nasteri	 in	 cazul	 PP.De	 asemenea	 am	 realizat	 o	 statistica	
privind	 nasterile	 in	 prezentatie	 pelviana	 in	 Clinica	 Ginecologie	 1,	 Cluj-Napoca	 in	 ultimii	 25	 de	 ani	
referitor	la	modalitatea	de	nastere	si	respective	a	starii	neonatale.	

R7	
Intraventricular	Hemorrhage	In	Premature	Infants	Below	28	
Weeks	Of	Gestational	Age	
Cucerea	Manuela1,2,	Simon	Marta1,2,	Rusneac	Monika2,	Gliga	Carmen2,	Anciuc	Mădălina2,	
Marian	Raluca1,	Suciu	Laura	Mihaela1	
1University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Departament	M4,	Tg.	Mureș,	Romania	
2Clinical	County	Emergency	Hospital,	Regional	Neonatal	Intensive	Care	Unit,	Tg.	Mureș,	Romania	

Abstract		
Background:	 Intraventricular	 hemorrhage	 (IVH)	 is	 an	 early,	 potentially	 severe/lethal	

complication	 of	 prematurity,	 especially	 at	 very	 small	 gestational	 ages,	 with	 negative	 impact	 on	
subsequent	outcome.	

Material	 and	Method:	 In	 this	 retrospective	 study	 conducted	between	1	 January	2015	and	31	
December	 2016,	 the	 authors	 analyzed	 the	 risk	 factors	 for	 IVH	 and	 the	 outcome	 of	 129	 preterm	
newborns	with	gestational	age	≤	28	weeks	admitted	in	the	Regional	Neonatal	Intensive	Care	Center	Tg.	
Mures.	
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Results:	Of	the	129	preterm	included	in	the	study,	40	(31%)	presented	varying	degrees	of	IVH	
and	15	(11.62%)	died.	Antenatal	corticoprophylaxis	(p=0.144,	95%	CI	-0.049-0.3301)	and	exogenous	
surfactant	administration	(p=0.109,	95%	CI	-0.282	-	0.029)	did	not	affect	 the	occurrence	of	HIV.	The	
presence	of	HIV	was	correlated	with	neonatal	transfer	from	lower-level	maternities	(p=0.016,	95%	CI	
-0.359	-	-0.038),	gestational	age	(p=0.002,	95%	CI	0.522	-	2.265),	birth	weight	(p=0.03,	95%	CI	12.072	
-	 223.097),	 premature	 rupture	 of	 membranes	 under	 18	 hours	 (p=0.048,	 95%	 CI	 -0.379	 -	 -0.002),	
vaginal	delivery	(p=0,038,	95%	CI	-0,385	-	-0,11),	the	need	for	mechanical	ventilation	and	it’s	duration	
(p=0.026,	 95%	CI	 -149.759	 -	 -9.967),	 association	 of	 late	 complications	 -	 chronic	 pulmonary	 disease	
(p=0.042	 95%	 CI	 -0.366	 -	 -0.007),	 retinopathy	 of	 prematurity	 (p=0.03,	 95%	 CI	 -0.37	 -	 -0.02)	 and	
neonatal	mortality	(p=0.011,	95%	CI	-0.342	-	-0.046).		

Conclusions:	 Assistance	 of	 premature	 delivery	 in	 tertiary	 units	 and	 proper	 management	 of	
respiratory	distress	are	essential	conditions	for	limiting	IVH	in	extremely	low	prematures.	

Key	words:	intraventricular	hemorrhage,	prematurity,	small	gestational	age	

Hemoragia	intraventriculară	la	prematurul	cu	vârstă	gestațională	sub	28	

săptămâni	

Rezumat	
Introducere:	Hemoragia	 intraventriculară	 (HIV)	este	o	 complicație	precoce,	potențial	 severă/

letală	 a	 prematurității	 în	 special	 la	 vârste	 de	 gestație	 foarte	mici	 cu	 impact	 negativ	 asupra	 evoluției	
ulterioare.	

Material	 și	 metodă:	 În	 studiul	 retrospectiv	 desfășurat	 în	 perioada	 1	 ianuarie	
2015-31decembrie	2016	am	analizat	factorii	de	risc	pentru	HIV	și	evoluția	unui	lot	de	129	prematuri	
cu	vârsta	gestațională	≤	28	săptămâni	internați	în	Centrul	Regional	de	Terapie	Intensivă	Neonatală	Tg.	
Mureș.	

Rezultate:	Din	cei	129	prematuri	incluși	în	studiu	40	(31%)	au	prezentat	diferite	grade	de	HIV,	
iar	 15	 (11,62%)	 au	 decedat.	 Administrarea	 corticoproFilaxiei	 antenatale	 (p=0.144,	 95%	 CI	
-0.049-0.3301)	 și	 administrarea	 de	 surfactant	 exogen	 (p=0.109,	 95%	 CI	 -0.282	 -	 0.029)	 nu	 au	
inFluențat	apariția	HIV.	Prezența	HIV	s-a	corelat	cu	transferul	nou-născutului	din	maternități	de	nivel	
inferior	 (p=0.016,	 95%	 CI	 -0.359	 -	 -0.038),	 vârsta	 de	 gestație	 (p=0.002,	 95%	 CI	 0.522	 -	 2.265),	
greutatea	la	naștere	(p=0.03,	95%	CI	12.072	-	223.097),	ruperea	prematură	a	membranelor	sub	18	ore	
(p=0.048,	 95%	 CI	 -0.379	 -	 -0.002),	 nașterea	 vaginală	 (p=0,038,	 95%	 CI	 -0,385	 -	 -0,11),	 nevoia	 de	
ventilație	mecanică	 și	 durata	 acesteia	 (p=0.026,	 95%	CI	 -149.759	 -	 -9.967),	 asocierea	 complicațiilor	
tardive	 –	 boala	 pulmonară	 cronică	 (p=0.042	 95%	 CI	 -0.366	 -	 -0.007),	 retinopatia	 de	 prematuritate	
(p=0.03,	95%	CI	-0.37	-	-0.02)	și	mortalitatea	neonatală	(p=0.011,	95%	CI	-0.342	-	-0.046).		

Concluzii:	Asistența	nașterii	premature	 în	unități	 terțiare	 și	managementul	 corect	 al	detresei	
respiratorii	sunt	condiții	esențiale	pentru	limitarea	HIV	la	prematurul	extrem	de	mic.		

Cuvinte	cheie:	hemoragie	intraventriculară,	prematur,	vârsta	gestațională	mică	
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R8	
The	Role	Of	Intrapartum	Cardiotocography	In	The	21St	Century	
D.	Diculescu,	D.	Mihu,	Renata	Nicula,	C.	Todea,	C.	Iuhas,	Daria	Pop,	Gabriela	Caracostea	
Universitatea	de	Medicină	și	Farmacie	Cluj-Napoca,	România	

Abstract	
Fetal	heart	rate	monitoring	by	cardiotocography	(CTG)	detects	heart	rate	abnormalities,	which	

can	 reFlect	 various	 degrees	 of	 hypoxia.	 The	main	 purpose	 of	 intrapartum	 fetal	monitoring	 is	 not	 so	
much	to	prevent	brain	 involvement,	which	 is	rarely	caused	by	 intrapartum	asphyxia	and	 is	strangely	
seen	 by	many	 authors	 as	 the	main	 reason	 for	monitoring,	 as	 to	 prevent	 all	 types	 of	 early	 and	 late	
neonatal	morbidity	induced	by	hypoxia	and	acidemia.	CTG	during	labor	is	associated	with	a	reduction	
of	 neonatal	 seizures,	 but	without	 signiFicant	 differences	 for	 cerebral	 palsy,	 infant	mortality	 or	 other	
standard	neonatal	well-being	measures.	CTG	has	been	associated	with	an	 increase	 in	 the	number	of	
cesarean	 sections	 and	 instrumental	 vaginal	 deliveries.	 Thus,	 a	 second	 examination	 has	 become	
necessary,	 which	 is	 represented	 by	 new	 technologies	 such	 as	 measurement	 of	 fetal	 pH,	 fetal	 pulse	
oximetry,	 and	 ST	 analysis	 of	 the	 fetal	 electrocardiogram.	 Each	 of	 the	 fetal	 monitoring	 methods	
introduced	so	far	into	practice	seems	to	correspond	to	certain	clinical	scenarios.	However,	the	obtained	
information	is	limited	and	depends	on	the	investigated	pathophysiological	mechanism.	

In	 the	 21st	 century,	 CTG	 continues	 to	 be	 the	 main	 intrapartum	 fetal	 well-being	 assessment	
method.	

Rolul	cardiotocograbiei	intrapartum	in	secolul	XXI	

Rezumat	
Inregistrarea	 ritmului	 cardiac	 fetal	 prin	 cardiotocograFie	 (CTG)	 detectează	 anomaliile	

frecvenței	 cardiace,	 anomalii	 care	 pot	 reFlecta	 grade	 variate	 de	 hipoxie.	 Scopul	 principal	 al	
monitorizării	 fetale	intrapartum	este	nu	atât	prevenirea	afectării	cerebrale,	rareori	cauzată	de	asFixia	
intrapartum	 și	 în	 mod	 curios	 văzută	 de	 mulți	 autori	 ca	 principal	 motiv	 pentru	 monitorizare,	 cât	
prevenirea	 tuturor	 tipurilor	 de	 morbiditate	 precoce	 sau	 tardivă	 a	 nou-născutului	 determinate	 de	
hipoxie	 și	 acidemie.	 CTG	 în	 travaliu	 este	 asociată	 cu	 o	 reducere	 a	 convulsiilor	 neonatale,	 dar	 fără	
diferențe	 semniFicative	pentru	paralizia	 cerebrală,	mortalitatea	 infantilă	 sau	alte	măsuri	 standard	de	
bine	 neonatal.	 CTG	 a	 fost	 asociată	 cu	 o	 creștere	 a	 numărului	 de	 cezariene	 și	 de	 nașteri	 vaginale	
instrumentate.	 Astfel	 a	 devenit	 necesar	 un	 al	 doilea	 comentariu,	 reprezentat	 de	 noi	 tehnologii,	 ca	
determinarea	pH-ului	 fetal,	 pulsoximetria	 fetală	 și	 analiza	 segmentului	 ST	de	pe	 electrocardiograma	
fetală.	Fiecare	din	metodele	de	monitorizare	fetală	introduse	până	acum	în	practică	pare	să	corespundă	
unor	 anumite	 scenarii	 clinice.	 Informaţia	 obţinută	 este	 însă	 limitată	 şi	 depinde	 de	 mecanismul	
Fizipiopatologic	investigat.	

In	 secolul	 XXI,	 CTG	 continuă	 să	 Fie	 metoda	 principală	 de	 screening	 de	 stare	 de	 bine	 fetal	
intrapartum.	
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R9	
Morbid	adherence	placenta	and	elective	caesarean	
hysterectomy	
Dorin	Grigoraș1,2,	Oana	Balint2,	Evelina	Gomoi2,	Alina	Mischie2,	Bogdan	Firu2,	Dragoș	
Erdelean1,2,	Laurențiu	Pirtea1,2	

1.	 Victor	Babes”	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Timișoara	(Romania)	

2.	 City	Emergency	Clinical	Hospital	Timișoara	(Romania)	

Abstract	

Morbid	adherent	placenta	is	an	abnormality	of	placental	insertion	consisting	of	the	invasion	
of	 chorion	 villi	 in	 the	 uterine	 wall.	 Depending	 on	 the	 degree	 of	 invasion,	 this	 includes	 placenta	
accreta,	increta	and	percreta.	This	abnormality	of	placentation	becomes	problematic	at	the	time	of	
delivery	by	 the	absence	or	 incomplete	detachment	of	 the	placenta	with	 increased	risk	of	massive	
haemorrhage	followed	by	the	need	for	hysterectomy.	
																																Cesarean	 hysterectomy	 is	 deFined	 as	 removal	 of	 the	 uterus	 at	 the	 time	 of	 caesarean	
section.	It	can	be	performed	immediately	after	caesarean	section	for	severe	haemorrhage	or	as	an	
elective	 procedure	 for	 certain	 obstetric	 complications	 or	 for	 the	 treatment	 of	 a	 pre-existing	
gynecological	condition.	It	is	a	technical	procedure	more	difFicult	than	classical	intervention	due	to	
anatomical	and	physiological	changes	induced	by	pregnancy.	
																																	Morbid	 adherent	 placenta	 is	 one	 of	 the	 most	 common	 indications	 of	 elective	
cesarean	 hysterectomy.	 Improved	 imaging	 techniques	 allowed	 the	 antenatal	 diagnosis	 of	 this	
pathology	and	provided	the	possibility	of	performing	a	planned	procedure	leading	to	a	decrease	in	
maternal	morbidity	and	mortality.	The	recommendations	of	the	current	guidelines	include	planned	
delivery	at	34-36	weeks	of	gestational	age,	a	mixed	team,	including	a	surgeon	with	experience	in	the	
retroperitoneal	space,	and	the	avoidance	of	attempts	to	manually	extract	the	placenta.	The	type	of	
hysterectomy	 needs	 to	 be	 individualized	 and	 in	 the	 absence	 of	 active	 bleeding	 from	 the	 cervix	
subtotal	hysterectomy	can	be	performed.	
																																			We	 present	 a	 review	 of	 	 literature	 and	 our	 experience	 with	 cases	 of	 morbid	
adherent	placenta	solved	by	planned	cesarean	hysterectomy.	

Placentatia	morbid	aderenta	si	histerectomia	cezariană	electivă	

Rezumat	
																																	Placenta	 morbid	 aderentă	 reprezintă	 o	 anomalie	 a	 inserției	 placentare	 constând	 în	
invazia	vilozităților	coriale	în	peretele	uterin.	În	funcție	de	gradul	invaziei,	aceasta	include	placenta	
accreta,	 increta	 și	 percreta.	 Această	 anomalie	 de	 placentație	 devine	 problematică	 în	 momentul	
delivrenței	prin	absența	sau	detașarea	incompletă	a	placentei	cu	risc	crescut	de	hemoragie	masivă,	
urmată	de	necesitatea	histerectomiei;	leziuni	ureterale,	vezicale	sau	intestinale;	coagulare	vasculară	
diseminată;	dezechilibre	hidro-electrolitice	severe	sau	deces.		
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																																							Histerectomia	 cezariană	 este	 deFinită	 ca	 Fiind	 îndepărtarea	 uterului	 o	 dată	 cu	
operația	 cezariană.	 Poate	 Fi	 efectuată	 imediat	 după	 cezariană	 pentru	 o	 hemoragie	 severă	 sau	 ca	
procedură	 electivă	 pentru	 anumite	 complicații	 obstetricale	 sau	 pentru	 tratamentul	 unei	 afecțiuni	
ginecologice	 pre-existente.	 Este	 o	 procedură	 tehnic	mai	 diFicilă	 decât	 intervenția	 clasică	 datorită	
modiFicărilor	anatomice	și	Fiziologice	induse	de	sarcină.		
																																						Placentația	 morbid	 aderentă	 este	 una	 dintre	 cele	 mai	 frecvente	 indicații	 ale	
histerectomiei	 cezariene	 elective.	 Îmbunătățirea	 tehnicilor	 imagistice	 a	 permis	 diagnosticul	
antenatal	al	acestei	patologii	și	a	oferit	posibilitatea	efectuări	unei	proceduri	planiFicate	ducând	la	
scăderea	 morbidității	 și	 mortalității	 materne.	 Recomandările	 ghidurilor	 actuale	 includ	 nașterea	
planiFicată	la	34-36	de	săptămâni	vârsta	gestațională,	formarea	unei	echipe	mixte,	ce	să	includă	un	
chirurg	 cu	 experiență	 în	 spațiul	 retroperitoneal	 și	 evitarea	 încercărilor	 de	 extracție	 manuală	 a	
placentei.	Tipul	histerectomiei	 trebuie	 individualizat,	 iar	 în	absența	 sângerării	 active	de	 la	nivelul	
colului	histerectomia	subtotală	poate	Fi	efectuată	în	siguranță.	
																																							Prezentăm	 un	 review	 al	 literaturii	 și	 experiența	 noastră	 prin	 cazuri	 cu	 placentă	
morbid	aderentă	rezolvate	prin	histerectomii	cezariene	planiFicate.	

R10	
Intrapartum	Ultrasound.	„Twenty	Years	After”	
Dominic	Iliescu1,	Stefania	Tudorache1,	Nicolae	Cernea1,	Roxana	Dragusin1	
1Department	of	Obstetrics	and	Gynecology,	University	of	Medicine	and	Pharmacy	Craiova,	Romania	

Abstract	
Objective:	 An	 impressive	 body	 of	 the	 literature	 underlines	 the	 beneFits	 of	 the	 objective	 and	

accurate	 ultrasound	 determinations	 of	 the	 fetal	 head	 situation	 in	 the	 birth	 canal.	 Our	 aim	 was	 to	
determine	 the	 potential	 inFluence	 of	 ultrasound	 determinations	 in	 labor	 on	 fetal	 and	 maternal	
outcome.	

Methods:	We	present	our	experience	and	a	review	of	the	literature,	regarding	the	performance	
of	ultrasound	monitoring	of	labor.		

Results:	Ultrasound	determinations	regarding	the	fetal	head	position	and	progression	perform	
very	well	 in	 the	 prediction	 of	 successful	 vaginal	 birth.	 The	 evidences	 strongly	 suggest	 the	 need	 for	
objective	ultrasound	determinations	as	standard	care,	especially	in	challenging	clinical	situations.	The	
progression	of	the	fetal	head	can	be	accurately	estimated	using	the	objective	sonographic	techniques,	
as	demonstrated	both	clinically	and	with	„gold	standard”	MRI.	Still,	 the	 literature	 is	scarce	regarding	
the	 potential	 beneFits	 of	 routine	 ultrasound	 examination	 on	 the	management	 of	 labor	 and	 delivery,	
particularly	 in	dystocia	and	Caesarean	rates.	Also,	 there	 is	proof	 that	more	accurate	knowledge	may	
lead	to	an	increase	in	interventional	delivery.	
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Conclusion:	The	professionals	should	be	aware	of	the	advantages	of	ultrasound	monitoring	of	
labor,	at	least	in	high-risk	cases.	Ultrasound	progression	data	interpretation	should	be	made	according	
the	 occiput	 position	 and	 rotation.	 The	 accuracy	 of	 ultrasound	 determinations	 of	 head	 position	 and	
progession	is	remarkable	and	superior	to	clinical	exam.	

Ecograbia	in	travaliu,	”după	douăzeci	de	ani”	

Rezumat	
Obiectiv:	 Literatura	 de	 specialitate	 ofera	 date	 incurajatoare	 referitor	 la	 acuratetea	

determinarilor	ecograFice	in	travaliu	ale	situatiei	craniului	fetal	in	canalul	de	nastere.	Scopul	nostru	a	
fost	acela	de	a	determina	inFluenta	evaluarii	imagistice	asupra	prognosticului	matern	si	fetal	la	nastere.			

Metoda:	 Prezentam	 experienta	 noastra	 si	 un	 review	 referitor	 la	 inFluenta	 ecograFiei	 asupra	
prognosticului	nasterii.		

Rezultate:	 Utilizarea	 ecograFiei	 in	 determinarea	 pozitiei	 si	 progresiei	 craniului	 fetal	 sunt	
eFiciente	pentru	estimarea	prognosticului	nasterii	vaginale.	Datele	din	literatura	sugereaza	necesitatea	
determinarilor	obiective	ecograFice,	mai	ales	in	situatiile	clinic	diFicile.	Progresia	craniului	fetal	poate	Fi	
optim	estimata	cu	ajutorul	parametrilor	speciFici	ecograFici,	dupa	cu	este	demonstrate	atat	clinic,	cat	si	
cu	 ajutorul	 tehnicilor	 imagistice	 „gold	 standard”	 -	 RMN.	 Totusi,	 literatura	 ofera	 putine	 date	 despre	
inFluenta	 utilizarii	 ecograFiei	 asupra	prognosticului	 travaliului,	mai	 ales	 cu	privire	 la	 rata	 operatiilor	
ceariene.	 Unele	 studii	 indica	 chiar	 o	 crestere	 a	 ratei	 nasterii	 interventionale	 in	 situatia	 in	 care	
mecanismul	travaliului	este	cunoscut	cu	o	acuratete	superioara.		

Concluzii:	 Personalul	 implicat	 in	 sala	 de	 nasteri	 ar	 trebui	 sa	 cunoasca	 avantajele	 utilizarii	
ecograFiei	 in	travaiu,	cel	putin	in	nasterile	cu	risc.	Acuratetea	determinarilor	ecograFice	ale	pozitiei	si	
progresiei	craniului	este	remarcabila	si	superioara	examinarii	clinice.	

R11	
Intraamniotic	Infection	And	Bronchopulmonary		Dysplasia	
Cringu		Ionescu,	Mihai	Dimitriu,	Mihai	Banacu,	Ina	Popescu,	Matei	Alexandra	
	UMF	Carol	Davila,	Department	Obstetrics	Gynecology	Sf	Pantelimon	Clinical	Emergency	Hospital	

Bucharest	

		
Abstract	

Objectives:	Risk	factors	that	are	predispositing		infants	for	bronchopulmonary	dysplasia	(BPD)	
include	 :	 prematurity,	 oxygen	 toxicity	 ,	 mechanical	 ventilation	 and	 intraamniotic	 inFlammation.	 As	
intrauterine	 inFlammation	 is	 increasingly	 recognized	 as	 a	 cause	 of	 preterm	 parturition	 ,	 antenatal	
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inFlammation	is	gaining	a	more	attention	in	the	pathogenesis	of	BPD	and	also	for	other	morbidities	of	
prematurity.	Chorioamniotitis	is	associated	with	impaired	vascular	and	pulmonary	growth.			

Methods:	We	made	an	analysis	of	the	data	in	the	medical	literature	PubMed,	Update,	in	the	last	
ten	years	concerning	the	role	of	intraamniotic	inFlammation	and	BPD.	Most	deliveries	before	33	weeks	
gestation	are	associated	with	histologic	chorioamniotitis	,	with	the	more	preterm	the	delivery	the	more	
often	 histologic	 chorioamniotitis	 detected	 .	 Also	 increased	 levels	 of	 proinFlamatory	 mediators	 in	
amniotic	 Fluid,	 placental	 tissue,	 tracheal	 aspirates	 ,	 lung	 and	 serum	 of	 preterm	 infants	 support	 an	
important	role	of	intrauterine	and	extrauterine	inFlammation	in	the	development	and	severity	of	BPD.		

Also	 we	 made	 a	 retrospective	 analysis	 in	 the	 Department	 Obstetrics	 Gynecology	 and	
Neonatology	 Sf	 Pantelimon	 Clinical	 Emergency	 Hospital	 	 of	 the	 last	 Five	 years	 concerning	 the	 link	
between	chorioamniotitis	and	BPD.		

Results:	 Several	 studies	 demonstrate	 that	 mediators	 of	 inFlammation	 including	 endotoxins,	
tumor	 necrosis	 factor,	 interleukin	 1,	 IL-6,	 IL-8,	 and	 other	 factors	 enhance	 lung	maturation	 but	 also	
diminish	 alveolar	 septation,	 vasculogenesis	 contributing	 to	 development	 of	 BPD.	 Maternal	 genital	
mycoplasma	 infection	 with	 Mycoplasma	 hominis	 and	 Ureaplasma	 urealyticum	 is	 associated	 with	
preterm	delivery	and	after	birth	these	organisms	colonize	and	generate	an	proinFlammatory	response	
in	the	respiratory	tract	leading	to	BPD.	

Conclusions:	 Chorioamniotitis	 is	 associated	 with	 inpaired	 pulmonary	 and	 vascular	 growth	
which	is	a	typical	Finding	of	BPD.	Chorioamniotitis	alone	is	associated	with	BPD	but	this	probability	is	
enhanced	by	the	mechanical	ventilation	and	postnatal	infection.	

R12	
The	Role	Of	Glutathione	S-Transferases	Gene	Polymorphisms	
(GSTM1/GSTT1)	Mothers-Newborns		In	Determining	On	Birth	
Weight	
Mărginean	Claudiu,	Mărginean	Oana,	Bănescu	Claudia,	Iancu	Mihaela,	Meliț	Lorena	
University	of	Medicine	and	Pharmacy	Tirgu	Mureș	

Abstract	
Introduction.	Birth	weight	 is	 a	very	 important	predictor	 for	perinatal	health	and	 the	 child’s	

development,	 being	 induced	 by	maternal,	 obstetrical	 and	 gynecological,	 genetic,	 environmental	 but	
also	socio-economic	factors.	

The	 aim	 of	 this	 study	 was	 to	 assess	 the	 interrelation	 between	 mother-child	 GSTM1/GSTT1	
polymorphisms	 and	 birth	 weight	 and	 to	 establish	 correlations	 between	 mother’s	 weight	 gain	 and	
newborn’s	weight.	
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Material	 and	methods.	 We	 performed	 a	 cross-sectional	 study	 on	 210	 	 mothers	 and	 their	
newborns,	 evaluated	 in	 an	 Obstetrics	 Gynecology	 Tertiary	 Hospital	 from	 Romania,	 regarding	
anthropometric,	clinical	parameters	and	also	genetic	polymorphisms	(GSTM1/GSTT1).	

Results.	Newborns	with	mothers	which	had	null	genotype	of	GSTT1	gene	polymorphism		had	a	
higher	 birth	weight	 (>3	 kg)	 than	 newborns	whose	mothers	 had	 T1	 genotype	 (OR	 =	 2.35,	 95	%	 CI:	
[1.23;	4.76]).		We	also	observed	that	mothers	and	newborns		with	null	genotype	have	also	an	increased	
birth	weight.	The	gestational	weight	gain	 	 (GWG)	 is	 a	predictor	 statistically	positive	 correlated	with	
newborn’s	birth	weight	(p<	0,001).	The	higher	mother’s	fat	mass	(%)	and	BMR	were	also	independent	
factors	for	higher	birth	weight	more	than	3000	gr	(p	=	0.003,	respective	p	=	0,042).	

Conclusions.	 The	 null	 genotype	 of	 GSTT1	 and	 GSTM1	 mothers’	 and	 newborns’	 gene	
polymorphisms	 had	 positive	 effect	 on	 birth	 weight.	 Mothers	 GSTT1/GSTM1	 gene	 polymorphisms	
present	an	impact	on	birth	weight,	being	involved	in	neonatal	nutritional	status.	

In	conclusion	we	can	say	that	identifying	the	factors	that	inFluence	birth	weight	are	important	
determinants	for	establishing	the	childhood	obesity	risk,	further	studies	being	necessary.	

Keywords:	Mothers,	newborns,	GSTM1/GSTT1gene	polymorphism	

Rolul	polimorbismelor	genice	ale	glutation	S-	transferazei	(GSTM1/GSTT1)	la	

mame	și	nou-născuți	în	determinarea	greutății	la	naștere	

Rezumat	
Introducere.	Greutatea	 la	naștere	este	un	 factor	predictiv	 foarte	 important	pentru	sănătatea	

nou-născutului	 și	 pentru	 dezvoltarea	 ulterioară	 a	 copilului,	 Fiind	 inFluențată	 de	 factori	 materni,	
obstetricali,	ginecologici,	genetici,	de	mediu,	dar	și	de	factori	socio-economici.	

Obiectivul	acestui	studiu	este	de	a	evalua	relația	dintre	polimorXismele	GSTM1/GSTT1	ale	mamei	
și	 ale	 copilului	 și	 greutatea	 la	 naștere,	 și	 de	 a	 stabili	 corelații	 între	 câștigul	 ponderal	 al	 mamei	 și	
greutatea	la	naștere	a	copilului.	

Material	și	metodă.	Am	efectuat	un	studiu	transversal	(cross-secțional)	pe	210	mame	și	nou-
născuții	 acestora,	 evaluați	 într-un	 Spital	 terțiar	 de	 Obstetrică	 și	 Ginecologie	 din	 România,	 care	 a	
cuprins	analiza	unor	parametrii	antropometrici,	clinici	și	a	unor	polimorFisme	genice	(GSTM1/GSTT1).	

Rezultate.	Nou-născuții	 din	mame	 cu	 genotip	 nul	 al	 polimorFismului	 genei	GSTT1	 au	 avut	 o	
greutate	mai	mare	la	naștere	(>3	kg)	ca	nou-născuții	a	căror	mame	au	avut	genotipul	T1	(OR	=	2.35,	95	
%	 CI:	 [1.23;	 4.76]).	 Am	 observat	 de	 asemenea	 că	mamele	 și	 nou-născuții	 cu	 genotip	 nul	 au	 avut	 o	
greutate	 mare	 la	 naștere.	 Câștigul	 ponderal	 gestațional	 este	 un	 factor	 predictiv	 care	 se	 corelează	
pozitiv,	semniFicativ	din	punct	de	vedere	statistic,	cu	greutatea	la	naștere	a	nou-născutului	(p<	0,001).	
Masa	de	țesut	adipos	este	mai	mare	a	mamei	(%)	și	rata	de	metabolism	bazal	au	reprezentat	 factori	
independenți	pentru	o	greutate	la	naștere	de	mai	mult	de	3000	gr	(p	=	0.003,	respectiv	p	=	0,042).	

Concluzii.	 Genotipul	 nul	 al	 polimorFismelor	 genice	 GSTT1	 și	 GSTM1	 ale	 mamelor	 și	 nou-
născuților	au	avut	un	efect	pozitiv	asupra	greutății	 la	naștere.	PolimorFismele	genelor	GSTT1/GSTM1	
ale	mamei	au	un	impact	asupra	greutății	copilului	 la	naștere,	Fiind	implicate	în	statusul	nutrițional	al	
nou-născutului.	
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În	 concluzie,	 putem	 aFirma	 că	 identiFicarea	 factorilor	 care	 inFluențează	 greutatea	 la	 naștere	
poate	contribui	la	determinarea	riscului	de	obezitate	în	copilărie,	însă	studii	viitoare	pe	această	temă	
sunt	necesare.		

Cuvinte	cheie:	Mame,	nou-născuți,	polimorFismul	genic	GSTM1/GSTT1	

R13	
Premature	Birth	Risk	Asessement	By	Cervical	Elastograpy	
Dan	Mihu,	Doru	Diculescu,	Răzvan	Ciortea,	Renata	Nicula,	Radu	Mocanu	–	Hognogi,	Ciprian	
Porumb,	Marina	Dudea,	Andrei	Măluțan	
	„Dominic	Stanca”	Clinic	of	Obstetric	and	Gynecology,		„Iuliu	Hațieganu”	University	of	Medicine	and	
Pharmacy,	Cluj	–	Napoca	

Abstract	
Elastography	is	a	non-invasive	method	that	can	be	used	to	assess	the	risk	of	premature	birth	by	

characterizing	cervical	tissue.	
There	 are	 two	 types	 of	 elastography:	 strain	 elastography	 -	 real-time	 elastography	 or	 sono-

elastography	and	shear	wave	elastography.		
Physiological	 changes	 of	 the	 cervix	 during	 pregnancy	 affect	 its	 rigidity	 and	 hence	 its	

elastographic	properties.	
It	 is	 believed	 that	 during	 the	 pregnancy	 the	 lower	 part	 of	 the	 cervix	 is	 more	 elastic	 (soft)	

compared	to	the	upper	third.	
Studies	are	suggesting	suggest	that	low	rigidity	(assessed	by	strain)	in	the	internal	cervical	os	

during	pregnancy	correlates	with	an	increased	risk	of	premature	birth.	These	studies	use	color	maps	
to	assess	the	rigidity	of	the	internal	cervical	os.	

The	elasticity	index	in	the	cervix	(IE)	can	also	be	used	according	to	the	formula:	 	
	 							

	 	
E	anterior	cervix	 I E	

=---------------------------------	 	
E	anterior	cervix	+	E	posterior	cervix	
		
Another	 solution	 in	assessing	 cervical	 rigidity	would	be	Strain	Ratio	between	 two	regions	of	

interest	placed	at	the	same	level	and	at	the	same	distance	from	the	endovaginal	probe.	
An	 unresolved	 problem	 in	 strain	 elastography	 is	 the	 inability	 to	 objectively	 standardize	 the	

applied	 force	 to	 induce	 tissue	 deformation.	 A	 force	 sensor	 integrated	 into	 the	 ultrasonic	 probe	 is	 a	
technical	option	that	needs	to	be	developed	and	tested	in	the	future.	

Shear	 wave	 elastography	 appears	 to	 be	 a	 promising	 method	 for	 assessing	 cervical	 rigidity	
because	 this	method	allows	quantitative	determination	of	 tissue	 rigidity	parameters	 in	an	operator-
independent	manner.	
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Aprecierea	riscului	de	naștere	prematură	prin	elastograbia	colului	uterin	

Rezumat	
ElastograFia	 reprezintă	 o	 metodă	 neinvazivă	 care	 poate	 Fi	 utilizată	 în	 aprecierea	 riscului	 de	

naștere	prematură	prin	caracterizarea	țesutului	colului	uterin.	
Există	două	tipuri	de	elastograFie:	elastograFia	de	dislocare	(	strain	)	–	elastograFia	în	timp	real	

sau	sonoelastograFia	și	elastograFia	de	forfecare	(	shear	wave	).	
ModiFicările	Fiziologice	ale	colului	uterin	în	timpul	sarcinii	afectează	rigiditatea	acestuia	și	prin	

urmare	proprietățile	sale	elastograFice.	
Se	 consideră	 că	 în	 timpul	 sarcinii	 porțiunea	 inferioară	 a	 colului	 este	 mai	 elastică	 (moale	 )	

comparativ	cu	treimea	superioară.	
Există	 studii	 care	 susțin	 că	 o	 rigiditate	 scăzută	 (	 evaluată	 prin	 strain	 )	 la	 nivelul	 oriFiciului	

cervical	 intern,	 în	timpul	sarcinii,	se	corelează	cu	un	risc	crescut	de	naștere	prematură.	Aceste	studii	
utilizează	hărți	de	culoare	în	aprecierea	rigidității	oriFiciului	cervical	intern.	

De	 asemenea	 poate	 Fi	 utilizat	 indicele	 de	 elasticitate	 la	 nivelul	 colului	 uterin	 (	 IE	 )	 după	
formula	:	 	

E	buza	anterioară	 I E	
=---------------------------------	 	

E	buza	anterioară	+	E	buza	posterioară	
	 	
O	 altă	 soluție	 în	 evaluarea	 rigidității	 colului	 uterin	 ar	 Fi	 calcularea	 raportului	 de	 dislocare	

(	 Strain	 Rațio	 )	 între	 două	 regiuni	 de	 interes	 plasate	 la	 același	 nivel,	 la	 aceeași	 distanță	 de	 	 sonda	
endovaginală.	

O	problemă	nerezolvată	în	elastograFia	de	dislocare	este	incapacitatea	de	a	standardiza	în	mod	
obiectiv	forța	aplicată	pentru	inducerea	deformării	țesutului.	Un	senzor	de	forță	 integrat	 în	sonda	cu	
ultrasunete	reprezintă	o	opțiune	tehnică	care	trebuie	să	Fie	dezvoltată	și	testată	în	viitor.	

ElastograFia	de	forfecare	pare	să	reprezinte	o	metodă	promițătoare	pentru	evaluarea	rigidității	
cervicale,	 deoarece	 această	 metodă	 permite	 determinarea	 cantitativă	 a	 parametrilor	 de	 rigiditate	
tisulară	de	o	manieră	independentă	de	operator.	
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R14	
A	New	Concept	In	Obstetrics:		Case	Analysis	To	Help	Reducing	
Maternal	Mortality	In	Romania	
Dimitrie	Nanu1,	Gabriela	Oneaga2,	Michaela	Nanu	3	
1	UMF	Carol	Davila,	Obstetrică	-Ginecologie,	Bucureşti,	România	

2	INSMC	”Alessandrescu	–	Rusescu”	/	Maternitatea	Polizu,	Neonatologie,	Bucureşti,	România	

3	IOMC	"	Alessandrescu-Rusescu",	Endocrinologie,	Bucureşti,	România	

Abstract	 	
Maternal	mortality	in	Romania	remains	at	high	rate	compared	to	European	Union.		
On	 this	 line,	 the	 near-miss	 case	 review	 (NMCR)	 could	 be	 an	 important	 help	 in	 preventing	

maternal	 mortality.	 Romania	 maintains	 an	 important	 rate	 of	 maternal	 mortality	 through	 bleeding.	
There	are	analyzed	postpartum	hemorrhages	that	cause	maternal	mortality.					

We	believe	that	the	adherence	to	this	concept,	discussed	and	exempliFied	in	our	work,	should	
be	 introduced	 in	 the	 important	 hospitals	 or	 hospitals	 with	 major	 complications	 and	 maternal	
mortality.	

Un	nou	concept	în	obstetrică	de	analiză	a	cazurilor	grave	cu	potenţial	de	

reducere	a	mortalităţii	materne	în	România		

Rezumat	
Mortalitatea	maternă	în	România	se	menţine	la	rate	ridicate	faţă	de	Uniunea	Europeană.		
În	acest	sens	NMCR	(near-miss	case	review)	ar	putea	să	Fie	un	ajutor	important	în	prevenirea	

unor	cauze	de	mortalitate	maternă.	
România	 îşi	menţine	o	rată	 importantă	a	mortalitaţii	materne	prin	hemoragie.	Sunt	analizate	

hemoragiile	post-partum	care	sunt	răspunzatoare	de	mortalitate	maternă.	
Considerăm	că	aderarea	la	acest	concept,	dezbătut	şi	exempliFicat	în	lucrarea	noastră	trebuie	să	

se	facă	în	spitalele	de	referinţă	sau	în	spitale	cu	potential	de	apariţie	a	unor	complicaţii	majore	şi	chiar	
mortalitate	maternă.	
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R15	
Etiology	Of	Spontaneous	Abortion	And	Preterm	Birth:	Are	There	
Implications	Of	The	Immunotolerance?	
Navolan	Dan1,	Vladareanu	Simona2,	Ciohat	Ioana3,	Vladareanu	Radu2,	Suciu	Nicolae2,	
Nemescu	Dragos4,	Craina	Marius1,	Terness	Peter5	
1	-	Department	of	Obstetrics-Gynecology	and	Neronatology,	Victor	Babes	University	of	Timisoara,	

Romania	

2	-	Department	of	Obstetrics-Gynecology	and	Neronatology,,	Carol	Davila	University	of	Bucharest,	

Romania	

3	-	City	Emergency	Hospital	of	Timisoara,	Romania	

4	-Department	of	Obstetrics-Gynecology	and	Neronatology,,	Gr.	T.	Popa	University	of	Iasi,	Romania	

5	-	Department	of	Immunology	Ruperto-Carola	University	of	Heidelberg,	Germany.	

Abstract	
Pregnancy	 is	 a	 particular	 immunologic	 situation	 in	 which	 "non-self"	 fetal	 antigens	 are	

tolerated	 by	 a	 host	 -	 the	 pregnant	woman	 -	without	 rejection.	Many	mechanisms	were	 proposed	 to	
explain	this	particular	situation.	Spontaneous	abortion	and	preterm	birth	are	deFined	as	the	expulsion	
of	 the	 fetus	 before	 term:	 spontaneous	 abortion	 before	 22/24	 weeks	 of	 pregnancy	 (wop)	 whereas	
preterm	 birth	 between	 22/24	 and	 37	 wop.	 Because	 recent	 studies	 showed	 that	 in	
particular	 situations	 spontaneous	 abortion	 and	 preterm	 birth	 could	 be	 considered	 similar	 to	 a	
rejection	process,	it	is	expected	that	immunotolerance	mechanisms	that	are	efFicient	in	transplantation	
and	 autoimmune	 diseases	 could	 be	 efFicient	 in	 pregnancy,	 too.	 Furthermore,	 the	 failure	 of	
immunotolerance	mechanisms	could	be	associated	with	spontaneous	abortion	and	preterm	birth.	We	
present	 herein	 a	 hypothesis	 that	 the	 immunotolerance	 mechanism	 determined	 by	 anti-
immunoglobulin	 antibodies	 could	 be	 involved	 in	 the	 etiology	 of	 spontaneous	 abortion	 and	 preterm	
birth.	Our	results	open	the	door	for	new	research	in	the	Field	of	etiology	and	treatment	of	spontaneous	
abortion	and	preterm	birth.		

Etiologia	avortului	spontan	si	a	nasterii	premature:	exista	implicatii	ale	

tolerantei	imune?	
		

Rezumat	
Sarcina	este	o	stare	imunologica	particulara	in	care	antigene	fetale	partial	straine	sunt	tolerate	

de	o	gazda	–	gravida,	fara	a	aparea	fenomene	de	rejet.	Mai	multe	mecanisme	de	imunotoleranta	au	fost	
facute	 responsabile	 de	 aceasta	 situatie	 particulara.	 Avortul	 spontan	 si	 nasterea	 prematura	 sunt	
tulburari	 de	 durata	 a	 sarcinii:	 avortul	 spontan	 Fiind	 eliminarea	 produsului	 de	 conceptie	 inainte	 de	
22/24	 de	 saptamani	 gestationale	 in	 timp	 ce	 nasterea	 prematura	 intre	 22/24-37	 saptamani	
gestationale.	 Deoarece	 studii	 recente	 au	 aratat	 ca	 in	 anumite	 situatii	 avortul	 spontan	 si	 nasterea	
prematura	 pot	 Fi	 asimilate	 unui	 rejet	 materno-fetal	 este	 de	 asteptat	 ca	 anumite	 mecanisme	 de	
imunotoleranta	eFiciente	in	transplant	si	bolile	autoimune	sa	Fie	eFiciente	si	in	mentinerea	sarcinii	iar	
incapacitatea	acestora	de	a-si	exercita	rolul	ar	putea	Fi	asociate	avortului	spontan	si	nasterii	premature.	
In	prezentarea	noastra	(studiu	original)	analizam	modul	prin	care	deFiciente	in	imunotoleranta	indusa	
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de	 anticorpii	 atiimunoglobulinici	 ar	 putea	 Fi	 implicate	 in	 etiologia	 avortului	 spontan	 si	 a	 nasterii	
premature	si	aducem	argumente	in	aceste	sens.	Rezultatele	noastre	deschid	perspective	noi	in	studiul	
etiologiei	si	tratamentului	avortului	spontan	si	al	nasterii	premature.		

R16	
Factori	 socio-culturali	 ce	 inbluentează	 alegerea	 modului	 de	
naștere	în	societatea	contemporană	
Nemescu	D	[1,2],	Costăchescu	G	[1],	Onofriescu	M	[1,2]	
1	-Universitatea	de	Medicină	și	Farmacie	“Gr.T.Popa”	Iași,	Departamentul	de	Obstetrica	Ginecologie,	Iași,	

Romania	

2	-	Spitalul	Clinic	de	Obstetrică	și	Ginecologie	“Cuza	Voda”,	Clinica	I,	Iași,	Romania	

		

	 Nașterea	 prin	 cezariană	 are	 o	 incidență	 în	 continuă	 creștere	 în	 toate	 regiunile	 lumii.	 Acest	
trend	se	datorează	unor	factori	sociali,	economici	și	culturali.	Opinia	femeilor	este	de	cele	mai	multe	ori	
un	factor	decisiv	în	alegerea	modalității	de	naștere..	
Obiective.	Studiul	a	urmărit	investigarea	factorilor	culturali,	a	mediilor	de	informare	utilizate	de	femei	
pentru	alegerea	modalității	de	naștere.	
	 Material	 și	 metodă:	 Este	 un	 studiu	 prospectiv	 realizat	 timp	 de	 4	 luni	 în	 Spitalul	 Clinic	 de	
Obstetrică	și	Ginecologie	”Cuza	Vodă”	Iași	prin	utilizarea	unor	chestionare,	validate	de	Alliance	Scale,	
distribuite	la	469	de	lehuze	în	primele	3	zile	după	naștere.	
Rezultate.	Studiul	a	 identiFicat	patru	grupe:	primipare	cu	naștere	naturală	(n=78)	sau	prin	cezariană	
(n=178)	și	multipare	cu	naștere	naturală	(n=102)	sau	prin	cezariană	(n=111).	
	 Studiile	 universitare	 sunt	 majoritare	 la	 femeile	 ce	 au	 născut	 prin	 cezariană,	 în	 timp	 ce	 la	
femeile	ce	au	născut	pe	cale	naturală	predomină	studiile	liceale	sau	primare.	Frica	reprezintă	un	factor	
important	de	decizie	 în	alegerea	modului	de	naștere.	Femeile	care	au	născut	prin	cezariană,	au	avut	
diverse	 surse	 de	 informare	 ca:	 familia,	 prietene	 care	 au	 deja	 copii,	 televizorul,	 internetul,	 cărțile	 de	
popularizare	a	sarcinii,	medicul	care	le-a	urmărit	sarcina,	personal	medical	cu	care	au	intrat	în	contact.	
	 Acestea	 au	 luat	 în	 considerare,	 în	 special	 părerea	 familiei,	 a	 prietenelor	 care	 au	 deja	 copii.	
Costurile	 necesare	 unei	 nașteri,	 comportamentul	 personalului	 din	 spital,	 condițiile	 de	 cazare	 nu	 au	
inFluențat	alegerea	modului	de	naștere.	
	 Concluzii.	 Se	 evidențiază	necesitatea	 implicării	mai	 active	 a	 cadrelor	medicale	 în	 consilierea,	
informarea	cat	mai	completă	a	viitoarelor	mame.	
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R17	
Correlation	Of	Ultrasound	Examination	With	Placental	Lesions	-	
Clinical	And	Forensic	Importance	Of	Placental	Histology	
Novac	Liliana,	Niculescu	Mihaela,	Dijmarescu	Lorena,	Manolea	Magda,	Tudorache	
Stefania,	Vrabie	Sidonia,	Iliescu	Dominic	
University	of	Medicine	and	Pharmacy	of	Craiova,	Department	of	Obstetrics	and	Gynecology,	Craiova,	

Romania	

Abstract	
Introduction:	 Obstetricians,	 anesthetists	 and	 neonatologists	 are	 frequently	 accused	 of	

malpractice	in	an	unfavorable	ending	pregnancy.	The	placental	histopathological	examination	provides	
important	 informations	 for	 the	 obstetrician,	 neonatologist,	 pediatrician	 and	 the	 family.	 Certain	
placental	lesions	with	clinical	consequences	are	noticed	on	the	histopathological	examination,	but	are	
quite	difFicult	to	be	seen	on	ultrasound,	especially	recent	ones.		

Materials	and	method:	From	a	total	of	2398	births	in	2016,	the	histopathological	examination	
was	done	in	41.8%.	From	these,	only	32.5%	of	the	cases	were	ultrasound	monitored	during	pregnancy,	
following	the	fetal	biometry,	placental	ultrasound	aspects,	umbilical	cord	insertion.	Doppler	evaluation	
was	obtained	using	 the	 standard	 techniques.	The	placental	histopathological	 examination	was	made	
according	to	3	clinical	and	ultrasound	criteria:	maternal,	fetal/neonatal	and	placental.	

Results:	 Abnormal	 placental	 histopathological	 aspects	were	 classiFied	 into	 acute	 and	 chronic	
lesions.	The	most	frequent	acute	lesions	were:	villous	edema,	intravillous	hemorrhage,	retroplacental	
hemorrhage.	Regarding	the	chronic	ones	we	noticed:	intervillous	or	subchorial	thrombi	in	>5%	of	the	
placental	parenchyma,	intravillous	or	perivillous	Fibrin	deposition,	villous	hypoplasia,	increased	areas	
of	infarction,	fetal	thrombotic	vasculopathy.	From	the	32.5%	of	the	ultrasound	monitored	cases,	11.4%	
had	 an	 abnormal	 Doppler	 velocimetry	which	 correlated	 to	 the	 placental	 pathology	 in	 68.4%	 of	 the	
cases.		

Conclusions:	In	an	unfavorable	ending	of	a	pregnancy	case,	placental	pathology	may	be	helpful	
in	judging	an	eventual	malpractice	case.	The	type	and	signiFication	of	the	placental	lesions	determines	
the	 way	 how	 the	 placental	 pathology	 may	 be	 helpful	 in	 understanding	 antenatal	 and	 perinatal	
unfavorable	events.		

Corelarea	examenului	ecograbic	cu	leziunile	placentare	-	importanța	clinică	și	

medico-legală	a	histologiei	placentare	

Rezumat	
Introducere:	 Obstetricienii,	 anesteziștii	 și	 neonatologii	 sunt	 acuzați	 frecvent	 de	malpraxis	 în	

cazul	unui	Final	nefast	al	sarcinii.	Examinarea	anatomopatologică	a	placentei	oferă	informații	valoroase	
obstetricianului,	 neonatologului,	 pediatrului	 și	 familiei.	 Anumite	 leziuni	 placentare	 cu	 consecințe	
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clinice	sunt	evidente	 la	examenul	histologic	placentar,	dar	sunt	greu	de	observat	ecograFic,	 în	special	
leziunile	recente.	

Material	și	metodă:	La	un	total	de	nașteri	de	2398	în	anul	2016,	am	avut	o	rată	de	examinare	
histologică	 placentară	 de	 41,8%.	 Dintre	 acestea,	 doar	 32,5%	 din	 cazuri	 au	 avut	 o	 monitorizare	
ecograFică	 pe	 parcursul	 sarcinii,	 urmărind	 biometria	 fetală,	 aspectul	 ecograFic	 al	 placentei,	 inserția	
cordonului	 ombilical.	 Evaluarea	 Doppler	 a	 fost	 obținută	 utilizând	 tehnicile	 standard.	 Examinarea	
histologică	 placentară	 a	 fost	 efectuată	 în	 funcție	 de	 3	 criterii	 clinice	 si	 ecograFice:	 materne,	 fetale/
neonatale	și	placentare.		

Rezultate:	 Aspectele	 histologice	 placentare	 anormale	 au	 fost	 clasiFicate	 ca	 leziuni	 acute	 şi	
cronice.	Cele	mai	frecvente	leziuni	acute	au	fost	edemul	viols	acut,	hemoragia	intraviloasă	și	hemoragia	
retroplacentară	acută.	Leziuni	cronice	detectate	:trombi	interviloși/subcorionici	care	cuprind	>	5%	din	
parenchimul	 placentei,	 depunere	 masivă	 de	 Fibrinoid	 perivilos,	 hipoplazie	 viloasa	 distală,	 infarct	
masiv/multiplu,	vasculopatie	trombotică	fetală.	Din	procentul	de	32,5%	cazuri	monitorizate	ecograFic,	
11,4%	au	prezentat	o	velocimetrie	Doppler	anormală	care	s-a	corelat	cu	patologia		placentară	ȋn	68,4%	
din	cazuri.	

Concluzii:	Atunci	când	o	sarcină	se	Finalizează	nefavorabil,	patologia	placentară	poate	Fi	utilă	în	
judecarea	 litigiului	 de	 eventual	 malpraxis.Tipul	 și	 semniFicația	 leziunilor	 placentare	 determină	
modulîn	 care	 patologia	 placentară	 poate	 Fi	 de	 ajutor	 în	 înțelegerea	 evenimentelor	 nefavorabile	
antenatale	și	perinatale.	

R18	
Short	Term	Outcome	Of	The	Early	Term	Neonate	–	Case-Control	
Study	
Ognean	Maria	Livia1,	Marian	Codru2,	Oana	Boantă1,	Radu	Chicea2		
1	Clinical	County	Emergency	Hospital,	Neonatology	Department,	Faculty	of	Medicine,	University	Lucian	

Blaga,	Sibiu,	Romania	

2	 Clinical	 County	 Emergency	 Hospital,	 Obstetrics	 and	 Gynecology	 Department,	 Faculty	 of	 Medicine,	

University	Lucian	Blaga,	Sibiu,	Romania	

Abstract	
The	rate	of	early	term	deliveries	has	increased	due	to	recent	demographic	changes.	
Aim:	Evaluation	of	the	short	term	outcome	of	early	term	neonates.	
Material	and	metods:	The	retrospective	study	has	evaluated	 the	short	 term	outcome	of	early	

term	neonates	delivered	between	 January	1,	2016	and	December	31,	2016	as	compared	 to	 full	 term	
neonates.	For	aech	early	term	newborn	a	full	term	infant	with	birth	weight	±	100	g	was	identiFied	in	
the	database.	Statistical	analysis	was	performed	using	SPSS	10.0	for	Windows	for	a	p	value	<0.05	(95%	
CI)	
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Results:	The	rate	of	early	term	delivery	was	22.98%	(649	neonates	of	2925	births),	deliveries	
at	 37	 weeks	 representing	 6.05%.	 Compared	 to	 full	 term	 newborns,	 those	 born	 early	 term	 had	 a	
signiFicantly	 lower	Apgar	score	at	1	minute	(p	0.001),	 increased	physiological	weight	 loss	(p<0.001),	
increased	 incidence	 of	 intense	 jaundice	 needing	 phototherapy	 (p<0.001;	 OR	 1.44),	 lower	 levels	 of	
hemoglobin	 (p	 0.034),	 reduced	 rate	 of	 breastfeeding	 at	 discharge	 (p	 0.001),	 and	 prolonged	
hospitalization	length	(p	0.050).	Although	early	term	infants	needed	more	often	resuscitation	at	birth,	
presented	more	often	neonatal	 respiratory	distress	 syndrome,	persistent	 fetal	 circulation,	 anemia	at	
birth,	and	needed	more	often	hospitalization	in	the	intensive	neonatal	care	unit,	the	differencies	were	
not	statistically	signiFicant.	

Conclusions:	 Early	 term	newborn	 is	 representing	 an	 important	 category	 of	 neonates,	with	 a	
more	often	complicated	perinatal	course	compared	to	full	term	neonates.	

Key-words:	early	term	newborn,	full	term	newborn,	outcome	

Prognosticul	pe	termen	scurt	al	nou-născutului	la	termen	precoce	–	studiu	caz-

control	

Rezumat	
În	 condiţiile	 schimbărilor	 demograFice	 din	 ultimii	 ani	 a	 crescut	 rata	 naşterilor	 la	 termen	

precoce.	
Scop:	Evaluarea	prognosticului	pe	termen	scurt	al	nou-născuţilor	la	termen	precoce.	
Material	 şi	 metodă:	 Studiul	 retrospectiv	 a	 evaluat	 prognosticul	 pe	 termen	 scurt	 al	 nou-

născuţilor	la	termen	precoce	născuţi	în	perioada	1	ianuarie	2016	-	31	decembrie	2016	prin	comparaţie	
cu	cel	al	nou-născuţilor	la	termen	deplin.	Pentru	Fiecare	nou-născut	la	termen	precoce	a	fost	identiFicat	
în	baza	de	date	un	nou-născut	la	termen	deplin	cu	greutate	la	naştere	±	100	g.	Analiza	statistică	a	fost	
efectuată	cu	ajutorul	SPSS	10.0	for	Windows	pentru	p<0,05	(CI	95%).	

Rezultate:	Rata	naşterii	la	termen	precoce	a	fost	de	22,98%	(649	din	2925	naşteri),	naşterile	la	
37	 de	 săptămâni	 reprezentând	6,05%.	 Comparativ	 cu	 nou-născuţii	 la	 termen	deplin,	 nou-născuţii	 la	
termen	precoce	au	prezentat	scor	Apgar	la	1	minut	semniFicativ	mai	mic	(p	0,001),	scădere	Fiziologică	
în	greutate	mai	accentuată	(p<0,001),	 incidenţă	crescută	a	 icterului	accentuat	necesitând	 fototerapie	
(p<0,001;	OR	1,44),	nivele	mai	reduse	ale	hemoglobinei	(p	0,034),	rată	redusă	de	alăptare	la	externare	
(p	0,001)	şi	durată	prelungită	de	spitalizare	(p	0,050).	Deşi	nou-născuţii	la	termen	precoce	au	avut	mai	
des	 nevoie	 de	 reanimare	 la	 naştere,	 au	 prezentat	 mai	 frecvent	 detresă	 respiratorie	 neonatală,	
persistenţa	circulaţiei	fetale,	anemie	la	naştere	şi	nevoie	de	spitalizare	în	terapia	intensivă	neonatală,	
diferenţele	nu	au	fost	nesemniFicative.	

Concluzii:	Nou-născutul	la	termen	precoce	reprezintă	o	categorie	importantă	de	nou-născuţi	cu	
complicaţii	perinatale	mai	frecvente	decât	nou-născutul	la	termen	matur.	

Cuvinte-cheie:	nou-născut	la	termen	precoce,	nou-născut	matur,	prognostic	
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R19	
Monitoring	Criteria	For	Diabetic	Pregnant	Patients	
D.	Ona,	D.	Muresan,	R.	Micu	
University	of	Medicine	and	Pharmacy	“Iuliu	Hatieganu”	Cluj-Napoca	

Gynecology	Clinic,	Clinical	Emergency	Hospital	Cluj	Napoca	

Abstract	
Nowadays,	 we	 are	 witnessing	 increasing	 morbidity	 and	 mortality	 rates	 due	 to	 metabolic	

diseases	complications.	Pregnant	women	with	diabetes	must	be	carefully	followed	in	order	to	reduce	
the	incidence	of	maternal	and	fetal	complications.		

The	First	step	is	to	identify	the	risk	factors	followed	by	a	reliable	population	screening	method.	
This	screening	method	may	be	the	test	for	blood	sugar	at	fasting	and		at	one	hour	after	the	ingestion	of	
50g	of	glucose.	Pregnant	women	with	blood	sugar	values	higher	than	140	mg/dl	will	be	tested	using	
the	classical	glucose	tolerance	test,	and	the	therapy	will	be	decided	according	to	the	results.		

During	the	follow	up,	the	clinician	must	pay	attention	to	the	effect	of	diabetes	over	pregnancy,	
delivery	and	the	effect	of	pregnancy	over	diabetes.	An	accurate	monitoring	of	diabetic	pregnancies	has	
a	great	 interest	 in	modern	obstetrics	and	 in	order	 to	achieve	 the	best	outcomes	a	 team	of	 specialist	
doctors	is	recommended.	

Criterii	de	monitorizare	a	sarcinii	la	pacientele	diabetice	

Rezumat		
Asistam	 in	 prezent	 la	 o	 crestere	 a	 morbiditatii	 si	 mortalitatii	 prin	 complicatiile	 bolilor	

metabolice.	Un	rol	important	in	patologia	obstetricala	revine	urmaririi	corecte	a	pacientelor	cu	diabet	
zaharat	 pentru	 reducerea	 incidentei	 complicatiilor	materno-fetale.	 Un	 prim	pas	 consta	 in	 selectarea	
gravidelor	 prin	 identiFicarea	 factorilor	 de	 risc,	 urmat	 de	 o	metoda	 utila	 in	 screeningul	 populational,	
reprezentata	de	un	test	de	determinare	a	glicemiei	a	 jeun	si	 la	o	ora	dupa	 ingerarea	de	50g	glucoza.	
Gravidele	cu	valori	ale	glicemiei	peste	140mg/dl	vor	Fi	supuse	unui	test	de	toleranta	la	glucoza,	urmand	
ca	in	functie	de	rezultat	sa	Fie	luata	si	atitudinea	terapeutica.	

In	urmarirea	gravidelor	cu	diabet	trebuie	tinut	cont	de	efectele	diabetului	asupra	sarcinii	si	a	
sarcinii	 asupra	 diabetului,	 iar,	 ca	 rezultatele	 sa	 Fie	 optime,	 e	 nevoie	 de	 o	 echipa	 pludisciplinara.	 In	
conditiile	medico-sociale	de	azi,	monitorizarea	corecta	a	sarcinilor	la	gravidele	diabetice	reprezinta	un	
interes	major	al	practicii	obstetricale.	
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R20	
Cryopreservation	Of	Embryos	And	Neonatal	Outcome	After	The	
Use	Of	The	Techniques	Of	Assisted	Human	Reproduction	
Mircea	Onofriescu*,	Adina	Tănase*,	A.	Luca*,	Marina	Butnaru**,	Andreea	Luca**	
*First	Department	Obstetrics	and	Gynecology,	University	of	Medicine	“Gr.T.	Popa”	Iași.	

**	Omini	Clinic	Fertility	Center	Iași	

Abstract	
Cryopreservation	 of	 embryos	 has	 for	 many	 years	 been	 a	 well-established	 part	 of	 assisted	

reproduction	 technology	 (ART)	 with	 increasing	 delivery	 rates	 as	 reported	 by	 European	 and	 US	
registries.	 The	 pregnancy	 and	 live	 birth	 rates	 after	 cryopreservation	 have	 increased	 and	 are	 now	
described	to	be	close	to	or	even	higher	compared	with	fresh	cycles.	In	addition,	both	the	increasing	use	
of	single-embryo	transfer	and	the	introduction	of	more	effective	cryopreservation	techniques,	such	as	
vitriFication,	have	made	more	embryos	available	for	freezing	and	increased	the	use	of	cryopreservation	
of	 human	 embryos.	Many	 studies	 have	 shown	 a	 similar	 or	 even	 better	 outcome	 for	 singletons	 after	
cryopreservation	 compared	 with	 singletons	 conceived	 after	 fresh	 cycles,	 while	 compared	 with	
singletons	 from	 spontaneous	 conception,	 the	 outcome	has	 been	 less	 good.	However,	 recently	 higher	
rates	 of	 newborns	 being	 large	 for	 gestational	 age	 (LGA)	 and	 macrosomic	 (birthweight	 ≥4500	 g)	
compared	with	 both	 singletons	 from	 fresh	 cycles	 and	 singletons	 from	 spontaneous	 conception	have	
been	described.	When	stratifying	for	sex,	we	found	that	although	both	boys	and	girls	conceived	after	
frozen	embryo	transfer	had	a	higher	risk	of	LGA	compared	with	children	conceived	after	fresh	embryo	
transfer,	the	risk	for	boys	was	signiFicantly	higher.	Singletons	born	after	frozen	embryo	transfer	have	a	
lower	rate	of	 low	birth	weight	and	preterm	birth	compared	with	singletons	born	after	 fresh	IVF	and	
ICSI.	

Crioconservarea	embrionilor	și	prognosticul	neonatal	după	utilizarea	tehnicilor	

de	reproducere	umană	asistată	

Rezumat	
Crioconservarea	 embrionilor	 este	 folosită	 cu	 rezultate	 foarte	 bune	 în	 reproducerea	 umană	

asistată	 și	 rata	 de	 sarcini	 după	 transfer	 de	 embrioi	 congelați	 este	 în	 creștere	 comparativ	 cu	 rata	 de	
sarcini	după	transferul	de	embrioni	după	stimulare	ovariana	controlată	în	cadrul	FIV/ICSI.	Utilizarea	
de	transfer	unic	de	embrioni,	perfecționarea	tehnicilor	de	crioconservare	prin	introducerea	vitriFicării,	
permit	obținerea	de	mai	mulți	embrioni	de	calitate	congelați.	Prognosticul	fetal	și	neonatal	este	foarte	
bun	după	transferul	de	embrioni	congelați	comparativ	cu	transferul	de	embrioni	necongelați.	Studiile	
recente	au	evidențiat	prezența	unui	număr	mai	mare	de	feți	mari	pentru	vârsta	gestațională	și	de	feți	
macrosomi	 (greutate	 la	 naștere	 ≥4500	 g)	 comparativ	 cu	 feții	 obținuți	 fără	 utilizarea	 de	 tehnici	 de	
reproducere	 umană	 asistată	 sau	 prin	 transferul	 de	 embrioni	 care	 nu	 au	 fost	 congelați	 și	 au	 fost	
transferați	imediat	după	stimularea	ovariană	controlată.	Urmărind	sexul	copiilor	s-a	constatat	că	atât	
băieții	 cât	 și	 fetele	 născuți	 după	 transfer	 de	 embrioni	 congelați	 au	 greutăți	 mai	 mari	 la	 nașteri,	
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procentul	de	macrosomia	este	mai	mare	mai	ales	pentru	feții	de	sex	masculin.	Feții	unici	obținuți	prin	
transfer	 de	 embrioni	 congelați	 au	 o	 rată	 mai	 scăzută	 de	 greutate	 mică	 la	 naștere	 și	 de	 naștere	
prematură	decât	feții	obținuți	prin	transfer	de	embrioni	necongelați.	Subliniem	necesitatea	extinderii	
tehnicilor	de	crioconservare	in	România.	

R21	
Congenital	 Gastrointestinal	 System	 Abnormalities;	 a	 Tertiary	
Center	Experience	
Gokcen	Orgul1,	Tutku	Soyer2,	Murat	Yurdakok3	and	M.Sinan	Beksac1	
1Hacettepe	 University	 Medical	 Faculty,	 Division	 of	 Perinatalogy,	 Department	 of	 Obstetrics	 and	

Gynecology,	Ankara,	Turkey		
2Hacettepe	University	Faculty	of	Medicine	Department	of	Pediatric	Surgery,	Ankara,	Turkey	
3Hacettepe	University	Faculty	of	Medicine	Department	of	Child	Health	and	Diseases,	Neonatology	Unit,	

Ankara,	Turkey		

																													Aim:	 To	 analyse	 pre-	 and	 postnatally	 diagnosed	 gastrointestinal	 system	 (GIS)	
anomalies	in	Hacettepe	University	Hospital.	
																												Method:	 There	 were	 34	 prenatal	 and	 22	 postnatal	 diagnoses	 of	 GIS	 abnormalities.	
Cases	were	divided	into	Five	groups	by	the	obstruction	level	(A.	Esophagus,	B.	Stomach	and	proximal	
duodenum,	C.	Small	intestine,	D.	Colon	and	anus,	E.	Multiple	obstructions).	
																													Results:	 Prenatal	 detection	 rate	 was	 60.7%.	 Associated	 structural	 and	 chromosomal	
abnormality	rates	were	21.4%	and	5.4%,	respectively.	Twelve	neonates	died	within	the	First	day.	The	
remaining	 43	patients	were	 operated	 at	 different	 times.	 The	mean	 time	 for	 surgery	was	 4.5	 days	
after	birth.	Twelve	postoperative	deaths	were	recorded,	and	one	patient	died	at	2	years	old.	Totally	
31	 of	 56	 (55.4%)	babies	with	GIS	 abnormality	were	 alive	 during	 the	 study	 interval.	 The	prenatal	
diagnosis	 rate	 was	 57.2%,	 85.8%,	 75%,	 25%	 and	 80%	 in	 groups	 A	 to	 E,	 respectively.	 The	 birth	
weight	increased	signiFicantly	in	groups	A	to	D.	
																													Conclusion:	 Prenatal	 detection	 of	 GIS	 abnormalities	 is	 easier	 if	 obstruction	 occurs	 at	
duodenum	and	small	intestine.	
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R22	
Progesterone	Resistance	In	Preterm	Birth	And	Late	Miscarriage	
Prevention	
Manuela	Russu	
Clinica	de	Obstetrică	–	Ginecologie	“Dr	I	Cantacuzino”	

UMF	“Carol	Davila”,	Bucureşti	

Abstract	
Progesterone	 resistance	 (PRe)	 identiFied	only	 in	women	and	 female	primates	 is	discussed	as	

the	reduction/answer	of	different	trigger	tissues	to	bio-disponible	progesterone	(P4),	event	described	
by	recent	studies	on	therapeutic	failure.		

P4	has	a	central	role	in	pregnancy	maintenance,	uterine	relaxation,	cervical	continence,	and	PR	
may	 be	 the	 cause	 of	 P4	 failure	 in	 late	 miscarriage/preterm	 birth(PTB).	 Progesterone	 decreases	
myometrial	 responsiveness	 by	 inhibiting	 estrogen	 receptor-α	 expression,	 and	 its	 byproducts	
competitively	bind	to	oxytocin	receptors	and	decrease	oxytocin-induced	contractility.	

P4	effects	gene	transcription	via	activation	of	 its	multiple	-	nuclear	[PR-A,	PR-B,	controverted	
PR-C	 (genomic	 mechanism)]	 and	 membrane	 [RPm,	 a,	 b,	 g	 (non-	 genomic	 mechanism)]	 receptors	
isoforms.		

PRs	 activity	 is	 regulated	 by	 the	 interaction	with	 speciFic	 factors	 of	 cell	 transcription	 and	 by	
protein	 co-regulators,	which	are	activating/depressing	 transcription	via	 the	 interaction	with	general	
transcriptional	 apparatus,	 as	 well	 through	 the	 post-translational	 changes	 which	 are	 dynamical	
answering	to	 inFlammatory	signals	 from	the	deciduas,	myometrial	cells,	and	cervical	stroma	 in	cases	
with	PTB/late	miscarriage	

Progesterone-responsive	 genes	 are	 suppressed	 by	 PR-A,	 but	 activated	 by	 PR-B.In	 PTB	
prevention	P4	plays	a	central	 role	 in	PR-A/PR-B	ratio:	 functional	P4	withdrawal	 increases	PR-A,	and	
decreases	PR-B,	by	the	increase	of	the	rate	of	its	degradation.	

The	 most	 recent	 hypothesis	 on	 PTB	 are	 discussing	 the	 activating	 role	 of	 inFlammation-	
interleukin-1β	 and	 lipopolysaccharide	 in	 the	 process	 of	 “P4	 withdrawal”,	 and	 the	 disappearance	 of	
myometrial	“quietsence”,	with	PR-A	stability	vs	PR-B	from	myometrial	cells,	inducing		the	labor,	as	well	
as	the	decidua’s	 intervention	as	a	mediator	of	P4	effects	 in	mammalian	species	 lacking	progesterone	
withdrawal.	

This	study	examined	the	control	of	PR-A	abundance	and	transrepressive	activity	in	myometrial	
cells	 and	 the	 role	 of	 the	 inFlammatory	 stimuli	 in	 the	 form	 of	 interleukin-1β	 (IL-1β)	 and	
lipopolysaccharide	(LPS)	in	these	processes.	We	found	that	abundance	of	PR-A	was	markedly	increased	
by	 progesterone	 and	 by	 exposure	 to	 IL-1β	 and	 LPS	 via	 posttranslational	 mechanisms	 involving	
increased	PR-A	protein	stability.	In	contrast,	progesterone	decreased	abundance	of	PR-B	by	increasing	
its	rate	of	degradation.	Together,	progesterone	and	proinFlammatory	stimuli	induced	a	PR-A-dominant	
state	 in	myometrial	 cells	 similar	 to	 that	observed	 in	 term	 laboring	myometrium.	 IL-1β	and	LPS	also	
increased	the	capacity	for	PR-A	to	inhibit	the	transcriptional	activity	of	PR-B.	Taken	together,	our	data	
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suggest	 that	proinFlammatory	stimuli	 increase	the	steady-state	 levels	of	PR-A	and	 its	 transrepressive	
activity	 in	 myometrial	 cells	 and	 support	 the	 hypothesis	 that	 tissue-level	 inFlammation	 triggers	
parturition	by	inducing	PR-A-mediated	functional	progesterone	withdrawal.	

Rezistenţa	la	progesteron	în	prevenţia	avortului	tardiv	şi	naşterii	premature	

Rezumat	
Rezistenţa	la	progesteron	(ReP)	este	deFinită	ca	scăderea	sensibilităţii/răspunsului	ţesuturilor	

ţintă	la	progesteronul	(P4)	biodisponibil.		
P4	are	rol	central	în	menţinerea	sarcinii,	a	relaxării	uterine,	contenţiei	cervicale,	iar	ReP	poate	

Fi	 cauza	 eşecului	 terapeutic	 al	 P4	 în	 avortul	 tardiv,	 naşterea	 prematură(NP).	 	 P4	 scade	 răspunsul	
miometrial	 prin	 inhibarea	 expresiei	 receptorului	 estrogenic	 şi	 legarea	 competitivă	 la	 receptorii	 de	
ocitocină	şi	prin	scăderea	contractilităţii	ocitocin-induse	

P4	 inFluenţează	 transcripţia	 genică	 prin	 activarea	multiplelor	 isoforme	 de	 receptori	 nucleari	
[RP-A,	 RP-B,	 controversatul	 RP-C	 (mecanism	 genomic)]	 şi	 de	 membrană	 [RPm,	 isoformele	 a,	 b,	 g	
(mecanism	non-	genomic)].		

Activitatea	RP	este	reglată	prin	interacţiunea	cu	factorii	speciFici	de	transcripţie	celulară	şi	de	
co-reglatori	 proteici	 ce	 activează/reprimă	 transcripţia	 via	 interacţiunea	 cu	 aparatul	 general	
transcripţional,	ca	şi	de	modiFicările	post-translaţionale	ce	răspund	dinamic	la	semnale	inFlamatorii	din	
deciduă,		celulele	miometriale	şi	stroma	cervicală	ale	femeilor	cu	avort	tardiv/NP.	

Genele	P4	responsive	sunt	suprimate	de	RP-A,	şi	activate	de	RP-B.	 In	prevenţia	NP	P4	are	rol	
deosebit	 în	 raportul	 RP-A	 şi	 RP-B:	 “prăbuşirea”	 P4	 creşte	 RP-A,	 scade	 RP-B	 prin	 creşterea	 ratei	
degradării	lor.		

Cele	mai	 recente	 ipoteze	 asupra	 NP	 discută	 rolul	 stimulativ	 al	 inFlamaţiei	 –interleukin-1β	 şi	
lipopolizaharidele,	în	“prăbuşirea	progesteronului”,	dispariţia	“liniştii”	miometriale,	cu	stabilizarea	RP-
A	 în	 dauna	 RP-B	 din	 celulele	 miometriale,	 creînd	 un	 mediu	 propice	 travaliului,	 ca	 şi	 intervenţia	
deciduei	ca	mediator	al	acţiunilor	P4	la	mamiferele	lipsite	de	“prăbuşirea	progesteronului”	

RP-A	reprimă	activitatea	RP-B,	iar	descoperirea	unui		domeniu	inhibitor	în	RP-A	ce	este	mascat	
de	RP-B	sugerează	că	cele	2	 isoforme	pot	reacţiona	cu	diferite	proteine	celulare	şi	că	un	subgrup	de	
acţiuni	reproductive	ale	P4	sunt	mediate	de	RP-B.	Dacă	RP-B	sunt	dominanţi	în	miocite	există	“linişte”	
miometrială	prin	acţiunile	antiinFlamatorii	RP-B	mediate	şi	 travaliul	apare	cînd	creşte	RP-A	şi	 inhibă	
acţiunile	 anti-inFlamatorii	 ale	 RP-B	 şi	 stimulează	 expresia	 genelor	 pro-inFlamatorii	 în	 răspunsul	 la	
“prăbuşirea”P4.	

Mecanismele	descrise	recent	implică	defectul	RP,	schimbarea	co-reglatorilor	RP	şi	ai	ERα/ERβ,	
iar	datele	noi	relaţionează	şi	cu	fenotipul	genetic	11q.22.1.		
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R23	
Management	Of	Late	Onset	Small	For	Gestational	Age	Fetuses	
Anca	A.	Simionescu	
Universitatea	de	Medicina	si	Farmacie	Carol	Davila,	Bucuresti		

Spitalul	clinic	Filantropia,	Bucuresti	

Abstract	 	
Small	 for	 gestational	 age	 (SGA)	 fetuses	 (<	 10	 percentiles)	 who	 have	 intrauterine	 growth	

restriction	 (IUGR)	have	a	high	 risk	of	neonatal	mortality	and	morbidity,	 including	cognitive	distress,	
neuromotor,	 	 developmental	 ,	 behavior	 deFicits,	 in	 relation	 to	 gestational	 age	 and	 birth	 weight.	
Screening	and	management	of	early	IUGR		(prior	to	32	weeks)	that	will	implicitly	weighing	less	than	10	
percentiles	 are	 standardized,	 based	 on	 ultrasound	 measurements,	 biochemistry,	 maternal	
characteristics	and	medical	and	obstetrical	history.Small	 for	gestational	age	 fetuses	after	32	weeks	 -	
either	ultrasound	or	clinically,	require	conFirmation	or	exclusion	of	the	intrauterine	growth	restriction	
or	constitutionally	small	 fetuses.	The	approach	 toward	 the	management	of	prenatal	 screening	 found	
that	the	systematic	use	of	third	trimester	ultrasound	was	questioned.	However,	different	studies	have	
demonstrated	the	importance	of	ultrasound	evaluation	in	the	third	trimester	of	pregnancy,	at	28	to	32	
weeks	and	36	to	37	weeks	respectably,	and	have	introduced	models	 for	the	detection	of	 intrauterine	
growth	restriction	with	Doppler	indices	changes	that	can	lead	to	fetal	and	neonatal	complications.	

Our	 objective	 is	 to	 present	 75	 cases	 of	 late	 onset	 small	 for	 gestational	 age	 fetuses	 after	 32	
weeks	screened	by	means	of	ultrasound	by	one	senior	consultant.	The	second	objective	was	to	present	
a	clinical	protocol	for	ultrasound	screening,	monitoring	and	the	obstetrical	indications	regarding	small	
for	 gestational	 age	 fetuses	 who	 develop	 late	 intrauterine	 growth	 restriction	 based	 on	 prospective	
studies.		

Conduita	in	cazul	depistarii	fetilor	mici	pentru	varsta	de	gestatie		de	aparitie	

tardiva	(late	small	for	gestational	age)		
		

Rezumat		
Fetii	mici	pentru	varsta	de	gestatie	(cu	greutatea	sub	10	percentile)	care	prezinta	restrictie	de	

crestere	 intrauterina	 au	 risc	 major	 de	 mortalitate	 si	 morbiditate	 neonatala,	 prezentind	 deFicite	
dezvoltare	cognitive,	neuromotorii,	afective	in	raport	cu	termenul	de	gestatie,	dar	si	cu	greutatea	de	la	
nastere.	 	Depistarea	si	monitorizarea	fetilor	cu	restrictie	de	crestere	intrauterina	precoce	(inainte	de	
32	 de	 saptamini)	 care	 implicit	 vor	 avea	 o	 greutate	 sub	 10	 percentile	 sunt	 standardizate,	 bazate	 pe	
parametri	masurati	ecograFic,	biochimia	din	singele	matern,	caracteristicile	si	antecedentele	materne.	
Dupa	32	de	saptamini,	depistarea	unui	fat	mic	pentru	varsta	de	gestatie	izolat-	Fie	ecograFic,	Fie	clinic	
impune	 conFirmarea	 sau	 excluderea	 restrictiei	 de	 crestere	 intrauterina.	 	 In	 abordarea	 pentru	
screeningul	prenatal	se	pusese	sub	semnul	intrebarii	utilitatea	ecograFiei	din	trimestrul	al	3lea.		Studii	
diverse	 au	 aratat	 importanta	 ecograFiei	 in	 trimestrul	 al	 3	 lea,	 la	 28-	 32	 saptamini,	 dar	 si	 la	 36-37	
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saptamini	 si	 au	 introdus	modele	 pentru	 depistarea	 restrictiei	 de	 crestere	 intrauterina	 cu	modiFicari	
velocimetrice	care	sunt	sursa	de	complicatii	fetale	si	neonatale.		

Ne	propunem	sa	prezentam	experienta	unui	singur	operator	pe	un	numar	de	75	de	cazuri	de	
feti	cu	greutatea	la	nastere	sub	10	percentile	aparuta	tardiv,	dupa	32	de	saptamini.	De	asemenea,	vom	
prezenta	pe	baza	studiilor	prospective	din	literatura	un	protocol	de	depistare	ecograFica,	monitorizare	
si	indicatiile	obstetricale	pentru	nasterea	fetilor	mici	pentru	varsta	de	gestatie	care	dezvolta	restrictie	
de	crestere	intrauterina	aparuta	in	trimestrul	al	3	lea.	

R24	
Isthmocele-The	Cesarean	Scar	Defect:	Etiopathogeny,	Diagnosis,	
Treatment	
Socolov	Demetra,	Pristavu	Anda,	Socolov	Razvan	
UMF	Gr.T.Popa,	Iasi	

Abstract	
A	niche	is	an	indentation	at	the	site	of	cesarean	scar,	in	the	uterine	wall,	which,	in	60%	of	cases,	

measures	 >2mm	 depth	 and	 can	 be	 visualized	 after	 3-12	 months	 after	 cesarean	 section	 (CS),	 by	
ultrasound,	hysteroscopy	or	sonohysterography.	

The	niche	can	induce	complications:	gynecological	complains	such	as:	postmenstrual	spotting,	
dysmenorrhea,	pelvic	pain,	dyspareunia	or	infertility	as	well	as	obstetrical	unfavorable	outcomes	such	
as:	 cesarean	 scar	 pregnancy,	 malplacentation	 (placenta	 accreta,	 praevia),	 an	 increased	 risk	 of	
postpartum	hysterectomy	for	haemostasis	with	possible	damage	of	urinary	bladder	and	urethers.	

The	treatment	of	a	symptomatic	niche	includes:	hormonal	medication	as	COC	or	IUD	Mirena®	
as	 First	 line	 therapy.	For	people	who	o	not	 respond	 to	hormonal	 therapy,	 surgical	 techniques	 can	be	
proposed:	 hysteroscopic	 niche	 resection	 for	 niches	 of	 2.5-4mm,	 which	 could	 improve	 spotting	 in	
80-90%	of	 cases	 and	pain	 in	 97%	of	 cases,	 or	 laparoscopic	 niche	 resection	 followed	by	 a	 two	 layer	
suture,	for	large	niches	or	for	a	residual	myometrium	>2.5mm,	in	women	wanting	to	conceive.	

Other	technical	variants	include:	vaginal	or	robotic	surgery	or,	in	extremis,	the	hysterectomy.	
The	present	 paper	 seeks	 to	 analyze	 this	 pathology	 that	 is	more	 common	 in	 current	 practice	

because	of	the	increase	in	incidence	of	caesarean	section.	

Istmocelul-defectul	 cicatricei	 uterine	 post	 cezariana:etiopatogenie,	 diagnostic,	

tratament	

Rezumat	
Nişa	 este	 o	 indentaţie	 la	 nivelul	 cicatricei	 post	 cezariana,	 care	 în	 >60%	 din	 cazuri	 măsoară	

>2mm	 şi	 poate	 Fi	 vizualizată	 ecograFic,	 prin	 histeroscopie	 şi	 histerosonograFie,	 la	 3-12	 luni	 post-
cezariană.	
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Nişa	poate	determina	complicaţii	:non-obstetricale	:spotting	postmenstrual	 	în	30%	din	cazuri	
versus15	%	din	cazuri	la	femeile	fără	nişă,	dismenoree,	durere	pelvină,	dispareunie	şi	infertilitate,	dar	
şi	obstetricale	 :sarcină	ectopică	pe	cicatricea	de	cezariană,	placentaţie	patologică	(placenta	accreta	şi	
praevia),	o	rată	crescuta	histerectomiei	postpartum,	de	hemostază	cu	posibilă	leziune	de	vezică	urinară	
şi	uretere.	

Tratamentul	 nişei	 simptomatice	 include	 :	 de	 primă	 linie	 :medicaţie	 hormonală-COC	 sau	 DIU	
Mirena®.	Pentru	pacientele	care	nu	răspund	la	hormonoterapie	se	recomandă	:rezecţia	histeroscopică	
a	nişei	pentru	nişele	de	2.5-4mm,	care	ar	ameliora	spottingul	în	80-90%	din	cazuri	şi	durerea	în	97%	
din	cazuri,	sau	o	rezecţie	laparoscopică	a	nişei	urmată	de	sutură	în	doua	planuri	pentru	nişele	largi,	cu	
miometru	rezidual	<2.5mm,	la	femeile	care	doresc	o	sarcină.		

Alte	variante	tehnice	includ	chirurgia	vaginală	sau	robotică	sau,	in	extremis,	histerectomia.		
Lucrarea	de	faţă	doreşte	să	analizeze	această	patologie	care	apare	tot	mai	frecvent	în	practica	

curentă,	din	cauza	creşterii	incidenţei	operaţiei	de	cezariană.	

R25	
Management		Of	Postpartum	Haemorrhage	–	Update	Of	Literature	
Published	Works	
Stănculescu	Ruxandra		
Medicine	Faculty	„Carol	Davila"	University,	Obstetrics	and	Gynecology	Department,		Clinical	Emergency	

„St	Pantelimon"	Hospital,	Bucharest,	Romania	

Abstract	
Objective.	 The	 identiFication	 of	 up-to-date	 therapeutic	 methods	 able	 to	 quickly	 treat	 the	

primary	 postpartum	 haemorrage	 (HPP)	 leading	 to	 maternal	 death	 prevention.	 The	 importance	 of	
tackled	subject	 is	 justiFied	by	main	statistical	revealing	27%	maternal	deaths	worldwide	due	to	HPP.		
Related	 to	 the	global	number	of	births	 the	 incidence	of	HPP	 is	2%.	Data	underline	 that	more	half	of	
HPP	cases	trigger	death	during	First	24	hours.		

Material	and	Method	To	carry	out	this	work	I	used	the	results	of	clinical	trials	and	researches	
performed	in	the	last	10	years	which	were	published	on-line	within	PubMed	and	Crochane	Data	Base.			

Results.	 The	 present	 work	 allowed	 to	 reveal	 the	 published	 criteria	 as	 regards	 the	 early	
assessment	 	in	the	First	30min	of	the	HPP	of	the	 	Obstetric	Shock	Index	(OSI).	The	role	of	the	OSI	is	to	
aid	the	estimation	of	blood	loss	 in	obstetric	haemorrahage	and	so	to	classify	the	case	as	 in	minor	or	
major	 class	 of	 HPP	 (the	 last	 one	 could	 be	 of	 moderate	 or	 severe	 type).	 The	 results	 of	 the	 trials	
underline	 the	 importance	 of	 compliance	with	 diagnostic	 algorithm	 according	 to	 the	 „HEMOSTAZIS"	
acronym,	which	is	associated	with	protocols	and	up-to-date	obstetrical	procedures.	 	 	The	analysis	of	
the	 published	 data	 allowed	 to	 reveal	 the	 beneFits	 and	 the	 limits	 of	 the	 pharmacological	 treatment,	
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surgical	 measures	 and	 interventional	 radiology	 (such	 as	 selective	 arterial	 embolization).	 Current	
concepts	 concerning	 the	management	of	 the	HPP	 recommend	usage	of	 systemic	haemostatic	 agents	
(tranexamic	 acid,	 recombinant	 activated	 Factor	 VII)	 together	 with	 other	 procedure,	 such	 as	
administration	of	cell	salvage,	non-pneumatic	anti-shock	garment	or	the	triple	P	procedure	to	limit	the	
morbidity	in	cases	with	adherent	placentae.		

Conclusions	 The	 correct	 management	 of	 the	 HPP	 consists	 in	 quick	 initiation	 and	
synchronization	of	 therapeutic	complex	measures	within	a	medical	multidisciplinary	 team	with	high	
professional	level.		

Atitudinea	terapeutică	în	hemoragia	postpartum	-		actualizarea		datelor		din	

literatură	

Rezumat	
Obiectiv.	 IdentiFicarea	metodelor	terapeutice	actuale	recomandate	pentru	corectarea	rapidă	a	

hemoragiei	postpartum	(HPP)	primare	în	scopul	prevenirii	decesului	matern.	 Importanța	subiectului	
abordat	 este	 justiFicată	 statistic	 prin	 procentul	 de	 27%	 decese	 materne	 din	 lume	 cauzate	 de	 HPP.	
Raportat	la	numărul	de	nașteri	incidența	mondială	a	HPP	este	de	2%.	Este	semniFicativ	faptul	că	peste	
jumătate	din	cazurile	care	evoluează	cu	HPP	decedează	în	primele	24	ore.		

Material	 și	 Metodă.	 Realizarea	 lucrării	 a	 folosit	 rezultatele	 trialurilor	 clinice	 și	 cercetărilor	
publicate	on-line	în	ultimii	10	ani	în	bazele	de	date	PubMed	și	Crochane.		

Rezultate.	Modalitatea	de	investigare	mi-a	permis	identiFicarea	criteriilor	de	evaluare	precoce	
corespunzătoare	 primelor	 30	minute	 de	 sângerare	 postpartum	aferente	 indexului	 de	 șoc	 obstetrical	
(ISO).	Valoarea	ISO	constă	în	faptul	că	permite	estimarea	volumului	de	sânge	pierdut,	încadrând	cazul	
într-o	 formă	 minoră	 sau	 majoră	 de	 sângerare	 de	 tip	 moderat	 sau	 sever.	 Rezultatele	 trialurilor	
subliniază	 importanța	 respectării	 algoritmului	 de	 diagnostic	 în	 conformitate	 cu	 acronimul	
„HEMOSTAZIS"	asociat	protocoalelor	și	procedurilor	obstetricale	actualizate.	Analiza	datelor	publicate	
a	permis	evidențierea	beneFiciilor	și	limitelor	tratamentului	farmacologic,	procedurilor	chirurgicale	și	
radiologice	 intervenționale	 tip	 embolizare	 arterială	 selectivă.	 Conceptele	 moderne	 privind	
managementul	 HPP	 susțin	 utilizarea	 agenților	 hemostatici	 (acid	 tranexamic,	 factor	 VII	 activat	
recombinat)	cât	și	a	altor	proceduri	precum	administrarea	transfuziei	de	sânge	autolog,	(cell	salvage),	
aplicarea	 echipamentului	 non	 pneumatic	 anti-șoc	 sau	 tripla	 procedura	 „P”	 pentru	 prevenția	
morbidității	marterne	datorate	placentei	aderente.		

Concluzii.	Managementul	eFicient	al	HPP	constă	în	inițierea	rapidă	și	sincronă	a	unui	complex	
de	măsuri	terapeutice	în	cadrul	unei	abordări	medicale	multidisciplinare	de	înalt	nivel	profesional.	
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R26	
Recent	Airway	And	Ventilation	Considerations	In	Obstetric	
Patients	
Anca-Daniela	Stanescu1,2,	Romina-Marina	Sima1,2,	Gabriel	Octavian	Olaru1,2,	Liana	
Ples1,2	
1.	"St.	John	"	Hospital,		"Bucur	",	Maternity,	Bucharest,	Romania	

2.	UMF	"Carol	Davila",	Bucharest,	Romania	

Abstract	
Introduction:	 The	 respiratory	 tract	 undergoes	 changes	 important	 changes	 as	 a	 result	 of	 the	

maternal	 adaptation	 to	 pregnancy.	 Histological	 Findings	 on	 respiratory	 tissues,	 anatomical	
relationships,	 and	 respiratory	 function	 are	 altered	 by	 the	 gravid	 uterus	 and	 the	 hormonal	 and	
metabolic	changes	of	advancing	gestation.	Assessing	a	pregnant	woman	for	respiratory	illness	involves	
understanding	these	changes	and	interpreting	laboratory	data	in	the	proper	context.	

Material	 and	 methods:	 We	 reviewed	 the	 recent	 international	 data	 base	 and	 meta-analizes	
about	diagnosis	consideration	and	management	in	pregnancies	with	acute	respiratory	distress.	

Results:Management	of	the	obstetric	patient	with	acute	respiratory	distress	can	present	unique	
critical	 care	 challenges.	 The	 etiology	 of	 acute	 respiratory	 distress	 in	 parturients	 is	multiple	 and	 the	
diagnosis	 must	 be	 clinical	 and	 laboratory	 guided.	 Normal	 physiologic	 changes	 of	 pregnancy	 may	
obscure	 the	 presentation	 and	 diagnosis,	 and	 irrelevant	 of	 the	 cause,	 pregnancy	may	 complicate	 the	
management	of	hypoxic	and	hypercarbic	respiratory	failure	in	this	patient	population.	Furthermore	to	
these	 considerations	 both	 anticipated	 and	 unanticipated	 difFicult	 airway	 management,	 including	
difFiculty	 ventilating	 and	 intubating,	 are	more	 frequent	 during	 pregnancy	 and	may	 be	 encountered	
during	endotracheal	tube	placement.	

Conclusions:	 Diagnosis	 of	 obstetric	 patient	 with	 acute	 respiratory	 distress	 is	 guided	 by	
physiological	changes	in	pregnancy	and	it	can	cause	critical	care	challenges.	

Considerații	actuale	referitoare	la	tulburariile	respiratorii	de	ventilatie	la	

gravide	
Rezumat	

Introducere:	Sistemul	respirator	suportă	modiFicări	importante	ca	urmare	a	adaptării	materne	
în	sarcină.	 	Schimbările	histologice,	anatomice	și	Fiziologice	ale	țesuturilor	respiratorii	sunt	consecința	
uterului	 gravid	 și	 ale	 modiFicărilor	 hormonale	 și	 metabolice	 corespunzatoare	 vârstei	 gestaționale	
avansate.	 Evaluarea	 unei	 femei	 însărcinate	 pentru	 afecțiuni	 respiratorii	 implică	 înțelegerea	 acestor	
modiFicări	și	interpretarea	datelor	de	laborator	în	contextual	clinic	adecvat.	

Material	 și	 metodă:	 Am	 analizat	 bazele	 de	 date	 internaționale	 și	 meta-analizele	 recente	
referitoare	la	examinarea	și	conduita	afecțiunilor	respiratorii	acute	în	sarcină.	

Rezultate:	 Conduita	 terapeutică	 a	 gravidelor	 cu	 tulburări	 respiratorii	 acute	 poate	 determina	
provocări	de	îngrijire	și	terapie	intensivă.	Etiologia	afecțiunilor	respiratorii	acute	este	multifactorială	și	
diagnosticul	trebuie	să	Fie	ghidat	clinic	și	de	laborator.	ModiFicările	Fiziologice	normale	ale	sarcinii	pot	
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masca	 prezentarea	 și	 diagnosticul	 iar	 sarcina	 poate	 complica	 tratamentul	 hipoxiei	 și	 insuFicienței	
respiratorii	 hipercapnice.	 În	 plus,	 față	 de	 aceste	 considerații,	 abordarea	 diFicilă	 a	 căilor	 aeriene	 și	
diFicultatea	ventilării	sunt	mai	frecvente	în	timpul	sarcinii	și	pot	complica	intubarea	oro-traheală.	

Concluzii:	 Diagnosticul	 gravidelor	 cu	 afecțiuni	 respiratorii	 acute	 este	 ghidat	 de	 schimbările	
Fiziologice	din	timpul	sarcinii	și	poate	ridica	provocări	de	terapie	intensivă.	

R27	
Presepsin	Role	In	The	Diagnostic	Of	Neonatal	Sepsis	
Silvia-Maria	Stoicescu1,	Cristea	Octaviana1,	Mihai	Constantin2	
1	–	UMPh	Carol	Davila	Bucharest,		

2	-	NIMCH	”Alessandrescu-Rusescu”	

Abstract	
Introduction:	 Neonatal	 sepsis	 is	 an	 important	 pathology	 of	 the	 neonatal	 intensive	 care	 unit	

(NICU).	 Non-speciFic	 symptomatology	 and	 late	 positive	 central	 and	 periferic	 cultures	make	 difFicult	
positive	diagnostic.	ProFilactic	administration	of	antibiotics	inFluences	the	blood	culture	results.	Early	
onset	neonatal	sepsis,	 in	 the	 First	72	postnatal	hours	 for	preterms	and	7	days	age	 for	 term	and	near	
term	 newborns,	 is	 determined	 by	 maternal	 germs.	 Late	 onset	 neonatal	 sepsis	 for	 preterms	 is	
determined	by	aquired	germs	from	medical	staff,	and	for	the	term	and	near	term	newborns	by	aquired	
germs	from	mother	and	family.	

Matherials	and	methods:	The	studied	group	was	formed	by	16	newborns	admitted	in	NICU.	We	
analysed	 maternal	 history,	 delivery	 and	 evolution	 of	 newborns	 to	 identify	 infectious	 factors.	 There	
were	 analysed	 clinical	 symptoms,	 results	 of	 central,	 periferic	 cultures,	 blood	 cultures,	 total	 blood	
counts,	biochemical	markers	on	which	the	sepsis	diagnostic	was	established.	

Results:	 	 Being	 collected	 after	 the	 onset	 of	 clinical	manifestation,	 the	 laboratory	 tests	which	
established	 the	 diagnostic	 of	 sepsis	 without	 the	 identiFication	 of	 ethiologic	 germ	 were	 total	 blood	
count,	I/T,	periferic	blood	smear,	RPC,	procalcitonin,	presepsin.					

Conclusions:	Without	ethiologic	germ,	positive	diagnostic	of	neonatal	sepsis	can	be	established	
based	on	clinical	manifestations	and	laboratory	tests.	 	Total	blood	count,	I/T,	biochemical	markers	are	
used.	Presepsin	is	the	First	to	be	positive	which	allows	the	prescription	of	a	speciFic	treatment.	

Keywords:	sepsis,	premature,	presepsin,	biochemical	markers.	

Rolul	presepsinei	în	diagnosticul	sepsisului	neonatal	

Rezumat	
Introducere:	 Sepsisul	 este	 o	 	 patologie	 a	 terapiilor	 intensive	 neonatale.	 DiFicultățile	 de	

diagnostic	apar	datorită	simptomatologiei	nespeciFice	și	pozitivării	tardive	a	culturilor	bacteriologice.	
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Administrarea	 antibioticelor	 inFluențează	 rezultatul	 hemoculturilor.	 Sepsisul	 neonatal	 precoce,	 în	
primele	72	orepentru	prematuri	 și	7	 zile	pentru	nou-născuții	 la	 termen	este	determinat	de	germeni	
prezenți	 și	 la	 mamă	 și	 la	 nou-născut.	 Cel	 tardiv	 	 al	 prematurilor	 este	 determinat	 de	 germeni	
achiziționati	 de	 la	 personalul	medical,	 pentru	 nou-născuții	 la	 termen	 și	 aproape	 de	 termen	 de	 	 cei	
materni	și	proveniți	de	la	familie.		

Materiale	și	metodă:	A	fost	studiat	un	lot	de	16	nou-născuți	din	terapia	intensivă	neonatala	a	
INSMC”Polizu”.S-au	 analizat	 anamneza	 maternă,	 pentru	 identiFicarea	 factorilor	 infecțioși	 care	 ar	 Fi	
putut	 afecta	 nou-născutul,	 anamneza	 nașterii	 și	 evolutia	 nou-născuților,	 tabloul	 clinic,	 culturile	
bacteriologice,	hemogramele	și	markerii	biochimici	pe	baza	cărora	s-a	stabilit	diagnosticul	de	sepsis.	

Rezultate:	Recoltate	după	apariția	unor	manifestări	clinice	noi	în	evoluția	neonatală,	analizele	
de	 laborator	 pe	 care	 s-a	 stabilit	 diagnosticul	 de	 sepsis,	 fără	 să	 Fi	 avut	 posibilitatea	 de	 precizat	
germenele	etiologic,	au	fost	hemograma,	raportul	I/T,	frotiul	periferic,	CRP,	procalcitonina,	presepsina.	

Concluzii:	 În	 lipsa	 identiFicării	germenelui	etiologic,	diagnosticul	sepsisului	neonatal	se	poate	
stabili	 pe	 baza	 tabloului	 clinic	 și	 a	 modiFicărilor	 analizelor	 de	 laborator.	 În	 prezent	 utile	 sunt	
hemoleucograma,	 raportul	 I/T,	markerii	 biochimici.	 Presepsina	 este	 cea	 care	 se	 pozitivează	 cel	mai	
rapid	după	debutul	infecțios	și	permite	prescrierea	unui	tratament	țintit.	

Cuvinte	cheie:	sepsis,	prematur,	presepsină,	markeri	biochimici.	

R28	
The	Cesarean	Operation	-	Between	Rational	And	Emotional	Limits	
Béla	Szabó,	Katalin	Bereczky,	Nicoleta	Roman,	Mihai	Căpâlna,	János	Túros	

Abstract	
According	 to	 WHO	 recommendations,	 the	 increase	 in	 cesarean	 operation	 index	 to	 19%	

improves	perinatal	 and	maternal	mortality,	but	 further	growth	does	not	produce	 the	 same	effect.	 In	
Romania,	we	witness	a	sharp	 increase	 in	 the	number	of	cesarean	operations.	According	 to	 the	 latest	
data,	 the	 rate	 of	 cesarean	 operations	 reached	 36.15%	 at	 an	 otherwise	 low	 birth	 rate.	 Romania	
currently	ranks	3rd	in	Europe,	but	with	perinatal	mortality	rates	among	the	largest.	To	what	extent	is	
this	increase	in	cesarean	operations	justiFied,	what	are	the	causes	of	this	increase?	The	most	frequently	
cited	reasons	are	the	fear	of	malpractice,	the	weighing	overweight	of	the	fetus,	the	pressure	from	other	
specialties	for	associated	diseases,	the	pressure	from	the	population,	the	total	renunciation	of	vaginal	
delivery	 in	 the	 case	 of	 distocical	 presentations	 and	 scar	 uterus	 tissue.	 How	 is	 it	 explained	 that	 the	
cesarean	operation	rate	Fluctuates	between	32.8	and	80%,	and	the	vaginal	birth	on	the	scar	uterus	is	
between	0%	and	19%	at	 level	 III	 units	under	 a	 similar	pathology.	At	 the	Obstetrics	 and	Gynecology	
Clinic	Nr.	I	Tg-Mures	in	the	last	Five	years	the	rate	of	cesarean	operation	has	not	yet	exceeded	36%,	and	
23%	of	 cases	 of	 scar	 uterus	 tissue	develop	 via	 the	 vaginal	 route,	without	 cases	 of	 intrapartum	 fetal	
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death	or	maternal	mortality.	Where	is	the	classical	obstetrics	in	this	trend?	What	will	be	the	medium	
and	long-term	consequences	of	this	phenomenon?	

Operația	cezariană-	între	limite	rațional	și	emoționale	

Rezumat	
După	recomandările	OMS	creșterea	indicelui	de	operație	cezariană	până	la	19%	îmbunătățește	

indicatorii	 perinatali	 și	 de	mortalitate	maternă,	 dar	o	 creștere	 în	 continuare	nu	mai	produce	același	
efect.	 În	România	asistăm	 la	o	 creștere	accentuată	a	numărului	de	operații	 cezariene.	După	ultimele	
date	 rata	 operațiilor	 cezariene	 a	 ajuns	 la	 36,15%,	 la	 un	 indice	 de	 natalitate	 altfel	 foarte	 scăzut.	
Momentan	România	se	situează	pe	locul	3	în	Europa,	dar	cu	indicatori	de	mortalitate	perinatală	printre	
cei	mai	mari.	În	ce	măsură	este	justiFicată	această	creștere	al	operațiilor	cezariene,	 	care	sunt	cauzele	
acestei	creșteri?	 	Motivele	cel	mai	des	 invocate	sunt	 frica	de	malpraxis,	 supraestimarea	ponderală	al	
fătului,	 presiunea	 din	 partea	 altor	 specialități	 pentru	 boli	 asociate,	 presiunea	 din	 partea	 populației,	
renunțarea	 	în	totalitate	la	nașterea	pe	cale	vaginală	în	cazul	prezentațiilor	distocice	și	în	caz	de	uter	
cicatriceal	 etc.	 Cum	 se	 explică,	 că	 rata	 operației	 cezariene	 oscilează	 între	 32,8	 și	 80%,	 iar	 nașterea	
vaginală	 pe	 uterul	 cicatriceal	 între	 0%	 	 și	 19%	 	 la	 unitățile	 	 de	 nivel	 III	 în	 condițiile	 unei	 patologii	
asemănătoare.	La	Clinica	de	Obstetrică	și	Ginecologie	Nr.	I	Tg-Mureș	în	ultimii	cinci	ani	rata	operației	
cezariene	 încă	nu	a	depășit	36%,	 iar	23%	din	 cazurile	de	uter	 cicatriceal	nasc	pe	 cale	vaginală,	 fără	
cazuri	de	mortalitate	fetală	intrapartum,	sau	mortalitate	maternă.	Unde	se	situază	obstetrica	clasică	în	
acest	trend?	Care	vor	Fi	consecințele	pe	termen	mediu	și	lung	al	acestui	fenomen?	
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R29	
C-Section	–	A	New	Hope	For	The	Preterm	Infant	≤32	Weks	Of	
Gestation?	
Zaharie	G1.,	Drugan	T2.,	Cutas	A.2,	Muresan	D.3,	Rotar	I.3,	Matyas	M1,	S.	Andreica1,	
M.	Vintan4	,	Hasmasanu	M.1	

1Iuliu	Haţieganu	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Department	of	Neonatology,	Cluj-Napoca,	

Romania.	
2Iuliu	Haţieganu	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Department	of	Medical	Informatics	and	

Biostatistics,	Cluj-Napoca,	Romania.	
3Iuliu	Haţieganu	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Department	of	Obstetrics	and	Gynecology,	Cluj-

Napoca,	Romania.	
4Iuliu	Haţieganu	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Department	of	Pediatric	Neurology,	Cluj-Napoca,	

Romania.	

Abstract	
Aim:	The	onset	of	preterm	birth	cannot	always	be	inFluenced	therefore	the	route	of	delivery	is	

crucial	but	still	controversial.		
The	present	 study	aims	 to	 assess	 the	outcomes	of	 the	premature	babies≤32	weeks	 linked	 to	

their	delivery	mode.			
Material	 and	methods:	 The	 study	 has	 been	 performed	 in	 the	 Ist	 Department	 of	 Neonatology		

Cluj	Napoca,	Romania	between	2013	and	2015.	
The	study	group	had	included	195	preterm	newborn	with	a	gestational	age≤	32	weeks.		
For	 each	 patient	we	 have	 assesed	 	 the	 following	 parameters	 :	 anthropometric	 data	 (weight,	

length,	and	head	circumference	),	 the	mode	of	delivery,	antenatal	corticotherapy,	respiratory	distress	
syndrome,	surfactant	administration,	resuscitation	maneuvers,	oxygen	dependence,	 the	duration	and	
type	of	respiratory	support	and	early		complications.	

The	statistical	analyses	were	performed	with	STATISTICA	VI.	
Results:	The	 study	group	had	GA	 (gestational	 age)	29.48	±	 2.1	weeks,	W	 (weight)	1315.33	±	

412.120	g,L	(length)39.87	±	4.28,	HC	(head	circumference)	27.72	±2.48	cm.		
The	value	of	FiO2	needed	was	higher	in	boys	then	in	girls	(37.81	±	19.49%	vs.	32.47	±	15.09%)	

(p	 0.048).	 The	 surfactant	 administration	 was	 done	 on	 average	 at	 248.32	 ±	 79.39	 minutes	 for	 the	
premature	babies	that	have	been		vaginal	delivered	and			209.81	±	76.70	minute	at	the		C-section	group	
(p	0.571).			

The	duration	of	oxygen	therapy,	the	type	of	respiratory	support	,	CPAP	or	mechanic	ventilation,	
did	not	differ	signiFicantly	between	preterm	newborn	by	C-section	compared	to	vaginal	delivered.			

	In	the	First	subgroup	(GA	<	28	weeks)	the	administration	of	surfactant	was	done	signiFicantly	
earlier	than	those	from	vaginal	delivery	(p	0.005).			

The	 immediate	complications	 (pneumothorax,	 cerebral	hemorrhage,	pulmonary	hemorrhage,	
digestive	hemorrhage	or	persistence	of	arterial	duct)	have	not	been	inFluenced	by	the	delivery	mode.		
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Conclusions:	The	 immediate	 complications	 (pneumothorax,	 cerebral	hemorrhage,	pulmonary	
hemorrhage,	 digestive	 hemorrhage	 or	 persistence	 of	 arterial	 duct)	 	 have	 not	 shown	 	 signiFicantly	
differences	between	c-section	and	vaginal	delivery	groups.	

The	need	of	resuscitation	in	the	delivery	room	and	the	Apgar	scored	in	the	subgroup	under	28	
weeks			has	not	been	inFluenced	by	the	delivery	mode.	

Surfactant	 has	 been	 administered	 earlier	 for	 the	 preterms	 that	 have	 been	 delievered	 by	 C	 -
section		in	the	subgroup	under	28	weeks	of	gestation.	

Neither	 vaginal	 delivery	 or	 C-section	 showed	 any	 beneFicial	 effects	 on	 the	 management	 or	
complications	in	the	prematures	under	32	weeks	of	gestation.	

Secțiunea	cezariană	-	o	șansă	în	plus	pentru	prematurul	≤	32	săptămâni	de	

gestație?	

Rezumat	
Ipoteza:	 Debutul	 nașterii	 premature	 nu	 poate	 Fi	 întotdeauna	 inFluențat,	 prin	 urmare	

modalitatea	nașterii	deși	crucială,	este	încă	controversată.	
Prezentul	studiu	are	ca	scop	evaluarea	complicațiilor		nou-născuților	prematuri	≤32	săptămâni	

corelate	cu	modul	lor	de	nastere.	
Material	 și	metodă:	 Studiul	 a	 fost	 efectuat	 în	 cadrul	Departamentului	 de	Neonatologie	 I	 Cluj	

Napoca,	România,	în	perioada	2013-	2015.	
Grupul	 de	 studiu	 a	 inclus	 195	 de	 nou-născuți	 prematuri	 cu	 vârsta	 gestațională	 ≤	 32	 de	

săptămâni.	
Pentru	 Fiecare	 pacient	 am	 evaluat	 următorii	 parametri:	 datele	 antropometrice	 (greutatea,	

lungimea	 și	 perimetrul	 cranian),	 modul	 nașterii,	 corticoterapia	 antenatală,	 sindromul	 de	 detresă	
respiratorie,	administrarea	surfactantului,	manevrele	de	resuscitare,	 	durata	oxigenoterapiei,	durata	și	
tipul	 suportului	 respirator	 precum	 și	 	 morbiditățile	 precoce.	 Analiza	 statistica	 a	 fost	 efectuată	 cu	
STATISTICA	VI.	

Rezultate:	 Grupul	 de	 studiu	 s-a	 caracterizat	 prin	 	 VG	 (vârsta	 gestațională)	 29,48	 ±	 2,1	
săptămâni,	G	(greutate)	1315,33	±	412,120	g,	L	(lungime)	39,87	±	4,28,	PC	(perimetrul	cranian)	27,72	
±	2,48	cm.	

Valoarea	 necesarului	 de	 FiO2	 a	 fost	 semniFicativ	 mai	 mare	 la	 băieți	 decât	 la	 fete	 (37,81	 ±	
19,49%	față	de	32,47	±	15,09%)	(p	0,048).		

Administrarea	surfactantului	a	fost	efectuată	în	medie	la	248,32	±	79,39	minute	de	viață	pentru	
prematurii	 	nascuți	pe	cale	vaginală	și	 	 la	209,81	±	76,70	minute	la	grupul	prin	secțiune	cezariană(p	
0,571).	

Durata	 oxigenoterapiei,	 tipul	 suportului	 respirator,	 CPAP	 sau	 ventilația	 mecanică,	 nu	 a	 fost	
semniFicativ	 diferită	 între	 nou-născutii	 prematuri	 născuți	 prin	 secțiune	 cezariană	 comparativ	 cu	 cei	
nascuți	pe	cale	vaginală.	

În	 primul	 subgrup	 (VG	 <28	 săptămâni),	 administrarea	 surfactantului	 a	 fost	 efectuată	
semniFicativ	mai	devreme	la	cei	născuți	pe	cale	vaginală	(p	0,005).	
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Complicațiile	imediate	(pneumotorax,	hemoragie	cerebrală,	hemoragie	pulmonară,	hemoragie	
digestivă	sau	persistența	canalului	arterial)	nu	au	fost	inFluențate	de	modul	nașterii.	

Concluzii:	 Complicațiile	 imediate	 (pneumotorax,	 hemoragie	 cerebrală,	 hemoragie	 pulmonară,	
hemoragie	digestivă	sau	persistența	canalului	arterial)	nu	au	evidențiat	diferențe	semniFicative	 între	
grupurile	celor	nascuți	prin	secțiune	cezariană	și	naștere	vaginală.	

Necesitatea	resuscitării	la	sala	de	nașteri	și	a	scorului	Apgar	înregistrat	în	subgrupul	de	sub	28	
de	săptămâni	nu	au	fost	inFluențate	de	modul	nașterii.	

Surfactantul	 a	 fost	 administrat	 semniFicativ	 mai	 repede	 la	 prematurii	 născuți	 prin	 secțiune	
cezariană	în	subgrupul	celor	sub	28	de	săptămâni	de	gestație.	

Atât	 nașterea	 vaginală	 cât	 și	 secțiunea	 cezariană	 nu	 au	 avut	 efecte	 beneFice	 asupra	
managementului	sau	complicațiilor	prematurilor	sub	32	de	săptămâni	de	gestație.	
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S1	
OXIDATIVE	STRESS	IN	PREMATURE	BORN	INFANTS	
Alina-Elena	Agoşton-Vas1,	Constantin	Ilie2,3,	Nicoleta	Ioniţă	2,	Claudia	Borza	3,4	
1.	National	Institute	for	Mother	and	Child	Health	“Alessandrescu-Russescu”	-Polizu	Hospital,		

Bucharest,	Romania	

2.	Emergency	County	Hospital	“Pius	Brânzeu”-	“Bega”	Maternity,	Timişoara,	Romania	

3.	“Victor	Babeş”	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Timişoara,	Romania	

4.	Emergency	County	Hospital	“Pius	Brânzeu”,	Timişoara,	Romania	

Abstract	
	 Introduction:	The	oxidative	stress	is	determined	by	an	imbalance	between	the	pro-oxidant	and	

antioxidant	system.	Newborns	and	especially	premature	ones	are	at	high	risk.	Intra	and	extracellular	
antioxidant	sistems	protect	against	excessive	free	oxygen	radicals.		
	 Material	and	method:	We	investigated	50	premature	infants	(gestational	age	<	32	weeks)	born	in	
2016,	 at	 „Bega”	Neonatology	Clinic	 from	Timişoara.	We	 took	 two	blood	 samples	 (at	 birth	 and	 at	 72	
hours).	We	did	d-ROMs	(plasma	oxidative	capacity)	and	BAP	tests	(antioxidant	potential).	An	increase	
in	d-ROMs	values	and/or	a	decrease	of	the	BAP	tests	are	markers	of	oxidative	stress.		
	 Results:	We	set	320	 the	d/ROMs	value	at	which	oxidative	 stress	occurs.	 In	 the	majority	of	 the	
cases	we	had	values	below	the	risk	value.	We	had	a	minimum	value	of	119	and	maximum	of	480	(high	
risk).	Ideal	BAP	test	value	is	1900.	In	30,7%	of	the	cases	we	had	lower	values,	but	only	a	half	of	them	
correlates	with	high	d-ROMs	values.	At	72	hours	d-ROMs	values	increase	in	the	majority	of	the	cases,	
but	remain	below	the	risk	value	and	also	correlates	with	an	increase	of	the	BAP	tests.		
	 Conclusions:	Early	markers	indicate	that	oxidative	stress	occur	in	pregnancy	and	continue	at	the	
newborn.	12,5%	of	premature	infants	had	high	values	of	d-ROMs	test	and	low	BAP	and	this	correlates	
with	 the	 unfavorable	 clinical	 evolution.	 These	 were	 cases	 with	 severe	 asFixia	 at	 birth	 and	 who	
developed	respiratory	distress	syndrome.		
	 Key	words:	prematurity,	oxidative	stress,	antioxidant	capacity,	respiratory	distress		

Stressul	oxidativ	la	nou-născuţii	prematuri	

Rezumat	

	 Introducere:	 Stressul	 oxidativ	 este	 determinat	 de	 dezechilibrul	 dintre	 pro-oxidanţi	 şi	 sistemul	

antioxidant,	în	organism.	Nou-născuţii,	mai	ales	prematurii	au	risc	crescut.	Sistemele	antioxidante	intra	
şi	extracelulare	protejează	împotriva	radicalilor	liberi	în	exces.		
	 Material	şi	metodă:	S-a	analizat	un	lot	de	50	de	prematuri	(vârsta	de	gestaţie	<	32	de	săptămâni)	
născuţi	 în	 anul	 2016,	 în	 Clinica	 de	 Neonatologie	 „Bega”	 Timişoara.	 Au	 fost	 recoltate	 două	 probe	 de	
sânge	 (la	naştere	 şi	 la	72	de	ore).	 S	–au	efectuat	 testele	d-ROMs	 (capacitatea	oxidativă	a	plasmei)	 şi	
BAP	(potenţialul	antioxidant).	O	creştere	a	valorilor	d-ROMs	şi/sau	o	reducere	a	valorilor	testului	BAP	
sunt	indicatori	ai	stressului	oxidatv.		
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	 Rezultate:	 Valoarea	 de	 la	 care	 începe	 stressul	 oxidativ	 (d-ROMs)	 s	 –a	 stabilit	 la	 320.	 În	
majoritatea	cazurilor	la	naştere	sunt	valori	sub	nivelul	de	risc.	Am	obţinut	o	valoare	minimă	de	119	şi	
maxim	 480	 (risc	 crescut).	 Valoarea	 testului	 BAP	 este	 1900	 (capacitate	 antioxidantă	 favorabilă).	 În	
30,7%	dintre	cazuri	am	avut	valori	sub	 limită,	dar	numai	 jumătate	dintre	acestea	se	corelează	cu	un	
nivel	crescut	al	d-ROMs.	La	72	de	ore	d-ROMs	creşte	în	majoritatea	cazurilor,	dar	rămâne	sub	valoarea	
de	risc	şi	se	corelează	cu	creşterea	BAP.		
	 Concluzii:	Markerii	precoce	indică	faptul	că	stressul	oxidativ	apare	în	sarcină	şi	continuă	la	nou-
născut.		
12,5%	 dintre	 prematuri	 au	 avut	 nivele	 crescute	 ale	 dROMs	 şi	 scăzute	 ale	 BAP	 şi	 se	 corelează	 cu		
evoluţia	clinică	critică.	Sunt	cazurile	cu	asFixie	severă	şi	care	au	dezvoltat	detresă	respiratorie.		
	 Cuvinte	cheie:	prematuritate,	stress	oxidativ,	capacitate	antioxidantă,	detresa	respiratorie	

S2	
Intrauterine	Fetal	Death	In	A	Level	III	Maternity-Statistical	Study	
Andreea	Ruxandra	Albu1,2	,	Corina	Ioana	Gorgoi2	,	Oana	Maria	Bodean2,	Monica	Mihaela	
Cîrstoiu1,2	
1	“Carol	Davila”	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Bucharest,	Romania	

2	University	Emergency	Hospital	of	Bucharest,	Romania	

Abstract	
	 Intrauterine	fetal	demise	(IUFD)	is	an	undesirable	complication	in	any	maternity.	An	important	
percentage	 of	 cases	 is	 unexplained	 but	 there	 are	 also	 causes	 which	 can	 be	 recognized	 during	
pregnancy	using	thorough	investigations.	Searching	the	etiology	of	IUFD	we	should	also	consider	the	
patients’	lack	of	compliance.		
	 We	 are	 presenting	 a	 statistic	 study	 from	 Bucharest	 University	 Emergency	 Hospital,	 during	
2014-2017,	 in	 which	 we	 analyse	 the	 cases	 of	 IUFD	 by	 the	 following	 criteria:	 etiology,	 maternal	
characteristics	 (age,	 social	environment,	associated	pathologies),	pregnancy	characteristics	 (multiple	
pregnancy,	 placental	 and	 amniotic	 Fluid	 pathology,	 gestational	 age,	 fetal	 malformations	 or	 genetic	
syndromes.	 We	 should	 take	 into	 consideration	 that	 our	 maternity	 belongs	 to	 a	 multidisciplinary	
hospital	where	regional	high	risk	pregnancies	are	referred.		
	 A	complete	analysis	of	IUFD	cases	can	explain	the	etiology,	may	lead	to	additional	investigations	
and	it	is	important	in	counseling	the	future	parents,	in	order	to	prevent	new	cases	of	IUFD.	
	 Key	words:	Intrauterine	fetal	death,		Risk	factors,	Pathologic	pregnancy	

Moartea	fetala	in	utero	intr-o	maternitate	de	nivel	III	-studiu	statistic	
Rezumat	

	 Moartea	 fetala	 in	 utero	 (MFIU)	 reprezinta	 o	 complicatie	 indezirabila	 in	 orice	maternitate.	 Un	

procent	 important	din	 cazuri	 este	 inexplicabil	dar	exista	 si	 cauze	 ce	pot	 Fi	 recunoscute	pe	parcursul	
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sarcinii	 prin	 investigatii	 riguroase.	 Lipsa	 compliantei	 pacientelor	 	 este	 de	 asemenea	 implicata	 	 in	
etiologia	MFIU.		
	 Prezentam	un	sudiu	 statistic	efectuat	 in	Maternitatea	SUUB	 intre	anii	 	 	 	 2014-2017	analizand	
cazurile	de	MFIU	din	punctul	de	vedere	al	etiologiei,	 caracteristicilor	materne	 (varsta,	mediul	 social,	
patologie	 asociata),	 caracteristicilor	 sarcinii	 (sarcina	 multipla,	 patologie	 placentara	 sau	 de	 lichid	
amniotic,	 varsta	de	gestatie,	malformatii	 sau	sindroame	genetice	 fetale).	Mentionam	ca	maternitatea	
noastra	 apartine	 unui	 spital	multidisciplinar	 catre	 care	 se	 indreapta	 cazurile	 complicate	 de	 la	 nivel	
regional,	sarcina	patologica	Fiind	una	din	principalele	preocupari	ale	departamentului	nostru.	
	 O	 evaluare	 completa	 a	 cazurilor	 de	 MFIU	 poate	 explica	 etiologia,	 conduce	 catre	 investigatii	
suplimentare	si	este	importanta	in	consilierea	parintilor	pentru	evitarea	unor	noi	cazuri.	
	 Cuvinte	cheie:	Moartea	fetala	in	utero,	factori	de	risc,	sarcina	patologica	

S3	
Diferentierea	Testelor	De	Screening	Genetic	Prenatal	Neinvaziv	
Arsene	Cosmin	1,	Diaconescu	Florentina1,	Talmaci	Rodica1,2	
1.	 AMS	2000	Laborator	Genetic	

2.	 Institutul	clinic	Fundeni,	Laboratorul	de	Biologie	Moleculara	Hematologica	

Rezumat	

	 Progresele	 tehnologice	 recente	 in	 genetica	moleculara,	 au	 facilitat	 dezvoltarea	 testelor	

de	 screening	 genetic	 prenatal	 neinvaziv	 (NIPT),	 prin	 analiza	 ADN-ului	 fetal	 liber	 circulant	

prezent	in	sangele	matern.	

	 Mai	multe	astfel	de	teste	se	folosesc	pentru	screening-ul	aneuploidiilor	autozomale	fetale	

21,	18	și	13,	ale	cromozomilor	sexuali	si	pentru	identiFicarea	anumitor	microdeletii.		

	 Pana	in	present	exista	trei	abordari	ale	acestui	tip	de	test.	Prima	abordare	se	foloseste	de	

secventierea	 masiva	 paralela	 tip	 shotgun,	 in	 care	 foarte	 multe	 fragmente	 de	 ADN	 liber	

circulant	sunt	secventiate,	cuantiFicate	si	aliniate	 la	genomul	de	referinta,	aneuploidiile	 Fiind	

evidentiate	 cand	 exista	 un	 exces	 (trisomie)	 sau	 o	 deFicienta	 (monosomie)	 in	 numarul	 de	

secvente	 obtinute	 si	 aliniate	 la	 anumiti	 loci	 dintr-un	 cromozom	de	 interes,	 fata	 de	 valoarea	

asteptata.	A	2-a	abordare,	secventierea	masiva	paralela	tintita,	include	o	etapa	aditionala	fata	

de	 prima	 abordare,	 prin	 care	 se	 ampliFica	 si	 se	 secventiaza	 doar	 regiunile	 cromozomale	 de	

interes.	Iar	a	3-a	abordare,	se	bazeaza	pe	analiza	SNP-urilor	si	determinarea	contributiei	ADN-

ului	matern	si	fetal	din	plasma.	Prin	aceasta	ultima	abordare,	se	obtin	si	informatii	calitative,	

astfel	 Fiind	 posibila	 identiFicarea	 triploidiei,	 mozaicismului,	 geamanului	 resorbit	 (vanishing	

twin)	si	a	sarcinilor	molare	complete.	
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	 Testele	NIPT	aduc	 informatii	cruciale,	 indicand	cu	o	precizie	 foarte	ridicata	necesitatea	

unui	test	de	diagnostic.	

S4	
IUGR,	An	Obstetrical	Challenge	
Arsene	Luciana-Valentina2,	Baroş	Alexandru1,2,	Bohîlţea	Roxana	Elena1,2,	Munteanu	
Octavian1,2,	Voicu	Diana2,	Berceanu	Costin3,	Brătila	Elvira1,4,	Cîrstoiu	Monica1,2	
1	UMF	‚Carol	Davila’,	Bucureşti,	România		

2	Clinica	de	Obstetrică	şi	Ginecologie,	Spitalul	Universitar	de	Urgenţă	Bucureşti,	România	

3	Departamentul	de	Obstetrică	şi	Ginecologie,	UMF	Craiova,	România	

4	Clinica	de	Obstetrică	şi	Ginecologie,	Spitalul	Clinic	de	Obstetrică	şi	Ginecologie	Prof.	Dr.		

‚Panait	Sârbu’,	România	

Abstract	
	 Intrauterine	 growth	 restriction	 is	 a	 major	 cause	 of	 perinatal	 mortality	 and	 morbidity.	 The	
prevalence	of	 this	 condition	 varies,	 depending	on	 region,	with	 a	European	 average	of	 6-8%,	but	 the	
actual	impact	could	be	greater	given	the	underdiagnosed	cases	of	IUGR,	with	late	onset.	
	 Apart	 from	 constitutionally	 small	 fetuses,	 with	 a	 long	 term	 prognosis	 similar	 to	 the	 general	
population,	fetuses	with	IUGR	are	deFined	by	suboptimal	development	throughout	pregnancy,	based	on	
ultrasound	 evidence,	 Doppler	 and	 deviation	 from	 normal	 percentiles	 of	 birth	 weight	 under	 10th	
percentile.	 The	 etiologies	 are	 diverse,	 involving	 multiple	 complex	 mechanisms,	 but	 uteroplacental	
insufFiciency	is	responsible	for	over	half	of	the	cases.	Congenital	infections	caused	by	T.	gondi,	rubella,	
CMV,	herpes	simplex	virus	or	Treponema	contribute	to	approximately	10-15%	of	cases.	Beside	these,	
other	 causes	may	be	 represented	by	 	malformative	 syndrome,	 thrombophilia,	 pre-existing	maternal	
condition	or	various	teratogenic	agents.	In	our	clinic,	during	January	2012-	December	2016	there	have	
been	 a	 total	 of	 372	 fetuses	with	 intrauterine	 growth	 restriction,	with	 equal	 gender	distribution	 and	
similar	outcome.	The	diagnosis	was	based	on	the	mention	criteria.	These	fetuses	are	at	increased	risk	
of	 postnatal	 infection	 comparing	 to	 those	 with	 normal	 growth,	 due	 to	 a	 less	 development	 in	 the	
immune	 system	 (low	 leukocyte,	 lymphocyte	and	macrophage	 counts).	 IUGR	represent	an	obstetrical	
challenge,	regarding	the	serious	consequences,	from	neonatal	adaptive	problems	to	perinatal	asphyxia.		
	 Keywords:	intrauterine	growth	restricion,	causes,	diagnosis	

RCIU,	o	provocare	obstericală	

Rezumat	

	 Restricția	 de	 creștere	 intrauterină	 reprezintă	 o	 afecțiune	 cu	 risc	 major	 de	 morbiditate	 și	

mortalitate	 perinatală.	 Prevalența	 acestei	 afecțiuni	 variază	 foarte	 mult,	 în	 funcție	 de	 regiune,	 cu	 o	
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medie	europeană	de	6-8%,	 însă	 impactul	real	ar	putea	Fi	mult	mai	mare,	având	în	vedere	și	numărul	
cazurilor	subdiagnsticate	de	RCIU,	cu	debut	tardiv.		
	 Excluzând	feții	mici	constituțional,	cu	un	prognostic	pe	termen	lung	similar	cu	cel	al	populației	
generale,	 feții	 cu	 RCIU	 se	 deFinesc	 printr-o	 dezvoltare	 suboptimală	 pe	 parcursul	 sarcinii,	 cu	 dovezi	
ecograFice,	Doppler	 și	 greutate	 la	naștere	 sub	percentila	10.	Cauzele	 sunt	 variate	 și	 implică	multiple	
mecanisme	 complexe,	 însă	 insuFiciența	 placentara	 este	 responsabilă	 de	 peste	 jumătate	 din	 cazuri.	
Infecțiile	congenitale	cauzate	de	T.	gondii,	 rubeola,	CMV,	virusul	herpes	simplex	sau	Treponema	au	o	
contribuție	 pentru	 aproximativ	 10-15%	 din	 cazuri.	 Acestora	 li	 se	 adaugă	 și	 alte	 cauze	 cum	 ar	 Fi	
sindroamele	malformative,	tromboFiliile,	afecțiuni	materne	preexitente	sau	diverși	agenți	teratogeni.	În	
clinica	noastră,	în	perioada	ianuarie	2012	–	decembrie	2016	a	fost	înregistrat	un	număr	total	de	372	de	
nașteri	 din	 care	 au	 rezultat	 feți	 cu	 restricție	 de	 creștere	 intrauterină,	 distribuția	 pe	 sexe	 Fiind	
aproximativ	 egală	 și	 cu	 prognostic	 similar.	 Diagnosticul	 a	 fost	 stabilit	 pe	 baza	 criteriilor	 sus	
menționate.	Acești	feți	reprezintă	o	categorie	de	risc	crescut	pentru	infecții	postnatale	comparativ	cu	
cei	cu	dezvoltare	normală,	observație	susținută	de	un	sistem	imun	mai	slab	dezvoltat	(număr	scăzut	de	
limfocite,	 leucocite,	macrofage).	RCIU	 reprezintă	o	provocare	obstetricală,	prin	 consecințele	 ce	pot	 Fi	
grave,	de	la	probleme	adaptative	până	la	asFixie	neonatală.	
	 Cuvinte	cheie:	restricție	de	creștere	intrauterină,	cauze,	diagnostic	

S5	
Miastenia	Gravis	And	Pregnancy	–	Case	Presentation	In	The	
Context	Of	Relevant	Literature	
Alexandru	Baroș	1,2,	Roxana	Bohiltea1,2,	Monica	Cîrstoiu1,2	
1	Department	of	Obstetrics	and	Gynaecology,	University	Emergency	Hospital	Bucharest	

2	University	of	Medicine	and	Pharmacy	“Carol	Davila”,	Bucharest,	Romania	

Abstract	
	 Introduction:	 Myasthenia	 gravis	 is	 an	 acquired	 autoimmune	 neuromuscular	 disease.	 The	
disease	 is	 characterized	 by	 the	 presence	 of	 nicotinic	 anti-receptor	 antibodies	 which	 decrease	 the	
number	 of	 these	 receptors	 in	 the	 neuromuscular	 junction.	 Myasthenia	 gravis	 is	 twice	 as	 common	
among	women,	occurs	at	younger	ages,	often	overlapping	with	pregnancy.	
	 Case	presentation:	A	20-year-old,	34-weeks	pregnant	woman,	known	with	myasthenia	gravis	
for	 4	 years	with	 bulb	 debut	 and	 progressively	 aggravated	myasthenic	 deFiciency,	 is	 admitted	 in	 the	
Emergency	 University	 Hospital	 of	 Bucharest,	 by	 transfer,	 for	 pregnancy	 monitoring	 and	 treating	 a	
multi-resistant	 urinary	 infection	 with	 Klebsiella	 against	 a	 background	 of	 pyelonephritis	 and	
ureterohydronephrosis	grade	 III	on	 the	 right	 side	 for	which	an	urethral	 sounding	and	ureteral	 stent	
assembly	 had	 been	 performed	 two	months	 previous.	 The	 patient	 experiences	 generalized	muscular	
weakness,	swallowing	disorders	and	dyspnea.	Clinically,	a	hypotonic,	hypokinetic	 	muscular	system	is	
noted;	Paraclinically,	the	hemogram	shows	a	hemoglobin	value	of	8.3	g/	dl,	EMV	decreases	to	67,4	Fl.,	
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Hct	to	28.3%,	leukocytosis	and	leucocyte	formula	being	within	normal	limits	in	pregnancy.	It	is	decided	
to	treat	the	urinary	tract	infection	with	Meropenem,	an	antibiotic	allowed	in	patients	with	myasthenia	
gravis	and	in	pregnancy,	the	anemia	with	injectable	iron	and	continue	the	treatment	with	Medrol	and	
Miastin.	The	pregnancy	is	monitored	cardiotacographically	twice	daily,	with	a	development	marked	by	
a	fetal	growth	restriction.	
Conclusions:	Pregnancy	 in	 a	 patient	with	myasthenia	 gravis	 involves	 careful	monitoring,	 its	 course	
being	unpredictable.	From	the	mother's	point	of	view,	studies	have	shown	that	one-third	of	patients	
show	an	unfavourable	progression	of	disease	during	pregnancy,	and	in	two-thirds	of	cases	the	disease	
stagnates,	21%	of	new-borns	presenting	transient	neonatal	myasthenia	gravis.	
	 The	 peculiarities	 of	 the	 case:	 In	 this	 case,	 the	 urinary	 infection	 with	 Klebisella	 led	 to	 the	
decompensation	of	myasthenia	gravis,	the	pregnancy	still	requiring	careful	monitoring.	

Miastenia	Gravis	și	sarcina	–	prezentare	de	caz	în	contextul	literaturii	de	specialitate	

Rezumat	
	 Introducere:	 	Miastenia	 gravis	 este	o	boală	neuromusculară	 autoimună	dobândită.	Boala	 este	
caracterizată	 de	 prezența	 anticorpilor	 anti-receptori	 nicotinici	 care	 determină	 scăderea	 numărului	
acestor	receptori	 în	 fanta	neuromusculară.	Miastenia	gravis	este	de	două	ori	mai	 frecventă	 în	rândul	
femeilor,	apare	la	vârste	tinere,	deseori	suprapunându-se	cu	sarcina.	
	 Prezentare	de	caz:	Pacienta	 în	vârstă	de	20	de	ani	 cu	 sarcină	34	de	 săptămani,	 cunoscută	 cu	
miastenia	gravis	de	4	ani	cu	debut	bulbar	si	deFicit	miastenic	agravat	progresiv,	se	internează	în	SUUB	
prin	 transfer	 pentru	 monitorizarea	 sarcinii	 și	 tratamentul	 unei	 infecții	 urinare	 plurirezistente	 cu	
Klebsiella	 pe	 fond	 de	 pielonefrită	 și	 ureterohidronefroză	 dreaptă	 grad	 III,	 pentru	 care	 s-a	 practicat	
sondaj	vezical	și	montare	de	stent	ureteral	drept	în	urma	cu	doua	luni.	Pacienta	prezintă	la	internare	
slăbiciune	 musculară	 generalizată,	 tulburari	 de	 deglutiție	 și	 dispnee.	 Clinic,	 se	 constată	 sistem	
muscular	hipoton,	hypokinetic;	paraclinic,	hemoleucograma	evidențiază	o	valoare	a	hemoglobinei	de	
8,3	g/dl,	cu	scăderea	VEM	la	67,4	Fl,	a	Hct	la	28,3%,	leucocitoza	și	formula	leucocitară	Fiind	în	limitele	
caracteristice	sarcinii.	Se	decide	tratarea	 infecției	de	tract	urinar	cu	Meropenem,	antibiotic	permis	 la	
pacienții	 cu	 miastenia	 gravis	 și	 în	 sarcină,	 tratarea	 anemiei	 cu	 Fier	 injectabil	 și	 continuarea	
tratamentului	cu	Medrol	și	Miastin.	Sarcina	este	monitorizată	cardiotacograFic	de	două	ori	pe	zi,	având	
o	evoluție	marcată	de	o	restricție	de	creștere	fetală.		
	 Concluzii:	 Sarcina	 la	 o	 pacientă	 cu	 miastenia	 gravis	 implică	 o	 monitorizare	 atentă,	 cursul	
acesteia	 Fiind	 imprevizibil.	 Din	 punct	 de	 vedere	 al	 mamei,	 studiile	 au	 demonstrat	 că	 o	 treime	 din	
paciente	prezintă	o	evoluție	nefavorabilă	a	bolii	 în	timpul	sarcinii,	 iar	 la	două	treimi	din	cazuri	boala	
staționează,	21%	dintre	nou-născuți	prezentând	miastenia	gravis	neonatală	tranzitorie.	
	 Particularitățile	 cazului:	 În	 acest	 caz,	 infecția	 urinară	 cu	 Klebisella	 a	 dus	 la	 decompensarea	
miasteniei	gravis,	sarcina	necesitând	în	continuare	monitorizare	atentă.	
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S6	
Present	 -	 Day	 Efbiciency	 Of	 Ultrasonographic	 Examination	 In	
Infertility	
Roxana	Bohiltea1,2,	Alexandru	Baroș1,2,	Ana	Uzunov1,	Monica	Cîrstoiu1,2	
1	Department	of	Obstetrics	and	Gynaecology,	University	Emergency	Hospital	Bucharest	

2	University	of	Medicine	and	Pharmacy	“Carol	Davila”,	Bucharest,	Romania	

Abstract	
	 Infertility	 is	 a	 common	 condition	 with	 important	 psychological,	 economic,	 demographic	 and	
medical	 implications.	 Applications	 for	 infertility	 services	 have	 increased	 substantially,	 although	 the	
prevalence	 of	 infertility	 remained	 unchanged,	 the	 Romanian	medical	 services	 in	 this	 area	 being	 far	
below	the	European	level.	The	exploration	of	infertility	beneFits	signiFicantly	from	the	rapid	technical	
progress	 that	 the	 ultrasonography	 undergoes	 on	 a	 permanent	 basis.	 Sonohisterosalpingography	
(SHSG),	 a	 method	 with	 wide	 applicability	 in	 infertility,	 makes	 the	 speciFic	 diagnosis	 of	 Mullerian	
anomalies	and	tubular	impermeability	render	a	sensitivity	of	over	92%.	The	SHSG	has	both	diagnostic	
and	 therapeutic	 role,	 improving	 fertility	 in	 the	 First	months	after	 the	procedure.	The	accuracy	of	 the	
diagnosis	of	intracavitary	polyps,	submucous	Fibroids,	malformations	and	uterine	sinews,	as	well	as	the	
precise	 reveal	 of	 the	 anatomy	 and	 unilateral/	 bilateral	 tubal	 obstruction,	 recommends	 saline	 or	 gel	
inoculation	 sono-sterosalpingography	as	 First-line	 exploration	 in	 infertility,	 the	 technique	being	 safe,	
well	 tolerated	 and	 feasible.	 The	3D	 acquisition	of	 uterine	 volumes	 enables	 the	detailed	 study	of	 the	
endometrium	 and	 endometrial	 junction.	 Follicular	 reserve	 assessment	 is	 done	 by	 transvaginal	
ultrasound,	 but	 SonoAVCfollicle	 facilitates	 antral	 follicle	 counting	 by	 automatic	 computation,	
diminishing	 intra/	 interobservatory	 variability	 and	 improving	 the	 quality	 of	 examination	 and	 the	
doctor-patient	communication.	Using	a	multitude	of	softwares,	the	Doppler	study	remains	deFining	in	
the	 differentiation	 of	 various	 uterine	 pathologies	 and	 in	 the	 ovulation	 potential	 analysis.	 The	 paper	
aims	 to	make	 a	 review	 of	 the	 current	 ultrasonographic	 infertility	 exploration	 techniques	 described	
worldwide	and	successfully	applied	in	Romania.	
	 Key	words:	3D	ultrasonography,	infertility,	sonohisterosalpingography	

Performanțele	actuale	ale	examinării	ultrasonograbice	în	infertilitate	

Rezumat		
	 Infertilitatea	 reprezintă	 o	 condiție	 comună	 cu	 importante	 implicații	 psihologice,	 economice,	
demograFice	 și	 medicale.	 Cererile	 pentru	 serviciile	 de	 infertilitate	 au	 crescut	 substanțial,	 deși	
prevalența	infertilității	a	ramas	neschimbată,	în	Romania	serviciile	medicale	acordate	în	domeniu	Fiind	
situate	 mult	 sub	 nivelul	 european.	 Explorarea	 infertilității	 beneFiciază	 major	 de	 progresele	 tehnice	
rapide	pe	care	le	înregistrază	permanent	ultrasonograFia.	SonohisterosalpingograFia	(SHSG),	metodă	cu	
largă	 aplicativitate	 în	 infertilitate,	 face	 diagnosticul	 speciFic	 al	 anomaliilor	 mulleriene	 și	
impermeabilității	 tubare	cu	sensibilitate	de	peste	92%.	SHSG	are	rol	atât	diagnostic	cât	și	terapeutic,	
îmbunătățind	 fertilitatea	 în	 primele	 luni	 post-procedură.	 Acuratețea	 diagnosticului	 polipilor	
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intracavitari,	 Fibroamelor	 submucoase,	 malfomațiilor	 și	 sinechiilor	 uterine	 precum	 și	 evidențierea	
precisă	 a	 anatomiei	 și	 obstrucției	 tubare	 uni/bilaterale	 recomandă	 sonohisterosalpingograFia	 cu	
instilație	de	soluție	salină	sau	gel	ca	explorare	de	primă	linie	în	infertilitate,	tehnica	Fiind	sigură,	bine	
tolerată	și	fezabilă.	Achiziționarea	3D	a	volumelor	uterine	face	posibil	studiul	detaliat	al	endometrului	
și	joncțiunii	endomiometriale.	Aprecierea	rezervei	foliculare	se	face	clasic	prin	ecografe	transvaginală,	
dar	SonoAVCfollicle	facilitează	prin	calculul	automat,	diminuând	variabilitatea	intra/interobservator	și	
înbunătățind	 calitatea	 examinării	 și	 a	 comunicării	 cu	 pacienta,	 numărătoarea	 foliculilor	 antrali.	
Utilizând	 o	 multitudine	 de	 softuri,	 studiul	 Doppler	 ramâne	 deFinitoriu	 în	 diferențierea	 diverselor	
patologii	 uterine	 și	 în	 analiza	 potențialului	 ovulator.	 Lucrarea	 își	 propune	 realizarea	 unui	 review	 al	
tehnicilor	actuale	de	explorare	ultrasonograFică	a	 infertilității	descrise	pe	plan	mondial	și	aplicate	cu	
succes	în	Romania.		
	 Cuvinte	cheie:	ultrasonograFie3D,	infertilitate,	sonohisterosalpingograFie		

S7	
Morphogenesis	Of	The	Human	Brain	Assessed	By	In	Vitro	Micro-
MRI:	“Next	Generation”	Embryology	
Boitor-Borza	D1,2,	Crivii	C2,	Farcasanu	A3,	Simon	S3,	Stamatian	F1,	Turcu	F3	
1-	 Imogen	Institute	of	Research,	Cluj-Napoca	

2-	 Department	of	Anatomy,	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Cluj-Napoca	

3-	 National	center	of	MRI,	University	“Babes-Bolyai”,	Cluj-Napoca	

Abstract	
	 Objectives:	 This	 paper	 is	 an	 observational	 descriptive	 study	 of	 morphological	 research	
concerning	the	developing	brain	in	the	First	trimester	of	pregnancy	using	a	correlative	anatomical	and	
micro-MRI	analysis.	The	aim	of	this	is	study	is	to	depict	structures	within	the	embryonic	and	early	fetal	
brain,	which	have	not	been	previously	documented	in	literature	by	micro-MRI.	
	 Methods:	We	examined	in	vitro	12	human	embryos	ranging	from	6	and	10	gestational	weeks	and	
8	fetuses	between	11	and	14	gestational	weeks.	Micro-MRI	investigation	was	performed	with	a	Bruker	
BioSpec	70/16USR	scanner	(Bruker	BioSpin	MRI	GmbH,	Ettlingen,	Germany)	operating	at	7.04	Tesla.	
Besides	 the	 2D	 axial	 scanning	 with	 300	 microns	 slice	 thickness	 and	 different	 inter-slice	 distances,	
scans	for	3D	reconstruction	were	also	performed.	
	 Results:	We	 describe	 the	 morphological	 characteristics	 of	 the	 developing	 brain	 in	 the	 First	
trimester	 of	 pregnancy.	 We	 also	 present	 the	 acquisition	 parameters	 which	 were	 modiFied	 for	 each	
embryo	 in	 order	 to	 obtain	 an	 increased	 spatial	 resolution,	 making	 possible	 the	 acquisition	 of	 high	
quality	micro-MR	images.	
By	micro-MRI	we	identiFied	some	nervous	structures	such	as	nucleus	accumbens,	subthalamic	nucleus,	
red	nucleus,	internal	capsule,	inferior	olivary	nucleus	which	have	not	been	previously	documented	by	
this	method	in	the	First	trimester	of	pregnancy.	Other	nervous	structures	such	as	the	lentiform	nucleus,	
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epiphysis,	claustrum,	anterior	comissure,	habenular	comissure,	as	well	as	the	laminar	structure	of	the	
subpallium	were	depicted	by	micro-MRI	at	earlier	gestational	ages	as	previously	reported	in	literature.	
	 Conclusions:	 Studies	 of	 embryology	 are	 still	 needed	 for	 a	 complete	 assessment	 of	 the	
developing	 brain.	 Micro-MRI	 offers	 to	 embryologists	 an	 alternative	 to	 the	 classical	 histological	
techniques.	
Micro-MRI	is	feasible	for	the	morphological	studies	of	embryos,	providing	accurate	images	due	to	the	
high	spatial	resolution.	It	is	also	reproducible	and	doesn’t	affect	the	integrity	of	the	specimens	which	
can	be	submitted	to	further	studies.	
	 Key-words:	micro-MRI,	development,	brain	

Morfogeneza	encefalului	uman	studiată	in	vitro	prin	micro-RMN:	embriologie	de	ultimă	

generaţie	

Rezumat	
	 Obiective:	 Lucrarea	 este	 un	 studiu	 observaţional	 descriptiv	 de	 cercetare	 morfologică	 privind	
dezvoltarea	encefalului	în	trimestrul	întâi	de	sarcină	la	om	utilizând	micro-RMN.	Scopul	lucrării	este	de	
a	descrie	structuri	ale	encefalului	embrionar	şi	fetal	care	nu	au	mai	fost	documentate	în	literatură	prin	
micro-RMN.	
	 Metodă:	Au	 fost	 examinaţi	 in	 vitro	 12	 embrioni	 umani	 cu	 vârste	 între	 6	 şi	 10	 săptămâni	 de	
gestaţie	şi	8	feţi	cu	vârste	între	11	şi	14	săptămâni	de	gestaţie.	Micro-RMN	a	fost	realizată	cu	un	aparat	
Bruker	 BioSpec	 70/16USR	 (Bruker	 BioSpin	 MRI	 GmbH,	 Ettlingen,	 Germany)	 cu	 o	 intensitate	 a	
câmpului	magnetic	de	7.04	Tesla.	În	afară	de	scanarea	bidimensională	axială	cu	secţiuni	cu	grosimea	de	
300	 microni	 şi	 diferite	 distanţe	 între	 secţiuni	 au	 fost	 realizate	 şi	 scanări	 pentru	 reconstrucţii	
tridimensionale.	
	 Rezultate:	 Sunt	 descrise	 caracteristicile	 morfologice	 ale	 encefalului	 în	 primul	 trimestru	 de	
sarcină.	 Sunt	prezentaţi	 şi	 parametrii	 de	 achiziţie	 a	 imaginilor	 care	 au	 fost	modiFicaţi	pentru	 Fiecare	
embrion	sau	făt	pentru	a	obţine	o	rezoluţie	spaţială	marită,	ceea	ce	face	posibilă	achiziţia	unor	imagini	
de	înaltă	calitate.	
	 Prin	micro-RMN	am	descris	unele	structure	nervoase	ca	nucleus	accumbens,	nucleul	subtalamic,	
nucleul	roşu,	capsula	internă,	nucleul	olivar	inferior	care	nu	au	fost	descrise	anterior	în	literatură	prin	
această	metodă	 în	 trimestrul	 întâi	 de	 sarcină.	 Alte	 structure	 nervoase	 ca	 nucleul	 lentiform,	 epiFiza,	
claustrum,	comisura	anterioară,	comisura	habenulară,	ca	şi	structura	laminară	a	subpallium-ului	au	fost	
descrise	de	noi	prin	micro-RMN	la	vârste	gestaţionale	mai	mici	decât	în	literatură.	
	 Concluzie:	 Studiile	 de	 embriologie	 sunt	 încă	 necesare	 pentru	 o	 documentare	 completă	 a	
encefalului	în	dezvoltare.	Micro-RMN	oferă	embriologilor	o	alternativă	la	tehnicile	histologice	clasice.	
Micro-RMN	este	o	metodă	 fezabilă	pentru	studiul	morfologic	al	embrionilor	şi	 feţilor	mici,	 furnizând	
imagini	 de	 o	 acurateţe	 deosebită	 datorită	 unei	 înalte	 rezoluţii	 spatiale.	 Ea	 este	 reproductibilă	 şi	 nu	
afectează	integritatea	specimenelor	care	pot	Fi	studiate	ulterior	prin	alte	metode.	
	 Cuvinte-cheie:	micro-RMN,	dezvoltare,	encefal	
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S8	
Development	 Of	 Human	 Ganglionic	 Eminences	 Assessed	 By	 In	
Vitro	Micro-MRI	
Boitor-Borza	D1,2,	Crivii	C2,	Farcasanu	A3,	Simon	S3,	Stamatian	F1,	Turcu	F3	
1	Imogen	Institute	of	Research,	Cluj-Napoca	

2	Department	of	Anatomy,	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Cluj-Napoca	

3	National	center	of	MRI,	University	“Babes-Bolyai”,	Cluj-Napoca	

Abstract	
	 Objectives:	Ganglionic	eminences	are	temporary	structures	which	appear	during	the	5th	week	
post-fertilization	in	the	Floor	of	telencephalic	vesicles	and	dissapear	until	the	35th	week	of	gestation.	
The	aim	of	 this	observational	descriptive	study	of	morphological	research	 is	 to	depict	 the	ganglionic	
eminences	within	the	embryonic	and	early	fetal	brains	by	using	micro-MRI.	
	 Methods:	We	examined	in	vitro	12	human	embryos	ranging	from	6	and	10	gestational	weeks	and	
8	fetuses	between	11	and	14	gestational	weeks.	Micro-MRI	investigation	was	performed	with	a	Bruker	
BioSpec	70/16USR	scanner	(Bruker	BioSpin	MRI	GmbH,	Ettlingen,	Germany)	operating	at	7.04	Tesla.		
	 Results:	We	describe	the	morphological	characteristics	of	the	ganglionic	eminences	in	series	of	
embryos	and	 fetuses	 ranging	 from	 the	21	mm	crown-rump	 length	 (9th	gestational	week)	 to	85	mm	
crown-rump	length	(14th	gestational	week).	The	acquisition	parameters	which	were	modiFied	for	each	
embryo	 in	 order	 to	 obtain	 an	 increased	 spatial	 resolution,	 making	 possible	 the	 acquisition	 of	 high	
quality	micro-MR	images,	are	also	presented.	
	 Conclusions:	 In	our	study	we	obtained	a	remarkable	spatial	 resolution	of	27	µm/voxel,	which	
allows	visualisation	of	tiny	structures	of	the	developing	brain	such	as	the	ganglionic	eminences.	Micro-
MRI	provides	incredibly	accurate	images,	which	are	comparable	with	the	histological	slices	due	to	the	
high	 spatial	 resolution.	Micro-MRI	 is	 the	new	standard	method	 for	 in	 vitro	morphological	 studies	of	
embryos	and	fetuses.	
	 Key-words:	micro-MRI,	ganglionic	eminences,	brain,	development		

Dezvoltarea	eminenţelor	ganglionare	la	om	studiată	in	vitro	prin	micro-RMN	

Rezumat	
	 Obiective:	Eminenţele	ganglionare	sunt	structuri	tranzitorii	care	apar	în	săptămâna	a	5-a	post-
fertilizaţie	 în	planşeul	veziculelor	telencefalice	şi	dispar	până	în	săptămâna	a	35-a	de	sarcină.	Scopul	
acestui	 studiu	 observaţional	 de	 cercetare	 morfologică	 este	 de	 a	 descrie	 eminenţele	 ganglionare	 în	
encefalul	embrionar	şi	fetal	folosind	micro-RMN.	
	 Metoda:	Au	 fost	 examinaţi	 in	 vitro	 12	 embrioni	 umani	 cu	 vârste	 între	 6	 şi	 10	 săptămâni	 de	
gestaţie	şi	8	feţi	cu	vârste	între	11	şi	14	săptămâni	de	gestaţie.	Micro-RMN	a	fost	realizată	cu	un	aparat	
Bruker	 BioSpec	 70/16USR	 (Bruker	 BioSpin	 MRI	 GmbH,	 Ettlingen,	 Germany)	 cu	 o	 intensitate	 a	
câmpului	magnetic	de	7.04	Tesla.		
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	 Rezultate:	 Sunt	 descrise	 caracteristicile	 morfologice	 ale	 eminenţelor	 ganglionare	 în	 seria	 de	
embrioni	 şi	 feţi	 cu	 lungimi	 cranio-caudale	 între	 21	 mm	 (săptămâna	 a	 9-a	 de	 gestaţie)	 şi	 85	 mm	
(săptămâna	 a	 14-a	 de	 gestaţie).	 Sunt	 prezentaţi	 şi	 parametrii	 de	 achiziţie	 a	 imaginilor	 care	 au	 fost	
modiFicaţi	 pentru	 Fiecare	 embrion	 sau	 făt	 pentru	 a	 obţine	 o	 rezoluţie	 spaţială	 mărită,	 ceea	 ce	 face	
posibilă	achiziţia	unor	imagini	de	înaltă	calitate.	
	 Concluzii:	 În	 studiul	 nostru	 am	obţinut	 o	 rezoluţie	 spaţială	 remarcabilă	 de	27	µm/voxel,	 care	
permite	 vizualizarea	 unor	 structuri	 de	 mici	 dimensiuni	 ale	 encefalului	 în	 dezvoltare,	 cum	 sunt	
eminenţele	 ganglionare.	 Micro-RMN	 furnizează	 imagini	 de	 o	 acurateţe	 deosebită,	 comparabile	 cu	
secţiunile	 histologice,	 datorită	 unei	 înalte	 rezoluţii	 spaţiale.	 Micro-RMN	 este	 noua	metodă	 standard	
pentru	studiile	morfologice	in	vitro	realizate	asupra	embrionilor	şi	feţilor.	
	 Cuvinte-cheie:	micro-RMN,	eminenţe	ganglionare,	encefal,	dezvoltare	

S9	
Ultrasonographic	And	Serological	Prognostic	Factors	In	The	First	
Trimester	Pregnancy	With	Potentially	Reserved	Evolution	
Bucuri	 Carmen	 Elena,	 Ciortea	 Răzvan,	 Diculescu	 Doru,	 Măluţan	 Andrei	 Mihai,	 Iuhas	
Cristian	Ioan,	Oancea	Mihaela,	Rada	Maria	Patricia,	Mihu	Dan	
Iuliu	Hatieganu”	University	 of	Medicine	 and	Pharmacy,	 IInd	Department	 of	Obstetrics	 and	Gynecology,	

Cluj-Napoca,	Romania	

Abstract	
	 The	incidence	of	embryonic	demise	is	25%.	Complications	of	the	First	trimester	pregnancy	are	a	
current	 health	 problem.	 The	 etiology	 of	 the	 embryonic	 demise	 is	 multifactorial,	 with	 chromosomal	
abnormalities	 being	 the	 most	 common	 (40%).	 Other	 causes	 may	 include:	 luteal	 phase	 defects,	
maternal	thyroid	abnormalities,	maternal	diabetes,	 infections,	hereditary	or	acquired	thrombophilias	
and	exogenous	agents.	In	prenatal	monitoring	it	is	desirable	to	increase	the	effectiveness	of	screening	
methods	and	improve	diagnostic	methods	for	First	trimester	pregnancies	whose	evolutive	potential	can	
be	reserved.	Initially,	the	embryo	is	detected	immediately	adjacent	to	the	yolk	sac	(YS).	If	the	embryo	is	
separated	 from	it,	 separation	 is	due	 to	 its	development.	As	 the	cranio-caudal	 length	(LCC)	 increases,	
the	distance	between	 the	 embryo	 and	YS	 increases.	 For	 embryos	with	 a	 LCC	of	 5	mm	or	 less,	 there	
should	be	no	separation	of	the	 	embryo	or	a	very	small	(<2	mm)	one.	A	small	distance	(considered	in	
the	 2	 mm	 literature)	 between	 an	 embryo	 with	 LCC	 greater	 than	 5	 mm	 and	 YS	 is	 an	 unfavorable	
prognostic	 marker.	 Thus,	 the	 distance	 between	 the	 embryo	 and	 YS	 (assessed	 by	 endovaginal	
ultrasound)	for	embryos	with	LCC	greater	than	5	mm	was	studied	and	a	correlation	between	this	and	
the	serum	level	of	β	Human	Chorionic	Gonadotropin	(beta	HCG)	was	identiFied,	indicating	a	low	level	
of	beta	HCG	in	the	case	of	patients	with	unfavorable	outcome,	respectively,	a	distance	of	less	than	3	mm	
between	the	embryo	and	YS.	
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Markeri	ultrasonograbici	şi	serologici-factori	de	prognostic	în	sarcina	cu	potenţial	

evolutiv	rezervat		

Rezumat	
	 Incidența	 sarcinii	 oprite	 în	 evoluție	 este	 de	 25%.	 Complicațiile	 sarcinii	 de	 prim	 trimestru	
reprezintă	o	problemă	actuală	de	sănătate.	Etiologia	opririi	în	evoluție	a	sarcinilor	este	plurifactorială,	
anomaliile	cromozomiale	Fiind	cele	mai	frecvente	(40%).	Alte	cauze	pot	Fi	reprezentate	de:	defecte	de	
fază	 luteală,	 anomalii	 tiroidiene	 materne,	 diabet	 zaharat	 matern,	 infecţii,	 tromboFilii	 ereditare	 sau	
dobândite,	precum	şi	agenţii	exogeni.		
În	 cadrul	 monitorizării	 prenatale	 se	 doreşte	 creşterea	 eFicienţei	 metodelor	 de	 screening	 şi	
îmbunătăţirea	metodelor	de	diagnostic	în	cazul	sarcinilor	de	prim	trimestru,	a	căror	potenţial	evolutiv	
poate	Fi	rezervat.	
	 Initial,	embrionul	este	detectat	imediat	adiacent	veziculei	ombilicale	(VO).	Dacă	embrionul	este	
separat	 de	 aceasta,	 separarea	 se	 datorează	 dezvoltării	 sale.	 Pe	 măsură	 ce	 crește	 lungimea	 cranio-
caudală	(LCC),	 	creste	şi	distanţa	dintre	embrion	şi	VO.	Pentru	embrionii	cu	un	LCC	de	5	mm	sau	mai	
mic,	nu	ar	 trebui	 să	 Fie	nicio	 separare	a	embrionului	de	VO	sau	una	 foarte	mică	 (<2mm).	O	distanţă	
mică	(considerată	în	literatura	de	specialitate	de	2	mm)	dintre	un	embrion	cu	LCC	mai	mare	de	5	mm	şi	
VO	este	un	marker	ecograFic	de	prognostic	nefavorabil.	Astfel,	s-a	studiat		distanţa	dintre	embrion	şi	VO	
(apreciată	prin	ecograFie	endovaginală	)	pentru	embrionii	cu	LCC	mai	mare	de	5	mm	si	s-a	identiFicat	o	
corelaţie	între	aceasta	şi	nivelul	seric	al	β	Human	Chorionic	Gonadotropin	(beta	HCG),	evidenţiindu-se	
un	nivel	 scăzut	al	beta	HCG-ului	 în	 cazul	pacientelor	 cu	 sarcină	cu	evoluţie	nefavorabilă,	 respectiv,	o	
distanţă	mai	mică	de	3	mm	între	embrion	şi	VO.	

S10	
Invasive	 Testing	 In	 Pregnancy	 -	 Guidelines	 In	 Evolving	 And	
Changing	Science	
Marius-Vicea	Calombirescu	
Cabinetul	Dr.CalomXirescu	Marius,	Bucuresti,	Romania	

Abstract	
	 Invasive	 testing	 in	 pregnancy	 grant	 extremelly	 important	 oportunities	 to	 test	 and	 diagnose	
directly	the	pregnancy	and	fetus.	
	 Nevertheless,	the	risks	aftermath	can	have	serious	/	harmful	consequences.	
	 Within	 the	 secondary	 efects	 /	 complications	 from	 invasive	 testing	 in	 pregnancy	we	 focus	 and	
give	 importance	 to	 those	 advancing	 to	miscarriage	 and	 etreme	 prematurity.	 Those	 involve	 bleeding	
with	amnio-chorion	hematoma	or	retroplacentar	hematoma	or	fetal	anemia,	chorioamniotitis,	rupture	
of	membranes,	amniotic	Fluid	loss,	sudden	fetal	cardiac	arrest	and,	extremelly	rare,	fetal	injury.	
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In	order	to	avoid	these	risks	and	harmful	events	continous	efforts	are	undertaken	for	over	two	decades	
to	develop	methods	of	investigation	to	replace	invasive	testing.	As	outcome	new	scientiFic	information	
and	technical	oportunities	emerge	all	the	time.	
	 Lately	 few	have	occur	and	continously	changes	medical	practice	as	new	methods	are	clinically	
validated.	
	 All	those	efforts	did	not	succeed	into	replacing	invasive	testing	in	pregnancy	but	managed	to	help	
by	 reFining	 risk	 assessment	 so	 that	 to	 exclude	many	 false	 positive	 reuslts	 and	 lower	 the	 number	 of	
invasive	testing,	as	a	consequence	to	decrese	the	related	loss	of	normal	pregnancies.	
	 Among	 the	 changes	 in	 current	 medical	 practice	 determined	 by	 technological	 advance	 and	
scientiFic	evidence	are:	
	 -lowering	the	number	of	invasive	testing	for	frequent	aneuploidies;	
	 -lowering	 CVS	 with	 preference	 for	 amniocentesis	 in	 order	 to	 invasively	 test	 for	 frequent	
aneuploidies;	
	 -change	of	the	monitoring	for	Rh	incompatibility	immune	induced	fetal	anemia	by	ultrasound;	
	 -lowering	 testing	 for	 fetal	 lung	development	 trough	developing	neonatal	 therapy	 and	prenatal	
fetal	pulmonary	maturation	therapy.	

Testarea	invaziva	in	sarcina	-	recomandari	intr-o	perioada	de	evolutie	stiintibica	

Rezumat	
	 Testarea	invaziva	in	sarcina	ofera	oportunitati	de	investigare	si	diagnostic	direct	asupra	sarcinii	
si	fatului	extrem	de	importante.		
	 Cu	toate	acestea	riscurile	ce	apar	ca	si	consecinta	pot	avea	consecinte	serioase	/	nefaste.	Dintre	
complicatiile	 /	 efectele	 secundare	 ale	 testarii	 invazive	 in	 sarcina	 se	 pune	 accentul	 si	 se	 acorda	
importanta	celor	ce	duc	la	avort	sau	nastere	cu	grad	mare	de	prematuritate.	Acestea	includ	sangerarea	
cu	 hematoame	 amnio-coriale	 sau	 retroplacentare	 sau	 anemiere	 fetala,	 corioamniotita,	 ruptura	 de	
membrane,	pierderea	de	lichid	amniotic,	moartea	fetala	subita	si	extrem	de	rar	lezarea	fetala.	
	 Pentru	a	evita	aceste	riscuri	si	producerea	evenimentelor	nefaste	se	depun	eforturi	continue	de	
peste	 20	 de	 ani	 pentru	 dezvoltarea	 de	metode	 de	 investigatie	 care	 sa	 inlocuiasca	 testarea	 invaziva.	
Apar	astfel	continuu	noi	informatii	stiintiFice	si	oportunitati	tehnice.		
In	 ultimii	 ani	 s-au	materializat	 o	 serie	 de	 eforturi	 in	 acest	 sens	 si	 se	 produc	 schimbari	 continue	 in	
practica	medicala	pe	masura	ce	metode	noi	sunt	validate	clinic.	
	 Toate	 aceste	 eforturi	 nu	 au	 reusit	 sa	 inlocuiasca	 testarea	 invaziva	 in	 sarcina	 insa	 au	 reusit	 sa	
ajute	 in	 a	 raFina	 evaluarea	 riscurilor	 astfel	 incat	 sa	 elimine	multe	 situatii	 cu	 risc	 crescut	 fals	 pozitiv	
scazand	 numarut	 testarilor	 invazive	 si,	 implicit,	 al	 complicatiilor	 ce	 duc	 la	 pierderea	 sarcinilor	
normale.	
	 Printre	 schimbarile	 de	 practica	 determinate	 de	 avansul	 tehnologic	 si	 acumularea	 de	 evidente	
stiintiFice	sunt:	
	 -scaderea	numarului	de	investigatii	invazive	pentru	aneuploidii	frecvente;	
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	 -scaderea	 ponderei	 biopsiei	 trofoblastice	 cu	 accent	 pe	 testarea	 prin	 amniocenteza	 pentru	
aneuploidiile	frecvente;	
	 -modiFicarea	 investigarii	 izoimunizarii	 si	 a	 anemiei	 fetale	 (ca	 si	 consecinta)	 ecograFic,	metoda	
total	neinvaziva;	
	 -scaderea	 investigatiilor	 pentru	 maturare	 pulmonara	 fetala	 prin	 dezvoltarea	 terapiilor	 de	
sustinere	neonatala	si	a	stimularii	maturarii	pulmonare	fetale.	

S11	
First	Trimester	Discordances	In	Twin	Pregnancy	
Marius-Vicea	Calombirescu	
Cabinetul	Dr.CalomXirescu	Marius,	Bucuresti,	Romania	

Abstract	
	 Twin	or	multiple	order	pregnancies	are	at	incresed	/	high	risk	right	from	the	begining	and	First	
trimester	development.	
	 Zygonicity	and	chorionicity	are	 the	main	elements	 to	determine	complication	range	present	 in	
First	trimester,	embrionic	/	fetal	discordances	included.	
If	 monozygotic	 pregnancies	 are	 concordant	 in	 kariotype	 (heterokariotypia	 discordancy	 being	
exceptional)	monochorionicity	implies	speciFic	risks	with	possible	efects	from	First	trimester	together	
with	increasing	the	discordancy	risks	present	in	bichorial	pregnancies.	
	 Embrionic	 /	 fetal	 discordances	 in	 First	 trimester	 can	 be	 structural	 trough	 organogenesis	
anomalies,	genetic	/	chromosomial	,	growth	/	developmental	or	functional.	
	 Those	often	involves	the	fetal	annexes.	
	 Some	discrepancy	patterns	 taht	can	be	associated	with	speciFic	ethiologies	are	described,	 thus	
enabling	 to	 individualise	prenatal	 care	 in	order	 to	monitor	pathology	and	 to	 intervene	with	 speciFic	
therapeutic	measures.	
	 Elements	incorporated	in	those	patterns	with	associated	ethiology		are	embrio-fetal	morphologic	
assessment,	 CRL,	 NT,	 FHR,	 blood	 Flow	 trough	 ductus	 venosus	 and	 tricuspid	 valve,	 fetal	movements,	
amniotic	Fluid	and	trophoblastic	/	placental	aspects	(chorionicity,	dimension,	position,	cord	insertion	
etc.).	
	 Aftermath	 can	 be	 identiFied	 discordant	 structural	 anomalies	 or	 genetic	 /	 kariotype	 anomalies	
that	 require	 embrioreduction	 in	 order	 to	 continue	 a	 prgnancy	without	 anomalies.	Monochorionicity	
mandates	methods	to	stop	the	bloodFlow	in	abnormal	embrio.	
In	monochorionic	pregnancies	one	must	know	and	identify	the	patterns	associated	with	increased	risk	
mainly	 for	 TTTS	 in	 order	 to	 monitor	 the	 course	 and	 to	 carry	 out	 in	 a	 timely	 manner	 intrauterine	
surgery	in	order	to	disconnect	fetal	circulations.	
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Sarcini	gemelare	discordante	in	trimestrul	1	

Rezumat	
	 Sarcinile	 gemelare	 sau	multiple	 sunt	 sarcini	 cu	 risc	 crescut	 inca	 de	 la	 formare	 si	 evolutia	 din	
trimestrul	1.	
	 Zigonicitatea	si	corionicitatea	sunt	elementele	primordiale	ce	determina	gama	de	complicatii	ce	
pot	aparea	din	trimestrul	1	intre	care	si	discordantele	intre	feti	/	embrioni.	
	 Daca	 sarcinile	 monozigotice	 au	 ca	 regula	 concordanta	 de	 cariotip	 (discordanta	 prin	
heterokariotipie	Fiind	exceptionala)	asocierea	monocorionicitatii	determina	riscuri	speciFice	ce	se	pot	
manifesta	 inca	 din	 trimestrul	 1	 precum	 si	 cresterea	 riscurilor	 de	 discordanta	 ce	 apar	 si	 in	 sarcinile	
bicoriale.	
	 Discordantele	intre	fetii	/	embrionii	din	sarcinile	multiple	in	trimestrul	1	pot	Fi	structurale	prin	
anomalii	de	organogeneza,	genetice	/	cromozomiale,	de	crestere	/	dezvoltare	sau	functionale.	Acestea	
implica	deseori	si	anexele	fetale.	
	 Sunt	descrise	unele	modele	de	discordanta	ce	pot	Fi	asociate	unor	etiologii,	astfel	 Fiind	posibila	
particularizarea	 planului	 de	 ingrijiri	 prenatale	 pentru	 monitorizarea	 patologiilor	 si	 interventia	
terapeutica	speciFica	Fiecarui	caz.	
	 Intre	 elementele	 modelelor	 de	 discordanta	 cu	 asociere	 etiologica	 descrisa	 sunt	 incluse	
morfologia	 embrio-fetala,	 lungime	 cranio	 caudala,	 transucenta	 nucala,	 frecventa	 cardiaca	 fetala,	
circulatia	 sanguina	 prin	 ductul	 venos	 si	 valva	 tricuspida,	 activitatea	 fetala,	 cantitatea	 lichidului	
amniotic	 si	 aspecte	 trofoblastice	 /	 placentare	 (corionicitate,	 dimensiuni,	 pozitie,	 insertia	 cordonului	
ombilical	etc.).	
	 Pot	Fi	astfel	evidentiate	anomalii	structurale	sau	genetic	/cariotip	discordante	ce	pun	problema	
embrioreductiei	 pentru	 a	 continua	 cu	 sarcina	 fara	 anomalii.	 In	 situatia	monocorionicitatii	 trebuiesc	
utilizate	metode	ce	intrerup	Fluxul	sanguin	la	embrionul	cu	anomalii.		
In	 cazul	 monocorionicitatii	 trebuie	 cunoscute	 si	 identiFicate	 modelele	 asociate	 cu	 risc	 crescut	 in	
principal	 de	 sindrom	 transfuzor-transfuzat	 pentru	 a	 monitoriza	 evolutia	 si	 a	 interveni	 oportun	 cu	
terapie	intrauterina	pentru	separarea	circulatilor	fetale.	
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S12	
Epidemiological	And	Risk	Factors	Of	Early-Term	Newborns	
Radu	Chicea1,	Marian	Codru2,	Ognean	Maria	Livia3	
1	 Clinical	 County	 Emergency	 Hospital,	 Obstetrics	 and	 Gynecology	 Department,	 Faculty	 of	 Medicine,	

University	Lucian	Blaga,	Sibiu,	Romania	

2	Clinical	County	Emergency	Hospital,	Obstetrics	and	Gynecology	Department,	Sibiu,	Romania	

3	Clinical	County	Emergency	Hospital,	Neonatology	Department,	Faculty	of	Medicine,	University	Lucian	

Blaga,	Sibiu,	Romania	

Abstract	
	 Early	term	childbirth	is	an	important	public	health	issue	and	a	major	cause	of	poor	short	term	
prognosis	 in	 the	of	neonates,	 that	will	be	at	high	risk	of	respiratory	distress,	 jaundice,	hypoglycemia	
and	foramen	ovale	persistence.	
	 Purpose:	The	purpose	of	the	study	was	to	evaluate	epidemiology	and	associated	risk	factors	of	
premature	delivery	(37-38	weeks	of	gestation).	
	 Means	and	Method:	All	37-	and	38-week-old	gestational	newborns	who	were	assisted	on	 the	
Maternity	Ward	of	Sibiu	County	Emergency	Clinical	Hospital	during	the	period	01.01.2016-31.12.2016	
were	retrospectively	evaluated	and	compared	with	newborns	at	term,	respectively	39-41	weeks,	with	
birth	weight	ranging	in	between	+/-	100g.	Gestational	age	was	established	in	all	newborns	by	Ballard	
score.	 Anthropometric	 data,	 background	 data,	 gestation,	 parity,	 the	 way	 to	 obtain	 the	 pregnancy,	
maternal	 pregnancy	 status,	 pre-existing	 but	 also	 pregnancy-related	 pathology,	 basic	 condition,	
presentation,	mode	 of	 delivery	 birth	 defects,	 birth	 traumas,	 physiological	 decline	 of	 the	weight,	 and	
others	were	extracted	from	the	newborns`	observation	sheets.	The	statistical	analysis	was	performed	
using	 SPSS	 for	Windows	 10.0;	 p	 was	 statistically	 signiFicant	 for	 values	 of	 0.05	 (conFidence	 interval	
95%).	
	 Results:	 On	 the	 Maternity	Ward	 of	 Sibiu	 County	 Emergency	 Clinical	 Hospital,	 649	 newborns	
were	 assisted	 at	 an	 early	 term	 and	 represented	 23.18%	 of	 all	 newborns	 assisted	 during	 the	 study	
period.	Urban	origin	is	represented	by	370	newborns	(57%)	and	the	women	with	a	mean	age	of	28.43	
+/-	 6.26	 years,	 in	 77%	 of	 the	 cases	 with	 secondary	 or	 higher	 education.	 Pregnancies	 were	
dispensarised	in	76.3%	of	the	cases,	20	of	which	being	obtained	by	assisted	reproduction	techniques	
(3.1%),	and	the	number	of	multiple	pregnancies	was	17	(2.6%).	The	most	common	maternal	pathology	
was	 thrombophilia	 in	 8.2%	 of	 the	 pregnancies	 and	 7.6%	 of	 parturients	 had	 at	 least	 one	 episode	 of	
imminent	 abortion.	 Urinary	 tract	 infections	 had	 a	 frequency	 of	 6%.	 Half	 of	 the	 patients	 studied	
(50.2%)	went	 into	 labour.	 In	 over	 half	 of	 the	 cases	 (336),	 the	 birth	was	 surgical,	 the	most	 common	
indications	being	 the	prophylaxis	 of	 uterine	 rupture	 in	 scarred	uterus	 (18%),	 thrombophilia	 (6.9%)	
and	maternal	 ophthalmology	 issues	 (4.9%).	 The	 presentation	 at	 birth	was	 cephalic	 in	 92,6%	of	 the	
cases,	breech	in	6,8%		and	only	4	newborns	(0,6%)	in	transverse.		
	 Conclusions	 :.	 Consistent	 with	 the	 data	 from	 the	 literature,	 early	 term	 deliveries	 are	 due,	 in	
almost	 half	 of	 the	 cases,	 to	 pregnancy-related	 pathologies,	 termination	 of	 pregnancy	 being	 by	
scheduled	caesarean	section.	
	 Key	words:	early-term	newborn,	short-term	prognosis.	
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Factori	epidemiologici	și	factori	de	risc	al	nou-născuților	la	termen	precoce	

Rezumat	
	 Nașterea	 la	 termen	 precoce	 reprezintă	 o	 problemă	 importantă	 de	 sănătate	 publică	 şi	 o	 cauză	
majoră	 de	 prognostic	 nefavorabil	 pe	 termen	 scurt	 al	 nou-născuților	 cu	 risc	 crescut	 de	 tulburări	
respiratorii,	icter	accentuat,	hipoglicemie	și	persistență	de	foramen	ovale.	
	 Scop:	Scopul	studiului	a	 fost	evaluarea	epidemiologiei	şi	a	 factorilor	de	risc	asociaţi	nașterii	 la	
termen	precoce	(37-38	săptămâni	de	gestație).	
	 Material	şi	metodă:	Au	fost	evaluaţi	retrospectiv	toţi	nou-născuţii	cu	vârstă	gestațională	de	37	
și	 38	 săptămâni	 care	 au	 fost	 asistați	 în	 maternitatea	 Spitalului	 Clinic	 Judeţean	 de	 Urgenţă	 Sibiu	 în	
perioada	 01.01.2016-31.12.2016	 și	 au	 fost	 comparți	 cu	 nou-născuți	 la	 termen,	 respectiv	 39-41	
săptămani,	 cu	 greutate	 la	 naștere	 ce	 variază	 în	 intervalul	 de	 +/-	 100g.	 Vârsta	 gestațională	 a	 fost	
stabilită	 la	 toți	 nou-născuții	 prin	 scorul	 Ballard.	 Din	 foile	 de	 observaţie	 ale	 nou-născuţilor	 au	 fost	
extrase	 date	 antropometrice,	 date	 privind	 mediul	 de	 proveniență,	 gestația,	 paritatea,	 modul	 de	
obținere	 a	 sarcinii,	 stadiul	 de	 pregătire	 a	 mamei,	 patologia	 preexistentă	 dar	 și	 asociată	 sarcinii,	
afecţiunea	de	bază,	prezentație,	mod	de	naștere,	traumatisme	la	naștere,	scădere	Fiziologică	în	greutate	
și	 altele.	 Analiza	 statistică	 a	 fost	 efectuată	 cu	 ajutorul	 SPSS	 for	 Windows	 10.0;	 p	 a	 fost	 considerat	
statistic	semniFicativ	la	valori	<	0,05	(interval	de	încredere	95%).	
	 Rezultate:	În	perioada	de	studiu,	în	maternitatea	Spitalului	Clinic	Judeţean	de	Urgenţă	Sibiu	au	
fost	 asistaţi	 un	 număr	 de	 649	 nou-născuţi	 la	 termen	 precoce	 și	 reprezintă	 23,18%	 din	 totalul	 nou-
nascuților	asistați	în	perioada	studiată.	Proveniența	din	mediul	urban	este	reprezentată	de	370	de	nou-
născuți	 (57%),	 iar	 parturientele	 cu	 vârsta	medie	 de	 28,43	 +/-	 6,26	 ani,	 în	 77%	din	 cazuri	 cu	 studii	
medii	sau	superioare.	Sarciniile	au	fost	dispensarizate	în	procent	de	76,3%,	20	din	numarul	total	Fiind	
obținute	 prin	 tehnici	 de	 reproducere	 asistată	 (3,1%),	 iar	 numărul	 de	 sarcini	 multiple	 a	 fost	 de	 17	
(2,6%).	Cea	mai	frecventă	patologie	maternă	Fiind	tromboFilia	în	procent	de	8,2%,	iar	în	sarcină	7,6%	
dintre	 parturiente	 au	 prezentat	 cel	 puțin	 un	 episod	 de	 iminență	 de	 avort,	 infecțiile	 de	 tract	 urinar	
având	 o	 frecvență	 de	 6%.	 Jumătate	 din	 pacientele	 studiate	 (50,2%)	 au	 fost	 primipare	 cu	 travaliu	
declanșat	în	59,6%.	În	peste	jumatate	din	cazuri	(336)	nașterea	a	fost	operatorie,	 indicațiile	cele	mai	
frecvente	 Fiind	proFilaxia	rupturii	uterine	 la	utere	cicatriciale	 	 (18%),	 tromboFilia	(6,9%)	și	patologia	
oftalmologică	maternă	(4,9%).	Prezentația	la	naștere	a	fost	de	92,6%	craniană,	6,8%	pelviană	și	doar	4	
cazuri	(0,6%)	dintre	feți	au	fost	în	așezare	transversală.							
	 Concluzii:.	Concordant	 cu	datele	din	 literatura	de	specialitate	nașterea	 la	 termen	precoce	este	
datorată	în	aproape	jumătate	din	cazuri	patologiei	asociate	sarcinii,	terminarea	sarcinii	având	loc	prin	
operație	cezariană	peogramată.	
	 Cuvinte	cheie:	nou-născut	la	termen	precoce,	prognostic	pe	termen	scurt.	
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S13	
Epidemiology	And	Risk	Factors	For	Newborns	From	Hypertensive	
Mothers	
Radu	Chicea1,	Marian	Codru2,	Ognean	Maria	Livia3	
1	 Clinical	 County	 Emergency	 Hospital,	 Obstetrics	 and	 Gynecology	 Department,	 Faculty	 of	 Medicine,	

University	Lucian	Blaga,	Sibiu,	Romania	

2	Clinical	County	Emergency	Hospital,	Obstetrics	and	Gynecology	Department,	Sibiu,	Romania	

3	Clinical	County	Emergency	Hospital,	Neonatology	Department,	Faculty	of	Medicine,	University	Lucian	

Blaga,	Sibiu,	Romania	

Abstract	
	 High	blood	pressure	complicates	about	5-10%	of	pregnancies	and	it	is	responsible	for	most	cases	
of	maternal	and	fetal	mortality	and	morbidity.	
	 Purpose:	The	purpose	of	the	study	was	to	evaluate	the	epidemiology	and	risk	factors	associated	
with	childbearing	in	women	with	pre-existing	pregnancy	hypertension	and	gestational	hypertension.		
	 Means	 and	 method:	 All	 newborns	 resulting	 from	 mothers	 with	 pre-existing	 pregnancy	
hypertension	or	gestational	hypertension	who	were	assisted	on	 the	Maternity	Ward	of	Sibiu	County	
Emergency	Clinical	Hospital	during	the	period	01.01.2015-31.12.2016	were	retrospectively	evaluated	
and	 compared	with	 the	 newborns,	 born	with	 the	 same	 gestational	 age	 and	 birth	weight	 ranging	 in	
between	 	+/-	100g.	Gestational	age	was	established	 in	all	newborns	by	Ballard	score.	The	statistical	
analysis	was	performed	using	SPSS	for	Windows	10.0;	p	was	statistically	signiFicant	at	values	of	0.05	
(conFidence	interval	95%).	
	 Results:	During	the	study	period,	163	newborns	from	hypertension	pregnancies	were	assisted	
on	the	Maternity	Ward	of	Sibiu	County	Emergency	Clinical	Hospital,	of	which	73	were	females	and	90	
males	(55.2%)	with	mean	gestational	age	37.2	weeks	and	an	average	weight	of	2825g.	Urban	origin	is	
54.1%	 of	 the	 cases	 and	 parturients	 with	 a	 mean	 age	 of	 30	 years,	 with	 95.7%	 dispensarized	
pregnancies,	5	of	the	total	being	obtained	by	assisted	reproductive	techniques	(3.1%)	and	the	number	
of	multiple	pregnancies	was	14	(8.6%).	Of	the	selected	cases,	86.5%	were	gestational	hypertension,	the	
remaining	being	pre-existing	hypertension.	107	parturients	(65.6%)	were	primiparous	and	in	labour.		
In	69.9%	of	cases	(114)	the	birth	was	surgical,	 the	most	 frequent	 indications	being	complications	of	
hypertension	(55	cases),	prophylaxis	of	uterine	rupture	(18	cases)	and	 lack	of	progress	of	 labor	 (13	
cases).	 The	 presentation	 at	 birth	 was	 cephalic	 in	 94,2%	 of	 the	 cases,	 breech	 in	 3,7%	 	 and	 only	 3	
newborns	(1,8%)	in	transverse.		
	 Conclusions:	 Newborn	 from	 pregnancies	 complicated	 with	 hypertension	 had	 a	 worse	 short-
term	prognosis	than	newborn	from	mothers	without	hypertension.	
	 Key	words:	newborn,	gestational	hypertension,	short-term	prognosis.	
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Epidemiologie	și	factori	de	risc	ai	nou-născutului	din	mamă	cu	hipertensiune	

Rezumat	
	 Hipertensiunea	 arterială	 complică	 aproximativ	 5-10%	 din	 sarcini	 și	 este	 responsabilă	 de	
majoritatea	cazurilor	de	mortalitatea	și	morbiditate	maternă	dar	și	fetală.	
	 Scop:	Scopul	studiului	a	 fost	evaluarea	epidemiologiei	şi	a	 factorilor	de	risc	asociaţi	nașterii	 la	
parturientele	cu	hipertensiune	preexistentă	sarcinii	și	hipertensiune	gestațională	.	
	 Material	 şi	 metodă:	 Au	 fost	 evaluaţi	 retrospectiv	 toţi	 nou-născuţii	 rezultați	 din	 sarcini	 cu	
hipertensiune	preexistentă	sarcinii	sau	hipertensiune	gestațională	care	au	fost	asistați	în	maternitatea	
Spitalului	Clinic	 Judeţean	de	Urgenţă	Sibiu	 în	perioada	01.01.2015-31.12.2016	și	au	fost	comparți	cu	
nou-născuți	cu	aceeași	vârstă	gestațională	și	cu	greutate	la	naștere	ce	variază	în	intervalul	de	+/-	100g.	
Vârsta	 gestațională	 a	 fost	 stabilită	 la	 toți	 nou-născuții	 prin	 scorul	 Ballard.	 Analiza	 statistică	 a	 fost	
efectuată	cu	ajutorul	SPSS	for	Windows	10.0;	p	a	fost	considerat	statistic	semniFicativ	la	valori	<	0,05	
(interval	de	încredere	95%).	
	 Rezultate:	În	perioada	de	studiu,	în	maternitatea	Spitalului	Clinic	Judeţean	de	Urgenţă	Sibiu	au	
fost	asistaţi	un	număr	de	163	nou-născuţi	din	sarcini	cu	hipertensiune	dintre	care	73	de	sex	feminin	și	
90	 de	 se	 masculin	 (55,2%),	 cu	 varstă	 gestațională	 medie	 de	 37,2	 săptămâni	 și	 greutate	 medie	 de	
2825g,	Proveniența	în	mediul	urban	este	54,1%	iar	parturientele	cu	vârsta	medie	de	30	ani,	cu	sarcini	
dispensarizate	 în	 procent	 de	 95,7%,	 5	 din	 numarul	 total	 Fiind	 obținute	 prin	 tehnici	 de	 reproducere	
asistată	(3,1%),	 iar	numarul	de	sarcini	multiple	a	 fost	de	14	(8,6%).	Din	cazurile	selectate	86,5%	au	
fost	 hipertensiuni	 gestaționale	 restul	 Fiind	 hipertensiune	 preexistentă	 sarcinii.	 107	 parturiente	
(65,6%)	 au	 	 fost	 primipare	 cu	 travaliu	 declanșat	 în	 54%.	 În	 69,9%	din	 cazuri	 (114)	 nașterea	 a	 fost	
chirurgicală,	 indicațiile	 cele	mai	 frecvente	 Fiind	 complicații	 ale	 hipertensiunii	 (55	 cazuri),	 proFilaxia	
rupturii	uterine	 	(18	cazuri)	și	 lipsă	de	progresiune	a	travaliului	(13	cazuri).	Prezentația	la	naștere	a	
fost	 de	 94,2%	 craniană,	 3,7%	 pelviană	 și	 doar	 3	 cazuri	 (1,8%)	 dintre	 feți	 au	 fost	 în	 așezare	
transversală.							
	 Concluzii:	Nou-născutul	din	 sarcina	complicată	de	hipertensiune	are	un	prognostic	pe	 termen	
scurt	mai	prost	decât	nou-nascuții	din	mame	fără	hipertensiune.	
	 Cuvinte	cheie:	nou-născut	,	hipertensiune	gestatională,	prognostic	pe	termen	scurt.	
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S14	
Wilson’s	Disease-An	Old	Disease	Keeps	Its	Old	Secrets	
Ciortea	Răzvan1,	Diculescu	Doru1,	Măluţan	Andrei	Mihai1,	Iuhas	Cristian	Ioan1,	Oancea	
Mihaela1,		Costin	Berceanu2,	Bucuri	Carmen	Elena1,	Rada	Maria	Patricia1,	Mihu	Dan1	
1	“Iuliu	Hatieganu”	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	IInd	Department	of	Obstetrics	and	Gynecology,	

Cluj-Napoca,	Romania	

2University	 of	 Medicine	 and	 Pharmacy	 of	 Craiova,	 Department	 of	 Obstetrics	 and	 Gynecology,	 Craiova,	

Romania	

Abstract	
	 Wilson's	disease	is	an	inherited	disorder	of	copper	metabolism	characterized	by	reduced	biliary	
copper	 excretion,	 which	 results	 in	 copper	 accumulation	 in	 tissues	 with	 liver	 injury	 and	 failure.	 It	
causes	cirrhosis	of	the	liver,	consequently	followed	by	disorder	of	the	menstrual	cycle	and	infertility.		
Successful	 decopperizing	 may	 lead	 to	 restoration	 of	 the	 ovulatory	 cycle	 and	 enable	 pregnancy.	
Increased	 copper	 levels	 may	 cause	 preeclampsia,	 intrauterine	 growth	 restriction	 and	 neurologic	
damages	 in	 the	 fetus.	 Chelation	 treatment	 with	 D-Penicillamine	 may	 be	 sufFicient	 to	 avoid	 these	
complications,	although	its	teratogenic	effects	have	been	evoked	in	some	cases	in	the	literature.			
However,	 the	risk	of	developing	 fulminant	hepatic	 impairment	when	discontinuing	 treatment	during	
pregnancy	places	 the	principle	of	continued	therapy.	 If	hepatic	decompensation	occurs,	 treatment	 in	
almost	all	cases	is	liver	transplantation.	Pregnancy	complications,	however,	are	more	common	in	liver	
transplant	 recipients	 than	 in	 the	 general	 population.	 Accordingly,	 pregnancies	 in	 liver	 transplant	
recipients	 should	 be	 followed	 by	 a	 multidisciplinary	 team	 involving	 both	 maternal	 fetal	 medicine	
specialists	and	transplant	physicians.	The	aim	of	 this	presentation	 is	 to	outline	 the	available	data	on	
the	 maternal	 and	 obstetrical	 outcomes	 of	 pregnancies	 in	 liver	 transplant	 recipients	 for	 Wilson’s	
disease	and	to	review	the	guidelines	for	management	of	these	high-risk	pregnancies.	

Rezumat:	Boala	Wilson-	o	boală	cunoscută	ce	încă	îşi	păstrează	secretele	

	 Boala	Wilson	 este	 o	 tulburare	moștenită	 a	metabolismului	 cuprului,	 caracterizată	 prin	

excreție	biliară	redusă	de	cupru,	ceea	ce	duce	la	acumularea	acestuia	în	țesuturi	si	ca	urmare,	

la	apariţia	leziunilor	hepatice	şi	a	insuFicienţei	hepatice.	Această	modiFicare	a	metabolismului	

cuprului	 poate	 provoca	 ciroză	 hepatică	 şi	 secundar,	 tulburări	 ale	 ciclului	 menstrual	 şi	

infertilitate.	 Un	 tratament	 chelator	 de	 succes	 poate	 duce	 la	 restabilirea	 ciclului	 ovulator	 şi	

poate	permite	apariţia	sarcinii.	Odată	aparută	sarcina,	nivelurile	serice	crescute	de	cupru	pot	

determina	apariţia	unor	complicaţii	precum	preeclampsia,	restricția	de	creștere	 intrauterină	

și	 leziuni	 neurologice	 fetale.	 Tratamentul	 chelator	 de	 electie	 cu	 D-Penicilamină	 poate	 Fi	

suFicient	 pentru	 evitarea	 acestor	 complicaţii,	 desi	 efectele	 teratogene	 ale	 acestuia	 au	 fost	

evocate	în	câteva	cazuri	descrise	în	literatura	de	specialitate.	Riscul	de	a	dezvolta	insuFicienţă	
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hepatică	fulminantă	la	întreruperea	tratamentului	pe	durata	sarcinii,	impune	terapia	continuă.	

În	cazul	în	care	decompensarea	hepatică	apare,	tratamentul	în	cvasimajoritatea	cazurilor	este	

reprezentat	de	transplantul	hepatic.	Complicațiile	sarcinii	sunt	mai	frecvente	la	pacientele	cu	

transplant	 hepatic	 decât	 în	 populația	 generală.	 În	 consecință,	 sarcinile	 la	 pacientele	 cu	

transplant	hepatic	ar	trebui	urmărite	de	o	echipă	multidisciplinară	care	implică	atât	specialiști	

în	medicina	materno-fetală,	 cât	 și	medici	 de	 transplant.	 Scopul	 acestei	 prezentări	 este	 de	 a	

sublinia	datele	disponibile	privind	prognosticul	matern	şi	obstetrical	al	sarcinilor	la	pacientele	

cu	transplant	hepatic	pentru	boala	Wilson	şi	de	a	revizui	liniile	directoare	pentru	gestionarea	

acestor	sarcini	cu	risc	crescut.	

S15	
Birth	After	Conization	
Paul	Cotuțiu,	Gheorghe	Cruciat,	Silvia	Șuba	
Clinica	Ginecologie	1,	SCJU	Cluj	Napoca	

Abstract	
	 Cervical	dysplasia	is	a	more	and	more	frequent	pathology	which	affects		the	female	population	of	
reproductive	 age.	 Considering	 that	 the	 number	 of	 cervical	 dysplasia	 cases	 that	 need	 an	 invasive	
therapy	is	growing,	we	decided	to	evaluate	how	the	way	of	giving	birth	is	inFluenced	in	the	context	of	
patients	with	a	cervical	conization	 in	 their	medical	history.	We	made	a	retrospective	study	based	on	
data	obtained	from	“Ginecologie	I”	Hospital	,	Cluj-Napoca	(time	span:	08.2012-07.2017)	through	which	
we	analysed	the	way	of	giving	birth	in	patients	that	have	a	cervical	conization	in	their	medical	history.	
This	 study	 included	all	 patients	 that	had	 this	 type	of	 	 intervention.	Those	 that	had	 incomplete	data	
reffering	to	the	cervical	pathology	were	excluded.	Our	Findings	indicate	that	most	patients	(54%)	had	
their	 First	 birth	 after	 the	 conization.	 In	 addition	 to	 this,	 our	 results	 reFlect	 that	 the	 most	 affected	
segment	with	respect	to	age	is	the	one	between	30	and	40	years.	More	than	half	of	the	patients	that	
have	 a	 conization	 in	 their	 medical	 history	 gave	 birth	 through	 caesarean	 section.	 Thus,	 it	 can	 be	
concluded	that	 the	most	affected	segment	of	 the	 female	population	 is	 the	one	with	ages	between	30	
and	40	years.	Furthermore,	 it	 can	be	ascertained	 that	most	patients	which	had	a	conization	prior	 to	
giving	birth,	will	eventually	do	so	through	caesarean	section.		

Nașterea	după	conizație	

Rezumat	
	 Displazia	 colului	 uterin	 reprezintă	 o	 patologie	 tot	mai	 frecventă	 care	 afectează	 un	 segment	 al	
populației	de	sex	feminin	aFlat	la	varstă	reproductivă.	Având	în	vedere	că	displazia	colului	uterin	care	
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necesită	o	sancțiune	terapeutică	este	în	creștere,	ne-am	propus	să	evaluăm	felul	în	care	este	inFluențată	
calea	de	naștere	 la	pacientele	care	au	beneFiciat	de	o	conizație	 în	antecedente.	Am	realizat	un	studiu	
retrospectiv	cu	datele	culese	din	Clinica	Ginecologie	I	Cluj-Napoca	din	perioada	08.2012-07.2017	și	am	
evaluat	calea	de	naștere	la	pacientele	care	au	avut	în	antecedentele	personale	patologice	o	conizație.	În	
studiu	au	fost	incluse	toate	pacientele	care	au	avut	în	antecedentele	personale	patologice	o	conizație	a	
colului	uterin.	Au	 fost	excluse	din	studiu	pacientele	care	au	avut	date	 incomplete	 legate	de	patologia	
colului	 uterin.	Datele	 obținute	 arată	 că	majoritatea	pacientelor	 (54%)	 se	 aFlă	 la	 prima	naștere	după	
conizație.	De	asemenea	cel	mai	afectat	segment	în	funcție	de	vârstă	este	cel	reprezentat	de	pacientele	
cu	vârste	cuprinse	între	30	și	40	ani.	Peste	jumătate	din	pacientele	care	au	în	antecedente	o	conizație	
au	născut	prin	operatie	cezariană.	Din	aceste	rezultate	putem	concluziona	că	cel	mai	afectat	segment	
populațional	este	cel	cu	vârste	cuprinse	între	30	și	40	ani.	De	asemnea	majoritatea	pacientelor	care	au	
avut	în	antecedente	o	cinizație	vor	naște	prin	operație	cezariană.	

S16	
New	 Therapeutic	 Management	 Of	 Chronictwin	 To	 Twin	
Transfusion	Syndrome	In	A	Triplet	Pregnancy	After	IVF	
Octaviana	Cristea1,	Gabriel	Bănceanu1,Ioana	Drăgan2,	Silvia	Maria	Stoicescu1	
1		'Carol	Davila'	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Bucharest,	Romania	

2	'Alessandrescu-Rusescu'	National	Institute	for	Maternal	and	Child	Health,	Bucharest,	Romania	

Abstract	
	 Introduction:	 Chronic	 Twin	 to	 Twin	 Transfusion	 Syndrome	 (TTTS)	 ,	 also	 present	 in	 IVF	
pregnancies	appears	early	during	pregnancy,between	 	12-26	weeks	of	gestation.	The	chronic	form	is	
the	most	severe	because	of	the	extreme	immaturity	of	the	fetuses,	and	birth	does	not	represent	a	safe	
solution	with	no	complications.	Without	treatment,	most	fetuses	do	not	survive,		survivors	have	a	very	
high	rate	of	major	complications.	
	 Case	history:	The	authors	present	the	case	of	a	31-year-old	female	patient,	one	pregnancy	one	
birth,	 secondary	 sterility,	 autoimmune	 thyroiditis,	 multiple	 IVF	 pregnancy,	 monochorionic	 (single	
embryo	transferred	on	day	5,	3	developing	fetuses).	At		17weeks	of	gestation	LASER	photocoagulation	
was	performed	 for	Twin	 to	Twin	Transfusion	Syndrome	 (TTTS),	 the	 receiving	 fetus	 showed	signs	of	
severe	heart	failure.	The	pregnancy	was	completed	at	29	weeks	of	gestation	via	caesarean	section	due	
to	 placental	 abruption.	 Triplets	 weighing	 1100,	 1200,	 and	 1120	 grams	 respectively,	 with	 moderate	
perinatal	 asphyxia,	 were	 extracted.	 There	 were	 no	 signiFicant	 differences	 in	 weight,	 paraclinical	
investigations	did	not	detect	polycythemia	or	anaemia.	
	 Conclusion:	 Multiple	 IVF	 pregnancies	 require	 constant	 ultrasound	 monitoring.	 Laser	
photocoagulation	is	currently	used	in	Maternal-Fetal	Medicine	in	order	to	save	the	life	of	all	fetuses	/
newborns.	The	placenta	is	the	only	biologically	active	structure	that	can	affect	more	than	one	person	
due	to	its	dysfunction.	
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	 Key	words:	laser	photocoagulation,	premature,	IVF	

Conduita	terapeutică	nouă	în	sindromul	transfuzor-	transfuzat	cronic			în	sarcina	cu	

tripleţi	obţinută	prin	FIV	

Rezumat	
	 Introducere:	 Sindromul	 transfuzor-transfuzat	 cronic,	 prezent	 şi	 în	 sarcinile	 obţinute	 prin	 FIV,	
apare	 devreme	 în	 sarcină,	 în	 săptămânile	 12-26.	 Forma	 cronică	 este	 cea	 mai	 severă	 din	 cauza	
imaturităţii	extreme	a	feţilor,	naşterea	nereprezentând	o	soluţie	sigură,	negrevată	de	complicaţii.	Fără	
tratament,	majoritatea	feţilor	nu	supravieţuiesc,	iar	la	supravieţuitori	 	incidenţa	complicaţiilor	majore	
este	foarte	crescută.	
	 Prezentarea	cazului:	Autorii	prezintă	cazul	 	unei	paciente	în	varstă	de	31	ani,	 	IG,	IP,	sterilitate	
secundară,	tiroidită	autoimună,	sarcină	multiplă	obţinută	prin	FIV,	monocorionică	(un	singur	embrion	
transferat	 în	 ziua	 a	 5-a,	 în	 evoluţie	 3	 feţi).	 În	 săptămâna	 17	 de	 gestaţie	 s-a	 practicat	 fotocoagulare	
LASER	 pentru	 sindrom	 transfuzor-transfuzat,	 fătul	 „receptor”	 prezentând	 semne	 de	 insuFicienţă	
cardiacă	 severă.	 Sarcina	 s-a	 Finalizat	 la	 29	 săptămâni	 de	 gestaţie,	 prin	 operaţie	 cezariană	 pentru	
decolare	 prematură	 de	 placentă.	 Au	 fost	 extraşi	 tripleţi	 	 cu	 greutăţi	 de	 1100,	 1200,	 respectiv	 1120	
grame,	 cu	 asFixie	 moderată	 perinatală.	 Nu	 au	 fost	 diferenţe	 semniFicative	 de	 greutate,	 investigaţiile	
paraclinice	nu	au	decelat	policitemie	sau	anemie.	
	 Concluzii:	 În	 sarcinile	 multiple	 FIV	 se	 impune	 supravegherea	 ecograFică	 susţinută.	 Pentru	
salvarea	 vieţii	 tuturor	 feţilor/nou-născuţilor	 medicina	 materno-fetală	 utilizeazăîn	 prezent	
fotocoagularea	 LASER.	 Placenta	 este	 singura	 structură	 biologic	 activă	 ce	 poate	 afecta	 printr-o	
funcţionare	deFicitară	mai	mult	de	o	persoană.	
	 Cuvinte	cheie:		fotocoagulare	LASER,	prematuritate,	FIV	

S17	
Uterine	Artery	Doppler	Flow	Indices	In	Pregnant	Women	During	
The	11	Weeks	+	0	Days	And	13	Weeks	+	6	Days	Gestational	Ages:	
A	Study	Of	216	Patients	
Daşcău	 Voicu1,	 Furău	 Gheorghe1,	 Furău	 Cristian1,	 Onel	 Cristina1,	 Stănescu	 Casiana2,	
Tătaru	Liana1,	Ghib-Para	Cristina3,	C.	Popescu	Cristina4,	Puşchiţa	Maria5	
1„Vasile	Goldiş”	Western	University,	Department	of	Obstetrics	and	Gynecalogy,	Arad,	Romania	

2„Vasile	Goldiş”	Western	University,	Department	of	Anatomy,	Arad,	Romania	

3„Vasile	Goldiş”	Western	University,	Department	of	Haematology,	Arad,	Romania	

4„Vasile	Goldiş”	Western	University,	Department	of	Life	Sciences,	Arad,	Romania	

5„Vasile	Goldiş”	Western	University,	Department	of	Internal	Medicine,	Arad,	Romania	

Abstract	
	 Our	study	of	the	Doppler	Flow	indices	of	the	uterine	arteries	involves	216	patients	examined	in	
our	clinic,	with	pregnancies	ranging	from	11	weeks	+	0	days	to	13	weeks	+	6	days.		
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	 There	were	 83	 patients	 from	11	weeks	 +	 0	 days	 to	 11	weeks	 +	 6	 days	 (38.43%),	 61	 from	12	
weeks	+	0	days	to	12	weeks	+	6	days	(28.24%),	and	72	from	13	weeks	+	0	days	to	13	weeks	+	6	days	
(33.33%).	The	values	of	the	Doppler	indices	were:	PI	1.75±0.78,	1.89±	0.80,	1.75±0.80,	and	1.57±0.70	
and	RI	0.73±0.13,	0.75±0.13,	0.72±0.13,	and	0.70±0.13	for	the	entire	group	and	for	the	three	intervals	
respectively.	There	were	105	(48.61%),	37	(17.13%,	with	21	cases	or	56.76%	on	the	right	side),	and	74	
(34.26%)	patients	with	bilateral,	unilateral	and	absent	uterine	artery	notching,	respectively.	The		
Doppler	 indices	 for	 the	 three	aforementioned	groups	were:	2.11±0.77,	1.59±0.69,	 and	1.30±0.55	 for	
the	 PI	 and	 0.79±0.10,	 0.71±0.13,	 and	 0.65±0.14	 for	 the	RI,	 respectively.	 The	 indices	 for	 the	 arteries	
with	and	without	notching	in	all	patients,	as	well	as	for	the	uterine	arteries	with	and	without	notching	
in	patients	with	unilateral	notching,	were	2.10±0.75,	1.27±0.53,	2.01±0.67,	 and	1.18±0.42	 for	 the	PI	
and	0.78±0.10,	0.65±0.13,	0.78±0.11,	and	0.63±0.12	for	the	RI,	respectively.	
	 The	mean	uterine	artery	PI	and	RI	decrease	with	 increasing	gestational	age	and	depending	on	
uterine	 artery	 notching.	 The	 frequency	 of	 uterine	 artery	 notching	 decreases	 with	 increasing	
gestational	age.	Our	results	are	similar	to	those	in	literature.	

Indici	Doppler	la	nivelul	arterelor	uterine	la	femei	gravide	în	intervalul	de	vârstă	

gestaţională	11	săptămâni	+	0	zile-	13	săptămâni	+	6	zile:	un	studiu	pe	216	paciente		

Rezumat	
	 Studiul	nostru	despre	indicii	Doppler	la	nivelul	arterelor	uterine	cuprinde	216	paciente	cu	vârste	
gestaţionale	de	la	11	săptămâni	+	0	zile	la	13	săptămâni	+	6	zile.	Grupul	include	83	de	paciente	de	11	
săptămâni	+	0	zile	la	11	săptămâni	+	6	zile	(38,43%),	61	de	12	săptămâni	+	0	zile	la	12	săptămâni	+	6	
zile	 (28,24%)	 şi	 72	 de	 13	 săptămâni	 +	 0	 zile	 la	 13	 săptămâni	 +	 6	 zile	 (33,33%).	 Valorile	 indicilor	
Doppler	au	fost:	IP	1.75±0.78,	1.89±	0.80,	1.75±0.80	şi	1.57±0.70	şi	RI	0.73±0.13,	0.75±0.13,	0.72±0.13	
şi	0.70±0.13	pentru	întregul	grup,	respectiv	pentru	cele	trei	 intervale.	Studiul	a	 inclus	105	(48,61%),	
37	 (17,13%,	 cu	 21	 de	 cazuri	 sau	 56,76%	 pe	 uterina	 dreaptă)	 şi	 74	 (34,26%)	 de	 patiente	 cu	 notch	
bilateral,	 unilateral,	 respectiv	 absent.	 Indicii	 Doppler	 pentru	 cele	 trei	 grupuri	 au	 fost	 respectiv:	
2.11±0.77,	 1.59±0.69	 şi	 1.30±0.55	 pentru	 IP	 şi	 0.79±0.10,	 0.71±0.13	 şi	 0.65±0.14	 pentru	 RI.	 Indicii	
Doppler	pentru	 toate	arterele	uterine	cu	notch,	 respectiv	 fără	notch,	 cât	 şi	pentru	arterele	 cu	şi	 fără	
notch	la	pacientele	cu	notch	unilateral	au	fost	respectiv	2.10±0.75,	1.27±0.53,	2.01±0.67	şi	1.18±0.42	
pentru	IP	şi	0.78±0.10,	0.65±0.13,	0.78±0.11	şi	0.63±0.12	pentru	IR.	
	 Indicii	 Doppler	 scad	 cu	 creşterea	 vârstei	 gestaţionale	 şi	 în	 funcţie	 de	 prezenţa	 notchului.	
Frecvenţa	notchului	scade	cu	creşterea	vârstei	gestaţionale.	Rezultatele	noastre	sunt	similare	celor	din	
literatura	de	specialitate.	
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S18	
Uterine	Artery	Doppler	Flow	Indices	In	Pregnant	Women	During	
The	21	Weeks	+	0	Days	And	23	Weeks	+	6	Days	Gestational	Ages:	
A	Study	Of	150	Patients	
Daşcău	 Voicu1,	 Furău	 Gheorghe1,	 Furău	 Cristian1,	 Onel	 Cristina1,	 Stănescu	 Casiana2,	
Tătaru	Liana1,	Ghib-Para	Cristina3,	C.	Popescu	Cristina4,	Puşchiţa	Maria5	
1„Vasile	Goldiş”	Western	University,	Department	of	Obstetrics	and	Gynecalogy,	Arad,	Romania	

2„Vasile	Goldiş”	Western	University,	Department	of	Anatomy,	Arad,	Romania	

3„Vasile	Goldiş”	Western	University,	Department	of	Haematology,	Arad,	Romania	

4„Vasile	Goldiş”	Western	University,	Department	of	Life	Sciences,	Arad,	Romania	

5„Vasile	Goldiş”	Western	University,	Department	of	Internal	Medicine,	Arad,	Romania	

Abstract	
	 Our	study	of	the	Doppler	Flow	indices	of	the	uterine	arteries	involves	150	patients	examined	in	
our	clinic,	with	pregnancies	ranging	from	21	weeks	+	0	days	to	23	weeks	+	6	days.		
There	were	41patients	from	21	weeks	+	0	days	to	21	weeks	+	6	days	(27.33%),	54	from	22	weeks	+	0	
days	to	22	weeks	+	6	days	(36%),	and	55	from	23	weeks	+	0	days	to	23	weeks	+	6	days	(36.67%).	The	
values	 of	 the	 Doppler	 indices	 were:	 PI	 1.06±0.45,	 1.09±0.42,	 1.06±0.56,	 and	 1.05±0.32	 and	 RI	
0.58±0.11,	 0.69±0.11,	 0.57±0.12,	 and	 0.59±0.09	 for	 the	 entire	 group	 and	 for	 the	 three	 intervals	
respectively.	There	were	21	 (14%),	22	 (14.67%,	with	13	cases	or	59.09%	on	 the	 left	 side),	 and	107	
(71.33%)	 patients	 with	 bilateral,	 unilateral	 and	 absent	 uterine	 artery	 notching,	 respectively.	 The	
Doppler	 indices	 for	 the	 three	aforementioned	groups	were:	1.53±0.69,	1.12±0.42,	 and	0.96±0.32	 for	
the	 PI	 and	 0.68±0.11,	 0.61±0.11,	 and	 0.56±0.10	 for	 the	RI,	 respectively.	 The	 indices	 for	 the	 arteries	
with	and	without	notching	in	all	patients,	as	well	as	for	the	uterine	arteries	with	and	without	notching	
in	patients	with	unilateral	notching,	were	1.46±0.67,	0.97±0.32,	1.27±0.46,	 and	0.95±0.28	 for	 the	PI	
and	0.67±0.12,	0.56±0.10,	0.64±0.11,	and	0.57±0.09	for	the	RI,	respectively.	
	 The	mean	uterine	artery	PI	and	RI	decrease	from	21	weeks	+	0	days	to	23	weeks	+	6	days.	Our	
results	are	similar	to	those	in	literature.	

Indici	Doppler	la	nivelul	arterelor	uterine	la	femei	gravide	în	intervalul	de	vârstă	

gestaţională	21	săptămâni	+	0	zile-	23	săptămâni	+	6	zile:	un	studiu	pe	150	paciente		

Rezumat	
	 Studiul	nostru	despre	indicii	Doppler	la	nivelul	arterelor	uterine	cuprinde	150	paciente	cu	vârste	
gestaţionale	de	la	21	săptămâni	+	0	zile	la	23	săptămâni	+	6	zile.	Grupul	include	41	de	paciente	de	21	
săptămâni	+	0	zile	la	21	săptămâni	+	6	zile	(27,33%),	54	de	22	săptămâni	+	0	zile	la	22	săptămâni	+	6	
zile	(36%)	şi	55	de	23	săptămâni	+	0	zile	la	23	săptămâni	+	6	zile	(36,67%).	Valorile	indicilor	Doppler	
au	 fost:	 IP	 1.06±0.45,	 1.09±0.42,	 1.06±0.56	 şi	 1.05±0.32	 şi	 RI	 0.58±0.11,	 0.69±0.11,	 0.57±0.12	 şi	
0.59±0.09	 pentru	 întregul	 grup,	 respectiv	 pentru	 cele	 trei	 intervale.	 Studiul	 a	 inclus	 21	 (14%),	 22	
(14,67%,	cu	13	de	cazuri	sau	59,09%	pe	uterina	stângă)	şi	107	(71,33%)	de	patiente	cu	notch	bilateral,	
unilateral,	 respectiv	 absent.	 Indicii	 Doppler	 pentru	 cele	 trei	 grupuri	 au	 fost	 respectiv:	 1.53±0.69,	
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1.12±0.42şi	0.96±0.32	pentru	IP	şi	0.68±0.11,	0.61±0.11şi	0.56±0.10	pentru	RI.	Indicii	Doppler	pentru	
toate	arterele	uterine	cu	notch,	respectiv	fără	notch,	cât	şi	pentru	arterele	cu	şi	fără	notch	la	pacientele	
cu	 notch	 unilateral	 au	 fost	 respectiv	 1.46±0.67,	 0.97±0.32,	 1.27±0.46	 şi	 0.95±0.28	 pentru	 IP	 şi	
0.67±0.12,	0.56±0.10,	0.64±0.11	şi	0.57±0.09	pentru	IR.	
	 Indicii	Doppler	variază	cu	creşterea	vârstei	gestaţionale	şi	scad	în	funcţie	de	prezenţa	notchului.			
Frecvenţa	notchului	creşte	cu	creşterea	vârstei	gestaţionale.	Rezultatele	noastre	sunt	similare	celor	din	
literatura	de	specialitate.	

S19	
Glucose	Level	In	The	Gastric	Aspirate	Collected	At	Birth	–	Possibly	
An	Early	Indicator	Of	Maternal-Fetal	Infection	
Estera	 Decean1,	 Gabriela	 Gross2,	 Corina	 Zgârcea1,	 Raluca	 Dumitra1,	 Oana	 Boantă1,	
Ecaterina	Olariu1,	Radu	Chicea3,	Maria	Livia	Ognean1,4	
1	Clinical	County	Emergency	Hospital,	Neonatology	Department,	Sibiu,	Romania	

2	Clinical	County	Emergency	Hospital	Medical	Laboratory	Department,	Sibiu,	Romania	

3	 Clinical	 County	 Emergency	 Hospital,	 Obstetrics	 Gynecology	 Department,	 Faculty	 of	Medicine,	 Lucian	

Blaga	University,	Sibiu,	Romania	

4	Faculty	of	Medicine,	Lucian	Blaga	University,	Sibiu,	Romania	

Abstract	
	 Introduction:	Gastric	aspirate	(GA)	collected	at	birth	is	amniotic	Fluid	swallowed	by	the	fetus	and	
could	be	used	for	the	diagnose	of	early	onset	neonatal	infections.	
	 Aim:	 Evaluating	 the	 predictive	 accuracy	 of	 GA	 glucose	 level	 collected	 at	 birth	 in	 the	 early	
diagnosis	of	maternal-fetal	infections.	
	 Materials	 and	methods:	 This	 prospective	 study	 enrolled	 neonates	 ≥35	 weeks	 gestational	 age.	
Apart	from	GA	glucose,	usual	tests	for	diagnosing	infections	were	performed.	The	statistic	analysis	was	
performed	using	SPSS	10.0	for	Windows	for	p<0,05.		
	 Results:	 	Of	the	51	neonates	enrolled,	with	the	average	birth	weight	3207,75±400,86	g	and	the	
average	gestational	age	38,37±1,31	weeks,	9	 (17,6%)	were	diagnosed	with	maternal-fetal	 infections.	
GA	glucose	levels	collected	at	birth	were	signiFicantly	lower	in	neonates	diagnosed	with	infections	(p	
0,026);	all	neonates	with	infections	had	GA	glucose	values	below	20	mg/dL.	The	maximum	values	of	
predicted	 sensibility	 were	 obtained	 for	 glucose	 values	 ≤10	 şi	 ≤15	 mg/dL	 (71,42%),	 maximum	
speciFicity	being	86,42%	for	values	≤8	mg/dL,	84,21%	for	values	≤10	mg/dL.	The	maximum	positive	
predictive	value	was	identiFied	for	values	≤10	mg/dl	(45,45%),	while	the	maximum	negative	predictive	
value	was	94,11%	for	values	≤10	mg/dL	and	≤15	mg/dL.	
	 Conclusions:	Evaluation	of	GA	glucose	can	be	a	challenge	in	terms	of	work	methodology	but	can	
be	taken	into	consideration	for	establishing	the	early	onset	neonatal	infection	diagnosis.	
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	 Key	words:	 glucose,	 gastric	 aspirate,	 early	onset	neonatal	 infections,	maternal-fetal	 infections,	
early	diagnosis	

Glucoza	din	aspiratul	gastric	recoltat	la	naștere	–	posibil	indicator	precoce	al	infecțiilor	

materno-fetale		

Rezumat	

	 Introducere:	Lichidul	aspirat	din	stomacul	nou-născutului	la	naştere	este	lichid	amniotic	

înghiţit	de	făt	şi	ar	putea	Fi	folosit	pentru	diagnosticul	infecțiilor	neontale	precoce.		

	 Scop:	 Evaluarea	 acurateţei	 de	 predicţie	 a	 valorilor	 glucozei	 în	 aspiratul	 gastric	 (AG)	

recoltat	la	naştere	în	diagnosticul	precoce	al	infecţiilor	materno-fetale.	

	 Material	 şi	 metodă:	 Studiul	 prospectiv	 a	 inclus	 nou-născuţi	 cu	 vârstă	 de	 gestație	 ≥35	

săptămâni.	 Au	 fost	 efectuate	 pe	 lângă	 evaluarea	 glucozei	 în	 AG	 investigații	 uzuale	 pentru	

diagnosticul	 infecțiilor.	Analiza	 statistică	a	 fost	 efectuată	 cu	ajutorul	 SPSS	10.0	 for	Windows	

pentru	p<0,05.	

	 Rezultate:	Dintre	 cei	 51	 de	 nou-născuţi	 incluşi	 în	 studiu,	 cu	 greutate	medie	 la	 naştere	

3207,75±400,86	g	 şi	 vârstă	medie	de	gestaţie	38,37±1,31	 săptămâni,	9	au	prezentat	 infecţii	

materno-fetale	 (17,6%).	 Valorile	 glucozei	 în	 AG	 la	 naştere	 au	 fost	 semniFicativ	 mai	 mici	 în	

cazul	nou-născuţilor	cu	infecţii	(p	0,026),	toţi	nou-născuţii	cu	infecţii	având	valori	ale	glucozei	

<20	mg/dL	în	AG.	Sensibilitatea	maximă	de	predicție	a	fost	obţinută	pentru	valori	ale	glucozei	

în	AG	 ≤10	 şi	 ≤15	mg/dL	 (71,42%),	 speciFicitatea	maximă	 Fiind	 de	 86,42%	pentru	 valori	 ≤8	

mg/dL	și	84,21%	pentru	valori	≤10	mg/dL,	valoarea	predictiv	pozitivă	maximă	a	corespuns	la	

valori	≤10	mg/dl	 (45,45%)	 iar	valoarea	predictiv	negativă	maximă	a	 fost	de	94,11%	pentru	

valori	≤10	mg/dL	şi	≤15	mg/dL.	

	 Concluzie:	 Determinarea	 valorilor	 glucozei	 în	 AG	 poate	 Fi	 o	 provocare	 din	 punct	 de	

vedere	a	metodologiei	de	lucru	dar	poate	Fi	luată	în	considerare	pentru	diagnosticul	de	infecţie	

neonatală	cu	debut	precoce.	

	 Cuvinte	 cheie:	 glucoza,	 aspirat	 gastric,	 infecţii	 neonatale	 cu	 debut	 precoce,	 infecţii	

materno-fetale,	diagnostic	precoce	
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S20	
Ultrasound	 Diagnosis	 In	 The	 First	 Trimester	 Of	 Pregnancy	 Of	
Placenta	Percreta.	Case-Report	
Andreea	Florian,	Gh.	Cruciat	
Ginecologie	I,	Cluj-Napoca	

Abstract	
	 Placentatia	anormala	pe	durata	sarcinii	este	clasiFicata	in:	accreta,	 increta	si	percreta	in	functie	
de	 severitatea	 si	 amploarea	 invaziei	 vilozitare	 prin	 peretele	 uterin.	 Frecventa	 globala	 a	 afectiunii	 a	
crescut	 in	50	de	ani	de	 la	1/30000	nasteri	 la	1/2500	nasteri.	Aceasta	evolutie	se	datoreaza	cresterii	
incidentei	 operatiei	 cezariene	 care	 constituie	principalul	 factor	de	 risc.	 Placenta	percreta	presupune	
invazia	peretelui	uterin	pe	 toata	grosimea	sa,	 cu	depasirea	 seroasei	uterine	 si/sau	 invazia	organelor	
invecinate.	 Placenta	 percreta	 este	 cea	mai	 rara	 si	 reprezinta	 forma	 cea	mai	 grava	 dintre	 placentele	
invasive	iar	diagnosticul	acestei	forme		se	face	rar	si	diFicil	in	primul	si	al	2-lea	trimestru	datorita	lipsei	
semnelor	 speciFice.	 Placenta	 percreta	 nediagnosticata	 reprezinta	 o	 amenitare	 semniFicativa	 pentru	
sanatatea	/viata	gravidei.	Prezentam	cazul	unei	gravide	in	varsta	de	32	ani	cu	3	nasteri	in	antecedente:	
2	naturale	si	una	prin	sectiune	cezariana	pentru	placenta	praevia	central	si	care	a	fost	diagnosticata	la	
16	SA	cu	placenta	anterioara	percreta,	invadanta	in	peretele	vezical	anterior.	Diagnosticul	a	fost	pus	pe	
baza	 examenului	 ecograFic	 si	 conFirmat	 prin	 examen	 RMN.Tratamentul	 a	 constat	 in	 histerectomie	
subtotatala	in	bloc,	impreuna	cu	sarcina	si	a	presupus	extirparea	portiunii	vezicale	inFiltrate.	Evolutia	a	
fost	favorabila.	

Diagnosticul	ecograbic	in	primul	trimestru	de	sarcina	al	placentei	percreta.			Prezentare	

de	caz	

Rezumat	
	 Abnormal	 placenta	 during	 pregnancy	 can	 be	 classiFied	 as:	 accreta,	 increta	 and	 percreta,	
depending	on	the	severity	and	magnitude	of	the	villous	invasion	of	the	uterine	wall.	Over	the	past	50	
years,	the	overall	incidence	of	this	disorder	has	increased	from	1/30.000	births	to	1/2.500	births.	This	
is	 due	 to	 an	 increase	 in	 the	 number	 of	 caesarean	 deliveries,	which	 is	 the	main	 risk	 factor.	 Placenta	
percreta	 involves	 invasion	 of	 the	 uterine	 wall	 over	 its	 entire	 thickness,	 beyond	 the	 uterine	 serous	
membrane,	and	/	or	 invasion	of	 the	adjacent	organs.	Placenta	percreta	 is	 the	rarest	and	most	severe	
form	of	invasive	placenta,	and	its	diagnosis	in	the	First	and	second	trimesters	of	pregnancy	is	rare	and	
difFicult,	 due	 to	 the	 lack	 of	 any	 speciFic	 signs.	 An	 undiagnosed	 placenta	 percreta	 poses	 a	 signiFicant	
threat	 to	 the	health	/	 life	of	 the	pregnant	woman.	We	present	 the	case	of	a	pregnant	woman	with	3	
prior	deliveries	-	2	natural	childbirths	and	one	by	caesarean	section	due	to	placenta	praevia	-	who	was	
diagnosed	with	 anterior	 placenta	 percreta	 invading	 the	 anterior	wall	 of	 the	 bladder	 at	 16	weeks	 of	
pregnancy.	 The	 diagnosis	was	 established	 based	 on	 ultrasound	 examination	 and	 conFirmed	 by	MRI.	
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The	 treatment	consisted	of	 subtotal	hysterectomy	and	pregnancy	removal,	 as	well	as	 removal	of	 the	
inFiltrated	portion	of	the	bladder.	The	evolution	was	favourable.	

S21	
Echographic	Examination	Of	Fetal	Aortic	Arch	
Focșa	Artur,	Focșa	Sanda	
Cabinet	obstetrică-ginecologie	“Gynelux”,	Zalău,	România	

Medizinische	Fakultät	der	Heinrich-Heine-Universität,	Düsseldorf,	Germany	

Abstract	
	 The	 anatomical	 variations	 of	 the	 Aortic	 Arch	 (AA)	 and	 its	 ramiFications	 are	 common	 in	 the	
general	population.	The	existence	of	an	"unusual"	AA	variant	may	be	associated	with	genetic	problems	
and	 signiFicantly	 increases	 the	 risk	 of	 neurological	 disorders	 or	 thoracic	 aorta	 disease	 (aneurysm,	
dissection,	etc.).	These	abnormalities	are	considered	a	biomarker.	
	 Atypical	 AA	 that	 is	 not	 associated	 with	 cardiac	 defects	 may	 be	 based	 on	 the	 deletion	 of	
chromosome	22q11.	
	 There	 are	 2	 large	 groups	 of	 atypical	 AA:	 1)	 AA	 branch	 abnormalities	 (most	 commonly	
encountered);	2)	abnormalities	of	AA	itself	(discontinued	AA,	aortic	coarctation,	right-sided	AA,	double	
aorta).	
	 The	 two-vessel	 arch	 meets	 in	 variants:	 the	 left	 common	 carotid	 artery	 (ACC)	 and	 the	
brachiocephalic	 trunk	 (TB)	 have	 a	 common	 basis	 on	 AA;	 either	 leftACC	 originates	 on	 TB.	 The	 four-
vessel	arch	can	have	the	left	vertebral	artery	or	the	right	aberrant	subclavia	artery.	
	 The	abnormalities	of	the	AA	that	occur	more	frequently	are:	"right-sided"	AA	and	double-AA.	
	 The	 present	work	 presents	 the	 embryological	 background	 and	 the	 anatomical	 aspect	 of	 these	
"atypia".	There	are	3	cases	of	AA	with	2	vessels,	 the	aberrant	subclavian	artery	and	AA	on	the	right,	
found	in	standard	examinations.	
	 The	ISUOG	practice	guidelines	do	not	recommend	routine	examination	of	the	aortic	arch	and	its	
ramiFications	in	the	fetal	heart	ultrasound.	Extending	the	exam	on	the	aorta	allows	the	detection	of	the	
most	 frequently	 encountered	 AA	 variants	 and	 allows	 us	 to	 exclude	 other	 associated	 cardiac	 or	
extracardiac	abnormalities.	

Examinarea	ecograbică	a	arcului	aortic	fetal	

Rezumat	
	 Variațiile	 anatomice	 ale	Arcului	Aortei	 (AA)	 și	 ale	 ramiFicațiilor	 sale	 sunt	 comune	 în	populația	
generală.	 Existența	 unei	 variante	 "neobișnuite"	 de	 AA	 poate	 Fi	 asociată	 unor	 probleme	 genetice	 și	
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crește	semniFicativ	riscul	afecțiunilor	neurologice	sau	a	aortei	toracice	(anevrism,	disecție,	ș.a.).	Aceste	
anomalii	sunt	considerate	biomarker.	
	 AA	 atipic	 care	 nu	 este	 asociat	 cu	 defecte	 cardiace	 poate	 avea	 la	 bază	 deleția	 cromozomului	
22q11.		
	 Există	 2	 grupe	mari	 de	 AA	 atipic:	 1)	 anomalii	 ale	 ramiFicațiilor	 AA	 (cel	mai	 des	 întâlnite);	 2)	
anomalii	ale	AA	propriu-zis	(AA	întrerupt,	coarctație	de	aortă,	AA	pe	dreapta,	aorta	dublă).	
	 Crosa	aortei	cu	2	vase	se	întâlnește	în	variantele:	artera	carotidă	comună	(ACC)	stg	și	trunchiul	
brahiocefalic	(TB)	cu	bază	comună	pe	AA;	ori	ACCstg	are	originea	pe	TB.	Crosa	aortei	cu	4	vase	poate	
avea	artera	vertebrală	stg	sau	artera	subclavia	dr	aberante.		
	 Anomaliile	arcului	aortic	propriu-zis	întalnite	mai	frecvent	sunt:	“crosa	pe	dreapta”	și	AA	dublu.	
	 Actuala	 lucrare	 prezintă	 fundalul	 embriologic	 și	 aspectul	 anatomic	 al	 acestor	 “atipii”.	 Sunt	
descrise	3	cazuri	de	AA	cu	2	vase,	artera	subclavia	dr	aberantă	si	AA	pe	dreapta,	depistate	 în	cadrul	
unor	examinări	standard.	
	 Ghidurile	de	practică	ISUOG	nu	recomandă	examinarea	de	rutină	a	arcului	aortic	și	ramiFicațiilor	
lui	 în	 cadrul	 evaluării	 ecograFice	 a	 cordului	 fetal.	 Extinderea	 examinării	 pe	 crosa	 aortei	 permite	
depistarea	celor	mai	frecvent	intâlnite	variante	de	AA	și	ne	ofera	posibilitatea	excluderii	altor	anomalii	
cardiace	sau	extracardiace	asociate.	

S22		
Ductal	 Aneurysmal	 Arch	 –	 A	 Possible	 Evolution	 Of	 The	 Ductal	
Arch	Morphology	
Gabitanu	Dumitru,	Butureanu	Stefan,	Pavaleanu	Ioana,	Grigore	Mihaela	
*Departement	Of	Mother	and	Child	Health	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Iasi,	Romania	

Abstract	
	 Ductus	 arteriosus	 is	 a	 vascular	 structure	 that	 bypasses	 the	 pulmonary	 circulation	 during	 the	
intrauterine	life.	 It	has	a	variable	morphology	during	intrauterine	life	related	mainly	with	its	speciFic	
structure.	 Its	 conFiguration	 changes	 after	 birth,	 by	 closing,	 due	 to	 the	 increased	 concentration	 of	
oxygen	and	to	a	reduction	of	prostaglandin	synthesis.	
	 The	 echocardiographic	 exam	 performed	 during	 the	 second	 trimester	 in	 the	 presented	 case	
showed	normal	cardiac	morphology	with	solitus	situs,	normal	cardiovascular	segmental	approach	and	
all	 of	 them	with	 gestational	 age	 –	 speciFic	 sizes	 and	 also	 normal	 hemodynamic	 Flows.	 However	 the	
mediastinal	exploration	of	the	great	arteries	arches	showed	the	ductus	arteriosus	with	an	aneurysmal	
dilatation	but	with	normal	hemodynamics.		
	 Further	 exams	 performed	 in	 the	 third	 trimester	 revealed	 the	 presence	 of	 a	 hyperkinetic	 Flow	
through	the	ductal	arch	and	it	was	observed	also	slightly	increased	dimensions	for	the	right	heart.	
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	 Some	studies	show	that	these	abnormalities	of	the	positions	or	of	size	of	the	ductus	arteriosus	
may	 modify	 but	 not	 signiFicantly	 the	 cardiovascular	 perinatal	 outcome.	 A	 specialist	 fetal	
echocardiography	 it	 is	 required	 during	 pregnancy	 and	 it	 needs	 also	 a	 close	 neonatal	 cardiac	
monitoring	after	birth.	

Anevrismul	de	canal	arterial	–	o	evolutie	posibila	a	structurii	canalului	arterial	

Rezumat	
	 Canalul	 arterial	 este	 o	 structura	 vasculară	 care	 șuntează	 circulația	 pulmonară	 în	 timpul	 vieții	
intrauterine.	Prezintă	o	morfologie	variabilă	datorită	structurii	sale.	Aceasta	se	modiFică	după	naștere	
prin	 închidere,	 fenomen	 datorat	 concentrației	 crescute	 de	 oxigen	 și	 a	 reducerii	 sintezei	 de	
prostaglandine.	
	 În	cazul	prezentat,	examenul	echocardiograFic	efectuat	în	trimestrul	doi	de	sarcină	a	evidențiat	o	
morfologie	 cardiacă	 normală	 cu	 situs	 solitus,	 conexiuni	 vasculare	 conforme	 evoluției	 segmentar	
secvențiale	cardiace.	Dimensiunile	 și	hemodinamica	 intracardiacă	erau	speciFice	vârstei	gestaționale.	
Cu	 toate	 acestea	 imaginea	mediastinală	 a	 croselor	 vaselor	mari	 la	 nivelul	mediastinului	 a	 evidențiat	
canalul	arterial	cu	o	dilatație	anevrismală	dar	cu	hemodinamică	normală.	
	 Urmărirea	 ulterioară	 din	 trimestrul	 trei	 de	 sarcină	 a	 evidențiat	 un	 Flux	 hiperkinetic	 la	 nivelul	
canalului	și	cresterea	volumetrică	ușoară	a	ventricului	drept.	
	 Studiile	efectuate	până	în	prezent	și	care	au	ghidat	urmărirea	cazului,	au	arătat	că	anomaliile	de	
poziție	 sau	 dimensiune	 ale	 canalului	 arterial	 pot	 inFluența	 dar	 nu	 semniFicativ	 prognosticul	
cardiovascular	 perinatal.	 Cu	 toate	 acestea	 echocardiograFia	 fetală	 este	 necesară	 în	 timpul	 sarcinii	
pentru	a	urmări	evoluția	dimensională	cu	rol	prognostic	în	evoluția	postnatală.	

S23	
Preterm	Birth	And	Subsequent	Breast	Cancer	Risk	
I.	Goidescu1,3,	D.T.	Eniu2,	R.	Micu1,	D.	Mureșan1,	F.	Stamatian1,3	
1.	 Department	 of	 Obstetrics	 and	 Gynecology	 I,	 University	 of	Medicine	 and	 Pharmacy	 ‘Iuliu	 Haţieganu’,	

Cluj-Napoca,	Romania	

2.	Department	of	Surgical	Oncology,	“Ion	Kiricuţă”	Cancer	Center,	University	of	Medicine	and	Pharmacy	

‘Iuliu	Haţieganu’,	Cluj-Napoca,	Romania	

3.	IMOGEN	Research	Centre,	Emergency	County	Hospital	Cluj-Napoca,	Romania	

Abstract	
	 The	 relationship	between	breast	 cancer	and	certain	 reproductive	 factors	has	been	analyzed	 in	
many	 studies,	 but	 the	 results	 have	 not	 always	 been	 conclusive.	 There	 is	 a	 trend	 in	 recent	 years	 to	
analyse	the	importance	of	perinatal	or	intrauterine	factors	and	the	subsequent	breast	cancer	risk.	The	
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central	 factor	 that	 has	 been	 most	 carefully	 studied	 is	 the	 placenta	 because	 due	 to	 the	 endocrine	
changes	created,	it	may	inFluence	this	risk	of	breast	cancer.	
	 Therefore,	 the	 most	 studied	 perinatal	 pathologies	 were	 Hypertension	 in	 Pregnancy	 and	
Prematurity,	being	known	that	these	two	pathologies	can	inFluence	breast	cancer	risk	due	to	local	and	
general	endocrine	changes.	
	 Extreme	 prematurity	 (<32	 weeks	 of	 gestation)	 is	 associated	 with	 an	 increased	 risk	 of	 breast	
cancer,	this	risk	being	much	lower	for	women	who	have	full	term	pregnancies.	Moreover,	in	the	case	of	
iatrogenic	 prematurity	 due	 to	 pregnancy-related	 hypertension,	 this	 risk	 is	 not	 validated,	 studies	
showing	that	Preeclampsia	and	gestational	hypertension	at	First	pregnancy	are	associated	with	a	low	
risk	of	breast	cancer	regardless	of	the	gestational	length.	
	 Keywords:	Breast	cancer,	Preterm	birth,	Preeclampsia		

Nașterea	prematură	și	riscul	ulterior	de	cancer	mamar	

Rezumat	
	 Relația	dintre	cancerul	mamar	și	anumiți	factori	reproductivi	a	fost	studiată	în	numeroase	studii,	
însă	 rezultatele	 nu	 au	 fost	 întotdeauna	 concludente.	 Există	 un	 trend	 în	 ultimii	 ani	 de	 a	 analiza	
importanța	unor	factori	perinatali	sau	intrauterini	 în	riscul	de	apariție	al	cancerului	mamar.	Factorul	
central	care	a	fost	cel	mai	atent	studiat	este	placenta,	deoarece	prin	modiFicările	endocrine	create	de	
aceasta	poate	inFluența	riscul	ulterior	de	cancer	mamar.	
	 Prin	 urmare,	 cele	 mai	 studiate	 patologii	 perinatale	 au	 fost	 Hipertensiunea	 în	 sarcină	 și	
Prematuritatea,	 Fiind	cunoscut	 faptul	că	prin	alterarea	statusului	hormonal	aceste	două	patologii	pot	
inFluența	riscul	de	apariție	al	cancerului	mamar.	
	 Prematuritatea	extremă	(<	32	de	săptămâni	de	gestație)	se	asociază	cu	un	risc	crescut	de	cancer	
mamar,	 acest	 risc	 Fiind	 mult	 mai	 mic	 pentru	 femeile	 care	 au	 născut	 la	 termen.	 Mai	 mult,	 în	 cazul	
prematurității	 iatrogene	 dată	 de	 patologia	 hipertensivă	 asociată	 sarcinii	 acest	 risc	 nu	 se	 validează,	
studiile	demonstrând	că	Preeclampsia	și	Hipertensiunea	gestațională	 la	prima	sarcină	se	asociază	cu	
un	risc	scăzut	de	cancer	mamar	indiferent	de	durata	gestației.	
	 Cuvinte	cheie:	Cancer	mamar,	Naștere	prematură,	Preeclampsie	
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R24	
Morphological	And	Volumetric	Ultrasonographic	Examination	 In	
The	Diagnostic	Of	Rare	Facial	Anomalies.	A	Case	Presentation	
Ana	Haliciu1,2,	Demetra	Socolov	3,4,	Vlad	Gorduza	3,	Oana	Gabia4,		
Alexandru	Carauleanu	3,4,	Razvan	Socolov	2,3	
1-	Departamentul	Stiinţe	Morfofuncţionale	I-	Universitatea	de	Medicină	şi	Farmacie	Gr.	T.	Popa-	Iaşi	

2-	Spitalul	de	Obstetrică	Ginecologie	Elena	Doamna-	Iaşi	

3-	Departamentul	Medicina	Mamei	şi	a	Copilului-	Universitatea	de	Medicină	şi	Farmacie	Gr.	T.	Popa-	Iaşi	

4-	Spitalul	de	Obstetrică	Ginecologie	Cuza	Vodă-	Iaşi	

Abstract	
	 Introduction.	 Proboscis	 is	 a	 rare	 craniofacial	 anomaly,	 characterized	 by	 a	 rudimental	 tubular	
structure	in	the	middle	of	the	face.	
	 It	 is	 classiFied	 in	 4	 general	 types:	 holoprosencephalic,	 lateral	 nasal,	 supranumerary,	 and	
disruptive.	 Its	 presence	 could	 be	 associated	 to	 other	 anomalies,	 such	 as:	 trispomy	 13,	
holoprosencephaly,	etmocephaly,	cyclopia.	
	 The	ultrasound	examination	of	the	face	should	follow	the	nose-mouth	coronal	plane,	the	strictly	
sagittal	plane	for	proFile,	and	step	by	step	axial	sections	for	eyes,	maxillary,	tongue	and	mandibula.	The	
volumetric	 3D	 ultrasound	 scan	 can	 conFirm	 the	 proboscis	 diagnostic	 and	 differentiate	 the	 anomaly	
from	other	facial	abnormalities.	
	 Case	 report:	 We	 present	 a	 congenital	 abnormalities	 foetus	 with	 proboscis,	 alobar	
holoprosencephaly,	 hypotelorism,	 polyhydramnios,	 which	 was	 diagnosed	 prenatally	 using	 late	
morphological	 and	 volumetric	 scan	 at	 32	 weeks	 of	 gestation.	 A	 male	 foetus	 is	 extracted	 through	
cesarean	section	at	38	weeks,	with	a	weight	of	2850	grams,	and	Pagar	score	at	1	min	2-3.	After	birth,	at	
4	hours	life,	the	foetus	dies.	The	external	anatomical	evaluation	conFirmed	the	ultrasound	anomalies	as	
described.	Further	genetic	analysis	is	under	way	to	conFirm	a	probable	trisomy	13.	
	 In	 conclusion,	 the	 face	 examination	 is	 important	 in	 the	diagnostic	of	 congenital	 abnormalities.	
This	requires	a	systematic	and	sometimes	 interdisciplinary	approach.	The	proFile	analysis	(forehead,	
nose,	upper	lip,	chin)	is	a	fast	examination,	that	could	warn	the	obstetrician	regarding	the	possibility	of	
an	anomaly,	and	the	use	of	standardized	exam	for	sagittal	section	is	essential.	

Rolul	ecograbiei	morfologice	şi	volumetrice	în	diagnosticul	anomaliilor	faciale	rare.	

Prezentare	de	caz	

Rezumat	
	 Introducere.	 Proboscisul	 este	 o	malformație	 craniofacială	 rară,	 caracterizată	printr-o	 structură	
rudimentară	tubular,	localizata	în	mijlocul	feței.	
	 Proboscisul	este	clasiFicat	în	patru	tipuri	generale:	proboscis	holoprozencefalic,	proboscis	nazal	
lateral,	proboscis	supranumerar	și	proboscis	disruptiv.	Prezența	proboscisului	poate	Fi	asociată	cu	mai	
multe	anomalii	care	includ:	trisomia	13,	holoprozencefalie,	etmocefalie,	ciclopie.		
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	 Examinarea	ecograFica	a	fetei	trebuie	sa	urmareasca	planul	coronal	nas-gură,	planul	strict	sagital	
pentru	proFil,	 imagini	pas	 cu	pas	 în	plan	 axial,	 pentru	orbite,	maxilar,	 limbă	 și	mandibulă.	Utilizarea	
tehicii	 volumetrice	 conFirmă	 diagosticul	 în	 cazul	 proboscisului,	 şi	 diferenţiază	 anomalia	 de	 alte	
anomalii	faciale.	
	 Raportare	 caz.	 Prezentam	 un	 făt	 anormal	 congenital	 cu	 proboscis,	 holoprozencefalie	 alobara,	
hipotelorism,	 polihidramnios	 diagnosticat	 prenatal	 	 la	 32	 de	 săptămâni	 de	 gestație	 prin	 ecograFie	
morfologică	tardivă	şi	ecograFie	volumetrică.	Fatul	de	sex	masculin,	este	extras	prin	operatie	cezariana,	
avand	 greutatea	 la	 nastere	 de	 2850g,	 scor	 APGAR=2-3.	 La	 4	 ore	 postnatal,	 acesta	 decedeaza.	
Examinarea	externa	a	fatului	a	conFirmat	cele	sustinute	ecograFic.	S-au	recoltat	probe	pentru	examenul	
genetic.	
	 Concluzii.	EcograFia	fetei	fetale	este	importanta	in	diagnostic	si	screeningul	malformatiilor	fetale.	
Acest	 tip	de	malformatie	 congenitala	 trebuie	 abordat	 sistematic	 si	 interdisciplinar	Analiza	proFilului	
(frunte,	nas,	buza	și	poziția	bărbiei)	este	o	analiză	rapidă,	care	poate	să	alarmeze	medicul	cu	privire	la	
posibilitatea	 existentei	 unei	 anomalii	 ,	 Fiind	 bazata	 pe	 diferite	 puncte	 cheie	 si	 standardizarepentru	
examinarea	imaginii	sagitale.		

S25	
Effectiveness	Of	Cervical	Pessary	In	The	Management	Of	Cervical	
Insufbiciency	
Hudacsko	 Hajnalka,	 Costin	 Nicolae,	 Iuhas	 Cristian,	 Diculescu	 Doru,	 Prodan	 Cristina,	
Mihu	Dan	
Obstetrics	and	Gynecology	Clinic	”Dominic	Stanca”,	Cluj	Napoca,	Romania	

Abstract	
	 Premature	 birth,	 with	 an	 incidence	 of	 5-13%	 of	 pregnancies,	 is	 the	 main	 cause	 of	 perinatal	
morbidity	and	mortality.	One	of	the	main	pathologies	responsible	for	abortion	in	the	second	trimester	
of	pregnancy	and	 for	extreme	prematurity	 is	cervical	 insufFiciency.	 In	addition	 to	 the	classic	surgical	
and	medical	 treatment,	 the	 use	 of	 cervical	 pessaries	 in	 the	 prevention	 of	 premature	 birth	 has	 been	
taken	into	account	in	recent	years.	
	 The	objective	of	this	study	was	to	determine	whether	placing	a	special	designed	cervical	pessary	
could	reduce	the	rate	of	premature	births	in	pregnant	women	with	shortened	cervix.	
	 Methods:	We	observed	 the	evolution	of	49	asymptomatic	pregnant	women	with	a	short	cervix	
detected	 by	 transvaginal	 ultrasonography	 in	 the	 second	 trimester	 of	 pregnancy	 (14-24	 weeks	 of	
gestation),	which	 chose	 cervical	 pessary	 as	 a	 	 treatment	method.	 The	 evolution	 of	 pregnancies	was	
analyzed	according	to:	presence	of	risk	factors,	cervical	length,	gestational	age	at	the	time	of	insertion	
of	the	pessary	and	gestational	age	at	birth.	
	 Results:	At	 the	 time	of	 insertion	of	 the	pessary,	 the	 average	 length	of	 the	 cervix	was	20,3	mm	
(14-25	mm),	the	mean	gestational	age	was	19,8	weeks	(15-24	weeks)	and	the	mean	gestational	age	at	
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birth	was	 36,3	weeks	 (32-40	weeks).	 The	mean	 prolongation	 of	 pregnancy	was	 16,5	weeks	 (12-24	
weeks).	Of	the	total	patients,	43,47%	delivered	on	term,	47,82%	gave	birth	between	34-37	weeks	and	
8,69%	delivered	between	28-34	weeks.	
Conclusion:	 The	 insertion	 of	 the	 cervical	 pessary	 may	 be	 a	 preventive,	 cost-effective	 treatment	 in	
pregnant	women	at	risk	of	premature	birth.	

Ebicacitatea	pesarului	cervical	în	managementul	insubicienței	cervico-istmice	

Rezumat	
	 Nașterea	 prematură,	 cu	 incidență	 de	 5-13%	 din	 sarcini,	 reprezintă	 cauza	 principală	 de	
morbiditate	 și	 mortalitate	 perinatală.	 Una	 dintre	 principalele	 patologii	 responsabile	 de	 avort	 în	 al	
doilea	 trimestru	 de	 sarcină	 și	 prematuritate	 extremă	 este	 insuFiciența	 cervico-istmică.	 Pe	 lângă	
tratamentul	 clasic	 chirurgical	 și	 cel	 medicamentos,	 în	 ultimii	 ani	 s-a	 luat	 în	 considerare	 utilizarea	
pesarului	cervical	în	prevenția	nașterii	premature.	
	 Obiectivul	studiului	a	fost	de	a	determina	dacă	plasarea	unui	pesar	cervical	cu	design	special,	ar	
putea	reduce	rata	de	naștere	prematură	la	gravidele	cu	col	uterin	scurtat.	
	 Metodă:	S-a	urmărit	evoluția	a	49	de	gravide	asimptomatice	cu	un	cervix	scurtat,	depistat	prin	
ultrasonograFie	transvaginală	în	cel	de-al	doilea	trimestru	(14-24	săptămâni	de	gestație),	care	au	ales	
ca	 	metodă	de	 tratament	pesarul	 cervical.	Evoluția	 sarcinilor	a	 fost	 analizată	 în	 funcție	de:	prezența	
unor	 factori	de	risc,	 lungimea	cervicală,	vârsta	gestațională	 la	momentul	 inserării	pesarului	și	vârsta	
gestațională	la	naștere.	
	 Rezultate:	 La	momentul	 inserării	 pesarului,	 lungimea	medie	 a	 colului	 a	 fost	 de	 20,3	mm	 (14-	
25mm),	 media	 vârstei	 gestaționale	 a	 fost	 de	 19.8	 săptămâni	 (15-24	 săptămâni),	 iar	 media	 vârstei	
gestaționale	la	naștere	a	fost	de	36,3	săptămâni	(32-	40	săptămâni).	Durata	sarcinii	a	fost	prelungită	în	
medie	 cu	 16,5	 săptămâni	 (12-24	 săptămâni).	 Din	 totalul	 pacientelor	 43,47%	 au	 născut	 la	 termen,	
47,82%	au	născut	între	34	-	37	de	săptămâni,	iar	8,69%	au	născut	între	28	-	34	de	săptămâni.			
	 Concluzii:	Inserția	pesarului	cervical	poate	Fi	un	tratament	preventiv	,	cost-eFicient	,	la	pacientele	
cu	risc	de	naștere	prematură.		
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S26	
Persistent	 Left	 Superior	 Vena	 Cava.	 Prenatal	 Ultrasound	
Diagnosis.	
Gheorghe	Iliev1,2	
1	-	Spitalul	Clinic	de	Obstetrică	şi	Ginecologie	„Cuza	Vodă”,	Iaşi,	Romania;																		

2	-	Centrul	Medical	Dr.	Gh.	Iliev,	Iaşi,	Romania.	

Abstract	
	 Objectives.	Purpose	of	 this	paper	 is	 to	present	 the	role	of	systematic	 fetal	echocardiography	 in	
prenatal	diagnosis	of	persistent	left	superior	vena	cava	(PLSVC).	
	 Materials	 and	 methods.	 I	 practiced	 extended	 fetal	 echocardiography	 at	 21	 and	 32	 weeks	
gestation	(ISOUG	Guidelines	2013).	PLSVC	was	diagnosed	in	the	presence	of	an	abnormal	three-vessel	
view	showing	a	supernumerary	vessel	to	the	left	of	the	pulmonary	trunk.	I	identiFied	dilated	coronary	
sinus	in	four-chamber-view.	I	used	color	Doppler	to	identify	brachiocephalic	vein.	
	 Results.	 They	were	diagnosed	35	 cases	of	PLSVC:	 Isolated	PLSVC	 -	 18	 cases,	 including	2	 cases	
with	 agenesis	 of	 the	 right	 superior	 vena	 cava	 (RSVC);	 PLSVC	 associated	 with	 severe	 heart	
malformations	 -	6	cases,	 including	2	cases	with	agenesis	of	RSVC;	PLSVC	associated	with	ventricular	
septal	defect	 -	9	 cases,	 including	one	case	with	agenesis	of	RSVC;	2	 cases	of	 	PLSVC	associated	with	
extra-cardiac	malformations.	Obstetrical	management	was	determined	by	the	complexity	of	cases.	
	 Conclusions.	The	identiFication	of	PLSVC	should	prompt	a	thorough	examination	of	the	fetus	to	
identify	 additional	 cardiac	 and	 extracardiac	 anomalies.	 The	 prognosis	 of	 affected	 fetuses	 largely	
depends	on	whether	or	not	the	PLSVC	is	associated	with	a	CHD.	

Vena	cavă	superioară	stânga	persistentă.	Diagnostic	ecograbic	prenatal																																																																																	

Rezumat	
	 Obiective.	 Scopul	 lucrării	 este	 de	 a	 prezenta	 rolul	 ecocardiograFie	 fetale	 sistematice	 în	
diagnosticul	prenatal	al	venei	cave	superioare	stânga	persistentă	(VCSSP).	
	 Materiale	 și	 metode.	 Am	 practicat	 sistematic	 ecocardiograFia	 fetală	 aprofundată	 21	 și	 32	
săptămâni	 de	 amenoree	 (SA),	 conform	 ghidului	 ISOUG	 2013.	 Am	 identiFicat	 VCSSP	 ca	 vas	
supranumerar	în	incidența	3	vase.	Am	identiFicat	sinusul	venos	dilatat	în	incidența	patru	camere.	Am	
folosit	Doppler	color	pentru	a	identiFica	vena	brahiocefalică.		
	 Rezultate.	În	total	am	diagnosticat	35	cazuri	cu	VCSSP:	18	cazuri	cu	VCSSP	izolată,	dintre	care	2	
cazuri	cu	agenezie	de	venă	cavă	superioară	dreapta	(VCSD);	6	cazuri	cu	VCSSP	asociată	cu	malformații	
cardiace	 severe	 complexe,	 dintre	 care	 2	 cazuri	 cu	 agenezie	 de	 VCSD;	 9	 cazuri	 cu	 VCSSP	 asociată	 cu	
defect	 septal	 ventricular,	 dintre	 care	 1	 caz	 cu	 agenezie	 de	 VCSD;	 2	 cazuri	 cu	 VCSSP	 asociată	 cu	
malformații	extra-cardiace.	Conduita	obstetricală	a	fost	stabilită	în	funcție	de	complexitatea	cazurilor.	
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	 Concluzii.	IdentiFicarea	prenatală	a	VCSSP	impune	un	examen	morfologic	fetal	aprofundat	pentru	
diagnosticul	malformațiilor	cardiace	și	extra-cardiace	asociate.	Prognosticul	fetal	depinde	foarte	mult	
dacă	VCSSP	este	asociată	sau	nu	cu	malformații	cardiace.	

S27	
First	 Trimester	 Combined	 Screening	 For	 Aneuploidies.	 Quality	
Standards	Applied	To	Private	Medical	Services	
Gheorghe	 Iliev1,2,	 Mirela	 Tănase3,	 Cătălin	 Marian	 Cozma3,	 Vlad	 Gorduza4,	 Violeta	
Martiniuc5	
1	-	Spitalul	Clinic	de	Obstetrică	şi	Ginecologie	„Cuza	Vodă”,	Iaşi,	Romania;																												

2	-	Centrul	Medical	Dr.	Gh.	Iliev,	Iaşi,	Romania;																																																																																																																																																																																																												

3	-	Laboratorul	de	Imunologie,	Centrul	Medical	Dr.	Gh.	Iliev,	Iaşi,	Romania;																																																						

4	-	Disciplina	de	Genetică	Medicală,	UMF	„Gr.T.Popa”,	Iaşi,	Romania;									

5	-	Laboratorul	de	Genetică,	Spitalul	Clinic	de	Obstetrică	şi	Ginecologie	„Cuza	Vodă”,	Iaşi,		

Romania;			

										

Abstract	
	 Objectives.	 We	 present	 the	 experience	 of	 the	 Medical	 Centre	 Dr.	 Gh.	 Iliev	 (Iași,	 Romania)	 in	
applying	 the	 protocol	 of	 the	 Foetal	 Medicine	 Foundation	 (FMF	 UK)	 for	 First	 trimester	 combined	
screening	for	aneuploidies.	
	 Material	and	methods.	The	study	was	conducted	between	2	February	2012	and	29	June	2017.	We	
did	 the	 biochemical	 screening	 (Free	 β-hCG,	 PAPP-A)	 between	 10-13+6	weeks	 of	 gestation	 (wg),	 by	
using	 the	 Kryptor	 Compact	 Plus	 automated	 immune	 analyser.	 The	 ultrasound	 screening	 was	
performed	between	12-13+6	wg	by	a	FMF-certiFied	sonographer	for	“The	11-13	weeks	scan”.	The	risk	of	
aneuploidies	was	calculated	with	the	FMF,	First	Trimester	Screening	Risk	Calculation	Software	2012.	In	
cases	with	 increased	 risk,	we	 recommended	 amniocentesis	 (16-18	wg)	 or	 chorionic	 villus	 sampling	
(12-13	 wg)	 and	 we	 did	 the	 FISH	 test	 or	 the	 foetal	 karyotype	 analysis.	 In	 cases	 of	 conFirmed	
aneuploidies	or	severe	malformations,	we	recommended	therapeutic	abortion.	
	 Results.	 The	 combined	 screening	 was	 conducted	 in	 927	 cases.	 In	 5	 cases	 with	 severe	 foetal	
malformations,	only	the	sonographic	screening	was	performed.	77	(8.1%)	cases	showed	increased	risk	
for	 trisomy	 21	 (T21),	 and	 9	 cases	 were	 found	 with	 increased	 risk	 for	 trisomy	 18	 (T18)	 /	 trisomy	
13(T13).	The	genetic	diagnosis	was	set	in	61	cases.	We	diagnosed	8	cases	with	T21,	4	cases	with	T18,	1	
case	with	T13	and	6	cases	with	other	chromosome	anomalies.	
Conclusions.	 The	 quality	 standards	 in	 the	 First	 trimester	 combined	 screening	 for	 aneuploidies	
recommended	 by	 FMF	 UK	 can	 be	 provided	 in	 a	 private	 medical	 unit,	 guaranteeing	 a	 high	 rate	 of	
diagnosis	of	trisomy.	
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Screeningul	combinat	din	primul	trimestru	pentru	aneuploidii.	Standarde	de	calitate		

aplicate	într-un	serviciu	medical	privat.		

Rezumat	
	 Obiective.	 Prezentăm	 experiența	 Centrului	 Medical	 Dr.	 Gh.Iliev	 (Iași,	 Româmia)	 în	 aplicarea	
protocolului	de	screening	combinat	pentru	aneupoidii	în	primul	trimestru	al	Fundației	Medicina	Fetală	
(FMF	UK).	
	 Material	 și	 metode.	 Studiul	 a	 fost	 efectuat	 în	 perioada	 02.02.2012-29.06.2017.	 Am	 efectuat	
screeningul	biochimic	(Free	β-hCG,	PAPP-A)	în	intervalul	10-13+6	săptamâni	de	amenoree	(SA)	și	s-a	
folosit	analizorul	automat	de	imunologie	Kryptor	Compact	Plus.	Screening-ul	ecograFic	a	fost	efectuat	
în	intervalul	12-13+6	SA	de	către	un	ecograFist	certiFicat	FMF	pentru	”The	11-13	weeks	scan”.	Calcularea	
riscului	pentru	aneuploidii	s-a	făcut	cu	FMF,	First	Trimester	Screening	Risk	Calculation	Software	2012.	
În	cazurile	cu	risc	crescut	am	 	recomandat	amniocenteza	(16-18	SA)	sau	puncția	de	vilozități	(12-13	
SA)	și	am	efectuat	testul	FISH	sau	cariotipul	fetal.	În	cazurile	cu	aneuploidii	conFirmate	sau	malformații	
severe	am	recomandat	avortul	terapeutic.	
	 Rezultate.	Screeningul	combinat	s-a	practicat	în	927	de	cazuri.	În	5	cazuri	cu	malformații	fetale	
severe	s-a	efectuat	doar	screeningul	ecograFic.	Au	prezentat	risc	crescut	pentru	trisomia	21	(T21)	77	
(8,1%)	 cazuri,	 iar	 9	 cazuri	 au	 fost	 apreciate	 cu	 risc	 crescut	 pentru	 trisomia	 18	 (T18)	 /	 trisomia	 13	
(T13).	Diagnosticul	genetic	s-a	practicat	în	61	cazuri.	Am	diagnosticat	8	cazuri	cu	T21,	4	cazuri	cu	T18,	
1	caz	cu	T13	si	6	cazuri	cu	alte	anomalii	cromozomiale.		
	 Concluzii.	Standardele	de	calitate	în	screning-ul	combinat	pentru	aneuploidii	din	trimestrul	unu,	
recomandate	de	FMF	UK,	pot	Fi	asigurate	și	într-un	serviciu	medical	privat,	garantând	o	rată	crescută	
de	diagnostic	al	trisomiilor.		

S28	
Incidence	Of	Bpd	And	Rop	At	Preterm	Neonates	Below	32	Weeks	
Of	Gestation	
M.Mátyás1,	M.Hăşmăşanu1,	M.Mişca2,	G.Zaharie1	
1Departament	of	Neonatology,	University		of	Medicine	and	Pharmacy		Cluj	Napoca,România	

2	University		of	Medicine	and	Pharmacy		Cluj	Napoca,România	

Abstract	
	 Introduction:	BPD	and	ROP	are	the	most	frequent	 	complications	of	preterm	neonates.Different	
factors	 are	 invloved	 in	 the	 ethiology	 of	 this	 diseases	 like:	 mechanical	 ventilation,ashyxia,oxygen	
treatment,	infection,	growth	and	development	or	intraventricular	hemorhage.	
	 Material	and	method:	We	conducted	a	retrospective,	 longitudinal	study	between	 	01.01.2014	–	
31.12.2016.In	 the	 study	 group	 were	 enrolled	 38	 preterm	 neonates	 with	 gestational	 age	 below	 32	
weeks	,	with	BPD	and/	or	ROP.For	data	collection	and	analysis	Microsoft	Excel	2013	was	used.	
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	 Results:	 In	 the	 study	 group	 31	 patient	 had	 BPD,	 18	 had	 ROP	 and	 11	 developed	 	 both	
complication.The	role	of	mechanical	ventilation	was	signiFicant	on	the	incidence	of	BPD	.The	lenght	of	
mechanical	 ventilation	 had	 a	 signiFicant	 inFluence	 on	 ROP	 incidence.The	 asphyxia	 had	 a	 signiFicant	
inFluence	on	BPD	incidence	and	had	no	inFluence	on	ROP.	At	81,6%	preterm	was	used	free	Flow	oxygen	
after	withdraw	 	of	the	respiratory	support.	At	6	neonates	from	the	study	Bevacizumab	was	given	for	
ROP	treatment	and	only	1	patient	required	surgery.	
	 Conlcusion:	
	 1.The	incidence	of	ROP	and	BPD	is	inFluenced	by	the	length	of	mechanical	ventilation.	
	 2.Asphyxia	at	birth	in	this	study	had	a	signiFicant	inFluence	on	BPD	incidence	
	 3.Immediate	outcome	was	good	for	majority	of	patient	from	the	study	(89.5%)	
	 Keyword:	preterm,	bronchopulmonary	displazia,	rethinopaty	

Incidenţa	complicaţiilor	cronice	ale	prematurităţii:	displazia	bronhopulmonară	şi	

retinopatia	prematurului-	la	prematurii	sub	32	săptămâni	de	gestaţie	

Rezumat	
	 Introducere:	 Displazia	 bronhopulmonară	 şi	 retinopatia	 sunt	 cele	 mai	 frecvente	 complicaţii	
cronice	ale	prematurului.	Factorii	etiologici	sunt	comuin:	ventilaţia	mecanică,	oxigenoterapia,	statusul	
nutriţional	deFicitar,	asFixia	neonatală,	sepsisul	neonatal	,	hemoragia	intraventriculară.	
	 Material	şi	metodă:	Am	realizat	un	studiu	retrospectiv,	longitudinal	în	Spitalul	Clinic	Judeţean	de	
Urgenţă	Cluj	Napoca,	 secţia	 	Neonatologie	 I	 în	perioada	01.01.2014	–	31.12.2016.	 În	 studiu	 	 au	 fost	
incluşi	 	 38	 de	 nou	 născuţi	 prematuri	 cu	 vârsta	 gestaţională	 sub	 32	 de	 săptămâni	 care	 au	 dezvoltat	
displazie	bronhopulmonară	şi/sau	retinopatie.	Prelucrarea	şi	 centralizarea	datelor	a	 fost	 realizată	 în	
programul	 Microsoft	 OfFice	 Excel	 2013.	 Descrierea	 variabilelor	 a	 fost	 prezentată	 sub	 formă	 de	
frecvenţe.	
	 Rezultate:	În	lotul	de	studiu	31	de	cazuri	au	dezvoltat	displazie	bronhopulmonară,	 	retinopatie	
18	prematuri,	iar	 	11	 	au	prezentat	ambele	afecţiuni.Ventilaţia	mecanică	convenţională	a	fost	utilizată			
30	dintre	pacienţii	lotului	de	studiu.Asocierea	dintre	ventilaţie	mecanică	şi	displazie	bronhopulmonară		
a	 fost	 semniFicativă	 statistic(p=0,010).	 În	 cazul	 retinopatiei	 această	 asociere	 nu	 a	 fost	 semniFicativă	
statistic.	Însă	durata	ventilaţiei	mecanice	s-a	corelat	semniFicativ	cu	severitatea	ROP.	AsFixia	neonatală	
a	avut	inFluenţă	semniFicativă	statistic	asupra	incidenţei	DBP,	în	schimb	nu	a	inFluenţat	incidenţa	ROP.	
La		81,6%	dintre	prematuri	a	fost		necesară		continuarea	oxigenoterapiei	în	debit	liber	după	înţărcarea	
de	pe	suportul	respirator.	La	6	pacienţi	cu	ROP		s-a	efectuat	tratament		cu	Bevacizumab,		un		pacient	a	
necesitat	intervenţie	chirurgicală.	
	 Concluzii	
	 1.Incidenţa	DBP	şi	ROP	se	corelează	cu	durata	ventilaţiei	mecanice	
	 2.AsFixia	la	naştere	a	avut	o	inFluenţă	semniFicativă	asupra	incidenţei	DBP	la	lotul	studiat	
	 3.Evoluţia	imediată	a	fost	favorabilă	la	majoritatea	cazurilor	din	lot	(89.5%)	
	 Cuvinte	cheie:	prematuritate,	displazie	bronhopulmonară,	retinopatie	
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S29	
Newborn	Transition	To	Extrauterine	 Life	After	 Cesarean	 Section	
Outside	Of	Labor	
Mohora	Ramona1,	2,	Hudita	Decebal1,	Stoicescu	Silvia-Maria1,2	
1	-	UMF	"Carol	Davila",	Bucharest,	Romania;		

2	-	INSMC	"Alessandrescu-Rusescu",	Bucharest,	Romania	

Abstract	
	 Aim.	 The	 stress	 of	 the	 newborn	 during	 a	 spontaneous	 and	 natural	 labor	 is	 beneFicial	 for	
transition	to	extrauterine	life.	We	bring	to	attention	non-invasive	methods	by	which	this	transition	can	
be	effective	in	the	absence	of	natural	labor.	
	 Material	 and	 method.	 2-year	 analytical	 study	 in	 Polizu	 Maternity	 on	 term	 newborns	 extracts	
from	 cesarean	 section	 outside	 of	 labor.	 They	were	 randomly	 assigned	 to	 newborns	where	 umbilical	
cord	 blood	was	 clamped	 less	 than	30	 seconds	 after	 birth	 and	 another	 after	 effective	 breathing.	 The	
Apgar	score,	the	need	for	oxygen	therapy,	the	vital	functions,	the	metabolic	disorders	and	the	incidence	
of	neonatal	respiratory	distress	have	been	monitored	
	 Results.	In	newborns	of	the	early	umbilical	cord	clamping	group,	asphyxia	(71.3%)	was	present	
at	 birth,	 requiring	 in	 87.8%	 oxygen	 therapy.	 Cardio-circulatory	 function	 was	 characterized	 by	
bradycardia	 (56%)	 and	 hypotension	 in	 53.4%	 cases.	 Metabolic	 disorders	 (hypoglycaemia,	
hypocalcemia)	were	present	in	77.2%	of	cases.	86.3%	had	respiratory	distress.	
In	the	clamping	umbilical	cord	group	after	effective	breathing,	asphyxia	at	birth	was	present	in	28.7%	
of	 cases,	 oxygen	 therapy	 was	 required	 at	 12.2%.	 Bradycardia	 was	 present	 in	 44%	 of	 cases	 and	
hypotension	at	46.6%.	Metabolic	disorders	were	identiFied	in	22.8%,	and	respiratory	distress	in	13.7%	
of	cases.	
	 Conclusions.	Umbilical	cord	features	after	effective	breathing	has	been	accompanied	by	favorable	
parameters	of	transition	to	extrauterine	life	and	reduced	neonatal	pathology.	
	 Key	words:	newborn,	cesarean	surgery,	extrauterine	life	transition,	umbilical	cord	

Adaptarea	la	viaţa	extrauterină	a	nou-născuţilor	extraşi	prin	operaţie	cezariană	în	

afara	travaliului	

Rezumat	
	 Scop.		Stresul	prin	care	trece	nou-născutul	în	timpul	unui	travaliu	spontan	şi	natural	este	pozitiv	
pentru	 adaptarea	 copilului	 la	 viaƫa	 extrauterină.	 Aducem	 în	 atenƫie	 metode	 neinvazive	 prin	 care	
această	tranziƫie	să	Fie	eFicientă	în	lipsa	travaliului	natural.	
	 Material	şi	metodă.	Studiu	analitic	cu	o	durată	de	2	ani	în	Maternitatea	Polizu	 	pe	un	lot	format	
din	 nou-născuƫi	 la	 termen	 extraşi	 prin	 operaƫie	 cezariană	 în	 afara	 travaliului.	 Lotul	 a	 fost	 divizat	
aleatoriu	 în	 nou-născuƫi	 la	 care	 pensarea	 cordonului	 ombilical	 s-a	 efectuat	 sub	30	de	 secunde	de	 la	
naştere	si	nou-născuƫi	la	care	s-a	efectuat	după	instalarea	respiraƫiei	eFiciente.	S-au	monitorizat	scorul	
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Apgar,	 necesitatea	 oxigenoterapiei,	 funcƫiile	 vitale,	 tulburările	 metabolice	 însoƫiroare	 şi	 incidenƫa	
detresei	respiratorii	neonatale.	
	 Rezultate.	 	La	nou-născuƫii	lotului	cu	pensare	precoce	a	fost	prezentă	la	naştere	asFixia	(71,3%)	
care	 a	 necesitat	 în	 proporƫie	 de	 87,8%	 oxigenoterapie.	 A	 fost	 afectată	 funcƫia	 cardio-circulatorie	
concretizată	 prin	 bradicardie	 (56%)	 şi	 hipotensiune	 arterială	 în	 53,4%.	 Tulburările	 metabolice	
(hipoglicemie,	hipocalcemie)	un	fost	prezente	la	77,2%	cazuri.	 	86,3%	au	dezoltat	sindrom	funcƫional	
respirator.	
	 În	lotul	pensării	cordonului	ombilical	după	instalarea	respiraƫiei	eFiciente,	asFixia	la	naştere	a	fost	
prezentă	în	28,7%	cazuri,	oxigenoterapia	a	fost	necesară	la	12,2%.	Bradicardia	a	fost	prezentă	în	44%	
cazuri	iar	hipotensiunea	arterială	la	46,6%.	Tulburări	metabolice	s-au	identiFicat	la	22,8%,	iar	detresa	
respiratorie	la	13,7%	din	cazuri.	
	 Concluzii.	 	 Pensarea	 cordonului	 ombilical	 după	 instalarea	 respiraƫiei	 eFiciente	 s-a	 insoƫit	 de	
parametrii	favorabili	ai	adaptării	la	viaƫa	extrauterină	şi	patologia	neonatală	ulterioară	diminuată.			

	 Cuvinte	cheie:	nou-născut,	operaƫie	cezariană,	viaƫa	extrauterină,	cordon	ombilical	

S30	
Rudimentary	 Horn	 Pregnancy	 Of	 Unicornuate	 Uterus	 –	 A	 Case	
Report	
Muntean	Mihai1,	Filotti	Consuela1,	Giurgi	Alexandra2,	Simona	Mocan2	
		1	SC	Nova	Vita	Hospital	SA,	Tg-Mures,	Romania	

		2	Spitalul	Clinic	Judetean	De	Urgenta	Tg-Mures,	Romania	

Abstract	
	 Unicornuate	uterus	with	rudimentary	horn	occurs	due	to	failure	of	complete	development	of	one	
of	the	Mullerian	ducts	and	incomplete	fusion	with	the	contralateral	side.	Pregnancy	in	the	rudimentary	
horn	is	extremely	rare	and	usually	terminates	in	rupture	during	First	or	second	trimester	of	pregnancy.	
Variable	 thickness	 of	 rudimentary	 horn	 musculature,	 poor	 distensibility	 of	 myometrium	 lead	 to	
rupture.	This	complication	is	usually	seen	in	2nd	trimester	resulting	in	shock	and	haemoperitoneum.	
Diagnosis	of	rudimentary	horn	pregnancy	is	difFicult	but	can	be	suspected	by	ultrasound.	We	report	a	
case	of	G1P0	with	pregnancy	of	9	weeks’	gestation	which	was	suspected	as	extrauterine	pregnancy	on	
ultrasound	but	on	laparotomy	a	rudimentary	horn	pregnancy	of	unicornuate	uterus	was	found.	Timely	
laparotomy,	excision	of	the	horn	resolve	the	case.	

Sarcina	in	corn	uterin	rudimentar	al	uterului	unicornuat	–	prezentare	de	caz	

Rezumat	
	 Uterul	unicornuat	cu	corn	uterin	rudimentar	se	produce	datorita	esecului	dezvoltarii	complete	a	
unui	 duct	 Mullerian	 si	 incompleta	 fuziune	 cu	 hemiuterul	 contralateral.	 	 Sarcina	 in	 cornul	 uterin	
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rudimentar	este	extrem	de	rara	si	de	obicei	se	termina	prin	ruptura	cornului	rudimentar	in	primul	sau	
al	 doilea	 trimestru	 de	 sarcina.	 Grosimea	 variabila	 a	 musculaturii	 cornului	 uterin	 rudimentar,	
distensibilitatea	 redusa	 duc	 la	 ruptura	 miometrului.	 Aceasta	 complicatie	 se	 intalneste	 in	 al	 doilea	
trimestru	de	sarcina	si	duce	 la	hemoperitoneu	si	soc.	Diagnosticul	sarcinii	 in	corn	uterin	rudimentar	
este	diFicil,	dar	poate	Fi	suspicionat	cu	ajutorul	ecograFiei.	Descriem	un	caz	al	unei	paciente	G1P0	cu	o	
sarcina	 de	 9	 saptamani,	 care	 a	 fost	 suspectata	 ca	 avand	 sarcina	 extrauterina	 la	 ecograFie	 dar	 la	
laparotomie	s-a	pus	in	evidenta	o	sarcina	in	cornul	uterin	rudimentar	al	unui	uter	unicornuat.	Excizia	
cornului	uterin	rudimentar	prin	laparotomie	a	fost	rezolvarea	cazului.		

S31	
Experience	Of	Teenagers	In	Labor	
Neagu	Manuela1,	Onabi	Marjan1,	Busan	Alina	–	Mihaela1,	Nadă	Elena1,	Neagu	Cristina1,	
Cristescu	Ciprian1,	Predescu	Dana2,	Frangulea	Alina2,	Podaşcă	Oana2,	Moisa	Corina2	
1	 Spitalul	 Clinic	 de	 Obstetrică	 şi	 Ginecologie	 “Prof	 Dr	 Panait	 Sârbu”	 –	 clinica	 obstetrică-ginecologie	

Bucureşti,	România	

2	Spitalul	Clinic	de	Obstetrică	şi	Ginecologie	“Prof	Dr	Panait	Sârbu”	–	secţia	anestezie	şi	terapie	intensive	

Bucureşti,	România	

Abstract	
	 The	mental	state	of	pregnant	teenagers	is	a	subject	less	studied	over	the	years.	A	lot	of	emphasis	
has	been	put	on	their	pre	and	post-natal	needs.		
We	made	a	retrospective	observantional	study	to	ascertain	the	various	experiences,	expectations	and	
psychological	 needs	 during	 labor	 in	 the	 adolescent	 mother	 included:	 presuppositions	 of	 the	 labor,	
support	system,	contributions	of	the	medical	staff	and	improvements	in	psychological	care.	
	 The	survey	including	71	cases	was	conducted	in	Clinical	Hospital	of	Obstetrics	and	Gynecology	
“Prof.	Dr	Panait	Sarbu”,	Bucharest	between	January	and	December	2016.	
In	most	 cases	 the	patient	 expected	 to	be	difFicult.	 Emotions	 experienced	were	 fear	 anxiety,	 sadness,	
loneliness	 or	 disappointed.	 97%	wanted	 their	 family	 present	 during	 labor	 but	 not	 during	 delivery.	
Ninety	four	percent	had	a	positive	experience	from	talking	to	their	family	and	friend.	When	asked	how	
the	medical	staff	made	them	feel	most	felt	encouraged,	and	secure.	
	 Adolescent	 mothers	 experience	 a	 range	 of	 psychological	 changes	 intrapartum	 including	 fear,	
excitement,	 anxiety,	 regret,	 guilt,	 loneliness,	 pain	 etc.	 Their	 mental	 state	 is	 inFluenced	 by	 their	
immaturity	and	support	system.	Special	attention	should	be	paid	to	the	psychological	support	of	this	
particular	group	of	mothers	in	order	to	make	labor	bearable.	This	Includes	increasing	their	ability	to	
interact	with	their	support	system,	better	pain	management	and	having	non-judgmental	medical	staff.	
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Experienţa	Adolescentelor	în	Travaliu	

Rezumat	
	 Starea	mentală	a	gravidelor	adolescente	este	un	subiect	mai	puţin	studiat	de-a	lungul	anilor.	S-a	
pus	accent	pe	nevoile	acestora	ante	şi	postpartum.	
Am	realizat	un	studiu	observaţional	şi	retrospective	pentru	a	stabili	diversele	experienţe,	aşteptări	şi	
nevoi	 psihologice	 în	 timpul	 travaliului	 la	 mama	 adolescentă,	 inclusiv	 presupoziţi	 despre	 travaliu,	
sprijinul	primit,	contribuţia	personalului	medical	şi	îmbunătăţirea	suportului	psihologic.	
	 Studiul	incluzând	71	de	paciente	a	fost	efectuat	în	Spitalul	Clinic	de	Obstetrica	Ginecologie	Prof	
Dr	Panait	Sîrbu	între	ianuarie	şi	decembrie	2016.	
	 În	 cele	 mai	 multe	 cazuri,	 pacienta	 s-a	 aşteptat	 că	 va	 avea	 un	 travaliu	 diFicil.	 Emoţiile	
experimentate	 au	 fost	 frica,	 anxietatea,	 tristeţea,	 singurătatea	 sau	 dezamăgirea.	 97%	 şi-au	 dorit	 ca	
familia	 să	 Fie	 prezentă	 în	 timpul	 travaliului	 dar	 nu	 şi	 în	 timpul	 expulziei.	 94%	au	 avut	 o	 experienţă	
pozitivă	 dupa	 ce	 au	 vorbit	 cu	 familia	 si	 prietenii.	 Când	 au	 fost	 întrebate	 cum	 s-a	 purtat	 personalul	
medial,	cele	mai	multe	s-au	simţit	încurajate	şi	în	siguranţă.	
	 Mamele	adolescente	experimentează	o	varietate	de	modiFicari	psihologice	intrapartum	incluzînd	
frica,	 entuziasmul,	 anxietatea,	 regretul,	 vina,	 singuratatea,	 durerea	 etc.	 Starea	 lor	 mintala	 este	
inFluenţată	 de	 imaturitate	 şi	 de	 sistemul	 de	 suport.	 Atenţie	 specială	 ar	 trebui	 acordată	 suportului	
psihologic	oferit	acestei	cateogorii	particulare	de	mame	pentru	a	face	travaliul	mai	suportabil.	Aceasta	
include	creşterea	posibilitatii	de	a	interacţiona	cu	sistemul	lor	de	suport,	un	mai	bun	management	al	
durerii	şi	personal	medical	fără	prejudecăţi.	

S32	
Inbluencing	Endometrial	Receptivity	
Nemeti	G.,	Zlatescu-Marton	C.,	Pătcaș	S.,	Micu	R.		
Department	of	Obstetrics	and	Gynecology	I,	“Iuliu	Hațieganu”	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Cluj-

Napoca,	Romania	

Abstract	
	 Endometrial	receptivity	is	a	prerequisite	for	successful	embryo	implantation.	It	entails	a	unique	
sequence	 of	 factors	 concentrated	 in	 the	window	 of	 implantation,	 a	 transient	 timeframe	 optimal	 for	
adequate	 nidation.	 Improvement	 of	 endometrial	 receptivity	 is	 one	 of	 the	 mainstays	 for	 boosting	
pregnancy	rates	 in	couples	with	recurrent	 implantation	 failures.	Despite	all	 attempts	 to	characterise	
and	accurately	time	this	interval,	we	still	lack	objective	and	proper	methods	of	assessment.	To	date,	the	
available	 means	 for	 evaluating	 endometrial	 receptivity	 are	 the	 identiFication	 of	 endometrial	
biomarkers	 (adhesion	 molecules,	 anti-adhesion	 molecules,	 cytokines,	 growth	 factors	 and	 immune	
markers),	 ultrasound	 examination	 of	 the	 uterus	 (endometrial	 morphology	 and	 volume,	 myometrial	
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contractility	 and	 uterine	 perfusion	 in	 both	 2D	 and	 3D	 modes)	 and	 assessment	 of	 endometrial	
functionality	by	means	of	sequencing	techniques	(endometrial	receptivity	array	ERA).	Aside	from	the	
diagnosis	of	a	possible	shift	in	the	nidation	window,	patients	facing	repeated	implantation	failures	may	
also	beneFit	 from	endometrial	 injury	 -	 intentional	damage	to	 the	endometrium	-	performed	between	
day	7	of	the	previous	cycle	and	day	7	of	the	embryo	transfer	cycle.	Understanding	the	function	of	these	
players	and	their	crosstalk	will	help	us	to	address	the	reasons	of	implantation	failure	and	infertility.		
	 Keywords:	 endometrial	 receptivity,	 window	 of	 implantation,	 biomarkers,	 endometrial	 injury,	
ERA	

Posibilități	de	inbluențare	a	receptivității	endometriale	

Rezumat	
	 Receptivitatea	 endometrială	 reprezintă	 una	 dintre	 premisele	 implantării.	 Ea	 presupune	
derularea	unei	cascade	de	factori	concentrați	pe	parcursul	feresterei	de	implantare	-	etapă	tranzitorie	
optimă	pentru	succesul	nidării.	Creșterea	receptivității	endometriale	este	una	dintre	condițiile	pentru	
augmentarea	 ratelor	 de	 sarcină	 la	 cuplurile	 cu	 eșecuri	 recurente	 ale	 implantării.	 În	 ciuda	 tuturor	
tentativelor	de	a	caracteriza	și	de	a	surprinde	corect	acest	interval,	nu	dispunem	de	metode	obiective	și	
precise	de	evaluare.	Astfel,	până	în	prezent,	instrumentele	disponibile	pentru	aprecierea	receptivității	
endometriale	sunt	 identiFicarea	unor	biomarkeri	endometriali	 (molecule	de	adeziune,	molecule	anti-
adeziune,	 citokine,	 factori	de	 creștere,	markeri	 imunologici),	 examinarea	ultrasonograFică	detaliată	a	
uterului	 (morfologie	 și	 volum	endometrial,	 contractilitate	miometrială,	 perfuzie	uterină,	 în	modurile	
2D	 și	 3D),	 cât	 și	 evaluarea	 funcționalității	 endometriale	 prin	 tehnici	 de	 sequencing	 (endometrial	
receptivity	 array	 ERA).	 Dincolo	 de	 diagnosticul	 unei	 posibile	 modiFicări	 a	 ferestrei	 de	 implantare,	
pacientele	cu	eșecuri	repetate	de	implantare	pot	beneFicia	de	pe	urma	injuriei	endometriale	–	lezarea	
intenționată	 a	 endometrului	 –	 efectuată	 între	 ziua	 7	 a	 ciclului	 anterior	 și	 ziua	 7	 a	 ciclului	 cu	
embriotransferul.	Întelegerea	intimă	a	funcțiilor	acestor	factori	precum	și	a	interacțiunilor	dintre	ei	ne	
pot	ghida	în	adresarea	eșecurilor	de	implantare	și	infertilității.	
	 Cuvinte	 cheie:	 receptivitate	 endometrială,	 fereastră	 de	 implantare,	 biomarkeri,	 lezarea	
endometrului,	ERA	
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S33	
Correlation	 Between	 Maternal	 Vascular	 Stiffness	 And	 Obstetric	
Outcome	In	Preeclamptic	Patients	
Georgiana	 Nemeti1,	 Iulian	 Goidescu1,4,	 Cerasela	 Goidescu2,	 Elena	 Buzdugan3,	 Florin	
Stamatian4,	Daniel	Muresan1,	Gabriela	Caracostea1	
1	Department	 of	 Obstetrics	 and	Gynecology	 I,	 “Iuliu	Hațieganu”	University	 of	Medicine	 and	 Pharmacy,	

Cluj-Napoca,	Romania	

2	 Department	 of	 Internal	 Medicine	 I,	 “Iuliu	 Hațieganu”	 University	 of	 Medicine	 and	 Pharmacy,	 Cluj-

Napoca,	Romania	

3	 Department	 of	 Internal	 Medicine	 V,	 “Iuliu	 Hațieganu”	 University	 of	 Medicine	 and	 Pharmacy,	 Cluj-

Napoca,	Romania	

4	IMOGEN	Research	Centre,	Emergency	County	Hospital	Cluj-Napoca,	Romania	

Abstract	
	 Preeclampsia	 is	 a	 pathology	 of	 the	 maternal	 endothelium	 with	 subsequent	 maternal	
cardiovascular	maladaptation	 to	pregnancy	which	 triggers	 an	 increased	 cardiovascular	 risk	 in	 later-
life.	The	present	 study	aimed	 to	 compare	maternal	 Flow	mediated	dilatation	and	arterial	 stiffness	 in	
preeclamptic	patients	as	opposed	to	patients	with	normotensive	pregnancies	as	well	as	the	obstetric	
outcome	 of	 these	 patients.	 52	 patients	 with	 pregnancy	 associated	 hypertensive	 disorders	 were	
enrolled	 in	 the	 study	 group	 and	 36	 normotensive	 patients	were	 included	 in	 the	 control	 group.	 The	
preeclamptic	 state	 was	 associated	 with	 increased	 vascular	 resistance.	 We	 found	 that	 established	
preeclampsia	is	characterized	by	increased	maternal	arterial	stiffness	which	was	proportional	with	the	
severity	of	disease	and	the	severity	of	the	obstetric	outcome.	
	 Keywords:	preeclampsia,	obstetric	outcome,	arterial	stiffness,	cardiovascular	risk	

Corelarea	rigidității	vasculare	materne	cu	prognosticul	obstetrical	la	pacientele	

preeclamptice	

Rezumat	
	 Preeclampsia	 reprezinta	 o	 patologie	 endoteliala	materna	 care	 are	 ca	 si	 substrat	maladaptarea	
cardiovasculara	materna	 in	 sarcina	 si	 care	 antreneaza	 riscul	 de	 afectare	 cardiovasculara	 pe	 termen	
lung.	 Studiul	 de	 fata	 isi	 propune	 analia	 comparativa	 a	 vasodilatatiei	 mediate	 de	 Flux	 si	 rigiditatii	
arteriale	 la	 pacientele	 preeclamptice	 versus	 un	 lot	 de	 paciente	 normotensive,	 precum	 si	 a	
prognosticului	 obstetrical	 al	 celor	 doua	 categorii	 de	 paciente.	 Am	 inrolat	 in	 lotul	 de	 studiu	 52	 de	
paciente	 cu	 patologie	 hipertensiva	 asociata	 sarcinii	 si	 36	 de	 gravide	 normotensive	 in	 lotul	 martor.	
Statusul	preeclamptic	a	fost	caracterizat	de	cresterea	rezistentei	vasculare	materne.	Am	identiFicat	deci	
asocierea	 dintre	 preeclampsie	 si	 rigiditatea	 arteriala	 care	 a	 fost	 proportionala,	 pe	 de	 o	 parte	 cu	
severitatea	afectarii	hipertensive	si	pe	de	alta	parte	cu	prognosticul	obstetrical.	

	 Cuvinte	 cheie:	 preeclampsie,	 prognostic	 obstetrical,	 rigiditate	 arteriala,	 risc	

cardiovascular	

Obstetrica	și	Ginecologia !96 27		-		30	Septembrie	2017



The	8th	Romanian	"Ian	Donald”	Course		 Al	XII-lea	Congres	Națíonal	de	Medicină	Perinatală

S34	
The	Role	Of	Antenatal	Diagnosis	In	Congenital	Heart	Disease	Case	
Presentation	
M.	Oancea1,	D.	Mihu1,	R.	Ciortea1,	S.	Oprita2,	C.	Vidra3,	L.	Blaga3	
1.	 University	 of	 Medicine	 and	 Pharmacy	 ”	 Iuliu	 Hațieganu”,	 Obstetrics-Gynecology	 Dept.,	 Cluj-Napoca,	

Romania;	

2.	Universitatea	de	Medicină	și	Farmacie	”	Iuliu	Hațieganu”,	Cluj-Napoca,	Romania;	

3.	Universitatea	de	Medicină	și	Farmacie	”	Iuliu	Hațieganu”,	Neonatology	Dept.,	Cluj-Napoca	

Abstract	
	 Interrupted	aortic	arch	is	a	rare	congenital	heart	disease	(1%	of	congenital	heart	diseases),	very	
rarely	diagnosed	in	the	fetus.	Of	the	three	types,	B	type	(aortic	arch	interrupted	between	left	common	
carotid	 artery	 and	 left	 subclavian	 artery)	 is	 the	most	 frequent	 (55%	of	 cases).	 It	 is	 associated	with	
ventricular	septal	defect	(VSD)	in	90%	of	cases	and	Di	George	Syndrome	in	50%	of	cases.	
	 We	 present	 a	 newborn	 antenatally	 diagnosed	with	 interrupted	 aortic	 arch	 and	 VSD.	 Amniotic	
Fluid	 genetic	 testing	 revealed	 the	deletion	of	 22q11.2	 (Di	George	 Syndrome).	 Spontaneously	born	 at	
term,	with	 good	 postnatal	 adaptation,	 he	was	 transferred	 in	 a	 pediatric	 cardiac	 surgery	 unit,	 under	
prostaglandin	treatment.	
	 Echocardiography	 conFirmed	 type	 B	 interrupted	 aortic	 arch,	 VSD,	 bicuspid	 hypoplazic	 aortic	
valve,	patent	 foramen	ovale	and	patent	ductus	arteriosus.	Surgical	 intervention	 in	 the	5th	day	of	 life	
reconstructed	 the	 aortic	 arch	 and	 closed	 the	 VSD,	 atrial	 septal	 defect	 and	 ductus	 arteriosus.	 After	
surgery	the	newborn	was	hemodynamically	stable	with	moderate	inotrope	support.	The	evolution	was	
slowly	favorable,	in	the	19th	postoperative	day	he	was	transferred	to	the	pediatric	cardiology	unit.	
3	 weeks	 after	 surgery	 he	 developed	 a	 Staphilococcus	 epidermidis	 sepsis,	 which	 resolved	 under	
antibiotic	treatment.	
	 The	Final	postoperative	echocardiography	revealed	a	good	cardiac	function.	
	 The	short	and	long	term	cardiac	prognosis	is	good,	but	in	this	newborn	it	is	encumbered	by	the	
association	of	22q11.2deletion.		
	 The	 antenatal	 diagnosis	 and	 prompt	 surgical	 intervention	 in	 a	 specialised	 unit	 offers	 a	 good	
survival	chance	for	children	with	rare	congenital	heart	disease.	

Rolul	diagnosticului	antenatal	în	cardiopatiile	congenitale.	Prezentare	de	caz	

Rezumat	
	 Arcul	 aortic	 întrerupt	 este	 o	 malformație	 cardiacă	 rară	 (1%	 din	 bolile	 cardiace	 congenitale),	
diagnosticată	foarte	rar	la	făt.	Dintre	cele	trei	tipuri,	tipul	B	(întrerupere	între	artera	carotidă	comună	
stângă	și	artera	subclaviculară	stângă)	este	cel	mai	comun	(aproximativ	55%	din	cazuri).	Acest	tip	se	
asociaza	cu	DSV	în	90%	din	cazuri	și	Sindrom	Di	George	în	50%	din	cazuri.		
	 Prezentăm	cazul	 unui	nou-născut	diagnosticat	 antenatal	 cu	 arc	 aortic	 întrerupt	 și	DSV.	Testele	
genetice	 din	 lichidul	 amniotic	 au	 evidențiat	 deleția	 cromozomului	 22q11.2	 (Sindrom	 Di	 George).	
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Născut	 spontan,	 la	 termen,	 cu	adaptare	postnatală	bună,	 a	 fost	 transferat	 într-o	unitate	de	 chirurgie	
cardiacă	pediatrică	sub	perfuzie	cu	prostagladină.	
	 EcocardiograFia	 a	 conFirmat	 întreruperea	 arcului	 aortic	 tip	 B,	 DSV,	 valva	 aortică	 bicuspidă	
hipoplazică,	foramen	ovale	patent	și	persistența	ductului	arterial.	Intervenția	chirurgicală	în	ziua	a	5-a	
de	 viață	 a	 constat	 în	 reconstrucția	 arcului	 aortic,	 închiderea	 DSV,	 DSA	 și	 a	 ductului	 arterial.	
Postoperator	 nou-născutul	 a	 fost	 stabil	 hemodinamic,	 cu	 un	 suport	 inotrop	moderat.	 Evoluția	 a	 fost	
lent	 favorabila,	 în	 ziua	 a	 19-a	 postoperator	 nou-născutul	 Fiind	 transferat	 în	 secția	 de	 cardiologie	
pediatrică.		
	 La	 aproximativ	 3	 săptămâni	 postoperator	 evoluția	 s-a	 complicat	 prin	 apariția	 unei	 sepse	 cu	
StaFilococ	epidermidis,	cu	evoluție	favorabilă	sub	tratament	antibiotic.	
EcocardigraFia	postoperatorie	Finală	a	indicat	o	funcție	cardiacă	bună.		
	 Prognosticul	 cardiac	 pe	 termen	 scurt	 și	 lung	 este	 bun,	 dar	 la	 acest	 nou-născut	 este	 grevat	 de	
asocierea	microdeleției	22q11.2.		
	 Diagnosticul	antenatal	și	intervenția	chirurgicală	promptă	într-un	serviciu	de	speciliatate	oferă	o	
șansă	de	supraviețuire	cu	rezultate	bune	pentru	copiii	cu	malformații	cardiace	rare.	

S35	
“Implantation	Window”	A	Genetical	Approach	
Sergiu	Patcas,	Cristina	Zlatescu-	Marton,	Romeo	Micu	
Universitatea	de	Medicina	si	Farmacie	“Iuliu	Hatieganu”	Cluj	Napoca	

Clinica	Ginecologie	I,	Spitalul	Clinic	Judetean	de	Urgenta	Cluj	Napoca	

Abstract	
	 	“Implantation	window”	is	a	short	time	when	a	woman`s	uterus	is	capable	of	accepting	a	viable	
embryo	for	further	development	of	a	pregnancy.	This	period	follows	around	6	days	after	the	LH	peak,	
on	average,	 it	 occurs	during	 the	20	 th	 to	 the	23th	 	day	after	 the	 last	menstrual	period.	 	Changes	of		
"implantation	window	 "	 is	 the	main	 factor	 limiting	 the	 success	 in	 assisted	 reproduction.	 Numerous	
studies	 have	 been	 conducted	 regarding	 the	 importance	 of	 cellular	 factors,	 interceluleri,	 cytokines,	
growth	 factors,	 in	 order	 to	 better	 understand	 this	 process.	 A	 recent	 approach	 to	 it	 is	 through	 the	
genetic	factor.		
	 HOXA	 genes	 are	 essential	 for	 growth,	 differentiation	 and	 endometrial	 receptivity	 through	
mediation	of	sex	steroid	functions	during	each	cycle	of	reproduction.	Micro	RNA	of	the	HOXA	10	and	
11genes	 is	expressed	 in	epithelial	and	stromal	endometrial	cells,	 their	expression	being	signiFicantly	
higher	in	middle	and	 	late	secretory	phase,	which	coincide	with	embryo	implantation,	correlated	with	
high	levels	of	estrogen	and	progesteron.	Moreover,	in	case	of	successful	implantation,	the	deciduas	at	
the	beginning	of	pregnancy	continues	to	express	a	high	level	of		HOXA	10	and	HOXA	11.	Both	estrogen	
and	 progesterone	 act	 independently	 to	 regain	 the	 	 expression	 of	 	 HOXA	 10	 and	 HOXA	 11	 in	
endometrium.	 HOXA10	 and	 HOXA11	 homeobox	 groups	 are	 transcription	 factors	 necessary	 for	
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endometrial	differentiation,	which	results	in	the	development	of	a	responsive	endometrium	to	embryo	
implantation.	 These	 genes	 usually	 bind	 to	 the	 downstream	 targeting	 regulatory	 regions	 involved	 in	
endometrial	 development	 and	 regulate	 their	 transcriptional	 expression.	 The	 altered	 expression	 of	
HOXA	 genes	 is	 found	 in	 micropolichistic	 ovarian	 syndrome,	 idiopathic	 infertility,	 endometriosis,	
submucosa	 leiomyoma,	 adenomyosis,	 endometrial	 polyps,	 recurrent	 spontaneous	 abortion,	 and	 is	
associated	with	a	low	rate	of	implantation.	
	 Keywords:	endometrial	implantation,	Hox	genes	

Abordarea		“ferestrei	de	implantare”	prin	prisma	geneticii		

Rezumat	
	 “Fereastra	de	implantare”	este	o	perioada	scurta	de	timp,	atunci	cand	uterul	femeii	este	capabil	
sa	accepte	un	embrion	viabil	pentru	dezvoltarea	in	continuare	a	unei	sarcini.	Aceasta	perioada	apare	la	
aproximativ	 6	 zile	 dupa	 peak-ul	 de	 LH,	 in	 medie	 in	 zilele	 20-23	 a	 ciclului	 menstrual.	 	 ModiFicarea	
“ferestrei	 de	 implantare”	 este	 principalul	 factor	 care	 limiteaza	 succesul	 in	 reproducerea	 asistata.	Au	
fost	efectuate	studii	numeroase	in	ceea	ce	priveste	importanta	factorilor	celulari,	intercelulari,	citokine,		
factori	de	crestere,	 cu	scopul	de	a	 intelege	mai	bine	acest	proces.	O	abordare	mai	 recenta	a	acesteia	
este	prin	prisma	factorului	genetic.			 	 			
	 	 HOXA	 sunt	 esentiale	 pentru	 cresterea,	 diferentierea	 si	 receptivitatea	 endometriala	 prin	
medierea	 unor	 functii	 ale	 steroizilor	 sexuali	 in	 timpul	 Fiecarui	 ciclu	 de	 reproducere.	 Micro	 ARN-ul	
genelor	HOXA	10	si	11	este	exprimat	in	celulele	epiteliale	si	stromale	endometriale,	expresia	lor	Fiind	
semniFicativ	 mai	 mare	 in	 fazele	 medii	 si	 tardiv	 secretorii	 care	 coincid	 timpului	 de	 implantare	 a	
embrionului	 corelat	 cu	 un	 nivel	 ridicat	 de	 estrogen	 si	 progesteron.	 Mai	 mult	 decat	 atat,	 in	 cazul	
implantarii	cu	succes,	decidua	de	la	inceputul	sarcinii	continua	sa-si	exprime	un	nivel	ridicat	de	HOXA	
10	 si	 HOXA	 11.	 Atat	 estrogenul	 cat	 si	 progesteronul	 actioneaza	 in	mod	 independent	 pentru	 a	 regla	
expresia	 HOXA	 10	 si	 HOXA	 11	 in	 endometru.	 Grupele	 homeobox	 HOXA10	 și	 HOXA11	 sunt	 factori	
transcripționali	 necesari	 pentru	 diferențierea	 endometrului,	 ce	 au	 ca	 rezultat	 dezvoltarea	 unui	
endometru	receptiv	la	implantarea	embrionului.	 	Acestea	se	leagă,	de	regulă,	la	regiunile	de	reglare	a	
genelor	 țintă	 din	 aval	 implicate	 în	 dezvoltarea	 endometrială	 și	 reglează	 expresia	 lor	
transcripțională.	 Expresia	 alterată	 a	 genelor	 HOXA	 este	 intalnita	 in	 sindromul	 ovarelor	
micropolichistice,	 infertilitatea	 idiopatică,	 endometrioza,	 leiomiomul	 submucos,	 adenomioza,	 polipul	
endometrial,	și	avortul	spontan	recurent,	Fiind	asociata	cu	o	rata	scazuta	de	implantare.	
	 Cuvinte	cheie:	implantare	endometriala,	genele	Hoxa	
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S36	
Perigestational	Nicotine	Exposure:	Role	Of	Selenium	And	Vitamin	
E	 In	 Expression	 Of	 Il-1,	 Il-6	 And	 TNF	 Alpha	 In	 Adult	 Rat	 Brain,	
Lung	And	Placenta	
Pintican	Daniela1,	Strilciuc	Ștefan2,	Mihu	Dan1	
1	Clinica	Obstetrică-Ginecologie	II,	UMF	“Iuliu	Hatieganu”,	Cluj-Napoca,	România	

2	Universitatea	Babeș-Bolyai,	Departamentul	de	Sănătate	Publică,	Cluj-Napoca,	România	

Abstract	
	 Introduction:	 Perinatal	 exposure	 to	 nicotine	 is	 an	 established	 cause	 of	 complication	 in	
pregnancy,	 including	 premature	 birth.	 Furthermore,	 some	 papers	 suggest	 maternal	 smoking	 is	
associated	 with	 an	 increased	 risk	 of	 intrauterine	 infection	 and	 altered	 inFlammatory	 proFile.	 The	
purpose	 of	 our	 study	was	 to	 explore	 the	 attenuative	 effect	 of	 selenium	 (Se)	 and	 vitamin	 E	 (VE)	 on	
nicotine	exposure,	measured	through	cytokine	levels	in	brain,	lung	and	placenta	samples.		
	 Materials	 and	 Methods:	 Our	 quasi-experimental,	 cross-sectional	 study	 was	 performed	 on	
gestating	 rats	 exposed	 to	nicotine,	 Se	 and	VE.	A	 total	 of	30	 rats	were	divided	 into	3	groups:	 control	
group,	nicotine	exposure	group	(50	days)	and	nicotine	with	Se	and	VE	supplements.	For	each	subject,	
brain,	 lung	 and	 placenta	 samples	were	 harvested	 and	 Interleukin-1	 (IL-1),	 Interleukin-6	 (IL-6)	 and	
tumor	necrosis	factor	(TNF	alpha)	tests	were	performed.	Cytokine	levels	were	comparatively	analyzed	
to	identify	differences	using	means	comparison	and	correlation	tests.	
	 Results:	Nicotine	registered	a	statistically	signiFicant	increase	in	IL-1,	IL-6	and	TNF	alpha	levels	
in	 brain,	 lung	 and	 placenta	 samples	 (p<0.005)	 in	 comparison	 to	 the	 control	 group.	 Selenium	 and	
vitamin	E	supplements	were	associated	with	statistically	signiFicant	lower	levels	of	cytokines	in	brain	
(IL-1	and	IL-6),	lung	(IL-6	and	TNF	alpha)	and	placenta	(IL-1,	IL-6)	samples	(p<0.001).	
	 Conclusions:	 Across	 all	 study	 groups,	 nicotine	 exposure	 was	 correlated	 with	 an	 increase	 in	
cytokine	 levels.	 Perinatal	 selenium	and	 vitamin	E	 administration	was	 consistently	 associated	with	 a	
decrease	 in	 IL-6	 for	brain,	 lung	and	placenta	homogenates.	Future	research	 is	necessary	 to	establish	
causative	implications	of	Se	and	VE	supplementation	and	interaction	with	nicotine.	

Expunerea	perigestațională	la	nicotină:	rolul	seleniului	și	vitaminei	e	în	expresia	IL-1,	

IL-6	și	TNF-alfa	în	creier,	plămân	și	placentă	la	șobolani	adulți	

Rezumat	
	 Introducere:	Expunerea	perinatală	la	nicotină	este	o	cauză	cunoscută	a	complicațiilor	în	timpul	
sarcinii,	printre	care	și	nașterea	prematură.	Mai	mult,	unele	lucrări	științiFice	sugerează	că	fumatul	în	
timpul	sarcinii	este	asociat	cu	un	risc	crescut	al	infecțiilor	intrauterine	și	cu	un	proFil	inFlamator	alterat.	
Obiectivul	acestui	studiu	a	fost	explorarea	efectului	administrării	seleniului	(Se)	și	al	vitaminei	E	(VE)	
în	cazul	expunerii	la	nicotină,	măsurat	prin	nivelul	citokinelor	în	creier,	plămân	și	placentă.			
	 Material	 și	 metode:	 Studiul	 cvasi-experimental	 și	 transversal	 a	 fost	 efectuat	 pe	 șobolani	 în	
perioada	perigestațională,	expuși	la	nicotină,	Se	și	VE.	30	de	șobolani	au	fost	împărțiți	în	3	grupuri	de	
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studiu:	 grupul	 de	 control,	 grupul	 de	 expunere	 la	 nicotină	 și	 grupul	 de	 expunere	 la	 nicotină	 cu	
suplimente	Se	și	VE.	Pentru	Fiecare	subiect	au	fost	colectate	omogenate	de	creier,	plaman,	placentă	și	
au	fost	realizate	determinări	pentru	Interleukina-1	(IL-1),	Interleukina-2	(IL-2)	și	factorul	de	necroză	
tumorală	 (TNF-alfa).	 Nivelurile	 citokinelor	 au	 fost	 analizate	 comparativ	 pentru	 identiFicarea	
diferentelor,	utilizănd	teste	pentru	compararea	mediilor	și	pentru	corelație.		
	 Rezultate:	Nicotina	 a	 înregistrat	 o	 creștere	 la	nivel	de	 IL-1,	 IL-6	 și	TNF-alfa	 la	 omogenatele	de	
creier,	plamân	și	placentă.	(p<0,005)	în	comparație	cu	grupul	de	control.	Suplimentele	nutritive	(Se	și	
VE)	au	fost	asociate	cu	o	scădere	a	nivelurilor	proteinelor	pentru	omogenatele	de	creier	(în	cazul	IL-1	
și	IL-6),	plamân	(IL-6	și	TNF-alfa)	și	placentă	(IL-1,	IL-6)(p<0,001).		
	 Concluzii:	 Toate	 grupurile	 de	 studiu	 au	 înregistrat	 creșteri	 ale	 nivelurilor	 citokinelor	 în	 cazul	
expunerii	la	nicotină.	Administrarea	perinatală	a	Se	și	VE	a	fost	asociată	în	mod	consistent	cu	o	scădere	
la	nivel	de	IL-6	pentru	omogenate	de	creier,	plămân	și	placentă.	Mai	multe	studii	sunt	necesare	pentru	
stabilirea	implicațiilor	cauzative	ale	interacțiunii	dintre	Se,	VE	și	nicotină.	

		

S37	
Incresed	Nt	In	The	First	Trimester	–	Beyond	Down	Syndrome	
Rotar	Ioana	Cristina1,2,	Levai	Antonia	Mihaela1,2,	Muresan	Daniel1,2,3	
1	–	University	of		Medicine	and	Pharmacy	„Iuliu	Hatieganu”,	Cluj	Napoca,	Romania	

2	–	1st	Clinic	of	Obstetrics	and	Gynecology,	Cluj	Napoca,	Romania	

3-	Imogen	Institute	of	Research,	Cluj-Napoca	

Abstract	
	 The	 relationship	 between	 increased	 nuchal	 translucency	 in	 the	 First	 trimester	 and	 Down	
syndrome	 represents	 an	 entity	 that	 cannot	 be	 any	 longer	 contested.	 The	 progression	 of	 imagistic	
techniques	and	the	 inclusion	of	a	mandatory	scan	at	 the	end	of	 the	 First	 trimester	a	new	category	of	
fetuses	 arises:	 those	 in	 which	 Down	 syndrome	 was	 excluded.	 How	 can	 we	 counsel	 these	 patients?	
Which	 is	 the	 follow-up	 beside	 classic	 karyotype	 and	 serial	 ultrasounds?	 The	 present	 paper	 aims	 to	
analyze	the	data	from	the	literature	and	to	answer	to	these	questions.	

Edem	nuchal	crecut	in	trimestrul	intai	–	dincolo	de	trisomia	21	

Rezumat	
	 Relația	 dintre	 cresterea	 translucenței	 nuchale	 in	 trimestrul	 intai	 si	 sindromul	 Down	 este	 o	
entitate	 ce	 nu	 mai	 e	 contestata.	 Odata	 cu	 progresia	 tehnicilor	 imagistice	 si	 cu	 introducerea	
obligativitatii	 ecograFiei	 de	 sfarsit	 de	 trimestru	 intai	 apare	 o	 categorie	 aparte	 de	 feti,	 cei	 la	 care	
sindromul	Down	este	 exclus	prin	 tehnicile	 clasice	 genetice.	 Cum	 trebuie	 consiliate	 aceste	paciente	 ?	
Care	 sunt	 investigatiile	de	 efectuat	 in	 continuare	 in	 afara	 cariotipului	 clasic	 si	 a	 ecograFiilor	 seriate?	
Lucrarea	de	 fata	 isi	 propune	 sa	 realizeaza	o	 analiza	 a	datelor	din	 literatura	 si	 sa	 raspunda	 la	 aceste		
intrebari.	
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S38	
Ultrasonographic	Monitoring	Of	Fetal	Adrenal	Gland	In	Singleton	
Pregnancies	For	Labor	Prediction	
Manuela	Russu,	Adina	Diaconescu	
UMF	“	Carol	Davila”,	Bucureşti	

Clinica	de	Obstetrică-	Ginecologie	“Dr	I	Cantacuzino”	

Abstract	
	 Fetal	endocrine	activation-	activation	of	the	fetal	hypothalamic-pituitary-adrenal	(HPA)	axis	from	
many	other	hormonal	systems	in	the	context	of	the	maternal-	placental-	fetal	unit	is	considered	since	
long	time	and	by	many	researchers	as	a	trigger	of	birth	in	many	animal	species,	but	also	in	humans.	It	
is	a	progressive	increase	of	ACTH	and	cortisol	in	fetal	circulation	associated	with	increased	expression	
of	hypothalamic	CRH	pituitary	POMC	and	adrenal	ACTH	receptor	and	steroidogenic	enzymes.	
	 Sonographic	monitoring	of	fetal	adrenal	gland	from	the	week	21	was	suggested	as	a	marker	for	
fetal	 growth,	 and	 precocious	 activation	 of	 fetal	 HPA	 reFlecting	 the	 fetal	 response	 to	 an	 adverse	
intrauterine	 environment.	 	 Initially	 done	 in	 the	 two-dimensional	 ultrasonography	 (2D)	 system,	 the	
new	 technological	 advancements	 of	 three-dimensional	 ultrasound	 evaluation	 (3D)	 have	 more	
sensitivity	and	speciFicity	for	volumetric	assessment	of	fetal	adrenal	gland	(sensitivity	of	89%	vs		75	%	
at	 2D;	 speciFicity	 of	 85%	 vs	 75%	 at	 2D),	 and	 a	 higher	 rate	 of	 inter	 and	 intra-observer	 realibility.	
Longitudinal	 studies	 of	 fetal	 adrenal	 gland	 size	 and/or	 volume	 suggested	 that	 in	 a	 physiological	
pregnancy,	 in	 asymptomatic	 cases,	 the	 relation	 between	 fetal	 zone	 and	 the	 whole	 gland	 remains	
constant	 throughout	 the	pregnancy.	When	pathological	 conditions	 	 are	 generating	 fetal	 hypoxia,	 the	
disruption	of	the	ratio	between	the	fetal	zone	and	the	whole	gland	by	the	fetal	zone	enlargement	are	
considered	to	be	a	marker	of	labor	cascade	and	preterm	delivery,	that	will	be		in	7	days.	This	endocrine	
marker	is	appreciated	with	signiFicantly	higher	sensitivity	and	speciFicity	than	ultrasound	evaluation	of	
the	cervical	length,	and	assessment	of	the	fetal	Fibronectin	concentration	in	cases	with	preterm	labor	
symptoms.	The	best	predictor	is	the	fetal	zone	enlargement	greater	than	49.5%.	

Ultrasonograbia	suprarenalei		fetale	în	sarcini	cu	făt	unic		pentru		predicţia	travaliului		

Rezumat	
	 Activarea	 endocrină	 fetală-	 	 a	 axei	 hipotalamo-	 hipoFizo-	 suprarenaliene	 (HHS)	 cea	 mai	
importantă	din	activarea	mai	multor	sisteme	hormonale	în	contextul	unităţii	materno-	placento-	fetale	
este	considerată	de	mult	timp	şi	de	mulţi	cercetători	ca	trigger	al	naşterii	la	multe	specii	de	animale,	şi	
la	 om.	 Se	 descrie	 o	 creştere	 progresivă	 a	 ACTH	 şi	 cortizolului	 fetal,	 asociată	 cu	 creşterea	 CRH	
hipotalamic,	a	pro-opimelanocortinei	hipoFizare	şi	a	receptorului	suprarenalian	de	ACTH,	a	enzimelor	
implicate	în	steroidogeneză	
	 Monitorizarea	sonograFică	a	suprarenalei	 fetale-	posibilă	de	 la	21	săptămâni	a	 fost	sugerată	ca	
marker	 a	 dezvoltării	 fetale,	 iar	 activarea	 precoce	 a	 funcţiei	 HHS	 fetale	 reFlectă	 răspunsul	 fetal	 la	 un	
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eveniment	 advers	 intrauterin.	 Iniţial	 efectuate	 în	 sistem	 bi-dimensional,	 noile	 tehnologii	 de	
ultrasonograFie(3D)	 şi	 calcul	 aduc	 mai	 multă	 sensibilitate/speciFicitate	 în	 evaluarea	 volumetrică	 a	
suprarenalei	 fetale	(sensibilitate	89%	vs	75	%	 la	2D;	speciFicitate	de	85%	vs	75%	la	2D)	şi	 rate	mai	
mici	 de	 variabilitate	 intra	 şi	 interobservatori.	 	 Studiile	 longitudinale	 asupra	 suprarenalei	 fetale	
sugerează	 că	 în	 sarcinile	 cu	 evoluţie	 normală,	 la	 gravide	 asimptomatice	 raportul	 între	 zona	 fetală	 şi	
întreaga	glandă	rămâne	constant	în	toată	sarcina.	In	condiţii	patologice	generatoare	de	hipoxie	fetală,	
ruperea	 proporţiei	 prin	 creşterea	 dimensiunilor	 zonei	 fetale	 este	 apreciată	 ca	 marker	 valoros	 al	
travaliului	 ce	 va	 apare	 în	 interval	 de	7	 zile.	Acest	marker	 endocrin	 este	 considerat	 a	 avea	mai	mare	
sensibilitate	 şi	 speciFicitate	 pentru	 travaliul	 prematur	 decât	 lungimea	 colului	 apreciată	 ultrasonic,	 şi	
Fibronectina	 fetală	 la	gravide	cu	simptome	de	naştere.	Lărgirea	zonei	 fetale	mai	mare	49,5%	este	cel	
mai	bun	predictor	de	identiFicare	a	riscului	naşterii	premature.	

S39	
Amniotic	Fluid	Embolism	
Romina-Marina	 Sima1,2,	 Gabriel	 Octavian	 Olaru1,2,	 Liana	 Ples1,2,	 Anca-Daniela	
Stanescu1,2	
1.	"St.	John	"	Hospital,		"Bucur	",	Maternity,	Bucharest,	Romania	

2.	UMF	"Carol	Davila",	Bucharest,	Romania	

Abstract	
Introduction:	 Amniotic	 Fluid	 embolism	 (AFE)	 is	 a	 rare	 clinical	 entity.	 Amniotic	 Fluid	
embolism	represents	one	of	the	leading	causes	of	maternal	mortality	and	morbidity.	
Material	and	methods:	This	review	is	focused	on	AFE	biology	and	discuss	the	prevalence,	diagnosis	and	
pathophysiology	of	AFE.	
Results:	The	reported	incidences	of	AFI	ranged	from	1.9	cases	per	100,000	maternities	(UK)	to	6.1	per	
100,000	maternities	 (Australia).It	 is	 diagnosed	 based	 on	 one	 or	more	 of	 four	 key	 signs/symptoms:	
cardiovascular	 collapse,	 respiratory	 distress,	 coagulopathy,	 and/or	 coma/seizures.	 The	
pathophysiology	 involves	 an	 abnormal	 maternal	 response	 to	 fetal	 tissue	 exposure	 associated	 with	
breaches	of	the	maternal-fetal	physiologic	barrier	during	parturition.	This	response	and	its	subsequent	
injury	 involve	activation	of	proinFlammatory	mediators	similar	 to	that	seen	with	the	classic	systemic	
inFlammatory	 response	 syndrome.	 Maternal	 treatment	 is	 primarily	 supportive,	 whereas	 prompt	
delivery	 in	 the	mother	who	 has	 sustained	 cardiopulmonary	 arrest	 is	 critical	 for	 improved	 newborn	
outcome.	The	only	laboratory	test	that	reliably	supports	the	diagnosis	is	the	Finding	of	fetal	material	in	
the	maternal	pulmonary	circulation	at	autopsy.	
Conclusions:	AFE	remains	a	clinical	diagnosis.	The	most	compelling	mystery	surrounding	AFE	is	why	
one	 in	 20,000	 parturients	 is	 afFlicted	 while	 the	 majority	 of	 women	 tolerate	 the	 foreign	 antigenic	
presence	of	their	fetus	within	their	uterus	and	circulation?	
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Embolia	cu	lichid	amniotic	

Rezumat	
	 Introducere:	Embolia	cu	lichid	amniotic	(ELA)	este	o	entitate	clinică	rară	și	reprezintă	una	dintre	
cauzele	principale	ale	mortalității	și	morbidității	materne.	
Material	și	metode:	Am	revizuit	principalele	baze	de	date	internaționale	axate	pe	biologia	prevalența,	
diagnosticul	și	Fiziopatologia	ELA.	
	 Rezultate:	Incidența	raportată	a	ELA	a	variat	de	la	1,9	cazuri	la	100.000	în	funcție	de	maternități	
(Marea	Britanie)	 la	6,1	 la	100.000	(Australia).	ELA	este	diagnosticată	pe	baza	a	patru	sau	mai	multe	
semne-cheie:	 colaps	 cardiovascular,	 stres	 respirator,	 coagulopatie	 /	 sau	 coma	 /	 convulsii.	
Fiziopatologia	implică	un	răspuns	matern	anormal	la	expunerea	țesutului	fetal	asociat	cu	traversarea	
barierei	 Fiziologice	 materne-fetale	 în	 timpul	 nașterii.	 Acest	 răspuns	 implică	 activarea	 mediatorilor	
proinFlamatori	 similari	 cu	 cei	 observați	 în	 sindromul	 clasic	 de	 răspuns	 inFlamator	 sistemic.	
Tratamentul	matern	este	 în	primul	rând	suportiv,	 în	 timp	ce	nașterea	promptă	este	esențială	pentru	
îmbunătățirea	 rezultatelor	 	materne	 și	 fetale.	 Singurul	 test	 de	 laborator	 care	 stabileste	 diagnosticul	
este	descoperirea	țesutului	fetal	în	circulația	pulmonară	maternă	la	autopsie.	
	 Concluzii:	ELA	rămâne	un	diagnostic	clinic.	Incertitudinea	asociată	ELA	este	motivul	pentru	care	
una	din	20.000	de	 femei	este	afectată,	 în	 timp	ce	majoritatea	 femeilor	 tolerează	prezența	antigenică	
fetală?	

S40	
Acute	Kidney	Injury	In	Pregnancy	
Romina-Marina	Sima1,2,	Anca-Daniela	Stanescu1,2,	Denisa-Oana	Bălălău1,	Liana	Ples1,2	
1.	"St.	John	"	Hospital,		"Bucur	",	Maternity,	Bucharest,	Romania	

2.	UMF	"Carol	Davila",	Bucharest,	Romania	

Abstract	
	 Introduction:	 The	 incidence	 of	 acute	 kidney	 injury	 (AKI)	 is	 unknown	 in	 women	 during	
pregnancy	and	puerperium.		
	 Material	and	methods:	The	aim	of	this	study	was	to	investigate	the	characteristics	and	outcomes	
of	AKI	during	pregnancy.	
	 Results:	Acute	kidney	injury	(AKI)	is	a	complex	disorder	that	occurs	in	several	clinical	settings.	
During	 pregnancy,	 there	 are	 unique	 causes	 such	 as	 preeclampsia,	 amniotic	 Fluid	 embolism	 and	
postpartum	hemorrhage	contribute	to	AKI.	The	clinical	manifestations	of	AKI	during	pregnancy	range	
from	 a	minimal	 elevation	 in	 serum	 creatinine	 to	 renal	 failure	 requiring	 renal	 replacement	 therapy,	
similar	 to	 AKI	 in	 the	 general	 population.	 Recent	 epidemiologic	 studies	 in	 the	 general	 population	
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reveals	 increase	 in	mortality	 associated	with	 AKI,	more	 often	when	 dialysis	 is	 required.	 The	AKI	 in	
pregnancy	remains	a	cause	of	signiFicant	morbidity	and	mortality.	
	 Conclusions:	Pre-eclampsia/eclampsia	is	the	most	common	cause	of	AKI	during	pregnancy	and	
puerperium.	Amniotic	Fluid	embolism	and	postpartum	hemorrhage	are	the	leading	causes	of	maternal	
mortality.	Severe	AKI	may	predict	poor	outcome.	

Rinichiul	de	fază	acută	în	sarcină	

Rezumat	
	 Introducere:	Incidența	insuFicienței	renale	(IRA)	este	necunoscută	la	femei	pe	parcursul	sarcinii	
și	în	postpartum.	
	 Material	 și	 metode:	 Scopul	 acestei	 lucrări	 a	 fost	 evaluarea	 caracteristicilor	 rinichiului	 de	 fază	
acută	în	timpul	sarcinii.	
	 Rezultate:	 Rinichiul	 de	 fază	 acută	 este	 o	 tulburare	 complexa	 care	 are	 loc	 în	mai	multe	 situatii	
clinice.	 În	 timpul	 sarcinii,	 există	 cauze	 unice,	 cum	 ar	 Fi	 preeclampsia,	 embolia	 cu	 lichid	 amniotic	 și	
hemoragia	postpartum		care	contribuie	la	IRA.	Manifestările	clinice	ale	IRA	în	timpul	sarcinii	variază	de	
la	o	creștere	minimă	a	creatininei	serice	până	la	insuFiciența	renală	care	necesită	terapie	de	substituție	
renală,	 similară	 cu	 cea	 în	populația	 generală.	 Studiile	 epidemiologice	 recente	din	populația	 generală	
relevă	o	creștere	a	mortalității	asociate	cu	IRA,	mai	des	atunci	când	este	necesară	dializa.	Rinichiul	de	
fază	acută	în	timpul	sarcinii	rămâne	o	cauză	semniFicativă	a	morbidității	și	mortalității.	
	 Concluzii:	Preeclampsia	este	cea	mai	 frecventă	cauză	a	 IRA	 în	 timpul	sarcinii	și	 în	postpartum.	
Embolia	cu	 lichid	amniotic	și	hemoragia	postpartum	sunt	principalele	cauze	ale	mortalității	materne	
asociate	riniciului	de	fază	acută.	IRA	severă	poate	prezenta	prognostic	nefavorabil.	
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S41	
Post	 Mortem	 Assessment	 Of	 First	 Trimester	 Foetuses:	 A	
Comparison	Of	High-Field	MRI	At	7	Tesla	And	Stereomicroscopic	
Autopsy	
Staicu	A1,	Albu	C2,3,	Boitor-Borza	D1,	Stanila-Popa	R3,	Chiriac	L4,5,	Caracostea	G1,	Bondor	
C6,	Stamatian	F1,3	
1-	“Iuliu	Hatieganu	“University	of	Medicine	and	Pharmacy,	1st	Dept.	of	Obstetrics	and	Gynaecology,	Cluj-

Napoca,	Romania	

2-	 “Iuliu	 Hatieganu	 “University	 of	 Medicine	 and	 Pharmacy,	 Department	 of	 Pathology,	 Cluj-Napoca,	

Romania	

3-	IMOGEN	-	Centre	of	Advanced	Research	Studies,	Cluj-Napoca,	Romania	

4-	Faculty	of	Physics,	“Babes	Bolyai	“University,	Cluj-Napoca,	Romania,	

5-	National	Magnetic	Resonance	Centre,	“Babes	Bolyai	“University,	Cluj-Napoca,	Romania	

6-	 “Iuliu	 Hatieganu	 “University	 of	 Medicine	 and	 Pharmacy,	 Department	 of	 Medical	 Informatics	 and	

Biostatistics,	Cluj-Napoca,	Romania	

Abstract	
	 Background:	 Performing	 accurate	 autopsies	 on	 small	 foetuses	 is	 a	 difFicult	 process	 to	 achieve,	
especially	when	a	certain	degree	of	maceration	is	involved.		
	 Objectives:	To	compare	the	feasibility	and	utility	of	post	mortem	high	Field	magnetic	resonance	
imaging	(pm-MRI)	with	stereomicroscopic	autopsy	in	describing	structural	anomalies	in	First	trimester	
foetuses.	
	 Methods:	 Nine	 foetuses	 between	 9	 to	 13	 weeks	 of	 gestation,	 selected	 prospectively	 from	 the	
spontaneous	and	therapeutic	abortion	referred	to	our	institution	were	scanned	with	a	high-Field	MRI	
of	 7	 tesla,	 using	 a	 Fast	 Imaging	 With	 Steady-state	 Precession	 (FISP)	 3D	 protocol	 or	 a	 Turbo	 High	
Resolution	T2	protocol	accordantly	to	weight	and	crown-rump	length.		
The	 images	 were	 analysed	 by	 a	 radiologist	 with	 expertise	 in	 paediatric	 radiology	 and	 two	
embryologists	 with	 experience	 in	 foetal	 and	 embryos	 imaging.	 After	 scanning,	 all	 foetuses	 were	
submitted	to	stereomicroscopic	autopsy	done	by	a	foetal	pathologist,	blinded	to	the	imagistic	Findings.		
	 Results:	Using	the	stereomicroscopic	autopsy	as	gold	standard,	pm-MRI	presented	a	sensitivity	
to	 detect	 structural	 anomalies	 of	 93%	 (95%CI	 83-98),	 speciFicity	 of	 97%	 (95%CI	 93-99),	 positive	
predictive	value	(PPV)	90%	(95%CI	79-96),	and	negative	predictive	value	(NPV)	98%	(95%CI	94-99).	
Pm-MRI	demonstrated	a	high	accuracy	of	96%	(95%CI	92-98)	to	identify	anomalies,	in	a	group	with	a	
malformation	frequency	of	25%	(95%CI	19-31).		
The	 Cohen’s	 kappa	 coefFicient	 of	 agreement	 was	 k=0.88	 (95%	 CI	 81-95),	 highlighting	 a	 very	 good	
concordance	between	the	two	methods,	also	supported	by	the	McNemar	test	p	=	0.53.	
	 Conclusion:	Pm-MRI	of	7	tesla	is	emerging	as	a	reliable	alternative	to	invasive	stereomicroscopic	
autopsy	for	First	trimester	foetuses.		
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Evaluarea	post	mortem	a	feţilor	din	primul	trimestru:	comparaţie	între	IRM	cu	câmp	

înalt	de	7	tesla	şi	autopsia	stereomicroscopică	

Rezumat	

	 Context:	Efectuarea	unor	autopsii	precise	în	cazul	feților	mici	este	un	proces	diFicil	de	

realizat.	

	 Obiective:	Compararea	fezabilitatea	și	utilității	imagisticii	de	rezonanță	magnetică	post-

mortem	 cu	 câmp	 înalt	 (pm-IRM)	 cu	 autopsia	 stereomicroscopică	 în	 descrierea	 anomaliilor	

structurale	la	feţii	din	primul	trimestru.	

	 Metoda:	Nouă	feţi	cu	vârsta	gestațională	între	9	și	13	săptămâni,	selectați	prospectiv	din	

cazurile	de	 	avort	spontan	sau	terapeutic	din	 instituția	noastră,	au	fost	scanați,	 în	 funcție	de	

lungime	și	 greutate,	utilizând	un	scanner	 IRM	de	7	 tesla,	 cu	un	protocol	 	Fast	 Imaging	with	

Precession	(FISP)	3D	sau	un	protocol	Turbo	Hight	Resolution.	

Imaginile	 au	 fost	 analizate	 de	 un	 radiolog	 cu	 expertiză	 în	 radiologia	 pediatrică	 și	 doi	

embriologi	 cu	 experiență	 în	 imagistica	 fetală	 și	 embrionară.	 După	 scanare,	 toți	 feţii	 au	 fost	

supuși	autopsiei	stereomicroscopice	efectuate	de	un	fetopatolog.	

	 Rezultatele:	 Utilizând	 autopsia	 stereomicroscopică	 ca	 standard,	 pm-IRM	 a	 prezentat	 o	

sensibilitate	 pentru	 a	 detecta	 anomalii	 structurale	 de	 93%	 (95%	CI	 83-98),	 speciFicitate	 de	

97%	 (95%	 CI	 93-99),	 valoare	 predictivă	 pozitivă	 (VPP)	 90%	 (95%	 CI	 79-96)	 și	 valoarea	

predictivă	negativă	(VPN)	98%	(95%	CI	94-99).	Pm-IRM	a	demonstrat	o	precizie	ridicată	de	

96%	 (95%	 CI	 92-98)	 pentru	 identiFicarea	 anomaliilor,	 într-un	 grup	 cu	 o	 frecvență	 a	

malformațiilor	de	25%	(95%	CI	19-31).	CoeFicientul	Cohen	de	concordanță	kappa	a	 fost	k	=	

0,88	(95%	CI	81-95),	evidențiind	o	concordanță	foarte	bună	între	cele	două	metode,	susținută	

și	de	testul	McNemar	p	=	0,53.	

	 Concluzie:	 Pm-IRM	 7	 tesla	 se	 conturează	 ca	 o	 alternativă	 sigură	 pentru	 autopsia	

stereomicroscopică	pentru	feţii	din	primul	trimestru.	

Obstetrica	și	Ginecologia !107 27		-		30	Septembrie	2017



The	8th	Romanian	"Ian	Donald”	Course		 Al	XII-lea	Congres	Națíonal	de	Medicină	Perinatală

S42	
Chromosomal	 Abnormalities	 :	 Ultrasonographic	 Soft	 Signs	 In	
First	And	Second	Trimester	–	An	Evidence-Based	Review	
Stefanescu	Coralia,	Bălașa	Eduart	
Euromaterna	Hospital,	Maternal-fetal	Medicine	Department,	Constanta,	Romania	

Abstract	
	 Down	syndrome	(trisomy	21)	 is	 the	most	common	karyotipic	abnormality	 in	 live-borns.	Other	
sonographically	detectable	 aneuploidies	 include	 trisomy	13,	 trisomy	18,	monosomy	X,	 and	 triploidy.	
The	 scan	 detects	 2	 types	 of	markers.	Markers	 for	major	 fetal	 structural	 abnormalities	 comprise	 the	
First	type,	the	others	often	include	mild	or	moderate	non-speciFic,	sometimes	transient,	modiFications	
(″soft	markers″,	″soft	signs″).	Unfortunately,	studies	evaluating	the	signiFicance	of	these	soft	signs	vary	
widely	and	show	contradictory	results.	 In	this	paper,	 the	authors	review	the	most	used	soft	markers	
and	discuss	ultrasound	techniques	and	measurement	criteria	for	their	detection.	We	also	evaluated	the	
clinical	signiFicance	to	aneuploidy	risk	assessment	and	evidence-based	strategies	for	the	management	
of	affected	pregnancies	and	correct	counselling	of	the	parents.	

Anomalii	cromozomiale:	markeri	secundari	ecograbici	în	trimestrul	Iși	trimestrul	II	–	o	

analiza	bazată	pe	dovezi	

Rezumat	
	 Cea	mai	frecventă	anomalie	cromozomială	la	nou-născuți	este	reprezentată	de	sindromul	Down	
(trisomia	 21).	 Alte	 anomalii	 detectabile	 ecograFic	 sunt	 trisomiile	 13,18,	 monosomia	 X	 și	 triploidia.	
Există	2	tipuri	de	markeri	sugestivi	pentru	aneuploidii.	Cei	principali	sunt	reprezentați	de	anomaliile	
structurale	 majore,	 ceilalți	 sunt	 defecte	 ușoare	 sau	 medii,	 nespeciFice,	 uneori	 tranzitorii(″soft	
markers″,	 ″soft	 signs″).	 Din	 păcate	 studiile	 care	 evaluează	 semniFicația	 markerilor	 secundari	 sunt	
extrem	de	variabile	și	cu	rezultate	contradictorii.		
Autorii	trec	în	revistă	cei	mai	frecvent	utilizați	markeri	ecograFici	secundari	și	iau	în	discuție	tehnicile	
de	detecție	și	măsurare	corectă	a	acestora.	De	asemenea,	este	evaluată	semniFicația	clinică	a	acestora	în	
evaluarea	 riscului	 de	 aneuploidie	 și	 strategiile	 bazate	 pe	 dovezi	 utilizate	 în	 managementul	 acestor	
sarcini	și	consilierea	corectă	a	părinților.	
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S43	
Perinatal	Risk	Associated	With	Art	:	Myth	Or	Reality?	
Stefanescu	Coralia1,	Serbu	Virginia2	
1	Euromaterna	Hospital,	Maternal	Fetal	Medicine	Department,	Constanta,	Romania	

2	Euromaterna	Hospital,	IVF	Department,	Constanta,	Romania	

Abstract	
	 In	 developed	 countries,	 1-5,9%	 of	 newborns	 have	 been	 conceived	 by	 using	 assisted	
reproductived	technology(ART)	and	it	is	likely	that	this	percentage	will	steadily	increase.	But	are	really	
this	procedures	associated	with	higher	risks	for	both	mother	and	baby?	Should	we	consider	every	ART	
gestation	 a	 high	 risk	 pregnancy?	 The	 paper	 summarises	 the	 increasing	 number	 of	 evidence-based	
studies	 concerning	 perinatal	 risks(	 multiple	 gestation,	 premature	 birth,	 IUGR,	 SGA,	 congenital	
abnormalities,	 the	 vertical	 transmission	 of	 genic	 diseases,	 perinatal	 mortality,	 maternal	 associated	
pathologies)	 and	 the	 physical,	 neurological	 and	 cognitive	 outcomes	 for	 children.	 The	 elective	 single	
embryo	transfer	provides	a	strong	example	of	how	preconceptual	strategies	could	improve	outcomes.	
The	individual	risk	assessment	is	required	during	antenatal	care	with	appropriate	referral.	

Riscul	perinatal	în	sarcinile	obținute	prin	art	:	mit	sau	realitate?	

Rezumat	
	 Între	 1-	 5,9%	 dintre	 copiii	 născuți	 anual	 în	 țările	 dezvoltate	 sunt	 concepuți	 cu	 ajutorul	
tehnologiilor	 de	 reproducere	 asistată(ART),	 iar	 acest	 procent	 continuă	 să	 crească.	 Sunt	 însă	 aceste	
tehnici	 asociate	 cu	 potențiale	 riscuri	 pentru	mamă	 și/sau	 făt?	 Trebuie	 să	 considerăm	 orice	 sarcină	
obținută	în	eprubetă	cu	risc	crescut?	Lucrarea	analizează	studiile	bazate	pe	dovezi	referitoare	la	acest	
tip	de	sarcini	din	punct	de	vedere	al	riscurilor	perinatale(	sarcini	multiple,	naștere	prematură,	 IUGR,	
SGA,	 anomalii	 congenitale,	 transmitere	 verticală	 a	 bolilor	 genetice,	 mortalitate	 perinatală,	 afecțiuni	
asociate	materne)	 dar	 și	 al	 dezvoltării	 ulterioare	 Fizice,	 neuro-psihice	 și	 comportamentale	 a	 acestor	
copii.	Transferul	unui	singur	embrion	reprezintă	un	exemplu	clar	cum	strategiile	anteconceptuale	pot	
îmbunătății	prognosticul	perinatal.	
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S44	
Intrapartum	Asphyxia	 In	Relation	With	The	Risk	For	Developing	
Of	Cerebral	Palsy	
Mihaela-Adela	Vinţan1,2,	Smaranda	Avramescu	1	
1‚Iuliu	Hatieganu’	University	of	Medicine	and	Pharmacy	Cluj-Napoca,	Romania		

2Emergency	Clinical	Hospital	for	Children	Cluj-Napoca,	Romania,	Department	of	Pediatric		

Neurology		

Abstract	
	 Background	and	 goals.	Neonatal	 hypoxic-ischemic	 injury	deFined	 as	 “asphyxia	 of	 the	umbilical	
blood	supply	to	the	human	fetus	occurring	at	36	gestational	weeks	or	 later”	represents	still,	a	stable	
cause	 of	 	 mortality	 and	 disability	 despite	 the	 progress	 in	 assisted	 respiratory	 and	 intensive	 care	
technology.	It	is	thought	to	be	the	major	cause	for	developing	of	cerebral	palsy	(CP).	We	performed	an	
observational	 study	 that	 included	 children	 with	 cerebral	 palsy,	 followed	 in	 Clinic	 of	 Pediatric	
Neurology	Cluj-Napoca,	in	order	to	asses	the		relation	of	intrapartum	asphyxia	and	CP.			
	 Methods.	 Our	 group	 included	 children	 with	 diagnosis	 of	 CP,	 age	 under	 5	 years	 with	 same	
characteristics	regardind	sex,	families	social	and	educational	level.	There	were	excluded	children	with	
malformations,	 brain	 tunors,	 neurometabolic	 and	 neurodegenerative	 disorders.	 We	 evaluated	 the	
relation	 between	 the	 presence	 of	 intrapartum	 asphyxia	 and	 type	 of	 CP,	 type	 of	 neurological	
involvement:	 spastic,	 extrapiramidal	 or	 mixt	 and	 the	 relation	 with	 CP	 comorbidities	 as	 motor	 and	
mental	retardation	and	epilepsy.		
	 Results.	We	evaluated	110	children	with	CP	–	63	females	(57%)	and	47	males	(43%);	43	of	them	
(39%)	 presented	 documented	 intrapartum	 asphyxia.	 The	 type	 of	 CP	 was	 dominating	 spastic	 type	
(79%),	 associated	 with	 motor	 retardation	 in	 102	 (92%),	 cognitive	 disability	 in	 81	 (73,63%)	 and	
epilepsy	 in	 53	 of	 them	 (48%).	We	 found	 posible	 relation	 for	 developing	 distonic	 and	 mixt	 type	 of	
neurological	involvement,	no	relation	regarding	the	type	of	CP	-	tetraparesis,	diparesis	or	hemiparesis.	
In	 our	 group,	 no	 relation	 was	 found	 regarding	 motor	 and	 mental	 retardation	 and	 history	 of	
intrapartum	asphyxia,	instead	there	was	a	corelation	with	epilepsy	in	this	group	of	children.			
	 Conclusions.	As	it	 is	already	known,	CP	is	a	multifactorial	disorder.	Intrapartum	asphyxia	could	
be	a	 factor	 that	determines	 the	 type	of	CP	and	associated	disabilities	but	 it	 is	not	 speciFic.	Probably	
studies	on	larger	groups	could	better	clarify	the	relation	between	CP	and	intrapartum	asphyxia.		
	 Keywords:	intrapartum	asphyxia,	cerebral	palsy	

Asbixia	perinatala	în	relație	cu	riscul	de	a	dezvolta	paralizie	cerebrala		

Rezumat	
	 Obiective.	 Suferinta	 hipoxic-ischemica	 neonatală,	 deFinită	 ca	 asFixia	 la	 nivelul	 circulației	
ombilicale	a	unui	 făt	uman	în	vârstă	de	36	săptamâni	gestaționale	sau	peste,	reprezinta	 încă	o	cauză	
constantă	de	mortalitate	și	disabilitate,	 în	ciuda	progreselor	în	asistența	respiratorie	și	tehnologia	de	
terapie	 intensivă	 neonatală.	 Este	 considerata	 ca	 Fiind	 cauza	 majoră	 pentru	 dezvoltarea	 paraliziei	
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cererale	 (PC).	 Am	 realizat	 un	 studiu	 observațional,	 care	 a	 inclus	 copii	 aFlați	 în	 evidența	 Clinicii	
Neurologie	Pediatrică	Cluj-Napoca,	pentru	a	evalua	relația	între	asFixia	perinatală	si	PC.		
	 Metodă.	 Grupul	 a	 inclus	 copii	 cu	 diagnostic	 de	 PC,	 cu	 vârsta	 sub	 5	 ani	 cu	 caracteristici	
asemănătoare	 in	 ceea	 ce	 privește	 sexul,	mediul	 social	 și	 nivelul	 educațional	 de	 proveniență.	 Au	 fost	
exclusi	 din	 grup	 copiii	 cu	 diagnostic	 de	 malformatii,	 tumori	 cerebrale,	 boli	 neurometabolice	 sau	
neurodegenerative.	 Am	 evaluat	 relația	 dintre	 prezenta	 asFixiei	 perinatale	 și	 tipul	 de	 PC,	 tipul	 de	
afectare	neurologică:	spastică,	extrapiramidală	sau	mixtă,	precum	și	relația	cu	comorbiditățile	PC,	cum	
ar	Fi	retardul	motor	si	mental	și	epilepsia.			
	 Rezultate.	Eșantionul	a	fost	reprezentat	de	110	copii	cu	PC	–	63	fete	(57%)	și	47	băieți	(43%);	43	
dintre	ei	(39%)	au	prezentat	asFixie	perinatală	documentată.		
Tipul	de	PC	a	fost	dominant	spastic	(79%),	asociat	cu	retard	motor	la	102	(92%),	tulburări	cognitive	la	
81	(73,63%)	și	epilepsie	la	53	dintre	ei	(48%).	Am	identiFicat	o	posibilă	relație	între	asFixia	perinatală	
și	riscul	de	adezvolta	forma	distonică	sau	mixtă	de	PC,	nu	există	relație	in	ceea	ce	privește	tipul	de	PC	-	
tetrapareză,	dipareză	or	hemipareză.	De	asemenea,	în	grupul	evaluat	nu	a	fost	identiFicată	nici	o	relație	
între	asFixia	perinatala	și	riscul	de	dezvoltare	motorie	sau	mentală,	în	schimb	a	fost	identiFicată	relație	
cu	riscul	de	epilepsie	la	acești	copii.			
	 Concluzii.	Așa	cum	este	deja	cunoscut,	PC	este	o	boala	multifactorială.	AsFixia	perinatală	ar	putea	
Fi	 un	 factor	 care	 să	 determine	 tipul	 de	 PC	 și	 comorbiditățile	 asociate	 dar	 nu	 este	 speciFic.	 Probabil	
studii	pe	grupe	populationale	mai	mari	ar	putea	clariFica	relația	dintre	PC	și	asFixie	perinatala.		
	 Cuvinte	cheie.	asFixia	perinatala,	paralizie	cerebrală	

S45	
Fertility	 Outcomes	 After	 Conservative	 Treatment	 Of	 Uterine	
Leiomyomas	
Zlătescu-Marton	 Cristina1,	 Pătcaș	 Sergiu1,	 Nemeti	 Georgiana1,	 Surcel	 Mihai1,	 F.	
Stamatian1,2,	Micu	Romeo1	
1	 -	 Universitatea	 de	 Medicină	 și	 Farmacie	 “Iuliu	 Hațieganu”,	 Departamentul	 de	 Reproducere	 Umană	

Asistată,	Clinica	Ginecologie	I,	Cluj-Napoca,	România	

2-	Imogen	Institute	of	Research,	Cluj-Napoca	

Abstract	
	 The	most	 frequent	 benign	 tumors	 in	 reproductive	 aged	women,	 affecting	 20-40%	 are	 uterine	
leiomyomas.	 Although	 often	 asymptomatic,	 leiomyomas	 may	 interfere	 with	 women’s	 reproductive	
capacity.	For	these	patients,	who	desire	to	maintain	their	fertility,	conservative	therapeutic	options	are	
the	strategy	to	follow.	Currently,	the	"gold	standard"	therapeutic	option	is	miomectomy.	Depending	on	
the	location	of	the	leiomyoma,	it	can	be	performed	minimally	invasive	(hysteroscopic	or	laparoscopic)	
or	 in	 certain	 situations	 by	 a	 classic	 approach.	 The	 radio-imaging	 alternatives	 of	 surgery	 are	 uterine	
artery	 embolization	 and	 ultrasound	 focused	 high-frequency	 ultrasound	 surgery	 under	 magnetic	
resonance	 guidance.	 In	 both	 techniques	 the	 rate	 of	 re-intervention	 in	 the	 following	2	 years	 is	 up	 to	
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30%.	The	medical	treatment	of	leiomyomas	was	developed	following	the	discovery	of	the	pathogenetic	
mechanisms	 involved	 in	 their	 appearance.	 Gonadotropin	 releasing	 hormone	 agonists,	 due	 to	 the	
hypogonadotropic	 state	 they	 induce,	 reduce	 the	 dimensions	 of	 Fibroids,	 but	 their	 long-term	 use	 is	
limited	 due	 to	 side	 effects	 equivalent	 to	 an	 artiFicial	 menopause.	 After	 proving	 the	 pivotal	 role	 of	
progesterone,	 selective	 progesterone	 receptor	 modulating	 agents	 have	 been	 developed	 with	 direct	
effects	on	Fibroids	and	the	endometrium	but	at	 the	same	time	maintaining	estradiol	 levels	similar	to	
the	 mid	 follicular	 phase.	 The	 aim	 of	 this	 paper	 is	 to	 present	 the	 indications,	 contraindications,	
advantages	and	disadvantages	of	these	methods	from	the	perspective	of	subsequent	risks	for	infertility.	
	 Keywords:	Sterility,	conservative	treatment,	uterine	leiomyoma	

Prognosticul	fertilității	după	tratamentul	conservator	al	leiomiomului	uterin	

Rezumat	
	 Leiomiomul	 uterin	 reprezintă	 cea	 mai	 frecventă	 tumoră	 benignă	 la	 femeia	 de	 vârstă	
reproductivă,	afectând	20-40%	dintre	acestea.	Deși	este	foarte	frecvent	asimptomatic	la	această	grupă	
de	vârstă,	poate	interfera	cu	capacitatea	reproductivă.	Pentru	acest	subgrup	de	paciente,	care	doresc	sa	
își	 păstreze	 fertilitatea,	 opțiunile	 terapeutice	 conservatoare	 reprezintă	 strategia	 de	 urmat.	
Miomectomia	 reprezintă	 „gold	standard”-ul	 terapeutic	 chirurgical	 în	momentul	de	 față.	 În	 funcție	de	
localizarea	 leiomiomului	 poate	 Fi	 realizat	 minim	 invaziv	 (histeroscopic	 sau	 laparoscopic)	 sau	 în	
anumite	situații	prin	abord	clasic.	Alternativele	radio-imagistice	ale	chirurgiei	sunt	embolizarea	arterei	
uterine	și	chirurgia	cu	ultrasunete	focalizate	de	înaltă	frecvență	sub	ghidaj	prin	rezonanță	magnetică.		
Ambele	 tehnici	 au	 o	 rată	 de	 reintervenție	 de	 până	 la	 30%	 în	 următorii	 doi	 ani.	 Tratamentul	
medicamentos	 al	 leiomioamelor	 s-a	 dezvoltat	 în	 urma	 studierii	 mecanismelor	 etiopatogenetice	
implicate	în	apariția	acestora.	Agoniștii	de	GnRH,	prin	starea	hipogonadotropă	pe	care	o	produc,	duc	la	
scăderea	dimensiunilor	Fibroamelor,	utilizarea	lor	pe	termen	lung	Fiind	insa	limitata	datorită	efectelor	
secundare	echivalente	unei	menopauze	artiFiciale.	În	urma	dovedirii	rolului	central	al	progesteronului	
au	 fost	 dezvoltat	 agenții	 antiprogesteronici	 cu	 efecte	 directe	 asupra	 Fibroamelor,	 endometrului	 dar	
menținând	 nivelul	 estradiolului	 corespunzător	 fazei	 foliculare	mijlocii.	 Lucrarea	 prezinta	 indicatiile,	
contraindicatiile,	 avantajele	 si	dezavantajele	acestor	metode	prin	prisma	 riscurilor	ulterioare	pentru	
infertilitate.	
	 Cuvinte	cheie:	sterilitate,	tratament	conservator,	leiomiom	uterin	
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P1	
The	Prematurity	Risk	In	Pregnant	Women	Who	Underwent	
Cervical	Procedures	
Corina	Grigoriu,	Lucica	Vișan,	Alice	Negru,	Andreea	Mihart,	Silvia	Moraru,	Mircea	Ichim,	
Roxana	Cercel,	Vlad	Drăgoi,	Cosmin	Lepădat,	Irina	Horhoianu	
University	of	Medicine	Carol	Davila	Bucharest,	Ob-Gyn	Department,	University	Emergency	Hospital	

Abstract	
Introduction:	 In	 the	 past,	 few	 years	 numerous	 studies	 started	 to	 alarm	 the	 population	

regarding	the	obstetric	prognostic	of	pregnant	women	who	suffered	cervical	procedures,	which	thus	
lead	to	the	reevaluation	of	some	protocols	used	in	the	precancerous	pathology	of	the	cervix.	

Materials	and	methods:	We	retrospectively	studied	180	pregnant	women	who	gave	birth	in	the	
Obstetrics	and	Gynecology	Clinic	at	the	University	and	Emergency	Hospital	of	Bucharest	(2007-2016)	
after	 previously	 having	 a	 cervical	 procedure.	 The	 procedures	 were	 as	 follows:	 cervical	 biopsy	 (54	
patients),	loop	electrosurgical	excision	of	the	transformation	zone	(94	patients)	and	cold-knife	biopsy	
(32	patients).	All	the	patients	of	this	group	received	individualized	obstetrical	care	and	were	explained	
the	high	risk	of	a	possible	premature	birth.	Recurrent	clinical	and	ultrasound	examinations	(internal	
cervical	os,	cervical	canal)	were	performed.		

Results:	The	general	rate	of	premature	births	in	our	clinic	is	about	15%,	which	is	explained	by	
the	 fact	 that	 there	a	 lot	of	patients	who	arrive	at	 the	hospital	with	either	 intricate	medical	 issues	or	
without	 having	 an	 adequate	 follow-up	 of	 their	 pregnancy.	 In	 the	 population,	 we	 studied	 the	
prematurity	risk	was:	11.1%	for	patients	who	underwent	a	cervical	biopsy	(6	out	of	54),	12.7%	for	the	
LEEP	subgroup	(12	out	of	94)	and	12.5%	(4	out	of	32)	for	the	cold-knife	biopsy	subgroup.	Out	of	the	
32	patients	who	suffered	a	cold-knife	biopsy,	11	had	to	undergo	a	cerclage	and	delivered	at	term.	

Conclusions:	It	has	been	pinpointed	that	with	a	proper	pregnancy	follow-up	there	is	no	higher	
risk	 of	 prematurity	 in	 the	 case	 of	 the	 patients	 who	 underwent	 a	 cervical	 procedure	 before	 getting	
pregnant.	

Riscul	prematurității	la	gravidele	cu	intervenții	pe	colul	uterin	

Rezumat	
Introducere:	 În	ultimii	 ani	 numeroase	 studii	 au	 tras	 semnale	de	 alarmă	privind	prognosticul	

obstetrical	 la	 gravidele	 cu	 intervenții	 pe	 colul	 uterin,	 ceea	 ce	 a	 dus	 la	 reconsiderarea	 unora	 dintre	
protocoalele	intervenționale	în	patologia	precanceroasă	a	colului	uterin.	

Material	 și	 metodă:	 Am	 studiat	 retrospectiv	 180	 de	 gravide	 care	 au	 născut	 în	 Clinica	 de	
Obstetrică-	Ginecologie	a	Spitalului	Universitar	de	Urgență	București	(2007-2016),	după	ce	au	suferit	o	
procedură	intervențională	pe	colul	uterin.	Intervențiile	pe	col	suferite	de	către	aceste	paciente	au	fost:	
biopsie	 cervicală	 (54	 paciente),	 excizie	 cu	 ansa	 diatermică	 a	 zonei	 de	 transformare	 (94	 paciente),	
conizație	 (32	 paciente).	 Toate	 pacientele	 din	 acest	 grup	 au	 primit	 apoi	 îngrijire	 obstetricală	
individualizată,	 explicându-se	 riscul	 crescut	 de	naștere	prematură.	 S-au	 efectuat	 examinări	 clinice	 și	
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ecograFice	 seriate	 (oriFiciul	 cervical	 intern,	 canalul	 cervical).	 Rezultate:	 Procentul	 general	 de	 nașteri	
premature	în	clinica	noastră	este	în	medie	de	15%,	explicat	prin	faptul	că	îngrijim	un	număr	mare	de	
paciente	 care	 nu	 beneFiciază	 de	 supraveghere	 corectă	 sau	 cu	 probleme	medicale	 intricate.	 În	 cadrul	
lotului	 studiat,	 procentele	 de	 prematuritate	 au	 fost	 următoarele:	 în	 subgrupul	 celor	 cu	 biopsie	
cervicală	11,1%	6	din	54;	în	subgrupul	celor	cu	ERAD	12,7%	12	din	94;	în	subgrupul	celor	cu	conizație	
12,5%	4	din	32.	11	dintre	pacientele	cu	conizație	au	necesitat	cerclaj	și	toate	au	născut	la	termen.	

Concluzii:	 În	 cazul	 pacientelor	 cu	 intervenții	 la	 nivelul	 colului	 uterin	 anterioare	 sarcinii,	 cu	
supravegherea	adecvată	a	sarcinii	nu	se	constată	creșterea	incidenței	nașterii	premature.	

P2	
Parvovirosis	During	Pregnancy	–	Evolutive	Particularities	
Corina	Grigoriu,	Lucica	Vișan,	Andreea	Mihart,	Silvia	Moraru,	Mircea	Ichim,	Roxana	
Cercel,	Vlad	Drăgoi,	Radu	Grigoriu,	Irina	Horhoianu	
University	of	Medicine	Carol	Davila	Bucharest,	Ob-Gyn	Department,	University	Emergency	Hospital	

Abstract	
Introduction:	Concerning	the	pregnant	women	who	are	at	risk	of	Parvovirus	 infection	–	non-

immunized	 pregnant	 women	 or	 exposed,	 by	 their	 jobs,	 to	 contact	 with	 young	 children	 (governess,	
teacher,	 housekeeper),	 the	 epidemiology	 of	 Parvovirus	 infection	 must	 be	 known	 and,	 in	 case	 of	
infection,	the	medical	conduct	must	be	as	accurate	as	possible.	

Materials	 and	 Methods:	 We	 present	 some	 less	 typical	 clinical	 cases	 of	 Parvovirus	 infection	
during	pregnancy.		

Case	1.	Acute	 infection	at	16	weeks	of	 amenorrhea,	with	no	maternal	or	 fetal	 complications,	
with	 a	 tracking	protocol	 that	 included	 serial	 ultrasounds	 for	 early	 identiFication	of	 the	 fetal	 anemia.	
Case	2.	Acute	 infection	at	22	weeks	of	 amenorrhea,	with	 the	emerge	of	unilateral	hydrothorax,	with	
remission	at	week	34.	Case	3.	Acute	 infection,	probably	 in	 the	 First	 trimester,	with	marked	maternal	
anemia	 as	 unique	 symptom,	 slowly	 and	 hardly	 treated,	 but	 no	 fetal	 manifestations.	 Case	 4.	 Acute	
infection	 at	 24	 weeks	 of	 amenorrhea	 with	 intrauterine	 growth	 restriction	 diagnosed	 at	 28	 weeks,	
hydrops	fetalis	at	30	and	fetal	death	in	utero	one	more	week	later.	

Results:	Current	recommendations	on	counseling	pregnant	women	with	parvovirosis	require:	
1.	 infection	 in	 the	 First	 half	 of	 pregnancy	 –	 no	 increased	 risk	 of	 fetal	malformations,	 but	 there	 is	 a	
higher	risk	of	abortion	or	fetal	death	in	utero;	2.	 infection	in	the	second	half	of	pregnancy	–	from	22	
weeks	of	amenorrhea,	weekly	ultrasounds	are	required	for	the	early	diagnosis	of	signs	of	hydrops	and	
fetal	anemia	(middle	cerebral	artery	Doppler	with	peak	systolic	velocity).	

Conclusion:	Parvovirosis	 is	an	 important	 risk	 factor	 in	pregnancy	with	varied	and	 frequently	
atypical	clinical	manifestations.		
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Parvoviroza	în	sarcină	-		particularități	evolutive	

Rezumat	
Introducere.	 În	 cazul	 gravidelor	 cu	 risc	 de	 apariție	 a	 parvovirozei–	 gravidele	 fără	 imunitate,	

gravidele	 cu	 profesii	 care	 expun	 la	 contactul	 cu	 copii	 mici,	 în	 comunități	 (educatoare,	 învățătoare,	
îngrijitoare	etc)	epidemiologia	infecției	cu	parvovirus	trebuie	cunoscută,	iar	conduita	în	cazul	infectării	
trebuie	să	Fie	cât	mai	corectă.	

Material	și	metodă	Prezentăm	câteva	cazuri	clinice	mai	puțin	tipice	de	parvoviroză	în	sarcină.	
Cazul	1.	Infecție	acută	în	la	16	SA,	fără	complicații	materne	sau	fetale,	cu	protocol	de	urmărire	care	a	
cuprins	echograFii	seriate	în	scopul	identiFicării	precoce	a	anemiei	fetale.	Cazul	2.	Infecție	acută	la	22	
SA,	 cu	 apariția	 unui	 hidrotorax	 unilateral,	 remis	 la	 34	 SA.	 Cazul	 3.	 Infecție	 acută	 probabil	 de	 prim	
trimestru,	 cu	unic	 simptom	anemie	maternă	marcată,	 corectată	 foarte	 lent	 și	 diFicil,	 fără	manifestări	
fetale.	Cazul	4.	Infecție	acută	la	24	SA,	întârziere	de	creștere	fetală	diagnosticată	la	28	SA,	hidrops	fetal	
diagnosticat	la	30	SA,	moarte	fetală	in	utero	la	31	SA.	

Rezultate	 Recomandările	 actuale	 privind	 consilierea	 gravidelor	 cu	 parvoviroză	 impun:1.	
Infecție	în	prima	jumătate	a	sarcinii	–	nu	există	un	risc	crescut	de	malformații	fetale,	dar	există	un	risc	
mai	mare	de	avort	sau	moarte	fetală	in	utero.	2.	Infecție	în	a	doua	jumătate	a	sarcinii	–	se	impun	de	la	
22	SA	echograFii	săptămânale,	pentru	diagnosticul	precoce	al	semnelor	de	hidrops		și	al	anemiei	fetale	
(Doppler	artera	cerebrală	medie,	cu	determinarea	vitezei	peak-sistolice).		

Concluzii	Parvoviroza	reprezintă	un	factor	de	risc	 important	 în	sarcină,	cu	manifestări	clinice	
variate	și	frecvent	atipice.	

P3	
Placental	Vascular	Lacunae	–	From	Ultrasound	Diagnosis	To	
Proactive	Approach	
Corina	Grigoriu,	Ruxandra	Vladescu,	Andreea	Mihart,	Silvia	Nedelcu,	Mircea	Ichim,	
Roxana	Cercel,	Vlad	Dragoi,	Gabriel	Radu,	Irina	Horhoianu	
University	of	Medicine	Carol	Davila	Bucharest,	Ob-Gyn	Department,	University	Emergency	Hospital	

Abstract	
Introduction:	 The	 placental	 cause	 of	 an	 imperfect	 intrauterine	 growth	 curve	 might	 be	

suggested	 by	 serial	 ultrasound	 examination.	 Hence,	 the	 volume	 and	 thickness	 of	 the	 placenta,	 but	
especially	its	structure	could	identify	individual	placentation	characteristics.		

Materials	 and	method:	We	are	here	presenting	 some	clinical	 cases	 that	have	beneFitted	 from	
obstetrical	detailed	observation	and	ultrasounds	that	have	modulated	the	management	at	birth.		

Results	A	 combination	 of	 accurate	 gestational	 age	 established	 as	 early	 as	 possible,	 placental	
grading	 and	 observation	 of	 hypoechogenic	 and	 anechogenic	 placental	 areas	 has	 suggested	 the	
premature	 formation	 of	 infarction	 areas	 at	 the	 placental	 site,	 some	 of	 them	 of	 important	 extent.	
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Doppler	study	of	 the	uterine	arteries,	umbilical	artery	and	middle	cerebral	artery	has	completed	the	
ultrasound	 examination.	 The	 diagnosis	 of	 certain	 pathologies,	 antenattaly	 or	 at	 the	 beginning	 of	
pregnancy	that	could	affect	placental	vasculature	has	imposed	speciFic	management.		

Conslusions:	The	postpartum	macro	and	microscopic	examination	 (placental	 infarction	areas	
at	the	umbilical	cord	insertion	site,	extremely	thin	placentas,	placentas	with	small	 insertion	area,	the	
association	of	marginal	umbilical	cord	insertion	or	velamentous	insertion)	has	shed	some	light	on	the	
observed	ultrasound	elements	and	the	development	of	intrauterine	growth	restriction.		

Lacurile	vasculare	placentare	–	de	la	obiectivare	ecograbică	la	atitudine	proactivă	

Rezumat	
Introducere:	 Cauza	 placentară	 a	 unei	 curbe	 imperfecte	 de	 creștere	 	 intrauterină	 poate	 Fi	

sugerată	 	 de	 examenele	 echograFice	 seriate.Astfel,	 dimensiunea	 și	 grosimea	placentei,	 dar	 în	 special	
textura	placentară	pot	identiFica	particularități	individuale	ale	placentației.		

Material	 si	 metodă:	 Prezentăm	 câteva	 cazuri	 clinice,	 care	 au	 beneFiciat	 de	 supraveghere	
obstetricală	amanunțită	și	echograFii	în	dinamică,	ce	au	modulat	conduita	la	naștere.	

Rezultate	 Pe	 lângă	 aprecierea	 corecta	 a	 varstei	 gestationale	 pe	 echograFii	 efectuate	 cat	 mai	
devreme	 in	 evolutia	 sarcinii,	 grading-ul	 placentar,	 dar	 si	 observarea	 aparitiei	 in	 dinamica	 a	 zonelor	
hipo	 si	 anechogene	 au	 sugerat	 dezvoltarea	 la	 nivel	 placentar	 a	 unor	 zone	 de	 infarct,	 de	 dimensiuni	
uneori	 importante.	 Studiul	 Doppler	 (artere	 uterine,	 artera	 ombilicala,	 artera	 cerebrala	 medie)	 a	
completat	explorarea	echograFica.	Asocierea	unei	patologii	cu	rasunet	vascular	placentar	diagnosticate	
antenatal	sau	la	 inceputul	sarcinii	(proFilul	sugestiv	pentru	tromboFilii	compuse,	diabetul	gestational,	
hipertensiunea	preexistenta	sau	indusa	de	sarcina	etc)	a	impus	conduite	speciFice.	

Concluzii:	Examinarea	postpartum	macro		si	microscopica	a	placentelor	a	furnizat	clariFicari	ale	
examinarilor	 echograFice	 si	 a	 aparitiei	 intarzierii	 de	 crestere	 intrauterina	 (infarcte	 placentare	
importante	la	nivelul	insertiei	cordonului	ombilical,	placente	foarte	subtiri,	placente	cu	arie	foarte	mica	
de	insertie,	asocierea	insertiilor	marginale	sau	chiar	velamentoase	ale	cordonului	ombilical).	

Obstetrica	și	Ginecologia !116 27		-		30	Septembrie	2017



The	8th	Romanian	"Ian	Donald”	Course		 Al	XII-lea	Congres	Națíonal	de	Medicină	Perinatală

P4	
Clinical	Severity	Features	According	To	Maternal	Vascular	
Impairment	In	A	Group	Of	Preeclamptic	Patients	
Iulian	Goidescu1,4,	Georgiana	Nemeti1,	Cerasela	Goidescu2,	Elena	Buzdugan3,	Florin	
Stamatian4,	Daniel	Muresan1,	Gabriela	Caracostea1	
1	Department	of	Obstetrics	and	Gynecology	I,	“Iuliu	Hațieganu”	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	

Cluj-Napoca,	Romania	
2	Department	of	Internal	Medicine	I,	“Iuliu	Hațieganu”	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Cluj-Napoca,	

Romania	
3	Department	of	Internal	Medicine	V,	“Iuliu	Hațieganu”	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Cluj-

Napoca,	Romania	
4	IMOGEN	Research	Centre,	Emergency	County	Hospital	Cluj-Napoca,	Romania	

Abstract	
Preeclampsia	is	a	unique	syndrome	that	occurs	only	during	pregnancy,	secondary	to	systemic	

vascular	 activation,	 acute	 cardiovascular	manifestations	 and	 hypoperfusion	 in	multiple	 organs.	 It	 is	
associated	with	 increased	maternal	 and	 fetal	morbidity	 and	mortality.	 The	 aim	of	 this	 study	was	 to	
analyse	the	vascular	proFile	of	the	preeclamptic	patients	(arterial	stiffness,	Flow	mediated	vasodilation)	
and	the	peripartum	evolution	of	the	mother	and	baby	(route	of	delivery,	Apgar	score,	NICU	admission,	
intrauterine	 growth	 restriction,	 gestational	 age,	 birth	weight,	 neonatal	 and	maternal	morbidity	 and	
mortality)	and	to	compare	it	with	o	group	of	normal	pregnant	women.	We	included	52	patients	with	
pregnancy	associated	hypertensive	disorders	in	the	study	group	and	36	normotensive	patients	in	the	
control	group.		We	found	that	the	preeclamptic	group	had	a	higher	incidence	of	neonatal	and	maternal	
complications	and	an	increased	arterial	stiffness	and	impaired	Flow	mediated	vasodilation,	comparing	
with	the	control	group.		

Caracteristicile	de	severitate	clinică	în	funcție	de	insubiciența	vasculară	maternă	

la	un	grup	de	paciente		preeclamptice	

Rezumat	
Preeclampsia	 este	 un	 sindrom	 unic	 care	 apare	 numai	 în	 timpul	 sarcinii,	 secundar	 activării	

vasculare	sistemice,	manifestărilor	cardiovasculare	acute	și	hipoperfuziei	în	mai	multe	organe.	Această	
patologie	este	asociată	cu	creșterea	morbidității	și	mortalității	materne	și	fetale.	Scopul	acestui	studiu	
a	 fost	 de	 a	 analiza	 proFilul	 vascular	 al	 pacientelor	 preeclamptice	 (rigiditate	 arterială,	 vasodilatație	
mediată	de	Flux)	și	evoluția	peripartum	a	mamei	și	a	copilului	(calea	de	naștere,	scor	Apgar,	admitere	
NICU,	 restricție	 de	 creștere	 intrauterină,	 vârstă	 gestațională,	 greutatea	 la	 naștere,	 morbiditatea	 și	
mortalitatea	neonatală	și	maternă)	și	compararea	acesteia	cu	un	grup	de	femei	gravide	normale.	Am	
inclus	52	de	paciente	cu	afecțiuni	hipertensive	asociate	sarcinii	 în	grupul	de	studiu	și	36	de	paciente	
normotensive	în	grupul	control.	Am	constatat	că	grupul	cu	Preeclampsie	a	prezentat	o	 incidență	mai	
mare	a	complicațiilor	neonatale	și	materne,	o	rigiditate	arterială	crescută	și	o	afectare	a	vasodilatației	
mediată	de	Flux,	comparativ	cu	grupul	martor.	
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P5	
Neonatal	Ovarian	Pathology-	Single	Center	Experience	
Ioan	Sârbu1,	Tudor	Buțureanu2,	O.	Bîcă1,	Demetra	Socolov2,	S.G.	Aprodu1,	Iulia	
Ciongradi1	
1	Clinica	de	Chirurgie	si	Ortopedie	Pediatrica,	Departamentul	Chirurgie	II,	Spitalul	Clinic	de	Urgenta	

pentru	Copii	"Sfânta	Maria",	Universitatea	de	Medicină	si	Farmacie	"Grigore	T.	Popa"	-	Iași	
2Clinica	Obstetrică	Ginecologie,	Departamentul	Medicina	Mamei	si	Copilului,	Universitatea	de	Medicină	si	

Farmacie	"Grigore	T.	Popa"	-	Iași	

Abstract	
Introduction:	 The	 reFinement	 of	 prenatal	 diagnosis	 techniques	 and	 the	 increase	 in	 the	

addressability	 of	 pregnant	 women	 for	 pregnancy	 assessment	 led	 to	 higher	 detection	 rates	 of	
abdominal	cystic	tumors,	ovarian	masses	included.	

Methods:	 The	 medical	 records	 of	 the	 newborns	 addressed	 to	 the	 Pediatric	 Surgery	 and	
Orthopedic	Clinic	of	UMF	"Grigore	T.	Popa"	-	Iasi,	the	"St.	Mary"	Children	Emergency	Clinic	Hospital	-	
Iasi	in	January	2012	-	December	2016	have	been	reviewed.	

Results:	23	cases	with	neonatal	ovarian	pathology	were	identiFied;	In	19	cases,	the	diagnosis	of	
cystic	 tumors	was	 established	 prenatally	 at	 28-35	weeks	 of	 gestation,	 of	which	 16	 cases	with	 clear	
identiFication	 of	 an	 ovarian	 cyst,	 the	 remaining	 3	 cases	with	 other	 suspicious	 diagnosis	 (abdominal	
tumor,	mesenteric	cyst).	Postnatal	evaluation	included	abdominal	ultrasound	in	all	cases,	CT	scan	in	3	
cases.	A	number	of	3	cases	with	of	antenatal	torsion	suspicion	of	the	adnexa	were	timed	and	monitored	
and	in	all	3	cases	the	surgical	procedure	for	the	excision	of	the	anatomic	remnants	was	performed	at	3,	
4	and	8	months,	respectively,	with	conFirmation	of	 the	previous	presumed	diagnosis.	 In	all	 the	other	
cases	 surgery	was	 performed	 at	 the	 time	 of	 referral	 for	 ages	 between	 one	day	 and	 one	month.	 The	
surgical	approach	was	minimally	invasive	in	3	cases,	superposed	to	the	ones	timed,	and	open	surgery	
was	performed	on	 the	 rest	of	 the	patients.	The	postoperative	diagnosis	was	of	old,	prenatal	ovarian	
torsion	in	19	cases	and	simple	ovarian	cyst	in	4	cases.	The	lesion	was	predominantly	on	the	right	side	
(14	 cases).	 Postoperative	 following	 was	 complicated	 by	 occlusive	 syndrome	 in	 two	 cases,	 classical	
surgery	being	performed	on	both	addressed	cases.	

Conclusions:	 The	 neonatal	 ovarian	 pathology	 is	 dominated	 by	 cystic	 lesions	 followed	 by	
secondary	 torsion,	most	 often	occurring	during	 the	prenatal	 period,	which	 is	why	 in	 the	 absence	of	
clinical	symptoms	or	abnormal	(ultrasound)	imaging	changes	the	surgery	can	be	postponed	in	safety	
conditions.	

Rezumat	
Introducere:	RaFinarea	 tehnicilor	de	diagnostic	prenatal	si	creșterea	adresabilității	gravidelor	

pentru	evaluare	in	sarcină	au	dus	la	rate	mari	de	detectabilitate	a	formațiunilor	chistice	abdominale,	
implicit	a	celor	ovariene.	
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Material	și	metodă:	S-au	revizuit	documentele	medicale	ale	nou-născuților	adresați	Clinicii	de	
Chirurgie	 si	 Ortopedie	 Pediatrică	 din	 cadrul	 UMF	 "Grigore	 T.	 Popa"-Iași,	 Spitalul	 Clinic	 de	 Urgentă	
pentru	Copii	"Sfânta	Maria"	-	Iași	in	perioada	ianuarie	2012	-	decembrie	2016.	

Rezultate:	 Au	 fost	 identiFicate	 23	 cazuri	 cu	 patologie	 ovariană	 neonatală;	 în	 19	 situații	
diagnosticul	de	formațiune	chistică	a	fost	stabilit	prenatal	la	vârste	de	sarcină	între	28	și	35	săptămâni,	
dintre	care	16	cazuri	cu	identiFicare	precisă	a	apartenței	chistului	la	ovar,	restul	de	3	cazuri	având	altă	
suspiciune	diagnostică	(tumora	abdominală,	chist	mezenteric).	Evaluarea	postnatală	a	inclus	ecograFie	
abdominală	 in	 toate	 cazurile,	 exament	 CT	 în	 3	 cazuri.	 Au	 fost	 temporizate	 si	 urmărite	 ecograFic	 un	
numar	 de	 3	 cazuri,	 cu	 suspiciune	 de	 torsiune	 antenatală	 a	 anexei,	 la	 toate	 cele	 3	 cazuri	 intervenția	
chirurgicală	 de	 ablație	 a	 resturilor	 anexiale	 efectuându-se	 la	 vârste	 de	 3,	 4,	 respectiv	 8	 luni,	 cu	
conFirmarea	diagnosticului	anterior	presupus.	In	celelalte	cazuri,	s-a	practicat	intervenție	chirurgicală	
la	momentul	adresării,	vârste	cuprinse	 între	o	zi	și	o	 luna.	Calea	de	abord	a	 fost	minim-invazivă	 în	3	
cazuri,	 superpozabile	 celor	 temporizate,	 și	 chirurgie	 deschisă	 la	 restul	 pacientilor.	 Diagnosticul	
postoperator	a	 fost	de	 torsiune	veche,	prenatală	a	ovarului	 respectiv	 în	19	cazuri	 si	de	chist	ovarian	
simplu	în	4	cazuri.	Leziunea	a	fost	preponderent	pe	partea	dreaptă	(14	cazuri).	Evoluția	postoperatorie	
a	fost	complicată	de	sindrom	ocluziv	in	două	cazuri,	ambele	abordate	prin	chirurgie	clasică.	

Concluzii:	 Patologia	 ovariană	 neonatală	 este	 dominată	 de	 leziuni	 chistice	 cu	 torsiune	
secundară,	 de	 cele	 mai	 multe	 ori	 aceasta	 survenind	 in	 perioada	 prenatala,	 motiv	 pentru	 care,	 in	
absența	 simptomatologiei	 clinice	 sau	 modiFicărilor	 imagistice	 (ecograFice)	 surprinse	 in	 dinamica	
intervenția	chirurgicală	poate	Fi	amânată	în	condiții	de	siguranță.	

Cuvinte	cheie:	chist	ovar,	prenatal.	
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Cell	Free	Fetal	DNA	in	Prenatal	Screening	
Doruk	Cevdi	KATLAN,	MD	

Tests	 using	 the	 cell	 free	 fetal	 DNA	 in	 maternal	 blood	 originating	 primarily	 from	 apoptotic	
trophoblasts	have	been	increasingly	utilized	in	recent	years.	They	are	the	most	reliable	ones	among	all	
prenatal	 screening	 tests	 for	 relatively	 frequent	 aneuploidies	 such	 as	 trisomy	21,	 as	 long	 as	 they	 are	
applied	and	 interpreted	precisely.	There	 are	many	alternatives	 in	 the	 category	of	 cell	 free	 fetal	DNA	
tests,	 all	 of	which	 are	 safely	 applicable	 after	 10th	 gestational	week.	 These	 tests	with	 relatively	 high	
costs	 use	 different	 genetic	 test	 methods	 with	 method-speciFic	 advantages,	 but	 may	 result	 in	 test	
failures	 in	1-5	%	of	 cases.	The	primary	cause	of	 test	 failure	 is	 the	percentage	of	 fetal	 fraction	 lower	
than	 4	 %	 which	 may	 be	 a	 result	 of	 sampling	 at	 early	 gestational	 weeks,	 inappropriate	 sample	
collection/preservation,	maternal	obesity	and	even	defects	in	fetal	genetic	structure.		

Commercial	 concerns	 and	marketing	 strategies	 of	 Firms	 affect	 the	 clinical	 application	 of	 cell	
free	 fetal	DNA	 tests	and	create	 the	misunderstanding	 that	 tests	using	different	genetic	 test	methods	
may	be	 applicable	 in	 “all	 conditions”	 for	 “diagnostic”	 purposes	 instead	 of	 screening.	 Similarly,	 these	
effects	 lead	 to	 unwarranted	 expectations	 as	 a	 result	 of	 the	 misinterpretation	 of	 statistical	 success	
parameters	such	as	high	“detection	rates”	to	be	perceived	as	“positive	predictive	values”.	This	lecture	
aims	to	summarize	 the	 latest	 information	about	 the	development	of	cell	 free	 fetal	DNA	tests,	patient	
and	disease	groups	for	which	these	tests	are	safely	applicable,	different	genetic	test	methods	and	their	
comparative	 advantages,	 screening	 performances,	 statistical	 characteristics,	 clinical	 application	 and	
interpretation	of	these	tests	in	the	light	of	current	literature.		
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