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Concep¡ia, aducerea unui copil pe lume reprezintå
un pas important în via¡a unui cuplu. De¿i aceastå
decizie afecteazå în egalå måsurå atât pårintele de
gen masculin, cât ¿i pe cel de gen feminin, femeia
este cea care va trece printr-o multitudine de schim-
båri fiziologice pe durata sarcinii. Riscurile ca fåtul
så se nascå cu o anumitå condi¡ie medicalå sunt
ridicate, astfel cå mama trebuie så facå anumite
modificåri în stilul ei de via¡å atât înainte de a råmâne
însårcinatå, cât ¿i în timpul sarcinii.

Aceste modificåri ale stilului de via¡å pot fi
încadrate în douå categorii: eliminarea anumitor fac-
tori de risc pentru copil (renun¡atul la fumat ¿i alcool
de exemplu), ¿i introducerea anumitor elemente în
dietå care så asigure buna dezvoltare a fåtului (de
exemplu adicul folic, sau vitamina B9, cum mai este
numitå de unii). Din punctul de vedere al unei
alimenta¡ii corecte atât înainte, cât ¿i în timpul
sarcinii, administrarea de acid folic este unul dintre
cei mai importan¡i pa¿i pe care îl pute¡i face.

Trebuie så tine¡i minte faptul cå unii bebelu¿i pot
veni pe lume cu defecte congenitale. O astfel de
condi¡ie este ¿i defectul canalului neural – se mani-
festå la 28 de zile dupå concep¡ie ¿i afecteazå cre-
ierul ¿i coloana vertebralå a fåtului. Defectul cana-
lului neural se poate manifesta în douå feluri:

– Spina bifida: malforma¡ie caracterizatå prin
lipsa, de obicei în regiunea lombarå ¿i sacralå,
a sudårii arcurilor vertebrale.

– Anencefalie: malforma¡ie caracterizatå prin
absen¡a oaselor plate ale cutiei craniene, fapt
care face ca encefalul så fie expus, chiar de-
generat (slab dezvoltat). Dacå sarcina este duså
la capåt, de obicei copilul nu va tråi mai mult
de câteva zile.

Conform cercetåtorilor americani, aproximativ
1500 de sarcini sunt încheiate înainte de termen din
cauza unor complica¡ii medicale asociate cu defectul
canalului neural. Între 2500 ¿i 3000 de nou-nåscu¡i
sunt afecta¡i de aceastå condi¡ie, dar sarcina este duså
pânå la capåt. Bineîn¡eles cå din cauza faptului cå
este o condi¡ie medicalå foarte gravå, ace¿ti copii

nu vor avea o via¡å normalå. Cei care suferå de
anencefalie vor muri la câteva zile dupå na¿tere, a¿a
cum am precizat mai sus, iar cei care suferå de spina
bifida vor suferi de paralizie ¿i alte disabilitå¡i. Se
estimeazå cå aproximativ 200 de milioane de dolari
sunt cheltui¡i anual pentru a trata chirurgical
persoanele suferinde de spina bifida (aceste estimåri
includ doar costurile chirurgicale, nu ¿i costurile
asociate cu îngrijirea zilnicå a acestor persoane).

Care sunt cauzele care conduc la apari¡ia anen-
cefaliei sau spina bifida? Pentru a afla råspunsul la
aceastå întrebare, ne întoarcem la cercetåtorii ame-
ricani. Se pare cå defectul canalului neural î¿i face
apari¡ia cu preponderen¡å în cazul gravidelor care
urmeazå un tratament pentru epilepsie, sau în cazul
gravidelor care au deficien¡å de acid folic. S-a ajuns
astfel la concluzia cå introducerea acidului folic în
alimenta¡ie, atât înainte, cât ¿i în timpul sarcinii,
reduce considerabil riscul ca nou-nåscutul så aibå
un defect al canalului neural. În Canada de exemplu,
cazurile de na¿teri cu defect al canalului neural au
scåzut cu 46% dupå ce anumite alimente au fost
îmbogå¡ite cu acid folic.

Se recomandå ca toate femeile, odatå ce ajung la
vârsta când pot concepe, så includå acidul folic sau
vitamia B9 în alimenta¡ia lor – 0,4 mg zilnic. Chiar
dacå nu ave¡i de gând så råmâne¡i însårcinatå în
curând, este bine så respecta¡i acest sfat. De ce? Din
simplul motiv cå dacå nu practica¡i sexul protejat,
pute¡i råmâne însårcinatå fårå ¿tirea voastrå, iar
datoritå faptului cå defectul canalului neural se pro-
duce într-o etapå incipientå a sarcinii (la 28 de zile
dupå concep¡ie, dupå cum am precizat mai sus), nu
ve¡i avea timp så lua¡i måsuri adecvate de luptå îm-
potriva acestei condi¡ii. Este mai bine så preveni¡i o
condi¡ie care ori va duce la moartea fåtului, ori va
face ca toatå via¡a copilul ¿i viitorul adult så se con-
frunte cu probleme de sånåtate.

Acidul folic poate fi ob¡inut din medicamente
(multivitamine sau suplimente cu acid folic) sau din
alimenta¡ia de zi cu zi (spanac, nap, låptuci, fasole,
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mazåre, cereale, semin¡e de floarea soarelui, ficat,
drojdie).

Boli în legåturå cu acest articol: 
– Hidrocefalia congenitalå;
– Malforma¡ii cardiace congenitale.

HIDROCEFALIA CONGENITALÅ

Generalitå¡i
Ce este hidrocefalia congenitalå?
Hidrocefalia reprezintå acumularea de lichid în

creier, cu cre¿terea presiunii ce ac¡ioneazå asupra
¡esutului cerebral, fiind cunoscutå ¿i sub denumirea
de „apå la creier“.

„Apa“ este de fapt lichid cefalorahidian (LCR =
lichid clar ce înconjoarå creierul ¿i måduva spinårii,
cu important rol protector). LCR se produce la nivel
cerebral într-o cantitate de aproape de 3 ori mai mare
decât se gåse¿te în sistemul nervos, surplusul absor-
bindu-se, ceea ce înseamnå cå e foarte important så
se men¡inå o balan¡å între rata de producere ¿i
absorb¡ie.

LCR se gåse¿te în ni¿te cavitå¡i (4 ventriculi) ce
comunicå între ele, astfel încât el realizeazå un adevårat
circuit, orice întrerupere a acestuia ducând la acu-
mularea în exces a LCR ¿i dezvoltarea hidrocefaliei.

Aproximativ 3 pânå la 4 copii din 1000 se nasc
cu hidrocefalie. Hidrocefalia apare în propor¡ie de
80% pânå la 90% la copiii cu defecte neurale. O
altå formå de hidrocefalie, cea dobânditå, poate
apårea oricând dupå na¿tere.

Care sunt tipurile de hidrocefalie congenitalå?
Hidrocefalia poate fi:
– congenitalå sau dobânditå;
– comunicantå sau necomunicantå.
Hidrocefalia congenitalå – copilul se na¿te cu

boala, aceasta survenind în urma unor evenimente
din timpul dezvoltårii fetale sau datoritå unor mal-
forma¡ii.

Hidrocefalia dobânditå – poate så aparå dupå
na¿tere (din cauza unor traumatisme craniene din
timpul na¿terii) sau la un anumit interval de timp.

Hidrocefalia comunicantå – fluxul LCR e blocat
dupå ie¿irea din ventriculi, cåile de comunicare inter-
ventriculare råmânând permeabile.

Hidrocefalia necomunicantå – presupune blo-
carea pasajului LCR la nivelul uneia sau mai multor
cåi de acces interventriculare. Acest tip se mai nu-
me¿te ¿i hidrocefalie obstructivå. Un tip particular
este hidrocefalia normotensivå, dezvoltatå mai ales
la vârstnici, uneori chiar în absen¡a unei cauze.

Care sunt cauzele?
– malforma¡iile congenitale (frecvent: blocarea

apeductului Sylvius «face legåtura între ven-
triculii 3 ¿i 4»);

– procese expansive: tumori, abcese cerebrale,
revårsate cerebrale;

– procese inflamatorii: meningita (de exemplu,
în cazul nou-nåscu¡ilor rol în apari¡ia afec-
¡iunii îl poate avea encefalita din toxoplas-
mozå – infec¡ie cu Toxoplasma gondi – para-
zit ce poate fi transmis de la pisica omului, ¿i
care e foarte periculos în timpul na¿terii, pu-
tând fi transmis de la mama infectatå la fåt);

– complica¡ii ale unei na¿teri premature: he-
moragii intraventriculare, traumatisme cra-
niene;

– infec¡ii: toxoplasmoza, varicela, oreion, ru-
beolå.

Care sunt simptomele?
În general, simptomele variazå cu vârsta pacien-

tului, evolu¡ia bolii, toleran¡a fiecårui individ de a
se adapta la modificårile apårute.

La nou-nåscut ¿i copilul mic:
– cap mare, monstruos, cu tendin¡å de cre¿tere

rapidå (oasele craniene nu sunt încå fuzionate,
ceea ce permite acest proces de cre¿tere);

– dispropor¡ie între craniul mare ¿i fa¡a micå,
dar ¿i între craniul mare ¿i corpul normal dez-
voltat;

– frunte bombatå, globii oculari sunt apropia¡i
¿i exoftalmici par¡ial acoperi¡i de pleoapå,
vizibili în partea superioarå (aspect de „ochi
în apus de soare“);

– din cauza greutå¡ii capului, nu-l poate întoarce,
consecin¡a fiind apari¡ia escarelor de decubit
(necroze în punctul de sprijin);

– vårsåturi, insomnii;
– întârziere psiho-motorie, letargie, rare mi¿cåri

spontane, limitate la membrele superioare;
– frecvent e asociatå cu spina bifida (anomalie

de dezvoltare a canalului vertebral, cu expu-
nerea måduvei).

La copii ¿i adul¡i:
– oasele sunt sudate, deci nu mai existå adaptare

prin cre¿terea dimensiunilor craniului la acu-
mularea LCR;

– dureri de cap, urmate de vårsåturi;
– grea¡å;
– edem al papilei;
– vedere dublå sau înce¡o¿atå;
– probleme de echilibru ¿i coordonare;
– incontinen¡å urinarå;
– letargie;
– somnolen¡å;
– iritabilitate, chiar tulburåri de personalitate ¿i

pierderi de memorie.
Hidrocefalia normotensivå:
– caracteristicå e triada: tulburåri de mers (mi¿-

cåri lente, cu senza¡ia de picioare „în¡epenite“);
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– demen¡a u¿oarå sau moderatå;
– incontinen¡a urinarå;
– acestea apar înså ¿i în alte afec¡iuni (boala

Alzheimer, boala Parkinson).

Diagnostic
Hidrocefalia congenitalå este uneori diagnos-

ticatå înaintea na¿terii, prin ecografie fetalå. Totu¿i,
majoritatea cazurilor sunt diagnosticate dupå na¿tere.
Hidrocefalia congenitalå este suspectatå la un copil
cu un cap mare, dar pot apare ¿i alte modificåri fizice
¿i psihice.

Medicul va indica o serie de investiga¡ii pentru
confirmarea diagnosticulului ¿i evaluarea hidro-
cefaliei congenitale. De obicei, sunt folosite explo-
rårile imagistice pentru a determina dacå este fluid
în exces ¿i dacå se acumuleazå în creier ¿i pentru
evaluarea fluxului lichidului cefalo-rahidian. Acestea
sunt:

– ecografia cerebralå, efectuatå dacå fontane-
lele sunt deschise. Acestea permit vizuali-
zarea creierului prin folosirea ultrasunetelor.

– computer tomografia cerebralå ¿i a måduvei
spinårii;

– rezonan¡å magneticå nuclearå cerebralå ¿i a
måduvei spinårii;

– punc¡ia lombarå. Aceastå explorare furni-
zeazå o mostrå de lichid cefalo-rahidian ce
va fi analizatå pentru excluderea unei infec¡ii
ca posibilå cauzå a simptomatologiei. De ase-
menea permite un drenaj controlat al lichidului
cefalo-rahidian. Punc¡ia lombarå este prac-
ticatå în cazul hidrocefaliei comunicante,
adicå hidrocefalia care nu este produså prin
obstruc¡ie.

– testele genetice analizeazå ADN-ul pentru
descoperirea unor anomalii ale genelor sau
pentru a observa numårul, aranjamentul ¿i
caracteristicile cromozomilor. Aceste inves-
tiga¡ii sunt indicate pårin¡ilor la care istoricul
familial aratå posibilitatea na¿terii unui copil
cu hidrocefalie congenitalå condi¡ionatå
genetic. Alåturi de testul genetic este reco-
mandat ¿i sfatul genetic.

Tratament
Tratamentul pentru hidrocefalia congenitalå ur-

måre¿te scåderea cantitå¡ii de lichid cefalo-rahidian
din creier, ducând la reducerea presiunii intracra-
niene. Cu cât tratamentul este început mai devreme,
cu atât cre¿te ¿ansa de a preveni suferin¡a cerebralå,
deoarece copiii cu hidrocefalie sunt predispu¿i
riscului de a dezvolta dezabilitå¡i, precum tulburåri
vizuale ¿i de memorie. Totu¿i, dacå afec¡iunea este

descoperitå ¿i tratatå rapid, ace¿ti copii vor duce o
via¡å absolut normalå. Efectele pe termen lung ale
hidrocefaliei congenitale depind de cauza, severi-
tatea bolii ¿i råspunsul la tratament.

Tratament ini¡ial
Imediat ce un nou-nåscut este diagnosticat cu

hidrocefalie, acestuia i se va plasa chirurgical, la
nivelul creierului, în primele 48 de ore, un ¿unt ce
va facilita drenajul lichidului cefalo-rahidian aflat
în exces. În general, ¿untul începe la nivelul ventri-
culilor cerebrali, trece pe sub pielea scalpului, pe
dupå ureche, coboarå de-a lungul gâtului ¿i se ter-
minå, de obicei, la nivelul abdomenului, unde lichi-
dul în exces se absoarbe. Îndepårtarea fluidului în
exces scade presiunea intracranianå, ducând la pre-
venirea sau minimalizarea leziunilor cerebrale.

Uneori se impun måsuri de urgen¡å pentru scå-
derea tensiunii intracerebrale, înaintea implantårii
¿untului. Aceste måsuri includ:

– acetazolamida sau furosemidul pentru înce-
tinirea produc¡iei de lichid cefalo-rahidian.
Siguran¡a administrårii acestor medicamente
este discutabilå;

– punc¡ie lombarå pentru drenajul lichidului
cefalo-rahidian;

– drenajul lichidului cefalo-rahidian direct de
la nivelul creierului, lichid ce va fi stocat într-o
pungå situatå la exterior. Aceastå procedurå
este rar folositå.

În cazul hidrocefaliei necomunicante (cauzatå de
o obstruc¡ie), în locul implantårii ¿untului se practicå
o interven¡ie chirurgicalå denumitå ventriculostomie
endoscopicå. În aceastå procedurå se practicå un
mic orificiu la nivelul ventricului cerebral trei, per-
mi¡ând lichidului cefalo-rahidian så circule liber.
Ventriculostomia endoscopicå poate fi folositå ca
tratament de între¡inere pentru a preveni introducerea
¿untului, dar este contraindicat ca tratament ini¡ial
la sugari. De asemeni, tratamentul prin ventri-
culostomie poate e¿ua, fiind astfel nevoie de intro-
ducerea ¿untului. Din acest motiv, acesta nu este un
tratament de rutinå al hidrocefaliei.

Tratament de între¡inere
Tratamentul de între¡inere al hidrocefaliei este

reprezentat, de obicei, printr-un ¿unt, necesitand
supraveghere atentå de cåtre medicii speciali¿ti ca:
neurologi, neurochirurgi, medici de familie, pe-
diatrii. În timpul examinårilor periodice, medicul va
måsura perimetrul cranian al copilului, va evalua
starea ¿untului ¿i dezvoltarea neurologicå. De ase-
menea este posibil ca medicul så indice computer
tomografii sau rezonan¡a magneticå nuclearå
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periodice, pentru a se asigura cå drenajul lichidului
cefalo-rahidian se face corect. Pårin¡ii trebuie så fie
aten¡i la semnele de infec¡ie sau de obstruc¡ie a
¿untului, deoarece acumularea în exces a lichidului
duce la leziuni cerebrale severe ¿i permanente.

Aproximativ 40% dintre ¿unturi vor e¿ua în primii
2 ani. Proasta func¡ionare a acestora duce la
acumularea în exces a lichidului cefalorahidian ¿i
apari¡ia simptomelor ca: iritabilitate, somnolen¡å,
scåderea apetitului, vårsåturi frecvente, tulburåri de
vedere ¿i ¡ipat cerebral. Dupå prima copilårie se pot
observa ¿i alte simptome ca dureri ale gâtului,
tulburåri comportamentale sau confuzie, probleme
motorii, crampe sau incontinen¡å urinarå.

Dacå ¿untul se infecteazå, apar acelea¿i simptome
la care se adaugå febra. ªansele ca ¿untul så se in-
fecteze sunt de 3% pânå la 15% ¿i apar, de obicei,
în primele 3 luni de la implantare.

Cauza proastei func¡ionåri sau a infec¡iei ¿untului
trebuie determinatå pentru a putea fi remediatå. De
exemplu, o punc¡ie lombarå poate confirma prezen¡a
infec¡iei ¿i decela bacteria implicatå, permi¡ând me-
dicului så prescrie cel mai eficient antibiotic.

Pentru hidrocefalia congenitalå necomunicantå
(obstructivå) se practicå, de obicei, ventriculostomia

endoscopicå. La sugari, aceastå procedurå nu este
indicatå, dar poate fi efectuatå mai târziu. Pentru
ventriculostomie, se introduce printr-un mic orificiu
un endoscop care va îndepårta obstruc¡ia de la nivel
ventricular låsând lichidul cefalorahidian så circule
liber ¿i så se absoarbå fårå implantarea unui ¿unt. A
fost consideratå o solu¡ie definitivå pentru hidro-
cefalia congenitalå necomunicantå, dar de-a lungul
timpului s-a observat cå poate e¿ua. De aceea, este
vital ca ace¿ti pacien¡i så fie monitoriza¡i pentru des-
coperirea precoce a hipertensiunii intracraniene.

În func¡ie de tipul tratamentului, apar¡inåtorii
copilului trebuie så fie aten¡i la orice semn de afec-
tare cerebralå cum ar fi dificultå¡i de învå¡are sau
pierderea unor abilitå¡i fizice sau mentale. Pro-
blemele sau dificultå¡ile de învå¡are vor fi tratate în
func¡ie de specificul lor (dificultatea de a vorbi va fi
tratatå prin logopedie).

Medicul va sfåtui pårin¡ii dacå pacientul are
nevoie de îngrijiri speciale sau unele restric¡ii privind
modul de via¡å. Dacå apar probleme date de suferin¡a
cerebralå, atunci pårin¡ii copilului vor fi îndruma¡i
cåtre cadre specializate.

Sursa: www.i-medic.ro


