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CONȚINUT PREZENTARE

Noțiuni de anatomie

Aspecte fiziologice

Reanimarea neonatală și pensarea CO

Recomandări actuale privind momentul pensării CO



ANATOMIE

Cordonul ombilical(CO) se formează între 4 și 8 săptămâni 
gestaționale.

Are formă tubulară, elicoidală, este compus din o venă și două 
artere acoperite de gelatina Warton.



ANATOMIE

Aristotel (384 - 322 î.h.)

CO = legătura mamă – făt în viața intrauterină

Normal



INFORMAȚII/CONTROVERSE ISTORICE 

Hipocrate și Galen au postulat rolul CO în nutriția fetală

Trotula (sec.XII) menționează necesitatea ligaturării și ”învelirii” 
CO, fără a specifica care este momentul tăierii lui

Tăierea CO necesară pt despărțirea nn de mamă

In vechile culturi, tăierea era practicată după expulzia placentei, 
chiar la mai multe ore după naștere

Prima referire la tăierea precoce a CO, înainte de expulzia 
placentei este făcută în secolul 17 de către mamoșii care 
extrăgeau placenta manual înainte de ”închiderea uterului”.



INFORMAȚII/CONTROVERSE ISTORICE 

1968 – Botha – analiza documente din 1668

Motive pentru tăierea rapidă a CO:

• evitarea pierderii de sânge de către nou născut înainte de 
închiderea vaselor ombilicale

• murdărirea lenjeriei de către sângele scurs din bontul tăiat

• identificarea locului de desprindere a placentei



INFORMAȚII/CONTROVERSE ISTORICE 

Din 1773 persoanele implicate în asistența la naștere atrag 
atenția că beneficiile tăierii tardive a CO asupra tranziției 
fiziologice neonatale nu sunt aplicate în practică 

1801 - Erasmus Darwin

”Another thing very injurious to the child, is the tying and cutting 
of the navel string too soon; which should always be left till the 
child has not only repeatedly breathed but till all pulsation in the 
cord ceases. As otherwise the child is much weaker than it ought 
to be”.

Darwin E Zoonomia. Volume III Dublin: B Dugdale, 1801 [Google Scholar]



INFORMAȚII/CONTROVERSE ISTORICE

1875 – Budin - 92 cm3 sânge se pierd prin tăierea rapidă a CO

Anii ׳ 50 – pensare rapidă/tardivă = 1 min/5 min

1953 – Virginia Apgar – acordarea scorului la 60 sec după tăierea 
CO

1958 – Virginia Apgar – întârzirea tăierii CO ”contaminează 
câmpurile sterile”, este o parte a nașterii ”lente”, nenaturale

Historical perspectives on umbilical cord clamping and neonatal transition.Candice L Downey1 and Susan Bewley2PMCID: PMC3423128.PMID: 22907549



CORDONUL OMBILICAL

Intârzierea pensării la 2 – 3 min nu crește riscul de hemoragie 
postpartum, în plus îmbunătățește statusul feric. Poate crește 
riscul de icter care necesită fototerapie.

Cochrane Update effect of timing of umbilical cord clamping at birth of term infants on 

mother and baby outcomes”- James p Neilson.Obstet. Gynecol.2008 jul;112(1):177-8.doi:10.1097/AOG.

OB013C31817f2169



TRANZIȚIA LA VIAȚA EXTRAUTERINĂ

In timpul nașterii fătul este atașat de mamă prin CO de placentă; 
separarea făt/nou născut se face prin pensarea CO

Pensare rapidă (PRCO) înseamnă pensare în primele 60 secunde 
după naștere

Pensare tardivă (PTCO) înseamnă pensare după un minut de la 
naștere 



TRANZIȚIA LA VIAȚA EXTRAUTERINĂ



TRANZIȚIA LA VIAȚA EXTRAUTERINĂ

Transfuzia placentală în primul minut după naștere aduce un 
aport de 80 ml sânge, la 3 minute – 100 ml

Imbunătățește DC, perfuzia tisulară centrală și periferică

Menținerea circulației placentare atenuează hipoxia, 
hipoglicemia, acidoza din asfixie

O mai bună oxigenare sanghină în primele
10 minute de viață

I

ntact cord resuscitation versus early cord clamping in the treatment of depressed newborn
infants during the first 10 minutes of birth (Nepcord III) – a randomized clinical trial, 
Ola Andersson, Nisha Rana, Uwe Ewald, Mats Målqvist, Gunilla Stripple, Omkar Basnet,
Kalpana Subedi & Ashish KC ,Maternal Health, Neonatology and Perinatology volume 5, Article number: 15 (2019) 

Delayed umbilical cord clamping after birth
(ACOG-Committee Opinion Number  684 january 2017)



TRANZIȚIA LA VIAȚA EXTRAUTERINĂ

PENSAREA CO

↓ umplerea  
prin oprirea 
întoarcerii 
venoase 

↓DC 
cca.50%

↑postsarcina VS  
excluderea circ. 
placentare cu 
rezistență ↓

↑diametrul  la 
sfârșitul 
diastolei

VD VS

↓DC



TRANZIȚIA LA VIAȚA EXTRAUTERINĂ

Primele respirații favorizează transferul sanghin placentar prin 
presiunea intratoracică negativă generată de inflarea pulmonară

Intact cord resuscitation versus early cord clamping in the treatment of depressed newborn infants during the first 10 minutes of birth 
(Nepcord III) – a randomized clinical trial, 

Ola Andersson, Nisha Rana, Uwe Ewald, Mats Målqvist, Gunilla Stripple, Omkar Basnet, Kalpana Subedi & Ashish KC ,Maternal Health, 
Neonatology and Perinatology volume 5, Article number: 15 (2019) 

Delayed umbilical cord clamping after birth

(ACOG-Committee Opinion Number  684 january 2017)



TRANZIȚIA LA VIAȚA EXTRAUTERINĂ

VENTILAȚIA PULMONARĂ

↑fluxul 
sanghin 

pulmonar

Înlocuiește fluxul  sânge
AD – FO – AS - VS

Asigură  DC

↓rezistența 
vasculară 

pulmonară



TRANZIȚIA LA VIAȚA EXTRAUTERINĂ

Volumul suplimentar asigură 40 mg Fe/kgc, cantitate care 
previne deficitul feric în primul an de viață

Deficitul de fier din primul an de viată s-a corelat cu afectări 
ireversibile motorii,cognitive și comportamentale.

Intact cord resuscitation versus early cord clamping in the treatment of depressed newborn
infants during the first 10 minutes of birth (Nepcord III) – a randomized clinical trial, 

Ola Andersson, Nisha Rana, Uwe Ewald, Mats Målqvist, Gunilla Stripple, Omkar Basnet,
Kalpana Subedi & Ashish KC ,Maternal Health, Neonatology and Perinatology volume 5, Article number: 15 (2019) 

Delayed umbilical cord clamping after birth
(ACOG-Committee Opinion Number  684 january 2017)



CONDUITA OPTIMĂ PRIVIND 
PENSAREA CORDONULUI OMBILICAL

Pensarea tardivă a CO (PTCO), nu mai devreme de 1 minut de la 
naștere, este recomandată pentru îmbunătățirea stării de 
nutriție și sănătății mamei și nou născutului.

La nou născuții la termen și prematuri care nu necesită VPP CO 
nu trebuie pensat mai devreme de 1 minut după naștere

Nou născuții care nu respiră la naștere, după ștergere, trebuie 
stimulați cutanat de 2 – 3 ori înainte de pensarea CO și VPP 

Când nou născutul, la termen sau prematur 
necesită VPP, CO trebuie pensat și tăiat pentru
a permite ventilarea(2012)



CONDUITA OPTIMĂ PRIVIND 
PENSAREA CORDONULUI OMBILICAL

Poziția nou născutului, în raport cu mama/placenta/uter înainte 
de pensarea CO, nu influențează volumul sângelui placental 
transfuzat

Contactul skin-to-skin poate fi inițiat fără pensarea CO, cu 
beneficiu continuarea legăturii mamă – nou născut, inițierea 
alăptării

”Effect of gravity on volume of placental transfusion: a multicenter, randomised, non-inferiority trial” prof. Nestor E. Vain MD, Daniela Satrogno MD, 
Adriana N Garenstein MD, Juan E Gardilo MD, Juan P Berazotegui MD, M Guadalupe Aldo MD, et.al.Published: April 17, 
2014.DOI:http:??doi.org/10.1016/SO 140-6736(14)60197-5.



CONDUITA OPTIMĂ PRIVIND PENSAREA 
CORDONULUI OMBILICAL

PTCO (la 1 – 3 minute după naștere) este recomandată pentru 
toți nou născuții, concomitent cu îngrijirile medicale de bază



CONDUITA OPTIMĂ PRIVIND 
PENSAREA CORDONULUI OMBILICAL

Recomandările bazate pe dovezi, privind momentul optim de 
pensare a CO, pentru prevenția hemoragiei postpartum se 
adresează atât nașterii vaginale cât și operației cezariene

Recomandările se aplică atât la nașterile premature cât și la cele 
la termen

Experții OMS consideră beneficiile PTCO de 

importanță particulară pentru prematuri



CONDUITA OPTIMĂ PRIVIND 
PENSAREA CORDONULUI OMBILICAL

PTCO nu trebuie confundată cu ”mulgerea” sa

Termenii nu sunt sinonimi, ”mulgerea”referindu-se la gestul fizic 
de exprimare a sângelui din CO

Pentru reanimarea neonatală primară,

dacă există experiență în efectuarea 

VPP fără tăierea CO, ventilația poate fi

inițiată înainte de tăierea acestuia (2014)



BENEFICIILE PENSĂRII TARDIVE A 
CORDONULUI OMBILICAL

NOU NĂSCUT LA TERMEN NOU NĂSCUT  PREMATUR

Valori crescute ale hemoglobinei la 1 an Volum sanghin circulant crescut în primele 24 – 48 
ore

Valori crescute ale feritinei  în primul an de viață Valori mai bune ale tensiunii arteriale

Depozite crescute de fier la 1 an Reducerea nevoilor de suport inotropic

Creșterea supraviețuirii în zonele endemice cu 
malarie

Creșterea fluxului sanghin în vena cavă superioară

Valori circulatorii scăzute ale plumbului în zonele 
poluate

Creșterea debitului ventriculului stâng

Greutate mai mare la naștere Creșterea  indexului de oxigenare cerebrală

Crește cantitatea de mielină Scăderea necesarului de transfuzii

Imbunătățește dezvoltarea motorie și integrarea 
socială la 4 ani 

Scade incidența EUN

Scade mortalitatea 

Frecvență redusă a hemoragiilor cerebrale, fără 
diferențe semnificative ale HIV severe



RISCURI ALE PENSĂRII TARDIVE A 
CORDONULUI OMBILICAL

Nou născut la termen Nou născut prematur

↑ nevoia de fototerapie; policitemie Hiperbilirubinemie



ATENȚIONĂRI !

Pensarea tardivă a CO

NU
influențează valoarea 

scorului Apgar la 1 minut
influențează valoarea 

pHului din CO

influențează incidența 
SDR



STRATEGII ALTERNATIVE ALE 
TRANSFUZIEI PLACENTALE

”Mulgerea” CO în cca. 20 sec, deoarece într-un interval scurt de 
timp aportul de sânge este similar și nu se întârzie efectuarea 
reanimării neonatale

O „mulgere„ cu o viteză de 20 cm/sec X  3-5 ori este tehnica cea 
mai frecvent descrisă în literatură

Comparativ cu PRCO s-a raportat o incidență redusă a HIV, BPC, 
↑Hb

Benefică pentru nn extrași prin operație 
cezariană (valori crescute ale TA și diurezei în 
primele 24 ore) 
Cord Clamping Guideline - MCN for Neonatology West of Scotland Neonatal Guideline 2019



GHID DE PENSARE A CO

Nou născuți < 35 săptămâni Nou născuți > 35 săptămâni

Înfășare Se șterge și se stimulează nou născutul

Nu se poziționează cu mai mult de 20 
cm deasupra placentei, in cazul 
operației nu  cu mai mult de 10 cm 
deasupra nivelul uterului

Se inițiază skin to skin contact

Concomitent se monitorizează starea 
prematurului și pulsațiile CO

Se monitorizează starea nou născutului

Pensarea tardivă , după 1 minut , se 
efectuează dacă nu este necesară 
reanimarea nou născutului sau 
mamei, după încetarea pulsațiilor CO

Pensarea tardivă, până la 3 minute după 
naștere, se practică dacă mama și nou 
născutul nu necesită reanimare

Cord Clamping Guideline  - MCN for Neonatology West of Scotland Neonatal 2019



PENSAREA TARDIVA
-CONTRAINDICAȚII-

Cordon ombilical scurt, lezat cu sângerare, fără pulsații

Abruptio placentae, placenta praevia, vas praevia

Dezlipire prematură de placentă

Inversie uterină

Stare maternă gravă – sângerare, șoc, convulsii, HPP

Nu sunt suficiente studii privind momentul optim de pensare 
pentru sarcina multiplă

Necesitatea reanimării neonatale ???

Cord clamping guideline-MCN for Neonatology West of Scotland Neonatal Guideline 2019



REANIMAREA NEONATALĂ 
CO INTACT



REANIMAREA NEONATALĂ 
CO INTACT



REANIMAREA NEONATALĂ 
CO INTACT

VPP în PTCO elimină fluctuațiile DC și fluxului sanghin cerebral 
comparativ cu pensarea precoce 

Prematur

Reduce 
incidența HIV

Nn termen

Reduce hipoperfuzia 
cerebrala



REANIMAREA NEONATALĂ 
CO INTACT

îmbunătățirea neurodezvoltării la vârsta de 2 ani



REANIMAREA NEONATALĂ 
CO INTACT



REANIMAREA NEONATALĂ 
CO INTACT LA PREMATUR

Managementul neonatal în primele minute de viață poate 
influența morbiditățile asociate prematurității pe termen 
scurt/lung

Aerarea pulmonară este cheia succesului modificărilor fiziologice 
care asigură viața postnatal

Majoritatea prematurilor nu respiră spontan la

naștere, necesitând suport respirator, acordat 

de obicei după pensarea CO, fapt ce compromite funcția 
cardiovasculară



REANIMAREA NEONATALĂ 
CO INTACT LA PREMATUR

Prematurii pot beneficia de transfuzie placentală dacă pensarea 
CO este întârziată

Metaanalize recente au demonstrat că pensarea tardivă (la 30 –
60 sec.după naștere) versus precoce are multiple avantaje, dar 
transfuzia completă necesită 3 minute

Nevoia reanimării imediate privează prematurii de transfuzia 
placentară



REANIMAREA NEONATALĂ 
CO INTACT - PREMATUR

PTCO după instalarea respirației spontane previne scăderea 
debitului cardiac și fluctuațiile sanghine sistemice, cerebrale, 
bradicardia și hipoxia după pensarea imediată 

Pe termen lung aceste modificări scad

morbiditățile cerebrale și mortalitatea

Pensarea fiziologică CO (PFCO) se bazează pe starea clinică a nou 
născutului și SpO2 > 90%, AV > 100 b/min, FiO2 < 40%

Scopul este aerarea pulmonară înainte de pensarea CO 



REANIMAREA NEONATALĂ 
CO INTACT - PREMATUR

Reanimarea neonatală lângă mamă, pe 
modul de resuscitare, cu aplicarea PFCO

Avantaje
- nu se ”mulge” CO

- respectă pasii reanimării neonatale
- monitorizare continuă 

Dezavantaje posibile
- hipotermia neonatală
- sângerare maternă



REANIMAREA NEONATALĂ 
CO INTACT



INTREBĂRI

1. Este menționat în foaia de observație clinică momentul 
pensării cordonului ombilical?

• Da

• Nu

2. Pensarea, clamparea, tăierea cordonului ombilical sunt 
sinonime?

• Da 

• Nu 



MESAJE PENTRU PRACTICA ZILNICĂ

Pensarea optimă a CO se realizează în echipă perinatală

Uneori deciziile sunt dificil de luat 

Pensarea - tăierea - clamparea CO nu sunt sinonime

PTCO oferă certe avantaje de adaptare la viața extrauterină fără 
accentuarea hemoragiei materne postpartum



MESAJE PENTRU PRACTICA ZILNICĂ

Reanimarea neonatală cu CO intact necesită echipă instruită

Menționarea momentului pensării CO în FO  poate fi o 
informație utilă în luarea deciziilor terapeutice neonatale



VĂ MULȚUMESC !


