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estul TORCH determinã prezenþa ºi titrul în
sânge a anticorpilor specifici de tip IgG ºi IgM,
care apar ca rezultat al infecþiei cu o serie de
agenþi patogeni precum: toxoplasma (T); altele (otherO): sifilis, HIV, virusul Epstein–Barr, varicela, parvovirus
B19, oreion, hepatita B; Rubella (R); Citomegalovirus
(C) ºi Virusul Herpes simplex (H).
Se recomandã ca testul TORCH sã se efectueze în
perioada preconcepþiei ca un test de screening pentru
a putea evalua momentul infecþiei ºi gradul de imunitate al viitoarei mame. Riscul infectãrii fãtului ºi a manifestãrii bolii depind de momentul în care a avut loc
infecþia mamei în timpul sarcinii, gradul de imunitate
al mamei ºi vârsta fãtului în momentul în care a avut
loc transmiterea infecþiei la fãt (seroconversia). Dacã
infecþiã a avut loc cu 6-9 luni înainte de a rãmâne însãrcinatã, organismul a dezvoltat imunitate la ea ºi, de
regulã, nu existã riscul de a o transmite la fãt decât
dacã mama are un sistem imunitar slãbit ºi astfel poate dezvoltã o nouã infecþie activã. Infecþia primarã a
mamei în cursul sarcinii prezintã cel mai mare grad de
risc pentru o infecþie congenitalã, însã nu în toate cazurile de infecþie maternã existã ºi afectare intrauterinã a fãtului. Transmiterea materno-fetalã prezintã
consecinþe grave asupra fãtului, aceasta realizându-se
prenatal - prin trecerea de cãtre virus a barierei placentare, perinatal - prin contactul nou-nãscutului cu
sângele ºi secreþiile mamei ºi postnatal- prin alãptare.
Cele mai frecvente manifestãri clinice ale infecþiilor cu virusurile din grupul TORCH sunt: retardul de
dezvoltare al fãtului, malformaþii fetale, avort spontan,
naºtere prematurã, sindromul mononucleozic (febrã,
adenopatie, splenomegalie, anginã), afectarea anumitor organe (ficat, splinã, ochi, inimã), afectarea sistemului nervos central, boli respiratorii prelungite la
copii.
Toxoplasmoza este o infecþie cauzatã de un
parazit numit Toxoplasma gondii. Infecþia cu T. gondii
contractatã în afara sarcinii este de obicei asimptomaticã. Dacã infectarea mamei are loc în primul trimestru de sarcinã, transmiterea infecþiei la fãt se pro-
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duce în cazuri rare, însã efectele asupra fãtului sunt
severe, producându-se fie avort spontan, fie moartea
nou-nãscutului. În cazul în care fãtul supravieþuieºte,
acesta poate prezenta malformaþii grave sau retard
mintal. Riscul de a transmite infecþia fãtului este mai
mare în al doilea ºi al treilea trimestru de sarcinã,
efectele asupra fãtului fiind mai puþin severe, iar copiii
sunt de regulã asimptomatici la naºtere, manifestând
simptomele bolii pe parcursul vieþii .
Virusul citomegalic este un membru al familiei
Herpesviridae, infecþia cu acest virus determinând
sindroame proteiforme atât la copil cât ºi la adult. Infecþia cu virusul citomegalic este frecvent asimptomaticã la indivizii imunocompetenþi, 70-90% din populaþia adultã având anticorpi faþã de infecþia cu CMV.
Infecþia se manifestã într-o formã gravã la indivizii imunodeprimaþi (infectaþi cu HIV etc.) ºi la nou-nãscuþii la
care CMV poate induce un sindrom congenital cu
evoluþie fatalã.
Virusul herpetic este un al membru al familiei
Herpesviridae. Virusurile herpetice sunt virusuri ADN
care posedã proprietãþi biologice de latenþã ºi reactivare. Infecþia survenitã la nou-nãscut în timpul naºterii de la o mamã cu herpes genital este extrem de
severã, putând duce pânã la decesul acestuia, în
acest caz recomandându-se naºterea prin operaþie cezarianã.
Rubeola este o boalã contagioasã extrem de periculoasã dacã este contractatã în timpul sarcinii, mai
ales în primul trimestru, pentru majoritatea gravidelor
existând un risc mare de avort spontan, iar celelalte
putând naºte copii cu malformaþii congenitale extrem
de grave. Este recomandatã vaccinarea înainte de
concepþie pentru acele femei care nu au fost vaccinate în copilãrie. Pentru femeile care au fost vaccinate
sau au facut boala în copilãrie, riscul de a contacta ºi
transmite virusul în timpul sarcinii este extrem de mic.
În cazul în care se stabileºte prezenþa unei infecþii
cu unul dintre agenþii patogeni din grupul TORCH,
medicul va decide conduita ulterioarã, pentru unele
infecþii recomandându-se pãstrarea sarcinii ºi efectuarea unui tratament specific, iar pentru altele, avortul terapeutic.
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