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Neurological disorders in the embryo and foetus and their impact on 
mental and physical health of society

Ion Iliciuc1

REZUMAT____________________________________________________________________________________________________

În ultimii ani în Republica Moldova se nasc tot mai mulți copii prematuri, cu diverse micro- sau macroanomalii de dezvoltare, cu diferite forme de ence-
falopatii perinatale etc., care stau la baza mortalității  infantile și invalidizării înalte. La mulți copii care fac accese convulsive, hipertermie, edem cerebral 
în anamneză pot fi  detectați diferiți factori exogeni sau  endogeni, care contribuie în perioada intrauterină la” frânarea  maturației” sistemului nervos la 
făt. Au fost studiați peste 2200 pacienți. Am ajuns la concluzia că: 1) fontanelomegalia este direct proporțională cu ventriculomegalia creierului și invers 
proporțională cu maturația intrauterină a sistemului nervos la făt; 2) toată patologia sistemului nervos la copii (în afară de patologia accidentală și infecții 
contagioase), dar și o bună parte la adulți apare ca urmare a “imaturației intrauterine”, iar „accelerarea maturației” sistemului nervos cu coctailuri metabo-
lice, ar fi  un nou concept de profi laxie precoce și tratament preventiv, dar și de autoperfectare a funcțiilor neuropsihice ale creierului.

Cuvinte cheie: factori de risc, SNC (sistem nervos central), imaturație intrauterină, coctailuri metabolice, profi laxie precoce, sănătatea umană

ABSTRACT____________________________________________________________________________________________________

In recent years, in the Republic of Moldova more preterm children are born with various micro- or macro- development anomalies, with various forms 
of perinatal encephalopathy etc., underlying the high rate of infant mortality as well as invalidity. In many children who develop convulsive seizures, 
hyperthermia, and cerebral oedema, various exogenous or endogenous factors can be detected in their anamnesis that, during the intrauterine period, de-
termine the “slowing down of the maturation” of the nervous system in the foetus. Over 2,200 patients have been studied. We concluded the following: 1) 
fontanelle megaly (the enlarged fontanelle) is directly proportional to ventriculomegaly of the brain and inversely proportional to intrauterine maturation 
of the nervous system in the  foetus; 2) all the pathology of the nervous system in children (in addition to accidental pathology and contagious infections), 
but also in a fairly large proportion of adults, arises from “intrauterine non-maturation”, while “accelerating the maturation” of the nervous system with 
metabolic cocktails would be a new concept in early prophylaxis and preventive treatment of the nervous system as well as in self-regulation of the neu-
ropsychic functions of the brain.

Key words: risk factors, CNS (central nervous system), intrauterine non-maturation, metabolic cocktails, early prevention/prophylaxis, human health
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Introducere:
În literatura de specialitate apar tot mai multe studii 

care menţionează că patologia sarcinii este în creștere. 
La naștere avem tot mai mulţi copii cu diverse anomalii 
de dezvoltare, diverse encefalopatii, sindroame epilepti-
ce, sindroame genetice etc., se nasc tot mai mulţi copii 
prematuri [1][2][3][4][5][6][7].

Despre importanţa studiului SNC la embrion și 
făt vorbesc și datele statisticii oficiale ale invalidităţii și 
mortalităţii în Republica Moldova. Sporul natural este 
negativ. Din cei aproximativ 180 mii invalizi o pătrime 
sunt copii până la 18 ani. Bolile neuropsihice în inva-
lidizarea copiilor se situază pe primul loc (aproxima-
tiv 80%); pe locul 2-bolile somatice (15%) şi pe locul 
3- patologia ochiului şi urechii. Rata invalidizării, după 
datele oficiale este de aprox. 20%. În realitate indicato-
rii sunt mai mari. În structura mortalităţii copiilor pe 

primul loc se situează anomaliile de dezvoltare, urmate 
de patologia perinatală şi infecţii. Frecvenţa patologiei 
fătului este de asemenea în creştere. Cele 9 luni de 
viaţă intrauterină, de la concepere până la naştere sunt 
“cruciale în viaţa de mai departe ale existenţei umane” [1]. 
2/3 din sarcinile gemelare, depistate prin ultrasonogra-
fie, în a 10-a săptămână de graviditate se termină cu 
nașterea unui singur nou-născut [1]. Marea majoritate 
cu aberaţii cromozomiale avortează la etapele antepre-
natale. Însă o parte totuși se nasc, ei fiind purtători ai 
unui material genetic deviat de la programul genetic 
sănătos  de dezvoltare. Aceste aberaţii la nivel de genă 
sau cromozom se pot amplifica la generaţiile următoa-
re, dând naștere la diverse micro- sau macroanomalii de 
dezvoltare, sindroame sau boli genetice.  

Sunt deja bine studiați factorii exogeni (fizici - 
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radiații, chimici - pesticidele, coloranţii, nitraţii etc., 
biologici- virusurile), care pot acționa asupra aparatu-
lui genetic al embrionului și  fătului, provocând diverse 
aberații cromozomiale și la nivel de genă. Aceste devi-
eri de obicei sunt distructive pentru organismul uman, 
în special pentru creier  și doar o foarte  mică parte 
pot avea  o acțiune  evolutiv benefică și ontogenetic 
pozitivă. Atât factorii exogeni cât și endogeni (diverse 
patologii ale viitoarei mame, stările stresante, virozele 
etc.), alimentație incorectă în timpul sarcinii, de obicei  
frânează maturaţia sistemului nervos, duc la ieșirea lui 
“din brazda programului genetic„ de  dezvoltare intrau-
terină. Această frânare a maturaţiei va sta la baza între-
gii game de patologii neurosomatice și somatoneurolo-
gice la nou-născuți, sugari, copii și chiar adulți. [6]

Scopul lucrării constă în analiza factorilor ante-
natali ce pot cauza tulburări structurale și funcţionale 
ale sistemului nervos la embrion și făt, formarea  unui 
concept patogenetic unic al patologiilor sistemului 
nervos la copii și introducerea unor noi scheme de 
tratament  metabolic  complex al lor.

Material și metode
Au fost supuși studiului nou-născuţii, sugarii, copiii 

până la 3 ani și mamele acestor suferinzi  pe un eșan-
tion de 2200 de pacienți. Dintre metodele folosite la 
acești pacienţi au fost metodele clinice: anamneză pre- 
și perinatală amănunţită, patologiile mamei pâna la 
concepere și în timpul sarcini, modul de viaţă și alimen-
tarea în timpul sarcini, tabloul clinic cu depistarea 
devierilor în dezvoltarea SNC la nou-născuţi și sugari. 
Metodele imagistice au fost folosite pe larg: ecografia și 
neurosonografia creierului, tomografia și RMN, EEG, 
electroneuromiografia cu potenţiale evocate metodele 
biochimice, imunologice cu depistarea imunoglobuli-
nelor la infecţiile intrauterine cât și metodele neuro-
genetice. 

Rezultate  și discuţii 
Dintre factorii  cei mai des întâlniţi  la  femeile 

însărcinate, care pot influenţa  dezvoltarea  intraute-
rină a embrionului și fătului sunt: toxicozele prelun-
gite  ale gravidei, anemiile cronice, virozele acute ale 
mamei, care decurg uneori doar cu semne catarale, fără 
febră, infecţiile intrauterine (citomegalovirusul, infec-
ţia herpetică, toxoplazmoza etc.), pielonefrita croni-
că a gravidei și alte patologii cronice, eminenţele de 
avort, stresul psihoemoţional  și alimentarea incorectă  
a mamei în timpul sarcinii, nivelul de cultură general-
medicală a viitoarei mame. De asemenea influenţează 
negativ dezvoltarea intrauterină a sistemului nervos, 

evenimentele stresante de viață și expunerea gravidelor 
la factori toxici din mediu.

Gravidele din Republica Moldova sunt supuse mai 
frecvent factorilor nocivi ca pesticidele și erbicidele. 

Este foarte importantă perioada sarcinii  și durata 
acţiunii factorului nociv. Cel mai grav și mai des este 
expusă perioada embrionară, adică primele zile de la 
concepere și până la a 12-a săptămână de viaţă intrau-
terină. În această perioadă apar cel mai frecvent macro- 
și microanomaliile de dezvoltare a creierului fătului, 
diverse aberaţii cromozomiale și boli genetice prin 
diverse mutaţii la nivel de genă. Din aceste consideren-
te perioada prenatală (embrionară și fetală precoce) este 
extrem de importantă  în apariţia diverselor encefalo-
patii la naștere, cât și după naștere, a diverselor tulburări 
ale sistemului nervos. Se presupune că 25% din pier-
deri ale sarcinii  sunt cu grave tulburări ale SNC [1]. 
Iu. Barașnev (2007) consideră  că decesul nou-născu-
ţilor este determinat de triada clasică: prematuritate, 
vicii congenitale și encefalopatiile hipoxic-traumatice, 
nu rareori pe fondul de infecţie intrauterină. Autorul 
susţine că SNC în 100% cazuri  este implicat în proce-
sul patologic, iar afectarea lui în 45% cazuri devine 
cauza de bază  a deceselor la nou- născuţi, la care viciile 
congenitale au crescut de peste 2,5 ori în ultimii ani.

S-a constatat că peste 40% din decese în primul an 
de viaţă  își au rădăcina în tulburările de dezvoltare a 
SNC în perioada prenatală. De asemenea, majoritatea 
cazurilor de paralizie cerebrală  și retard sever mental 
debutează în perioada prenatală  și doar un mic procent 
în perioada perinatală ori după naștere [8][9][10]. 
Posibil aceste afectări prenatale ale sistemului nervos 
și a altor sisteme și organe ale embrionului și fătului 
la nivelul celulelor stem, care se agravează și mai mult 
în timpul travaliului (stresul hipoxic-traumatic), stau 
la baza întregii game de patologii ce apar pe parcur-
sul vieţii la copii (inclusiv la nou-născuți, sugari), cât 
și la adulţi. Un hotar strict între debutul patologiilor 
perioadelor pre- peri- și postnatale nu se poate stabili 
deoarece multe din bolile embrionului și fătului pot 
fi diagnosticate numai după naștere, cum ar fi diver-
se encefalopatii fără dismorfii majore ale creierului și 
craniului, cât și alte multiple microanomalii de dezvol-
tare ale sistemului nervos, altor sisteme și organe inter-
ne. Foarte frecvent tulburările prenatale ale SNC sunt 
prezente în caz de retard în dezvoltarea intrauterină, 
eminenţe de avort sau în nașterile premature.

Perioada intrauterină de dezvoltare a sistemului 
nervos este cea mai importantă, ea având repercusi-
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uni decisive pentru sănătatea întregii vieţi. Imatura-
ţia intrauterină a sistemului nervos este fundamentul 
întregii game de patologii a sistemului nervos la copiii 
de vârstă mică și a unei bune părţi a patologiei neuro-
somatice și neuropsihice la adulți. 

Creierul embrionului se dezvoltă cel mai intens, 
de aceea partea cefalică este cea mai voluminoasă în 
viaţa intrauterină. Deja la începutul săptămânii a 2-a 
de sarcină, când viitoarea mamă nici nu prea întelege 
că este gravidă, apar primii „muguri” ai tubului neural 
extrem de fragili, care pot fi afectaţi și din care ulteri-
or se dezvoltă  întreg sistemul nervos. Iată de ce, atât 
primul cât și al doilea trimestru de sarcină, sunt cele mai 
vulnerabile pentru creier și viitoarele mame trebuie să 
fie informate și foarte atente. Afectarea tubului neural 
și al sistemului nervos al embrionului și fătului pot duce 
la apariţia diverselor grupe de patologii  și anomalii de 
dezvoltare: neuro-cutanate, neuro-adipozo-conjunctive, 
neuro-musculare, neuro-osoase, neuro-somatice, neuro-
imune, neuro-endocrine, neuro-genetice, neuro-psihice. 
Un sistem nervos cu adevărat sănătos va duce neapărat  
la reducerea considerabilă a bolilor respiratorii, cardio-
vasculare și cerebro-vasculare, bolilor gastro-intestinale, 
uro-genitale și endocrine, imune, autoimune și a cance-
rului, bolilor mintale.

Odată ce avem factori care acţionează nociv asupra 
sarcinii și duc la creșterea morbidităţii, invalidităţii, dar 
și mortalităţii prin diverse patologii: micro- și macro-
anomalii de dezvoltare, boli neuro-somatice și neuro-
psihice, boli genetice, etc. înseamnă că sunt și factori ce 
ar contracara aceste nocivităţi, dar și ar stimula ascensi-
unea în dezvoltarea creierului uman spre noi realizări și 
competenţe neuropsihice, care astăzi nu sunt cunoscute. 
Natura ne-a înzestrat cu cel mai desăvârșit “computer”, 
dar care, totodată, posedă și capacităţi nelimitate spre 
autodesăvârșire. Astăzi se cunosc mai multe metode 
de perfecţionare prevalent al fizicului uman - metode 
fizice, inclusiv diverse exerciţii fizice; chimice (vitamine 
și provitamine, etc.); psihoterapeutice, autotraining-uri 
etc. Însă prea puţin se cunoaște despre perfecţionarea 
creierului uman. Pentru aceasta este necesar de creat 
un Centru clinic-experimental de neurofetologie, la 
nivel naţional sau internaţional. La această conclu-
zie s-a ajuns în urma studiilor noastre de mai bine de 
35 de ani, care au  dovedit că fontanelomegalia  este 
direct proporţională cu ventriculomegalia creierului 
și invers proporţională cu nedezvoltarea lui. La baza 
întregii game de patologii a organismului uman în 
creștere se află imaturaţia intrauterină a sistemului 

nervos, „accelerarea maturaţiei” lui ante- și postnatal 
cu amestecuri metabolice. Acest lucru ar reprezenta 
o nouă direcţie în profilaxia precoce și tratamentul 
preventiv a diverselor patologii, nu doar la copii, dar 
și la o bună parte din patologiile adulţilor. 

În lume există Centre de medicină fetală (SUA, 
Anglia, Germania etc.) care se ocupă cu diagnosticul 
precoce la cel mai înalt nivel a diferitelor tulburări de 
dezvoltare intrauterină, operații senzaționale a anoma-
liilor de dezvoltare la făt, însă profilaxia precoce a aces-
tor anomalii nu se face suficient. Acidul folic, unele 
vitamine și provitamine, nu sunt suficiente pentru 
dezvoltarea normală a fătului și îndeosebi a sistemului 
nervos al acestuia. Nu sunt studii experimentale sufici-
ente de studiere a factorilor nocivi ce acționează asupra 
dezvoltării fătului în perioada de concepție embrionară 
precoce, embrionară tardivă, fetală și neonatală.

Metoda (propusă de noi) constă în crearea condi-
ţiilor metabolice optime prin contracararea efectelor 
nocive ale diferiților factori exogeni și endogeni ce 
influenţează dezvoltarea celulelor stem, a embrionului 
și fătului, pregătirea lui perfectă către actul de naștere și 
viaţa postnatală ulterioară. Noi, deja de 15 ani, folosim 
un coctail format din vitamine, provitamine, microele-
mente, acizi grași esenţiali, fosfolipide esențiale, amino-
acizi esențiali, doze practic homeopatice de dexameta-
zonă (0,02-0,03mg/kg/corp) și coenzima Q10. Acest 
tratament metabolic îl folosim cu succes în hidrocefalia 
congenitală nonocluzantă, paralizii cerebrale, epilep-
sia copilului mic, diverse encefalopatii și mielopatii, 
sindromul ADHD, în edem cerebral, diverse anoma-
lii de dezvoltare ale creierului, polineuropatii etc., care 
după părerea noastră accelerează maturaţia sistemului 
nervos prin optimizarea proceselor metabolice. Am 
folosit acest principiu la peste 2000 pacienţi și-l folo-
sim în continuare cu succes prin administrarea ames-
tecurilor metabolice în diverse patologii ale sistemului 
nervos la copii. Alt amestec conţine pantotenat de Ca, 
acid lipoic, acid folic, glicerofosfat de calciu, orotat de 
potasiu, coenzima Q10, dexametazonă în 100 ml ulei 
de nuci pasteurizat și vitaminele A, E, D. Se adminis-
trează câte 0,5-1 ml kg/corp. Dozele acestor preparate 
sunt de 10 ori mai mici decât dozele terapeutice obiș-
nuite, deci și toxicitatea lor e de 10 ori mai mică, dar 
toate împreună creează acel mediu metabolic optim 
pentru dezvoltarea sistemului nervos și a organismu-
lui în întregime. Uneori se combină această suspensie 
metabolică cu l-carnitină, citicolină și, doar în cazuri 
grave, cu cerebrolizină. Această metodă exclude: stre-
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sarea copiilor cu patologia sistemului nervos cu dife-
rite injecţii, care trebuie trataţi luni și ani de zile fără 
întrerupere. Micșorând dozele terapeutice de 10 ori se 
micșorează și toxicitatea acestor medicamente tot de 
10 ori, însă efectul terapeutic crește tot de atâtea ori.  
Preparatul se dozează mai ușor în farmacii, se adminis-
trează mai facil (1, 2 sau 5ml de 3ori pe zi) puse în ulei, 
aceste medicamente nu excită direct mucoasa fragilă 
a stomacului la copil și acţionează asupra mai multor 
laturi patogenetice asupra diverselor forme de metabo-
lism, iar acizii grași nesaturaţi din uleiul de nuci slujesc 
și ca „material de construcţie” pentru fibrele și celulele 
sistemului nervos la copilul în creștere. Iodul și zincul 
din acest ulei sunt extrem de necesare pentru dezvol-
tarea psihoverbală a copilului. Coctailurile metabolice 
sunt inofensive dacă sunt administrate corect. Ele nu 
pot să ajute în cazuri de boli incurabile – anencefalii, 
multiple anomalii de dezvoltare ale creierului, grave 
paralizii cerebrale, dacă tratamentul începe după 2,5-3 
ani de viaţă.

Efectul tratamentului se determină după scala 
de 4 puncte, luând în consideraţie următorele semne 
clinice de bază: motilitatea, dezvoltarea psihoverbală 
și indicatorii sistemului nervos vegetativ. Zero puncte 
- lipsa efectului la tratament; 1 punct - efect pozitiv 
minim; 2 puncte – efect pozitiv bun - copilul începe 
să meargă, să pronunţe cuvinte, scade emotivitatea și 
hiperhidroza, respiraţia și pulsul devin stabile; 3 punc-
te – copilul practic se însănătoșește. Din toţi pacienţii 
supuși tratamentului 17 (0,85% ) au acumulat 0 punc-
te, 364 (18,2%) – 1 punct, 1496 (74,8%) - 2 puncte 
și 123 (6,15%) practic au devenit sănătoși. Pentru ca 
rezultatele să fie mult mai bune sunt necesare studii 
aprofundate clinic-experimentale asupra factorilor ce 
influenţează dezvoltarea embrionului și fătului, folo-
sirea metodelor ce ar contracara efectele nocive  ale 
acestor factori endogeni și exogeni. De aceea, metodele 
de profilaxie precoce și tratament preventiv trebuie să 
cuprindă perioadele: anteconcepţională, concepţională, 
embrională, fetală precoce, fetală tardivă, natală, neona-
tală, perioada sugarului și copilului de vârstă mică. Este 
clar că aceste metode cât și coctailurile metabolice pot 
fi diversificate în funcție de succesele studiilor medi-
cale internaționale, neurochimice, biochimice și farma-
cologice. Un lucru este cert: un sistem nervos sănă-
tos presupune și un organism sănătos atât fizic cât și 
mintal. Rolul principal revine fosfolipidelor și amino-

acizilor esențiali ca material de construcție în clădirea 
unui creier cu adevărat sănătos.

Concluzii
1. Astăzi tot mai mulţi factori exogeni (fizici, chimici, 

infecţioși, alimentari), stresogeni  și endogeni (diver-
se patologii extragenitale și intragenitale ale viitoarei 
mame) acţionează asupra dezvoltării embrionului 
și fătului. Patologia antenatală este în creștere. Se 
întâlnesc tot mai frecvent micro- și macroanoma-
lii de dezvoltare, copii născuţi prematuri și diverse 
encefalopatii hipoxic-ischemice, hipoxic-traumatice, 
toxi-metabolice, toxi-infecţioase, ce au impact nega-
tiv asupra indicilor de sănătate și viaţă ai societăţii.

2. Imaturaţia intrauterină a celulelor și fibrelor nervoa-
se stă la baza întregii game de patologii ale sistemu-
lui nervos la copii, dar și a unei bune părţi la adulţi,  
care au ieșit din „brazda” programului genetic de 
dezvoltare.

3. Cele mai importante semne clinice ce indică „imatu-
raţia intrauterină” pot fi: fontanelomegalia, hidroce-
falia congenitală, microcefalia, sindromul miotonic 
la nou-născut și sugar, sindroamele epileptice și 
boala  epileptică, encefalopatiile perinatale, dismor-
fismele craniofaciale, spina bifidă.

4.  Dintre semnele imagistice de imaturaţie intrau-
terină sunt: ventriculomegalia, diverse micro- sau 
macroanomalii de dezvoltare ale creierului, hipoge-
nezii și agenezii cerebrale, formaţiuni chistice, hipo-
plazia lobilor frontali, corpului calos sau a cerebelu-
lui, tulburări de mielinizare a creierului etc.

5. Prin „accelerarea maturaţiei” acelor sectoare ale 
creierului ce au fost frânate în dezvoltarea lor intrau-
terină de o mulţime de factori nocivi exogeni sau/
și endogeni, pot fi reduse o sumedenie de patologii, 
graţie folosirii „coctailurilor metabolice” în perioa-
dele antenatală și postnatală. Această metodă ar fi o 
nouă direcţie știinţifico-practică în profilaxia precoce 
și în tratamentul preventiv al complicaţiilor neurolo-
gice și în dezvoltarea neuro-psihică, neuro-somatică 
și mentală a societăţii în generaţiile următoare. 

6. Crearea unui Centru clinic- experimental de Neuro-
fetologie ar amplifica studiile de profilaxie precoce a 
diverselor patologii și ar crea premizele de dezvoltare 
a ființei umane pe viitor, într-un cadru optim.
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Introduction: 
In literature there are more and more studies indi-

cating that pregnancy pathology is increasing. At birth, 
we have more and more infants with various deve-
lopmental abnormalities, various encephalopathies, 
epileptic syndromes, genetic syndromes, etc., more and 
more preterm babies are born [1][2][3][4][5][6][7].

Official statistics data on disability and mortality 
in the Republic of Moldova also confirm the impor-
tance of the study concerning the CNS in the embryo 
and foetus. The natural increase is negative. Of the 
approximately 180 thousand of invalids, a quarter 
are children up to 18 years. Neuropsychiatric disea-
ses in disabled children occupy the first place (80%); 
somatic diseases come second (15%) and eye and ear 
pathology comes in the third place. Invalidity rate, 
according to official data is approximately 20‰. In 
reality, indicators are higher. In the structure of child 
mortality, developmental anomalies occupy the first 
place, followed by perinatal pathology and infections. 
The frequency of foetus pathology is also increasing. 
The 9 months of intrauterine life, from conception to 
birth, are “crucial to the further life of human existen-
ce” [1]. Two thirds of twin pregnancies detected by 
means of ultrasound in the 10th week of pregnancy 
ends with the birth of only one baby [1]. The vast 
majority with chromosome aberrations abort during 
the ante/prenatal stages. However, some of them are 
born, but they are carriers of a genetic material, which 
is diverted from the genetically healthy development 
program. These aberrations at gene or chromosome 
level may amplify in the next generation, giving rise 
to various micro- or macro- development anomalies, 
genetic syndromes or diseases.

Exogenous factors (physical ones - radiation, 
chemical ones - pesticides, dyes, nitrates etc., biologi-
cal ones - viruses) have already been well studied that 
can affect the genetic apparatus of the embryo and 
foetus, causing various aberrations at chromosome 
and gene levels. Such deviations are usually destruc-
tive to the human body, especially the brain, and only 
a very small part of them may have an evolutionary 
beneficial and ontogenetically positive action. Both 
exogenous and endogenous factors (various patho-
logies of the expectant mother, stressful conditions, 
viroses, etc.), incorrect diet during pregnancy usually 

hinder the maturation of the nervous system, leading 
to its exit “from the path of the genetic program” of 
intrauterine development. This decelerating of the 
maturation process will underpin the whole range of 
neuro-somatic and somatic - neurological pathologies 
and in neonates, infants, children and even adults. [6]

The purpose of this paper is to analyse antena-
tal factors that may cause structural and functional 
disorders of the nervous system in the embryo and 
foetus, to structure a unique pathogenetic concept of 
pathologies of the nervous system in children and to 
introduce new complex metabolic treatment of such 
disorders.

Material and methods

The subjects of the study were neonates, infants and 
children up to 3 years of age and the mothers of these 
sufferers on a sample of 2,200 patients. Among the 
methods used in these patients were clinical methods: 
thorough pre- and perinatal medical history, maternal 
pathologies up to conception and during pregnancy, 
lifestyle and feeding during pregnancy, clinical picture 
with the detection of deviations in the development 
of CNS in newborns and infants. Imaging methods 
were used extensively (echography and brain neuro-
sonography, tomography and MRI, EEG, electrone-
uromyography with evoked potentials), followed by 
biochemical immunological methods, with the detec-
tion of immunoglobulin in intrauterine infections, as 
well as neurogenetic methods.

 Results and discussions

Among the factors most often found in pregnant 
women, which may influence intrauterine deve-
lopment of the embryo and foetus are the prolon-
ged pregnant toxicoses, chronic anaemia, mother’s 
acute viroses maternal, sometimes developing only 
catarrh signs, without fever, intrauterine infections 
(cytomegalovirus, herpes infection, toxoplasmosis 
etc.), chronic pyelonephritis of pregnant women 
and other chronic pathologies, abortion imminence, 
psycho-emotional stress and improper feeding of the 
mother during pregnancy, the level of general-medi-
cal culture of the expectant mother. Other factors 
that negatively influence intrauterine development 
of the nervous system are stressful life events and 
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exposure of pregnant women to toxic factors in the 
environment.

Pregnant women in the Republic of Moldova are 
frequently exposed to harmful factors such as pesti-
cides and herbicides.  

The period of the pregnancy and the duration of 
the action of the harmful factor are important. The 
worst and most often exposed period is the embryo-
nic one, i.e. the first days from conception until the 
12th week of intrauterine life. Most commonly, 
during this period, macro and micro- anomalies in 
the development of the foetal brain, various chro-
mosome aberrations and genetic disorders occur 
through several mutations at gene level. Therefo-
re, prenatal period (embryonic and early foetal) is 
extremely important in the emergence of various 
encephalopathies at birth and after birth, of various 
nervous system disorders. It is assumed that 25% of 
the miscarriages are with severe CNS disorders[1]. 
Iu. Barașnev (2007) believes that newborn death is 
determined by the classical triad: prematurity, conge-
nital defects and hypoxia traumatic encephalopathy, 
often amid intrauterine infection. The author argues 
that, in 100% of cases, the CNS is involved in the 
pathological process, and its impairment in 45% of 
cases is the underlying cause of deaths in newborns, 
whose congenital defects have increased over 2.5 
times in recent years. It has been found that over 
40% of deaths in the first year of life are rooted in the 
development of CNS disorders in prenatal period. 
Also most cases of cerebral palsy and severe mental 
retardation start in the prenatal period and only a 
small percentage of in perinatal period or in post-
partum [8][9][10]. Possibly, these prenatal impair-
ments of the nervous system and of other systems 
and organs in the embryo and foetus at the level of  
the stem cells, which further aggravate during labour 
(hypoxic-traumatic stress), underlie the whole range 
of pathologies that occur throughout the children’s 
(including neonates, infants) and adults’ life. A strict 
boundary between the onset of the pathologies of 
the pre- peri- and postnatal periods cannot be esta-
blished because many of the diseases of the embryo 
and foetus can only be diagnosed after birth, such as 
various encephalopathies without major dysmorphia 
of the brain and skull, and multiple other micro-
anomalies of development of the nervous system, 
internal organs and other systems. Very often, prena-

tal CNS disorders are present in the case of intraute-
rine development retardation, imminence of miscar-
riage or in premature births.

Intrauterine period in the development of the 
nervous system is the most important since it has 
decisive implications for the health during all the 
life span. Intrauterine non-maturation of the nervo-
us system is the foundation of the entire range of 
pathologies of the nervous system in young children 
and of a large part of neurosomatic and neuropsychic 
pathology in adults.    

Embryo brain develops most intensively, as a 
result the cephalic part is the most voluminous in 
intrauterine life. Already, at the beginning of the 2nd 
week of pregnancy, when the mother did not really 
understand that she is pregnant, the first, extre-
mely fragile “buds” of the neural tubes, which may 
be affected, and of which the entire nervous system 
develops subsequently. That is why, both the first and 
second trimester of pregnancy are most vulnerable 
to brain and mothers should be informed and very 
attentive. Impairment of neural tube and nervous 
system of the embryo and foetus can lead to various 
groups of diseases and developmental abnormalities: 
neuro-cutaneous neuro-adipose-connective, neuro-
muscular, neuromuscular skeletal, neuro-somatic, 
neuro-immune, neuro-endocrine, neuro-genetic, 
neuro-psychiatric. A truly healthy nervous system 
will necessarily lead to a considerable reduction of 
respiratory diseases, cardiovascular and cerebrovas-
cular diseases, gastrointestinal diseases, urogenital 
and endocrine, immune, autoimmune diseases and 
cancer, mental illnesses.

Once we have harmful factors acting on preg-
nancy and lead to increased morbidity, disability and 
even mortality through various diseases: micro- and 
macro- development anomalies, neuropsychiatric 
and neurosomatic diseases, genetic diseases, etc. it 
means that there are also factors that counteract 
these harms, but also stimulate the human brain to 
ascend to new achievements and neuropsychological 
skills that today are not known. Nature has endowed 
us with the perfect “computer training”, but which 
also possesses unlimited capacity for self-achieve-
ment. Today we know more prevalent methods of 
improving the human physique - physical methods, 
including various exercises; chemicals (vitamins and 
pro-vitamins, etc.); psychotherapeutic methods, 
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self-training etc.. Nevertheless, little is known about 
the improvement of the human brain. For this, it 
is necessary to create a clinical and experimental 
centre of neurofetology, at national and internati-
onal levels. We reached this conclusion after over 
35 years of study which has shown that fontanelle 
megaly (enlarged fontanelle) is directly proportio-
nal to ventriculomegaly of the brain and inversely 
proportional to its underdevelopment and that 
at the basis of the full range of pathologies of the 
growing human organism there is the non-matu-
rity of intrauterine nervous system, that "accele-
rating its maturation" ante- and postnatally with 
metabolic mixtures would be a new direction in 
the early prophylaxis and preventive treatment of 
diverse pathologies, not only in children but also 
in a fairly large proportion of  adults. In the world, 
there are foetal medicine centres (USA, England, 
Germany, etc.) dealing with early diagnosis at the 
highest level in the case of various disorders of 
intrauterine development, sensational surgeries have 
been performed for developmental abnormalities in 
the foetus, but early prevention of these anomalies 
is not done enough. Folate, some vitamins, pro-vita-
mins and preparations are not sufficient for normal 
development of the foetus and particularly for its 
nervous system. There are not enough experimental 
studies to analyse the factors that act on foetal deve-
lopment during the successive periods, from concep-
tion to early embryonic, late embryonic, foetal and 
neonatal ones.

The method (we propose) is to create optimal 
metabolic conditions by counteracting the harmful 
effects of various exogenous and endogenous factors 
affecting the development of stem cells, embryo 
and foetus, its perfect preparation for the birth and 
subsequent postnatal life. For 15 years now, we have 
been using a cocktail consisting of vitamins, pro-
vitamins, micro elements, essential fatty acids, essen-
tial phospholipids, essential amino acids,  practically 
homeopathic doses of dexamethasone (0,02-0,03mg 
/ kg / body) and coenzyme Q10. We use this meta-
bolic treatment successfully in non-occlusive conge-
nital hydrocephalus, cerebral palsy, infant epilepsy, 
various encephalopathies and myelopathies, ADHD 
syndrome, in cerebral oedema, in various develop-
mental abnormalities of the brain, polyneuropathi-
es, etc. In our opinion, this cocktail accelerates the 

maturation of the nervous system by optimizing the 
metabolic processes. We used this principle in more 
than 2,000 patients and we use it further by success-
fully managing the mixtures in various pathologies 
of the nervous system in children. Other mixture 
contains Calcium pantothenate, lipoic acid, folic 
acid, calcium glycerophosphate, potassium orotate, 
coenzyme Q10, dexamethasone in 100ml of paste-
urized walnut oil and vitamins A, E, D. The dosage 
is 0.5-1 ml kg / body. The doses of these preparati-
ons are 10 times smaller than the usual therapeutic 
doses, and therefore their toxicity is 10 times smaller, 
but all together create an optimal metabolic environ-
ment for the development of the nervous system and 
of the organism as an entity. Sometimes this meta-
bolic suspension is combined with L-carnitine, citi-
coline, and only in serious cases with Cerebrolizine. 
This method excludes bugging children affected by 
the nervous system pathology with various injecti-
ons that should be treated months and years without 
interruption; lowering therapeutic doses 10 times 
means also decreasing the toxicity of these drugs 10 
times, while the therapeutic effect increases 10 times, 
as well. The preparation is easier to dose in pharma-
cies, easier to administer (1, 2 or 5ml 3 times per 
day). Dissolved in oil, these drugs do not excite the 
child’s fragile stomach lining and, most importantly, 
they act on multiple pathogenic sides, on various 
forms of metabolism. The unsaturated fatty acids 
from the nut oil serve as “building material” for the 
growing child’s nervous system fibres and cells, while 
iodine and zinc from this oil are extremely necessary 
for the psycho-verbal development of the child. The 
metabolic cocktails are harmless when administe-
red correctly. They cannot help in cases of incura-
ble diseases - anencephaly, multiple developmental 
abnormalities of the brain, severe cerebral palsy, if 
treatment starts after 2,5 – 3 years of age.

 A 4-point scale, taking into account the following 
basic clinical evidence, determines the effect of the 
treatment: motility, psycho-verbal development, 
indicators of autonomic nervous system. Zero points 
- no effect to treatment; 1 point - minimal positi-
ve effect; 2 points - good-positive effect- the child 
begins to walk, pronounces words, emotions and 
sweating decrease, respiration and pulse rate become 
stable; 3 points - basically the child is recovering. Of 
all patients undergoing treatment, 17 (0.85%) had 
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0 points, 364 (18.2%) - 1 points, 1496 (74.8%) - 2 
points and 123 - (6.15%) practically became healthy. 
For the results to be much better – in-depth studies 
are needed on clinical and experimental factors influ-
encing the development of the embryo and foetus, 
using methods that would counteract the harmful 
effects of the endogenous and exogenous factors 
mentioned above. Therefore, methods of preventi-
on and early preventive treatment should include 
the periods: preconception, conception, embryonic, 
early foetal, late foetal, natal, neonatal, infant and 
young child. It is clear that these methods as well 
as the metabolic cocktails may be varied depending 
on the success of international medical studies, and 
on neurochemical, biochemical and pharmacologi-
cal studies as well. One thing is certain: a healthy 
nervous system requires a healthy body both physi-
cally and mentally, and the phospholipids and the 
essential amino acids play a key role here as building 
materials of a truly healthy brain.

Conclusions

1. Today more and more exogenous factors (physi-
cal, chemical, infectious, food), stress generating 
factors and endogenous factors (various extra-
genital and intra-genital pathologies of the 
mother) act on the development of the embryo 
and the foetus. Antenatal pathology is increa-
sing. Micro- and macro development anomalies, 
preterm children and various hypoxic-ischemic, 
hypoxic-traumatic toxi-metabolic, toxi-infec-
tious encephalopathies, occur more and more 
frequently, which have a negative impact on 
indices of health and life of society.

2. Intrauterine non-maturation of nerve cells and 
fibres underpins the full range of pathologies 

of the nervous system in children, but also in 
a good part of the adults who deviated from 
the proper path of the genetic development 
program.

3. The most important clinical signs indicating 
“intrauterine non-maturation” may be: enlarged 
fontanelle, congenital hydrocephalus, micro-
cephaly, the myotonic syndrome in neonate 
and infant, epileptic syndromes and epileptic 
disease, perinatal encephalopathy, craniofacial 
dysmorphic syndromes, spina bifida.

4. Among the imaging signs of intrauterine non-
maturation, we mention ventriculomegaly, vari-
ous micro- or macro- development anomalies of 
the brain, brain hypogenesis and agenesis, cystic 
formations, hypoplasia of the frontal lobes, the 
cerebellum or the corpus callosum, brain myeli-
nation disorders etc.

5. By “accelerating the maturation” of those 
sectors of the brain, which have been hampe-
red in their intrauterine development by a lot of 
harmful exogenous and / or endogenous factors, 
a lot of pathologies may be reduced thanks to 
using metabolic "cocktails" during antenatal 
and postnatal periods. This method would be 
a new scientific and practical direction in the 
early prophylaxis and preventive treatment of 
neurological complications and neuro-psycho-
logical development, neuro-somatic and mental 
of society in generations to come.

6. Creating a clinical and experimental centre 
of neurofetology would enhance the studies 
in early prevention of diverse pathologies and 
create prerequisites for human development in 
the future in an optimal framework.

*
*     *


