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Cutis marmorata telengiectatica congenitală (CMTC) -
Prezentare de caz

q CMTC reprezintă o anomalie vasculară 
cutanată congenitală rară, sporadică, 
caracterizată prin: 

q CMTC: afectiune foarte rară, în literatura de 
specialitate fiind cunoscute mai puţin de 
300 cazuri.

q Cea mai frecventă localizare: la nivelul 
membrelor inferioare/ unilateral

q Uneori, ulceraţiile cutanate și atrofia 
membrului afectat se asociază cu asimetria 
corporală.

q Diagnosticul CMTC se stabilește strict pe 
baza examinării clinice 

§ examinarea histopatologică nu este
inclusă în stabilirea diagnosticului. 

q Se observă o estompare a leziunilor 
cutanate în primii 2 ani de viaţă și adesea se 
remit complet, prognosticul  fiind favorabil.
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q Complicaţii care se pot asocia cu CMTC:

q În cazul descris s-a asociat în evoluţie o 
întârziere în dezvoltarea neurologică, cu 
o întârziere a limbajului de aproximativ 
5 luni și o ușoară întârziere în achiziţiile 
motorii grosiere.

q Nu se cunosc factori de risc asociaţi cu 
această afecţiune, cauza fiind
multifactorială.

q În cazul prezentat, cea mai afectată zonă
a fost la nivelul antebraţului stâng și nu 
a membrelor inferioare cum este
precizat în literatura de specialitate.
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q Nou-nascut de sex masculin (AGA) Gn 3660g, 
VG 38 sp, provenit din mama GI,PI, sarcină
unică, dispensarizată, cu evoluţie fiziologică. 

q Extras prin operaţie cezariană pentru placentă
jos inserată, în prezentaţie craniană, scor 
Apgar de 10/1’ și stare generală și adaptare 
bune la naștere.

q Examenul obiectiv la naștere: tegumente 
marmorate cu multiple leziuni teleangiectatice 
extinse, localizate la nivelul membrului
superior stg, membrului inferior dr, 
hemitorace anterior și posterior stg  și la 
nivelul scalpului

q Pe parcursul internării au fost efectuate ecografii:

q Consult dermatologic: cutis marmorata teleangiectatica; recomandări: control oftalmologic, ortopedic și neurologic.
q Examenul oftalmologic: normal pentru vârstă, cu recomandarea de repetare a controlului la vârsta de 2 ani.

q Nou-născutul a fost urmarit în cadrul programul de dispensarizare a nou-născutului cu risc. La vârsta de 3 luni, la 
examenul neurologic s-a observat o hipotonie axială prin deficit de stimulare iar la testarea psiho-motorie – ușoară 
întârziere în achiziţiile motorii; recomandări: stimulare psihomotorie, încurajarea decubitului ventral în stare de 
veghe și a târâșului, consult neurologie pediatrică.

q În urma consultului de neurologie pediatrică se recomandă efectuarea terapiei Vojta, terapie care are la bază
principiul locomoţiei reflexe.

q În cursul următoarelor evaluări nutriţionale, neuro-developmentale și ecografice s-a observat o îmbunătăţire a 
dezvoltării psiho-motorii.

q În cazul de faţă, afectarea a fost 
contralaterală, cu o dispoziţie a 
leziunilor predominant la nivelul 
antebraţului stg și a membrului inf 
drept, zone în care s-a putut observa 
afectarea la nivelul ţesutului adipos, 
fără interesarea planului muscular.

q Evoluţia leziunilor cutanate a fost
favorabilă, cu estomparea leziunilor și 
fără afectare oftalmologică.

q Se ia in discuţie o potenţială intervenţie 
chirurgicală cu laser pentru leziunile 
mai profunde după vârsta de 5-6 ani.

q Continuă monitorizarea neuro-
dezvoltării.

§ cutis marmorata persistentă
§ teleangiectazii 
§ flebectazii

§ Transfontanelară: de aspect normal
§ Abdominală: aspect normal 
§ Cardiacă Doppler:  PFO de ~ 2mm

§ Oftalmologice (glaucom congenital)
§ Vasculare
§ Scurtarea unui membru
§ Sindromul Adams-Oliver 
§ Anomaliile neurodevelopmentale


