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ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT 

Anticorpii CL Anticorpii cardiolipinici 

BII Boli inflamatorii intestinale 

CIC Complecşi imuni circulanţi 

CIM-X Clasificarea Internaţională a Maladiilor, revizia a X-a 

GGTP γ – glutamiltranspeptidaza 

FA Fosfataza alcalină 

TNF-α Factorul de necroză tumorală-alfa 

PREFAŢĂ 
Protocolul clinic instituţional nr.25 „Colangita sclerozantă primară la copil” a fost elaborat în 

baza Protocolului clinic naţional nr.151  „Colangita sclerozantă primară la copil” de către grupul de 

lucru în componenţa: Dr. Ion Mihu, dr.hab.med., prof. univ., şeful secţiei gastroenterologie IMSP 

ICŞDOSMşiC, Dr. Olga Tighineanu, medic pediatru, doctorand secţia gastroenterologie IMSP 

ICŞDOSMşiC. Protocolul a fost discutat şi aprobat la şedinţa grupului de lucrul pentru elaborarea şi 

implementarea protocoalelor clinice, Consiliul Calităţii din cadrul  ICŞDOSM şi C, preşedinte Mihai 

Rotaru. 

A. PARTEA INTRODUCTIVĂ  

A.1. Diagnosticul:   
1. Colangită sclerozantă primară, stadiul portal. 

2. Colangită sclerozantă primară, stadiul cirotic. 

A.2. Codul bolii: K83.0 

A.3. Utilizatorii: IMSP ICŞDOSM şi C: 
 secţia internare, 

 secţia gastroenterologie, 

 secţiile reanimare şi terapie intensivă, 

 secţiile chirurgie urgentă şi septică,  

 laboratorul clinic, 

 laboratorul bacteriologic, 

 secţia diagnostic funcţional, 

 farmacia spitalului. 

A.4. Scopurile protocolului 
1. Sporirea eficienţei diagnosticului precoce a colangitei sclerozante primare la copii. 

2. Creşterea numărului de copii cu colangită sclerozantă primară, ce au beneficiat de tratament 

obligatoriu conform Protocolului clinic  naţional ,,Colangita sclerozantă primară la copil”. 

3. Creşterea numărului de copii cu colangită sclerozantă primară, la care s-a obţinut ameliorarea 

tabloului clinic, paraclinic şi histologic, cu creşterea duratei de supraveţuire. 

4. Reducerea numărului de copii cu diagnosticul de colangită sclerozantă primară, stadiul cirotic. 

A.5. Data elaborării protocolului: octombrie 2012 

A.6. Data reviziei următoare: concomitent cu reactualizarea PCN. 

A.8. Definiţiile folosite în document 
Colangita – inflamaţia acută sau cronică  a ducturilor biliare intra- şi extrahepatice. 

Colangita sclerozantă primară – afecţiune inflamatorie, fibrozantă primară a căilor biliare, 

intra- şi extrahepatice cu evoluţie în ciroză biliară şi insuficienţă hepatică.  

Colangita sclerozantă secundară – inflamaţia căilor biliare intra- şi extrahepatice, datorată 

unor obstacole şi/sau stenoze la nivelul căilor biliare. 

Litiaza biliară – prezenţa calculilor în vezicula biliară şi/sau ducturile biliare. 

Coledocolitiaza – prezenţa calculilor în coledoc sau arborele biliar. 
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B. PARTEA GENERALĂ 
B.1. Nivel de asistenţă medicală spitalicească IMSP ICŞDOSMşiC 

Descriere 

(măsuri) 

Motive 

(repere) 

Paşi 

(modalităţi şi condiţii de realizare) 

I II III 

1. Spitalizare 

 

Spitalizarea este necesară pentru efectuarea intervenţiilor diagnostice şi 

terapeutice,   care nu pot fi executate în condiţii de ambulator. 

Spitalizarea în secţia gastroenterologie şi/sau în SRTI a 

ICŞDOSMşiC, conform criteriilor de spitalizare (vezi caseta 16). 

2. Diagnosticul 

2.1. Confirmarea 

diagnosticului de  

Colangită 

sclerozantă primară 

 Diagnosticul de Colangită sclerozantă primară se confirmă prin 

prezenţa unui tablou clinic şi teste biochimice de colestază cronică 

(peste 3 luni) şi confirmat de colangiografia endoscopică retrogradă. 

 Investigaţiile iniţiale de laborator includ: hemoleucograma desfăşurată, 

sumarul urinei, testele biochimice (FA, GGTP, bilirubina cu fracţiile ei, 

ALAT, ASAT). 

 Markerii hepatitelor virale B, C (HBsAg, Anti- HBcor sumar, Anti-

HCV), evaluarea anticorpilor la citomegalovirus (Anti-CMV Ig M, 

Anti-CMV Ig G) pentru diagnostic diferenţial. 

 Colangiografia  endoscopică retrogradă constituie examinarea de 

elecţie în confirmarea diagnosticului de colangită sclerozantă 

primară, iar examenul histologic apreciază stadiul de evoluţie. 

Obligatoriu: 

 Anamneza şi evaluarea factorilor de risc (vezi caseta 3). 

 Examenul clinic (vezi casetele 4, 5).  

 Diagnosticul diferenţial (vezi caseta 10). 

 Investigaţii paraclinice (vezi caseta 6-9, tabelul 1).  

3. Tratamentul  

3.1. Tratamentul 

nemedicamentos 
 Respectarea regimului igienodietetic. Obligatoriu: 

 Respectarea regimului igienodietetic (vezi caseta 12). 

3.2. Tratamentul 

medicamentos 

 

 Acidul ursodeoxicolic, glucocorticosteroizi (Prednisolon), 

imunosupresoare (Azatioprina, Ciclosporina). 

 Preparatele medicamentoase ameliorează testele biochimice şi 

scorul histologic, dar nu şi tabloul clinic, aspectul colangiografic, 

progresia bolii sau supravieţuirea, transplantul hepatic rămîne a fi 

singura soluţie terapeutică eficientă. 

Obligatoriu: 

 Evaluarea strategiei de tratamnet în funcţie de manifestările 

clinice. 

 Supravegherea eventualelor complicaţii. 

 Supravegherea reacţiilor adverse ale medicamentelor.   

4. Externarea 

 
 Durata aflării în staţionar poate fi 14-21 zile, în funcţie de evoluţia 

bolii, complicaţii şi de eficacitatea tratamentului. 

Extrasul obligatoriu va conţine:  

 diagnosticul precizat desfăşurat; 

 rezultatele investigaţiilor şi tratamentului efectuat; 

 recomandări explicite pentru pacient; 

  recomandări pentru medicul de familie. 
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C. 1. ALGORITMI DE CONDUITĂ  

C.1.1. Algoritmul de conduită a copiiilor cu Colangită sclerozantă primară 

 
Manifestări clinice:

       - fatigabilitate;

       - icter, prurit;

       - febră;

       - dureri în hipocondrul drept.

Criterii ocazionale:

       - hepatomegalie;

       - fosfataza alcalină ↑;

       - ALAT, ASAT ↑.

CAZ SUSPECT

Teste serologice:

  - pANCA, Anticorpii aCL, ANA;

 - Anti-CMV Ig M, Anti- CMV Ig G;

  - HBsAg, HBeAg, Anti- HBcor sumar.

Teste biochimice:

   - fosfataza alcalină ↑;

   - GGTP ↑;

   - bilirubina ↑.

Examenul ecografic

Colangiografia endoscopică retrogradă 

Examen histologic 

COLANGITĂ SCLEROZANTĂ 

PRIMARĂ

Tratament medicamentos:

   - Acidul ursodeoxicolic;

   - Glucocorticosteroizi;

   - Imunosupresive.

Tratament chirurgical:

 transplant hepatic.

SUPRAVEGHERE

1 2

3

4

5

6

7

8

910

11 12

Reevaluare

13

da

da da da

da da da

da

da

da da

da da

nu

LEGENDĂ condiţie soluţie
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C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR 

C.2.1. Clasificarea colangitei sclerozante primare 
Caseta 1. Clasificarea histologică, conform sistemului de stadializare Ludwig, 1981 

I Stadiul portal – hepatită portală, leziuni degenerative în celulele epiteliului ductelor biliare, 

fibroză periductală. 

II Stadiul periportal – fibroză şi inflamaţie periportală, proliferare ductulară şi/sau ductopenie. 
III Stadiul septal – fibroză septală şi necroză în punţi. 
IV Stadiul cirotic – ciroză biliară. 

C.2.2. Factorii etiologici şi de risc 
Caseta 2. Factorii favorizanţi în dezvoltarea Colangitei sclerozante primare 

 Predispoziţia genetică 

- este relevantă prezenţa HLA B8, DR3, DR2, DR17 şi agregarea familială; 

- 70 -80 % asociere cu haplotipurile HLA B8, DR3, DR2, Drw52a; 

- haplotipul HLA-B8/DR3 este asociat cu boli autoimune: 

o Tiroidita autoimună; 

o Diabet zaharat tip I; 

o Miastinia gravis. 

 Asocierea cu boli inflamatorii intestinale 

- asocierea colangitei sclerozante primare cu BII este variabilă; 

- 23% dintre pacienţii cu colangită sclerozantă primară au BII, în Japonia; 

- 75-90% dintre pacienţi cu BII fac colangită sclerozantă primară, iar dintre aceştea: 

- 87% au colită ulceroasă; 

- 13% boala Crohn, în pofida acestor date, evoluţia BII nu este determinată de colangita 

sclerozantă primară. 

 Vîrsta 

- pondere maximală la pubertate. 

 Sex 

- raportul băieţi/fete este în corelaţie cu prezenţa sau lipsa BII, astfel pacienţii cu colangită 

sclerozantă primară, dar fără BII sunt de genul femenin şi invers asocierea BII ţine de genul 

masculin (circa în 70% cazuri). 

 Factorii virali 

- Reovirus şi Citomegalovirus (ipoteză neargumentată). 

 Factorul toxic: hepatotoxicitatea acidului litocolic produs de flora bacteriană din colon  în 

formele avansate de rectocolită ulcerohemoragică. 

 Alcoolul  la adolescenţi este argumentat a fi un factor de risc independent pentru dezvoltarea 

colangiocarcinomei la pacienţii cu colangită sclerozantă primară. 

C.2.3. Conduita pacientului  

C.2.3.1. Anamneza 
Caseta 3. Repere anamnestice pentru diagnosticul Colangitei sclerozante primare la copii 

 Manifestări clinice 
- fatigabilitate cronică; 

- icter, prurit; 

- febră/subfebrilitate/frisoane; 

- dureri abdominale; 

- diaree, scaune acolice; 

- greaţă, vărsături. 

 Anamnesticul morbid 

- boli inflamatorii intestinale; 

- anomalii de dezvoltare a sistemului 

hepatobiliar; 

- maladii autoimune. 

C.2.3.2. Examenul clinic 
Caseta 4. Formele clinice  ale Colangitei sclerozante primare 

 Asimptomatică – stabilindu-se ocazional nivelurile crescute ale testelor hepatice sau 

hepatomegalie, invocînd un diagnostic prezumtiv pentru Colangita 
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sclerozantă primară.  

 Simptomatică – oboseală, prurit, icter intermitent sau pierderea în greutate, febră de origine 

necunoscută, dureri abdominale. Unii pacienţi pot prezenta simptomatologia 

hepatitei cronice sau ciroză. 

 Predominarea sindromului de colestază – prurit, icter, febră, diaree.  

 Predominarea cirozei hepatice – hipertensiune portală, inclusiv ascită, hemoragii a varicelor 

esofagiene şi splenomegalie. 

 Particularităţi: 

- persistenţa icterului după remiterea episodului acut indică evoluţie severă; 

- la examenul fizic primar circa 55% dintre pacienţi au hepatomegalie şi 30 % au 

splenomegalie. 

Notă: În 1877, Charcot a descris triada clasică pentru colangită (durere, febră şi icter). 

 

Caseta 5. Semne de alarmă în Colangita sclerozantă primară la copii 

- hepatosplenomegalie; 

- icter intermient; 

- febră recurentă de origine necunoscută; 

- manifestări clinice responsabile pentru BII. 

C.2.3.3. Investigaţii paraclinice 
Caseta 6. Examenul ecografic în Colangita sclerozantă primară 

 Indicaţii: 

- stabilirea diagnosticului; 

- apreciază:  -  prezenţa complicaţiilor;  

- răspunsul la tratament. 

 Avantaje: 

- metodă neinvazivă şi non-iradiantă, ceea ce  permite efectuarea de cîte ori se impune; 

- examinarea iniţială obligatorie la pacienţii cu icter şi dureri abdominale; 

- permite vizualizarea ducturilor dilatate intrahepatice şi extrahepatice; 

- rolul primordial este excluderea obstacolul la nivelul căilor biliare; 

- vizualizează altor organe adiacente (ficat, pancreas); 

- este accesibilă la preţ şi uşor de efectuat din punct de vedere tehnic. 

 Dezavantaje: 

- rezultat fals-negativ în 50% cazuri, fiind o examinare nespecifică pentru colangita 

sclerozantă primară. 

 

NOTĂ: la fel ca şi examenul ecografic, tomografia computerizată nu este specifică pentru Colangita 

sclerozantă primară şi nu poate confirma sau infirma diagnosticul. 

 

Caseta 7. Colangiografia endoscopică retrogradă în colangita sclerozantă primară la copil 

 Indicaţii: 

- Stabilirea diagnosticului, 

- Aprecierea: - extinderii procesului inflamator, 

- gradului de severitate, 

- complicatiilor, 

- raspunsului la tratament. 

- Screening pentru colangiocarcinom. 

 Avantaje: 

- „standardul de aur” în stabilirea diagnosticului de colangită sclerozantă primară; 

- posibilitatea preluării biopsiilor. 

 Dezavantaje: 

- manevră cu grad de invazivitate relativ mare; 
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- rata complicaţiilor de 4-16%: 

- complicaţii severe 4-5%; 

- mortalitate - 1%. 

 Complicaţii: 

- pancreatita; 

- hemoragia; 

- perforaţia; 

- colangita bacteriană; 

- colecistita. 

 

 

 Precauţii: 

- boli pulmonare severe; 

- malformaţii cardiace decompensate cu insuficienţă cardiacă NYHA III-IV; 

- prezenţa implanţilor (se va face profilaxia cu antibiotice); 

- beneficiul în vederea diagnosticului este esenţial şi depăşeşte cu mult riscurile. 

 Anestezia: 

- intravenoasă, nu se intubează pacientul ca la o operaţie clasică; 

- de scurtă durată, 

- are rolul de a relaxa şi a induce somnolenţa cu amnezie retrogradă (pacientul nu-şi aminteşte 

ce s-a întîmplat pe parcursul examinării). 

 Pregătiri generale: 

- 6 ore înainte de examinare – post; 

- consiliere psihologică; 

- hemoleucograma; 

- grupa sangvină; 

- teste de coagulare; 

- ECG; 

- consultaţia anesteziologului. 

 

Caseta 8. Colangiografia endoscopică retrogradă în Colangita sclerozantă primară la copil 

 stenoze multifocale scurte şi anulare (sau extinse şi confluente în formele avansate ale bolii) 

separate de dilatări; 

 diminuarea ramificaţiilor biliare intrahepatice (aspect de „arbore mort”);  

 iregularităţi parietale (mai frecvent pe căile biliare extrahepatice);  

 imagine pseudoventriculară a căii biliare principale. 

 

Caseta 9. Examenul histologic în Colangita sclerozantă primară la copil 
Stabilirea stadiului histologic a Colangitei sclerozante a fost în mod constant eficient la 

estimarea ratei de supravieţuire, cel mai probabil din cauza unei mari variabilităţi de prelevare a 

probelor de biopsie hepatică. 

Este important de menţionat că nu există leziuni histologice specifice pentru colangita 

sclerozantă, însă se pot determina: 

- fibroză concentrică peribiliară (buzunar fibros) şi/sau, 

- infiltrat inflamator portal peribiliar (pericolangită); 

- fibroză portală mai mult sau mai puţin densă; 

- semne de colestază, infiltrat inflamator portal limfocitar polimorf; 

- proliferarea ducturilor biliare; 

- în cazul colangitei sclerozante primare asociate sau nu cu BII frecvent este prezent un 

infiltrat portal inflamator dens, afectînd şi parenchimul adiacent realizînd aspectul unei 

hepatite cronice active autoimune; 

- în stadiile evolutive tardive sunt prezente semne de ciroză biliară, fără caracter specific. 

Notă: Absenţa leziunilor histologice evocatoare nu exclude diagnosticul de colangită sclerozantă.  

În 1981, Ludwig et al. descriu 4 etape a colangitei sclerozante primare:  

I. hepatită portală cu degenerarea  căilor biliare cu infiltrat inflamator; 



Protocol clinic instituţional „Colangita sclerozantă primară la copil”, IMSP ICŞDOSMşiC, 2012 

 

 9 

II.  extinderea procesului în zona periportală; 
III. fibroză şi necroză; 
IV. ciroză. 

Notă: Modificările histologice caracteristice sunt remarcate în doar aproximativ 10 % din biopsii.  

 
Tabelul 1. Examinări de laborator pentru stabilirea Colangitei sclerozante primare la copii 

Examinarea paraclinică Rezultatele scontate 
Testele biochimice - Fosfataza alcalină – ↑; 

- GGTP şi LDH – ↑; 
- Ceruloplasmina serică – ↑; 
- Bilirubina totală – ↑; 
- Cupru seric – ↑; 
- Gamaglobulina N, ↓; 
- Proteina generală N, ↓; 
- Albumina – N, ↓; 
- ALAT, ASAT – ↑; 
- Timpul de coagulare-N, ↑; 
- Fibrinogenul- ↓, 
- Protrombina.-N, ↓. 
- Glucoza – pentru diferenţiere diagnostică. 

Examenul sumar de sînge 
- Hemoglobina – N, ↓; 
- Leucocite – ↑, cu deviere spre stînga;  
- VSH  – ↑. 

Examenul coprologic - diagnostic diferenţial (malabsorbţia intestinală). 

Examenul coproparazitologic - pentru diagnosticul invaziei de helminţi. 

pANCA 
Anticorpii aCL 
ANA 

- prezenţi în 87 % cazuri în colangita sclerozantă primară; 
- prezenţi în 66 % cazuri. 
- prezenţi în 53 % cazuri. 

Ig G, Ig M - elevate în cazul colecistocolangitelor cu dereglări imune. 

Teste serologice - aprecierea invaziilor parazitare (Ascaride, Toxocara, 
Giardia Lamblia). 
Hepatită virală B 

- HBsAg, HBeAg, Anti- HBcor sumar, ADN-HBV. 
Hepatită virală C 

- Anti-HCV, ARN-HCV. 
Hepatita virală D 

- ARN-HVD. 
Citomegalovirus 

- Anti-CMV Ig M, Anti-CMV Ig G. 
Herpes simplex tip 1 şi tip 2 

- IgM şi IgG, PCR. 
Teste imunologice - γ – globuline ↑; 

- Ig M - ↑; 
- CIC - ↑; 
- C3d, C4d - ↑; 
- limfocitele circulante CD8 - ↓; 
- numărului total de limfocite T circulante - ↓; 
- raportul CD4/CD8 - ↑; 
- limfocite B circulante - ↑. 

C.2.3.4. Diagnosticul diferenţial în Colangita sclerozantă primară la copii 
Caseta 10. Diagnosticul diferenţial al Colangitei sclerozante primare cu alte patologii 

- ciroza biliară primitivă; 
- colangita sclerozantă secundară; 
- hepatita cronică autoimună activă; 
- colangita; 
- hepatite virale, colestază; 
- boala Caroli; 
- colecistita alitiazică; 

- mucoviscidoza; 
- chistul coledocian; 
- virusul imunodeficienţei umane; 
- histiocitoza; 
- fibroza congenitală hepatică; 
- taumatismele vasculare abdominale; 
- traumatisme biliare; 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&tl=ro&u=http://emedicine.medscape.com/article/926905-overview&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhj9Hvm98WqAfIF_FKin3jhhi6dF-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&tl=ro&u=http://emedicine.medscape.com/article/927624-overview&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhj5vVf5_UJtXMyM4mrm2_kMGqtaTg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&tl=ro&u=http://emedicine.medscape.com/article/958026-overview&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhHJFjNtp4USWsb2xLfHlaFnNfqkA
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- abces hepatic; 
- coledocolitiaza. 

- stricturi biliare. 
- colangiocarcinoma. 

C.2.4. Tratamentul Colangitei sclerozante primare la copii 
Caseta 11. Tipurile de tratament  în Colangita sclerozantă primară  

 Tratament nemedicamentos; 

 Tratament medicamentos: 

- tratamentul patologiei de bază; 

- tratamentul colestazei (vezi Protocolul clinic naţional şi Protocolul clinic 

instituţional„Colestaza la copil”); 

- tratamentul complicaţiilor. 

 Tratament chirurgical. 

C.2.4.1. Tratamentul nemedicamentos 
Caseta 12. Produse alimentare permise în Colangita sclerozantă primară 

- Carne fără grăsime, de vacă, viţel, pasăre, iepure de casă;    

- Peşte alb slab; 

- Lactate: smîntînă, frişcă, brînză proaspătă de vaci; 

- Făinoase: griş, orez, fulgi de ovăz, paste făinoase, pîine, cozonac uscat, biscuiţi; 

- Dulciuri: zahărul sau mierea sunt permise în cantitate mică, adăugate în ceai; 

- Legume şi zarzavaturi fragede, cu celuloză moale: morcovi, dovlecei, spanac, salată verde, 

cartofi (fierţi, copţi sau pireu, dar nu prăjiţi); 

- Băuturi: ceaiuri, apă minerală plată (neacidulată).  

NOTĂ: ca şi în alte afecţiuni colestatice este necesar asigurarea unui regim alimentar suplimentat 

cu vitamine liposolubile (vitaminele A, D, E, K) pentru susţinerea aportului nutriţional adecvat şi 

asigurarea creşterei conform vîrstei. 

Caseta 13. Produse alimentare interzise în Colangita sclerozantă primară 

- Carne grasă, sărată, afumată, mezeluri, bulionul din carne, vînat; 

- Peşte gras, sărat, afumat, conserve de peşte; 

- Lactate: brînzeturi fermentate, sărate; 

- Grăsimi: untură, slănină, maioneză; 

- Făinoase: pîine prăjită, pîine neagră; 

- Dulciurile: ciocolată, cacao, aluaturile dospite proaspete, foietajele, prăjiturile cu cremă; 

- Zarzavaturi: crude, zarzavaturi fibroase, cu celuloză dură (castraveţi, ridiche, sfeclă, varză albă, 

varză roşie, fasole uscată, mazăre uscată, ciuperci, vinete, roşii, murături, legume (ceapă, 

usturoi, ardei iute); 

- Condimente: piper, hrean, muştar, dafin; 

- Băuturi: alcool, cafea.  

C.2.4.2. Tratamentul medicamentos  
Caseta 14. Obiectivele tratamentului medicamentos în Colangita sclerozantă primară 

Tratamentul pacienţilor cu Colangită sclerozantă primară ar trebui să fie direcţionat spre 

gestionarea următoarelor stări:  

 colestaza cronică cu prurit şi malabsorbţie; 

 ciroza şi hipertensiunea portală; 

 complicaţiile, cum ar fi: stricturile şi colangita ascendentă bacteriană; 

 maladiile asociate: BII sau alte boli autoimune; 

 terapia antalgică şi antispastică prin cuparea sindromului dolor; 

 diminuarea procesului de fibrozare. 

 

Terapia biliară 

 Acidul ursodeoxicolic  

- 10-15 mg/kgc/zi, per os, 2-3 prize. 

Spasmolitice 

 Papaverină 

- < 12 ani: 0,2-0,3mg/kgc/zi, i/m, i/v, 2-3 

prize; Glucocorticosteroizi 
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 Prednizolon 

- 0,05 – 2 mg/kgc/zi, per os; 

- doza maximă – 40-60 mg/zi. 

Schema de administrare: 

- doza zilnică se împarte în 3 prize: 

 ora 7.00 - ½ din doza zilnică; 

 ora 10.00 - ¼ din doza zilnică; 

 ora 13.00 - ¼ din doza zilnică;  

- scădere la 4-6 săptămîni; 

- scăderea dozei se face treptat, cu cîte 2,5 mg la 

5-7 zile, dar numai degrabă decît 3 zile. 

- > 12 ani: 10-20 mg, în 2-3 prize. 

 

 Drotaverina 

- < 6 ani: 10-20 mg, per os, i/m, i/v, 1-2 

prize; 

- 6 – 12 ani: 20 mg, per os, i/m, i/v, 1-2 

prize; 

- > 12 ani: 40-80 mg, per os, i/m, i/v, 1-3 

prize. 

 

Remediile imunosupresive 

 Azatioprină 

- doza de inducere: 2-5 mg/kgc/zi, per os, i/v; 

- doza de menţinere: 1-2 mg/kg/c/zi, per os, i/v. 

 Ciclosporina 

- doza iniţială: 14-18 mg/kgc, per os, cu 4-

12 ore înainte de transplantul de organe; 

- doza de menţinere: 5-15 mg/kgc, per os, 2 

prize. 

C.2.4.3. Tratamentul chirurgical  
Caseta 15. Obiectivele tratamentului  chirurgical în Colangita sclerozantă  primară la copii 

 procedurile chirurgicale de drenaj (de exemplu, portoenterostomie, coledocoenterostomie) sunt 

nesemnificative în managementul colangitei sclerozante primare: 

- constituie o procedură paliativă; 

- sunt asociate cu un risc crescut de colangită postoperator. 

 transplantul de ficat este punctul strategic în gestionarea colangitei sclerozante primare şi a fost 

argumentat cu succes în tratamentul copiilor: 

- rata de supravieţuire a pacienţilor ulterior transplantului hepatic, în cazul colangitei sclerozante 

primare cu o evoluţie de 1-5 ani s-a dovedit a fi de circa 90 %. 

 

Caseta 16. Criteriile de spitalizare a copiilor cu Colangită sclerozantă primară 

 suspecţia diagnosticului de Colangită sclerozantă primară necesită spitalizarea obligatorie a tuturor 

pacienţilor;  

 în cazul stabilirii diagnosticului definitiv de Colangită sclerozantă primară spitalizarea este 

obligatorie în situaţiile: 

- agravarea manifestărilor clinice; 

- prezenţa semnelor de alarmă. 

Caseta 17.  Criteriile de externare a copiilor cu Colangită sclerozantă primare 

 ameliorarea manifestărilor clinice şi de laborator; 

 excluderea complicaţiilor; 

 răspuns la tratamentul medicamentos. 

C.2.5. Supravegherea copiilor cu Colangită sclerozantă primitivă 
Caseta 18. Supravegherea pacienţilor cu Colangită sclerozantă primară 

 Se vor respecta următoarele recomandări: 

- respectarea regimului igienodietetic; 

- examinare multidisciplinară: gastroenterolog, hepatolog, chirurg, endoscopist; 

- examinare: trimestrială, la necesitate mai frecvent. 

 Perioada de supraveghere va dura pe toată perioada copilăriei (vîrsta de 18 ani). 

C.2.6. Complicaţiile 
Caseta 19. Complicaţiile Colangitei sclerozante primare la copii  

o Complicaţii secundare colestazei: steatoree, deficienţe vitaminice A, D, E, K, hiperlipidemie, 

hipercolesterolemie; 
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o Complicaţii în contextul cirozei hepatice: insuficienţă hepatică, hipertensiune portală; 

o Complicaţii specifice: colangiocarcinom, litiază veziculară/coledocolitiază, colangita ascendentă, 

varice peristromale, cancer colorectal. 

 colangiocarcinoma se dezvoltă la 10-15% dintre pacienţii adulţi cu colangită sclerozantă primară; 

 riscul de cancer colorectal sau de displazie este crescut la pacienţii cu colită ulceroasă şi 

colangită sclerozantă primară; 

 pacienţii care au suportat transplant hepatic sunt sensibili la o varietate largă de complicaţii 

secundare, ca urmare a imunosupresiei cronice: 

- 10-20 % colangită sclerozantă recurentă; 

- stricturi biliare atât anastamotice, cît şi nonanastamotice. 

NOTĂ: Numeroase preparate medicamentoase (prednisolon, azatioprină, budesonidă, metotrexat, 

ciclosporină, pentoxifilina şi antibiotice) au fost administrate în tratamentul Colangitei sclerozante 

primare, dar nici unul nu s-a dovedit a avea efecte benefice convingătoare pe termen lung; 

transplantul hepatic rămîne a fi singura soluţie terapeutică eficientă. 

 

D. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU 

IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 

D.1. Secţia de 

gastrologie, 

Institutul de 

Cercetări 

Ştiinţifice în 

domeniul 

Ocrotirii 

Sănătăţii 

Mamei şi 

Copilului 

  

 

Personal: 
 medic gastroenterolog pediatru; 
 medic hepatolog; 
 medic pediatru; 
 medic de laborator; 
 medic imagist; 
 medic funcţionalist; 
 asistente medicale; 
 acces la consultaţiile calificate: chirurg. 
Dispozitive medicale: 
 cîntar pentru sugari; 
 cîntar pentru copii mari; 
 panglica-centimetru; 
 fonendoscop;  
 tomograf computerizat; 
 rezonanţa magnetică nucleară. 
Examinari paraclinice: 
 laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei, sumarul 

urinei, indicilor biochimici (FA, GGTP, ASAT, ALAT, bilirubina şi fracţiile 
ei, proteina totală, albumina, Ca, P), ionogramei (Na, K, Ca, Cl);  

 cabinet radiologic; 
 cabinet de diagnostic funcţional; 
 laborator radioizotopic; 
 laborator imunologic; 
 laborator virusologic; 
 laborator bacteriologic; 
 serviciul morfologic cu citologie. 
Medicamente: 
 acidul ursodeoxicolic; 
 glucocorticosteroizi (Prednisolon); 
 imunosupresoare (Azatioprina, Ciclosporina). 

 

E. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLIMENTĂRII PROTOCOLULUI 

Nr. 

d/o 
Scopurile 

protocolului 

 

Măsurarea atingerii 

scopului 

Metoda de calculare a indicatorului 

Numărător Numitor 

1. Depistarea 

precoce a 

1.1. Ponderea  

pacienţilor cu 

Numărul pacienţilor cu 

diagnosticul stabilit de 

Numărul total de pacienţi cu 

diagnosticul de Colangită 
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pacienţilor cu 

diagnosticul de 

Colangită 

sclerozantă 

primară 

diagnosticul stabilit de 

Colangită sclerozantă 

primară în prima  lună 

de la apariţia semnelor 

clinice 

Colangită sclerozantă 

primară în prima  lună 

de la apariţia semnelor 

clinice, pe parcursul 

unui an x 100 

sclerozantă primară, care  

s-au aflat la tratament de 

staţionar în secţia 

gastroenterologie, pe parcursul 

ultimului an. 

2. Ameliorarea 

calităţii examinării 

şi tratamentul 

pacienţilor cu 

Colangită 

sclerozantă 

primară 

2.1. Ponderea 

pacienţilor cu 

diagnosticul de 

Colangită sclerozantă 

primară, cărora li sa 

efectuat  examenul 

clinic şi paraclinic 

obligatoriu conform 

recomandărilor 

Protocolului clinic 

instituționalţional 

„Colangita sclerozantă 

primară la copil”  

Numărul pacienţilor cu 

diagnosticul de 

Colangită sclerozantă 

primară, cărora li sa 

efectuat examenul 

clinic, paraclinic şi 

tratamentul obligatoriu 

conform recomandărilor 

Protocolului clinic 

instituţional „Colangita 

sclerozantă primară la 

copil”, pe parcursul 

ultimului an x 100 

Numărul total de pacienţi cu 

diagnosticul de Colangită 

sclerozantă primară, care  

s-au aflat la tratament de 

staţionar în secţia 

gastroenterologie, pe parcursul 

ultimului an. 

 

F.                                                                                                                                                                             ASPECTELE                                                                                                                               MEDICO-ORGANIZAŢIONALE 

1. Indicaţiile (sau criteriile) de trimitere a pacientului cu colangită sclerozantă primară. 

 

Tabelul 1. Transferul în alte secţii (transfer intern şi transfer extern) a pacienţilor cu 

Colangita sclerozantă primară conform indicaţiilor 

Indicaţii (criterii)  

de transfer 

 

Transferul (destinaţia) 
 

Persoanele de contact 

Complicaţiile Colangitei 

sclerozante primare 

Secţia chirurgie septică, sau 

secţia reanimare şi terapie 

intensivă chirurgicală  

Şef secţie -  Larisa Boiştean 

Nr.telefon: 523-782; 2-33, 5-48 

Tatiana Pasicovchi 

Nr.telefon: 55-96-59; 5-43, 2-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. telefon:  

Agravarea stării pacientului cu 

Colangită sclerozantă primară 

Secţia de reanimare şi 

terapie intensivă 

pediatrică 

Şef secţie – Ana Oglindă 

Nr.telefon:523-613;3-38,4-14 

 

Abdomen acut sau alte stări 

chirurgicale urgente la pacienţii 

cu Colangită sclerozantă 

primară 

Secţia chirurgie  urgentă 
 

 

Secţia chirurgie  septică 

Şef secţie: Mihai Seu  

Nr.telefon:55-96-58;5-63,6-19  

Şef secţie -  Larisa Boiştean 

Nr.telefon: 523-782; 2-33, 5-48 

  

 
Caz suspectat/confirmat  

oncologic 

IMSP Institutul Oncologic 

str. N.Testemiţanu, 30 

Secţia internare 

Nr. telefon: 72-55-88 

 

Procedura  generală  de  transfer  a  pacientului:  

1. Medicul curant informează şeful secţiei despre: complicaţiile/patologia concomitentă/agravarea 

stării, parvenite la pacientul cu colangită sclerozantă primară. 

2. Şeful secţiei consultă pacientul în comun cu medicul curant. 

3. Pacientul este obligatoriu consultat de şeful clinicii sau conferenţiarii catedrei, responsabili de secţia 

respectivă. 

4. În caz de transfer intern, şeful secţiei invită consultantul din secţia respectivă şi se i-a decizia 

respectivă. 

5. În caz de transfer în altă instituţie, prin  intermediul şefului secţiei  se informează directorul 

departamentului respectiv despre cazul respectiv. 
6. Directorul departamentului respectiv invită consultantul din instituţia competentă externă pentru 

determinarea tacticii ulterioare de tratament sau transfer în altă instituţie, la necesitate. 
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7. Se convoacă Consiliul medical în componenţa: Directorul departamentului, şeful clinicii,  şeful 

secţiei, medicul curant, consultantul invitat şi alţi specialişti de profil (la necesitate). 
8. Medicul curant  scrie epicriza  de transfer (pentru transfer intern  - forma  003e;  pentru transfer 

extern  - f 027e), care va include obligatoriu: datele  de paşaport, diagnosticul, starea pacientului, 

date despre evoluţia bolii, rezultatele investigaţiilor, tratamentul administrat, concluzia consiliului cu 

argumentarea necesităţii transferului, recomandări. 

9. Pentru transportarea pacientului în altă instituţie medicală (transfer extern) va fi utilizat transportul 

IMSP ICŞOSMC. 
 

2. Cerinţele faţă de conţinutul, perfectarea si transmiterea documentaţiei medicale 

pentru trimiterea pacientului şi/sau a probelor de laborator 
 

1. Pentru efectuarea investigaţiilor în altă instituţie (care necesită  prezenţa pacientului), se eliberează, de 

către medicul curant  îndreptare, care va include obligatoriu diagnosticul, argumentarea procedurii şi 

numărul poliţei de asigurare (forma 027e). 
 

2. Pentru efectuarea investigaţiilor în alte instituţii (care nu necesită  prezenţa pacientului) materialul 

biologic va fi însoţit de forma standardă de întreptare şi transportat de către IMSP ICŞOSMC. 

3. Pentru consultaţii în alte instituţii, medicul curant  argumentează necesitatea efectuării consultaţiei în 

forma 003e. Consultaţia preventiv se coordonează prin şeful secţiei sau vice-director medical. 

Pacientul este însoţit de către personalul medical, care este responsabil de documentaţia medicală. 
 

3. Ordinea de asigurare a circulaţiei documentaţiei medicale, inclusiv întoarcerea în 

instituţie la locul de observare sau investigare 
1. În contract cu instituţiile subcontractate este menţionat modalitatea de expediere şi recepţionare 

a rezultatelor. 
 

4. Ordinea instruirii pacientului cu privire la scopul transferului la alt nivel de 

asistenţă medicală 
1. Pacientul este informat de către medicul curant despre necesitatea transferului la alt nivel de 

asistenţă medicală (transfer extern sau intern). Transferul se efectuează cu acordul informat  al 

pacientului. 
 

5. Ordinea instruirii pacientului cu privire la acţiunile necesare la întoarcere pentru 

evidenta ulterioara (de exemplu: după externarea din staţionar etc.) 
1. Extrasul (forma 027e) obligatoriu va include recomandări pentru pacient.  
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Anexa 1.  

GHIDUL PACIENTULUI CU COLANGITĂ SCLEROZANTĂ PRIMARĂ 

Întroducere 

Colangita sclerozantă primară este o maladie inflamatorie, fibrozantă primară a căilor biliare 

intra- şi extrahepatice, cu evoluţie spre ciroză biliară şi insuficienţă hepatică. O definiţie dificilă, la fel ca 

însăşi această boală.  

Ce are loc în Colangita sclerozantă primară? 

Afectiune hepatică cronică de cauză necunoscută, caracterizată prin inflamarea şi obliterarea 

ducturilor biliare intra- şi extrahepatice. Cicatricile hepatice care se formează devin severe şi determină 

ciroza hepatică. 

Cauzele apariţiei Colangitei sclerozante primare 

Colangita sclerozantă primară apare mai ales la persoanele cu boli inflamatorii intestinale, în circa 

80 % cazuri, mai frecvent rectocolita ulcerohemoragică, însă în unele regiuni ale lumii se întîmplă a fi 

asociată cu boala Crohn. Alte cauze ar putea fi de origine: bacteriană, virală, toxică. Tinde să prezinte 

caracter familial, adică se caracterizează prin predispoziţie genetică. 

  Cum se manifestă Colangita sclerozantă primară la copii? 

Colangita sclerozantă primară este o patologie foarte gravă, însă din 

nefericire în majoritatea cazurilor copiii nu au plîngeri, astfel diagnosticul poate 

fi stabilit tîrziu. 

Tabloul clinic a colangitei sclerozante primare: 

 asimptomatic – la un examen medical de rutină se stabileşte nivelurile 

crescute ale testelor hepatice sau creşterea în dimensiuni a 

ficatului, ce pune în gardă medicul pentru o examinare 

mai amplă. 

 simptomatic – copii vor manifesta: oboseală, prurit, icter (ochi, piele de 

nuanţă galbenă), febră de origine necunoscută, dureri 

abdominale sau pierdere în greutate.  

 

 
Cum se stabileşte diagnosticul de Colangită sclerozantă primară? 

   

Pentru elucidarea diagnosticului de colangită sclerozantă primară sunt necesar 

de trecut mai multe etape. Să le parcurgem pas cu pas. 

 Sunt mai multe boli care au aceleaşi manifestări clinice, din această cauză 

medicul va discuta cu copillul, cu părinţii, pentru a elucida anumiţi factori, 

situaţii ce ar fi necesare ulterior. 

   

 Medicul va începe examinarea propriu-zisă, adică va palpa abdomenul, 

pentru a determina: prezenţa durerilor, localizarea, intensitatea şi iradierea 

lor. În Colangita sclerozantă primară ficatul, splina pot fi mărite în 

dimensiuni din această cauză, medicul va examina minuţios aceste organe. 

     

 Deşi orice investigaţie pentru copil prezintă un stres psihologic, este necesar 

şi obligatoriu de a efectua toate examinările de laborator indicate, de obicei 

în Colangita sclerozantă primară medicul va indica: analiza generală a 

sîngelui, sumarul urinei, fosfataza alcalină, bilirubina, ALAT, ASAT, 

amilaza, etc. Obligatoriu copilul va fi examinat la markerii hepatici, pentru a 

exclude hepatita virală. 

     

 Examenul ecografic nu este o investigaţie dureroasă, însă va pune în 

evidenţă date preţioase despre organele cavităţii abdominale, inclusiv: 

hepatomegalia, splenomegalia, prezenţa calculilor în vezicula biliară. 
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 Colangiografia endoscopică retrogradă: metodă 

neplăcută, invazivă, dar foarte importantă pentru 

stabilirea diagnosticului definitiv de colangită sclerozantă 

primară. Cu ajutorul endoscopului se ajunge la căile 

biliare, se examinează şi totodată pot fi prelevate 

fragmente mici de ţesut pentru analiza microscopică. În 

acelaş timp se efectuează şi examenul radiologic. 
 

 

Regimul igienodietetic în colangita sclerozantă primară 

Colangita sclerozantă primară este o boala cronică, adică necesită urmarea 

unui tratament de lungă durată. Este foarte important să-ţi păstrezi calmul, să eviţi 

stresurile de la şcoală şi în colectivul de prieteni, pentru că asta îţi poate agrava 

starea ta de sănătate. Trebuie să ştii că un bun prieten în tratamentul bolii, poate fi 

regimul tău alimentar. 

 
 

Cum se tratează Colangita sclerozantă primară? 
 

 
 

Diverse medicamente au fost administrate în 

tratamentul Colangitei sclerozante primare, dar nici 

unul nu s-a dovedit a avea efecte benefice 

convingătoare pe termen lung; transplantul hepatic 

rămîne singura opţiune terapeutică eficientă la 

bolnavii cu Colangită sclerozantă primară. 

În figurele alăturate este redat ficatul afectat şi 

ficatul după transplant. 

 

 
 

 

Succese!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/endoscop_5844.html


Protocol clinic instituţional „Colangita sclerozantă primară la copil”, IMSP ICŞDOSMşiC, 2012 

 

 17 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Lynette Gillis. Primary Sclerosing Cholangitis. eMedicine. Jun 19, 2009. 

2. Vikas Khurana. Primary Sclerosing Cholangitis. eMedicine. Aug 28, 2009. 

3. Ali Nawaz Khan. Primary Sclerosing Cholangitis Imaging. eMedicine. Jul 20, 2010. 

4. Robert P Myers. Pericholangitis. eMedicine. Sep 13, 2010. 

5. Jennifer Lynn Bonheur. Biliary Obstruction.eMedicine. Aug 29, 2009. 

6. O. Chayouilleres. Cholangite sclérosante. Hôpital Saint-Antoine, Service d’Hépatologie, Centre de 

référence des maladies inflammatoires des voies biliairesParis, 2009. 

7. K. Milcent. Cholangites sclerosantes de debut neonatal. Universite Rene Descartes - Paris, 2007. 

8. J. Weismu, J. Wedemeyer, S. Kubicka, P. Strassburg, P. Manns. The challenges in primary sclerosing 

cholangitis – Aetiopathogenesis, autoimmunity, management and malignancy. Journal of Hepatology 48 

(2008) S38–S57. 

9. Chazouillères O, Housset C. Intrahepatic cholestasis. Textbook of hepatology: from basic science to 

clinical practice 3e. Oxford: Blackwell Publishing, 2007. 

10. Feld JJ, Heathcote EJ (October 2003). "Epidemiology of autoimmune liver disease". J. 

Gastroenterol. Hepatol. 18 (10): 1118–28. 

11. http://www.mayoclinic.org/gi-rst/mayomodel3.html 


