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TUMORILE PRIMARE MALIGNE HEPATICE LA COPIL 

Protocol clinic al locului de lucru 

 

1. CONFIRMAREA DIAGNOSTICULUI CLINIC 

1. 1. Repere anamnestice  

 Factori nocivi înaintea concepţiei sau în timpul sarcinii 

 Administrarea preparatelor farmocologige în timpul sarcinei 

 Iradierea mamei în timpul sarcinei 

 Diverse maladii în timpul sarcinei 

 Maladiile suportate de către copil 

 Prezenţa stresurilor excesive 

1.2. Manifestările clinice 

Simptome generale Simptome gastrointestinale 

 Slabiciune generală, stare de rău 

 Apatie, somnolenţă  

 Scăderea poftei de mîncare, falimentul creşterii 

 Perioade de subfebrilitate, uneori febră 

 Anorexie 

 Constipaţie 

 Greţuri 

 Vome periodice 

 

Simptome locale 

 Mărirea abdomenului în volum 

 Formaţiune palpabilă în abdomen 

 Asimetria abdomenului 

 Hepatomegalia 

 5% icter în HB şi 25% în HCC 

 2-10% pubertate precoce mai des la băieţi 

 Splenomegalie rar 

 50% dureri abdomenale în HCC 

 

1.3. Investigaţiile paraclinice la pacienţii cu tumoare primară malignă a ficatului  

Tabelul 1.  

Investigaţiile paraclinice Staţionar 

Analiza sumară de sînge O 

Analiza sumară a urinei O 

Timpul de protrombină O 

Grupa sangvină şi Rh-factor O 

Teste biochimice: proteina totală, ureea, creatinina, bilirubina, ALT, AST, glucoza, 

proteinograma, α-fetoproteină, electroliţi (K, Na, Ca, Cl), coagulograma, FA, antigen 

cancero-embrionar 
O 

Analiza sîngelui la HIV/SIDA O 

Reacţia Wassermann O 

Examen ultrasonografic al organelor abdomenale O 

Radiografia cutiei toracice O 

EGDS O 

ECG O 

Tomografia computerizată a organelor abdomenale cu angiografie O 

La necesitate: radiografia abdomenală panoramică, scintigrafia scheletară, hepatică, 

RMN, spirograma, irigoscopia, TC organelor cutiei toracice, laparoscopia diagnostică 
R 

O – obligatoriu; R – recomandabil. 

1.4. Diagnosticul diferenţial  

Se face cu maladiile: hidronefroză, tumoarea Wilms, neuroblastom, chistul coledocului, abcesul 

hepatic, abcesul subfrenicus. 

 

2. EVALUAREA GRADULUI DE SEVERITATE 

 analiza sumară de sînge 

 probe hepatice 
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 fibrinogenă 

 α-fetoproteina 

 USG 

 CT 

 examen histologic a preparatului intraoperator 

3. CRITERIILE DE SPITALIZAR ÎN SECŢIA DE STAŢIONAR  

 Toţi copiii cu creşterea în volum şi deformarea abdomenului. 

 Toţi copiii cu formaţiuni palpabile intraabdomenale în regiunea superioară sau pe toată aria. 

 Toţi copiii cu dilatarea desenului vascular subcutanat al peretelui abdomenal. 

  Toţi copiii cu datele ultrasonografice, radiologice concludente pentru formaţiunea hepatică. 

 Prezenţa complicaţiilor. 

 

4. CRITERIILE DE SPITALIZARE ÎN SECŢIA REANIMARE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ  

 Copii care prezintă deja sau sunt suscectibili de-a dezvolta pertubări acute ale hemodinamicii, 

care ameninţă pronosticul vital. 

 Copii cu pertubări acute de metabolism, după intervenţii chirurgicale, care au cauzat perturbarea 

funcţiilor organelor de importanţă vitală sau dacă există pericol real de instalarea acestora. 

 Copii cu endotoxicoză. 

 Copii în stare gravă sau instabilă, subcompensată sau decompensată. 

 

5. TRATAMENTUL 

Tratamentul cel mai eficace pentru TPMH rămîne rezecţia chirurgicală, care este însă posibilă în 40-

50% cazuri (85% din tumorile rezecabile pot fi excizate, cu regenerarea hepatică în 1-3 luni). 

I. Chirurgical  Rezecţia completă este posibilă în: 

 Tumori limitate la lobul drept sau stîng al ficatului.  

 Tumori cu originea în lobul hepatic drept, care nu se extind de segmentul 

medial al lobului stîng. 

 Biopsia tumorii – în cazul afectării ambilor lobi ai ficatului. 

II. Chimioterapia se efectuează la Institutul Oncologic. Are rol periferic, ca tratament de eradicare a 

metastazelor subclinice în boala complet rezecabilă, iar asocierea radioterapiei poate fi eficace în 

tumorile ce sunt nerezecabile. 

 

Tratamnentul medicamentos pre- şi postoperator 

 Antibacteriene: Cefalosporine gen. I-IV: Cefazolină, Cefalexină, Cefuroximul, Cefepim, Fortum, 

Tienam etc. 

 Antipiretice: Paracetamol, Cefecon. 

 Antihistaminice: Difenhidramină, Cloropiramină, Clemastin, Fencarol, Dimedroli etc.  

 Preparatele sîngelui: plasmă congelată, eritrocite spălate, albumină 10-20%. 

 Preparate steroidene şi nesteroidene. 

 Aminoacizi. 

 Sol. Natriu clorid 0,9%, Sol. Glucoză 5-10%, Sol. Etamsilat 12,5%, Sol. Acid ascorbic 5%, Sol. 

Drotoverini, Sol.KCl 4%, Sol.CaCl2, Sol. MgSO4 25%, Sol Prozerini, Sol. Novocaini 0,5%, Sol. 

Cerucali, Sol. Refortan 10%, HES, Sol. Hepasoli, Espumizan emulsie orală, Tinc. Valleriana, Sol. 

Solcoseril sau Actovegini, Imoper, Omeprozol, GOMK, Tramadol , dexalgină, promedol, penthrox 

 Tratament local (sol. Iod, alcool 96%, sol. betadin, tifon steril) 

 Manuşi nesterile şi sterile, pară. 

Notă: Astfel, aspectul şi volumul pregătirii preoperatorii depinde de nivelul tulburărilor funcţionale, 

în special al metabolismului proteic. Totodată, tratamentul postoperator depinde de caracterul şi 

volumul intervenţiei chirurgicale, de starea generală a bolnavului, de patologiile asociate. 

Tratamentul infuzional se efectuează timp de 5-7 zile, după caz şi indicaţii clinice. 
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Criteriile nerezicabilităţii 

Preoperator Intraoperator 

 Afectarea masivă a ficatului > 70%. 

 Afectarea bilaterală cu afectarea peduncului 

vascular în hilul  hepatic 

 Invazia tumorii în vena portă inferioară 

 Metastazare în peritoneu şi metastaze la distanţă  

 Extensie hepatică mai mare decît cea apreciată 

preoperator 

 Extensie mare extrahepatică 

 Starea parenchimului hepatic restant (ciroză 

nediagnosticată preoperator) 

 

6. RECOMANDĂRI 

 De efectuat tratamentul specific la Institutul Oncologic în secţia oncopediatrie 

 Consultaţia repetată peste o lună după intervenţie chirurgicală, apoi după planul 

supravegherii 

 

7. CRITERII DE EXTERNARE 

 Dezechilibrele pacientului sunt stabilizate 

 Consultaţia pacientului către medic oncopediatru 

 Revederea preparatelor histologice în secţia morfopatologie a Institutului Oncologic (la 

cerinţa medicului oncopediatru) 

 


