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ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT 

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

DS Deviaţii standard 

PIL Primary intestinal lymphangiectasia 

pc Percentile  

VEGFR3 Vascular endothelial growth factor receptor 3 

PROX1 Prospero-related homeobox-transcriptional factor 

FOXC2 Forkhead transcriptional factor 

 

PREFAŢĂ 

Protocolul clinic instituţional „Boala Waldmann la copil” a fost elaborat în baza Protocolului 

clinic naţional „Boala Waldmann la copil” de către grupul de lucru în componenţa: Dr. Ion Mihu, dr. 

hab. med., prof.univ., şef secţie gastroenterologie IMSP IMşiC; Dr. Olga Tighineanu, medic 

pediatru, doctorand secţie gastroenterologie IMSP IMşiC. Protocolul a fost discutat şi aprobat la 

şedinţa grupului de lucrul pentru elaborarea şi implementarea protocoalelor clinice, Consiliul 

Calităţii din cadrul IMSP IMşiC, preşedinte Mihai Rotaru. 

 

A. PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ 

A.1. Diagnostic: 
1. Boala Waldmann. 

A.2. Codul bolii (CIM 10): I 89.0 

 A.3. Utilizatorii: IMSP IMşiC: 
 Secţia internare, 

 Secţia gastroenterologie, 

 Secţia reanimare şi terapie intensivă, 

 Secţia chirurgie urgentă şi septică,  

 Laboratorul clinic, 

 Laboratorul bacteriologic, 

 Secţia endoscopie, 

 Secţia radiologie, 

 Secţia diagnostic funcţional, 

 Secţia consultativă pentru copii IMSP IMşiC, 

 Farmacia spitalului. 

 

A.4. Scopurile protocolului 
1. Sporirea eficienţei diagnosticului precoce al bolii Waldmann la copii. 

2. Ameliorarea calităţii examinărilor clinice şi paraclinice a pacienţilor cu boala Waldmann. 

3. Sporirea calităţii tratamentului pacienţilor cu boala Waldmann. 

A.5. Data elaborării protocolului: 2012 

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

A.7. Definiţiile folosite în document 
Boala Waldmann – limfangiectazie intestinală, cauzată de anomalia locală sau difuză a vaselor 

limfatice intestinale, descrisă pentru prima dată de Waldmann, în 1961. 

Enteropatia exsudativă – pierderea excesivă de proteine plasmatice şi/sau limfatice în lumenul 

tractului gastrointestinal. 
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B. PARTEA GENERALĂ 

B.1. Nivel de asistenţă medicală spitalicească IMSP IMşiC 
Descriere 

(măsuri) 

Motive 

(repere) 

Paşi 

(modalităţi şi condiţii de realizare) 

I II III 

1. Spitalizare 

 

 

 Spitalizarea este necesară pentru efectuarea procedurilor 

diagnostice şi terapeutice care nu pot fi executate în 

condiţii de ambulator. 

Spitalizarea în secţia gastroenterologie şi/sau în SRTI a IMşiC 

conform criteriilor de spitalizare (vezi caseta 14). 

2. Diagnosticul 

2.1. Confirmarea 

diagnosticului de boala 

Waldmann  

(capitolul 2.2) 

 Edeme hipoproteice, diaree cu steatoree, limfedem. 

 Investigaţiile iniţiale de laborator includ: hemoleucograma, 

sumarul urinei, coprograma, teste biochimice (proteina 

totală, albumina, gamaglobulina, ASAT, ALAT, 

bilirubina şi fracţiile ei, ureea, creatinina). 

 Examenul ecografic pentru estimarea lichidului liber în 

cavitatea abdominală. 

 Teste neinvazive (determinarea clearance-ului α1-

antitripsinei, dozarea α1-antitripsinei în fecale). 

 La necesitate: examinări imunologice, serologice, 

proceduri imagistice complementare, ce includ rezonanţa 

magnetică nucleară. 

Obligatoriu: 

 Anamneza şi evaluarea patologiilor asociate (vezi caseta 2); 

 Examenul clinic (vezi caseta 3);    

 Diagnosticul diferenţial (vezi caseta 7);  

 Investigaţii paraclinice obligatorii (vezi casetele 4-6, tabelul 2, 3). 

 

3. Tratamentul  

3.1. Tratamentul 

nemedicamentos  

(capitolul 2.3.1) 

 Regimul igieno-dietetic strict limitat în trigliceride cu 

lanţ lung. 

Obligatoriu: 

 Modificarea regimului igienodietetic (vezi caseta 10). 

3.2. Tratamentul 

medicamentos 

(capitolul 2.3.2) 

 

 Reechilibrare biologică; 

 Glucocorticosteroizi; 

 Tratamentul proceselor de digestie; 

 Tratamentul creşterii exuberante a  microflorei 

condiţionat patogene şi poluării bacteriene; 

 suplinirea deficienţelor vitaminice şi minerale. 

Obligatoriu: 

 Reechilibrare biologică (vezi caseta 12); 

 Supravegherea reacţiilor adverse ale medicamentelor. 

4. Externarea 

 

Extrasul obligatoriu va conţine:  

 diagnosticul precizat desfăşurat; 

 rezultatele investigaţiilor şi tratamentului efectuat; 

 recomandări explicite pentru pacient; 

OBLIGATORIU: 

 Aplicarea criteriilor de externare (vezi caseta 15); 

 Elaborarea planului individual de supraveghere în funcţie de 

evoluţia bolii, conform planului tip de supraveghere (vezi caseta 

16). 
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 recomandări pentru medicul de familie.  Oferirea informaţiei pentru pacient (Ghidul pacientului, Anexa 1) 
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C. 1. ALGORITM DE CONDUITĂ 

C 1.1.Managementul de conduită al sindromului Waldmann la copii  

 

          Manifestări clinice

 edeme;

 limfedem;

 diaree;

 dureri abdominale;

 greaţă, vomă.

CAZ SUSPECT

 Limfocite – ↓  

 Proteina generală – ↓           

 Albumina  – ↓             

   Sindroame asociate

 Turner;

 Noonan;

 Hennekam;

 von Recklinghausen;

 Klippel-Trenaunay.

Examen endoscopic, cu biopsie

În  vilozităţile intestinale vasele limfatice sunt 

dilatate după tipul varicelor venoase

 (semn patognomonic)

Limfangiectazie intestinală primară

(Boala Waldmann)

Tratament medicamentos:

Prednisolon 1-2 mg/kg

Supraveghere 

LEGENDĂ

condiţie

soluţie

opţiune

1 2

3

4

5

6

7

8
9

10

7

da

da

da

nu

da

da

da

da

Teste neinvazive 

 Măsurarea clearance-ului α1-antitripsinei 

 Dozarea α1-antitripsinei în fecale 

Tratament chirurgical
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C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR 

C.2.1. Factori de risc 
Caseta 1. Factori de risc în boala Waldmann 

 transmitere autosomală-dominantă; 

 Recent, Hokari et al. au raportat modificări ale genelor reglamentoare a limfongenezei 

(VEGFR3, Prox1, FOXC2 şi SOX18) la nivelul mucoasei duodenale la pacienţii cu PIL. 

 Sex: raportul bărbaţi/femei este 3/2. 

 Vîrsta. 2 picuri: I pic: prima decadă; II pic: vîrsta de adult; vîrsta medie de debut a maladiei 

este de 11 ani, însă conform unui studiu japonez este de 22,9 ani. 

C.2.2. Conduita pacientului   
C.2.2.1. Anamneza  

Caseta 2. Repere anamnestice pentru diagnosticul bolii Waldmann 

 Anamneza postnatală: edem; diaree recurentă; retard staturoponderal; prezenţa anemiei. 

 Sindroame genetice associate: Turner; Noonan; Hennekam; boala von Recklinghausen; 

Klippel-Trenaunay. 

C.2.2.2. Examenul clinic  

Caseta 3. Manifestările clinice în boala Waldmann la copii 

 Evoluţia: diagnosticul este stabilit pînă la vîrsta de 3 ani; edem periferic; diaree recurentă; 

dureri abdominale, greaţă, vărsături; fatigabilitate, pierderea în greutate; retard staturoponderal; 

convulsii, în rezultatul hipocalcemiei.  

 Edemul: 95 % cazuri prezentă edem periferic, de obicei simetric, de la edeme moderate (edeme 

ale membrelor inferioare) la severe, inclusiv la nivelul feţei şi organelor genitale externe; 

revărsate seroase (pleurezie, pericardită, ascită). 

 Limfedemul este o afecţiune rară şi poate fi asociat cu limfangiectazia intestinală primară; este 

localizat la nivelul membrelor inferioare (rar la nivelul coapsei) şi predominant bilateral; uneori 

se poate localiza la nivelul: membrelor superioare, glandelor mamare, organelor genitale 

externe, cu îngroşarea pielii; este dificil de disedem nu sunt întotdeauna uşor de distins. Semnul 

Kaposi-Stemmer este un criteriu patognomonic pentru diagnosticul diferenţial dintre edem şi 

limfedem. 

 Diaree recurentă 

 Formaţiuni abdominale de volum, ca rezultat a edemului intestinal, ce nu pot fi identificate în 

100 % cazuri la examenul ecografic. 

 Ileus mecanic a intestinului subţire cauzat de edemul localizat, cu stenozarea lumenului şi poate  

fi vizualizat ca o rezecţie segmentară , ce necesită examen histologic. 

 Anemie deficitară 

 Sindroame asociate cu PIL: Turner, Noonan, Hennekam, boala von Recklinghausen, Klippel-

Trenaunay  

Tabelul 1. Deficitul staturoponderal în boala Waldmann la copii 

 Metoda percentilelor Metoda devierilor standard 

Deficit ponderal 

- deficit de masă, gradul I pc.25 – p.10  1-2 DS 

- deficit de masă, gradul II < pc.10 ≥ - 2 DS 

Deficit statural 

- talie mai joasă de mediu pc.25 – p.10  1-2 DS 

- talie joasă < pc.10 ≥ - 2 DS 

C.2.2.3. Investigaţii paraclinice 

Diagnosticul paraclinic include: 

1. Hemoleucograma  

2. Teste biochimice 

3. Examenul ecografic 

4. Examenul endoscopic, cu biopsie 

5. Măsurarea clearance-ului α1-antitripsine 

6. Dozarea α1-antitripsinei în fecale 
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Caseta 4. Examenul endoscopic în boala Waldmann 

Tabloul endoscopic: mucoasa roză sau roz-pală; desen vascular accentuat şi edem pînă la 

hemoragiere punctiformă; hiperplazie limfofoliculară; uneori: focare de hiperpigmentaţie sau pete 

albe opace;  lumenul intestinal poate conţine lichid grăsos.   

 

Caseta 5. Examenul histologic în boala Waldmann 

 în vilozităţile intestinale vasele limfatice sunt dilatate după tipul varicelor venoase (semn 

patognomonic); 

 la microscopia electronică, membrana bazală a celulelor endoteliului limfatic este  îngroşată; 

 în lumenul vaselor limfatice se vizualizează numeroşi lipofagi şi chilomicroni; 

 subseroasa intestinală are vase limfatice rupte; 

 datorită localizării şi implicării predilective a straturilor profunde, punerea în evidenţă a 

anomaliilor intestinale nu totdeauna reuşeşte. 

 

Caseta 6. Teste neinvazive în boala Waldmann 

 Măsurarea clearance-ului α1-antitripsinei  
- tehnică non-invazivă utilizată pe larg în pediatrie; 

- metoda de confirmare a diagnosticului; 

- se dozează anume α1-antitripsina, deoarece, spre deosebire de alte proteine plasmatice, aceasta 

nu este digerată şi nici absorbită în lumenul intestinal; 

- indicele variază mult de la un copil la altul, dar nu poate depăşi valoarea de 13 ml/zi. 

 Dozarea α1-antitripsinei în fecale  
- metodă mult mai simplă; 

- apreciază volumul zilnic al pierderilor intestinale de proteine; 

- valoarea fiziologică a acestui indice trebuie să constituie < 3,4mg/g mase fecale.  

- la punerea în evidenţă a unei pierderi proteice prin tranzitul intestinal se va ţine cont că în 

cazul unui pH < 3 digestia este slabă, iar în prezenţa unui proces inflamator sinteza poate 

creşte.   

Tabelul 2.  Examinări de laborator pentru stabilirea bolii Waldmann la copii 

Examinarea paraclinică Rezultatele scontate 

Testele biochimice - Proteina totală – ↓; 

- Albumina  – ↓;  

- Gamaglobuline – ↓;  

- ALAT, ASAT – N,↑;  

- Bilirubina – N, ↑ 

- Ca, P – N, ↓;  

- Fierul seric – N, ↓; 

- Colesterolul – N, ↓;  

- Ureea, creatinina – N, ↑; 

- Timpul de coagulare; 

- Fibrinogenul; 

- Protrombina; 

- Kaliul; 

- Natriul. 

Grupa sanguină , Rh 

Examenul sumar de sînge - Hemoglobina – ↓; 

- Leucocite – N, ↑, cu deviere spre stînga;  

- Eozinofile  – ↑; 

- Limfocite – ↓;    

- VSH  – ↑. 

Examenul coprologic - steatoree moderată, uneori intermitentă, care coboară coieficientul de 

absorbţie a grăsimilor aproximativ la 80% din totalul ingerat.    
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Examenul coproparazitologic - diagnostic difernţial. 

Teste imunologice - IgG - sub 2 g/l; 

- Ig A,  Ig M, Ig E totală– N, ↓; 

- proteina C-reactivă;  

- complexele imuno-circulante (CIC);   

- factorul reumoatoid. 

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. 

Hormonii - hormoni de creştere şi dezvoltare (somatotropina, LH, FSH); 

- hormoni tiroidieni (T3, T4, TSH). 

Tabelul 3. Alte examinări instrumentale efectuate pentru diagnosticul sindromului Waldmann la copii 

Examinarea 

paraclinică 
Rezultatele scontate 

Ecografia organelor 

 abdominale 
- pentru diagnosticul direct al maladiei nu este utilizată; 

- poate determina ascita încă în perioada intrauterină de dezvoltare, atunci cînd 

este vorba de formele congenitale ale limfangiectaziei intestinale, în special 

cele generalizate; 

- facilitează aprecierea tacticii de tratament; 

- diagnostic diferenţial şi aprecierea patologiilor concomitente. 

Ecografia rinichilor  

 
- diagnostic diferenţial al edemelor şi definitivarea cauzelor bolii. 

EchoCG - determinarea patologiei cardiace. 

Examenul 

radiologic cu 

bariu 

- pune în evidenţă îngroşarea pliurilor intestinale fără dilatarea lumenului 

intestinal; 

- diluarea substanţei baritate datorită limforagiei; 

- diagnostic diferenţial şi definitivarea cauzelor bolii. 

Tomografia 

computerizată 
- diagnostic diferenţial şi definitivarea cauzelor bolii. 

Rezonanţa 

magnetică 
- diagnostic diferenţial şi definitivarea cauzelor bolii. 

Paracenteza 

diagnostică 

- se efectuează în cazul ascitei; 

- determinarea caracterului revărsatului peritoneal, care în enteropatia exsudativă 

are aspect chilos. 

Limfografia 

- este necesară în caz de suspectare a malformaţiilor sistemului limfatic; 

- pune în evidenţă ectaziile şi hipoplaziile limfaticelor mezenteriale şi/sau 

retroperitoneale; 

- limfografia este informativă cînd se vizualizează refluxul direct al masei 

contrastante în ganglionii limfatici, lumenul intestinal, peritoneu etc.; 

- se prezintă utilă evaluarea vaselor limfatice şi în alte regiuni ale organismului 

(membre, ductul toracic, pleură, aşa-numitele limfangiectazii osoase). 

Utilizarea 

albuminei 

marcate   

- permite vizualiazarea în întregime a pasajului limfatic în toate vasele limfatice; 

- indică regiunile potenţiale de scurgere a limfei; 

- în pofida avantajului diagnostic al acestei metode, caracterul radioactiv al 

substanţei utilizate o limitează ca importanţă în pediatrie. 
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Endocapsula  - cea mai nouă achiziţie de diagnostic, pentru vizualizarea intestinului subţire; 

- metodă endoscopică neinvazivă. 

C.2.2.4. Diagnosticul diferenţial  

Caseta 7. Maladii pentru diferenţierea sindromului Waldmann la copii 

 malabsorbţie; dermatită atopică; hipoalbuminemia; hipogamaglobulinemie; arsuri chimice;  

arsuri electrice; arsuri termice; pericardită acută; boala Whipple; Kwashiorkor; boli de ficat, cu 

funcţie de sinteză compromisă; sindromul nefrotic; boala Crohn; infecţii cu Mycoplasma; 

salmoneloza; yersinia enterocolitica; tuberculoza intestinală; limfom intestinal. 

C.2.3. Tratamentul  

Caseta 8. Tipurile de tratament în boala Walldmann la copii 

 Tratament nemedicamentos; 

 Tratament medicamentos include tratamentul deficienţelor instalate (tratamentul anemiei vezi 

PCN „Anemia fierodeficitară la copil”). 

 

Caseta 9. Obiectivele tratamentului în boala Walldmann la copii 
Perioada de acutizare: 

1. Regim de pat. 

2. Regim alimentar hipolipidic: 

- trigliceride cu lanţ scurt şi mediu; 

- trigliceride cu lanţ < 10 g/zi. 

3. Suplinirea biologică a deficienţelor instalate. 

Perioada de acalmie: 

Regim alimentar hipolipidic, cu predominarea 

trigliceridelor cu lanţ scurt şi mediu. 

C.2.3.1. Tratamentul nemedicamentos 
Caseta 10. Obiectivele regimului igienodietetic 

 Regimul igieno-dietetic este strict limitat în trigliceride cu lanţ lung, care în caz de aport 

zilnic mai mic de 10g/zi, va diminua fluxul limfatic, evitînd hipertensia limfatică şi dilatarea 

cheliferilor cu denudarea şi ruperea lor.  

 De preferat sunt produsele ce conţin trigliceride cu lanţ mediu, care nu iau parte la formarea 

chilomicronilor dar se includ în circulaţia limfatică prin căile portale. 

 Acestor cerinţe corespund amestecurile „Nestle”.  

C.2.3.2. Tratamentul medicamentos  

Caseta 11. Administrarea Octreotidului în boala Walldmann la copil 

 Octreotid* 

Proprietăţi farmacologice: 

- octapeptidă sintetică, derivat al somatostatinei naturale, cu aceleaşi efecte, însă cu acţiune 

durabilă; 

- inhibă secreţia hormonului de creştere, a peptidelor şi serotoninei produse de sistemul 

gastro-entero-pancreatic. 

Forma de livrare: 

- soluţie injectabilă 0,05 % - 1ml; 0,1 % -1 ml în fiole. 

Doza: 

- 1 – 2 mg/kg corp/zi, per os; 

- doza maximă – 40-60 mg/zi. 

*Preparat medicamentos neînregistrat în RM 

 

Caseta 12. Tratamentul medicamentos 

Reechilibrarea biologică Glucocorticosteroizi 

 Albumină 5-10 % 
- 15 ml/kgc/zi. 

- volumul administrat trebuie 

individualizat; 

 Prednisolon 
- 1 – 2 mg/kgc/zi, per os; 

- doza maximă – 40-60 mg/zi. 

Schema de administrare: 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.md&sl=en&tl=ro&u=http://emedicine.medscape.com/article/180785-overview&usg=ALkJrhjdzEYZXersgjb46diGwDCCpUaECA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.md&sl=en&tl=ro&u=http://emedicine.medscape.com/article/911574-overview&usg=ALkJrhhzq8hVxqlPgcB7ERimMWDy6jvvLg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.md&sl=en&tl=ro&u=http://emedicine.medscape.com/article/166724-overview&usg=ALkJrhgQLns3a5NtZeWY3sxLTBc1dhy7vQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.md&sl=en&tl=ro&u=http://emedicine.medscape.com/article/136471-overview&usg=ALkJrhgkHPM4LEp-yh1cmVUIUPCtyY7T0w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.md&sl=en&tl=ro&u=http://emedicine.medscape.com/article/156951-overview&usg=ALkJrhjkHSdhMtN7326w3ieRWnJhzElLXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.md&sl=en&tl=ro&u=http://emedicine.medscape.com/article/244631-overview&usg=ALkJrhiDp6Pa-fveb8LqVzMnOmELyHr7-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.md&sl=en&tl=ro&u=http://emedicine.medscape.com/article/223609-overview&usg=ALkJrhhJPE7Bpxu6h2f2scg-LNjql6EzSA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.md&sl=en&tl=ro&u=http://emedicine.medscape.com/article/228174-overview&usg=ALkJrhgwiEQZF_aZsT6N9VoPa5IKWmzcEQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.md&sl=en&tl=ro&u=http://emedicine.medscape.com/article/232343-overview&usg=ALkJrhhcpYQfnhUNIs_ec_85L_4j6CkoYg
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- doza iniţială pentru tratamentul 

hipovolemiei acute:12-20 ml/zi (0,6-1,0 

g/zi), prizele pot fi repetate la 15-30 

minute, dacă prima n-a atins efectul 

scontat. 

- hipoproteinemie fără edeme:2 g/kgc/zi. 

- în hipoproteinemiile cronice preferabilă 

este administrarea Albuminei 25 %. 

 

 Plasmă:15 ml/kgc/zi. 

 

 Infesol 40, 100 

- volumul administrat trebuie individualizat; 

- 1,5-2,5 g aminoacizi/kgc/zi; 

- doza maximă: 60 ml/kgc/zi. 

 doza zilnică se împarte în 3 prize: 

 ora 8.00 - ½ din doza zilnică; 

 ora 12.00 - ¼ din doza zilnică; 

 ora 14.00 - 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. 

Fermenţi pancreatici 

 Pancreatină (Pangrol
® 

10000, 25000) 

- sugari: 2000-4000PhEurU lipază/120 ml de 

amestec lactat  

- copii < 4 ani: 1000-2000 PhEurU 

lipază/kgc/priză alimentară 

- copii > 4 ani: 500-2000PhEurU 

lipază/kgc/priză alimentară 

Antiflatulente Probiotice 

 Simeticona (Bobotic) 
- copii 28 zile-2 ani: 8 pic. (20 mg), 4 prize; 

- 2-6 ani: 14 pic. (35 mg), 4 prize; 

- > 6 ani: 16 pic. (40 mg), 4 prize. 

 Bifi-form 

- 2 -6 luni: 0,5 caps., 2 prize;  

- > 6 luni: 1 caps, 2 prize; 

- 2-3 ani – 1 caps, 2 prize. 

Terapia antibacteriană Tratamentul deficienţelor minerale 

 Nifuroxazid (Enterofuril) 
- 15-20 mg/kgc/zi, 2 prize, per os, 7 zile. 

 Calciu glicerofoasfat 
- 50-200 mg, per os, 2-3 prize 

Suplinirea deficienţelor vitaminice 

 Retinol (Vitamina A) 

- copii până la 3 ani – 600 µg (2000 UI)  

- 4-8 ani – 900 µg (3000 UI)  

- 9-13 ani – 1700 µg (5665 UI)  

- 14-18 ani – 2800 µg (9335 UI)  

 Ergocalceferol (Vitamina D) 

- rahitism uşor: 2000-3000 UI/zi, per os, 30 zile. 

- rahitism moderat: 3000-4000 UI/zi, per os, 35-

40 zile. 

- rahitism sever: 4000-5000 UI /zi, per os, 40-45 

zile. 

 Tocoferol (Vitamina E) 

- 800-3600 UI/kgc/zi, per os, 2 prize. 
 Fitomenadiona (Vitamina K) 

- peroral: 2,5-5 mg/zi; 

- parenteral: 1-2 mg/zi. 

 Magne B6 

- copii >1 an (>10kg): 1-4 fiole/zi, per os, în 

2 - 3 prize, administrate în timpul mesei; 

conţinutul fiolei se diluează într-o jumătate 

de pahar cu apă. 

- copii >6 ani: 100-250mg, per os,  2-3 prize. 

 

 Acid folic 

- 1-5 mg, per os, în 3 prize, 20-30 zile. 

Diuretice  

 Furosemid 

- 1-2mg/kgc/zi, per os, i/v, 2 prize. 
 Spironolactonă 

- 1-3mg/kgc/zi, per os, 2-3 prize. 

 

Caseta 13. Tratamentul chirurgical în boala Walldmann 

 se discută în formele severe, cînd regimul dietetic şi tratamentul simptomatic nu reuşesc să 

acopere necesităţile terapeutice; 

 acest procedeu este excepţional ca gest curativ şi revine în special situaţiilor, cînd ectaziile 

limfatice ţin de un sector limitat, care în prealabil a fost bine precizat prin tehnici imagistice; 

 intervenţia în aceste situaţii are gest paliativ prin anastomoza limfo-venoasă sau derivare 

peritoneovenoasă.  
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Caseta 14. Criteriile de spitalizare a copiilor cu boala Walldmann 

 confirmarea sau infirmarea diagnosticului de boala Walldmann; 

 prezenţa complicaţiilor; 

 efectuarea investigaţiilor invazive; 

 tratament chirurgical. 

 

Caseta 15. Criteriile de externare a copiilor cu boala Walldmann 

 ameliorarea stării generale; 

 normalizarea indicilor biochimici a proteinei generale; 

 excluderea complicaţiilor; 

 răspuns la tratamentul medicamentos. 

C.2.4. Supravegherea 
Caseta 16. Supravegherea pacienţilor cu boala Walldmann 

 Se vor respecta următoarele recomandări: 

- Respectarea regimului igienodietetic; 

- Evaluarea proteinei generale în dinamică, 1 dată/lună. 

 1 an după stabilirea diagnosticului: 1 dată la 6 luni; 

 ulterior: 1 dată în an; 

 la necesitate mai frecvent. 

 Perioada de supraveghere va dura toată viaţa.  

C.2.5. Complicaţiile 
Caseta 17. Complicaţiile în boala Walldmann la copii 

 diaree recurentă; retard ponderal, pînă la caşexie; revărsate (pleurale, pericardice, peritoniale); 

implicări infecţioase (septicemie); limfosarcom, după o evoluţie de durată. 

D. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA 

PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 

 
 
 
 
 
D.1. Secţia 
consultativă 
pentru copii şi 
secţia 
gastroenterologie 
IMSP IMşiC 

Personal: 

 medic gastroenterolog pediatru certificat; 

 medic pediatru certificat; 

 medic de laborator; 

 medic imagist; 

 asistente medicale; 

 acces la consultaţiile calificate: dietolog,  genetic, nefrolog, cardiolog, 

pulmonolog, alergolog. 

Dispozitive medicale: 

 cîntar pentru sugari; 

 cîntar pentru copii mari; 

 panglica-centimetru; 

 fonendoscop;  

 laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei, teste biochimice 

(proteina totală, albumina, gamaglobuline, ASAT, ALAT, bilirubina şi fracţiile 

ei), fierul seric, Ca, P, K, Na, CIC; 

 teste neinvazive (determinarea clearance-ului α1-antitripsinei, dozarea α1-

antitripsinei în fecale); 

 fibrogastroscop;   

 cabinet radiologic; 

 laborator imunologic; 

 serviciul morfologic cu citologie. 

Medicamente: 

 reechilibrarea biologică (Albumină); 

 glucocorticosteroizi (Prednisolon); 
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 diuretice (Furosemid, Spironolactonă); 

 tratamentul proceselor de digestie (Pangrol
®
); 

 tratamentul creşterii excesive a  microflorei condiţionat patogene (Bifiform) 

 antibacteriene (Enterofuril); 

 suplinirea deficienţelor vitaminice (vitamina A, D, E, K) şi minerale (Calciu). 

E. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLIMENTĂRII PROTOCOLULUI 

No Scopul Scopul Metoda de calculare a indicatorului 

Numărătorul Numitorul 

1. Depistarea 

precoce a 

pacienţilor cu 

boala Waldmann 

1.1. Ponderea  

pacienţilor cu 

diagnosticul stabilit de 

boala Waldmann în 

prima  lună de la 

apariţia semnelor 

clinice 

Numărul pacienţilor cu 

diagnosticul stabilit de 

boala Waldmann în 

prima  lună de la 

apariţia semnelor 

clinice, pe parcursul 

unui an x 100 

Numărul total de pacienţi cu 

diagnosticul de boala 

Waldmann, care s-au aflat la 

tratament de staţionar în 

secţia gastroenterologie, pe 

parcursul ultimului an. 

2. Ameliorarea 

calităţii examinării 

şi tratamentului 

pacienţilor cu 

boala Waldmann 

2.1. Ponderea 

pacienţilor cu 

diagnosticul de , boala 

Waldmann cărora li sa 

efectuat  examenul 

clinic şi paraclinic şi 

tratamentul obligatoriu 

conform 

recomandărilor 

protocolului clinic 

instituţional  „Boala 

Waldmann la copil”  

Numărul pacienţilor cu 

diagnosticul de boala 

Waldmann cărora li sa 

efectuat examenul 

clinic, paraclinic 

obligatoriu conform 

recomandărilor 

protocolului clinic 

instituţional „Boala 

Waldmann la copil”, pe 

parcursul ultimului an x 

100 

Numărul total de pacienţi cu 

boala Waldmann, 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 boala Waldmann. 

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

Waldmann conform indicaţiilor 

Indicaţii (criterii)  

de transfer 

 

Transferul (destinaţia) 
 

Persoanele de contact 

Complicaţiile boala Waldmann 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  

Agravarea stării pacientului cu 
boala Waldmann 

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 boala Waldmann 

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 

  

 
Sindrom genetic Centrul genetic Şef secţie: Mihai Strătilă 

Nr.telefon:56-27-46; 6-46, 4-50 

 Prezenţa manifestărilor 

respiratorii 

Secţia pulmonologie Şef secţie: E. Păpădie 

Nr.telefon: 55-96-45; 4-41, 4-44 

Prezenţa manifestărilor 

cardiovasculare 

Secţia cardiologie Şef secţie: I. Palii 

Nr.telefon: 52-35-58; 4-18, 4-19 

Prezenţa manifestărilor 

nefrourinare 

Secţia nefrologie Şef secţie: V. Rotaru 

Nr.telefon: 52-35-58; 3-20, 3-39 
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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/agrava-rea stării, 

parvenite la pacientul cu boala Waldmann. 

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 consultant 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 consultant din instituţia competentă externă pentru 

determinarea tacticii ulterioare de tratament sau transfer în altă instituţie, la necesitate. 

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 

IMşiC. 

2. Cerinţele fata 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 IMşiC. 

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.  

 

Anexa 1. Ghidul pacientului cu boala Waldmann 

 Boala Waldmann este o boală ce afectează local sau difuz vasele limfatice intestinale, cu 

pierderea proteinelor. Această maladie a fost descrisă pentru prima dată de savantul Waldmann, în 

1961. 
Cum se manifestă boala Waldmann ? 

 Debutul este evident, de obicei, de la nou-născut, însă vîrsta medie de stabilire a diagnosticului 

este de 3 ani. 

 Manifestările clinice sunt dominate de duetul clinic: diaree, cu scaun grăsos; edeme; dureri 

abdominale însoţite de greţuri şi vomă; meteorismul sau distensia abdominală. 

Cum se stabileşte diagnosticul de boala Waldmann? 
Anamneza: este necesar să expuneţi medicului evoluţia bolii. 

 Prezenţa diareei: frecvenţa scaunului, consistenţa. 
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 Edemele sau numite frecvent de mămici ca „umflături” au importanţă majoră în stabilirea 

diagnosticului. 

 Caracterul, intensitatea, timpul apariţiei, localizarea durerilor. 

 Ce măsuri aţi efectuat pentru ameliorarea stării copilului. 

 Ce medicamente aţi primit. 

 Dacă mai există cineva în familie cu această patologie. 

Examenul clinic: medicul va examina copilul şi va stabili planul de investigaţii necesar. 

Deşi investigaţiile medicale mereu au fost un stres psiho-emoţional pentru bolnavi şi în special 

pentru copii, este necesar de ale efectua pentru a stabili diagnosticul cu precizie şi tratamentul 

corespunzător. Medicul va indica: analiza generală a sîngelui, sumarul urinei, proteina generlă, 

bilirubina, ALAT, ASAT, amilaza, etc.. 

Examenul ecografic nu este o investigaţie dureroasă, însă va pune în evidenţă date preţioase: 

prezenţa lichidului liber în burtică; patologiile concomitente, oferind posibilitatea efectuarii 

diagnosticului diferenţial. 

Endoscopia digestivă superioară va permite vizualizarea mucoasei esofagiene, a stomacului şi a 

porţiunii iniţiale a intestinului subţire (duoden) cu ajutorul unui instrument subtire, flexibil ce are o 

cameră de luat vederi în capăt, numit endoscop. Cum am menţionat anterior, enteropatia exudativă 

secundară are la bază numeroase şi posibile patologii, deaceea copilul trebuie examinat foarte 

minuţios din partea tuturor sistemelor. În afară de multiple investigaţii copilul va fi consultat, la 

necesitate, şi de alţi specialişti, decît gastroenterolog, şi anume: genetic, nefrolog, cardiolog şi alţii. 

Tratamentul bolii Waldmann. Cu ce putem să ne ajutăm copii? 

Tratamentul copiilor cu boala Waldmann, în primul rînd, prevede schimbarea stilului de viaţă a 

copilului, care prevede respectarea unor norme igienodietetice şi tratament medicamentos conform 

recomandărilor medicului. 

Ce mănîncă şi cum mănîncă copii cu boala Waldmann? 

Mesele trebuie fracţionate în 4-5 prize/zi. 

 strict limitataţi trigliceridele cu lanţ lung, adică produsele alimentare bogate în lipide de origine 

animală, care necisită a fi limitate în general din raţia alimentară a copilului. 

 De preferat sunt produsele ce conţin trigliceride cu lanţ mediu, acestea se conţin: uleiul de 

floarea soarelui, uleiul de masline, de cocos. 

 Raţia zilnică necesită îmbogăţire cu vitamine liposolubile, ele necesită o majorare cu 

aproximativ 4g/kg/zi, adică: vitamina A, E, D, K  

 Vitamina E numită şi „vitamina sănătăţii” este un antioxidant esenţial, un protector al 

organismului, reglînd sistemul imun al copilului. 

Chiar dacă toleranţa faţă de lipide pe parcurs se poate restabili, aceşti copii toată viaţa trebuie să 

respecte un regim alimentar limitat în lipide, în special trigliceride cu lanţ lung. 
Tratament medicamentos: glucocorticosteroizi (Prednisolon); vitamine A, D, E, K; minerale: Ca; 

fermenţi (Pancreatină) etc. 

Succese!!! 
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