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AMP  Asistenţa medicală primară 
AŞ RM  Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 
CT  Tomografia computerizată 
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TI  Terapia intensivă 
TPA  Antigenul peptidic tisular 
TTPA  Timpul tromboplastina activată 
USG  Ultrasonografie 
USMF  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 

 
PREFAŢĂ  

Protocolul clinic instituţional „Formaţiunile tumorale ale anexelor uterine la copil” a fost 
elaborat de un grup de colaboratori ştiinţifici sub conducerea D-nei Eva Gudumac, doctor habilitat în 
ştiinţe medicale, profesor universitar, Academician al AŞ RM, Om Emerit, şef catedra Chirurgie, 
Ortopedie şi Anesteziologie pediatrică al  USMF  „Nicolae Testemiţanu”, Centrul Naţional 
Ştiinţifico-practic Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu”. 

Protocolul a fost discutat şi aprobat la şedinţa catedrei de Chirurgie, Ortopedie şi Anesteozologie 
Pediatrică USMF „Nicolae Testemiţanu”, şef catedră, d.h.m, profesor universitar, academician AŞM, 
Eva Gudumac şi la şedinţa grupului de lucru pentru elaborarea şi implimentarea protocoalelor clinice 
Consiliul Calităţii din cadru IMşiC, preşedinte Mihai Rotaru. 
A. PARTEA INTRODUCTIVĂ  
A.1. Diagnosticul   
Exemple de diagnostic clinic:  
1. Chist ovarian torsionat pe dreapta. 
2. Tumoare a ovarului drept. 
3. Chist paraovarian pe stînga. 
A.2. Codul bolii (CIM 10)  
D27 Formaţiuni benigne ovariene 
D 28.2 Formaţiuni benigne ale trompei uterine şi ale aparatului ligamentar 
D 39 Formaţiuni ovariene de tip nedeterminat 
C56 Formaţiuni maligne ovariene 
C57.4 Formaţiuni maligne ovariene nedeterminate 
A.3. Utilizatorii: IMSP IMşiC 
 Secţia chirurgia toraco-abdomenală, 
 Secţia chirurgie urgentă, 
 Secţia chirurgie septică, 
 Secţia reanimare şi terapie intensivă, IMSP IMşiC (reanimatologi), 
 Secţia internare (chirurg-pediatru), 
 Secţia consultativă pentru copii, IMSP IMşiC,  
 Laboratorul clinic, 
 Laboratorul bacteriologic, 
 Secţia radiologie, 
 Secţie endoscopie, 
 Secţia diagnostic funcţional, 
 Secţia anesteziologie, 
 Farmacia spitalului, 
 Secţia patomorfologie, 
 Secţia consultativă copii. 
Notă: Protocolul la necesitate poate fi utilizat şi de alţi specialişti.  
A.4. Scopurile protocolului  
1. Ameliorarea diagnosticului precoce a FTU la copil. 
2.  Ameliorarea calităţii examinărilor clinice, paraclinice şi a tratamentului copiilor cu FTU. 



 

3. Îmbunătăţirea diagnosticului şi acordarea asistenţei medicale necesare la etapa primară spitalicească 
copiilor cu FTU. 

4. Crearea condiţiilor favorabile şi argumentarea internării copiilor cu FTU în secţia chirurgie toraco-
abdomenală, chirurgia de urgenţă, chirurgia septică sau renimare, TI cu profilaxia complicaţiilor 
psihologice. 

5. Ameliorarea calităţii tratamentului chirurgical copiilor cu FTU. 
6. Reducerea maximală a complicaţiilor precoce şi tardive posttratament copiilor cu FTU. 
7.  Ameliorarea rezultatelor imediate şi la distanţă ale tratamentului chirurgical la bolnavii cu FTU. 
A.5. Data elaborării protocolului: 2013 
A.6. Data următoarei revizuiri: 2015  
A.7. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi ale persoanelor care au participat la 
elaborarea protocolului  

 
A.8. Definiţiile folosite în document 

Copil – persoană cu vîrsta egală sau mai mică de 18 ani. 
Formaţiuni tumorale ale anexelor uterine – formaţiuni care provin din ovare, trompele uterine şi 

aparatul ligamentar. 
Tumorile ovariene – formaţiuni voluminoase care cresc din ţesutul ovarian şi se formează prin 

proliferarea elementelor celulare ale ovarului. 
Tumoră falsă sau chisturi ovariene – formaţiuni care se dezvoltă prin retenţia lichidului în 

cavitatea foliculului, corpului luteic, anexei supraovariene, etc.  
Recomandabil – nu poartă caracter obligatoriu, decizia fiind luată de medic pentru fiecare caz 

individual. 
A.9. Informaţia epidemiologică  

Tumorile şi chisturile ovariene constituie 40% din toate formaţiunile solide ale cavităţii abdomenale 
şi ocupă locul II după tumorile hepatice. Pentru copii este caracteristic o legătură dintre procesul 
tumoral şi anomaliile congenitale sau dezvoltarea tumorilor din elementele embrionale nediferenţiate  
în care s-au păstrat capabilitatea potenţială spre creştere. Tumorile ovariene sunt formaţiuni de volum, 
care cresc din ţesut ovarian. Formaţiunile tumorale sau tumoarea falsă, chisturi ovariene sunt 
formaţiuni care nu sunt neoplasme adevărate şi care sunt formate prin acumularea (retenţia) a 
lichidului în cavitate. Cel puţin o 1/3 din toate formaţiunele ovariene sunt reprezintate de către chisturi 
retenţiale. Tumorile organelor genitale la fete sunt prezente în cca 1% din toate tumorile. Formaţiunile 
benigne se înregistreză de 5 ori mai des decît cele maligne. Riscul dezvoltării neoplazmelor maligne la 
copii mici este mai înaltă, dăcît la adolescenţi. Pentru tumori la copii sunt caracteristice două picuri ale 
morbidităţii: între 4 şi 6 ani pe fondalul formării rapide a sistemului imun şi între 10 şi 14 ani – în 
timpul formării sistemului endocrin. Frecvenţa tumorilor şi formaţiunilor tumorale ale ovarelor în 
structura morbidităţii ginecologice a copiilor şi adolescenţilor, după datele diferitor  autori, constituie 
de la 1% până la 4,6%. Astfel, tumorile şi formaţiunile tumorale ale organelor genitale la copii ocupă 
după frecvenţa locul 4, după tumorile SNC, sistemului osos şi rinichi. Mai frecvent se depistează 
FTAU 40-50%. Ele sunt observate în special la copii sub 6 ani, precum şi în pubertate, şi în ciuda 
faptul că frecvenţa lor este mai mică decât la femeile adulte, manifestările clinice ale lor  sunt mai 
minore, iar rata mortalităţii este mai mare. Tumorile de toate tipurile la fete au o creştere mai rapidă 
decât la femei. Cele mai multe dintre formaţiunile voluminoase care apare în perioada copilăriei, au 
originea germinală sau foliculară. În timpul pubertăţii, fiecare a treia tumoare a ovarelor este 
reprezentat de o formaţiune tumorală (chisturi foliculare, chisturi paraovariane şi chisturi de corp 
lutein) şi tumori germinale. Dintre tumorile maligne ale organelor genitale la fete cele mai frecvente 
sunt cele ovariene (86%). Dintre tumorile ovariene cele mai des întîlnite sunt cele germinogene (82%), 

Numele Funcţia deţinută 
Eva Gudumac  Doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Academician al AŞ 

RM, Om Emerit, şef catedra Chirurgie, Ortopedie şi Anesteziologie 
pediatrică al  USMF  „Nicolae Testemiţanu”, Centrul Naţional Ştiinţifico-
Practic Chirurgie Pediatrică „Academician Natalia Gheorghiu” 

Irina Livşiţ  Medic ordinator, chirurg-pediatru, doctorand 
Vladimir Radilov         Şef secţie chirurgia toraco-abdomenală, conferenţiar universitar, Catedra 

Chirurgie, Ortopedie şi Anesteozologie Pediatrică, USMF „N. Testemiţanu”  
Larisa Boiştean  Şef secţie chirurgia septică 
Mihai Seu Şef secţie chirurgia urgentă 
Tatiana Pasicovschi Şef secţie reanimare, TI, toxicologie, metode extracorporale de detoxificare a 

sîngelui 



 

 rareori ale stromei germinale (9%). Ovarul drept este afectat în 1,5-3 ori mai des decît ovarul stîng, aşa 
cum ovarul drept prevaliază asupra celui stîng în contextul anatomic şi funcţional.  
A.10. Patogeneză 
Mecanismul dezvoltării neoplasmelor ovariene (В.Ф. Коколин) 
1.  Micşorarea  funcţiei ovarelor, însoţită cu hipoestrogenemie. 
2. Hipergonadotropinemie compensatorie, micşorarea funcţiei glandei pineale şi tiroidiene. 
3. Hiperplazia difuză, apoi locală, proliferarea elementelor celulare ale ovarelor, ca rezultat cu 

formarea tumorilor false sau adevărate. 

B. PARTEA GENERALĂ 

Nivelul de staţionar (IMSP IMşiC) 
Descriere 
(măsuri) 

Motive 
(repere) 

Paşii 
(modalităţi şi condiţii de realizare) 

Protecţia 
personalului 

Protejarea de contactul cu 
lichidele biologice, de 
expunerea la  agenţii 
infecţioşi şi toxici în 
timpul examenului clinic 
al pacientului. 

Obligatoriu: 
 Protecţia personalului prin utilizarea articolelor de 

protecţie  (mănuşi, mască, halate etc). 

1. Spitalizarea Vor fi spitalizaţi copiii 
care prezintă cel puţin un 
criteriu de formaţiune 
tumorală. 

 

Obligatoriu: 
 Pacienţii cu  FTAU se vor spitaliza în secţia 

specializată de chirurgie toraco-abdomenală, 
chirurgia urgentă  sau chirurgia septică  a IMşiC.  

  În secţiile de reanimare şi terapie intensivă se vor 
spitaliza copii cu  FTAU în stare foarte gravă, cu 
dereglări organice şi schimbări în analizele speciale  
şi postoperator, dacă  au suportat intervenţie 
chirurgicală.  

2. Diagnosticul 

2.1. Confirmarea 
diagnosticului de 
FTAU 

Diagnosticarea precoce  a  
FTAU permite iniţierea cît 
mai optimală a 
tratamentului adecvat şi 
reducerea ratei 
complicaţiilor. 

Obligatoriu: 
 Colectarea anamnezei 
 Examenul clinic general şi local  
 Examenul imagistic 
 Examenul de laborator 
 Diagnosticul diferenţial 
 Evaluarea riscului complicaţiilor  
Recomandabil: 
 Consultul altor specialişti (anesteziolog, cardiolog, 

urolog etc.) 
3. Tratamentul 
3.1. Tratamentul 
chirurgical 

Tratarea  FTAU prin 
metode chirurgicale  

Obligatoriu: 
 Aprecierea tehnicii de tratament (indicaţiile pentru 

tratamentul chirurgical) (caseta 10) 
 Pregătirea preoperatorie (caseta 15) 
 Intervenţia chirurgicală sub anestezie orotraheală  
  Conduita postoperatorie (caseta 15) 

4. Externarea,  
tratament 
continuu şi 
supraveghere 

 Extrasul obligatoriu va conţine: 
 Diagnosticul difinitiv cu confirmarea 

patomorfologică. 
 Rezultatele investigaţiilor efectuate. 
 Descrierea detaliată a tratamentului efectuat. 
 Recomandările explicite pentru pacient şi părinţi. 
 Recomandările pentru medicul de familie (caseta16) 
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C. 1. ALGORITMI DE CONDUITĂ 

C.1.1. Algoritmul de diagnostic şi tratament 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinica  

Anamneza  

Suspecţie la o formaţiune a anexelor uterine 

Examenare  

fizică 

de laborator 

imagistic  

Confirmarea diagnozei 

Conservator în 

chisturile retenţiale 

<3 luni 

Chirurgical  

 Analiza generală a sîngelui 

 Indicii coagulogramei  

 Grupa sangvină şi Rh-factor 

 Teste biochimice 

 Analiza sîngelui la HIV/SIDA 

 Reacţia Wassermann 

 Analiza sumară de urină 

 Examene citobacteriologice  

 Markerii tumorali 

 USG  organelor pelviane 

 USG  organelor abdomenale 

 ECG 

 TC organelor pelviane şi abdomenale  

  Urografie  excretorie 

 Ro"-grafia organelor abdomenale  

 RMN 

 Irigoscopie 

 Cistoscopie 

 Angiografie pelviană 

 Ro"-grafia cutiei tiracice 

 TC creerului 

Tratament  

Consultaţia oncopediatrului 

Tratament specific Supraveghere  
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C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR 

C.2.1. Clasificarea 
Caseta 1. Clasificarea tumorilor 
Tipurile tumorilor ovariene 

I. chisturi de retenţie; 
II. tumori benigne; 

III. tumori maligne. 
Clasificarea conform gradului de diferenţiere 

Gx – nu s-a putut stabili 
GB – tumori border-line („de graniţă”) 
G1 – tumori bine diferenţiate 
G2 – tumori moderat diferenţiate 
G3-4 – tumori slab diferenţiate sau nediferenţiate 

Tabelul 1. Clasificarea TNM şi FIGO ediţia a 7-a, 2010 

TNM FIGO Particularităţi 
Tx  Tumoarea primară nu poate fi determinată 

T0  Tumoarea primră nu poate fi evidenţiată 

T1 I Tumoare limitată la ovar 
T1a 

 
IA 

 
Tumoare limitată la un singur ovar, capsula intactă, fără manifestarea tumorei la 
suprafaţa ovarului, fără depistarea celulelor maligne în lichidul abdomenal 

T1b IB Tumoare limitată la ambele ovare, capsula intactă, fără manifestarea tumorei la 
suprafaţa ovarului, fără depistarea celulelor maligne în lichidul abdomenal 

T1c 
 

IC 
 

Tumoare limitată la unul sau ambele ovare, prezintă ruptură de capsulă cu extindere pe 
suprafaţa ovarului sau cu depistarea celulelor maligne în lichidul abdomenal 

T2 II Tumoarea implică unul sau ambele ovare cu extindere pelviană 

T2a IIA 
 

Cu extindere sau implicarea uterului şi/sau trompei (trompelor) uterine, fără depistarea 
celulelor maligne în lichidul peritoneal 

T2b 
 

IIB 
 

Cu extindere către alte organe pelviene, dar fără depistarea celulelor maligne în lichidul 
peritoneal 

T2c IIC Cu extindere pelviană (2a sau 2b), cu depistarea celulelor maligne în lichidul peritoneal 

T3 III Tumoarea implică unul sau ambele ovare cu metastazare pelviană, confirmate 
microscopic, înafară pelvisului 

T3a IIIA Metastaze pelviene microscopice în afară pelvisului (macroscopic tumora nu se 
evidenţiază) 

T3b IIIB Metastaze pelviene macroscopice în afară pelvisului, cu dimensiunea < 2 cm 

T3c IIIC Metastaze pelviene macroscopice în afară pelvisului, cu dimensiunea > 2 cm sau în 
ganglioni limfatici regionali 

Ganglionii limfatici regionali Metastaze la distanţă 
Nx – metastazele regionale nu pot fi apreciate 
N0 – nu sunt metastaze regionale 
N1 – sunt depistate metastaze regionale 

M0 – nu sunt metastaze la distanţa 
M1 – prezinte metastaze la distanţa 

 
Tabelul 2. Gruparea pe stadii 
Stadiul I T1 N0 M0 Stadiul IIC T2c N0 M0 
Stadiul IA T1a N0 M0 Stadiul III T3 N0 M0 
Stadiul IB T1b N0 M0 Stadiul IIIA T3a N0 M0 
Stadiul IC T1c N0 M0 Stadiul IIIB T3b N0 M0 
Stadiul II T2 N0 M0 Stadiul  IIIC T3c / orice T N1 M0 
Stadiul IIA T2a N0 M0 Stadiul IV orice T orice N M1 
Stadiul IIB T2b N0 M0     
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Caseta 2. Clasificarea histologică a tumorilor ovariene (Jeneva, 1999)  

I. tumori epitelio-stromale ale suprafeţei 
a. tumori seroase (benigne, border-line („de graniţă”), maligne) 
b. tumori mucinoase (benigne, border-line („de graniţă”), maligne) 
c. tumori endometrioide (benigne, border-line („de graniţă”) maligne, maligne, epitelio-

stromale şi stromale endometrioide) 
d. tumori mezonefroide (benigne, border-line („de graniţă”) maligne, maligne) 
e. tumori din celule plate 
f. tumori epiteliale mixte 
g. carcinom nediferenţiat 

II. tumori stromale 
III. tumori germinogene 

a. disgerminom 
b. tumor vitelin 
c. carcinom embrional 
d. poliembrinom 
e. horiocarcinom 
f. teratom 

1. imatur 
2. matur (solid, chistic, fetimorf) 
3. monodermal 

g. tumoare germinogenă combinată 
IV. gonadoblastom 
V. tumori mixte din celule germinogene 

şi celulele stromei de tip 
negonadoblastic 

VI. tumori ale reţelei ovariene 
a. adenom, cistadenom 
b. adenocarcinom 

VII. tumori mezoteliale 
a. adenomatoid 
b. mezoteliom 

VIII. tumori de geneză neclară şi tumori mixte 
a. tumori din celule mici 
b. carcinom hepatoid 
c. mixom 
d. alte 

IX. boala trofoblastică de gestaţie 
X. tumori din ţesuturi moi, necaracteristice 

pentru ovar 
XI. leucoză şi limfoame maligne 
XII. tumori neclasificate 
XIII. formaţiuni pseudotumorale 

a. chist folicular solitar 
b. chisturi foliculare multiple (polichistoză 

ovariană, ovare sclerochistice) 
c. chist vitelin 
d. hiperplazia stromală 
e. chist germinal 
f. edem ovarian masiv 
g. fibromatoză 
h. chist paraovarian 
i. endometrioză 
j. proces inflamator 
k. chist simplu 

C.2.2. Factorii de risc  
Caseta 3. Factorii de risc 
 administrarea de către mamă a preparatelor hormonale înainte şi pe parcursul sarcinii 
 toxicoză tardivă a gravidei  
 tumori ovariene la mamă 
 grupa de sînge O(I) sau A(II) 
 lipsa sau apariţia tardivă a menarhei, ciclul menstrual mai scurt de 24 zile, dereglări de ciclul 

menstrual 
 proces inflamator ale organelor genitale 
 dereglări hormonale 
 avort cu complicaţii 
 proceduri diagnostice sau curative intrauterine 
 factorul ereditar 
 sindrom algic abdomenal recidivant 
 stres cronic 

C.2.3. Conduita pacientului  
C.2.3.1. Anamneza 

Caseta 4. Recomandări pentru culegerea anamnezei 
 Debutul bolii 
 Semnele şi simptomele: 

 localizarea, iradierea, intensitatea, caracterul  durerei 
 prezenţa vomei, caracterul ei  
 diareea poate dezvolta  torsia piciorului tumorii (apendicită, colită etc) 
 Durata şi evoluţia semnelor şi simptomelor 
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 Tratamentul precedent 
 Maladiile suferite 
  Date despre viaţa sexuală 
 Factorii  de risc 

 

Caseta 5. Anamneza 
 dereglări urologice (polachiurie, dizurie) 
 dereglări de defecaţie 
 dereglări ale ciclului menstrual 
 procese inflamatorii ale organelor genitale 
 dereglări hormonale 
 intervenţii chirurgicale suportate pe abdomen 

C.2.3.2. Tabloul clinic  
Caseta 6. Tabloul clinic 
FTAU sunt afecţiuni cu evoluţie lentă sau chiar asimptomatică. Manifestările clinice apar în stadiile 
tardive, la atingerea volumului mare a formaţiunii, la apariţia complicaţiilor. 
 durere de caracter şi intensitate diversă, ca rezultat a dereglărilor circulaţiei sangvine a ovarului, 

compresiea organelor învecinate, creşterea rapidă a formaţiunei 
 dereglări ale ciclului menstrual (amenoreea, menstre neregulate, hemoragii uterine) 
 eliminări ciclice din vagin la copii în perioada prepubertară 
 virilizarea şi întărirea glasului 
 dereglări de micţiune (polachiurie, disurie, piurie, micţiune spontană prin picături, micţiuni 

involuntare, dereglări de volum) 
 modificări ale tranzitului intestinal (coprostază sau chiar ocluzie intestinală) 
 mărirea şi asimetria abdomenului în etajul inferior 
 scăderea în greutate, greţuri, pierderea apetitului 
 formaţiune palpabilă intraabdomenală 

C. 2.3.3. Examenul fizic 
Caseta 7. Examenul fizic 
 tipul constituţional (statura, lăţimea umerilor şi a bazinului) 
 sindrom viril 
 gradul dezvoltării ţesutului subcutanat 
 caracterul pilozităţii 
 starea ganglionilor limfatici periferici 
 forma abdomenului 
 circumferinţa abdomenului la nivelul ombilicului 
 palpaţia abdomenului – formaţiuni patologice, mărimea, consistenţa, conturul  şi mobilitatea ei 
 tuşeul rectal pentru aprecierea stării spaţiului Duglas şi prezenţa formaţiunii patologice 
 examen rectoabdomenal bilateral (ovar mărit, formaţiuni în proiecţia anexelor uterine) 

C.2.3.4. Investigaţiile paraclinice  
Tabelul 3. Investigaţiile paraclinice la pacienţii cu tumoare primară malignă a ficatului 

Investigaţiile paraclinice Staţionar 
Analiza sumară a urinei  O 
Analiza sumară de sînge O 
Indicii coagulogramei (timpul de coagulare, protrombină, fibrinogenă, TTPA) O 
Grupa sangvină şi Rh-factor O 
Teste biochimice: proteina totală, ureea, creatinină, 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 
Examene citobacteriologice   
Markerii tumorali:  
- markerii antigenici: α-fetoproteina, CA 125, CEA, TPA,  gonadotropina β-corionică  
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- markerii enzimatici: fosfataza alcalină, LDG 
- markerii hormonali: HCG, testosteronul, estradiol 
Examenul histopatologic   
USG  organelor pelviene şi a organelor abdomenale  
Radiografia cutiei toracice O 
EGDS O 
ECG O 
Tomografia computerizată a organelor pelviane şi abdomenale O 
La necesitate: urografie  excretorie, Ro"-grafia organelor abdomenale şi a cutiei toracice, 
RMN, TC, irigoscopie, colonoscopie, cistoscopie, angiografie pelviană, laparoscopia 
diagnostică. 

R 

O – obligatoriu; R – recomandabil. 

Tabelul 4. Investigaţiile paraclinice la pacienţii cu tumoare primară malignă a ficatului 

Investigaţie Avantaje 

USG   determină dimensiunile ovarului şi a formaţiunei tumorale, structura, ecogenitatea, 
consistenţa, grosimea peretelui, prezenţa septelor, starea organelor învecinate. 

Ro"-grafia   determină teratoamele, chisturile dermoide şi excluderea ocluziei intestinale. 

CT  determină formaţiunea tumorală, dimensiunile, consistenţa, conturul ei, organul din 
care provine formaţiunea, afectarea organelor învecinate, starea ganglionilor 
limfatici şi prezenţa sau lipsa metastazelor. Permite diferenţierea între formaţiunile 
ovariane şi retroperitoneale. 

Urografie 

excretorie    

 apreciază deplasarea, flexura şi torsiunea ureterelor, răspîndirea tumorei şi prezenţa 
metastazelor în ganglionii limfatici, ajută în diagnosticul  diferenţial între tumorile 
ovariene şi formaţiunile  retroperitoneale.   

RMN  indică caracterul şi localizarea procesului patologic,  corelaţia cu organele 
învecinate, starea anatomică a cavităţii pelviene. 

Laparoscopia 

diagnostică 

 este agravată sau chiar  imposibilă la prezenţa procesului aderenţial după infecţiile 
organelor genitale interne sau intervenţii chirurgicale precedente. 

C.2.3.5. Diagnosticul diferenţial  
Caseta 8. Diagnosticul diferenţial  
1. Formaţiuni de volum de geneză extragenitală (la copii sunt adesea situate în afara bazinului mic):  
Ganglioneurom 
 localizarea retroperitoneală de-a lungul coloanei vertebrale, 
 se dezvoltă din glanda suprarenală şi ganglionii simpatici, 
 formaţiunile sunt incapsulate, delimitate, 
 în tumoare pot  fi depistate degeneraţii chistice, edem, hemoragie, calcinate, etc., 
 crize de hipertermie, tahicardie, cefalee, 
 la TC cavităţii abdomenale se determină deplasarea intestinului anterior. 
Neuroblastom 
 palpator se determină o formaţiune dură şi uşor dureroasă (în deosebi dacă în tumoare sunt prezinte  

zone de hemoragie), de forma  neclară, suprafaţă rugoasă şi mai des se extinde după linia medie a 
abdomenului, 

 dureri  în articulaţie sau oase, 
 diaree profuză, legată de secreţia peptidului intestinal vasoactiv de către tumoare,  
 ptoza orbitei (în cazul metastazării), 
 sindrom mioclonus-opsoclonus: polimioclonia, ataxia cerebelară, dereglări de mers, opsoclonus. 
Hidronefroză 
 agitaţie, scăderea poftei de mîncare, febră, întîrziierea în dezvoltarea fizică, 
 dispepsie: greţuri, vome recidivante, meteorism, coprostază, rar diaree, 
 simptomul dominant este durerea, de intesitate şi caracter  divers, cu senzaţie de greutate în regiunea 

lombară sau cu caracter colicativ cu iradierea în jos după traectul ureterului, 
 formaţiunea tumorală palpabilă în regiunea laterală a abdomenului (proiecţia rinichiului), 
 rinichiul la palpare de consistenţă elastică, uneori balotează, 
 hipertonie, provocată de ischemia parenchimei renale, 
 micro- şi macrohematurie în fazele incipiente, care apare la efort fizic sau traumatism minimal. 
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Chist renal 
 durere bontă  în abdomen, preponderent în proecţia rinichiului afectat, 
  formaţiune intraabdomenală palpabilă, 
 hematurie tranzitorie, 
 în cazul supuraţiei durerea se agravează. 
Chistul pancreasului 
 un timp îndelungat este asimptomatic, 
 în anamneză – trauma abdomenului (în chisturi posttraumatice), 
 se determină compresie şi deplasarea  stomacului şi colonului transvers anterior. 
Angiomixom agresiv 
 se dezvoltă din ţesut muscular, conjunctiv sau neurogen, 
 nu apar metastaze, dar tumoarea  frecvent  recidivează, 
 apare în peretele vulvei şi vaginului şi se extinde prin ţesuturile  moi ale  bazinului şi pelvisului. 
Formaţiuni ale omentului şi mezoului 
 un timp îndelungat sunt  asimptomatice, mărirea  lentă  în  volum  a abdomenului, 
 contur net, suprafaţă netedă, mobilă, se localizează în proiecţia ombilicului. 
Limfangiom abdominal 
 90% sunt diagnosticate în primii  2 ani de viaţă, 
 palpator se determină o formaţiune chistică moale intraabdomenală, 
 mărimile  mari ale formaţiunei pot duce la dezvoltarea ocluziei intestinale, deplasarea rinichilor, 

ureterelor şi a altor organe abdomenale şi retroperitoneale 
 poate simula clinica abdomenului acut chirurgical, la apariţia hemoragiei, ruperii, torsiei, infectării. 
Duplicatura chistică a intestinului 
 poate provoca coprostază cronică progresantă, 
 semne de ocluzie intestinală acută sau cronică recidivantă, 
 la prezenţa complicaţiilor se determină semne de hemoragie a tractului digestiv sau clinica peritonitei 

acute în caz de perforaţie, 
 palpator se determină o formaţiune elastică, mobilă, 
 pentru concretizarea diagnozei este necesar efectuarea Ro"-grafiei tractului digestiv cu masă barietată, 

colonoscopia, rectoromanoscopia. 
2. Serozitele pe fondalul  procesului aderenţial după o intervenţie chirurgicală sau în procesele 

inflamatorii cronice. 
3. Apendicită acută, plastronul apendicular, ocluzia intestinală. 
4. Malformaţiile organelor reproductive cu stoparea fluxului sanguin menstrual (hematometrie, 

hematocolposa aplazia părţii distale a vaginului cu uter funcţional, dublarea uterului şi a vaginului în 
combinaţie cu atrezia părţii inferioare a vaginului şi hipoplazia ovarului. 

5. Pubertate precoce de tip heterosexual cu disfuncţie congenitală a suprarenalelor. 
6. Pubertate precoce de tip izosexual cu formaţiune tumorală a creerului. 

C.2.3.6. Criteriile de spitalizare 
Caseta 9. Criterii de spitalizare 
 toţi copii cu creşterea şi deformarea abdomenului, 
 toţi copii cu formaţiuni palpabile intraabdomenale localizate în regiunea pelviană, 
 toţi copii cu datele ultrasonografice, radiologice concludente pentru formaţiuni ale anexelor uterine, 
 prezenţa complicaţiilor. 

C.2.3.8. Tratamentul 
Scopul tratamentului – păstrarea funcţiei menstruale şi reproductive. 
Caseta 10. Indicaţii pentru tratamentul  chirurgical 
 Orice formaţiune a anexei uterine, în deosebi cu diamentrul mai mare de 7 cm 
 Majorarea insidioasă a formaţiunei tumorale, apariţia FTAU pe fondalul utilizării preparatelor  

contraceptive, 
 Prezenţa complicaţiilor. 
Caseta 11. Etapele  intervenţiilor chirurgicale tipice 
 Incizia peretelui abdomenal 
 Aprecierea tipului formaţiunii, prezenţei piciorului 
 Determinarea corelaţiei cu peretele bazinului mic, organelor  învecinate, extinsie extracapsulară 
 Adizeoliza, la prezenţa aderenţilor 
 Degajarea formaţiunii în plagă cu/fără puncţia preventivă, în formaţiunile gigante cu component lichid 
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 Înlăturarea tumorei 
 Refacerea anatomică a ovarului/peritonezarea 
 Hemostază 
 Revizia organelor pelviene 
 Lavajul cavităţii bazinului 
 Drenarea  bazinului mic 
 Suturarea plăgii postoperatorii şi pansament aseptic. 
Caseta 12. Cauzele dezvoltării aderenţilor în jurul FTAU 

a. Proces inflamator înainte şi după apariţia FTAU 
b. Supurarea FTAU 
c. Torsia piciorului FTAU 
d. Malignizarea FTAU 
e. Ruperea incompletă minoră a FTAU 

Structurele anatomice la care aderă FTAU: organele bazinului mic, peretele bazinului mic, oment, 
ansele intestinului subţire, sigma, cecul, apendicele vermiform, peretele abdomenal anterior, cele maligne 
nedeferenţiate aderă la rinichi, la ficat, metastaze în oase, plămîn. 
Caseta 13. Tratamentul  chirurgical 

 
Conservativ 

 Enuclearea chistului paraovarian 
 Rezecţia cuneformă a ovarului (înlăturarea ½ sau ⅔ din ţesutul ovarian) 
 Rezecţia parţială a ovarului – enuclearea chistului ovarian 

Radical 
 Ovarectomie  
 Ovaranexectomie 

NB: Dereglările de menzis şi funcţie reproductivă se dezvoltă mai des după ovarectomie pe dreaptă, iar 
după rezecarea parţială a ovarului funcţia menstruală şi reproductivă suferă mai puţin. 

Caseta 14. Contraindicaţii pentru tratamentul  chirurgical conservativ 
 Torsia piciorului tumoral 
 Supurarea sau infectarea formaţiunii 
 Aderenţe masive în cavitatea bazinului mic 
 Localizarea interligamentară a formaţiunii 

Caseta 15. Tratamentul pre- şi postoperator medicamentos 

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

Tienam etc., 

 Antipiretice: Cefecon D, 

 Antihistaminice: Diphenhydramină, Cloropiramină, Clemastin, Fenkarol etc., 

 Plasmă congelată, eritrocite spălate, albumină 10-20%, 
 Altele: 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. 
Cerucal, Espumizan emulsie orală, Tinc. Valleriana, 

 Tratament local (sol. Iod, alcool 96%, sol. betadin, tifon steril), 
 Dexalgină, promedol, penthrox,  
 Manuşi nestirile şi sterile, pară, 
 Postoperator:  

 Regim: primele 24 ore – întoarcere în pat, peste 24-48 ore – aşezarea în pat şi scularea din pat 
 Dieta: primele 2 zile – dieta №0 (zeamă de carne, ou, apă), a 3-4 zi – dieta №2 (ciorbă de 

perişoare, terci semilichide, ou, apă), a 4-5 zi – dieta №15 
 Poziţia în pat după Fowler (capul, torace  puţin ridicate, picioarele în flexie în articulaţiile 

genunchilor şi coxofemorale)  
 Bandajarea  
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C.2.4. Complicaţiile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaţii Cauza Clinica 
Torsia   Mişcare intensă 

  Schimbarea poziţiei 
corpului 

  Efort fizic 

Parţială Totală 

 Dureri abdomenale 
neînsemnate,  
periodice 

 Durere acută bruscă 
 Greţuri, vome 
 Semne de iritare a 

peritoneului 
 Pareza intestinală 
 Tegumente palide 
 Transpiraţii reci 
 Temperatură  ridicată 
 Tahicardie 
 Puls frecvent 
 ↓ PA 

Ruptura   Traumă 
 Examen ginecologic 
 Schimbări degenerative 

în peretele tumorii 

Parţială Totală 

 Durerea bruscă abdomenală 
 Şoc, determinat de hemoragiea  intraperitoneală 

Supurarea   Asocierea infecţiei pe 
calea limfatică sau 
sanguină 

 Temperatură ridicată 
 Durere abdomenală 
 Simptoame de iritare a peritoneului 

Hemoragie în 
peretele tumorii 
sau în tumoare 

  Durerea abdomenală se intensifică  

 
C.2.5.  Supravegherea pacienţilor  
Caseta 16. Supravegherea după tratamentul  chirurgical  
 Primul an fiecare 6 săptămîni 
 Al 2 an – fiecare 3 luni 
 Al 3 an – fiecare 6 luni 
  Al 4-5 an – anual 

Torsii Ruperea  Supurare  

Parţială  Totală  

Inflamaţia 

perifocală 

Aderenţe 

perifocale 

Hemoragie 

intratumorală 

Mărirea în 

volum a 

formaţiunii 

tumorale 

Necroză  

Totală  Parţială  

Formarea 

fistulei 

rectale sau 

în vezica 

urinară 

Implantarea 

tumorei în 

peritoneu 



  

14 

 

D. RESURSELE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU RESPECTAREA 

PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 
D.1.Secţia 
consultativă 
copii IMSP 
IMşiC 

Personal:  
 Medic ginecolog, chirurg pediatru 
 Asistentă medicală 
 Laborant 
 Imagist 
Aparate, utilaj: 
 Masa pentru examinarea copiilor 
 Cabinet radiologic, ultrasonografic 
 Aparat de ultrasonografie 

D.2. Secţia 
chirurgie toraco-
abdomenală, 
chirurgie 
urgentă, 
chirurgie 
septică, serviciile 
paraclinice 

Personal  
 Medic chirurg-pediatru 
 Asistenta medicală 
 Medic laborant 
 Medic imagist 
 Medic anesteziolog 
 Medic patomorfolog 
 Medic citolog 
Dispozitive medicale 
 Cabinet USG 
 Cabinet  ECG 
 Cabinet CT, RMN 
 Cabinet radioimagistic 
 Laborator clinic 
 Laborator biochimic 
 Laborator citologic 
 Laborator patomorfologic 
 Bloc chirurgical  
 Sala de laparoscopie 
 Reanimare, TI 
Medicamente: 
 Antibacteriene: Cefalosporine gen.I-IV: Cefazolină, Cefalexină, 

Cefuroxim, Cefepim, Fortum etc. 
 Antipiretice: Cefecon D 
 Antihistaminice: Diphenhydramină, Cloropiramină, Clemastin, Fencarol 

etc.  
 Plasmă congelată 
 Aminoacizi 
 Sol. Natriu clorid 0,9%, sol. Glucoză 5-10 %  
 Sol. Solcoseril sau Actovegini 
 Sol. Etamsilat 12.5%  
 Sol. Magnesii sulfati 5% 
 Sol. Acid ascorbic 5%  
 Imoper, Laxarin, Omeprozol 
 Espumisan emulsie orală 
 Tratament local (sol. Iod, alcool 96%, sol. betadin, tifon steril) 
 Dexalgină, analgin 
 Mănuşi sterile şi nesterile, pară 
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D.3. Reanimare, 
TI, metode de 
detoxicare 
extracorporală 
şi servicii 
paraclinice 
 

Personal  
 Medic reanimatolog 
 Medic chirurg-pediatru 
 Asistenta medicală 
 Medic laborant 
 Medic funcţionalist 
 Medic radioimagist 
 Medic imagist 
 Medic anesteziolog 
 Medic patomorfolog 
 Medic citolog 
Dispozitive medicale 
 Aparat USG 
 Aparat  ECG 
 Cabinet CT, RMN 
 Aparat radiologic 
 Laborator clinic 
 Laborator biochimic 
 Laborator citologic 
 Laborator patomorfologic 
 Bloc chirurgical  
 Sala de laparoscopie  
Medicamente: 
 Antibacteriene: Cefalosporine gen.I-IV: Cefazolină, Cefalexină, 

Cefuroxim, Cefepim, Fortum etc. 
 Antipiretice: Cefecon D 
 Antihistaminice: Diphenhydramină, Cloropiramină, Clemastin, Fenkarol  
 Preparate de sînge: plasmă congelată, eritrocite spălate, albumină 10-20%  
 Preparate steroidiene şi nesteroidiene 
 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. Novocain 0,5% 
 Sol. Cerucal 
 Sol. Refortan 10%, HES 
 Sol. Hepasol, Sol. Aminosol Hepo 
 Espumizan emulsie orală 
 Tinc. Valleriană 
 Tratament local (sol. Iod, alcool 96%, sol. betadin, tifon steril) 
 Dexalgină, Promedol, Penthrox 
 GOMK 
 Mănuşi nesterile şi sterile, pară 

 

E. ASPECTELE MEDICO-ORGANIZAŢIONALE  
1. Indicaţiile (sau criteriile) de trimitere a pacientului cu FTAU 

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

Indicaţii (criterii) de transfer Transferul (destinaţia) Persoanele de contact 

A. A. Starea gravă a pacientului 

B. B. Preoperator pentru pregătire 

preoperatorie intensivă 

C. C. Postoperator   

Secţia reanimare şi terapie 

intensivă chirurgicală 

Tatiana Pasicovchi 

Nr.telefon: 55-96-59; 
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Stabilirea diagnosticului histologic, 

pentru tratament specific 

Secţia oncopediatrie Institutul 

Oncologic 

Şef secţie: Natalia Lisiţa  

Nr.telefon: 022-85-23-83 

  Procedura generală de transfer a pacientului: 

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

stării, parvenite la pacientul cu FTAU. 

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

3. Pacientul în mod obligatoriu este 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. 

7. Se convoacă Consiliul medical în componenţa: Directorului departamentului respectiv, 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 privind necesitatea investigaţiilor diagnostico-curative a pacientului în alte 

subdiviziuni medicale (centre/instituţii) şi modalitatea pregătirii către investigaţiile 

respective 

Tabelul 2. Investigaţiile petrecute pacienţilor cu FTAU  în alte instituţii medicale 

Investigaţia Instituţia  Date de contact 

TC organelor abdomenale şi pelviene cu 

angiografie 

Centrul Medical „Excellence” Tel. 022-73-15-22 

RMN abdomenală Centru de Diagnostic German Tel. 022-84-00-00 

 

Procedura de pregătire pentru investigaţia diagnostico-curativă (CT, RMN) a pacientului: 

1.  Necesitatea efectuării  CT  va fi argumentată de către Consiliul medical (include directorul 

departamentului, şeful clinicii, şeful secţiei, medicul curant şi directorul pe chirurgie). 

2. Pacientul se trimite cu foaia de trimitere  (forma 027e), care obligatoriu include: diagnosticul, 

argumentarea CT sau RMN şi numărul de identitate. Foaia de trimitere se completează  de medicul 

curant. 

3. Cerinţele fata de conţinutul, perfectarea şi transmiterea documentaţiei medicale pentru 

trimiterea pacientului şi/sau a probelor de laborator 

1. Pentru efectuarea investigaţiilor în altă instituţie (care necesită  prezenţa pacientului), medicul 

curant  eliberează foaia de trimitere, care va include obligatoriu diagnosticul, argumentarea 

procedurii şi numărul de identitate  (forma 027e). 

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

biologic va fi însoţit de forma standard de trimitere 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 directorul pe chirurgie.  

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

şi de starea pacientului.  

5. Pacientul în vîrsta sub 5 ani este însoţit de către medicul anesteziolog şi asistenta medicală (copii 

în vîrsta mai mare după indicaţiile vitale). 
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6. Transportarea pacientului se efectuează de către transport al IMSP IMşiC. 

 

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

la locul de observare sau investigare 

1. De comun cu instituţiile subcontractate este argumentată modalitatea de expediere şi recepţionare a 

rezultatelor. 

 

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

medicală 

1. Pacientul sau părinţii sunt informaţi 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, părinţilor sau prin consilium (în lipsa reprezintantului legal). 

 

6. Ordinea instruirii pacientului cu privire la acţiunile necesare la întoarcere pentru evidenţa 

ulterioară (de exemplu: după externarea din staţionar etc.) 

1. Extrasul (forma 027e) obligatoriu va include recomandări pentru pacient.  

 

F. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII 

PROTOCOLULUI  
Nr.

d/o 
Scopul  Indicatorul 

Metoda de calcul a indicatorului 

Numărător Numitor 

1. A ameliora 

calitatea 

examinului 

clinic, 

paraclinic şi a 

tratamentului 

copiilor cu 

FTU 

 

Ponderea copiilor care 

au fost diagnosticaţi cu 

FTU şi trataţi în condiţii 

de staţionar conform 

recomandărilor PCI 

„Formaţiunile tumorale 

ale anexelor uterine la 

copil”, pe parcursul unui 

an.  

Numărul copiilor care au 

fost diagnosticaţi cu 

FTU şi trataţi în condiţii 

de staţionar conform 

recomandărilor PCI 

„ Formaţiunile tumorale 

ale anexelor uterine la 

copil”, pe parcursul 

ultimului an x 100. 

Numărul total de copii 

care au fost diagnosticaţi 

cu FTU şi au primit 

tratament în condiţii de 

staţionar, pe parcursul 

ultimului an 

 

2.  A reduce 

complicaţiile 

tardive la copiii 

cu FTU 

Proporţia copiilor cu 

FTU care au dezvoltat 

complicaţii tardive, pe 

parcursul unui an. 

Numărul copiilor cu 

FTU care au dezvoltat 

complicaţii tardive, pe 

parcursul ultimului an x 

100. 

Numărul total de copii cu 

FTU care se află la 

evidenţa medicului 

ginecolog, medicului 

chirurg-pediatru şi 

oncopediatrul, pe 

parcursul ultimului an 
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Anexa 1 

Ghidul pacientului cu Formaţiuni tumorale ale anexelor uterine 
(Ghid pentru pacienţi, părinţi) 

Acest Ghid descrie asistenţa medicală şi tratamentul copiilor cu tumori ale organelor genitale 
interne în cadrul serviciului de sănătate din Republica Moldova. În Ghid se elucidează indicaţiile 
adresate pacienţilor cu suspecţie la tumori ale organelor genitale interne. Ghidul vă ajută să înţelegeţi 
mai bine opţiunile de îngrijire, diagnosticare şi de tratament disponibile în Serviciul de Sănătate. 
Ghidul nu oferă prezentarea maladiei în detaliu cît şi analizele şi tratamentele necesare. Aceste 
aspecte le puteţi discuta cu medicul chirurg-pediatru  sau cu oncopediatru  de referinţă. 
Indicaţiile din Ghidul pentru pacient (părinţi, reprezintator legal), cuprind: 
 modul în care medicul trebuie să stabilească dacă copilul are  tumoare a organelor genitale interne; 
 modul în care pacientul sau părintele (dacă copilul este prea mic şi nu poate lămuri schimbările în 

organism)  poate suspecta  tumorile organelor genitale interne sau poate favoriza stabilirea precoce 
a diagnosticului de tumoare; 

 factorii de risc pentru dezvoltarea tumorilor anexelor uterine, manifestările clinice ale maladiei; 
 variantele de tratament modern în tumorile anexelor uterine. 
Indicaţiile din Ghid conţin: 
 modul în care medicii trebuie să stabilească dacă copilul  are semne concludente pentru FTAU 
 modul în care trebuie să fie supravegheat un pacient cu FTAU 
Asistenţa medicală de care trebuie să beneficiaţi 

Aveţi dreptul să fiţi informat şi să luaţi decizii împreună cu medicul care tratează copilul Dvs. 
În acest scop, medicul trebuie să vă ofere informaţii pe care să le înţelegeţi şi care să fie relevante 
pentru starea copilului Dvs. Tot personalul medical trebuie să trateze copilul Dvs cu respect, 
sensibilitate, înţelegere şi să vă explice simplu şi clar ce este  tumoarea, de ce geneză este tumoarea  
şi care este tratamentul cel mai potrivit pentru copilul Dvs. 

Formaţiuni tumorale ale anexelor uterine (FTAU) sunt toate formaţiunile care provin din 
ovare, trompele uterine şi aparatul ligamentar 

Manifestările clinice: Stadiile incipiente ale  FTAU evoluează fără manifestări clinice 
concludente. Simptomele tipice pentru tumorile maligne: paloarea pielii, scăderea poftei de mâncare, 
refuză pieptul, reducerea ratei de greutate corporală, subfebrilitate sau febră permanentă, dispnee, 
cianoză, tuse, tahicardie, crize de asfixie, senzaţie de discomfort sau dureri retrosternale, disfagie, 
asimetria cutiei toracice, etc. 

Când trebuie să consultaţi medicul: trebuie să faceţi o programare la medic dacă copilul Dvs 
are  simptome care vă ingrijorează din cele enumerate mai sus. 

Tratament: Scopul tratamentului – păstrarea funcţiei menstruale şi reproductive. 
Indicaţiile pentru tratamentul chirurgical: 
1. Orice FTAU, în deosebi cu diamentru mai mare de 7 cm. 
2. Majorarea insidioasă a FTAU sau apariţia FTAU pe fondal administrării  contraceptivelor. 
3. Prezenţa complicaţiilor. 
Tratament chirurgical 
Conservativ: enuclearea chistului paraovarian, rezecţia cuneformă a ovarului, constă în înlăturarea ½ 
sau ⅔ din ţesut ovarian, rezecţia parţială a ovarului – enuclearea chistului ovarian. 
Radical: ovarectomie, ovaranexectomie. 

Contraindicaţii pentru tratament chirurgical conservativ: torsia piciorului tumoral, 
supurarea sau infectarea formaţiunii, aderenţe masive în cavitatea bazinului mic, localizarea 
interligamentară a formaţiunii. 
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