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ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT 

ALAT Alaninaminotransferaza 

ASAT Aspartataminotransferaza 

ATP Adenozintrifosfat  

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

LDH Lactatdehidrogenaza 

UGT/UDP Uridin-glucuronil-transferaza 

PREFAŢĂ 

Protocolul clinic instituţional „Sindromul Dubin-Jonson la copil” a fost elaborat în baza 

Protocolului clinic naţional „Sindromul Dubin-Jonson la copil” de către grupul de lucru în 

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

Olga Tighineanu, medic pediatru, doctorand secţia gastroenterologie, IMSP IMşiC. Protocolul a fost 

discutat şi aprobat la şedinţa grupului de lucrul pentru elaborarea şi implementarea protocoalelor 

clinice, Consiliul Calităţii din cadrul  IMşiC, preşedinte Mihai Rotaru. 

A. PARTEA INTRODUCTIVĂ 

A.1. Diagnostic:   

1. Sindromul Dubin-Jonson. 

A.2. Codul bolii: E 80.6 

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 a sindromului Dubin-Jonson la copii. 

2.   Ameliorarea calităţii examinării clinice şi paraclinice a pacienţilor cu sindrom Dubin-Jonson. 

3. Reducerea numărului de acutizări al sindromului Dubin-Jonson. 

A.5. Data elaborării protocolului: 2012 
A.6. Data reviziei următoare: concomitent cu reactualizarea PCN. 
A.7. Definiţiile folosite în document 

Sindromul Dubin - Jonson – anomalie ereditară, caracterizată prin afectarea excreţiei 

bilirubinei conjugate. 
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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 intervenţiilor şi 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 10). 

2. Diagnosticul 

2.1. Confirmarea 

diagnosticului de 

sindrom Dubin-

Jonson  

(capitolul 2.3) 

 

 Investigaţiile de laborator includ: hemoleucograma desfăşurată, 

reticulocitele, sumarul urinei, teste biochimice (bilirubina cu fracţiile ei, 

ALAT; ASAT, FA, LDH). 

 Diagnosticul de sindrom Dubin-Jonson poate fi confirmat prin estimarea 

creşterii raportului dintre coproporfirina I şi coproporfirina III în sumarul 

de urină. 

 Markerii hepatitelor virale B (HBsAg, Anti- HBcor sumar,  Anti-HCV), 

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

G) pentru diagnostic diferenţial. 

 Examenul ecografic pentru diferenţierea colestazei intrahepatice de cea 

extrahepatică 

 Colecistografia orală denotă imposibilitatea vizualizării arborelui biliar, 

deoarece deficitul de excreţie a bilirubinei se asociază cu  tulburarea 

excretorie a substanţelor de contrast. La necesitate: scintigrafia biliară, 

tomografia computerizată, rezonanţa magnetică nucleară. 

Obligatoriu: 

 Anamneza şi evaluarea factorilor de risc (vezi casetele 3, 4). 

 Examenul clinic (vezi caseta 5). 

 Diagnosticul diferenţial (vezi caseta 8, tabelul 2). 

 Investigaţii paraclinice (vezi casetele 6, 7, tabelul 1). 

 

3. Tratamentul  

3.1. Tratamentul 

nemedicamentos 

(capitolul 2.4) 

 Se recomandă ca copiii şi adolescenţii cu sindrom Dubin-Jonson să evite 

stresul, de medicamente, infecţiile intercurente, consumul de alcool. 

 Evitarea surmenajului psihoemoţional. 

3.2. Tratamentul 

medicamentos 

(capitolul 2.4) 

 Tratament medicamentos în sindromul Dubin-Jonson nu se administrează. 

4. Externarea 

 

 

Durata aflării în staţionar poate fi 7-14 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. Managementul de conduită al copiiilor cu hiperbilirubinemie 
 

Manifestări clinice:

    - icter cutaneo-mucos;

    - disconfort în hipocondrul drept.

Grupa de risc:

Anamneza familială de 

hiperbilirubinemie

CAZ SUSPECT

Teste de laborator

   - Hb ↑

   - ALAT, ASAT ↑

   - fosfataza alcalină ↑

Examenul ecografic:

fără particularităţi

Examen histologic 

NU NECESITĂ 

TRATAMENT

Tratament:
     - Fenobarbital;

     - Fototerapie.

SUPRAVEGHERE

1 2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

da

da dada

da

da

da

da

da

da

da

da

nu

LEGENDĂ condiţie soluţie

Examenul clinic:

                - icter.

Bilirubina 

  indirectă ↑.

Teste specifice

Raportul dintre 

coproporfirina I şi 

coproporfirina III în 

sumarul de urină.

Teste specifice

   - post alimentar 2 zile;

   - testul cu acid nicotinic;

   - testul cu fenobarbital.

pigment 

melaninic-negru  

pericentrolobular

pigment 

în jurul venulelor 

hepatice terminale sau 

norma

Sindromul Dubin - Jonson Sindromul Gilbert

Sindromul Crigler - Najjar

Bilirubina 

  directă ↑.

14

15

16

17

18

19

da

da

opţiune
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C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR  

C.2.1. Clasificarea hiperbilirubinemiilor funcţionale 
Caseta 1. Clasificarea hiperbilirubinemiei conjugate (directe) 

 Deficit de excreţie a bilirubinei: 

- sindromul Dubin – Jonson; 

- sindromul Rotor. 

C.2.2. Factorii etiologici  
Caseta 2. Particularităţile sindromului Dubin – Jonson 

 transmitere autosomal-recesivă; 

 mutaţie în gena responsabilă pentru transportul canalicular multispecific a anionilor organici; 

 numită proteina multidrog rezistentă 2 (MRP2); 

 MRP2 – este localizată pe banda 10q23-10q24; 

 această proteină mediază transportul canalicular al ATP-dependent; 

 alterarea sistemului Golgi, a lizozomilor, a microvililor polului biliar al hepatocitelor; 

 tulburarea excreţiei  bilirubinei conjugate sau directe spre sistemul biliar conduce la pătrunderea 

parţială a acestei fracţii în sînge. 

 

Caseta 3. Factorii de risc ai sindromului Dubin – Jonson 
 Vîrsta: rar: debut neonatal, înainte de pubertate; frecvent: adolescenţa şi maturitatea timpurie; în 

adolescenţă pacienţii tind să dezvolte icter nonpruritic. 

 Apartenenţa rasială şi etnică: frecvent: ţările din Extremul Orient (Iran, Maroc, Izrail). 

 Sexul: similar la ambele sexe. 

 Locul de trai: Iran: 1 caz la 1300 locuitori; SUA: pondere redusă. 

 Factorul medicamentos: contraceptivele orale; rifampicina; acidul ursodeoxicolic. 

 Factorul psihosocial: stresul acut; stresul cronic; surmenajul. 

 Fumatul: activ sau pasiv duce la repercursiuni, recidive în cadrul  sindromului Dubin – Jonson 

(adolescenţii). 

 Factorii favorizanţi: consangvinitatea; consumul de alcool; infecţiile intercurente; sarcina. 

C.2.3. Conduita pacientului  
C.2.3.1. Anamneza 

Caseta 4. Repere anamnestice în diagnosticul sindromului Dubin - Jonson 

 Manifestările clinice: icter cronic sau intermitent; inapetenţă, apatie; greţuri, vărsături; dureri în 

hipocondrul drept; senzaţie de presiune în hipocondrul drept. 

 Anamnesticul morbid: istoric familial de sindrom icteric; icter nonpruritic în perioada 

adolescenţei; afecţiuni hepato-biliare: hepatită virală B, colecistită cronică, sindromul de 

colestază. 

 Factori agravanţi: infecţiile intercurente; stresul acut/cronic; consumul de alcool. 

 Factorul medicamentos: contraceptivele orale; estrogenii; rifampicina; acidul ursodeoxicolic. 

 Semnele de alarmă: sindrom icteric prolongat; sindrom hepatosplenomegalic. 

C.2.3.2. Examenul clinic 

Caseta 5. Manifestările clinice în sindromul Dubin – Jonson 

 icter cronic sau intermittent; slăbiciune generală, fatigabilitate; inapetenţă, apatie, greţuri, vărsături; 

dureri în hipocondrul drept; presiune în hipocondrul drept. 

Notă: Semne de alarmă: sindrom icteric prolongat, sindrom hepatosplenomegalic. 

C.2.3.3. Investigaţii paraclinice 

Pentru stabilirea diagnosticului sunt necesare trei criterii de bază: prezenţa coproporfirinelor în 

sedimentul urinar; hiperbilirubinemie conjugată sau directă; depunerea de pigment melaninic în 

hepatocite. 

Caseta 6. Analiza generală a urinei în sindromul Dubin – Jonson 
Diagnosticul de sindrom Dubin-Jonson poate fi confirmat prin estimarea creşterii raportului 
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dintre coproporfirina I şi coproporfirina III în sumarul de urină. 

 coproporfirinele sunt produsele secundare ale biosintezei hemului; 

 în mod normal, coproporfirina I este excretată în bilă; 

 coproporfirina III preferenţial este excretată cu urina; 

 pacienţii fără sindrom Dubin-Jonson – 25 %- coproporfirina I, 75 %- coproporfirina III; 

 pacienţii cu sindrom Dubin-Jonson – 80 %- coproporfirina I, 20 %- coproporfirina III. 

 

Caseta 7. Investigaţiile imagistice în sindromul Dubin – Jonson 

 Examenul ecografic: prezenţa calculilor în vezicula biliară; relevă tumorile hepatice; prezenţa 

splenomegaliei, ascitei; diferenţierea colestazei intrahepatice, de cea extrahepatică. 

 Examenul radiologic a cavităţii abdominal: relevă calculii biliari radiopaci; chistul hidatic cu 

calcificări; calcificări pancreatice. 

 Colecistografia orală: imposibilitatea vizualizării arborelui biliar, deoarece deficitul de excreţie a 

bilirubinei se asociază cu tulburarea excretorie a substanţelor de contrast. 

 Scintigrafia hepatobiliară: ficatul este vizualizat imediat după administrarea intravenoasă a 

substanţei de contrast; rămîne intens şi omogen vizualizat pentru o perioadă de pînă la 2 ore; 

decelarea unui vîrf tardiv în curba de eliminare a substanţei de contrast la 90 minute. 

 Tomografia computerizată: oferă informaţii legate de anatomia regiunii hepatobiliare, starea 

ducturilor biliare; prezenţa unor elemente lezionale: chisturi, tumori hepatice sau a organele 

adiacente. 

 Rezonanţa magnetică nucleară este net superioară tomografiei computerizate, asigurînd informaţii 

imagistice exacte. 

 Examenul histologic: macroscopic: ficatul negru sau brun; depunerea pigmentului melaninic-negru 

sau brun în hepatocite, în special în regiunile pericentrolobulare. 

Notă: Depozitarea de pigment în hepatocite este punctul strategic în diagnosticul diferenţial a 

sindomului Dubin - Jonson, comparativ cu sindromul Rotor în care depozitarea de pigment lipseşte. 

Tabelul 1. Examinările de laborator pentru stabilirea diagnosticului de sindrom Dubin-Jonson 

Examinari paraclinice Rezultatele scontate 

Testele biochimice - Bilirubina conjugată – ↑ (directă, legată); 

- ALAT, ASAT –N, ↑ în sindromul de citoliză; 

- Fosfataza alcalină- ↑ în sindromul de colestază; 

- LDH- ↑ în sindromul de citoliză; 

- Protrombina-N, ↑; 

- Albumina- N, ↓. 

Grupa sanguină , Rh 

Examenul sumar de sînge - Hemoglobina – N; 

- Eritrocite – N; 

- Leucocite – N; 

- VSH – N; 

- Reticulocite – N. 

Examenul sumar de urină - prezenţa coproporfirinilor în sedimentul urinar; 

- raportul coproporfirină III/coproporfirină I este subunitar, 

comparativ cu norma cînd este supraunitar; 

- bilirubinurie. 

Examenul materiilor fecale - prezenţa sau absenţa scaunului acolic. 

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. 
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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 - Ig A,  Ig G, Ig M, Ig E totală– N, ↓; 

- proteina C-reactivă;  

- complexele imuno-circulante (CIC);   

- factorul reumatoid. 

C.2.3.4. Diagnosticul diferenţial  

 Caseta 8. Diagnosticul diferenţial al sindromului Dubin-Jonson cu alte patologii  

 sindromul Rotor; hepatitele virale B, C, D; hepatita autoimună; intoxicaţia cu medicamente; litiază 

biliară, sepsis, cancer de cap pancreatic; abcese piogene hepato-biliare; cancer metastatic; intoxicaţia 

cu alcool; colangiocarcinomă. 

Tabelul 2. Diagnosticul diferenţial al sindromului Dubin-Jonson cu sindromul Rotor 

Criterii clinice Sindrom Dubin - Johnson Sindrom Rotor 

Cauza - tulburarea excreţiei bilirubinei 

conjugate 

- tulburarea excreţiei 

bilirubinei conjugate 

Manifestări clinice 
- icter intermitent/cronic, 

fatigabilitate, inapetenţă, greaţă, 

disconfort  în hipocondrul drept 

- icter intermitent 

Bilirubina - directă/conjugate - directă/conjugată 

Vîrsta apariţiei - adolescenţă, maturitate - copilărie, adolescenţă 

Pigmenţi biliari în urină - prezenţi în urină - prezenţi în urină 

Testele funcţionale hepatice - norma - norma 

Aspect histologic 
- ficat negru, acumulare de pigment 

brun sau negru în regiunile 

pericentrolobulare 

- normal, depozitarea de 

pigment lipseşte 

Splenomegalie - hepato/splenomegalie - hepato/splenomegalie 

Tratament 
- nu necesită tratament specific 

- nu necesită tratament 

specific 

Prognosticul - benign, favorabil - benign, favorabil 

C.2.4. Tratamentul  
Caseta 9. Principiile de tratament în sindromul Dubin-Jonson 

 Tratament nemedicamentos 

- sindromul Dubin-Jonson nu vizează anumite restricţii; 

- pacienţii trebuie atenţionaţi, că factorii favorizanţi pot exacerba icterul (caseta 3). 

 Tratament medicamentos 

- fiind o afecţiune benignă nu necesită tratament medicamentos; 

- protocolul terapeutic se aplică doar în agravarea manifestărilor de colestază (vezi protocolul 

clinic naţional „Colestaza la copil”). 

 

Caseta 10. Criteriile de spitalizare a copiilor cu sindrom Dubin-Jonson 

 pacienţii nu necesită spitalizare, cu excepţia unor situaţii: 

- confirmarea sau infirmarea sindromului Dubin-Jonson; 

- sindrom icteric persistent, ce necesită investigaţii suplimentare de diagnostic. 

C.2.5. Supravegherea  
Caseta 11. Supravegherea pacienţilor cu sindrom Dubin-Jonson 
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 monitorizare în condiţii de ambulator, prin metode neinvazive; 

 o dată la 6 luni se vor determina valorile bilirubinei, transaminazele, sumarul urinei; 

 perioada  de supraveghere va dura pe toată perioada copilăriei (pînă la 18 ani), deoarece manifestă 

icter cronic. 

C.2.6. Complicaţiile  
Caseta 12. Complicaţiile în sindromul Dubin-Jonson 

- forme severe de icter; 

- hepatomegalie. 

- splenomegalie; 

- alterarea funcţiei hepatice. 

Notă: Fiind o afecţiune benignă, prognosticul este favorabil cu o speranţă de viaţă imensă. 

D. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA 

PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 

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

IMSP IMşiC 
 

Personal: 

 medic gastroenterolog pediatru certificat; 

 medic pediatru certificat; 

 medic de laborator; 

 medic imagist; 

 medic funcţionalist; 

 asistente medicale; 

 acces la consultaţiile calificate: infecţionist. 

Dispozitive medicale: 

 cîntar pentru sugari; 

 cîntar pentru copii mari; 

 panglica-centimetru; 

 fonendoscop;  

 laborator clinic standard pentru determinare de: hemoleucogramă, sumarul 

urinei, indicilor biochimici (ASAT, ALAT, bilirubina şi fracţiile ei, FA, 

LDH); 

 cabinet radiologic; 

 cabinet de diagnostic funcţional; 

 tomograf computerizat; 

 rezonanţa magnetică nucleară; 

 laborator radioizotopic; 

 laborator imunologic; 

 laborator virusologic; 

 laborator bacteriologic; 

 serviciul morfologic cu citologie. 

 nu necesită tratament medicamentos. 

E. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLIMENTĂRII PROTOCOLULUI 

No Scopul Scopul Metoda de calculare a indicatorului 

Numărătorul Numitorul 

1. Depistarea precoce 

a pacienţilor cu 

diagnosticul de 

sindrom Dubin-

Jonson la copii 

1.1. Ponderea  

pacienţilor cu 

diagnosticul de sindrom 

Dubin-Jonson la copii în 

prima  lună de la apariţia 

semnelor clinice 

Numărul pacienţilor cu 

diagnosticul de sindrom 

Dubin-Jonson la copii în 

prima  lună, de la 

apariţia semnelor 

clinice, pe parcursul 

unui an x 100 

Numărul total de pacienţi cu 

diagnosticul de sindrom 

Dubin-Jonson la copii, care  

s-au aflat la tratament de 

staţionar în secţia 

gastroenterologie, pe 

parcursul ultimului an. 

2. Ameliorarea calităţii 

examinării şi 

tratamentului 

pacienţilor cu 

2.1. Ponderea 

pacienţilor cu 

diagnosticul de sindrom 

Dubin-Jonson la copii, 

Numărul pacienţilor cu 

diagnosticul de sindrom 

Dubin-Jonson, cărora li 

sa efectuat examenul 

Numărul total de pacienţi cu 

diagnosticul de sindrom 

Dubin-Jonson la copii, care  

s-au aflat la tratament de 
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diagnosticul de 

sindrom Dubin-

Jonson la copii 

cărora li sa efectuat  

examenul clinic şi 

paraclinic obligatoriu 

conform recomandărilor 

protocolului clinic 

instituţional „Sindromul 

Dubin-Jonson la copil.”  

clinic, paraclinic şi 

tratamentul obligatoriu 

conform recomandărilor 

protocolului clinic 

instituţional „Sindromul 

Dubin-Jonson la copil”, 

pe parcursul ultimului 

an x 100 

staţionar în secţia 

gastroenterologie, pe 

parcursul ultimului an. 

F. ASPECTELE MEDICO-ORGANIZAŢIONALE 

1. Indicaţiile (sau criteriile) de trimitere a pacientului cu sindrom Dubin-Jonson. 

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

Dubin-Jonson conform indicaţiilor 

Indicaţii (criterii)  

de transfer 

 

Transferul (destinaţia) 
 

Persoanele de contact 

Agravarea stării pacientului cu 
sindrom Dubin-Jonson 

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 sindrom Dubin-Jonson 

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 

  

 
Procedura  generală  de  transfer  a  pacientului:  

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

parvenite la pacientul cu sindrom Dubin-Jonson. 

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 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 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 
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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 sindrom Dubin-Jonson la copii 

Sindromul Dubin-Jonson este o boală genetică, transmitere autosomal-recisivă, caracterizată prin 

tulburarea excreţiei bilirubinei conjugate în polul biliar al hepatocitului. 

Care sunt factorii favorizanţi sau pereclitanţi ai acestui sindrom? 

                

 medicamentele; 

 infecţiile intercurente; 

 stresul acut/cronic; 

 consumul de alcool; 

 sarcina. 

 

             
 

Manifestările clinice: sau îngălbenirea pielii/mucoaselor; slăbiciune generală; inapetenţă; greaţă, 

vărsături; oboseală cronică; dureri surde sau disconfort în hipocondrul drept; icter. 

Cum vom stabili diagnosticul de sindrom Dubin-Jonson? 

 Analiza generală a sîngelui 

- indicii hemogramei şi reticulocitele tind să fie în intervalele de referinţă. 

 Analiza generală a  urinei – coproporfirinele sunt produse secundare ale 

biosintezei hemului. În mod normal, coproporfirina I este excretată în bilă, 

coproporfirina III preferenţial este excretată cu urina. 

o pacienţii cu sindrom Dubin-Jonson: 

- 80 %- coproporphyrina I;  

- 20 %- coproporphyrina III. 

o pacienţii fără sindrom Dubin-Jonson: 

- 25 %- coproporphyrina I;  

- 75 %- coproporphyrina III. 

Diagnosticul de sindrom Dubin-Jonson poate fi confirmat prin demonstrarea creşterii raportului dintre 

coproporfirina I şi coproporfirina III în sumarul de urină. 

 Testele biochimice 

- hiperbilirubinemie, 60 % din care predomină fracţia conjugată; 

- ALAT, ASAT – norma sau crescute; 

- albumina serică – norma sau scăzută. 

 Examenul histologic 

- depunerea unui pigment melaninic în hepatocite, ficatul căpătînd aspectul brun sau negru. 

NOTĂ: Acest sindrom se stabileşte în baza a trei criterii de bază: 

1. prezenţa coproporfirinelor în sedimentul urinar; 

2. hiperbilirubinemie conjugată sau directă; 

3. depunerea de pigment melaninic în hepatocite. 

 

Cum tratăm acest sindrom? 

 Acest sindrom nu necesită tratament, fiind o maladie cu o evoluţie uşoară, nu se intervine cu 

medicamente, pentru regresarea sindromului icteric. 

 Pacienţii trebuie atenţionaţi să respecte unele condiţii, prin urmare să evite stările psihoemoţionale, 

infecţiile intercurente prin sanarea focarelor cronice de infecţie, să evite consumul de  medicamente, 

alcool. 

Succese!!! 
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