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DIAGNOSTIC: 
1. COLESTAZĂ NEONATALĂ. (SUSPECT COLESTAZĂ INTRAHEPATICĂ 

FAMILIALĂ PROGRESIVĂ), CU EVOLUłIE SPRE CIROZĂ DECOMPENSATA 

VASCULAR SI PARENCHIMATOS (INSUFICIENTA HEPATICA CRONICA)  

2. HEPATITĂ CU CITOMEGALOVIRUS  

3. HEPATITĂ ACUTĂ CU HAV 

4. BRONŞIOLITĂ ACUTĂ 

5. ENTEROCOLITĂ ACUTĂ 

6. PIELONEFRITĂ ACUTĂ 

7. DISTROFIE GR. II 

 

INVESTIGAłII PARACLINICE: vezi anexa 
Ecografie abdominală - 15.06 (Dr. M. Mărgescu): ficat cu ecostructură relativ omogenă, 
ecogenitate moderat crescută, dimensiuni LD 83 mm. VP 5mm. Colecistul nu se vizualizează, 
CBP vizibilă. Splina mărită (diametrul maxim 68 mm), omogenă, ecogenitate normală. Fără 
dilatări ale alrterei splenice. Rinichi cu ecostructură şi ecogenitate normale, dimensiuni normale 
(55 mm diametrul max). 
Ecografie abdominală - 1.07 (Dr. H. Ştefănescu): Ficatul măsoară LS 44 mm, LC 13 mm, LD 
90 mm, cu ecostructură omogenă. La nivelul corespunzător patului colecistic se evidenŃiază o 
structură hipoecogenă cu pereŃi proprii, colabată (10/2 mm). Nu se evidenŃiază structuri tubulare 
în hil sau parenchim care să nu aibă semnal Doppler. Folosind tehnica ARFI, parenchimul pare 
să aibă duritate crescută, corespunzătoare unor stadii avansate de fibroză. VP 7-8 mm cu semnal 
vascular hepatopet. v med = 15 mm/sec. Splina măsoară 70/34 mm, omogenă. Fără ascită. 
Ecografie abdominală - 22.07 (Dr. M. Mărgescu): Ficat cu LD 85 mm, omogen, cu ecogenitate 
uşor crescută. VP 4,5 - 5 mm. Splina măsoară 65 mm în diametrul maxim. Se evidenŃiază 
prezenŃa de lichid în cantitate mică/medie în hipogastru. 
Ecografie abdominală – 08.09.2010 (Dr. Otilia Fufezan): ficatu cu dimensiuni crescute  (LD de 
9,7 mm în axul renal), cu marginea inferioară rotunjită, contur neregulat şi ecogenitate crescută. 
Hiperecogenitate periportală. Se vizualizează intrahepatic la bifurcaŃia portei o zonă de dilataŃie 
de căi biliare intrahepatice pe o porŃiune de 6-7 mm. Pare să existe un rudiment de colecist cu 
diametru de 4 mm. Calea biliară principală nu se poate vizualiza. Vena portă de calibru uşor 
crescut, de 5 mm, cu flux hepatopet şi variaŃii respiratorii reduse, cu velocităŃi de până la 17 
cm/s. CirculaŃie colaterală periombilical şi vizibilă intrahepatic în jurul ramurilor portale. Artera 
hepatică cu IR crescut, aprox 0,85. Pancreas cu aspect ecografic în limitele pentru vârstă. Splina 
omogenă cu dimensiuni crescute de până la 110/55 cm. RD (64 mm în axul lung), RS (62 mm) 
cu structură şi ecogenitate în limite normale. Loje suprarenaliene de aspect normal. VU în 
semirepleŃie, transonică. Ascită moderată. Concluzie: aspect ecografic sugestiv pentru ciroza 
hepatică. AbsenŃa căii biliare principale. AbsenŃa colcistului normal, doar cu un rudiment. Semne 
de HTP. 



 

 

Radiografie de coloană toraco-abdominală - abdomen mărit în volum, aeraŃie prezentă cu 
aspect spastic; hepatomegalie; coloană dorso-lombară fără modificări patologice, fără vertebră în 
fluture; desen pulmonar, cord fără modificări. 
 
 

EPICRIZA 

 
Sugar în vârstă de 3 luni se internează prin transfer din Spitalul Tg Mureş, pentru încadrarea 

unui icter colestatic. Sugarul fusese internat în serviciul de pediatrie Tg Mureş pentru manifestările 
unei pneumonii acute, ocazie cu care s-a identificat un icter colestatic cu scaune acolice şi valori 
medii/mari ale bilirubinei (BT 10 mg%, BD 8 mg%), cu valoare  mult crescută a fosfatazei alcaline, 
dar normală a GGT, la care nu s-a putut evidenŃia ecografic colecist sau cale biliară principală. Probele 
virusologice au evidenŃiat prezenŃa unei infecŃii cu CMV. Sub suspiciunea unei atrezii de căi biliare a 
fost trimis în serviciul nostru. 
 Examenul obiectiv la internare a evidenŃiat un sugar cu stare generală bună, stare de nutriŃie 
satisfăcătoare, G 4,650 kg, icter sclero-tegumentar cu nuanŃă verdinică, echilibrat cardio-respirator, 
ficat la 3 cm sub rebord, splina la 1,5-2 cm sub rebord, în  rest relaŃii  normale pe aparate şi sisteme. 
 Biologic la internare: 
- anemie hipocromă, microcitară moderată, 
- sdr de colestază important (FA 1920 U/l), cu valoare normală a GGT- care s-a menŃinut permanent 

normală; 
- sdr citoliză moderat (AST 354, ALT 130 U/l) 
- hiperbilirubinemie cu predominanŃa directei (Bt 8,9, Bd 6,3 mg%) 
- sdr hepatopriv - TQ prelungit cu IP scăzut (IP 65,5%), dar cu valoare iniŃial normală a albuminei 
- etiologic - s-a confirmat infecŃia activă cu CMV (IgM +, IgG+); s-a exclus deficitul de α1AT, infecŃia 

cu EBV, HBV, HCV. S-a ridicat suspiciunea unei paucităŃi de căi biliare sindromatice dar lipsa 
suflurilor cardiace, a faciesului specific sau vertebrei în fluture au exclus un sindrom Alagille. 

 Ecografic nu s-a pus în evidenŃă colecistul şi s-a confirmat hepatosplenomegalia.  Nu s-au putut 
pune în evidenŃă ducte biliare extrahepatice sau dilatări de ducte biliare intrahepatice şi s-a ridicat 
suspiciunea unei fibroze hepatice pe baza durităŃii crescute identificate prin tehnica ARFI.  
 S-a instituit tratament hepatoprotector (Aspatofort, apoi Arginină-sorbitol), Ursofalk, vitamina 
K, o administrare de IgIV (ca tratament patogenetic al infecŃiei CMV). Probele hepatice au avut o 
evoluŃie iniŃial în scădere , cu variaŃii ale valorilor albuminei şi IP, după care a apărut un peak al 
colestazei şi citolizei, determinat de coinfecŃia cu HAV. În evoluŃie a dezvoltat un sindrom edematos, 
cu creştere bruscă în greutate şi a diametrului abdominal, confirmată ecografic ca ascită. S-a 
administrat tratament diuretic care a diminuat retenŃia de apă (pe fondul hipoalbuminemiei). 
 Am luat în calcul şi posibilitatea tratamentului patogenetic cu Ganciclovir, dar alterarea 
semnificativă a probelor hepatice ne-a determinat să temporizăm, având în vedere efectele secundare 
hepatice ale medicamentului în sine. 
 După o perioadă de evoluŃie ondulantă, probele hepatice au început să se altereze progresiv in 
urma cu 3 saptamani, cu accentuarea hiperbilirubinemiei (până la Bt 30 mg%, Bi 19 mg%), dar cu 
scăderea parametrilor de citoliză; accentuarea sindromului hepatopriv: hipoalbuminemie –> necesitând 
administrări repetate de Albumină i.v., scăderea progresivă a indicelui de protrombină -> administrări 
săptămânale de Fitomenadionă. Nu a prezentat hemoragii până în acest moment. Sindromul anemic a 
avut o evoluŃie ondulantă, cu valori ale Hb până la 7 mg%. În ultima perioadă a început să prezinte şi 
trombocitopenie moderată. Interpretăm anemia ca având mecanism patogenetic mixt (feriprivă, prin 
hipersplenism, posibil pierderi oculte în contextul coagulopatiei). 
 Pe parcursul internării a prezentat şi câteva episoade infecŃioase febrile: o bronşiolită, două 
episoade de infecŃie urinară înaltă; toate au răspuns prompt la tratamentul administrat (simptomatic şi, 
când a fost necesar, antibiotic). 
 Clinic, scaunele s-au menŃinut acolice, s-a observat o accentuare progresivă a icterului şi 
hepatomegaliei, cu suprafaŃă neregulată, nodulară a ficatului, circulaŃie colaterală pronunŃată la nivel 



 

 

abominal. A început să prezinte distensie abdominală prin ascită, edem scrotal, datorită  hipertensiunii 
portale şi hipoalbuminemiei, necesitând repetarea frecventă a administrărilor de Albumină umană şi 
introducerea terapiei cu Spironolactonă. Coagulopatia s-a accentuat şi în data de 13.09.2010 a necesitat 
administrarea de plasmă. 
 Copilul a fost pe tot parcursul internării alimentat natural şi s-a început şi diversificarea. Am 
decis şi introducerea unui produs hipercaloric (Frebini) pentru a potenŃa creşterea ponderală. Curba 
ponderală a fost lent ascendentă (cu un aport ponderal de numai 700 g în 3 luni de spitalizare), dar cu 
topirea Ńesutului celular subcutanat (în ultimele săptămâni creşterea în greutate s-a făcut numai pe 
seama retenŃiei de apă).  
 
 Terapia în acest moment este: 

1. PEV cu Aspatofort ½ f/zi, 
2. Silimarină 35 mg ½ tb/zi p.o., 
3. Liv 25 2x2,5 ml/zi p.o., 
4. Ursofalk ~ 20 mg/kg/zi p.o., 
5. Pikovit 2x2,5 ml/zi p.o., 
6. Ferrum Hausmann 4 mg/kg/zi, p.o. 
7. Albumină umană 20% 1g/kg/doză – ultima administrare în 17.09.2010. 
8. Fitomenadionă ½ f/săptămână i.v. 
9. Spironolactonă 2x5 mg/zi p.o. 
 

 Am luat în calcul efectuarea unei biopsii hepatice, dar iniŃial părinŃii au refuzat iar în scurtă 
vreme citoliza marcată şi apoi agravarea sindromului hepatopriv cu afectarea coagulării ne-au făcut să 
temporizăm. Fără biopsie hepatică nu se poate exclude diagnosticul de atrezie de căi biliare (dar s-ar fi 
văzut ecografic dilatări de căi biliare intrahepatice) sau o paucitate de căi biliare. Dar, luând în 
considerare aspectul clinic şi biochimic al bolii (cu hiperbilirubinemie predominant directă, cu valoare 
marcat crescută a FA dar cu valoare constant normală a GGT) suspectăm diagnosticul de colestază 
intrahepatică familială progresivă, cu suprapunerea unei infecŃii cu CMV şi HAV şi evoluŃie spre 
ciroză. În condiŃiile evoluŃiei nefavorabile rapid progresive (cu creşterea valorilor bilirubinei dar 
scăderea sindromului de citoliză, scăderea dimensiunilor ficatului în ultimele zile), considerăm că 
singura soluŃie curativă ar putea fi transplantul hepatic. Am efectuat scorul PELD (care cuantifică 
urgenŃa prezentării la transplant) care a rezultat la valoare maximă. 
 Considerăm deci că pacientul este în acest moment dependent de terapie specifică în spital, 
funcŃiile ficatului necesitând susŃinere continuă, şi că are nevoie urgentă de efectuare a transplantului. 
 Acesta nu se poate efectua în România decât peste vârsta de 1 an sau la atingerea greutăŃii de 
10 kg, necesitând deci efectuarea intervenŃiei în străinătate. 
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