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„Masele“ abdominale neonatale cuprind un
foarte larg spectru de entitå¡i patologice care se
întind de la „micile leziuni“ constatate incidental, la
unele „mase“ mari care ocupå întreaga cavitate
peritonealå, de la benigne la maligne, de la chisturi
uniloculare la unele forma¡iuni tumorale solide.
Spectrul acestora este în continuare lårgit prin
varietatea organelor care pot fi interesate de aceste
„mase“. În era aplicårii aproape universale a
ultrasunetelor în perioada perinatalå, aceste „mase“
sunt identificate ¿i unele chiar tratate, înainte de
na¿terea copilului. Alte „mase“ sunt descoperite în
timp prin examenul de rutinå al nou-nåscutlui.
Leziunile pot fi „amenin¡åtoare de via¡å“, pot constitui
o morbiditate persistentå sau nu constituie o sechelå
semnificativå. De¿i cei mai mul¡i nou-nåscu¡i sunt
astfel sånåto¿i, prezen¡a „maselor“ abdominale
constituie o problemå care „tulburå“ familia.

1. DIAGNOSTIC

Realizarea diagnosticului debuteazå cu istoricul,
care poate fi totu¿i limitat. Întrebårile cheie sunt:
• a fost sarcina complicatå în evolu¡ie, în special

prin oligohidraminos sau polihidraminos?

• sarcina s-a efectuat la termen?
• examenul ultrasonografic a eviden¡iat „ceva“ ne-

obi¿nuit în abdomen?
• s-a efectuat o interven¡ie prenatalå ca amnio-

centeza sau s-a instituit un cateter?
Istoricul familial poate procura unele informa¡ii,

dar care au, în general, o contribu¡ie nesemnifi-
cativå.

La examenul abdomenului, copilul trebuie så fie
în pozi¡ie de decubit dorsal. Forma abdomenului
trebuie notatå. Pozi¡ia ombilicului ¿i prezen¡a herniei
ombilicale trebuie evaluatå. Caracteristicile „masei“,
care trebuie notate, includ: situarea, talia, forma,
structura, mobilitatea ¿i sensibilitatea. „Masa“ trebuie
så fie clasificatå ca solidå, chisticå sau cu con¡inut
aeric; cu toate acestea, diferen¡ierea între „masele“
solide ¿i chistice poate fi dificilå la examenul fizic.
Un sprijin al examenului îl constituie inser¡ia unui
tub nasogastric, dacå la examenul fizic se suspec-
teazå o distensie sau obstruc¡ie, reten¡ie intestinalå,
situa¡ie în care se ob¡ine evacuarea de aer ¿i lichide.
Dacå este în discu¡ie o reten¡ie urinarå, copilul
trebuie reexaminat dupå „plasarea“ unui cateter
urinar sau dupå inducerea evacuårii vezicii urinare
prin metoda Credé.
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Examinarea rectalå, efectuatå judicios, poate
procura informa¡ii utile, ca în cazul suspiciunii unei
„mase“ intrapelviene sau intraabdominale. Exa-
menul digital intrarectal poate dilata rectul, deter-
minând pierderea unor informa¡ii valabile, în
contrast cu o clismå baritatå efectuatå pentru sus-
piciunea bolii Hirschsprung.

Dupå recunoa¿terea masei abdominale, consta-
tårile examenului fizic trebuie rediscutate în
contextul examenului clinic. „Cheile“ naturii le-
ziunii pot fi externe sau la distan¡å de „masa“ abdo-
minalå. De exemplu, hipoplazia toracelui poate fi
o consecin¡å a oligohidramniosului din cauza
obstruc¡iei tractului urinar (secven¡a Potter). Un
himen „tumefiat“ este un semn de hidrometro-
colpos. Metastazele cutanate indicå diagnosticul de
neuroblastom.

Imagistica radiologicå (radiograficå) este, de
obicei, urmåtoarea etapå. Radiografiile standard pot
procura o cantitate surprinzåtoare de informa¡ii,
cum ar fi organomegalia ¿i calcificårile într-un nu-
mår de tumori sau deplasarea anselor intestinale ca
o cheie subtilå a naturii sau chiar prezen¡ei unei
„mase“. Un studiu cu substan¡å de contrast poate fi
un ajutor în diagnosticul „maselor“ la nivelul trac-
tului gastrointestinal; trebuie, totu¿i, så ne reamintim
cå substan¡a de contrast poate interfera cu sau exclu-
derea/împiedicarea unei examinåri ulterioare cu
ultrasunete. Informa¡ii suplimentare pot fi solicitate
prin ultrasonografie, modalitate excelentå de
screening; aceastå metodå este neinvazivå, fårå
iradiere, nedureroaså ¿i poate procura informa¡ii
detaliate asupra localizårii, naturii ¿i vascularizårii
tumorii ¿i structurilor adiacente. Din nefericire,
aceastå metodå este mai pu¡in utilå în prezen¡a dis-
tensiei gazoase.

CT-scan sau MRI sunt indicate ocazional, de
obicei pentru determinarea extinderii leziunii, mai
degrabå decât a diagnosticului. Renogramele nu-
cleare procurå informa¡ii func¡ionale în anumite
cazuri de patologie renalå.

Studiile ini¡iale de laborator trebuie limitate la o
henogramå completå ¿i la analiza electroli¡ilor.

Examinårile speciale sunt dictate de natura
„masei“, ¿i se vor discuta în diferitele localizåri ale
„maselor“.

Cre¿terea celor mai multe „mase“ abdominale
necesitå numai un meticulos examen fizic ¿i câteva
studii ¡intite. Diagnosticul trebuie så fie realizat
ordonat, în timp util, cu acurate¡e ¿i în condi¡ii cost-
eficien¡å (Chandler J.C. ¿i colab., 2004).

2. „MASE“ CU LOCALIZARE ÎN FLANCURI

2.1. Renal

Cele mai comune cauze de „mase“ localizate în
flancuri la nou-nåscut sunt hidronefroza ¿i rinichiul
multichistic (Farmer D.L., 2000). În realitate,
tulburårile tractului urinar sunt întâlnite în majo-
ritatea „maselor“ abdominale la sugar. Rinichiul în
potcoavå sau rinichii ectopici pot fi, de asemenea,
afecta¡i de boli renale care pot determina „mase“
cu localizåri nea¿teptate.

Hidronefroza
Hidronefroza unilateralå este mult mai comunå

la sexul masculin ¿i în flancul stâng. Aceasta este
frecvent secundarå unei obstruc¡ii sau unei artere
renale aberante sau unei cuduri a ureterului. Cel
mai frecvent, hidronefroza bilateralå este secundarå
obstruc¡iei locului de deschidere a vezicii urinare
(valvele de uretrå posterioare) sau unei vezici neuro-
gene. De¿i o infec¡ie de tract urinar (ITU) poate fi
un simptom prezent, la nou-nåscut este mult mai
probabil så fie vorba de o „maså“ constatatå la exa-
menul fizic ¿i confirmatå prin studiu imagistic, în
special prin ultrasonografie (US).

Cistouretrograma mic¡ionalå (Voiding cysto-
urethoragrama – VCUS) exclude refluxul uretero-
vezical ¿i valvele uretrei posterioare.

Tratamentul unei hidronefroze avansate constå
în pieloplastie cu rezec¡ia obstruc¡iei ¿i, dacå este
necesar, separarea în douå a bazinetului renal destins.

Tratamentul la nou-nåscu¡ii asimptomatici este
totu¿i controversat, în special dacå este unilateral.
Un raport al Societå¡ii de Urologie fetalå a constatat
cå dupå randomizare, gradul hidronefrozei ¿i mo-
delul de drenaj era semnificativ ameliorat ca urmare
a interven¡iei chirurgicale, dar cå func¡ia renalå era
diferen¡iatå între ambii rinichi stabiliza¡i. Acest studiu
a fost limitat, totu¿i, prin faptul cå 25% din grupul
sub observa¡ie avea o semnificativå deteriorare a
func¡iei renale, suficientå a justifica corec¡ia opera-
torie (Palmer L.S. ¿i colab., 1998).

Hidronefroza severå diagnosticatå in utero poate
fi tratatå antenatal printr-un shunt uretero-amniotic,
plasat percutanat. Aceasta previne interferen¡a cu
o dezvoltare renalå normalå. Cauza subiacentå
trebuie rezolvatå dupå na¿tere.

Anomaliile chistice renale
Un rinichi multichistic-displastic unilateral

(MDK – multicystic-dysplastic kidney) se prezintå
de obicei ca o „maså“ localizatå la nivelul unui flanc
la un nou-nåscut de altfel normal. Ultrasonografia
(US) eviden¡iazå multiple imagini chistice separate,



306 REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 4, AN 2008

fårå un chist central mare. Nu se identificå
parenchim normal. Scintigrafia permite diferen-
¡ierea de uropatiile obstructive, deoarece nu existå
func¡ie excretorie în aceastå anomalie renalå.
Rinichiul controlateral trebuie evaluat cu grijå pentru
chisturi sau alte anomalii. Se considerå cå un rinichi
displastic poate cre¿te riscul copilui pentru hiper-
tensiunea arterialå, infec¡ie de tract urinar, tumorå
sau durere; cu toate acestea, pacien¡ii care au mici
leziuni pot fi trata¡i medical (nonchirurgical), cu o
urmårire a evolu¡iei pe termen lung. Dacå excizia
este indicatå, data interven¡iei depinde de sediul
leziunii ¿i de starea generalå a copilului.

Boala renalå chisticå bilateralå este foarte pro-
babil polichisticå autozomal-recesivå (1:10.000 de
nou-nåscu¡i vii). Ultrasonografia (US) eviden¡iazå
multe chisturi mici în canalele colectoare. Nu existå
displazie renalå intrinsecå demonstratå prin scinti-
grafie. 50% dintre copiii afecta¡i prezintå insu-
ficien¡å renalå severå înainte de vârsta de 15 ani.
Tratamentul constå în dializå renalå pânå la efec-
tuarea transplantului renal.

Boala renalå polichisticå autozomal dominantå
nu este manifestå clinic pânå mai târziu în cursul
vie¡ii ¿i nu constituie un diagnostic diferen¡ial la un
nou-nåscut care prezintå clinic o „maså“ abdo-
minalå.

Tumorile solide renale
Cel mai probabil diagnostic al unei tumori renale

solide la un nou-nåscut este nefromul mezoblastic
congenital. Leziunea este diferitå de tumora Wilms,
cu care a fost anterior confundatå. Diferen¡ierea între
aceste douå entitå¡i este semnificativå deoarece 95%
dintre nefroamele mezoblastice sunt benigne.
Nefromul mezoblastic este rar diagnosticat dupå
primele 3 luni de via¡å, iar tumora Wilms este
diagnosticatå înainte de vârsta de 6 luni. Ultrasono-
grafia imagisticå prezintå inele concentrice ¿i diag-
nosticul poate fi efectuat prenatal. CT-scan de-
monstreazå evazarea calicelor, contrar deplasårii
determinatå de „masa“ juxtarenalå. Tratamentul constå
în excizia chirurgicalå, care conduce la un prognostic
excelent, de¿i rar existå ¿i variante maligne ale acestei
tumori, marcatå prin tablou de boalå metastaticå.

2.2. Juxtarenal

Detectarea prenatal a „maselor“ suprarenale a
crescut datoritå frecven¡ei imagisticii gesta¡ionale,
ameliorårii rezolu¡iei imaginilor ¿i îndemânårii me-
dicului ecografist.

Diagnosticul diferen¡ial al acestor „mase“ in-
clude: neuroblastomul, hemoragia suprarenalianå,

leziunile necrotice variate, chisturile bronhogenice
¿i sechestrarea pulmonarå.

Neuroblastomul
Neuroblastomul este cea mai comunå malignitate

extracranianå la începutul copilåriei. Aceastå leziune
este de origine embrionarå, provenind din celulele
sistemului simpatic derivate din crestele neurale.

Inciden¡a neuroblastomului este de aproximativ
1:10.000 (Black CP, 1998). 50% sau mai pu¡in sunt
diagnosticate în cursul primului an de via¡å. Aceastå
proliferare se dezvoltå oriunde este prezent ¡esut
simpatic, dar 75% din tumori sunt abdominale ¿i
65% dintre ele au originea în glanda suprarenalå.
Neuroblastomul este o tumorå neobi¿nuitå prin
comportamentul såu nu totdeauna benign, în timp
ce alte leziuni cu o histologie similarå progreseazå
rapid, în ciuda unei terapii intensive multimodale.

Neuroblastoamele sunt tumori solide, retroperi-
toneale ca pozi¡ionare, ¿i de aceea „fixate“. De¿i
de obicei unilaterale, neuroblastoamele pot depå¿i
linia medianå. Deoarece aceste leziuni sunt biologic
active, produc catecholamine ¿i ocazinal determinå
„flushing“, transpira¡ii ¿i iritabilitate. În acela¿i chip,
polipeptidele intestinale vasoactive produse de
tumorå, pot determina o secre¡ie lichidå, explozivå,
diaree secretorie. Scopul studiilor privind diagnos-
ticul este de a stabili exact localizarea ¿i dimensi-
unile tumorii pe de o parte, ¿i de a determina invazia
regionalå – boala metastaticå – ¿i stadiul histologic.
O radiografie standard eviden¡iazå: prezen¡a de
calcificåri fine råspândite difuz în tumorå în 50%
dintre cazuri; deplasarea altor structuri, ca ansele
intestinale „gas filled“. Ultrasonografia eviden¡iazå
o „maså“ solidå chisticå ¿i stabile¿te pozi¡ia sa în
rela¡ie cu rinichiul. CT-scan eviden¡iazå prezen¡a
de calcificåri în tumorå ¿i determinå exact locali-
zarea sa; de asemenea, eviden¡iazå posibila extensie
intraspinalå sau prezen¡a de focare metastatice.
Metastazele în måduva osoaså sunt detectate prin
punc¡ie-aspira¡ie osoaså, eviden¡iind prezen¡a de
celule rotunde, mici, care formeazå rozete. Radio-
grafia osoaså standard ¿i scintigrafia izotopicå evi-
den¡iazå leziunile corticale osoase. La 90% dintre
pacien¡i, tumora excretå niveluri înalte de cate-
cholamine ¿i metaboli¡ii lor. Nivelurile urinare de
acid homovanilic, acid vanilmandelic, adrenalinå,
noradrenalinå, dopaminå ¿i metanephrinå, asigurå
mai departe diagnosticul. Examenul urinei colectate
pe 24 de ore nu prezintå beneficiu în raport cu e¿an-
tioanele recoltate întâmplåtor.

Rezec¡ia chirurgicalå este tratamentul primar în
neuroblastoamele localizate. Chimioterapia
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adjuvantå ¿i radioterapia sunt adåugate, în func¡ie
de stadializarea tumorii ¿i de vârsta pacientului.
Dacå tumora se considerå cå nu este rezecabilå,
diagnosticul poate fi efectuat prin punc¡ie-biopsie
osoaså sau prin biopsia deschiså a tumorii (care
ob¡ine material suficient pentru evaluare histo-
logicå). În cazuri selectate, doze mari de chimio-
terapice vor fi folosite înainte de a se hotårî rezec¡ia
tumorii ¿i, în final, se va face apel la transplantul
de måduvå osoaså.

Utilizarea de agen¡i diferen¡ia¡i, cum ar fi acidul
retinoic, este indicatå ocazional.

Evolu¡ia unui copil cu neuroblastom este deter-
minatå în principal de vârstå (sub 1 an este foarte
bunå), de stadiul ¿i de aspectul histologic.

Clasificarea Shimada prezintå neuroblastoamele
în tumori cu histologie favorabilå ¿i nefavorabilå.
Amplificarea N-myc prezintå un comportament
clinic agresiv. ADN hiperploid este asociat cu un
stadiu mai incipient ¿i cu un prognostic mai bun
(contrar celor mai multe alte tumori).

Stadiul 4S constituie o categorie de neuro-
blastoame ¿i este întâlnit la sugarii care, contrar sta-
diilor 1 sau 2 cu leziuni primare (mai ales la organele
de origine cu sau fårå propagare localå limfaticå)
prezintå diseminare limitatå la ficat, tegumente sau
måduva osoaså. Leziunile cutanate sunt depozite
cu o culoare albastrå. Sugarii care au aceastå va-
riantå sunt clasa¡i în categoria de risc scåzut.

Hemoragia suprarenalå
Hemoragia suprarenalå este o cauzå neobi¿nuitå

de „maså“ a suprarenalei (18 cazuri din 3723 nou-
nåscu¡i examina¡i prin ultrasunete (Lee M.C. ¿i
colab., 2000). În plus, deoarece copiii care au aceastå
afec¡iune sunt de obicei asimptomatici, hemoragia
suprarenalå este rar diagnosticatå. De¿i aceastå
entitate poate fi luatå în considera¡ie în diagnosticul
diferen¡ial al „maselor“ suprarenaliene, ea nu necesitå
un management activ ¿i nu existå sechele pe termen
lung. Datele ob¡inute prin ultrasonografie variazå în
func¡ie de vârsta hemoragiei. Ini¡ial, o „maså“ devine
transonicå, dar pe examinåri seriate „masa“ devine
„sonolucentå“ ¿i eventual se poate resorbi.

Calificårile sunt våzute ocazional pe filmul
radiologic. Poate fi prezent un icter patologic, dar
nu este necesarå transfuzia. Nici unul dintre pacien¡ii
studia¡i nu a dezvoltat insuficien¡å suprarenalianå.

Lipsa diminuårii „masei“ tumorale este o indi-
ca¡ie pentru interven¡ia operatorie (de Luca J.L. ¿i
colab., 2002). Hemoragia suprarenalå apare, în mod
clar, prenatal (Lin J.N. ¿i colab., 1999).

Tromboza venei renale
Tromboza venei renale este o cauzå neobi¿nuitå

de „maså“ în regiunea flancurilor abdominale
(Popescu V. ¿i colab., 1981). Tromboza conduce la
congestia venoaså a rinichilor. Aceasta este marcatå
prin hematurie, trombocitopenie ¿i hipertensiune
arterialå. Se asociazå cu policitemie, deshidratare,
diabet matern, asfixie, sepsis ¿i coagulopatie – con-
di¡ii care predispun la flux sanguin renal scåzut,
cre¿terea vâscozitå¡ii sau hipercoagulabilitate. Ultra-
sonografia Doppler este testul imagistic de alegere,
deoarece poate demonstra extensia cheagului în
vena renalå sau în vena cavå inferioarå (Levy P.R.
¿i colab., 1974). Aceastå entitate a fost recunoscutå,
de asemenea, prenatal (Fishman J.E. ¿i colab.,
1994). Interven¡ia chirugicalå nu este, în general,
necesarå, cu excep¡ia situa¡iei când este prezentå o
compresiune a venei cave inferioare, care se mani-
festå prin edemele membrelor inferioare.

Folosirea de anticoagulante sau de trombolitice
este controversatå, dar va fi luatå în considera¡ie
fie în cazul unei tromboze bilaterale a venei renale
sau în cazul extensiei la vena cavå inferioarå (Levy
P.R. ¿i colab., 1974).

Sechestra¡ia pulmonarå
Sechestra¡ia pulmonarå infradiafragmaticå

(extralobarå) poate fi confundatå cu alte patologii
suprarenale, cel mai frecvent cu neuroblastomul,
în ciuda unor studii imagistice de calitate (Gross E
¿i colab., 1997). Într-un studiu efectuat la Spitalul
pentru Copii din Toronto, Canada, 12 „mase“
suprarenale detectate antenatal erau în timp rezol-
vate sau reduse considerabil ca dimensiune (dinainte
de na¿tere pânå la 15 luni de via¡å). Caracteristicile
ultrasonografice constau în imagini hiperecogene
concordante cu sechestra¡ia pulmonarå, 11 din 12
leziuni erau tratate nonoperator. Singurul specimen
rezecat a eviden¡iat numai vestigii fibrotice
(Daneman A. ¿i colab., 1997).

3. MASE ÎN CVADRANTUL SUPERIOR DREPT:
FICATUL ªI CÅILE BILIARE

Hemangioendoteliomul
Cea mai comunå tumorå benignå la nou-nåscu¡i

este hemangiomul (hemangioendoteliomul). În mod
tipic este vorba despre o „maså“ palpabilå în cva-
drantul superior drept. Mul¡i sugari au, de asemenea,
hemangioame cutanate care conduc clinicianul la
efectuarea de investiga¡ii a unei leziuni hepatice
nepalpabile. Hemangioamele reprezintå un spectru
care se întinde de la „masele“ simptomatice la
tumorile majore cu shunt arteriovenos, care pot
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determina insuficien¡å cardiacå congenstivå. Feno-
menul/sindromul Kassabach-Merrit se poate asocia
la aceastå leziune (tumori cu shunt arterio-venos)
trombocitopenie, coagulopatie de consum ¿i
anemie hemoliticå (Haisley-Royster C. ¿i colab.,
2002). Managementul este stabilit în raport cu
extinderea implicårii ¿i simptomatologiei clinice; el
constå în utilizarea de: steroizi, interferon, em-
bolizåri (Kullendorff C.M. ¿i colab., 2002), rezec¡ia
cu sau fårå transplant hepatic (Kasahara N. ¿i colab.,
2003) ¿i chemoterapie (vincristinå) (Haisley-
Royster C. ¿i colab., 2002). Din fericire, regresia
spontanå care se poate observa pe ultrasonografie,
efectuatå în dinamicå, este comunå. De¿i hema-
gioendotelioamele pot, în mod obi¿nuit, så fie
diferen¡iate de hepatoblastoame pe baza carac-
teristicilor CT-scan ¿i nivelului alfafetoproteinei
(crescutå în hepatoblastoame ¿i normalå în hema-
gioendotelioame), o biopsie este uneori necesarå
(Han S.J. ¿i colab., 1998).

Hamartomul
Hamartomul mezenchimal al ficatului este o

malforma¡ie benignå a procesului de dezvoltare a
ficatului, care constå în prezen¡a de chisturi, cåi biliare,
hepatocite, mezenchim ¿i ramuri ale venei porte.
De¿i hamartoamele nu sunt recunoscute ca procese
canceroase, numeroase anomalii cromozomiale
asociate au fost constatate (Murthi S.V. ¿i colab.,
2003). Aceste tumori au fost identificate prenatal
¿i sunt cunoscute cå se dezvoltå substan¡ial în
dimensiuni in utero, chiar dacå ele conduc la hidrops
fetalis nonimun. Terapia fetalå prin aspira¡ii repetate
a fost descriså (Tsao K. ¿i colab., 2002).

Hamartoamele se prezintå ca „mase“ palpabile.
Ele pot cre¿te ca dimensiuni, situa¡ie în care com-
primå eventual vena cavå inferioarå sau determinå
o compromitere a respira¡iei. Ultrasonografia evi-
den¡iazå multiple chisturi ecogenice cu prezen¡a de
septuri sub¡iri ¿i absen¡a de depozite de nisip ¿i
„sfacele“. CT-scan eviden¡iazå o „maså“ multi-
locularå bine circumscriså, cu chisturi cu densitate
scåzutå. Scintigrafia hepato-biliarå-scan (imagistica
nuclearå) demonstreazå prezen¡a unei „mase“ care
nu absoarbe bine trasorul. Managementul unui ha-
martom constå în rezec¡ia chirurgicalå. Dacå ha-
martomul se considerå cå nu poate fi rezecat,
marsupializarea poate fi luatå în discu¡ie ca o må-
surå temporarå.

Hepatoblastomul
Singura malignitate hepaticå primarå semni-

ficativå este hepatoblastomul, de¿i ficatul este sediul
unor metastaze ale unui numår mare de cancere.

Hepatoblastomul reprezintå aproximativ 1% din
malignitå¡ile pediatrice (Schnater J.M. ¿i colab.,
2003). Este demonstratå o nea¿teptatå cre¿tere a
inciden¡ei hepatoblastomului de la 0,6 la 1,2 cazuri/
milion între 1975 ¿i 1997 (Darbari A. ¿i colab.,
2003). Hepatoblastomul are o cunoscutå asociere
cu sindromul Beckwith-Wiedeman (asocierea
macrosomiei, macroglosiei, visceromegaliei ¿i pre-
zen¡a omfalocelului) (Hamada Y. ¿i colab., 2003).
Un foarte bun prognostic este procurat de completa
rezec¡ie a tumorii, cu grijå de a exciza pânå la prima
celiotomie. Dacå aceasta nu poate fi realizatå cu
succes, se va efectua o biopsie ¿i se va ini¡ia chimio-
terapie adjuvantå. Chimioterapia procurå în „trialu-
rile clinice“ cel pu¡in råspunsuri par¡iale în 82%
dintre cazuri, permi¡ând ca tumorile neextirpabile
så diminueze în dimensiuni. Eforturile sunt, în
aceastå situa¡ie, focalizate pe minimalizarea toxi-
citå¡ii, în timp ce se men¡ine eficacitatea (Katzenstein
H.M. ¿i colab., 2002).

Prognosticul hepatoblastomului a fost sigur
ameliorat. Supravie¡uirea în stadiile I ¿i II este acum
mai mare (peste 90%) (Douglas EC ¿i colab., 1993).
Dacå în stadiile III tumora (ini¡ial neextirpabilå) este
eventual complet extirpatå, supravie¡uirea atinge
80%. Ratele generale de supravie¡uire în stadiile
III ¿i IV sunt prezente variabil (în 59%, 27%)
(Katzenstein HM ¿i colab., 2003).

Chistul de coledoc
Orice dilata¡ie chisticå congenialå a canalelor bi-

liare se referå, în mod obi¿nuit, la chistul de coledoc.
Existå o serie de varietå¡i ale acestei anomalii ana-
tomice. Ca ¿i în alte entitå¡i congenitale, cauza rå-
mâne necunoscutå. De¿i poate fi identificat prenatal
sau la na¿tere, diagnosticul nu este, realizat de
obicei, timp care mai multe luni sau chiar ani, din
cauza absen¡ei simptomelor.

Un chist de coledoc poate fi suspectat când intes-
tinul sub¡ire sau gros este deplasat în afara cva-
drantului superior drept, pe filme radiologice sau
pe studii cu substan¡å de contrast. Aceastå entitate
trebuie, de asemenea, luatå în discu¡ie în diagnos-
ticul diferen¡ial al unui icter patologic sau în pre-
zen¡a de scaune acolice.

Ultrasonografia eviden¡iazå localizarea, dimensi-
unea ¿i natura chistului. Dacå existå orice îndoialå
despre originea sa, o CT-scan cu techne¡iu poate fi
utilizatå pentru a contura tractul biliar ¿i a diferen¡ia
aceastå entitate suspicionatå de alte leziuni, cum ar
fi duplica¡ia duodenalå. Tratamentul constå în re-
zec¡ia chistului ¿i drenajul canalului hepatic într-un
segment intestinal. Dacå chistul nu este rezecabil
în întregime, mucoasa chistului trebuie excizatå la
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minimum, deoarece acest start este predispus la
dezvoltarea unei malignitå¡i.

4. „MASE“ ÎN CVADRANTUL SUPERIOR STÂNG:
CHISTURILE SPLENICE

Chisturile splenice sunt foarte rar diagnosticate
(numai 19 cazuri våzute la Children’s Hospital în
Boston, în peste 80 de ani) (Tsakaemnnoris DE ¿i
colab, 1995). Observa¡ia celor mai mici chisturi este
probabil justificatå, deoarece rezolu¡ia lor completå
este demonstratå în 3 din 7 cazuri (Garel C. ¿i colab.,
1995). Hemisplenectomia sau chistemtomia în locul
unei splenectomii conven¡ionale este posibilå la
copiii selecta¡i care prezintå chisturi mari splenice.

5. „MASE“ ÎN ABDOMENUL MIJLOCIU

5.1. Intestinul

Oliva piloricå (tumora piloricå)
Stenoza hipertroficå de pilor (SHP) este deseori

etichetatå drept congenitalå, de¿i este încå necunoscut
dacå aceastå afirma¡ie este exactå sau nu (Chandler
J.C. ¿i colab., 2004). Prezen¡a tipicå de vårsåturi non-
bilioase este bine cunoscutå. Dacå oliva piloricå
hipertrofiatå nu este palpabilå, confirmarea diagnos-
ticului se face în prezent prin ultrasonografie, anterior
prin tranzit baritat gastrointestinal (nu se mai efectueazå
în prezent din cauza expunerii copilului la radia¡ii ¿i
necesitå¡ii de a evacua bariul din stomac, preoperator)
(Chandler J.C. ¿i colab., 2004). Måsuråtorile fåcute prin
ultrasonografie aratå cå pilorul normal trebuie så fie
mai mic de 3 mm privitor la grosimea peretelui såu ¿i
mai mic de 15 mm în ceea ce prive¿te lungimea
canalului piloric; dimensiunile sunt mult mai mari decât
cele întâlnite în stenoza piloricå.

Piloromiotomia este tratamentul de alegere; pro-
cedura, care poate fi efectuatå prin variate abordåri
(Caceres M. ¿i colab., 2003), este salvatoare ¿i foarte
eficientå.

Duplica¡ia intestinalå
Duplica¡ia tractului gastrointestinal apare oriunde,

de la esofag la anus ¿i este fie chisticå sau tubularå.
Duplica¡iile chistice, cele mai comune, sunt anexate/
incluse în peretele muscular comun cu segmentul
intestinal adiacent, sunt a¿ezate în linie cu endoteliul
¿i con¡in un fluid clar, seros. Duplica¡iile tubulare
sunt localizate pe latura mezentericå a intestinului ¿i
sunt „oarbe“ sau „în comunica¡ie“ cu intestinul.
Dublura (cåptu¿eala) este de obicei aceea a intesti-
nului adiacent, dar poate fi heterotopicå (mucoasa
gastricå într-o micå duplica¡ie intestinalå).

Multe duplica¡ii intraabdominale se prezintå ca o
„maså“ palpabilå, asimptomaticå, care poate, de
asemenea, determina durere, obstruc¡ie intestinalå,
sângerare gastrointestinalå sau chiar volvulus. Ultra-
sonografia diferen¡iazå natura chisticå a duplica¡iei
de tumorile solide ¿i, de asemenea, demonstreazå
intima asociere între duplica¡ie ¿i peretele intestinal.
De¿i existå un spectru de manifeståri prin studiul
ultrasonografic în duplica¡ia intestinalå, cea mai
sigurå manifestare este semnul „cadrului“/„ramei“
straturilor musculare, care indicå variatele straturi ale
intestinului ¿i prezen¡a de debris – råmå¿i¡e/sfå-
râmåturi interne (Segal S.R. ¿i colab., 1994).

Tratamentul constå în rezec¡ia duplica¡iei singure
sau, mai comun, a pår¡ii de intestin de la nivelul la
care duplica¡ia apare, în func¡ie de localizarea anato-
micå ¿i semnifica¡ia por¡iunii peretelui intestinal ¿i
al aprovizionårii sanguine.

Malforma¡ii limfatice intestinale
Limfangioamele abdominale sunt cel mai corect

numite malforma¡ii chistice intestinale (Rusescu A.,
Popescu V., Popescu Lica, Cotovu Suzana, 1952).
Ele au fost raportate la nou-nåscu¡i, de¿i majoritatea
nu sunt detectate pânå târziu în cursul vie¡ii (Konen
O. ¿i colab., 2002). Aceste chisturi sunt benigne,
uniloculare sau multiloculare ¿i con¡in un lichid
seros, clar. Ele iau na¿tere ca urmare a unei dezoltåri
anormale a sistemului limfatic, care determinå
obstruc¡ie limfaticå.

Chiar la nou-nåscut, ele se pot prezenta cu
obstruc¡ie intestinalå, volvulus, dureri abdominale
nespecifice sau hemoragii intrachistice; pot fi înså
¿i asimptomatice. Abdomenul este de obicei ne-
sensibil, cu o „maså“ similarå cu aceea din dupli-
ca¡ia intestinalå; spre deosebire de aceasta, când
un copil are un chist ¿i este în pozi¡ie de decubit
dorsal, flancurile nu bombeazå. O radiografie abdo-
minalå standard demonstreazå prezen¡a de „aer“
în intestin, deplasat „anterior“, în cazul unui chist
mezenteric ¿i „posterior“ în cazul unui chist de
epiploon. Mici cantitå¡i de calcificåri pot fi våzute
în peretele chistului. Ultrasonografia ¿i CT-scan
elucideazå, în continuare, natura, dimensiunile ¿i
localizarea chistului. Rezec¡ia este curativå când
este completå, de¿i chisturile retroperitonale mari
nu pot fi rezecabile (Lin J.L. ¿i colab., 2000). Intes-
tinul a fost excizat deseori împreunå cu chistul, ca
urmare a intimitå¡ii sale cu vasele enterice.

Boala meconialå (meconoum disease)
Boala meconialå include un numår de entitå¡i

care implicå obstruc¡ia intestinalå din cauza obstruc¡iei
prin dop de meconiu (inspisated meconium). Aceastå
entitate include ileusul meconial (de obicei asociat
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cu mucoviscidoza), meconium plug syndrome,
obstruc¡ia cu meconium la prematuri. Perfora¡ia
cauzatå de obstruc¡ie poate conduce la peritonitå me-
conialå (dacå obstruc¡ia este acutå sau la pseudo-
chistul meconial (dacå obstruc¡ia este cronicå).

O formå pseudochisticå, ca urmare a pseudocapsulei
fibrotice ca un råspuns inflamator la meconiu, se
diferen¡iazå de adevåratul chist, care prezintå o du-
blurå epitelialå.

Ileusul meconial poate, de asemenea, så se aso-
cieze cu mici atrezii instinale. În toate cazurile, dis-
tensia abdominalå este probabilå. Manifestarea
clinicå a unei „mase“ moi la palpare poate repre-
zenta intestinul umplut cu meconiu sau un pseudo-
chist. Radiografiile standard sunt indicate. În even-
tualitatea unui pseudochist meconial sau a unei
peritonite, depozitele de calciu sunt probabil a fi
gåsite. Un semn nespecific al prezen¡ei meconului
este aspectul de ground-glass. Ultrasonografia
poate fi utilå pentru identificarea organului implicat
¿i a complexitå¡ii „masei“. O clismå cu solu¡ie de
contrast apoaså (water-soluble contrast) trebuie
efectuatå în ileusul meconial necomplicat. Ra¡iunile
pentru aceastå abordare sunt: în eventualitatea unei
perfora¡ii, eliminarea meconiului este mai bine to-
leratå ¿i, mult mai important, clisma poate fi tera-
peuticå prin sub¡ierea meconiului la punctul la care
el poate fi expulzat. În acest mod, chirurgia este
evitatå în cele mai multe cazuri.

5.2. Anomalii ale peretelui abdominal inferior

Micile defecte fasciale la nivelul liniei albe
abdominale pot produce „mase subcutanate“, în
special pe linia meidanå. Omfalocelul ¿i gastro-
schizisul nu sunt „mase“ adevårate.

5.3. Resturi omfalomezenterice

Insuficien¡a canalului vitelin în rezorb¡ia com-
pletå poate conduce la o varietate de entitå¡i
înrudite, care includ: diverticulul Meckel ¿i sinusul
omfalomezenteric, un chist sau o fistulå. O pro-
labare a fistulei omfalomezenterice produce un
„monstru ro¿u cu douå coarne“ (two-horned red
monster) datoritå formei „T“ a mucoasei.

Tratamentul în toate aceste entitå¡i este chirur-
gical, de¿i diverticulul Meckel ¿i chistul omfalo-
mezenteric pot råmâne nedepistate mai mul¡i ani.

6. „MASE“ PELVINE
6.1. Uter

O „maså“ pelvicå rezidualå la o fatå, consecin¡å
a insuficientei evacuåri a secre¡iilor poate fi

reprezentatå de o „mårire“ a vaginului (hidro-
colpos) sau a uterului (hidrometrocolpos). Imperfo-
ra¡ia himenului (comunå) sau vaginalå (sept trans-
vers sau atrezie) – rarå – pot bloca calea de evacuare
a secre¡iilor stimulate prin hormonii fetal-placentari.
O astfel de „maså“ împiedicå o privire la nivelul
„introitusului“ perineal ¿i vaginal. Examinarea cu
un specul nazal poate fi necesarå, poten¡ial sub
antestezie generalå. Tratamentul pentru fiecare este
chirurgical.

6.2. Ovar

„Masele“ ovariene sunt relativ comune la nou-
nåscu¡ii de sex feminin (Quint E.H. ¿i colab., 1999).
Tumorile chistice sunt mai comune decât tumorile
solide ¿i majoritatea sunt benigne. Adagiul comun
este riscul de malignitate în cazul unei „mase“
ovariene, care este invers în raport cu vârsta ¿i nu
se aplicå la nou-nåscut, deoarece numai un infim
numår de malignitå¡i au fost raportate.

Aceste „mase“ sunt adesea mobile, determinând
confuzia în ceea ce prive¿te originea lor. Existå o
asociere crescutå de simple chisturi cu na¿terile
premature (Sedin G. ¿i colab., 1985).

Diagnosticul este efectuat prin ultrasonografie,
deoarece aceastå metodå permite evaluarea dimen-
siunii „masei“, loca¡ia sau originea sa, consisten¡a,
caracteristicile peretelui ¿i vasculariza¡ia. Chisturile
simple sunt transonice (anechoice), fårå un perete
apreciabil. Prezen¡a de septuri nu este necesarå så
facå din el un chist (Brandh M.L. ¿i cloab., 1991).
Semnul „chistul fiicå“ – un chist mic înaintea pere-
telui unui chist pelvian mai mare – s-a constatat cå
se coreleazå cu un simplu chist ovarian, cu 100%
specificitate ¿i 100% valoare predictivå pozitivå.
Sonografic, chisturile complexe pot reprezenta o
torsiune adnexalå sau neoplasm. Ultrasonografia
are, de asemenea, beneficiul de a determina dacå
fluxul sanguin cåtre ovar este compromis. Un film
radiografic simplu eviden¡iazå calcificåri, plasând
leziunea într-o altå categorie decât chistul simplu.
Orice manifestare, alta decât a unui chist simplu
mic trebuie så determine alte studii adi¡ionale, care
includ markeri serici tumorali (alfa-fetoproteina,
beta-human chorionic gonadotropin).

Rezolu¡ia spontanå a chisturilor ovariene simple
mici (sub 4-5 cm ca diametru) este evaluatå la
aproximativ 6 luni de vârstå, prin ultrasonografie.
Chisturile mai mari trebuie så fie excizate, deoarece
ele se pot torsiona; totu¿i, pragul de dimensiune
utilizat pentru a decide interven¡ia nu a fost definitiv
determinat, deoarece riscul de torsiune nu a fost
clar definit. Înainte ca ultrasonografia så fie utilizatå
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¿i ca pletora de chisturi asimptomatice så fie des-
coperitå, tratamentul chisturilor simptomatice sau
complexe era, formal, laparotomia. În prezent, aspi-
ra¡ia percutanatå ¿i tehnicile variate laparoscopice
(aspira¡ie, scoaterea peretelui chistului, chistectomia
par¡ialå sau totalå, ovariectomia sau salpingo-ovari-
ectomia) sunt utilizate selectiv.

Chisturile complexe, chisturile necrotice ¿i
„masele“ solide trebuie, de asemenea, excizate, din
cauza unei probabilitå¡i crescute a unei patologii
semnificative. În cursul exciziei, chirurgul trebuie
så prezerve anexele pe cât este posibil, cu posibi-
litatea de a prezerva fertilitatea viitoare. Manage-
mentul postoperator ¿i supravie¡uirea depind de
natura leziunii ovariene.

Chistul urachal
Uraca este un canal fetal care conecteazå vezica

urinarå cu alantoida prin ombilic. În mod obi¿nuit,
uraca se oblitereazå, råmânând ca un vestigiu care
se traduce printr-un cordon fibros care include liga-
mentul ombilical median. Permeabilitatea per-
sistentå ¿i completå determinå drenajul urinei prin
ombilic. Dacå por¡iuni din uracå sunt strâmtorate,
acestea determinå o structurå chisticå. Acest chist
poate fi palpabil, se poate infecta sau poate, inter-
mitent, så dreneze prin ombilic. Ultrasonografia este
utilå pentru determinarea naturii ¿i extinderii le-
ziunii. Dacå diagnosticul este puternic suspectat,
explorarea chirurgicalå ¿i excizia sunt justificate.

Teratomul
Teratomul sacrococcigian are o inciden¡å de 1

caz la 35.000 de nåscu¡i vii (Pantoja E., 1976). Tera-
toamele sunt foarte adesea aparente de la na¿tere,
deoarece „masa“ protruzioneazå din perineul
posterior. Existå un spectru de extensie intra-
pelvianå ¿i intraabdominalå (Altman R.P. ¿i colab.,
1974); unele „mase“ sunt complet intrapelviene.

Leziunile intrapelviene sunt detectate mult mai
probabil la o vârstå mai târzie ¿i au o mai mare
probabilitate de a fi maligne.

Diagnosticul prenatal este efectuat prin ultra-
sonografie. Problemele fetale asociate în aceste
cazuri includ polihidramniosul ¿i hemoragia tu-
moralå. Pot apårea semnificative shunt-uri arterio-

venoase, care determinå un debit cardiac crescut,
insuficien¡å cardiacå ¿i hidrops ¿i decese fetale
(Bond S.J. ¿i colab., 1990).

Ultrasonografia ¿i posibil CT-scan trebuie så fie
efectuate postnatal, pentru a determina extensia
leziunilor. Tratamentul este chirurgical, asociat cu
chimioterapia, adecvatå în cazurile neobi¿nuite de
malignitate.

Hernii ¿i hidrocele
Herniile inghinale ¿i hidrocelele au o etiologie

comunå – insuficien¡a procesului vaginal de a
oblitera descinderea testiculului în cursul ultimelor
luni de sarcinå.

Hernia inghinalå la un nou-nåscut are o semni-
ficativå inciden¡å de încarcerare ¿i strangulare. De¿i
multe hernii inghinale sunt reductibile la prezen-
tarea la medic, diferen¡ierea între o hernie inghinalå
încarceratå ¿i un hidrocel trebuie så se bazeze pe
alte pår¡i ale istoricului ¿i examenului fizic – dacå
copilul a tolerat bine alimenta¡ia, dacå starea ge-
neralå este bunå, dacå nu este prea „ceremonios“
¿i nu are distensie abdominalå, „masa“ inghinalå
este mult mai probabil cå reprezintå un hidrocel
decât o hernie încarceratå; ultasonografia poate fi
efectuatå pentru a verifica testiculele la båie¡i, dacå
ele nu pot fi palpate din cauza unei largi dimensiuni
a hidrocelului. „Masele“ situate în partea inferioarå
a bazinului, la fete, pot fi datoritå unei „pierderi în
curså“ a ovarului; la båie¡i, aceste „mase“ pot repre-
zenta un testicul ectopic sau care nu a coborât.

De¿i mul¡i chirurgi pediatri opereazå herniile
inghinale infantile dupå o schemå convenientå pe
plan mondial, existå dezbateri asupra timpului ideal
de opera¡ie, în special la prematuri (Chandle J.C. ¿i
colab., 2004). Astfel, se recomandå a¿teptare timp
de 48-52 de såptåmâni postnatal (datå la care se
considerå cå sugarul este mai pu¡in susceptibil la
apneea postoperatorie), iar pe de altå parte, pre-
zintå beneficii adi¡ionale în cursul opera¡iei, în con-
di¡iile în care interven¡ia se efectueazå pe ¡esuturi
care nu mai sunt atât de fragile ca anterior acestei
date. Nou-nåscu¡ii cu hidrocel sunt ¡inu¡i în obser-
va¡ie cel pu¡in 1 an; dacå mårimea este excesivå ¿i
persistå dupå acest timp indicat, excizia hidrocelului
este totu¿i justificatå.
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