
REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 4, AN 2008 375

16STUDII CLINICE ªI DE LABORATOR
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SINDROMUL HEMOLITIC-UREMIC LA COPIL

The evolution and treatment in
haemolytic-uraemic syndrome in children

Dr. Maria Daniela Tånåsescu, Dr. Dorin Drago¿, Prof. Dr. Adrian Georgescu

REZUMAT
Articolul trece în revistå tratamentul ¿i evolu¡ia unui lot de 48 de pacien¡i cu sindrom hemolitic - uremic din clinicile de pediatrie Alfred
Rusescu, Fundeni ¿i Grigore Alexandrescu. Strategia terapeuticå la pacien¡ii cu SHU din lotul nostru de studiu a cuprins mai multe
etape:
1. Tratamentul conservator suportiv;
2. Dializa;
3. Tratamentul etiopatogenic;
4. Tratamentul complica¡iilor;
5. Tratamentul formelor recurente.
Unele cazuri au necesitat substitu¡ia rapidå a func¡iei renale, intrarea în dializå fiind o urgen¡å majorå. Substitu¡ia func¡iei renale prin
dializå a îmbunåtå¡it prognosticul SHU.
Rapiditatea stabilirii diagnosticului de SHU ¿i ini¡ierea cât mai precoce a terapiei influen¡eazå pozitiv evolu¡ia ¿i prognosticul SHU.
În cadrul SHU tipic, evolu¡ia a fost cåtre restitutio ad integrum ¿i prognostic favorabil, fårå recidivå.
În cazul SHU atipic, recuperarea se face cu sechele:
1. Proteinurie persistentå;
2. HTA;
3. Insuficien¡å renalå cronicå.
Cuvinte cheie: dializå, dializå peritonealå, hiperpotasemie.

ABSTRACT
The present paper reviews the treatment and the outcome of a sample of 48 children with haemolytic-uraemic syndrome (HUS)
hospitalized during 1972-2003 in the paediatric clinics Alfred Rusescu, Fundeni and Grigore Alexandrescu. The therapeutic approach
includes several stages:
1. conservative and supportive treatment;
2. dialysis;
3. aetiopathogenic treatment;
4. the treatment of complications;
5. the treatment of recurrences;
In some cases a rapid substitution of the renal function was required. A rapidly deteriorating renal function should be regarded as a
major emergency, and the dialysis should be initiated with no further delay. When needed, the substitution of the renal function clearly
improves the outcome in HUS children.
The earlier the diagnosis of HUS is established and the sooner the therapy is initiated, the better are the outcome and the prognosis.
The outcome in the typical form of HUS was generally toward restitutio ad integrum, with a favourable prognosis and no recurrence.
In the atypical form of HUS, the recovery is usually flawed with sequelae:
1. persistent proteinuria;
2. high blood pressure;
3. chronic renal failure.
Keywords: haemolytic-uraemic syndrome, peritoneal dialysis, hyperkaliemia.
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MATERIAL ªI METODÅ

Studiul de fa¡å este de tip longitudinal ¿i este
efectuat pe cazuistica din Clinica de Pediatrie din
IOMC, Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Clinic de
Urgen¡å pentru Copii „Grigore Alexandrescu“.

Cuprinde cazurile diagnosticate, tratate ¿i ur-
mårite în aceste clinici în perioada 1 ianuarie 1972 –
31 decembrie 2003.

Au fost studiate 48 de cazuri cu SHU care au
prezentat triada clasicå:
• Anemie hemoliticå microangiopaticå severå;
• Trombocitopenie;
• Nefropatie.

Metoda de lucru folositå a fost studiul clinic ¿i
statistic de tip retrospectiv, prin analizarea foilor
de observa¡ii ale copiilor interna¡i.

REZULTATE

Strategia terapeuticå

Strategia terapeuticå la pacien¡ii cu SHU din lotul
nostru de studiu a cuprins mai multe etape:

1. Tratamentul conservator suportiv;
– Dializa;
– Tratamentul etiopatogenic;
– Tratamentul complica¡iilor;
– Tratamentul formelor recurente.
Unele cazuri au necesitat substitu¡ia rapidå a

func¡iei renale, intrarea în dializå fiind o urgen¡å
majorå. De aceea, evaluarea pacientului trebuie
fåcutå cât mai rapid.

Unele cazuri au evoluat favorabil cu un tratament
mai simplu. În majoritatea cazurilor sunt necesare
proceduri speciale:

– Plasmafereza;
– Hemodializa;
– dializa peritonealå;
– transplant renal.
Se considerå cå SHU este afec¡iunea în care

rapiditatea diagnosticului ¿i a tratamentului sunt cel
mai important factor de prognostic de supravie¡uire.

A¿a cum am aråtat mai sus, SHU se clasificå în
(3):

– SHU tipic, care debuteazå cu diaree prodro-
malå;

– SHU atipic, care debuteazå fårå sindrom digestiv.
La camera de gardå trebuie fåcutå evaluarea pa-

cien¡ilor, care se clasificå în 3 categorii:
– risc mare – pacien¡i care necesitå includerea

de urgen¡å în program de dializå;
– risc mediu – în care includerea în programul

de dializå poate fi temporizatå;

– risc mic – în care se folose¿te terapie
farmacologicå, dializa råmânând ca
alternativå în cazul în care tratamentul
farmacologic nu are rezultate favorabile.

Analizând foile de observa¡ii ale pacien¡ilor cu
SHU se observå cå, în general, ace¿tia prezintå risc
mare ¿i necesitatea includerii în program de dializå.

Din tabelul de mai sus se observå cå mare parte
din pacien¡i au necesitat dializå comparativ cu cei
la care se încearcå terapie farmacologicå.

Figura 1

Din graficul de mai sus rezultå urmåtoarea re-
parti¡ie a pacien¡ilor din lotul studiat:
• 28 dintre pacien¡i care reprezintå 58% au pre-

zentat risc mare, impunând introducerea de ur-
gen¡å în programul de dializå;

• 8 pacien¡i care reprezintå 17% au prezentat risc
mediu cu temporizarea dializei;

• 12 pacien¡i, (25%) au primit tratament farma-
cologic, nefiind nevoie de dializå.
Pentru to¡i pacien¡ii, primele etape ale diagnos-

ticului au fost acelea¿i (10):
• examen clinic complet;
• recoltarea analizelor;
• prinderea ¿i men¡inerea unei linii venoase pentru

PEV, linie utilizatå ¿i pentru anestezie, în vederea
montårii în siguran¡å a cateterului venos dublu
pentru dializå;

• monitorizarea EKG, AV, TA, diurezå;
• refacerea volemiei.
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Reechilibrarea hidroelectroliticå

Refacerea volemiei s-a fåcut cu plasmå proaspåtå
congelatå (PPC) (8). În cazul absen¡ei PPC se uti-
lizeazå NaCl 9% în PEV.

În func¡ie de severitatea cazului, aportul oral
trebuie abandonat, fiind necesarå hidratarea pe cale
parenteralå. Se impune restric¡ia de lichide pentru
cazurile cu oligoanurie.

Rata lichidelor perfuzate se calculeazå în func¡ie
de pierderile digestive ¿i diurezå.

Hiponatremia moderatå (Na < 130 mEq/l) care
råmâne cel mai des asimptomaticå, nu a necesitat
administrare de Na în scop corectiv.

În cazul în care diureza se reia, hiponatremia va
fi corectatå prin aport endovenos sau oral, astfel
încât natremia så nu creascå cu mai mult de 10 mEq/
l/zi.

Corectarea hipovolemiei s-a fåcut cu NaCl.
Hiperpotasemia este periculoaså ¿i necesitå

urmårire biologicå ritmicå, eventual monitorizare
EKG.

Valori ale potasemiei de 7,5-8 mEq/l au
reprezentat indica¡ii de dializå. Când aceasta nu a
fost posibilå au fost administrate:
• insulinå ¿i glucozå hipertonå;
• calciu;
• bicarbonat de sodiu;
• Kayexate.

Corec¡ia hipopotasemiei s-a fåcut cu clorurå de
potasiu.

Tamponarea acidozelor metabolice se face cu
bicarbonat de sodiu, atunci când valorile „excesului
de baze“ (BE) au fost sub –15 mEq/l sau la valori
ale rezervei alcaline de sub 27 volume CO2.

Dar corectarea acidozei metabolice s-a fåcut cel
mai bine prin dializå.

Antibioterapia

To¡i pacien¡ii din lotul studiat au primit tratament
cu antibiotice.

Au fost preferate Ceftriaxona (Rocephin) ¿i
Cefoperazona la copiii cu afectarea func¡iei renale.
La o parte din pacien¡i s-a adaugat Netilmicinå/
Amikacinå în dozå unicå ¿i adaptatå func¡iei renale.

Ceftriaxona a fost administratå în dozå medie
de 50 mg/kg/zi, în administrare unicå, post-hemo-
dializå. Utilizarea de rutinå a antibioticului a avut
în vedere sterilizarea focarelor bacteriene care sinte-
tizeazå Verotoxinå ¿i Neuraminidazå, precum ¿i
profilaxia infec¡iilor iatrogene la un pacient în stare
de ¿oc multiplu, cateterizat (cateter HD, PEV, uri-
nar) la care se practicå multiple manevre invazive.
Alegerea antibioticului s-a fåcut ¡inând cont de

acoperirea întregului spectru bacterian ¿i posi-
bilitatea utilizårii în insuficien¡a hepato-renalå. Nu
au fost semnalate reac¡ii adverse ¿i/sau secundare.

Pentru manifestårile digestive s-au asociat Coli-
micina sau Ciprofloxacina. Având în vedere etio-
logia digestivå a majoritå¡ii pacien¡ilor cu SHU,
toleran¡a digestivå practic zero, necesarul caloric
crescut, toate cazurile au necesitat nutri¡ie paren-
teralå continuå cu glucozå, såruri, vitamine, amino-
acizi ¿i dupå 5-7 zile, lipide.

Dupå normalizarea tranzitului intestinal pe o
perioadå de 3-5 zile de tranzi¡ie sau pânå la reluarea
tranzitului p.o., pacien¡ii au primit nutri¡ie enteralå
continuå pe sondå naso-gastricå.

Tratamentul HTA

Pacien¡ii cu HTA au primit medica¡ie antihi-
pertensivå, ¡inându-se seama de riscul insuficien¡ei
cardiace ¿i al manifestårilor de encefalopatie hiper-
tensivå.

Dintre medicamentele antihipertensive, s-au fo-
losit:
• Nifedipin, Captopril;
• Raunerwill i.m. în doze de 0,02 mg/Kgcorp – în

HTA malignå;
• deriva¡i de hidralazinå i.v. în dozå de 0,15 mg/

Kgcorp – în HTA malignå;
• deriva¡i de metildopa – ALDOMET – în HTA

malignå.
Furosemidul a fost folosit în formele anurice ale

SHU ¿i în formele hipertensive cu edeme ¿i semne
de supraîncårcare cardiovascularå.

Terapia substitutivå

Terapia substitutivå s-a fåcut cu:
• maså eritrocitarå sau transfuzii de sânge atunci

când hemoglobina < 8 g %;
• maså trombocitarå când numårul de trombocite

a fost mai mic de 50.000/mm3;
• PPC (plasmå proaspåtå congelatå) pentru reface-

rea volemiei.

Terapia anticoagulantå

To¡i pacien¡ii studia¡i au primit terapie anti-
coagulantå cu heparinå în timpul hemodializei (HD)
¿i între ¿edin¡ele de HD pentru între¡inerea –
conservarea cateterului de HD. Teoretic, heparina
se adreseazå procesului de coagulare intravascularå
care înso¡e¿te microangiopatia renalå. Heparinotera-
pia trebuie începutå foarte repede, deoarece are rolul
de a întrerupe un ipotetic proces localizat intrarenal
de coagulare intravascularå. Durata heparinotera-
piei s-a situat între 5-6 zile din momentul ini¡ierii
tratamentului.
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Terapia antiagregantå

În scop antiagregant ¿i coronarodilatator, to¡i pa-
cien¡ii studia¡i au primit DIPIRIDAMOL 8mg/
Kgcorp/24 ore. Nu au fost semnalate efecte secundare,
dar nici un avantaj al administrårii drogului.

Terapia tromboliticå

În lotul studiat nu s-a folosit Streptokinazå, dat
fiind pre¡ul de cost al medicamentului, dar ¿i datele
incerte (neconvingåtoare) din literaturå (7).

În cazul pacien¡ilor cu tulburåri de coagulare ¿i
hipoproteinemie s-a folosit albuminå umanå 20%. Pentru
tulburårile de coagulare s-au asociat vitamina K, tarosin.

Corticoterapia

Corticoterapia, cu Dexametazonå sau Solu-decortin,
s-a folosit în toate cazurile, în timpul fazei acute pânå la
cre¿terea numårului de trombocite la > 100.000/mm3.

Protec¡ia gastricå

Protec¡ia gastricå s-a fåcut cu Zantac.

Tratament chirurgical

Tratamentul chirurgical s-a fåcut la un pacient de 7
ani la care evolu¡ia s-a complicat cu ileitå-ulcero
necroticå cu perfora¡ie de ileon ¿i peritonitå generalizatå,
urmatå de ocluzie intestinalå prin aglutinare de anse.

Sus¡inerea func¡iilor vitale

În douå cazuri au fost necesare protezarea res-
piratorie ¿i ventila¡ia controlatå.

Dializa

O parte dintre pacien¡ii studia¡i au necesitat sub-
stitu¡ia func¡iei renale prin dializå.

Dintre cei 48 de pacien¡i:
• 28 de pacien¡i (58%) au fåcut hemodializå (HD);
• 9 pacien¡i (19%) au fåcut dializå peritonealå (DP);
• 3 pacien¡i (6%) au fåcut hemodiafiltrare continuå

(HDF);
• 8 pacien¡i (17%) nu au fåcut dializå.

Rezultå o inciden¡å mare a pacien¡ilor care fac
hemodializå comparativ cu cei care fac alte tipuri
de dializå.

din cauza rezisten¡ei filmului fluid în acest sistem.
Suprafa¡a peritoneului, raportatå la greutatea cor-
poralå este crescutå la copii fa¡å de adul¡i.

Figura 2

Din cei 48 de pacien¡i ai lotului studiat, 28 au
efectuat hemodializå, numårul de ¿edin¡e variind
între 3 ¿i 5.
• 9 pacien¡i au fåcut dializå peritonealå, durata DP

a variat între 3 ¿i 22 de zile.
• 3 pacien¡i au fåcut hemodiafiltrare continuå, iar

numårul de ¿edin¡e a variat între 1 ¿i 6.
• 8 pacien¡i nu au necesitat dializå, tratamentul

fiind unul farmacologic.
Din totalul de 48 de pacien¡i studia¡i, 40 au fåcut

diferite forme de dializå ¿i 8 nu au fost dializa¡i.

Concluzionând: dintre cei 48 de pacien¡i studia¡i,
40 au fåcut diferite forme de dializå, ceea ce cores-
punde la 83% ¿i numai 8 nu au necesitat dializå
ceea ce corespunde la 17%.

Figura 3

Se observå cå a fost preferatå hemodializa în
favoarea celorlalte tipuri de dializå; dializa peri-
tonealå fiind folositå în 19% dintre cazuri ¿i hemo-
diafiltrarea doar în 6% dintre cazuri. Dializa perito-
nealå este un proces relativ, pu¡in eficient pentru
îndepårtarea solu¡iilor cu greutate molecularå mare,
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De aici rezultå cå dializa este esen¡ialå în trata-
mentul SHU.

permit ameliorarea netå a procentului mortalitå¡ii,
aceasta situându-se aståzi în jurul valorii de 10%,
fiind grevat în principal de complica¡iile neurolo-
gice ¿i în secundar de cele gastrointestinale.

RECÅDEREA

Recåderea (13) trebuie consideratå ca fiind rea-
pari¡ia semnelor ¿i simptomelor bolii în perioada
de defervescen¡å ¿i/sau convalescen¡å, reprezentând
cel mai probabil o insuficientå sterilizare bacterianå
cu resinteza de verotoxinå ¿i închiderea ciclului pa-
togenic.

În lotul nostru de studiu nu au apårut recåderi.

DURATA DE BOALÅ

Am considerat ca duratå de boalå perioada cu-
prinså între debutul simptomatologiei clinico-
biologice caracteristice SHU ¿i amendarea simpto-
matologiei biologice respectiv: dispari¡ia hemolizei
subclinice, reten¡ia azotatå fiind prelungitå în pe-
rioada de convalescen¡å sau chiar råmânând la
valori înalte care justificå diagnosticul de IRC post
SHU (10).

Lotul nostru de studiu are o durata de boalå între
7 ¿i 25 de zile.

COMPLICAºIILE BOLII

Complica¡iile (5) care au fost observate sunt:
• Supraîncårcarea volemicå cu:

– EPA în 3 cazuri;
– Ascitå în 3 cazuri;
– HTA în 19 cazuri.

• Într-un caz, ileitå ulceronecroticå cu perfora¡ie
ilealå, peritonitå generalizatå ¿i ocluzie intesti-
nalå prin bride;

• Hemoragie digestivå superioarå, cu vårsåturi în
„za¡ de cafea“ ¿i melenå în 48 de cazuri;

• Alterarea statusului neurologic, mergând de la
somnolen¡å la convulsii ¿i comå în 25 de cazuri;

• Stare toxico-septicå, cu insuficien¡å multiplå de
organ (MODS) care a necesitat în 3 cazuri prote-
zare respiratorie;

• Nu au apårut complica¡ii ale tratamentului.

CONVALESCENºA

Durata dintre dispari¡ia hemolizei ¿i amendarea
tuturor manifestårilor de boalå cu reluarea integralå
a stårii de sånåtate a fost încadratå în covalescen¡å.

Lotul nostru de studiu are o convalescen¡å între
4-10 såptåmâni, cu o medie de 6 såptåmâni.

Este important de afirmat cå dintre cei 40 de
copii care au fost cuprin¿i în programul de dializå
30 au supravie¡uit ¿i 10 au decedat. Aceasta cores-
punde la un raport de 3:1 în favoarea supravie-
¡uitorilor (o mortalitate de 25%).

Figura 4

Dintre pacien¡ii deceda¡i:
• 6 au decedat în perioada programului de hemo-

dializå;
• 1 dupå 2 ¿edin¡e de HDF ¿i 7 zile de DP;
• 2 pacien¡i au decedat ca urmare a complica¡iilor

SNC-hemoragie cerebralå;
• 1 pacient a decedat prin puseu HTA cu EPA cu

evolu¡ie fulminantå.
Alegerea metodei de epurare s-a fåcut în func¡ie

de:
• vârsta copilului (de exemplu: la nou-nåscut s-a

utilizat dializa peritonealå);
• starea generalå;
• stabilitatea cardiovascularå;
• severitatea reten¡iei azotate ¿i a supraîncårcårii

hidrice, ¿tiut fiind cå acestea råspund mai rapid
la hemodializå;

• existen¡a tulburårilor de coagulare.
În cazurile studiate nu s-a fåcut plasmaferezå ca

terapie de epurare extrarenalå, de¿i în literaturå este
descriså ca modalitate terapeuticå (13).

Men¡ionåm adåugarea în cazurile de dializå
peritonealå de ROCEPHINE +/- NETILMICINÅ în
solu¡ia de dializå.

Includerea epurårii extrarenale în terapia SHU,
precum ¿i standardizarea terapeuticå generalå
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EVOLUºIE ªI PRONOSTIC

Au fost observate urmåtoarele variante de evolu¡ie:
• Restitutio ad integrum în 23 de cazuri;
• Sechele minore în SHU atipic (proteinurie ¿i/sau

HTA) în 8 cazuri;
• Sechele moderate sau severe în SHU atipic (in-

suficien¡å renalå terminalå) în 3 cazuri;
• Decese în 14 cazuri.

b. refacerea volemiei;
c. tratamentul conservator al IRA;
d. to¡i pacien¡ii din lotul studiat au primit trata-

ment antibiotic, având în vedere sterilizarea
focarelor bacteriene care sintetizeazå Vero-
toxinå ¿i Neuraminidazå;

e. terapia anticoagulantå ¿i antiagregantå precum
¿i corticoterapia au fost necesare la to¡i pacien¡ii.

2. Substitu¡ia func¡iei renale prin dializå a îmbunå-
tå¡it prognosticul SHU.

3. Rapiditatea stabilirii diagnosticului de SHU ¿i
ini¡ierea cât mai precoce a terapiei influen¡eazå
pozitiv evolu¡ia ¿i prognosticul SHU.

4. Complica¡iile care au fost observate în SHU au
fost:
a. supraîncårcarea volemicå;
b. HDS cu vårsåturi în „za¡ de cafea” ¿i melenå;
c. alterarea statusului neurologic.

5. În cadrul SHU tipic, evolu¡ia a fost cåtre restitutio
ad integrum ¿i prognostic favorabil, fårå recidivå.

6. În cazul SHU atipic, recuperarea se face cu sechele:
a. Proteinurie persistentå;
b. HTA;
c. Insuficien¡å renalå cronicå.

7. Factorii de prognostic sever au fost:
a. manifeståri neurologice;
b. leucocitozå la debut > 20.000/mm3;
c. HTA persistentå ¿i rezistentå la tratament;
d. anurie peste 7 zile;
e. debut neonatal;
f. necesitatea dializei acute;
g. formele familiale recurente.

8. Au fost observate urmåtoarele variante de evo-
lu¡ie:
a. restitutio ad integrum;
b. sechele minore în SHU atipic proteinurie ¿i/

sau HTA;
c. sechele moderate sau severe în SHU atipic:

insuficien¡å renalå terminalå – decese.

Figura 5

DISCUºII

Dintre pacien¡ii studia¡i, mare parte au fost dia-
liza¡i, de aceea se poate afirma cå s-a îmbunåtå¡it
indicele de supravie¡uire al copiilor cu SHU. A¿a
cum s-a aråtat la cel de-al IV-lea Congres de Pedia-
trie de la Sibiu din 1998, epurarea extrarenalå a
modificat drastic evolu¡ia SHU la copil.

CONCLUZII

1. Pentru to¡i pacien¡ii, primele etape de tratament
sunt obligatorii:
a. men¡inerea echilibrului hidro-electrolitic ¿i

acido-bazic;
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