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TUMORA WILMS – PATOLOGIE RARÅ.
IMPORTANºA DIAGNOSTICULUI RAPID
Wilms tumor – a rare pathology. The importance of rapid diagnosis
Dr. Carmen-Adriana Dogaru
Cabinet Medical Familial Dr. Dogaru Carmen-Adriana, Craiova

REZUMAT
Cancerele la copil sunt boli rare, dar care trebuie identificate de medic cât mai rapid, odată apărute, pentru a
creşte rata supravieţuirii şi pentru a-i asigura copilului, în viitor, o viaţă de calitate. În acest puzzle, un rol
definitoriu îl are medicul de familie, care pe lângă faptul că supraveghează copilul de la naştere, cunoaşte
foarte bine evoluţia acestuia şi, este primul care poate sesiza precoce orice schimbare în dezvoltarea
staturoponderală, neuropsihică şi poate identifica rapid acuze noi sau modificări la examenul obiectiv. Este
suficient pentru viitorul copilului acest diagnostic precoce şi educaţia pe care o poate face la nivel de familie
a micului pacient, în vederea cooperării cu echipa medicală în scopul vindecării bolii.
Cuvinte cheie: cancerul la copil, tumora Wilms, nefroblastom, boală rară, rinichi

ABSTRACT
Cancers in children are a rare disease, which, once developed, must be identified as soon as possible by the
physician, in order to increase the life expectancy and to insure a better future for the child. In this puzzle, the family
physician holds a defining role, and, besides supervising the child from birth, has knowledge of its evolution, and is
the first to notice precociously any failure to thrive and change in the neuropsychic development, and identify new
affections or modifications during routine examination. This precocious diagnosis is sufficient for the child’s future,
along with the education provided for its family concerning the full cooperation given to the medical team with the end
of curing the disease.
Key words: cancer in children, Wilms’ Tumour, nephroblastoma, rare disease, kidney

PREAMBUL
Cancerul la sugar reprezintă o problemă de sănătate atât prin faptul că determină o mortalitate
crescută, fiind o boală cu prognostic rezervat, dar şi
pentru că profesioniştii în domeniul sănătăţii au
tendinţa de a ignora sau întârzia diagnosticul, fiind
ultima variantă de diagnostic la care se gândesc.
Diagnosticul tardiv este datorat simptomatologiei
şterse şi stării generale nemodificate mult timp.
Mulţi medici au tendinţa de a pleca de la ideea că,
datorită vârstei, nu se pot întâlni cu asemenea
patologie. Gândire total eronată, care poate duce la
scăderea şanselor de supravieţuire la vârste mici.
Cancerele, deşi sunt boli mai rare la copil decât la
adult, constituie totuşi una dintre cele mai importante

cauze de deces ale acestora. Diagnosticul precoce
este premisa esenţială a vindecării.
Nefroblastomul sau carcinosarcomul renal al
copilului (tumora Wilms) este o boală rară, dar este,
totuşi, după datele furnizate de literatura de specialitate, cea mai frecvent întâlnită tumoră solidă
din perioada copilăriei, reprezentând circa 5%
dintre toate cancerele copilului, cu o rată crescută
de curabilitate (90%) prin tratament combinat
chirurgical şi oncologic. Incidenţa maximă se situează în jurul vârstei de 3-3,5 ani, fiind descris cu
o frecvenţă relativ egală la cele două sexe. Intervalul de vârstă cel mai frecvent afectat este între 1
şi 4 ani (65% din totalul cazurilor). Afectează
aproximativ opt dintr-un milion de copii sub 14 ani.
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Este mai des întâlnită la copii sub şapte ani. Se
tratează cel mai bine când este descoperită în stadiu
incipient, înainte de a metastaza. Trebuie să ne formăm gândirea pentru a identifica precoce tumorile
şi, implicit, a da o şansă de supravieţuire copiilor.
Ca etiopatogenie, o parte din cercetători susţin
şi demonstrează cu dovezi că acest tip de cancer
este transmis congenital, autosomal dominant, cu o
penetraţie variabilă a modalităţii de transmisie, cu
multă regularitate în unele cazuri, ceea ce a determinat de altfel descrierea formelor familiale de nefroblastom Wilms. Alţi autori au demonstrat caracterul câştigat al etiopatogeniei tumorilor Wilms, în
urma unor mutaţii celulare postzigotice, fiind precizate totodată genele şi locusurile responsabile de
geneza neoplasmului.
Nefroblastomul este localizat la unul dintre polii
rinichiului, distrugând prin creştere structura normală. Metastazele ganglionare sunt prezente în 30%
dintre cazuri. Metastazele pe cale vasculară, care
apar cel mai frecvent, sunt metastazele pulmonare.
La început simptomatologia nefroblastomului este
săracă, cuprinzand dureri abdominale, tulburări digestive discrete, subfebră, hematurie. Rareori debutul
poate fi prin abdomen acut chirurgical, datorat ruperii
tumorii în urma unui traumatism.
Tratamentul constă în cura chirurgicală, cu excizia
totală a rinichiului afectat. Tratamentul citostatic se
impune în toate stadiile bolii. Acesta se administrează
în continuarea exerezei chirurgicale sau, în stadii
avansate, se foloseşte şi înainte de abordul chirurgical.
Tratamentul radiologic se aplică în stadiile avansate.
Intensitatea şi durata tratamentului variază în funcţie
de stadiul bolii. Rata de curabilitate este de 90-95%,
dacă este diagnosticat în stadiile precoce, în condiţiile
unui tratament multidisciplinar modern. Supravieţuirea fără semne de boală peste 1 an este evocatoare pentru vindecare deoarece recidivele şi metastazele apar în acest interval de timp, excepţional
după acestă perioadă. Diagnosticul precoce şi tratamentul adecvat, ce conduce la vindecare, presupun
munca în echipă a: medicului de familie, chirurgului
pediatric, anatomopatologului, oncopediatrului şi radioterapeutului. De asemenea, contează foarte mult
pentru prognosticul bolii comunicarea cu familia,
pentru a obţine tot sprijinul în vederea vindecării
copilului.
În continuare, vă prezint un caz din experienţa
proprie, pe care îl consider o reuşită şi pe care doresc
să-l împărtăşesc pentru a sensibiliza practicienii
asupra unei asemenea posibilităţi. Încă o dată ţin să
subliniez că precocitatea diagnosticului reprezintă
cheia supravieţuirii. Este vorba de un caz atipic, prin
prisma vârstei de apariţie (3 luni), motiv care m-a
determinat să fac prezentarea, dorind să atrag atenţia
medicilor de familie asupra acestui diagnostic.
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Pe lista mea este înscris, şi în prezent, adultul,
de sex masculin, B.R., născut în august 1991, în
prezent având vârsta de 20 de ani. În urmă cu două
decenii, în noiembrie 1991, s-a prezentat mama în
cabinet, împreună cu sugarul, de atunci, pentru
epicriza de etapă de 3 luni (urmărirea normală a
evoluţiei sugarului).
Antecedente heredocolaterale: fără antecedente
semnificative pentru neoplazii.
Antecedente personale: în momentul naşterii, pe
cale naturală, la termen, a prezentat:
• G = 3.400 g
• L = 52 cm
• apgar = 9
La fiecare epicriză anterioară acestei consultaţii
(ieşire din maternitate, o lună, 2 luni) toţi parametrii
şi examenul obiectiv au fost normali, mama nesemnalându-mi nici o problemă.
La epicriza de 3 luni am obţinut următoarele
date (deşi până la acea vizită curba ponderală era în
limite normale):
• G = 5.800 g (uşor deficit)
• L = 60 cm
• PC = 40 cm
• PT = 42 cm
• FA = 2/2 cm
• temperatura intrarectală = 37,5o Celsius
• puls = 82/min
• frecvenţa respiratorie = 22/min
• stare de agitaţie, pe care mama a explicat-o
ca fiind de la colicile abdominale şi care apăruse în ultima lună
• examenul abdomenului = în flancul şi hipocondrul drept, la palpare s-a pus în evidenţă o
masă tumorală, nedureroasă, mobilă şi mobilizabilă, formă uşor neregulată, situată profund, cu consistenţă intermediară, păstrând
contactul la palpare cu regiunea lombară
• restul examenului obiectiv fără modificări
• fără mase ganglionare cervicale, axilare sau
inghinale.
Am trimis sugarul la internare, în Clinica de
Chirugie Pediatrică din Craiova, cu suspiciunea de
tumoră renală dreaptă. Diagnosticul de certitudine
şi gestul terapeutic i-a aparţinut chirurgului.
Investigaţii paraclinice efectuate în spital:
• hemoleucograma completă = normală
• uree = normală
• creatinină = normală
• examen sumar de urină = normal
• urografia intravenoasă cu substanţă de contrast a pus în evidenţă rinichiul stâng normal,
funcţional, iar rinichiul drept înlocuit de o masă
tumorală de aproximativ 5 cm, tumoră care deforma şi distorsiona sistemul pielocaliceal.
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• radiografia toraco-pleuro-pulmonară fără
modificări.
Menţionez că la acel moment nu exista posibilitatea investigaţiilor de tip imagistic: ecografie
abdominală, computer tomograf etc.
În urma investigaţiilor, s-a indicat laparotomia
exploratorie (05.12.1991 – la 3,5 luni), în urma căreia
s-a extirpat rinichiul drept de aproximativ 10 cm
însoţit, în interior, de o masă tumorală cu capsula
intactă.
Diagnosticul macroscopic al tumorii: nefroblastom stadiul II.
Sugarul nu a prezentat complicaţii postoperatorii.
După rezultatul anatomopatologic definitiv care
a confirmat diagnosticul de tumoră Wilms stadiul
II, s-a procedat de către oncopediatrie la chimioterapie, 24 de săptămâni, şi cobaltoterapie. Efectele
secundare ale terapiei citostatice şi radiologice au
fost minimizate prin tratament adjuvant.
Am procedat la supraveghere strictă (mama a
fost receptivă şi s-a prezentat respectând intervalele
convenite şi la dispensar, şi la specialitatea de
oncopediatrie). Am urmărit copilul cu nefroblastom
după întreruperea tratamentului: lunar în primul an,
la 3 luni în al doilea an, la 6 luni în al treilea an,
apoi anual. De fiecare dată bilanţul a fost pozitiv şi
încurajator. Nu a mai apărut nici o recidivă.
De-a lungul perioadei de creştere, pacientul a
prezentat:
• intercurenţe, dar nu mai frecvente şi nici mai
rebele la tratament decât la alţi copii;
• dermită atopică, frecventă (a cărei cauză nu am
reuşit să o determinăm, dar care cedează rapid
la tratamentul clasic cu antihistaminice);
• furunculoză (în primul an după operaţie);
• conjunctivite purulente AO repetate;
• ascaridioză;
• rahitism florid;
• distrofie dentară;
• hipotrofie staturoponderală.
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Toate aceste stări de scădere a imunităţii şi de
carenţe au fost corectate în timpul creşterii.
În 2002 a prezentat un episod de enurezis nocturn
care s-a remis spontan, dar care a declanşat o nouă
investigare completă, bilanţul acesteia fiind fără
nici o modificare patologică.
În prezent, adultul cu rinichi unic chirurgical,
hipertrofiat compensator prin lipsa celuilalt, nu prezintă acuze subiective; clinic obiectiv este normal,
cu excepţia cicatricii postoperatorii care s-a micşorat
foarte mult şi a unei uşoare palori teroase (ce pare
mai mult constituţională, mama având o coloraţie
asemănătoare a tegumentelor), paraclinic fiind în
limite normale. Greutatea este de 62 kg, iar înălţimea
172 cm (uşoară dezvoltare actuală sub limite).
Singura problemă, de-a lungul timpului, pe care
am avut-o cu pacientul meu a fost contraindicaţia
de vaccinare iniţială pe care a avut-o, datorită imunităţii precare prin lipsa unui rinichi. L-am recuperat
înainte de a se duce în colectivitate şi, apoi, la şcoală
a intrat în calendarul normal de imunizări.
Psihologic este încrezător în el, are rezultate
bune la şcoală, iar în prezent urmează cursurile unei
facultăţi şi s-a şi angajat.
În concluzie:
1. curabilitatea impune diagnostic precoce, ceea
ce presupune cunoaşterea simptomatologiei de
debut de către medicul de familie;
2. de asemenea, foarte important este managementul bolii de-a lungul timpului: să se aplice un
tratament corect şi să se urmărească bolnavul permanent pentru a surprinde şi a proceda la cura
eventualelor recidive;
3. foarte important este ca medicul de familie să
efectueze examenele de bilanţ conform graficului,
la timp şi amănunţit, pentru a surprinde din timp
orice modificare patologică.
Aşadar, rolul medicului de familie este fundamental în cazurile de nefroblastom la copii, această
tumoră putând fi tratată şi vindecată, conservând
calitatea excelentă a vieţii supravieţuitorilor.
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