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REZUMAT
În ultimul deceniu constipaţia a devenit o problemă actuală de adresabilitate în serviciile de gastroenterologie 
pediatrică.
Obiective. Ne-am propus un studiu pentru a identifi ca prevalenţa constipaţiei şi stabilirea unor corelaţii între 
dietă şi mediul socio-familial la copii cu vârste cuprinse între 1 şi 17 ani, internaţi în serviciul de Gastroenterologie, 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria“ Iaşi, în perioada 1 ianuarie 2012 – 1 ianuarie 2014.
Rezultate. Grupul de studiu a constat dintr-un lot de 994 de pacienţi, reprezentând 9,6% din totalul copiilor 
spitalizaţi. În ceea ce priveşte prevalenţa constipaţiei nu am observat o diferenţă semnifi cativă între sexe, ra-
portul F/M a fost de 1,3/1, dar am remarcat o proporţie semnifi cativă de pacienţi provenind din mediul urban 
68% (676) faţă de 32% (318) din mediul rural. În ceea ce priveşte mediul socio-familial: 34% (338) dintre copii 
trăiesc cu bunicii, 13,9% (139) provin din familii monoparentale, 6,7% (67) sunt în grija unui asistent maternal 
şi 2,6% (26) vin din centrele de plasament. În lotul studiat un procent mic de copii au fost alăptaţi, respectiv, 
26,2% (261), în prima lună, 10,7% (107) timp de 3 luni în timp ce la 6 luni 98,1% (976) dintre copii au primit o 
formulă de lapte. Diversifi carea a fost făcută incorect în cazul a 41% (408) dintre pacienţi. Doar 14,6% (145) au 
raportat consumul zilnic de fructe şi legume, în timp ce 51,1% (508) au luat masa cel puţin o dată pe săptămână 
la restaurante de tip fast-food. 21,6% (214) practică sport cel puţin 2 ore/săptămână, în timp ce 48,7% (484) 
petrec cel puţin 3 ore/zi la televizor. 12,8% (128) dintre pacienţi sunt supraponderali şi 5,7% (57) obezi.
Concluzii. Constipaţia este o boala care afectează copiii de toate vârstele. Nu sunt diferenţe notabile între sexe. 
Se remarcă o pondere crescută a pacienţilor din mediu urban cu predominanţa unui regim alimentar inadecvat, 
lipsa activităţii fi zice, precum şi o pondere crescută a pacienţilor supraponderali. Un rol important în modifi cările 
psihologice îl deţine mediul socio-familial.
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STUDII CAZUISTICE

Această lucrare face parte din cadrul proiectul 
„Pro gram de excelenţă în cercetare doctorală şi 
post doctorală multidisciplinară în bolile cronice“, 
contract nr. POSDRU/159/1.5/S/133377, benefi ciar 
U.M.F. „Gr. T. Popa“ din Iaşi, proiect cofi nanţat din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

INTRODUCERE

Constipaţia este o problemă importantă de sănă-
tate publică, datorita impactului asupra pacientului 
infl uenţând productivitatea şi bunăstarea acestuia. 

În ultimii ani pediatrii se confruntă cu o creştere 
spectaculoasă a cazurilor apărute la copii de toate 
vârstele.

OBIECTIVE

Ne-am propus studiul prevalenţei constipaţiei şi 
stabilirea unor corelaţii privind asocierea cu alimen-
taţia şi factorii socio-familiali la copiii cu vârsta cu-
prinsă între 1 şi 17 ani, internaţi în serviciul de gas-
tro enterologie, Spitalul de urgenţă pentru copii 
„Sfânta Maria“ Iaşi, în perioada 1 ianuarie 2012 – 1 
ianuarie 2014.
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MATERIAL ŞI METODĂ

Am realizat un studiu prospectiv ce include 
copiii diagnosticaţi cu constipaţie cronică defi nită 
conform criteriilor Roma III. Conform criteriilor 
Roma III (2006) constipaţia se manifestă prin: 2 
sau mai puţine scaune pe săptămână; cel puţin 1 
epi sod de incontinenţă fecală pe săptămână; adop-
tarea unor posturi de retenţie sau retenţie voluntară 
excesivă a materiilor fecale în antecedente; elimi-
narea difi cilă sau eliminarea unor materii fecale de 
consistenţă crescută; prezenţa de mase fecale în 
rect; eliminarea de materii fecale cu diametru cres-
cut. Constipaţia funcţională este diagnosticată la 
copiii cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani dacă cel puţin 
2 criterii au fost prezente cel puţin 1 lună, iar la 
copiii peste 4 ani dacă cel puţin 2 criterii au fost 
prezente cel puţin 1 dată pe săptămână timp de mi-
nimum 2 luni. (1)

Atât părinţii, cât şi copiii au fost rugaţi să răspundă 
la un chestionar care a cuprins date referitoare la: 
antecedentele heredocolaterale, tipul de alimentaţie 
şi modul de diversifi care, activitatea fi zică, timpul 
petrecut în faţa televizorului/computer, precum şi 
mediul socio-familial.

Lotul studiat a fost compus din 994 de pacienţi 
reprezentând 9,6% din totalul copiilor internaţi. 
Pro tocolul minim de investigaţii a cuprins: anam-
neza, examen clinic, tuşeu rectal, precum şi recol ta-
rea hemoleucogramei, a probelor infl amatorii, su-
mar de urină şi efectuarea ecografi ei abdominale. 
Celelalte investigaţii paraclinice au vizat excluderea 
unei boli organice care ar putea determina consti-
pa ţie. În acest sens, în funcţie de contextul clinic, 
s-au efectuat hormonii tiroidieni (TSH, fT4), Ac. 
an ti  transglutaminază tisulară, calcemia, potasemia, 
test pentru hemoragii oculte.

REZULTATE

În ceea ce priveşte prevalenţa constipaţiei nu am 
observat o diferenţă semnifi cativă între sexe (M = 
47,24%, F = 52,76%) (Fig. 1). În schimb am cons-
tatat o pondere importantă a pacienţilor proveniţi 
din mediul urban – 68,2% (676) faţă de 31,8% 
(318) din mediu rural (Fig. 2).

În ceea ce priveşte mediul socio-familial: 34% 
(338) din copii locuiesc la bunici, 13,9% (139) pro-
vin din familii monoparentale, 6,7%(67) sunt în 
grija unui asistent maternal, iar 2,6% (26) provin 
din centre de plasament (Fig. 3). În lotul studiat, un 
procent scăzut de copii au fost alimentaţi natural, 
respectiv 26,2% (261) în prima lună de viaţă, 10,7% 
(107) timp de 3 luni, în timp ce la 6 luni 98,1% 

(976) dintre copii au primit o formulă de lapte (Fig. 
4). Diversifi carea a fost făcută incorect în cazul a 
41,3% (408) pacienţi din luna a 3-a de viaţă. De 
asemenea, 38 de copii au primit gluten începând cu 
luna a 6-a. În ceeea ce priveşte obiceiurile alimen-
tare la grupa de vârstă 1-3 ani am remarcat un aport 
crescut de lapte de vacă, mamele raportând aproxi-
mativ 4 biberoane/zi. Atât la copilul mic, cât şi la 
adolescenţi se observă predominanţa alimentaţiei 
de tip fast food, cu aport scăzut de fructe şi legume, 
precum şi lipsa activităţii fi zice. Doar 14,6% (145) 
au declarat consumul zilnic de fructe şi legume, în 
timp ce 51,1% (508) iau masa cel puţin o dată pe 

FIGURA 1. Repartiţia pe sexe

FIGURA 2. Repartiţia pe medii de provenienţă

FIGURA 3. Mediu socio-familial
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săptămână la fast-food. 21,6% (214) practică sport 
2 ore/săptămână, în timp ce 48,7% (484) petrec cel 
puţin 3 ore/zi în faţa televizorului. În lotul studiat 
12,82% (128) dintre pacienţi sunt supraponderali 
iar 5,7% (57) obezi (Fig. 5). Simptomele constipa-
ţiei s-au asociat în 78% dintre cazuri cu dureri ab-
do minale, în 13% dintre cazuri cu hipotrofi e pon de-
rală, 11% au asociat rectoragie iar 9% encoprezis 
(Fig. 6). Tuşeul rectal a fost efectuat în cazul a 654 
de pa cienţi. 6 au prezentat prolaps rectal, 34 aveau 
fi  suri anale, iar 76 au asociat rectoragie. 

mulă (3) sau de la alimentaţia lichidă la cea solidă, 
(4) durerea la defecaţie (5) sau începerea şcolii (6).

Până în prezent, nu au existat studii referitoare 
la frecvenţa şi importanţa unor astfel de evenimente. 
Între 1958 şi 1986, numărul de vizite de medic pen-
tru copiii cu vârsta între 0 şi 9 ani atribuite consti-
paţiei s-au dublat, iar cea mai mare creştere a avut 
loc în ceea ce priveşte copiii mai mici de 2 ani. (7,8) 
Nu este clar dacă această creştere refl ectă o creştere 
a frecventei constipaţiei sau o probabilitate mai mare 
ca părinţii să solicite asistenţă medicală. Unii autori 
au atribuit această creştere aparentă a incidenţei con-
stipaţiei schimbării modelelor de efec tuare a educa-
ţiei de formare a toaletei. (8)

Alţii au emis ipoteza conform căreia constipaţia 
este din ce în ce mai răspândită, din cauza diminuării 
aportului ali mentar de fi bre asociate cu metode mo-
derne de procesare a acestora. (9)

Datele obţinute indică faptul că în cele mai multe 
cazuri copiii dezvoltă constipaţie, ca urmare a du-
rerii apărute la defecare, mai degrabă decât ca ur-
mare a unor factori externi, cum ar fi  istoricul fa mi-
lial, vârsta începerii educaţiei de formare a toaletei 
sau alte forme de traume fi zice sau psihice. Atunci 
când părinţii au fost rugaţi să descrie factorii care a 
avut loc în termen de 3 luni de la debutul con sti-
paţiei copilului şi care cred ca ar fi  putut con tribui 
la dezvoltarea constipaţiei, majoritatea au ra portat 
durerea la defecare ca factor cauzal. 

Rezultatele acest studiu sugerează că apar ţină-
torii ar trebui să primească recomandări cu privire 
la prevenirea, recunoaşterea timpurie şi intervenţia 
timpurie în tratarea constipaţiei. Părinţii ar trebui să 
fi e consiliaţi pentru a identifi ca semnele de consti-
paţie şi durerea la defecare şi pentru a răspunde 
prompt prin încurajarea copilului de a participa la 
toaletă mai frecvent, prin modifi carea dietei copi-
lului sau prin folosirea de laxative osmotice.

CONCLUZII 

Constipaţia reprezintă o afecţiune care afectează 
copiii de toate vârstele. Nu există diferenţe notabile 
între sexe. De cele mai multe ori etiologia este de 
natură funcţională, fi ind rezultatul retenţiei volun-
tare a scaunului. Se remarcă o pondere crescută a 
pacienţilor din mediul urban, cu predominanta unui 
regim alimentar inadecvat, sărac în fi bre alimentare, 
în fructe şi legume, lipsa activităţii fi zice, precum şi 
o pondere crescută a pacienţilor supraponderali. Un 
rol important în modifi cările psihologice îl deţine 
mediul socio-familial.

Mulţumiri: Mulţumim personalului din cadrul 
Secţiei de Gastroenterologie Pediatrică a Spitalului 
„Sf. Maria“, Iaşi.

FIGURA 4. Tipul de alimentaţie

FIGURA 5. Status nutriţional

FIGURA 6. Simptome asociate

DISCUŢII

O varietate de factori au fost identifi caţi ca pre-
dispozanţi ai constipaţiei în timpul copilăriei tim-
purii, incluzând: o predispoziţie genetică, (1) înce-
perea prea devreme a educaţiei de formare a toa le tei, 
(2) tranziţia alimentară de la laptele matern la for-


