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Durerea abdominală recurentă sau cronică de
cauză digestivă. Ce ne este util în diagnostic?
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REZUMAT
Scopul acestui studiu a fost să aflăm care sunt cele mai frecvente afecţiuni digestive care sunt diagnosticate în
secţia noastră pornind de la durerea abdominală recurentă sau cronică şi să evaluăm utilitatea investigaţiilor efectuate în scop diagnostic.
Material şi metodă. Au fost luaţi în studiu copiii care s-au prezentat în clinica noastră pe parcursul unui an, ianuarie 2019-decembrie 2019, pentru durere abdominală cronică sau recurentă şi care au fost diagnosticaţi cu afecţiuni
organice sau funcţionale digestive. A fost un studiu retrospectiv, descriptiv. Lotul de studiu a inclus 86 copii, cu
vârste cuprinse între 2 şi 18 ani, media vârstei±deviaţia standard (DS) = 10,4±3,8 ani, 49 fete (57%).
Rezultate. 29 dintre pacienţi (34%) au fost diagnosticaţi cu afecţiuni organice şi 57 (66%) cu afecţiuni funcţionale
digestive. Simptome sau semne de alarmă au fost prezente la 16/29 pacienţi (55%) diagnosticaţi cu afecţiuni digestive organice şi 14/57 (37%) dintre cei cu tulburări funcţionale gastrointestinale. Gastrita şi gastroduodenita, respectiv boala de reflux gastroesofagian au fost cele mai frecvent diagnosticate afecţiuni organice, în 16%, respectiv 14%
din cazuri, iar dintre tulburările funcţionale gastrointestinale, durerea abdominală funcţională nespecificată (23%) şi
dispepsia funcţională (20%). Ecografia abdominală a fost efectuată la 80% dintre pacienţi, însă a permis stabilirea
cauzei durerii abdominale cronice/recurente în doar 7% dintre aceste cazuri. Anticorpii antitransglutaminaza tisulară (IgA) şi calprotectina fecală au fost determinate într-un număr mic de cazuri (7%, respectiv 6%).
Concluzii. Caracteristicile clinice ale durerii abdominale şi asocierea semnelor sau simptomelor de alarmă nu sunt
suficiente pentru a diferenţia o patologie organică digestivă de una funcţională. Multe dintre investigaţiile paraclinice
efectuate la pacienţii cu dureri abdominale recurente/cronice de cauză digestivă nu sunt utile pentru stabilirea cauzei durerii abdominale.
Cuvinte cheie: durere abdominală, copii, cauze, tract digestiv

Abrevieri
DS – deviaţia standard
VSH – viteza de sedimentare a hematiilor
PCR – proteina C reactivă

INTRODUCERE
În 1957, John Apley a definit durerea abdominală
recurentă ca cel puţin 3 episoade de durere care apar
în ultimele 3 luni şi care sunt suficient de intense pentru a interfera cu activitatea zilnică (1). Durerea abdominală recurentă, descrisă de Apley, afecta aproxi-

mativ 10% dintre copiii de vârstă şcolară (1). Cauzele
durerii abdominale sunt numeroase, digestive sau
extradigestive, iar cele digestive pot să intre în categoria afecţiunilor organice, de motilitate sau funcţionale (2-4). Mai mult, se discută din ce în ce mai des
despre asocierea unei tulburări funcţionale digestive
manifestată prin dureri abdominale chiar şi la pacien-
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ţii la care este diagnosticată o afecţiune organică
(5-7). O posibilă explicaţie ar fi faptul că patologia
organică predispune la hipersensibilitate viscerală,
ducând la declaşarea simptomelor afecţiunilor funcţionale gastrointestinale (8).
Caracteristicile durerii abdominale (localizare,
durată, intensitate, recurenţă, apariţia în timpul zilei
sau a nopţii, asociarea cu alte simptome, legătura cu
alimentaţia sau defecaţia şi factorii care declanşează,
accentuează sau ameliorează durerea) sunt dificil de
cuantificat la copii, mai ales la vârstele mici. Durerea
abdominală cronică sau recurentă reprezintă o cauză
frecventă de prezentare la medicul de familie, pediatru sau specialistul în gastroenterologie pediatrică
(9). Pe de altă parte, mulţi pacienţi se prezintă în departamentele de urgenţă în mod repetat (10,11). Smith
şi colaboratorii raportează că 5-10% dintre vizitele în
departamentele de urgenţă sunt pentru dureri abdominale (10).
Etapele parcurse în diagnosticul unui pacient care
se prezintă pentru dureri abdominale recurente/cronice pornesc de la colectarea datelor clinice prin anamneză şi examen obiectiv, cu o atenţie specială la
simptomele şi semnele „de alarmă“ care ar putea să
sugereze o patologie organică. În funcţie de aceste
date, vor fi indicate investigaţii paraclinice menite să
confirme sau să excludă o afecţiune care are un substrat anatomic, biochimic sau inflamator. Dacă acest
substrat nu este dovedit, algoritmul diagnostic se îndreaptă către tulburările funcţionale gastrointestinale, clasificate azi în funcţie de datele clinice în clasificarea Roma IV (12,13), în secţiunile dedicate
patologiei pediatrice, la diferite categorii de vârstă.
Prevalenţa durerii abdominale funcţionale este de
aproximativ 13,5% (9). Ea este mai frecventă la sexul
feminin şi este asociată cu tulburări psihologice şi
evenimente cu impact emoţional (14,15).
În cazul tulburărilor funcţionale gastrointestinale,
substratul fiziopatologic al durerii abdominale nu
este cunoscut. Alterarea microbiotei intestinale, hipersensibilitatea viscerală, alterarea interacţiunii dintre sistemul nervos enteral şi sistemul nervos central,
factori psihosociali, activarea sistemului imun au fost
propuse ca posibile explicaţii pentru simptomele
acestei categorii de afecţiuni (16).
Scopul acestui studiu a fost să aflăm care sunt cele
mai frecvente afecţiuni digestive care sunt diagnosticate pornind de la durerea abdominală recurentă sau
cronică şi să evaluăm utilitatea investigaţiilor efectuate în scop diagnostic.

MATERIAL ŞI METODĂ
Au fost luaţi în studiu copiii care s-au prezentat în
clinica noastră pe parcursul unui an, ianuarie 2019-
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decembrie 2019, pentru durere abdominală cronică
sau recurentă şi care au fost diagnosticaţi cu afecţiuni
organice sau funcţionale digestive. A fost un studiu
retrospectiv, descriptiv.
Lotul de studiu a inclus 86 copii, cu vârste cuprinse între 2 şi 18 ani, media vârstei±deviaţia standard
(DS) = 10,4±3,8 ani, 49 fete (57%). Au fost colectate
datele clinice (durata durerii abdominale, localizarea,
intensitatea, factori care agravează sau ameliorează
durerea abdominală, legătura cu alimentaţia sau cu
defecaţia, alte semne sau simptome asociate, modificări la examenul obiectiv) şi paraclinice ale acestor
pacienţi, respectiv diagnosticul final din foile de observaţie.
Au fost excluşi din studiu copiii care au avut alte
afecţiuni decât cele digestive manifestate prin dureri
abdominale cronice sau recurente. De asemenea, au
fost excluşi din studiu copiii cu afecţiuni cronice neurologice, psihiatrice, cardiace, respiratorii.
Prelucrarea datelor clinice şi paraclinice s-a
efectuat prin crearea unei baze de date utilizând
Microsoft 365 Excel 2010. Pentru pentru analiza statistică s-au folosit măsurători ale tendinţei centrale
(media), variabilităţii (DS) şi procentuale.

REZULTATE
Caracteristici clinice ale durerii abdominale
Durerea abdominală recurentă sau cronică de cauză digestivă a fost motivul prezentării la 8 pacienţi cu
vârste sub 5 ani (9,3%), 25 pacienţi (29,1%) cu vârste
cuprinse între 5 şi 9 ani, 28 copii (32,5%) cu vârste
între 9 şi 13 ani şi 25 pacienţi (29,1%) cu vârste peste
13 ani. Patologia organică a fost cauza durerii abdominale la 15/29 copii (52%) cu vârste peste 13 ani,
iar patologia funcţională a fost diagnosticată la 23/57
copii (40%) cu vârste cuprinse între 5 şi 9 ani şi la
17/57 (30%) copii cu vârste cuprinse între 9 şi 13 ani.
Durata afecţiunii, localizarea durerii abdominale
respectiv frecvenţa şi durata episoadelor de durere
abdominală sunt redate în Tabelul 1.
Semne şi simptome „de alarmă“
29 dintre pacienţi (34%) au fost diagnosticaţi cu
afecţiuni organice şi 57 (66%) cu afecţiuni funcţionale digestive. Simptome sau semne de alarmă au fost
prezente la 16/29 pacienţi (55%) diagnosticaţi cu
afecţiuni digestive organice. În Tabelul 2 sunt redate
aceste simptome/semne de alarmă şi numărul copiilor la care au fost descrise. Dintre copiii cu diagnostic
final de tulburare funcţională gastrointestinală, 14/57
(37%) asociau semne/simptome de alarmă.
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Tabel 1. Caracteristicile durerii abdominale recurente/cronice la pacienţii din lotul de studiu
Durata simptomelor

2-5 luni

6-12 luni

≥12 luni

≥ 2 ani

Număr total copii (%

42 (49%)

19 (22%)

7 (8%)

18 (21%)

11/31

7/11

3/4

7/11

Număr copii cu patologie
organică/funcţională
Frecvenţa episoadelor

Zilnic

4-6 ori/săptămână

1-3 ori/săptămână

1-3 ori/lună

49 (57%)

6 (7%)

25 (29%)

6 (7%)

18/31

3/2

6/19

1/3

1-15 minute

15-30 minute

30-60 minute

10 (12%)

18 (21%)

29 (34%)

22 (25%)

7 (8%)

1/8

6/12

12/17

2/19

5/1

Periombilical

Epigastric

45 (52%)
6/39

42 (49%)
24/18

Hipocondrul
stâng
3
3/0

Hipocondrul
drept
1
0/1

Flancul
stâng
5 (6%)
3/2

Hemoragie digestivă
inferioară

Vărsături
peristente

Scădere involuntară
în greutate

Retard al
creşterii

Diaree
nocturnă

2

8

4

9

7

1

6

2

5

2

Număr total copii (%)
Număr copii cu patologie
organică/funcţională
Durata episoadelor de durere
Număr total copii (%)
Număr copii cu patologie
organică/funcţională
Localizarea durerii abdominale
Număr total copii (%)
Număr copii cu patologie
organică/funcţională

≥60 minute ≥120 minute

Flancul
drept
5 (6%)
0/1

Tabel 2. Simptome şi semne „de alarmă“
Semn/simptom
Număr de copii din lotul
de studiu
Număr de copii
diagnosticaţi cu afecţiuni
organice

Boala de reflux gastroesofagian a fost diagnosticată la 12/86 copii (14%), gastrita/gastroduodenita şa
14/86 copii (16%) (6 dintre aceştia asociau şi boala
de reflux gastroesofagian), ulcer duodenal 1 pacient
(1%), parazitoză intestinală 2 pacienţi (2%), limfadenita mezenterică 3 copii (3,5%), boala celiacă 1 pacient (1%), colita ucerativă 2 pacienţi (2%). Doi dintre
pacienţii diagnosticaţi cu boală de reflux gastroesofagian prezentau hernie hiatală. Infecţia cu Helicobacter
pylori a fost dovedită în cazul unui singur pacient cu
gastrită (antigen fecal pozitiv). În Tabelul 3 sunt trecute tulburările funcţionale gastrointestinale diagnosticate la pacienţii care s-au prezentat pentru dureri
abdominale şi numărul acestora.
Tabel 3. Tulburări funcţionale gastrointestinale
Diagnostic
Dispepsia funcţională
Sindromul intestinului iritabil
Migrena abdominală
Durere abdominală funcţională
nespecificată
Constipaţie funcţională

Număr pacienţi (% din totalul
pacienţilor studiaţi)
17 (20%)
9 (10,5%)
4 (5%)
20 (23%)
7 (8%)

Au fost 10 pacienţi cu dispepsie funcţională în cazul cărora subtipul a fost precizat (5 copii cu sindrom
de disconfort postprandial şi 5 cu sindrom de durere
abdominală epigastrică). Dintre pacienţii cu sindro-

mul intestinului iritabil, 2 aveau subtipul manifestat
predominant cu constipaţie, 4 cu diaree, 1 mixt, şi în
cazul a doi dintre pacienţi subtipul nu a fost specificat.
Investigaţii paraclinice
Hemoleucograma a fost efectuată la 81/86 pacienţi (94%), parametri sindromului inflamator (VSH,
PCR) la 54/86 copii (63%), transaminazele la 82/86
pacienţi (95%), glicemia şi amilazemia la câte 24/86
copii (24%). S-au decelat valori patologice după cum
urmează: hemoleucograma 5/81 pacienţi (6%); parametrii sindromului inflamator 15/54 copii (28%);
transaminazele 9/82 pacienţi (11%).
În Tabelul 4 sunt redate câteva dintre investigaţiile care s-au efectuat la pacienţii studiaţi şi numărul
pacienţilor la care s-au decelat modificări sugestive
pentru diagnosticul final.

DISCUŢII
Studiul şi-a propus evaluarea cauzelor durerii abdominale cronice sau recurente la copiii care se prezintă în secţia noastră şi a datelor clinice şi paraclinice care au fost utilizate pentru stabilirea diagnosticului.
Semnele sau simptomele de alarmă au fost prezente la puţin peste jumătate dintre pacienţii care au
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Tabel 4. Investigaţii paraclinice efectuate la lotul de studiu

Examinare paraclinică

Examen coproparazitologic
Calprotectina fecală
Antigene fecale Helicobacter pylori
Anticorpi antitransglutaminază tisulară (IgA)
Ecografie abdominală
Endoscopie digestivă superioară
Colonoscopie
Impedanţa electrică intraluminală/
pHmetrie esofagiană

Număr
pacienţi la care
s-a efectuat
(%)
10 (12%)
5 (6%)
9 (10%)
6 (7%)
69 (80%)
21 (24%)
4 (5%)
1 (1%)

fost diagnosticaţi cu patologie organică (55%), dar, în
acelaşi timp, au fost descrise şi în cazul a 37% dintre
copiii diagnosticaţi cu boli funcţionale digestive.
Tolone şi colaboratorii decelează, de asemenea, o cauză organică la mai mult de jumătate dintre pacienţii
investigaţi pentru durere abdominală cronică sau recurentă, dar fără semne de alarmă (17). Gijsbers şi
colaboratorii (18) au raportat rezultate similare în
ceea ce priveşte patologia organică (prezenţa semnelor de alarmă la 54% dintre copiii diagnosticaţi cu
afecţiuni organice) şi chiar procente mai mari la pacienţii cu patologie funcţională (59%). Concluzia studiului lui Gijsbers şi colaboratorii a fost că prezenţa
semnelor de alarmă nu face diferenţa între o patologie organică şi una funcţională (18). Autorii remarcă,
de exemplu, că prezenţa hemoragiei digestive inferioare, datorată unor fisuri anale, nu este neobişnuită în
contextul constipaţiei funcţionale (18).
Deşi se recomandă (9,16) determinarea calprotectinei fecale şi a anticorpilor antitransglutaminază tisulară în evaluarea pacienţilor cu durere abdominală
cronică/recurentă, aceste investigaţii s-au efectuat la
un număr foarte mic de pacienţi. Prevalenţa bolii celiace este în creştere, iar semnele şi simptomele cu
care se prezintă pacienţii diferă de cele din descrierea
clasică a bolii (19,20). Khatib şi colaboratorii raportează durerea abdominală recurentă la 53% dintre pacienţii diagnosticaţi cu boală celiacă (19). Kansu şi
colaboratorii (5) remarcă asocierea bolii celiace la
pacienţi diagnosticaţi cu sindromul intestinului iritabil sau dispepsie funcţională. Pe de altă parte, Turco
şi colaboratorii raportează o prevalenţă mai mare a
patologiei funcţionale gastrointestinale la pacienţi cu
boală celiacă care aveau de un an regim fără gluten,
faţă de copiii sănătoşi (6).
Devanarayana şi colaboratorii observă că majoritatea studiilor privind durerea abdominală cronică
sau recurentă au fost efectuate în centre secundare
sau terţiare (3). Aici, pacienţii sunt selectaţi şi proba-

Număr pacienţi la care s-au decelat
modificări patologice sugestive pentru
diagnosticul final (% pacienţi la care
s-au decelat modificări, din numărul de
pacienţi la catre s-a efectuat investigaţia)
2 (20%)
3 (60%)
1 (11%)
1 (17%)
5 (7%)
18 (86%)
3 (75%)
1 (100%)

bilitatea ca ei să fie diagnosticaţi cu o patologie organică este mai mare. Gijsbers şi colaboratorii arată că
investigaţiile mai amănunţite cresc probabilitatea de
a găsi un substrat organic al simptomelor (18,21). În
studiul nostru, au fost diagnosticaţi cu o patologie organică 34% dintre pacienţii care s-au prezentat pentru durere abdominală, un număr mai mic faţă de cel
raportat de Størdal şi colaboratorii (45%) (4), dar mai
mare faţă de cel raportat de Devanarayana şi colaboratorii (24%) (2). Situaţia diferă foarte mult în cabinetele de medicină primară. Spee şi colaboratorii
afirmă că, la aproape 90% dintre copiii cu vârste între
4 şi 17 ani care s-au prezentat pentru durere abdominală, nu s-a ridicat suspiciunea unei cauze organice
(22).
Ecografia abdominală a decelat o cauză care să
explice simptomele în puţine cazuri. A fost, totuşi, o
investigaţie care s-a indicat într-un număr foarte mare
de cazuri. Faptul că este o investigaţie noninvazivă o
face uşor de acceptat atât de către copii, cât şi de către
părinţi, cu toate că valoarea ei în diagnosticul cauzei
durerii abdominale recurente/cronice de cauză digestivă este mică, fapt cunoscut de mult timp (23).
Endoscopia digestivă superioară a fost indicată în
studiul nostru la aproape un sfert dintre pacienţi, spre
deosebire de studiul publicat recent de Adeniyi şi colaboratorii, care au efectuat această investigaţie la
peste 76% dintre pacienţii evaluaţi pentru durere abdominală (24). Wahid şi colaboratorii raportează date
dintr-un centru regional în care s-au efectuat proceduri endoscopice la 17% dintre copiii evaluaţi, pledând pentru utilizarea cu discernământ a acestor proceduri invazive (25).
Limitele studiului sunt date de numărul relativ
mic de pacienţi şi de caracterul său retrospectiv. De
asemenea, rezultatele ar putea fi influenţate de faptul
că în clinica noastră se efectuează endoscopie digestivă superioară şi inferioară, respectiv impedanţă
electrică intraluminală, manometrie esofagiană şi
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anorectală, pacienţii fiind îndrumaţi de multe ori de
medici de familie sau specialişti în pediatrie după ce
alte investigaţii, mai puţin invazive, s-au efectuat
deja. Nu au fost pacienţi la care să găsim asociate în
diagnostic afecţiuni organice şi funcţionale.

sunt suficiente pentru a diferenţia o patologie organică digestivă de una funcţională. Multe dintre investigaţiile paraclinice efectuate la pacienţii cu dureri abdominale recurente/cronice de cauză digestivă nu
sunt utile pentru stabilirea cauzei durerii abdominale.

CONCLUZII
Caracteristicile clinice ale durerii abdominale şi
asocierea semnelor sau simptomelor de alarmă nu
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