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Rezumat:

Durerea abdominală este probabil cea mai frec-
ventă cauză de prezentare a unui copil la medic sau de 
absenteism școlar. Medicul de familie, medicul pedi-
atru și medicul de medicină școlară trebuie să poată 
identifi ca semnele de alarmă care orientează diagnos-
ticul spre o cauză organică (acută, cronică sau o even-
tuală urgență chirurgicală), dar și să cunoască aspec-
tele legate de cauzele funcționale ale durerii abdomi-
nale la copilul școlar și adolescent. Patogeneza durerii 
abdominale funcționale este multifactorială, având la 
bază interrelația dintre modifi cările sensibilității visce-
rale și alterarea motilității gastro-intestinale. Criteriile 
Roma IV sunt utile pentru un diagnostic pro-activ al 
tulburărilor funcționale gastro-intestinale: dispepsia 

funcțională, sindromul de intestin iritabil, migrena 
abdominală și durerea abdominală funcțională. În ca-
zul durerii abdominale funcționale nu exista markeri 
biochimici sau modifi cări structurale care să permită 
un diagnostic obiectiv sau monitorizarea acestor tul-
burări. Decizia de utilizare a testelor de diagnostic este 
lăsată la latitudinea medicului. Durerea abdominală 
funcțională poate infl uența performantele școlare și 
relațiile sociale ale copilului, putând asocia anxietate, 
depresie și manifestări extra-intestinale cu afectarea 
calității vieții. Astfel un diagnostic și un management 
corect al durerii abdominale este foarte important în 
practica medicului care se ocupă de acești copii.

Cuvinte cheie: durere abdominală, funcțională, 
criterii Roma, copil, adolescent

DIAGNOSTIC APPROACH TO ABDOMINAL PAIN 
IN SCHOOL-AGE CHILDREN

Abstract:

Abdominal pain is probably the most common 
cause of addressing a doctor or of school absenteeism. 
The family doctor, the pediatrician, and the school 
doctor must identify the red fl ags that can direct the 
diagnosis towards an organic cause (acute, chronic, 
or even a surgical emergency). They also have to be 
aware of functional causes of abdominal pain in sc-
hool-age children and adolescents. The pathogenesis 
of functional abdominal pain is multifactorial, based 

on the interrelationship between visceral hypersensiti-
vity and the alteration of gastrointestinal motility. The 
Roma IV criteria help a proactive diagnosis of functi-
onal gastrointestinal disorders: functional dyspepsia, 
irritable bowel syndrome, abdominal migraine, and 
functional abdominal pain. In functional abdominal 
pain, there are no biochemical markers or structural 
changes that allow an objective diagnosis or the moni-
toring of these disorders. The decision to use diagnos-
tic tests is left to the physician. 

*  Autor corespondent: Tudor Lucian Pop, Disciplina Pediatrie 2, Departamentul Mama și copilul, UMF „Iuliu 
Hațieganu” Cluj-Napoca, Clinica Pediatrie 2, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, e-mail: 
tudorlpop@yahoo.com
Articol primit: 04.04.2021, acceptat: 09.04.2021, publicat: 12.04.2021
Citare: Pop TL. Diagnostic approach to abdominal pain in school-age children. The Journal of School and Uni-
versity Medicine 2021;VIII(1):19-26

Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol VIII, Nr. 1, ianuarie-martie 2021



20

Revista de medicină școlară și universitară

Functional abdominal pain can infl uence a 
child’s school performance and social relationships 
and may associate anxiety, depression, and extra-in-
testinal manifestations, with poor quality of life. Thus 

a correct diagnosis and management of abdominal 
pain are essential for these children. 

Keywords: abdominal pain, functional, Roma 
criteria, child, adolescent

Durerea abdominală este probabil cea mai frec-
ventă cauză de prezentare a unui copil la medic sau 
de absenteism școlar. Deși în multe situații durerea 
este simptomul unei afecțiuni benigne, este foarte im-
portantă evaluarea corespunzătoare pentru a elimina 
posibilele cauze de urgență, inclusiv chirurgicală. Me-
dicul de familie, medicul pediatru și medicul de me-
dicină școlară trebuie să poată identifi ca semnele de 
alarmă care orientează diagnosticul spre o cauză orga-
nică (acută sau cronică), dar și să cunoască aspectele 
legate de cauzele funcționale ale durerii abdominale 
la copilul școlar și adolescent.

Durerea abdominală acută reprezintă circa 
9% din prezentările la medicul de medicină primară 
(medic de familie sau medic școlar). De multe ori pa-
tologia responsabilă de durere nu este o urgență, dar 
cea mai difi cilă sarcină a medicului este de a face un 
diagnostic corect, în special în cazurile care reprezintă 
urgențe chirurgicale. Incidența abdomenului acut chi-
rurgical este descrisă a fi  de 2%. [1,2]

Durerea abdominală acută poate avea diferite 
cauze, unele mai frecvente la vârsta mică, altele mai 
frecvente la adolescent. În tabelul 1 se găsesc cele 
mai frecvente etiologii ale durerii abdominale acute 
în funcție de vârsta copilului.

Tabel 1. Cele mai frecvente cauze de durere abdominală acută la copilul de vârstă școlară și adolescent. [1,2]

Vârsta Cauze comune Cauze specifi ce vârstei

Copil şcolar 
(5-11 ani)

Apendicita acută
Obstrucţie intestinală
Constipaţie
Toxiinfecţii alimentare
Gastrită acută

Gastroenterocolită acută
Limfadenită mezenterică
Pancreatită
Patologie biliară
Traumatism abdominal
Infecţii acute de căi respiratorii
Infecţia de tract urinar
Sindrom hemolitic uremic
Mononucleoza infecţioasă

Durere abdominală funcţională
Migrena abdominală
Volvulus intestinal
Purpura Henoch Schonlein
Intoxicaţie cu plumb

Adolescenţi 
(12-18 ani)

Durere abdominală funcţională
Sindrom de intestin iritabil
Boala infl amatorie intestinală
Sindrom premenstrual
Sarcină ectopică, tulburări legate de sarcină
Torsiune ovariană sau testiculară
Boala infl amatorie pelviană. Infecţii cu transmitere 
sexuală (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae)

Evaluarea copiilor de vârstă școlară cu durere 
abdominală trebuie să se bazeze pe o anamneză amă-
nunțită, urmată de un examen obiectiv complet. Vâr-
sta copilului poate să orienteze medicul spre anumite 
etiologii mai frecvente (vezi Tabel 1). Evaluarea du-
rerii trebuie să țină seama de localizarea și iradierea, 
momentul apariției, caracterul, severitatea, factorii 
agravanți sau care duc la diminuarea durerii. Este 
important istoricul administrării de medicamente, 
precum și simptomele asociate. Astfel vărsăturile bili-

oase, constipația, diareea, scaunele cu sânge, distensia 
abdominală sau febra sunt elemente importante care 
orientează diagnosticul. De asemenea, simptome aso-
ciate ca tusea, dispneea, febra, dureri faringiene pot 
fi  determinate de o infecție respiratorie, iar simpto-
mele urinare (disurie, hematurie, micțiuni frecvente) 
se asociază cu infecția de tract urinar. În cazul fetelor 
la pubertate este necesară și o evaluare a manifestări-
lor legate de menstruație, de activitatea sexuală și de 
contracepție. 
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Deshidratarea, scăderea ponderala, vărsăturile, 
poliuria, polidipsia sunt indicii ale unei posibile dureri 
abdominale în contextul unei ceto-acidoze diabetice. 
Artralgia, erupția cutanata, urinile închise la culoare 
pot sugera o purpura Henoch-Schonlein. Traumatis-
mul abdominal în antecedente poate explica cauza 
unei dureri abdominale. [1,2]

Medicul trebuie să evalueze starea generală a 
copilului, nivelul de activitate, aportul alimentar și 
lichidian. Evaluarea semnelor vitale trebuie să urmă-
rească apariția febrei (infecție sau infl amație), tahi-
cardia (sepsis, şoc, obstrucție intestinala, peritonita), 
tahipneea (pneumonie, acidoza din diabetul zaharat – 
respirație Kussmaul, uremie, deshidratare severa), hi-
potensiunea (hipovolemie în deshidratările severe sau 
pierderi în al 3-lea spațiu în obstrucții intestinale sau 
perforații) sau hipertensiune (purpura Henoch-Schon-
lein, sindrom hemolitic uremic). [1-3] Examinarea ab-
domenului trebuie să urmărească punctele de maximă 
durere, eventualele semne de traumatism abdominal, 
palparea unor formațiuni abdominale, ascultarea zgo-
motelor abdominale (ileus sau obstrucție intestinală). 
Examinare genito-pelviană este importantă pentru 
eventualele hernii inghinale, torsiune testiculară, 
formațiuni localizate pelvian, fi suri anale. Examenul 
obiectiv general poate evidenția apariția icterului, pa-
lorii, erupțiilor cutanate purpurice, modifi cările ste-
tacustice pulmonare sau chiar congestia faringiană și 
amigdaliană. [3] De asemenea, semnul Murphy poate 
fi  prezent în cazul colecistitei acute, iar semnul Cullen 
și Grey Turner în hemoragiile abdominale. [2]

Investigațiile de laborator trebuie adaptate 
la simptomatologie și la modifi cările evidențiate la 
examenul obiectiv. Trebuie luate în considerare he-
moleucograma (leucocite, hemoglobina), markerii 
de infl amație (proteina C reactivă, viteza de sedimen-
tare a hematiilor), testele hepatice (transaminaze, bi-
lirubine), amilaza, lipaza, examenul sumar de urină 
(leucocituria, hematuria, glicozuria, corpi cetonici), 
examen scaun (evidențierea de sânge în scaun) și co-
pro-parazitologic. 

Evaluările imagistice includ radiografi e ab-
dominala (mai ales în situațiile în care cauza durerii 
poate reprezenta o indicație pentru intervenție chirur-
gicală, obstrucție sau perforație intestinală), radiogra-
fi a toracică (pentru excluderea unei pneumonii), eco-

grafi a abdominala și tomografi a computerizată (CT) 
abdominală.

Tabel 2. Indicațiile consultului chirurgical în durerea 
abdominală acută la copil și adolescent [1-3]

•  Durerea severă sau care se accentuează şi se 
asociază cu alterarea stării generale

•  Vărsăturile bilioase sau fecaloide, hemate-
meza

• Scaunele diareice cu sânge
• Febra
• Absenţa zgomotelor intestinale
• Apărarea musculară
• Distensia abdominală, timpanism
• Semnele de sângerare acută abdominală
• Semne de traumatism abdominal
• Suspectarea unei cauze chirurgicale
• Durerea abdominală fără etiologie evidentă

Durerea abdominală recurentă reprezintă 
una din cele mai frecvente cauze de prezentare la 
medicul pediatru sau gastroenterolog pediatru [4] și 
afectează circă 12-15% din populația pediatrică. Nu-
mai în 5-10% din cazuri se găsește o cauza organică 
responsabilă de durerea abdominală. [5] Aceste dureri 
recurente apar rar la copii cu vârsta sub 4 ani, fi ind 
mai frecvent întâlnite la vârsta școlară și în adoles-
cență. Pentru o mai bună înțelegere a termeni utilizați 
referitor la durerea abdominală în continuare prezint 
diferitele defi niții: 

•  Durerea abdominală recurentă: cel puțin 3 
episoade de durere într-o perioadă de 3 luni, 
dureri destul de severe astfel încât să afecteze 
activitățile normale ale copilului (criteriile 
Apley, descrise în 1958, [6]);

•  Durerea abdominală cronică: durere episo-
dică, care durează cel puțin o lună, dar mai 
frecvent este vorba de mai mult de 3 luni;

•  Durerea abdominală funcțională, psihogenă: 
durere abdominală în absența unor modifi cări 
anatomice, infl amație sau leziuni organice 
dovedite;

•  Durerea abdominală nespecifi că: durere ab-
dominală episodică la un copil la care exame-
nul clinic este normal şi nu există o asociere 
evidentă cu gastro-enterocolita acută. [7]

Etiologia durerilor abdominale recurente/
cronice. Posibilele cauze ale dureri abdominale recu-
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rentă la copil și adolescent sunt numeroase, de la ca-
uze organice până la cauze funcționale. Deși între 73-
89% din copii cu durere abdominală recurentă pot fi  
încadrați ca având o patologie gastro-intestinală func-
țională [8,9], trebuie avute în vedere cauzele organice 
care pot fi  responsabile de aceste manifestări (Tabel 3)

Tabel 3. Cauze organice de durere abdominală recu-
rentă la copilul de vârstă școlară [7]

•  Digestive: boala celiacă, gastrită şi ulcerul 
peptic, esofagita (eozinofi lică, erozivă), boala 
de refl ux gastro-esofagian, hernia hiatală, in-
fecția cu Helicobacter pylori (Hp), patologia 
biliară, gastro-enterocolita, boala infl amato-
rie intestinală, pancreatita, constipație;

•  Genito-urinare: endometrioza, sindrom pre-
menstrual, patologie legată de menstruație/
ovulație, chist ovarian, boala infl amatorie 
pelviană, durere testiculară, litiază urinară;

•  Metabolice: criza adrenală, cetoacidoza dia-
betică, porfi rie;

• Musculo-scheletale sau neurologice;
•  Altele: febra mediteraneeană periodica, aler-

gie alimentara, intoxicație cu plumb, limfom, 
tumori sau abcese peritoneale, pneumonie, 
vasculite, poliarterita nodoasă.

Medicul pediatru și medicul școlar trebuie să 
țină seama de semnele de alarmă care pot fi  identifi -
cate în timpul anamnezei sau la examenul obiectiv al 
unui copil cu durere abdominală. Acestea pot orienta 
diagnosticul spre o patologie organică și necesită eva-
luare suplimentară pentru aceasta. (Tabel 4).

Tabel 4. Semne clinice de alarmă în durerea 
abdominală [7,10]

Anamneză
• Disfagie, odinofagie
• Vărsături bilioase, persistente sau ciclice 
•  Hemoragie digestivă (hematemeză sau me-

lenă)
•  Durere persistentă localizată la distanță de 

zona peri-ombilicală
• Diaree nocturnă
• Diaree cronică severă
• Scădere involuntară în greutate
• Febră fără explicație

•  Infl uențarea activității curente (școlară sau a 
jocului)

•  Istoric familial de boală infl amatorie intesti-
nală, boală celiacă sau ulcer peptic

Examen clinic:
• Afectarea creșterii staturale
• Uveita
• Leziuni orale
• Erupții cutanate, icter sau paloare (anemie)
• Hepatomegalie și/sau splenomegalie
• Artrita
• Palparea unei mase abdominale
•  Tumefi ere costo-vertebrala sau la nivelul co-

loanei
• Anomalii perianale

Criteriile Roma pentru tulburările digestive 
funcționale. În cazul durerii abdominale funcționale 
nu exista markeri biochimici sau modifi cări structu-
rale care sa permită un diagnostic obiectiv sau moni-
torizarea acestor tulburări. Astfel a fost necesară sta-
bilirea unor criterii uniforme, ușor de utilizat pentru 
evaluarea și diagnosticul adecvat. Pentru pacienți și 
părinți stabilirea unui diagnostic clar defi nit permite 
înțelegerea mai bună și acceptarea diagnosticului, în 
ciuda imposibilității demonstrării unei afectări orga-
nice.

Criteriile Roma au fost stabilite pentru prima 
dată în anul 1990, dar au fost aplicabile doar la adulți. 
În 1999 au fost lansate criteriile Roma II și s-au sta-
bilit criterii pentru tulburările gastrointestinale func-
ționale și pentru copil. În momentul în care a avut 
loc revizuirea criteriilor în 2006, s-a făcut și distinc-
ția între tulburările gastrointestinale funcționale la 
nou-născut și sugar față de copilul mai mare și ado-
lescent (criteriile Roma III). Ultima revizuire a avut 
loc în 2016 când au fost publicate criteriile Roma IV. 
În cele ce urmează detaliem doar criteriile Roma IV 
pentru durerea abdominală la copilul de vârstă șco-
lară și adolescenți, care include dispepsia funcțională, 
sindromul de intestin iritabil, migrena abdominală și 
durerea abdominală funcțională (neclasifi cată altfel). 
[10,11] Aceste criterii sunt utile pentru un diagnostic 
pro-activ al tulburărilor funcționale gastro-intestinale 
și nu ca un diagnostic de excludere. [4] 

H2a. Dispepsia funcțională se defi nește prin 
prezența a cel puțin unuia dintre următoarele simp-
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tome deranjante, cel puțin patru zile pe lună, apărute 
cu cel puțin două luni înaintea stabilirii diagnosti-
cului:

1. Senzație de plenitudine post-prandială.
2. Senzație de sațietate precoce.
3. Durere sau senzație de arsură epigastrică, ne-

asociată cu defecația.
4. După evaluarea medicală adecvată, simpto-

matologia nu poate fi  încadrată într-o altă patologie.
• H2a1. Sindromul de stres postprandial in-

clude sațietatea postprandială sau sațietatea precoce, 
care împiedică consumul unei mese regulate; se aso-
ciază cu balonarea, senzația de greață postprandială 
sau cu eructații excesive;

• H2a2. Sindromul de durere epigastrică in-
clude durerea sau senzația de arsură epigastrică, care 
interferează cu activitățile zilnice ale pacientului; du-
rerea nu este generalizată sau localizată în alte seg-
mente abdominale sau toracice și nu se remite după 
defecație sau pasajul de gaze.

H2b. Sindromul de intestin iritabil este defi -
nit prin prezența obligatorie a următoarelor, apărute 
cu cel puțin două luni înaintea stabilirii diagnosti-
cului:

1. Dureri abdominale în cel puțin patru zile/
lună, asociată cu una sau mai multe dintre:

a. În relație cu defecația;
b. Modifi carea frecvenței scaunelor;
c. Modifi carea formei scaunelor.
2. În cazul copiilor cu dureri abdominale și 

constipație, durerea abdominală nu dispare odată cu 
dispariția constipației; în cazul în care durerile abdo-
minale dispar, acești pacienți sunt încadrați ca având 
constipație funcțională.

3. După evaluarea medicală adecvată, simpto-
matologia nu poate fi  încadrată într-o altă patologie.

H2c. Migrena abdominală. Prezența obliga-
torie a următoarelor, apărute cel puțin de două ori/
lună, cu cel puțin şase luni anterior stabilirii dia-
gnosticului:

1. Episoade dureroase abdominale paroxistice, 
de intensitate crescută, cu localizare peri-ombilicala 
sau pe linia medială sau difuze, cu durată de una sau 
mai multe ore (trebuie să fi e cel mai sever și deran-
jant simptom).

2.  Episoade separate de săptămâni/luni fără 
simptomatologie.

3.  Durere incapacitantă și care interferează cu 
activitatea zilnică.

4.  Tipar și simptome stereotipice fi ecărui paci-
ent.

5.  Durere asociată cu două sau mai multe dintre 
următoarele:

a. Anorexie; 
b. Greață; 
c. Vărsături; 
d. Cefalee; 
e. Fotofobie; 
f. Paloare tegumentară.
5. După evaluarea medicală adecvată, simpto-

matologia nu poate fi  încadrată într-o altă patologie.

H2d. Durerea abdominală funcțională 
(Functional abdominal pain – not otherwise specifi ed) 
este defi nită prin prezența obligatorie a următoare-
lor, apărute de cel puțin patru ori/lună, cu cel puțin 
două luni anterior stabilirii diagnosticului: 

1. Durere abdominală episodică sau continuă 
care nu apare exclusiv în timpul unor evenimente fi zi-
ologice (de exemplu, în timpul mâncatului, menstrua-
țiilor).

2. Criterii insufi ciente pentru stabilirea dia-
gnosticului de sindrom de intestin iritabil, dispepsie 
funcțională sau migrenă abdominală.

3. După evaluarea medicală adecvată, simpto-
matologia nu poate fi  încadrată într-o altă patologie.

Epidemiologia durerii abdominale funcțio-
nale. Circa 50% dintre copiii care se prezintă pentru 
consult la gastroenterologul pediatru au criterii pentru 
cel puțin una din cele 4 entități funcționale descrise 
anterior. [12] Pe baza criteriilor Roma IV studiile din 
Statele Unite au arătat o prevalență de 16,9% a aces-
tor tulburări funcționale. [13] O meta-analiza privind 
epidemiologia acestor tulburări funcționale la nivel 
global a arătat o prevalență de 13,5%, din care sindro-
mul de intestin iritabil este cel mai frecvent (8,8%). 
Prevalență mai mare a fost demonstrată în America 
de Sud (16,8%) și Asia (16,5%) comparativ cu Eu-
ropa (10,5%). De asemenea, prevalența este mai mare 
la fete (15,9%) și se asociază cu anxietate, depresie, 
stres sau evenimente traumatice. [14]
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Etiopatogeneza și factorii de risc în durerea 
abdominală funcțională. Patogeneza durerii abdo-
minale funcționale se bazează pe interrelația dintre 
modifi cările sensibilității viscerale și alterarea moti-
lității gastro-intestinale, fi ind rezultatul intervenției 
mai multor factori în cadrul unui model conceptual 
bio-psiho-social. Aceste tulburări funcționale cu du-
rere abdominală sunt considerate ca o tulburare a in-
teracțiunii intestin-creier, cunoscută acum ca axa mi-
crobiota-sistem digestiv-creier. [10,15]

Elementele principale ale etiopatogenezei și 
factorii de risc pentru durerea abdominală funcțională 
descrise în literatură: 

•  Hipersensibilitatea viscerala, hipervigilenţă 
centrală (care determină simptome ca durerea 
şi disconfortul);

•  Tulburări ale motilității gastrointestinale 
(care determină diareea, constipația, grețuri, 
vărsături, balonări);

•  Diferite evenimente la vârsta mica (early life 
events): intoleranță digestivă la proteinele 
laptelui de vacă, stenoza de pilor, hernie om-
bilicala, purpura Henoch-Schonlein;

•  Factori psihologici, stres (separarea de cel 
mai bun prieten, eșec la examene, pierderea 
serviciului de către părinți, spitalizări repe-
tate, abuz), depresie, anxietate;

•  Infl amația mucoasei intestinale (există mi-
nimă infl amație în sindromul de intestin irita-
bil, eozinofi lie în dispepsia funcțională);

•  Disfuncția mastocitară și rolul serotoninei 
(crescuta in mucoasa rectala la copiii cu sin-
drom de intestin iritabil);

•  Microbiota intestinala (în relație cu nașterea, 
alimentația, utilizarea antibioticelor);

• Factori genetici și de mediu;
•  Rolul infecțiilor intestinale (declanșarea sin-

dromului de intestin iritabil după un episod 
de gastro-enterocolită acută). [4,10,15]

Utilitatea testelor diagnostice în durerea ab-
dominală funcțională. După cum se poate observa în 
cazul Criteriilor Roma IV, decizia de utilizare a teste-
lor de diagnostic este lăsată la latitudinea medicului. 
Frecvent, există convingerea că pacientul și părinții 
acestuia nu ar accepta un diagnostic funcțional fără 
investigații de laborator sau imagistice. Unii medici 
consideră că prin educație părinții pot fi  lămuriți de 

inutilitatea unor investigații extensive în cazul copii-
lor cu elemente care permit un diagnostic funcțional 
evident. Totuși, medicul trebuie să ia în considerare 
toate posibilele diagnostice diferențiale, semnele de 
alarmă pentru cauzele organice și să utilizeze toate 
testele diagnostice pe care le considera necesare.

Ecografi a abdominală este cea mai frecvent fo-
losită metodă imagistică pentru evaluarea durerii abdo-
minale. În cazul durerii abdominale funcționale se pare 
că este utilizată mai ales pentru liniștirea părinților de-
cât pentru identifi carea unei etiologii specifi că. Studiile 
arata că ecografi a abdominală nu contribuie semnifi -
cativ la diagnostic în durerea abdominală funcțională. 
Astfel, doar în 2-3% din cazuri ecografi a abdominală a 
avut un aport diagnostic, cu o creștere la 11% în cazul 
în care se asociază simptome asociate (icter, vărsături, 
dureri lombare, simptomatologie urinară). Prin urmare, 
ecografi a abdominală este recomandată în cazul în care 
copiii cu durere abdominală asociază și modifi cări cli-
nice asociate importante. [10,12]

Efectuarea endoscopiei digestive este o decizie 
importantă având în vedere așteptările părinților și 
incertitudinea unui diagnostic specifi c. Pot fi  identi-
fi cate anumite modifi cări (cum ar fi  hiperplazia lim-
fonodulară, iar histologic prezența mastocitelor și 
eozinofi lelor) fără o valoare diagnostică importantă, 
fi ind descrise și în dispepsia funcțională [15]. Într-un 
studiu realizat în Statele Unite pe un lot de 290 de 
copii cu durere abdominală cronică, endoscopia di-
gestivă a avut un aport diagnostic în 38% din cazuri, 
prezența a cel puțin 2 semne de alarmă fi ind semnifi -
cativă pentru cei cu un diagnostic specifi c. Astfel s-au 
identifi cat mai frecvent esofagita de refl ux, eozinofi -
lică sau erozivă, precum și câte un caz cu boala celi-
acă și infecție cu Hp. Se recomandă astfel ca endosco-
pia digestivă să fi e utilizată în cazul copiilor cu durere 
abdominală cronică doar în prezența unor semne de 
alarmă. [10,12]

În ceea ce privește examenul copro-parazitolo-
gic Criteriile Roma IV nu recomandă în mod specifi c 
această investigație, dar studiile din anumite țări în 
dezvoltare susțin că prevalența locală a infecțiilor pa-
razitare ar justifi ca această testare. În schimb, în tarile 
dezvoltate prevalența infecțiilor parazitare nu justifi că 
o astfel de testare. [12]

Utilizarea calprotectinei fecale în ultima peri-
oadă ca un test ne-invaziv pentru evaluarea infl ama-
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ției intestinale a arătat că la o valoare normală a aces-
teia, endoscopia digestivă și histologie nu au indicație 
pentru stabilirea unui diagnostic. O valoare crescută 
a calprotectinei fecale are o sensibilitate de 70%, 
specifi citate de 93%, valoare predictivă pozitivă de 
96% și o valoare predictivă negativă de 56% pentru 
cauze organice. [16] Astfel calprotectina fecală este 
mult crescută în boala infl amatorie intestinală. Dar ea 
poate fi  pozitivă, cu valori mai mici totuși, și în alte 
situații decât în boala infl amatorie intestinala, cum ar 
fi  în infecții (Giardia lamblia, dizenterie bacteriana, 
gastroenterocolite virale, gastrita cu Hp), maligni-
tăți (cancer colorectal, cancer gastric, limfom intes-
tinal), utilizarea unor medicamente (antiinfl amatorii 
non-steroidiene, inhibitori de pompa de protoni), aler-
gii alimentare, copii cu vârsta sub 5 ani sau în boala de 
refl ux gastroesofagian, fi broza chistica, boala celiaca, 
boala diverticulară, ciroza hepatică [17].

Lactoferina fecală, o glico-proteină care leagă 
fi erul, este indicată recent din ce în ce mai mult în 
cazul copiilor cu durere abdominală, având în vedere 
creșterea concentrației în scaun în infl amațiile intesti-
nale. Totuși sunt puține studii despre lactoferina com-
parativ cu calprotectina fecală și utilitatea lactoferi-
nei în diferențierea bolii infl amatorii intestinale și a 
sindromului de intestin iritabil nu este clar stabilită. 
Specialiștii nu recomandă utilizarea acestui test în 
stabilirea unui diagnostic organic posibil la copiii cu 
durere abdominală. [12]

În ceea ce privește screeningul pentru boala ce-
liacă la copiii cu durere abdominală, unele studii arată 
o prevalență crescută a bolii celiace printre pacienții 
cu sindrom de intestin iritabil (chiar și de 4 ori mai 
mare față de populația generală). Chiar dacă studiile 
populaționale nu susțin aceste probabilități crescute, 
criteriile Roma IV recomanda screeningul serologic 
cu anticorpi anti-transglutaminază IgA, după eva-
luarea nivelului seric al IgA, la copiii cu diagnostic 
probabil de sindrom de intestin iritabil (mai ales cu 
diaree). [12]. Screeningul pentru boala celiacă și eva-
luarea calprotectinei fecale sunt de altfel singurele 
măsuri cost-efi ciente la copiii cu durere abdominală 
funcțională fără semne de alarmă. [15]

În ultima perioadă asistăm la o creștere a in-
dicațiilor pentru testarea infecției cu Hp la copiii cu 
durere abdominală, și în plus se indică evaluarea 
ne-invazivă cu teste serologice sau din scaun. Ghidu-

rile societăților profesionale nu recomanda evaluarea 
diagnostică pentru stabilirea infecției cu Hp la copiii 
care se încadrează cu durere abdominală funcțională. 
La copii nu se recomandă strategia „test-and-treat” în 
infecția cu Hp. În plus, nu s-a dovedit o relație între 
infecția Hp și durerile abdominale recurente. Eradi-
carea infecției cu Hp nu se corelează cu ameliorarea 
durerii abdominale. [15] Referitor la testele care tre-
buie folosite pentru diagnosticul infecției cu Hp, în 
niciun caz diagnosticul nu se face cu teste care deter-
mină Ag fecal sau teste serologice, fi ind recomandata 
efectuarea endoscopiei digestive superioare pentru un 
diagnostic de certitudine. Având în vedere cele men-
ționate anterior, ESPGHAN nu recomandă efectuarea 
endoscopiei digestive superioare la copiii cu tulburări 
gastrointestinale funcționale în absența semnelor de 
alarma sau cu o calprotectină fecală normală. Decizia 
de utilizare a acestor metode diagnostice este o deci-
zie individualizată. [12]

Prognosticul în cazul durerilor abdominale 
funcționale. Durerea abdominala funcțională are o 
evoluție cronica, cu o durata medie 7,5 luni. Un studiu 
care a inclus 1331 copii cu durere abdominală funcți-
onală a arătat persistența simptomelor la 29.1% dintre 
aceștia și după 5 ani. [18] Un alt studiu, incluzând 392 
copii, a arătat că 41% dintre ei aveau criterii de du-
rere abdominală funcțională și după 9 ani de urmărire. 
[19] Această patologie funcțională poate infl uența 
performantele școlare și relațiile sociale ale copilului: 
acesta este retras, nu participă la activități sportive 
sau alte activități împreună cu colegii de vârsta lui. 
Copii pot prezenta anxietate, depresie, manifestări ex-
tra-intestinale (cefalee, amețeli, astenie) cu afectarea 
calității vieții în adolescență, dar și la vârsta de adult. 
Printre factorii de risc pentru tulburările funcționale 
cu durere abdominală la copil se citează anxietate, so-
matizarea și depresia maternă. [10,20] Este foarte im-
portant sprijinul din partea părinților, care nu trebuie 
să supraliciteze simptomatologia, să fi e educați să dea 
un răspuns consistent. Este necesară explicarea rolu-
lui pe care stresul, anxietatea și depresia îl pot juca în 
menținerea simptomatologiei. [20]

Adulții cu sindrom de intestin iritabil cel mai 
probabil au prezentat simptome funcționale în copi-
lărie, dar studiile nu au dovedit clar că prezența unor 
dureri abdominale persistente în copilărie poate pre-
zice durerile abdominale la adult. [20] Între 7 și 40% 
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dintre copiii cu durere abdominală funcțională vor 
avea probleme ca adult, mai frecvent cei cu forme se-
vere sau cei cu istoric familial de sindrom de intestin 
iritabil, durere abdominală funcțională, depresie sau 
anxietate. [10,21]

Concluzii

Durerea abdominală reprezintă un simptom cu 
etiologii foarte diverse la copil sau adolescent, fi ind o 
cauza frecventă de adresare la medicul pediatru sau 
medicul de medicină școlară. Diagnosticul corect 
necesită un demers semiologic riguros, de multe ori 
fi ind vorba și de indicarea unor examinări extensive. 
Criteriile Roma permit încadrarea diagnostică corectă 
a patologiei funcționale și este necesar a fi  cunoscute 
de medicul de medicină școlară care vine în contact 
cu copiii care de multe ori prezintă o patologie funcți-
onală. În aceste cazuri, frecvent este necesară o abor-
darea psiho-somatică, dar nu trebuie uitate nici sem-
nele de alarmă care pot indica o etiologie organică a 
acestor dureri abdominale.
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