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Durerile abdominale nespecifice reprezintă 
unul dintre cele mai frecvente motive de 
prezentare pentru consultaţia de pediatrie dar 
şi unul dintre cele mai frecvente diagnostice de 
externare la copiii internaţi. Durerea abdominală 
este un simptom frecvent în perioada copilăriei 
dar este destul de rar asociat cu afecţiunea 
organică. Deşi poate persista ani de zile, nu 
au fost identificaţi factori predictori specifici 
pentru prognosticul pe termen lung. Adeseori 
debutează în timpul nopţii sau se agravează 
nocturn ceea ce atrage dupa sine o scădere 
semnificativă a calităţii somnului, cu efecte 
asupra calităţii activităţii copilului, asupra 
comportamentului copilului atât în mediul 
familial cât şi şcolar. Cavalcada efectelor asupra 
calităţii vieţii cuprinde şi afectează si calitatea 
vieţii adulţilor din familie şi mediul şcolar, ceea 
ce conduce la concluzia că durerea abdominală 
a copilului are nevoie de o atenţie deosebită din 
partea familiei dar şi a medicului pediatru. 

Durerile abdominale la copil sunt definite ca 
episoade dureroase paroxistice, severe cât să 
afecteze activitatea copilului.

Tulburarea de somn include mai multe 
afecţiuni care influenţeaza capacitatea de a 
adormi, de a păstra starea de somn sau starea 
de veghe, sau boli care produc comportamente 
anormale în timpul somnului, cum ar fi teroarea 
nocturnă sau somnambulismul.

Alopatia reprezintă abordarea medicală 
conventională, cu investigaţii specifice şi terapii 
folosind medicamente.

Homeopatia reprezinta metoda terapeutică 
holistică ce constă în abordarea pacientului ca 
întreg şi administrarea în doze infinitezimale a 
unor substanţe capabile de a produce, în doze 
mari, boala experimentală la un om sănătos.

În susţinerea temei alese vine studiul cu titlul 

“Diagnostic Outcomes Following Childhood 
Non-specific Abdominal Pain, A Record-Linkage 
Study” de o echipa condusa de G C D Thornton; 
M J Goldacre; R Goldacre; L J Howarth publicat 
in Arch Dis Child. 2016;101(4):305-309. Acest 
studiu statistic analizează un lot format din 268 
623 copii intre 0 - 16 ani internati in spitalele din 
Marea Britanie intre 1999 – 2011 cu diagnostic 
de durere abdominala. Lotul control a cuprins 
1 684 923 copii. Dintre acestia 15 515 (5,8%) au 
fost diagnosticaţi cu patologie intestinală, 13 301 
(5,0%) cu tulburări funcţionale.

< 1 an 1 – 4 
ani

5 – 9 
ani

> 10 
ani

B. Crohn 623 344 247 35

B. celiacă 159 255 122 26

Colita 
ulcerativă 152 171 147 17

Chirurgia IS 6065 4670 1940 192

Alte cauze: 
(apendicita) 209 94 41 6

RGE 483 690 535 145

BII 401 811 758 150

Constipaţie 4712 2951 1362 215

Tulburări 
funcţionale 22 40 23 3

În concluzie, deşi un grup mare de copii 
beneficiază de internări şi investigaţii pentru 
dureri abdominale acute sau cronice, doar 
pentru o mică parte dintre aceştia s-a putut 
stabili un diagnostic de afecţiune organică 
digestivă. Nu se consideră nejustificate aceste 
internări atâta vreme cât diagnosticul este 
stabilit la vârsta de peste 10 ani într-un număr 
destul de mare de cazuri.
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Un alt studiu, cu titlul Predictors of Chronic 
Abdominal Pain Affecting the Well-being of 
Children in Primary Care, a fost publicat în 
Annals of Family Medicine 2015;13(2):158-163, 
de o echipă de cercetători compusă din Leo 
A.A. Spee, MD; Yvonne Lisman-van Leeuwen, 
PhD; Marc A. Benninga, MD, PhD; Sita M. A. 
Bierma-Zeinstra, PhD; Boudewijn J. Kollen, PhD; 
Marjolein Y. Berger, MD, PhD. Au fost recrutaţi 
pentru acest studiu 348 copii şi inclusi în lot 305. 
Populaţia analizată a fost compusă din 177 fete 
(62,5%) cu o vârstă medie 8,3 ani. 

Dintre aceştia, 105 (37,1%) au îndeplinit 
criteriile de dureri abdominale cronice la 1 an, 
iar 29,1% la 5 ani. Au fost analizaţi 4 factori 
importanţi de predictie, dintre care s-a dovedit a 
fi semnificativă pentru evoluţia pe termen lung 
a durerilor abdominale nespecifice doar vârsta 
mai mare la debut şi trezirile nocturne. Sexul 
feminin, ca şi localizarea durerii sau durerile cu 
localizări multiple, imprecise nu par să constituie 
factori predictivi pozitivi pentru evoluţia cronică 
cu toate că există studii care susţin că durerea 
epigastrică ar fi mai degrabă asociată cu o cauză 
organică şi implicit mai susceptibilă sa evolueze 
ca durere cronică.

Un al treilea studiu luat în considerare pentru 
tema aleasă este un studiu publicat 2013 în 
Analele Universităţii Turce (Annales Universitatis 
Turkuensis Medica – Odontologica, “Pain 
Symptoms and Sleep Problems Among Schools-
aged ChilderensLong-term prevalence changes, 
and pain symptoms as predictors of later mental 
health” by Terhi Luntamo) şi analizează un lot 
de copii din Turcia şi Finlanda pentru care s-a 
studiat asocierea între durere şi tulburările de 
somn. Este un studiu populaţional derulat în 
3 etape pe o populaţie formată din copii de 
8 ani, care au fost intervievaţi în 1989 (1038), 
1999 (1035) şi 2005 (1030). În 1999 şi 2005 au 
fost intervievaţi toţi copiii în vârstă de 8 ani din 
aceleaşi comunităţi care au participat la studiu şi 
în anul 1989. 

Chestionarele au fost completate atât de 
copii cât şi de părinţi – întrebări despre tipul, 
frecvenţa, intensitatea durerilor, localizarea 
acestora şi influenţa lor asupra calitătii somnului 
– perioada de somn din zi, activitatea şcolară 
a copilului, capacitatea de a menţine starea de 

veghe, starea generală a copiilor, nivelul lor de 
activitate zilnică. Un chestionar asemănător a 
fost adresat profesorilor şi îndrumătorilor acestor 
copii şi s-a încercat evaluarea tentativelor sau 
ideilor de suicid la grupa aceasta de vârstă în 
perioada analizată, performanţele şcolare şi 
tulburările de comportament ale copiilor. S-a 
urmărit rata sinuciderilor şi afecţiunilor psihice 
la persoanele din comunităţile selectate pentru 
studiu în 1994 – 2005, urmărindu-se totodată şi 
prescripţiile pentru tratamente antipsihotice. 

Braţul al II-lea al studiului a evaluat copii intre 
13 si 18 ani şi a cuprins un lot de 2476 copii 
evaluaţi în perioada martie –aprilie 2008.

S-a constatat la pacienţii de 8 ani o distribuţie 
egală pe sexe a durerilor abdominale şi 
episoadelor de cefalee în vreme ce tulburările de 
somn au fost descrise mai frecvent la băietii din 
grupa aceasta de vârstă. La adolescenţa fetele 
au prezentat mai frecvent dureri şi tulburări 
de somn în comparaţie cu băieţii, 13% dintre 
adolescenţii intervievaţi au acuzat episoade 
saptamânale de cefalee, 6% dureri abdominale 
şi 27% tulburări de somn. S-a constatat o 
creştere semnificativă a prevalenţei cefaleei, 
durerilor abdominale şi tulburărilor de somn la 
copii în 2005 fată de 1999 şi 1989 şi o asociere 
semnificativă între dureri şi tulburarile de somn 
la copil ceea ce atrage dupa sine recomandarea 
ca prezenţa uneia dintre aceste acuze la copil 
sa fie urmată de investigaţii pentru a găsi şi alte 
afecţiuni.

Durerile abdominale la copil pot fi 
determinate de o serie de cauze organice, 
implicând afecţiuni cardiologice, 
gastroenterologice, nefrologice, boli infecţioase, 
cauze parazitologice, de diabet şi boli de nutriţie, 
pneumologice, alergologice şi imunologice, 
motive chirurgicale, pediatrice sau psihologice. 

Cum abordam aceasta multitudine de 
cauze? Care este cea mai buna cale de 
diagnostic si tratament?

Abordăm unitar, centrat pe afecţiune şi 
investigaţii sau holistic, centrat pe pacient, 
mediul de viaţă şi comportament?

Tratăm alopat, cu medicamente specifice sau 
homeopat cu medicamente homeopatice?

În acest context poate fi utilă o paralelă 
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între cele două aspecte astfel încât să permită 
alegerea celei mai utile şi mai adaptate căi 
pentru diagnosticarea şi tratamentul corect al 
fiecărui pacient în parte.

În ce priveste anamneza, examenul clinic 
şi schemele de investigaţii cele doua tipuri de 
abdordare parcurg în general aceleaşi etape, cu 
anumite particularităţi

ANAMNEZA
Medicina alopată
•  Caracterul durerii – durată, intensitate, 

persistenţa
• Distribuţia diurnă
• Frecvenţa
• Ce calmează sau ce agravează
• Localizare şi iradiere
• Asocieri
• Obiceiuri alimentare
• Regim de viaţa
• Calitate somn
• APP, APF, AHC

Homeopatia
•  Caracterul durerii – durată, intensitate, 

persistenta
• Distribuţia diurnă
• Frecvenţa
• Ce calmează sau ce agravează
• Localizare şi iradiere
• Asocieri
• Obiceiuri alimentare
• Regim de viaţă
• Calitate somn
•  Cum evoluează de obicei bolile, cum 

reactionează la stimuli externi, cum suportă 
stress-ul

EXAMENUL CLINIC 
Medicina alopată
•  Vârsta pacientului şi starea de nutritie şi de 

hidratare
•  Aspect general – stare generala, facies, 

prezenţa/absenţa febrei 
•  Examen clinic – tegumente, aparat 

respirator, cardio-vascular, gastro-intestinal, 
genito-urinar, SNC

 Homeopatia
•  Vârsta pacientului şi starea de nutriţie şi de 

hidratare
•  Aspect general – stare generală, facies, 

prezenţa/absenţa febrei 
•  Examen clinic – tegumente, aparat 

respirator, cardio-vascular, gastro-intestinal, 
genito-urinar, SNC

•  Se apreciaza mirosul aparte al pacientului, 
poziţia în faţa medicului, atitudinea în 
cabinet, modul comportamental în sala de 
aşteptare.

INVESTIGAŢII PARACLINICE: 
Medicina alopata
• Ecografia abdominală
• EDS
• EDI
• Ph-metrie esofagiană
• Capsula endoscopică
• Rx abdominala pe gol
• UIV
• Cistografie
• Tranzit intestinal
• CT abdominal
• Rx pulmonară
• Evaluarea calitătii somnului
• Teste alergologice

Homeopatia
• Ecografia abdominală
• EDS
• EDI
• Ph-metrie esofagiană
• Capsula endoscopică
• Rx abdominala pe gol
• UIV
• Cistografie
• Tranzit intestinal
• CT abdominal
• Rx pulmonară
• Evaluarea calitătii somnului
 •  Teste alergologice

Abordarea terapeutica este cea care face 
până la urmă diferenţa semnificativă între 
medicina alopatică şi homeopatie şi anume:

• Medicina alopata
• Prokinetice (Metoclopramid, Domperidona)
• Antispastice (Trimebutinum, Drotaverinum)
• Antiacide (saruri de aluminiu)

REVIEWS



74

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ
ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (5), 2016

•  Inhibitori de pompa de protoni 
(Esomeprazol)

• Antidiareice
• Probiotice
• Interventie chirurgicala

Homeopatia 
• administreaza tratament cu efect:
•  Prokinetic (Ipeca, Nux Vomica, Antimonium 

crudum)
•  Antispastic (Chamomilla, Staphysagria, 

Argentum Nitricum)
•  Antiacid (Kalium Bichromicum, Iris 

Versicolor) 
•  Inhibitori de pompa de protoni (Robinia, 

Nitricum Acidum)
• Antidiareic
• Probiotic

Dar şi homeopatia ia în considerare, atunci 
când este indicată, intervenţia chirurgicală

pentru rezolvarea cauzei de durere 
abdominală.

În concluzie, atât abordarea conventională 
cât şi cea homeopatică presupun parcurgerea 
aceloraşi etape de diagnostic şi încadrare 
etiologică iar principiile terapeutice respectă 
aceleaşi reguli. Putem imbina cu succes 
abordarea alopatica şi homeopatică în îngrijirea 
copiilor cu dureri abdominale recurente care se 
asociază foarte frecvent cu tulburări de somn, fie 
ele de cauza organica, fie neetichetate etiologic.
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