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ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT 

CIM-X Clasificarea Internaţională a Maladiilor, revizia a X-a 

DS Deviaţii standard 

FAI Fără Alte Informaţii 

OMS Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

pc Percentile  

PREFAŢĂ 

Protocolul clinic instituţional „Malabsorbţia intestinală la copil” a fost elaborat în baza 

Protocolului clinic naţional „Malabsorbţia intestinală la copil” de către grupul de lucru în 

componenţa: Dr. Ion Mihu, dr.hab.med., prof.univ., şef secţie gastroenterologie IMSP IMşiC; Dr. 

Olga Tighineanu, medic pediatru, doctorand secţia gastroenterologie IMSP IMşiC. Protocolul a fost 

discutat şi aprobat la şedinţa grupului de lucrul pentru elaborarea şi implementarea protocoalelor 

clinice, Consiliul Calităţii din cadrul  IMSP IMşiC, preşedinte Mihai Rotaru. 

A. PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ 

A.1. Diagnostic: 
1. Malabsorbţia intestinală, fără precizare. Anemie deficitară gr. I. 

A.2. Codul bolii (CIM 10): K90.4 

A.3. Utilizatorii: IMSP IMşiC: 
 Secţia internare, 

 Secţia gastroenterologie, 

 Secţia reanimare şi terapie intensivă, 

 Secţia chirurgie urgentă şi septică,  

 Labor atorul clinic, 

 Laboratorul bacteriologic, 

 Secţia endoscopie, 

 Secţia radiologie, 

 Secţia diagnostic funcţional, 

 Secţia consultativă pentru copii IMSP IMşiC, 

 Farmacia spitalului. 

A.4. Scopurile protocolului 
1. Sporirea eficienţei diagnosticului precoce al malabsorbţiei intestinale la copii. 

2. Ameliorarea calităţii examinărilor clinice şi paraclinice a pacienţilor cu malabsorbţie 

intestinală. 

3. Sporirea calităţii tratamentului pacienţilor cu malabsorbţie intestinală. 

A.5. Data elaborării protocolului: 2012 
A.6. Data reviziei următoare: concomitent cu reactualizarea PCN. 
A.7. Definiţiile folosite în document 

Malabsorbţia intestinală – un complex de manifestări clinice digestive şi extradigestive, 

datorat dereglărilor mecanismelor de digestie, absorbţie şi transportare a nutrientelor.  

Maldigestie – transformarea imperfectă a alimentelor (glucide, proteine, lipide) în produse 

absorbabile (mono-, di-, sau oligozaharide, aminoacizi, oligopeptide, acizi graşi, monogliceride). 

Malabsorbţie – fixarea defectuoasă la nivelul mucoasei şi transportul inadecvat a alimentelor 

digerate, plus vitamine şi microelemente. 

 



Protocol Clinic Instituţional „Malabsorbţia intestinală la copil”, IMSP IMşiC, 2013 

 4 

B. PARTEA GENERALĂ 

B.1. Nivel de asistenţă medicală spitalicească, IMSP IMşiC 
Descriere 

(măsuri) 

Motive 

(repere) 

Paşi 

(modalităţi şi condiţii de realizare) 

I II III 

1. Spitalizare 

 
 Spitalizarea este necesară pentru confirmarea malabsorbţiei 

intestinale, efectuarea procedurilor diagnostice şi terapeutice care 

nu pot fi executate în condiţii de ambulator. 

Spitalizarea în secţia gastroenterologie şi/sau în SRTI a IMSP IMşiC 

conform criteriilor de spitalizare (vezi caseta 12). 

 

2. Diagnosticul 

2.1. Confirmarea 

diagnosticului de 

malabsorbţie 

intestinală  

(capitolul 2.3) 

 Copii cu diaree, steatoree, disconfort abdominal, flatulenţă şi retard 

staturoponderal. 

 Investigaţiile iniţiale de laborator în malabsorbţia intestinală trebuie să 

includă: hemoleucograma, sumarul urinei, coprograma, teste biochimice 

(proteina totală, albumina, gamaglobulina, ASAT, ALAT, 

bilirubina şi fracţiile ei, ureea, creatinina). 

 Examenul ecografic pentru elucidarea cauzei primare. 

 Teste de toleranţă. 

 Pot fi utilizate, la necesitate: examinări imunologice, serologice, 

proceduri imagistice complementare, ce includ tomografia 

computerizată, rezonanţa magnetică. 

Obligatoriu: 

 Anamneza şi evaluarea patologiilor asociate (vezi caseta 3); 

 Examenul clinic (vezi casetele 4-7 );  

 Diagnosticul diferenţial (vezi caseta 9, tabelul 4);  

 Investigaţii paraclinice obligatorii (vezi caseta 8, tabelele 2, 3). 

3. Tratamentul  

3.1. Tratamentul 

nemedicamentos 

(capitolul 2.4) 

 Respectarea regimului igienodietetic în dependenţă de 

intoleranţa ce-a dezvoltat malabsorbţia intestinală. 

Obligatoriu: 

 Recomandări privind modificarea regimului igienodietetic. 

3.2. Tratamentul 

medicamentos 

(capitolul 2.4.1) 

 

 Reechilibrare biologică (Albumină, Infesol); 

 Tratamentul proceselor de digestie (Pancreatină); 

 Tratamentul creşterii exuberante a  microflorei condiţionat 

patogene (Bifiform, Lactuloză) 

 Tratamentul poluării bacteriene (Nifuroxazid); 

 suplinirea deficienţelor vitaminice (vitamina A, D, E, K) şi 

minerale (Calciu). 

Obligatoriu: 

 Reechilibrare biologică. 

 Preîntîmpinarea complicaţiilor şi densitătăţii osoase. 

 Restabilirea şi menţinerea curbei ponderale normale. 

 Supravegherea reacţiilor adverse ale medicamentelor. 

4. Externarea 

 
 Supravegherea pacienţilor se efectuaează în comun cu medicul 

specialist gastroenterolog pediatru, nutriţionist,  pediatru. 

 Durata aflării în staţionar poate fi 7-14 zile, în funcţie de evoluţia 

bolii, complicaţii şi de eficacitatea tratamentului. 

Extrasul obligatoriu va conţine:  

 diagnosticul precizat desfăşurat; 

 rezultatele investigaţiilor şi tratamentului efectuat; 

 recomandări explicite pentru pacient; 

 recomandări pentru medicul de familie. 
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C. 1. ALGORITM DE CONDUITĂ 

C 1.1.Managementul de conduită al malabsorbţiei intestinale la copii 

          Manifestări clinice

 diaree

 flatulenţă 

 disconfort abdominal

CAZ SUSPECT

      Anamneza patologică

Abdomen destins

Retard staturoponderal

Rectoragii

Retard staturoponderal
Screening serologic:

-  tTG Ig A, Ig G

E

x

a

m

e

n

e

n

d

o

s

c

o

p

i

c

Atrofie sau subatrofie vilozitară

 mucosa edemată, mată

 desenul vascular sters, afte 

 fulgi de puroi şi fibrină 

 pseudopolipi

 aspect de «piatră de pavaj»

 afectare transmurală

 hiperemie, desen vascular sters 

 inflamaţie necrotizantă pronunţată 

 exudat purulent, microabcese

 hemoragii spontane

 extindere pe suprafaţa mucoasei

Supraveghere 

LEGENDĂ

condiţie

soluţie

opţiune

1

2

3

4 5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

da

da

da

da

nu

da

da

da

da

da

da

Teste de laborator

 Hb – ↓

 Proteina generală – ↓

 Ca, P – ↓

Scaunul 

 frecvenţa, volumul

 elemente patologice

 excluderea paraziţilor

Teste suplimentare

 Analiza grasimilor fecale

 Testul de toleranţă la lactoză

 Testul respirator lactoză-hidrogen

 Testul Schilling 

 Testul de absorbţie-excreţie la d-xiloză

Principii terapeutice

 Respectarea regimului igienodietetic

 Tratamentul patologiei de bază

 Tratamentul deficienţelor instalate

Boala celiacă

Colita  ulceroasa

Boala Crohn

Intoleranţă la lactoză

10

da

da

da
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C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR 

C.2.1. Clasificarea  
Caseta 1. Clasificarea malabsorbţiei intestinale 

I. Malabsorbţia glucidelor  

1. Malabsorbţia monozaharidelor  

a) Deficitul congenital (primar) de glucoză-galactoză      

b) Deficitul fructozei   

c) Deficitul secundar de glucoză-galactoză-fructoză 

2. Malabsorbţia dizaharidelor 

a) deficitul de lactază:    

 deficitul congenital (primar) de lactază: 

- Deficitul congenital de lactază cu lactozurie (tip Holzel)  

- Deficitul congenital de lactază fără lactozurie (tip Durand)  

- Deficit congenital de lactază tip tardiv   

b) Deficitul de sucrază (zaharoză)      

c) Deficitul de sucrază-izomaltază 

d) Deficitul congenital de trehalază     

3. Malabsorbţia polizaharidelor  

a) malabsorbţia congenitală (primară) de amidon  

b) malabsorbţia dobîndită (secundară) de amidon 

II. Malabsorbţia proteinelor 

1. Malabsorbţia proteinelor 

a) Congenitală: sindromul Schwahman, mucoviscidoza, sindromul Johnson-Blizzard, 

deficitul congenital de tripsinogen, deficitul de enterochinază, deficitul de 

iminopeptidază  

b) Dobândită: pancreatitele cronice, boala celiacă, boala Crohn cu afectarea jejunului, 

superiorrezecţii jejunale, sindromul Zőllinger-Ellisson, infecţii intestinale virale. 

2. Malabsorbţia aminoacizilor: boala Hartnup, cistinuria, lizinuria, sindromul Love, boala 

Josef, boala scutecelor albastre, boala urinei cu miros de hamei ars  

III. Malabsorbţia lipidelor  

1. deficitului enzimelor lipolitice ale pancreasului  

a) Congenital: abetalipoproteinemia, hipolipoproteinemia familială, boala Voliman, 

sindromul Schwachmann, sindromul Sheldon-Rey, boala Anderson, boala retenţiei de 

chilomicroni, deficitul de lipază pancreatică. 

b) Dobândit: pancreatite cronice 

2. dereglarea secreţiei şi circulaţiei acizilor biliari.  

IV. Malabsorbţia microelementelor  

V. Malabsorbţia vitaminelor  

C.2.2. Factori de risc 
Caseta 2. Etiologia malabsorbţiei intestinale  

 Factorul infecţios: boala Whipple, tuberculoza intestinală, HIV, tropical sprue, diareea 

călătorului. 

 Factorul parazitar: giardia lamblia, ancylostoma duodenale şi Necator americanus. 

 Patologii endocrine: hipotiroidism şi hipertiroidism, hiperparatiroidism şi hipoparatiroidismul, 

boala Addison, diabetul zaharat. 

 Defecte  structurale: maladiile inflamatorii intestinale (boala Crohn şi colita ulceroasă), 

postvagotomie, gastrojejunostomie, fistule, diverticuli şi stricturi, patologii infiltrative 

(amiloidoza, limfom, gastroenteropatie eozinofilică), maladii sistemice, sindromul intestinului 

scurt. 

 Deficit enzimal: intoleranţă la lactoză, deficit de enteropeptidază, deficit de dizaharidază. 
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C.2.3. Conduita pacientului  
C.2.3.1. Anamneza  

Caseta 3. Repere anamnestice pentru diagnosticul malabsorbţiei intestinale 

 Debutul manifestărilor clinice 

 Date antropometrice 

 Factorul alimentar 

 Anamneza patologică  

 Anamneza eredocolaterală 

 Manifestări generale 

 Manifestări gastrointestinale 

 Edeme periferice 

 Administrarea tratamentului prin iradiere 

 Intervenţii chirurgicale 

 Călătorii în arii endemice 

 Rezidenţă anterioară în arii tropicale 

C.2.3.2. Examenul clinic  

Caseta 4. Manifestările digestive ale malabsorbţiei intestinale  

 Diaree. manifestare clinică comună tuturor pacienţilor; motivul cel mai frecvent de adresare la 

medic; scaune frecvente (3-10 scaune/24 h); acolice; voluminoase (polifecalie) > 400-500 g/zi; 

de consistenţă variabilă: de la păstos pînă la lichide; cu miros fetid, specific. 

 Flatulenţă  

 Disconfort abdominal 

 Pofta  de mîncare diminuată pînă la anorexie. 

 Greaţă, vărsături 

 

Caseta 5. Manifestările extradigestive ale malabsorbţiei intestinale  

 Manifestări generale: slăbiciune generală; apatie; fatigabilitate. 

 Manifestări tegumentare. tegumente uscate; fragilitatea părului, unghiilor; dermatită. 

Sindromul Schwahman - 65 % cazuri ihtioză cutanată; diverse semne ale infecţiilor generalizate 

(septicemie) sau localizate (furunculoze, piodermii, abcese, etc.).  

 Manifestări osteomusculare: hipotonie. 

 Manifestări respiratorii. Sindromul Schwahman: detresa respiratorie, uneori - semnul de debut 

al maladiei; recurenţe infecţioase ale tractului respirator. 

 Manifestări hematologice 

 Manifestări neurologice. Abetalipoproteinemia, copii mai mari de 5-10 ani: arefelexie 

osteotendinoasă; hipotonie musculară; ataxie statică  

 Manifestări psihice. Maladia Hartnup: labilitate emoţională; pusee de depresie; 

episoade de delir; oligofrenie, rar dar poate fi întâlnit şi retardul mintal. 

 Manifestări oftalmologice. Abetalipoproteinemia, copii mai mari de 5-10 ani: evoluează 

paralel cu cele neurologice; retinită pigmentară; diminuarea adaptării la obscuritate; scăderea 

acuităţii vizuale; cecitate nocturnă; apariţia pe retină a petelor albe maculare. 

Caseta 6.  Manifestările clinice a malabsorbţiei nutrienţilor principali 
Proteine 

 retard ponderal 

 diminuarea masei musculare 

 edeme hipoproteinemice 

Glucide 

 diaree apoasă, explozivă 

 meteorism 

 garguimente intestinale 

Lipide 

 diaree, steatoree 

 manifestări datorate deficitului  

vitaminelor liposolubile 

 

Caseta 7. Manifestările clinice ale deficienţelor instalate în malabsorbţia intestinală 

Nozologiile Manifestările clinice 

 hipo/avitaminoza – A - xeroftalmie, hemeralopie; 

- infecţii respiratorii, urinare, intestinale; 

- retard staturo/ponderal; 

- manifestări cutanate. 

 hipo/avitaminoza – K - sindrom hemoragic; 

- creşterea timpului de protrombină. 

 hipo/avitaminoza – E - neuropatie periferică; 
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- ataxie, miopatie; 

-  hemoliză; 

 hipo/avitaminoza – D - rahitism; 

- osteomalacie. 

 Hipocalciemie  - dureri muscular şi osoase; 

- parestezii, convulsii; 

Tabelul 1. Deficitul staturoponderal în malabsorbţia intestinală la copii 

 Metoda percentilelor Metoda devierilor standard 

Deficit ponderal 

- deficit de masă, gradul I pc.25 – p.10  1-2 DS 

- deficit de masă, gradul II < pc.10 ≥ - 2 DS 

Deficit statural 

- talie mai joasă de mediu pc.25 – p.10  1-2 DS 

- talie joasă < pc.10 ≥ - 2 DS 

C.2.3.3. Investigaţii paraclinice 
Conform recomandărilor OMS, nu există nici un test specific pentru stabilirea diagnosticului de 

sindrom de malabsorbţie. Însă, managementul de diagnostic a malabsorbţiei trebuie să includă: 

1. Teste de laborator de prima linie sau teste screening, ce denotă consecinţele malabsorbţiei. 

2. Teste ce confirmă malabsorbţia selectivă sau globală. 

3. Examenul  morfologic,  pentru elucidarea diagnosticului etiologic sau verigii fiziopatologice a 

malabsorbţiei. 

Caseta 8. Examenul endoscopic şi histologic în malabsorbţia intestinală 

 Indicatii: 

- Stabilirea diagnosticului; 

- Aprecierea: - localizării, extinderii procesului, complicaţiilor, raspunsului la tratament. 

 Tabloul endoscopic şi histologic 
Aspectul mucoasei intestinale variază în funcţie de maladia de bază!  

 
Tabelul 2. Alte examinări instrumentale efectuate pentru diagnosticul enteropatiei exudative la copii 

Examinarea 

paraclinică 
Rezultatele scontate 

Ecografia organelor 

 abdominale 
- pentru diagnosticul direct al maladiei nu este utilizată; 

- facilitează aprecierea tacticii de tratament; 

- diagnostic diferenţial şi aprecierea patologiilor concomitente. 

Ecografia rinichilor  

 
- diagnostic diferenţial al edemelor şi definitivarea cauzelor bolii. 

Rectoromanoscopia 

sau  colonoscopia 
- diagnostic diferenţial şi aprecierea patologiilor concomitente. 

Examenul radiologic 

cu bariu 
- diagnostic diferenţial şi aprecierea patologiilor concomitente. 

Radiografia 

radiocarpală 
- estimarea concordanţei dintre vîrsta osoasă şi biologică. 

Tomografia 

computerizată 
- diagnostic diferenţial şi definitivarea cauzelor bolii. 

Rezonanţa 

magnetică 
- diagnostic diferenţial şi definitivarea cauzelor bolii. 

Endocapsula  - cea mai nouă achiziţie de diagnostic, pentru vizualizarea intestinului 

subţire; 

- metodă endoscopică neinvazivă. 
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Osteodensitometria  - pentru aprecierea gradului demineralizării osoase şi pentru aprecierea de 

tratament şi monitorizare. 

Tabelul 3. Examinări de laborator pentru stabilirea malabsorbţiei intestinale la copii 

Examinarea paraclinică Rezultatele scontate 

Testele biochimice - Proteina totală– ↓; 

- Albumina  – ↓;  

- Bilirubina – N, ↑; 

- ALAT, ASAT – N,↑;  

- Amilaza – N,↑;  

- FA – N,↑;  

- Ca, P – N, ↓;  

- Fierul seric – N, ↓; 

- Colesterolul – N, ↓;  

- Ureea, creatinina – N, ↑; 

- Timpul de coagulare; 

- Fibrinogenul; 

- Protrombina; 

- Zn, Mg – N, ↓; 

- K, Na; 

- Vit. liposolubile (A, D, E şi K) – N, ↓. 

Grupa sanguină , Rh 

Examenul sumar de sînge - Hemoglobina – ↓; 

- Anemie micro- sau macrocitară; 

- Leucocite – N, ↑, cu deviere spre stînga;  

- Eozinofile  – ↑; 

- Limfocite – ↓;  

- VSH  – ↑. 

Examenul coprologic - fibre musculare şi amidon; 

- modificarea pH-lui 

- steatoree moderată, uneori intermitentă, care coboară coieficientul 

de absorbţie a grăsimilor aproximativ la 80% din totalul ingerat.    

Analiza grasimilor fecale - Test calitativ: cel mai simplu test pentru detectarea grăsimilor în 

scaun este colorarea pe lamă a fecalelor cu Sudan III. 
- Test cantitativ: masurarea grasimilor în scaunul de 72 ore (3 zile), 

perioada în care pacientul ingera 80-l00 g grăsimi zilnic. Excreţia 

normală a grăsimilor e mai mică de 6 g zilnic (norma 2,5 g). 

Valori mai mari de 6 g indică steatoreea. 
Examenul coproparazitologic - stabilirea invaziilor helmintice; 

- uneori pot şi depistate Clostridium difficile şi Cryptosporidium 

spр. 

Testul de absorbţie-excreţie 

 la d-xiloză 

- evaluarea capacităţii absorbtive a intestinului proximal; 

- D-xiloza este o pentoză, care se absoarbe total in intestin, nu este 

degradat sau concentrat în tesuturi şi se excretă prin urină în 

întregime; 

- Bolnavul ingeră 25 g de xiloză per os,  dimineaţa după repausul 

digestiv nocturn, cu un aport hidric adecvat ce va facilita excreţia 

urinară; 

- urina este colectatată pe o perioadă de 5 ore după administrare; 

- excreţia a mai puţin de 1,3 g în urină în următoarele 5 ore denotă 

malabsorbţie intestinală (norma > 4,5 g în 5 ore); 

- rezultatul fals-pozitiv se datorează: funcţiei renale asterate, 

întîrzierea golirii gastrice, în cazul populării microbiene excesive, 

administrări concomitente cu aspirina, indometacina; 

- testul la d-xiloză poate fi negativ în cazul afectării intestinului 

distal. 

Testul de toleranţă la lactoză - încărcarea cu 2mg/kgc/lactoză şi controlul glicemiei, galactozei 
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înainte de încărcare, după 2 ore şi apoi din 30 în 30 min.  

- test pozitiv: glicemia creşte cu mai puţin de 2 mg/l, galactozemia 

cu pînă la 5 mg/l şi sunt prezente manifestări clinice caracteristice 

insuficienţei de lactază.    

Testul respirator lactoză-hidrogen - test simplu, non-iradiant; 

- sensibilitate şi specificitate bună; 

- este bazat pe fermentaţia bacteriană a lactozei malabsorbite; 

- după o determinare bazală de hidrogen în aerul expirat, pacientul 

ingeră 50 g soluţie de lactoză, cu determinarea ulterioară a 

acestuia la 30, 60, 90 şi 120 de minute; 

- creşterea nivelului hidrogenului în aerul expirat mai mult de 20 

ppm sugerează malabsorbţia intestinală; 

- teste respiratorii similare pot fi adaptate şi pentru alte dificite 

enzimatice. 

Teste serologice - aprecierea invaziilor parazitare (Ascaride, Toxocara, 

Giardia Lamblia). 
Hepatită virală B 

- HBsAg, HBeAg, Anti- HBcor sumar, ADN-HBV. 

Hepatită virală C 

- Anti-HCV, ARN-HCV. 

Hepatita virală D 

- ARN-HVD. 

Citomegalovirus 

- Anti-CMV Ig M, Anti-CMV Ig G. 

Herpes simplex tip 1 şi tip 2 

- IgM şi IgG, PCR. 

Teste imunologice - Ig A,  Ig G, Ig M, Ig E totală– N, ↓; 

- proteina C-reactivă;  

- complexele imuno-circulante (CIC);   

- factorul reumatoid. 

C.2.3.4. Diagnosticul diferenţial  

Caseta 9. Maladii pentru diferenţierea malabsorbţiei intestinale la copii 

 Atrofia microvilară congenitală, intoleranţa la lactoză, boala Crohn, mucoviscidoza, 

gastroenterita, giardiaza, sindromul intestinului iritabil, diaree neprecizată. 

Tabelul 4. Diagnosticul diferenţial al diareei enterale de diareea cauzată de afectarea intestinului gros 

Criterii Diareea enterală Diareea cauzată de afectarea 

intestinului gros 

Frecvenţa scaunului 1-3 scaune în 24 h 3-10 şi mai multe scaune în 24 h 

Volumul scaunului voluminos obişnuit 

Consistenţa lichid, spumos terciform, cu mucus 

Prezenţa sîngelui absent frecvent (afectare organică) 

Leucocite absent prezente (în colite) 

Deshidratatre frecvent rar 

Dureri abdominale etajul superior periombilical, etajul inferior 

Tenesme absent frecvent 

Chemări imperioase absent posibil 

C.2.4. Tratamentul  
Caseta 10. Tipurile de tratament  în malabsorbţia intestinală 

 Scopul tratamentului: ameliorarea manifestărilor clinice; normalizarea masei corporale; 

tratamentul maladiei de bază, ce-a indus malabsorbţia intestinală; profilaxia şi tratamentul ; 

deficienţelor instalate. 

 Tratament nemedicamentos; 

 Tratament medicamentos: 

- tratamentul deficienţelor instalate  

- tratamentul patologiilor asociate.  
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C.2.4.1. Tratamentul medicamentos  

Caseta 11. Tratamentul medicamentos 

Reechilibrarea biologică Glucocorticosteroizi 

 Albumină 5-10 % 
- 15 ml/kgc/zi. 

- volumul administrat trebuie 

individualizat; 

- doza iniţială pentru tratamentul 

hipovolemiei acute:12-20 ml/zi (0,6-1,0 

g/zi), prizele pot fi repetate la 15-30 

minute, dacă prima n-a atins efectul 

scontat. 

- hipoproteinemie fără edeme:2 g/kgc/zi. 

- în hipoproteinemiile cronice preferabilă 

este administrarea Albuminei 25 %. 

 

 Plasmă:15 ml/kgc/zi. 

 

 Infesol 40, 100 

- volumul administrat trebuie individualizat; 

- 1,5-2,5 g aminoacizi/kgc/zi; 

- doza maximă: 60 ml/kgc/zi. 

 Prednisolon 
- 1 – 2 mg/kgc/zi, per os; 

- doza maximă – 40-60 mg/zi. 

Schema de administrare: 

 doza zilnică se împarte în 3 prize: 

 ora 8.00 - ½ din doza zilnică; 

 ora 12.00 - ¼ din doza zilnică; 

 ora 14.00 - ¼ din doza zilnică;  

 scădere la 4-6 săptămîni; 

 scăderea dozei se face treptat, cu cîte 2,5 mg 

la 5-7 zile, dar numai degrabă decît 3 zile. 

Fermenţi pancreatici 

 Pancreatină (Pangrol
® 

10000, 25000) 

- sugari: 2000-4000PhEurU lipază/120 ml de 

amestec lactat  

- copii < 4 ani: 1000-2000 PhEurU 

lipază/kgc/priză alimentară 

- copii > 4 ani: 500-2000PhEurU 

lipază/kgc/priză alimentară 

Antiflatulente Probiotice 

 Simeticona (Bobotic) 
- copii 28 zile-2 ani: 8 pic. (20 mg), 4 prize; 

- 2-6 ani: 14 pic. (35 mg), 4 prize; 

- > 6 ani: 16 pic. (40 mg), 4 prize. 

 Bifi-form 

- 2 -6 luni: 0,5 caps., 2 prize;  

- > 6 luni: 1 caps, 2 prize; 

- 2-3 ani – 1 caps, 2 prize. 

Terapia antibacteriană Tratamentul deficienţelor minerale 

 Nifuroxazid (Enterofuril) 
- 15-20 mg/kgc/zi, 2 prize, per os, 7 zile. 

 Calciu glicerofoasfat 
- 50-200 mg, per os, 2-3 prize 

Suplinirea deficienţelor vitaminice 

 Retinol (Vitamina A) 

- copii până la 3 ani – 600 µg (2000 UI)  

- 4-8 ani – 900 µg (3000 UI)  

- 9-13 ani – 1700 µg (5665 UI)  

- 14-18 ani – 2800 µg (9335 UI)  

 Ergocalceferol (Vitamina D) 

- rahitism uşor: 2000-3000 UI/zi, per os, 30 zile. 

- rahitism moderat: 3000-4000 UI/zi, per os, 35-

40 zile. 

- rahitism sever: 4000-5000 UI /zi, per os, 40-45 

zile. 

 Tocoferol (Vitamina E) 

- 800-3600 UI/kgc/zi, per os, 2 prize. 
 Fitomenadiona (Vitamina K) 

- peroral: 2,5-5 mg/zi; 

- parenteral: 1-2 mg/zi. 

 Magne B6 

- copii >1 an (>10kg): 1-4 fiole/zi, per os, în 

2 - 3 prize, administrate în timpul mesei; 

conţinutul fiolei se diluează într-o jumătate 

de pahar cu apă. 

- copii >6 ani: 100-250mg, per os,  2-3 prize. 

 

 Acid folic 

- 1-5 mg, per os, în 3 prize, 20-30 zile. 

 

Caseta 12. Criteriile de spitalizare a copiilor cu malabsorbţie intestinală 

 confirmarea sau infirmarea diagnosticului de malabsorbţie intestinală; 

 stabilirea patologiilor asociate; 

 prezenţa complicaţiilor; 
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 efectuarea investigaţiilor invazive. 

 

Caseta 13. Criteriile de externare a copiilor cu malabsorbţie intestinală 

 ameliorarea stării generale; 

 excluderea complicaţiilor; 

 răspuns la regimul igienodietetic; 

 răspuns la tratamentul medicamentos. 

C.2.5. Supravegherea  
Caseta 14. Supravegherea pacienţilor cu malabsorbţie intestinală 

 Se vor respecta următoarele recomandări: 

- Respectarea regimului igienodietetic; 

 1 an după stabilirea diagnosticului: 1 dată la 6 luni; 

 ulterior: 1 dată în an; 

 la necesitate mai frecvent. 

 Perioada de supraveghere este dependentă de forma malabsorbţiei (congenitală sau 

dobîndită) şi de patologia de bază ce-a indus malabsorbţia intestinală.  

D. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA 

PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 

D.1. Secţia 
consultativă 
pentru copii şi 
secţia 
gastroenterologie 
IMSP IMşiC 

Personal: 

 medic gastroenterolog pediatru certificat; 

 medic pediatru certificat; 

 medic de laborator; 

 medic imagist; 

 asistente medicale; 

 acces la consultaţiile calificate: dietolog,  genetic, nefrolog, cardiolog, 

pulmonolog, alergolog. 

Dispozitive medicale: 

 cîntar pentru sugari; 

 cîntar pentru copii mari; 

 panglica-centimetru; 

 fonendoscop;  

 laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei, teste biochimice 

(proteina totală, albumina, gamaglobuline, ASAT, ALAT, bilirubina şi fracţiile 

ei), fierul seric, Ca, P, K, Na, CIC; 

 fibrogastroscop;   

 cabinet radiologic; 

 laborator imunologic; 

 serviciul morfologic cu citologie. 

Medicamente: 

 reechilibrarea biologică (Albumină); 

 glucocorticosteroizi (Prednisolon); 

 tratamentul proceselor de digestie (Pancreatină); 

 tratamentul creşterii exuberante a  microflorei condiţionat patogene (Bifiform, 

Lactuloză) 

 tratamentul poluării bacteriene (Nifuroxazid); 

 suplinirea deficienţelor vitaminice (vitamina A, D, E, K) şi minerale (Calciu). 

E. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLIMENTĂRII PROTOCOLULUI 

No Scopul Scopul Metoda de calculare a indicatorului 

Numărătorul Numitorul 

1. Depistarea 

precoce a 

pacienţilor cu 

malabsorbţie 

1.Ponderea  pacienţilor cu 

diagnosticul stabilit de 

malabsorbţie intestinală în 

prima  lună de la apariţia 

Numărul pacienţilor cu 

diagnosticul stabilit de 

malabsorbţie intestinală în 

prima  lună de la apariţia 

Numărul total de 

pacienţi cu diagnosticul 

de malabsorbţie 

intestinală, care s-au 
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intestinală semnelor clinice semnelor clinice, pe parcursul 

unui an x 100 
aflat la tratament de 

staţionar în secţia 

gastroenterologie pe 

parcursul ultimului an. 

2. Ameliorarea 

calităţii 

examinării şi 

tratamentului 

pacienţilor cu 

malabsorbţie 

intestinală 

2.Ponderea pacienţilor cu 

diagnosticul de 

malabsorbţie intestinală, 

cărora li sa efectuat  

examenul clinic şi 

paraclinic obligatoriu 

conform recomandărilor 

protocolului clinic 

instituţional 

„Malabsorbţia intestinală 

la copil”  

Numărul pacienţilor cu 

diagnosticul de malabsorbţie 

intestinală, cărora li sa efectuat 

examenul clinic, paraclinic 

obligatoriu conform 

recomandărilor protocolului 

clinic instituţional 

„Malabsorbţia intestinală la 

copil”, pe parcursul ultimului 

an x 100 

Numărul total de 

pacienţi cu malabsorbţie 

intestinală care s-au 

aflat la tratament de 

staţionar în secţia 

gastroenterologie pe 

parcursul ultimului an. 

 

F. ASPECTELE MEDICO-ORGANIZAŢIONALE 

1. Indicaţiile (sau criteriile) de trimitere a pacientului cu malabsorbţie intestinală. 

Tabelul 1. Transferul în alte secţii (transfer intern şi transfer extern) a pacienţilor cu 

malabsorbţie intestinală conform indicaţiilor 

Indicaţii (criterii)  

de transfer 

 

Transferul (destinaţia) 
 

Persoanele de contact 

Complicaţiile malabsorbţie 

intestinală 

Secţia chirurgie septică, sau 

secţia reanimare şi terapie 

intensivă chirurgicală  

Şef secţie -  Larisa Boiştean 

Nr.telefon: 523-782; 2-33, 5-48 

Tatiana Pasicovchi 

Nr.telefon: 55-96-59; 5-43, 2-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. telefon:  

Agravarea stării pacientului cu 

malabsorbţie intestinală 

Secţia de reanimare şi 

terapie intensivă 

pediatrică 

Şef secţie – Ana Oglindă 

Nr.telefon:523-613;3-38,4-14 

 

Abdomen acut sau alte stări 

chirurgicale urgente la pacienţii 

cu BC 

Secţia chirurgie  urgentă 
 

 

Secţia chirurgie  septică 

Şef secţie: Mihai Seu  

Nr.telefon:55-96-58;5-63,6-19  

Şef secţie -  Larisa Boiştean 

Nr.telefon: 523-782; 2-33, 5-48 

  

 
Sindrom genetic Centrul genetic Şef secţie: Mihai Strătilă 

Nr.telefon:56-27-46; 6-46, 4-50 

 Prezenţa manifestărilor 

respiratorii 

Secţia pulmonologie Şef secţie: E. Păpădie 

Nr.telefon: 55-96-45; 4-41, 4-44 

Prezenţa manifestărilor 

cardiovasculare 

Secţia cardiologie Şef secţie: I. Palii 

Nr.telefon: 52-35-58; 4-18, 4-19 

Prezenţa manifestărilor 

nefrourinare 

Secţia nefrologie Şef secţie: V. Rotaru 

Nr.telefon: 52-35-58; 3-20, 3-39 

Caz suspectat/confirmat  

oncologic 

IMSP Institutul Oncologic 

str. N.Testemiţanu, 30 

Secţia internare 

Nr. telefon: 72-55-88 

Procedura  generală de transfer a pacientului: 

1. Medicul curant informează şeful secţiei despre: complicaţiile/patologia concomitentă/agravarea stării, 

parvenite la pacientul cu malabsorbţie intestinală. 

2. Şeful secţiei consultă pacientul în comun cu medicul curant. 

3. Pacientul este obligatoriu consultat de şeful clinicii sau conferenţiarii catedrei, responsabili de secţia 

respectivă. 

4. În caz de transfer intern, şeful secţiei invită consultant din secţia respectivă şi se i-a decizia respectivă. 

5. În caz de transfer în altă instituţie, prin  intermediul şefului secţiei  se informează directorul 

departamentului respectiv despre cazul respectiv. 
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6. Directorul departamentului respectiv invită consultant din instituţia competentă externă pentru 

determinarea tacticii ulterioare de tratament sau transfer în altă instituţie, la necesitate. 

7. Se convoacă C onsiliul medical în componenţa: Directorul departamentului, şeful clinicii,  şeful 

secţiei, medicul curant, consultantul invitat şi alţi specialişti de profil (la necesitate). 

8. Medicul curant  scrie epicriza  de transfer (pentru transfer intern  - forma  003e;  pentru transfer extern 

- f 027e), care va include obligatoriu: datele  de paşaport, diagnosticul, starea pacientului, date despre 

evoluţia bolii, rezultatele investigaţiilor, tratamentul administrat, concluzia consiliului cu argumentarea 

necesităţii transferului, recomandări. 

9. Pentru transportarea pacientului în altă instituţie medicală (transfer extern) va fi utilizat transportul 

IMSP IMşiC. 

2. Cerinţele fata de conţinutul, perfectarea si transmiterea documentaţiei medicale pentru trimiterea 

pacientului şi/sau a probelor de laborator 

1. Pentru efectuarea investigaţiilor în altă instituţie (care necesită  prezenţa pacientului), se eliberează, 

de către medicul curant  îndreptare, care va include obligatoriu diagnosticul, argumentarea procedurii 

şi numărul poliţei de asigurare (forma 027e). 

2. Pentru efectuarea investigaţiilor în alte instituţii (care nu necesită  prezenţa pacientului) materialul 

biologic va fi însoţit de forma standardă de întreptare şi transportat de către IMSP IMşiC. 

3. Pentru consultaţii în alte instituţii, medicul curant  argumentează necesitatea efectuării consultaţiei în 

forma 003e. Consultaţia preventiv se coordonează prin şeful secţiei sau vice-director medical. 

Pacientul este însoţit de către personalul medical, care este responsabil de documentaţia medicală. 

3. Ordinea de asigurare a circulaţiei documentaţiei medicale, inclusiv întoarcerea în instituţie la locul 

de observare sau investigare 

1. În contract cu instituţiile subcontractate este menţionat modalitatea de expediere şi recepţionare a 

rezultatelor. 

4. Ordinea instruirii pacientului cu privire la scopul transferului la alt nivel de asistenţă medicală 

1. Pacientul este informat de către medicul curant despre necesitatea transferului la alt nivel de 

asistenţă medicală (transfer extern sau intern). Transferul se efectuează cu acordul informat  al 

pacientului. 

5. Ordinea instruirii pacientului cu privire la acţiunile necesare la întoarcere pentru evidenta ulterioara 

(de exemplu: după externarea din staţionar etc.) 

1. Extrasul (forma 027e) obligatoriu va include recomandări pentru pacient.  

 

Anexa 1. Ghidul pacientului cu malabsorbţie intestinală 
Malabsorbţia intestinală reprezintă o dereglare a absorbţiei şi a digestiei produselor alimentare: 

proteine, lipide, glucide, vitamine şi minerale, afectînd starea generală a întregului organism, finalizîndu-

se cu un deficit nutrienţional.  

Funcţiile proteinelor 

 rol plastic (sau structural) deoarece intră în structura tuturor celulelor; 

 intră în structura unor hormoni, având rol de reglare a activităţii normale   a organismului; 

 rol de apărare al organismului, participând la formarea anticorpilor; 

la nevoie, furnizează organismului energie (1 g de proteine = 4,1 kcal). 

 

Funcţiile glucidelor 

 sursă importantă de energie. La arderea unui gram de glucide se degajă 4 kcalorii. 

 cantitativ glucidele organismului reprezintă numai 0,3 % din greutatea corporală (adică circa 0,2 kg), însă 

rolul lor este extrem de valoros: energetic şi structural; 

 sunt indispensabile în metabolismul proteic şi lipidic; 

 intră în componenţa celulelor, ţesuturilor, fermenţilor, a unor hormoni şi a factorilor de coagulare a 

sîngelui; 

 dacă glucidele nu pătrund în organism cu produsele alimentare, atunci rezervele se epuizează în timp de 

12-18 ore. Şi atunci creşte procesul de oxidare a lipidelor, iar rezervele lor sunt mult mai mari ca ale 

glucidelor. 

 

Funcţiile lipidelor 

 Nutriţional şi fiziologic, lipidele se divid în două grupe:  

 utile sau esenţiale, 
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 periculoase sau aterogene. 

 rol energetic (9kcal/g) şi de stocare de energie sub formă de tesut adipos; 

 rol de materie primă pentru sinteza hormonilor suprarenali, sexuali, steroidici, sinteza acizilor biliari; 

 rol structural intră în compoziţia membranelor celulare; 

 contribuie la absorbţia vitaminelor liposolubile (A, D, E, K); 

rol protector ţesutul adipos de sub piele reduce pierderile de caldură în sezonul rece. 

 

Care sunt cauzele apariţiei malabsorbţiei intestinale? 

1. digestie inadecvată (cauzată de intoleranţa la lactoză, insuficienţa pancreatică, pancreatita cronică, 

mucoviscidoza etc.); 

2. concentratie scăzutî de acizi biliari intraduodenali (cauzata de boli ale ficatului, bacterii, boala Crohn, 

anumite medicamente etc.); 

3. afectarea fazei de absorbţie (boala celiacă, boala Crohn, infecţii, paraziţi etc.). 

 

Factorii de risc care stau la baza apariţiei sindromului de malabsorbţie la copii sunt: 

 naşterea prematură; alimentaţie artificială; diversificarea incorectă a sugarilor; regim alimentar iraţional; 

sindrom de malabsorbţie în familie sau alte boli genetice; administrarea unor medicamente (laxative); 

calatorii în străinătate; intervenţii chirugicale la nivelul intestinului. 

Cum se manifestă malabsorbţia intestinală? 
  

 

 Diaree 

- manifestare clinică comună tuturor pacienţilor; 

- motivul cel mai frecvent de adresare la medic; 

 scaune frecvente (3-10 scaune/24 h); 

 acolice; 

 voluminoase (polifecalie) > 400-500 g/zi; 

 de consistenţă variabilă: de la păstos pînă la lichide; 

 cu miros fetid, specific. 

 Balonare 

 Disconfort abdominal 

 Pofta  de mîncare scăzută 

 Greaţă, vărsături 

 

Cum se stabileşte diagnosticul de malabsorbţia intestinală? 
Anamneza: este necesar să expuneţi medicului evoluţia bolii. 

 Prezenţa diareei: frecvenţa scaunului, consistenţa. 

 Caracterul, intensitatea, timpul apariţiei, localizarea durerilor. 

 Ce măsuri aţi efectuat pentru ameliorarea stării copilului. 

 Ce medicamente aţi primit. 

 Dacă mai există cineva în familie cu această patologie. 

Examenul clinic: medicul va examina copilul şi va stabili planul de investigaţii necesar.  

Deşi investigaţiile medicale mereu au fost un stres psiho-emoţional pentru bolnavi şi în special pentru 

copii, este necesar de ale efectua pentru a stabili diagnosticul cu precizie şi tratamentul corespunzător. 

Medicul va indica: analiza generală a sîngelui, sumarul urinei, proteina generlă, bilirubina, ALAT, ASAT, 

amilaza, etc.. 

Examenul ecografic nu este o investigaţie dureroasă, însă va pune în evidenţă date preţioase: 

prezenţa lichidului liber în burtică; patologiile concomitente, oferind posibilitatea efectuarii 

diagnosticului diferenţial. 
Endoscopia digestivă superioară va permite vizualizarea mucoasei esofagiene, a stomacului şi a 

porţiunii iniţiale a intestinului subţire (duoden) cu ajutorul unui instrument subtire, flexibil ce are o cameră de 

luat vederi în capăt, numit endoscop.  

În timpul endoscopiei se pot realiza biopsii (adică prelevarea unui fragment mic de ţesut pentru analiza 

microscopică) pentru determinarea cauzei malabsorbţiei intestinale. 

În afară de multiple investigaţii copilul va fi consultat, la necesitate, şi de alţi specialişti, decît 

gastroenterolog, şi anume: genetic, endocrinolog, neurolog şi alţii. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/stomacului__cancer_al__7704.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/duoden_2986.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/endoscop_5844.html
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Premiza majoră a exăminărilor paraclinice este determinarea patologii ce-a condus la malabsorbţia 

intestinală. 

Tratamentul malabsorbţiei intestinale. Cu ce putem să ne ajutăm copii? 

Pentru a duce o viaţă armonioasă, unul dintre elementele cheie este menţinerea sănătăţii digestiei. 

Organismul obţine energia necesara şi substanţele nutritive din alimente, însă celulele nu pot absorbi aceste 

favoruri în cazul în care produsele alimentare nu sunt digerate şi transformate într-o formă optimă.  

Regimul igienodietetic în malabsorbţia intestinală 

 promovarea alimentaţiei naturale; 

 diversificarea corectă în timp şi produse; 

 mese fracţionate în 4-5 prize/zi, în cantităţi mici; 

 suplimentarea raţiei alimentare, pentru restabilirea deficienţelor instalate (fier, calciu, vit. D) 

 restricţionarea regimului alimentar în caz de intoleranţe la: gluten, lactoză sau alte substanţe; 

Luînd în consideraţie, că un factor primordial în dezvoltarea malabsorbţiei constituie numeroase 

patologii (vezi PCN „Gastrita şi duodenita la copil”, „Boala Celiacă la copil”, „Enteropatia exudativă la 

copil”, „Colita ulceroasă la copil”, „Boala Crohn la copil”, „Colestaza la copil” etc.). 

 

Tratament medicamentos 
Există mai multe tipuri de medicamente ce se folosesc pentru tratarea malabsorbţiei intestinale, scopul lor 

fiind ameliorarea manifestărilor clinice, reechilibrarea deficienţelor instalate. La fel se urmăreşte tratamentul 

proceselor de digestie. 

Grupele de preparate administrate sunt:  

o pentru ameliorarea simptomelor: fermenţi (Pancreatină); restabilirea microflorei intestinale (Bifiform, 

Lactuloza); tratamentul flatulenţei (Simeticona). 

o restabilirea deficienţelor instalate: preparate de fier; vitamine A, D, E, K; minerale: Ca, Mg, Zn. 

Doar medicul este sursa de bază de la care vă puteţi informa în legatură cu modul în care să folosiţi 

medicamentele pentru tratamentul malabsorbţiei intestinale. 

Succese!!! 

Bibliografie 

 

1. Bhat DS, Thuse NV, Lubree HG, et al. Increases in plasma holotranscobalamin can be used to 

assess vitamin B-12 absorption in individuals with low plasma vitamin B-12. J Nutr. Nov 

2009;139(11):2119-23.  

2. Born P, Sekatcheva M, Rosch T, et al. Carbohydrate malabsorption in clinical routine: a 

prospective observational study. Hepatogastroenterology. Sep-Oct 2006;53(71):673-7.  

3. Ciclitira PJ, King AL, Fraser JS. AGA technical review on celiac sprue. Gastroenterology. May 

2001;120(6):1526-40.  

4. Donner CS. Pathophysiology and therapy of chronic radiation-induced injury to the colon. Dig 

Dis. Jul-Aug 1998;16(4):253-61.  

5. Farthing MJ. Giardiasis. Gastroenterol Clin North Am. Sep 1996;25(3):493-515.  

6. Fasano A, Catassi C. Current approaches to diagnosis and treatment of celiac disease: an evolving 

spectrum. Gastroenterology. Feb 2001;120(3):636-51.  

7. Ghoshal UC, Kumar S, Chourasia D, Misra A. Lactose hydrogen breath test versus lactose 

tolerance test in the tropics: does positive lactose tolerance test reflect more severe lactose 

malabsorption?. Trop Gastroenterol. Apr-Jun 2009;30(2):86-90.  

8. Gudmand-Hoyer E, Skovbjerg H. Disaccharide digestion and maldigestion. Scand J 

Gastroenterol Suppl. 1996;216:111-21.  

9. Hansson GC. Cystic fibrosis and chloride-secreting diarrhoea. Nature. Jun 23 

1988;333(6175):711.  

10. Hirschowitz BI. Zollinger-Ellison syndrome: pathogenesis, diagnosis, and management. Am J 

Gastroenterol. Apr 1997;92(4 Suppl):44S-48S; discussion 49S-50S.  

 


