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REZUMAT
Sindromul de intestin iritabil (SII) este, prin defi niţie, o tulburare funcţională intestinală cronică, caracterizată 

prin durere sau disconfort abdominal şi modifi carea tranzitului intestinal (1,2). Ca atare, sindromul de intestin 
iritabil apare în absenţa unor indicii fi zice, radiologice sau de laborator identifi cabile, ale unei boli organice.

Anamneza este piatra de temelie pentru diagnosticul de intestin iritabil, informaţiile colectate fi ind 
fundamentale pentru a decide atunci când un pacient are nevoie de investigaţii suplimentare sau când acesta 
ar trebui să fi e trimis la un specialist.

Noile teste adjuvante pentru diagnosticul sindromului de intestin iritabil pot spori valoarea criteriilor 
tradiţionale bazate pe simptomatologie, îmbunătăţind viteza şi siguranţa cu care pacientul este diagnosticat.
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ABSTRACT
Irritable bowel syndrome (IBS) is, by defi nition a chronic functional gastrointestinal disorder, characterized 

by abdominal pain or discomfort and altered bowel habits (1,2). Irritable bowel syndrome occurs in the 
absence of identifi able physical, radiologic, or laboratory indications of organic disease.

Carreful history taking is the cornerstone for the diagnostic of irritable bowel syndrome (and his 
classifi cation), information collected during the history is also fundamental for deciding when a patient 
needs further investigations and when this should be referred to a specialist.

New adjunctive testings for irritable bowel syndrome can augment traditional symptom-based criteria, 
improving the speed and safety with which a patient is diagnosed.
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INTRODUCERE
Sindromul de intesti n iritabil (SII) este o tul-

burare funcţională a moti lităţii intesti nale, foarte 

larg răspândită, caracterizată prin durere sau 
dis confort abdominal asociate cu modifi carea 
tran zitului intesti nal (1,2). Natura cronică şi su-
părătoare a simptomelor sindromului de intesti n 
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iritabil afectează de multe ori în mod negati v 
calitatea vieţii şi nivelul de acti vitate zilnică al 
pacienţilor şi poate deveni o povară economică 
importantă pentru aceşti a şi pentru sistemul de 
sănătate.

Sindromul de intesti n iritabil, o condiţie com-
plexă, cu multi ple faţete, este caracterizat ca o 
„tulburare a creierului intesti nal“ (4), fi ind aso-
ciat cu alterarea proceselor fi ziologice de la nivel 
intesti nal, hipersensibilitate viscerală, scăderea 
imunităţii şi modifi cări ale microfl orei mucoasei 
intesti nale (5,6).

O analiză epidemiologică sistemati că recentă 
a sindromului de intesti n iritabil a remarcat o 
prevalenţă între 3-20% în Statele Unite ale 
Americii, unde sunt afectaţi peste 4,5 milioane 
de adulţi (7), femeile fi ind de două ori mai afec-
tate decât bărbaţii (2,7,8). Sindromul de intesti n 
iritabil este diagnosti cat mai des înainte de 
vârsta de 50 de ani și pare a fi  mai frecvent la 
populaţiile cu un nivel socio-economic mai 
scăzut (9,10).

Costurile pentru îngrijirea pacienţilor cu sin-
drom de intesti n iritabil duc la o uti lizare sem-
nifi cati vă, în fi ecare an, a resurselor din sistemul 
de sănătate, sub forma costurilor directe (vizite 
la medici, investi gaţii, tratamente), cât și a cos-
turilor indirecte (absenteism de la muncă, pro-
ducti vitate scăzută). 

Progresele în cercetare din ulti mele decenii 
au oferit o nouă perspecti vă asupra proceselor 
fi ziopatologice ce stau la baza afecţiunii (în 
special rolul serotoninei la nivelul tractului gas-
tro intesti nal), ceea ce a dus la dezvoltarea de 
stra  tegii de diagnosti c și la noi opţiuni de trata-
ment specifi ce, ce pot fi  uti lizate în practi ca 
clinică.

DIAGNOSTICUL SII ÎN PRACTICA CLINICĂ

Tablou clinic 
Elementul principal în simptomatologia sin-

dromului de intesti n iritabil este durerea ab-
dominală. Aceasta se asociază în mod esenţial 
cu cel puţin unul din următoarele simptome: 
mo  difi carea tranzitului intesti nal (diaree, consti -
paţie sau alternanţa diaree-costi paţie), evacu-
area incompletă de materii fecale, distensia ab-
dominală, secreţia rectală de mucus sau 
simp to  me extradigesti ve (2).

La sfârșitul anilor ’70, Manning defi nește 
pentru prima dată criteriile de diagnosti c pentru 
sindromul de intesti n iritabil, ulterior însă 
acestea dovedindu-se a avea o sensibilitate și o 
specifi citate scăzute.

Din acest moti v, în ulti mii ani au fost ela-
borate, de către un grup de experţi, criteriile de 
diagnos  c Roma, pentru a fi  uti lizate în practi ca 
clinică și în cercetare. Actualmente, pentru diag-
nosti cul sindromului de intesti n iritabil sunt uti -
lizate criteriile Roma III (2006). Acestea presupun 
(3):

existenţa durerii sau a disconfortului ab-• 
dominal ti mp de trei zile pe lună în ulti -
mele trei luni, asociate cu minimum două 
dintre următoarele:
dispariţia sau ameliorarea durerii după • 
defecaţie;
instalarea durerii concomitent cu modi-• 
fi carea numărului scaunelor;
instalarea durerii odată cu modifi carea • 
formei sau aspectului scaunelor.

Există și o împărţire în subti puri ale sin dro-
mului de intesti n iritabil, în funcţie de simptomul 
dominant: SII-D (predominanţa diareei), SII-C 
(predominanţa consti paţiei), SII-M (prezenţa 
atât a diareei, cât și a consti paţiei) și SII-A (al ter-
nanţa diareei cu consti paţia). Uti litatea acestei 
clasifi cări este însă discutabilă, deoarece s-a 
cons tatat faptul că, pe parcursul unui an, majo-
ritatea pacienţilor își schimbă subti pul de boală 
(3).

Sindromul de intesti n iritabil este o afecţiune 
cronică, cu o simptomatologie extrem de varia-
bilă și fl uctuantă de-a lungul ti mpului. Aproape 
jumătate dintre pacienţii cu sindrom de intesti n 
iritabil relatează episoade zilnice, iar 75% dintre 
pacienţi cel puţin două episoade pe săptămână 
(13).

Provocări în diagnosticul SII
Simptomele sindromului de intesti n iritabil 

sunt eterogene şi în mod frecvent se suprapun 
sau coexistă cu simptomele altor afecţiuni gas-
tro intesti nale, cum ar fi  consti paţia cronică, dis-
pepsia funcţională, boala de refl ux gastro eso fa-
gian, boala celiacă, bolile infl amatorii in  tes  ti nale 
şi intoleranţa la lactoză (14,15) sau extradiges-
ti ve, precum fi bromialgia, sindromul de oboseală 
cronică, durerile pelvine cronice şi afecţiunile 
psihologice (anxietatea, depresia) (4,11,16). 
Diag  nosti cul diferenţial al sindromului de in tes-
ti n iritabil este foarte vast şi se poate face cu bo-
lile infl amatorii intesti nale, cancerul colorectal, 
infecţii enterice sau sistemice, boala celiacă, tul-
burările hormonale şi bolile asociate cu mal-
absorbţia (3).

Semnele de alarmă, care trebuie luate în 
con siderare pentru a face un diagnosti c di fe-
renţial corect, cu o afecţiune organică, sunt re-
pre zentate de prezenţa sângelui în scaun, ane-
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mie, scădere ponderală, febră, istoric familial de 
cancer colonic, boală infl amatorie intesti nală 
sau boală celiacă, debutul simptomatologiei 
după vârsta de 50 de ani, ori o modifi care re-
centă şi radicală a simptomatologiei (2,11).

Evoluţia favorabilă a simptomatologiei sin-
dro mului de intesti n iritabil stă esenţial în mâi-
nile medicului curant. Este vital pentru pacient 
ca medicul căruia i se adresează, după ce stabi-
leşte diagnosti cul şi exclude alte boli organice 
cu prog nosti c rezervat, să comunice pacientului 
şan  sele de evoluţie favorabilă a bolii şi să explice 
pe îndelete în ce constă afecţiunea şi de ce in-
vesti gaţiile paraclinice nu au evidenţiat nimic 
patologic. Timpul pe care medicul şi-l petrece la 
început explicând pacientului în ce constă afec-
ţiunea sa nu este de loc un ti mp irosit, pacientul 
revenind mai rar pentru recurenţa simpto ma-
tologiei.

ALGORITMUL ACTUAL DE DIAGNOSTIC 
AL SII

Criterii de diagnostic bazate pe simptomatologie
Datorită faptului că tabloul clinic se caracteri-

zează printr-un evantai de simptome necaracte-
risti ce, de-a lungul ti mpului au fost dezvoltate 
mai multe seturi de criterii pentru a identi fi ca şi 
a standardiza diagnosti cul de intesti n iritabil.

În 1978, Manning a constatat prezenţa mai 
frecventă a anumitor simptome la pacienţii cu 
sindrom de intesti n iritabil, în comparaţie cu cei 
cu afecţiuni organice (2). Acest lucru a fost un 
important pas înainte, uti l pentru următoarele 
studii epidemiologice, acces mai uşor la diag-
nos ti c, inclusiv limitarea investi gaţiilor nejusti -
fi cate şi evaluarea obiecti vă a efi cienţei terapiei.

În 1984, Kruis (18) a realizat un studiu prin 
care a urmărit frecvenţa celor trei simptome 
majore din sindromul de intesti n iritabil: durerea 
abdominală, fl atulenţa şi tulburările de tranzit, 
iar în 1990 un grup de lucru internaţional a dez-
voltat criteriile de diagnosti c Roma I, în încer-
carea de a oferi un cadru uniform pentru selec-
tarea pacienţiilor cu sindrom de intesti n iritabil 
pentru studii diagnosti ce şi terapeuti ce (3,17). 
Aceste criterii au fost revizuite în 1992 de către 
grupul de lucru Roma II şi din nou în 2006 de 
către grupul de lucru Roma III (1,19). 

Explorări paraclinice
Investi gaţiile uti lizate în sindromul de intesti n 

iritabil se desfăşoară pe două paliere:
investi gaţii de bază, standard, care se uti -• 
li zează la pacienţii la care suspiciunea 

unei afecţiuni organice este minimă, cu 
absenţa unor simptome şi semne de alar-
mă;
investi gaţii facultati ve în contextul unei • 
suspiciuni a existenţei unei anumite boli 
organice.

Investigaţii standard
Teste de laborator uzuale
Cei mai mulţi dintre autori recomandă doar 

efectuarea unei hemoleucograme (pentru exclu-
derea unei anemii sau leucocitoze) şi a testelor 
de infl amaţie nespecifi ce (fi brinogen, VSH, pro-
teina C reacti vă). Alte recomandări sunt ceva 
mai generoase, incluzând şi testele biochimice 
uzuale, teste ale funcţiei ti roidiene (pentru 
excluderea unei hiper sau hipoti roidii), examenul 
de urină, examenul coproparazitologic şi al unei 
coproculturi (23,24). 

Sigmoidoscopia şi colonoscopia
Se recomandă efectuarea unei sigmoidoscopii 

la pacienţii sub 45 de ani şi a unei colonoscopii 
la pacienţii peste această vârstă. Relaţia dintre 
modifi cările structurale decelate şi simpto mato-
logia ce mima sindromul de intesti n iritabil a 
fost evidentă doar la pacienţii cu cancer de colon 
şi la cei cu boala Crohn (25).

Explorări imagis  ce
Efectuarea ecografi ei abdominale a devenit 

o practi că de ruti nă în primul rând datorită ne-
invazivităţii sale, având o sensibilitate de 74% şi 
o specifi citate de 98% (26), evitându-se astf el 
efectuarea de investi gaţii radiologice sau endos-
copice invazive şi inuti le.

Investigaţii facultative
În funcţie de vârstă, sex, natura şi durata 

simptomelor, clinicianul poate să considere ne-
cesar efectuarea unor teste adiţionale, facul-
tati ve.

Teste de malabsorbţie
Pentru investi garea sindromului de mal ab-

sorbţie se pot folosi o serie de teste, dintre care 
enumerăm: testul respirator cu trioleină, testul 
respirator cu determinare de H2, testul la d-xiloză 
precum şi testele calitati ve (Sudan) şi canti tati ve 
(van der Kamer) (14).

Markerii fecali
Aceşti a pot identi fi ca infl amaţia mucoasei 

intesti nale, fi ind uti li în diagnosti cul diferenţial 
cu bolile infl amatorii intesti nale. Dintre aceşti a, 
calprotecti nul şi lactoferina sunt proteine neu-
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trofi le, derivate stabile ce cresc în concentraţie 
ca răspuns la migrarea leucocitelor în intesti n 
(15,27).

Markerii pentru boala celiacă
Testele uzitate pentru diagnosti cul diferenţial 

cu această afecţiune intesti nală sunt deter mi-
narea anti corpilor anti -transglutaminază ti sulară 
(tTG) şi a anti corpilor anti -gliadin. Diagnosti cul 
de boală celiacă se confi rmă prin efectuarea 
biop siei de mucoasă intesti nală la care se cons-
tată modifi cări caracteristi ce (20). 

DISCUŢII
Diagnosti cul sindromului de intesti n iritabil 

este, în principiu, unul de excludere. Acesta 
trebuie bazat pe o anamneză minuţioasă, un 
examen clinic general complet şi teste de 
laborator uzuale la pacienţii ce se încadrează în 
criteriile de dignosti c Roma III şi nu prezintă 
semne de alarmă. O atenţie specială trebuie 
acordată persoanelor de sex feminin ce se 
prezintă pentru prima dată cu simptome de in-
testi n iritabil, fi ind necesară excluderea unei 
neoplazii în sfera genitală (în special cancerul 
ovarian). De asemenea, este necesară investi -
garea suplimentară, în special prin examen 
colonoscopic, a pacienţilor ce se prezintă de 
novo cu simptome de intesti n iritabil la vârste de 
peste 50 de ani, deoarece simptomatologia 
poate ascunde un cancer colorectal (22).

Pentru pacienţii ce îndeplinesc criteriile 
Roma III şi nu prezintă semne de alarmă, diag-
nosti cul diferenţial trebuie să includă boala 
celiacă, boala Crohn (pentru pacienţii cu pre-
dominanţa diareei) şi consti paţia cronică (pentru 
pacienţii cu predominanţa consti paţiei).

Evaluarea iniţială a pacienţilor cu simptome 
de intesti n iritabil trebuie să includă, pe lângă 
anamneză şi examen clinic minuţioase, teste se-
rologice uzuale (hemoleucograma pentru exclu-
derea anemiei, infecţiei sau infl amaţiei), teste 
de infl amaţie nespecifi ce (fi brinogen, VSH, pro-
teina C reacti vă) şi teste biochimice uzuale. Un 
test Hemoccult poate fi  necesar pentru a exclude 
o sângerare gastrointesti nală ocultă. Probele de 
scaun trebuie să includă un examen copro para-
zitologic sau coproculturi atunci când istoricul o 
sugerează. În funcţie de datele anamnesti ce, se 
pot efectua teste ţinti te precum teste respiratorii 
pentru intoleranţa la lactoză, teste ale funcţiei 
ti roidiene, dozarea calciului seric pentru hiper-
parati roidism, teste serologice sau biopsia de 
intesti n subţire pentru evaluarea bolii celiace 
(22).

Prezenţa semnelor de alarmă presupune uti -
li zarea de investi gaţii diagnosti ce suplimen tare, 
precum studii imagisti ce: tranzit baritat, irigo-
grafi e, examen ecografi c sau computerto mo-
gra fi c, la care se pot adăuga examene endosco-
pice cu biopsie de intesti n, sigmoidoscopie şi 
co lonoscopie.

Pentru a sinteti za cele descrise anterior, se 
poate uti liza un algoritm de evaluare a pa-
cienţilor cu simptome de intesti n iritabil după 
cum urmează (22):

– pentru pacienţii ce nu îndeplinesc criteriile 
Roma III, evaluarea se efectuează în funcţie de 
simptomatologia descrisă;

– pentru pacienţii ce îndeplinesc criteriile 
Roma III, următorul pas este acela de a depista 
semnele de alarmă. Prezenţa acestora presupune 
efectuarea investi gaţiilor suplimentare pentru 
excluderea unei neoplazii sau a altei patologii 
(ex. Boala Crohn). Dacă toate aceste teste sunt 
negati ve, atunci se poate concluziona asupra 
diagnosti cului de sindrom de intesti n iritabil. În 
lipsa semnelor de alarmă, următorul pas este 
re prezentat de efectuarea de teste serologice 
pentru boala celiacă, iar dacă acestea sunt ne-
gati ve nu mai este necesară conti nuarea investi -
gaţiilor, diagnosti cul de sindrom de intes  n 
iritabil fi ind confi rmat.

CONCLUZII
Importanţa sindromului de intesti n iritabil 

este dată de prevalenţa crescută, morbiditatea 
substanţială şi costurile enorme pentru siste-
mele de sănătate.

Costurile umane şi economice substanţiale 
asociate sindromului de intesti n iritabil fac ne-
cesară dezvoltarea de noi strategii de manage-
ment pentru diagnosti carea efi cientă a bolii.

Deşi este printre cele mai frecvente tulburări 
întâlnite în practi ca clinică, atât în asistenţa me-
dicală primară, cât şi în cea gastroenterologică, 
sindromul de intesti n iritabil conti nuă să fi e o 
provocare de diagnosti c substanţială.

Este recunoscut astăzi că nu există un „stan-
dard de aur“ pentru diagnosti cul sindro mului 
de intesti n iritabil, astf el că ideile preconcepute 
ale pacienţilor cum că ar avea o boală organică 
şi lipsa de încredere a acestora în diagnosti cul 
bazat pe simptome pot contribui de multe ori la 
efectuarea de teste diagnosti ce inuti le şi costi -
sitoare.

Noile teste de diagnosti c inovatoare, cum ar 
fi  markerii fecali specifi ci pentru infl amaţia in-
tes  ti nală şi testele serologice pentru depistarea 
bo lilor infl amatorii intesti nale, oferă posibilita-
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tea creşterii valorii criteriilor tradiţionale de 
diag nos ti care bazate pe simptom, îmbunătăţind 
viteza şi siguranţa cu care pacientul este diag-

nosti cat, evitând astf el uti lizarea testelor diag-
nosti ce inu ti le şi uneori invazive.
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