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SINDROMUL DE INTESTIN IRITABIL 

ŞI PROBIOTICELE
Irritable Bowel Síndrome and Probiotics

Dr. Horaţiu Teodorescu, Prof. Dr. Petre Iacob Calistru
Centrul de Diagnostic şi Tratament „Dr. Victor Babeş“, Bucureşti

REZUMAT
Sindromul de intestin iritabil este una dintre cele mai frecvente afecţiuni digestive cu care se confruntă 
gastroenterologul şi medicul de familie – în populaţia mondială incidenţa este de 1-2% (2,3,14,19,22). Este 
caracterizat prin durere abdominală sau disconfort, accentuate de defecaţie sau meteorism şi asociate cu 
modifi cări în frecvenţa şi consistenţa scaunelor. În momentul de faţă nu există teste diagnostice specifi ce pentru 
SII. Diagnosticul se pune prin excluderea altor boli cu care are o parte de simptomatologie comună sau folosind 
criterii bazate pe simptome, criterii validate în studii „cross sectional“ sau longitudinale (criteriile Roma III). 
Modifi cările observate în compoziţia fl orei microbiene fecale, incidenţa înaltă de apariţie a sindromului de intestin 
iritabil (SII) după episoadele de infecţie gastrointestinală, alterările imune ale sistemului digestiv la pacienţii cu SII 
şi observaţia că probioticele pot conduce la ameliorarea simptomelor SII au stabilit o nouă direcţie în managementul 
acestei afecţiuni.
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ABSTRACT
Irritable bowel syndrome is one of the most frequent digestive disorder that faces the gastro-enterologist and the 
general practitioner – it has 1-2% incidence în worldwide population (2,3,14,19,22). It consists of abdominal pain 
or discomfort, accentuated by defecation or fl atulence and frequency and consistence changes of the stools. 
There are no specifi c diagnostic test for IBS till this moment. That is why most of the times the diagnostic is actually 
differential based on excluding other diseases with the same simpthomatology. There are also clinical criteria, 
validated by cross- sectional or longitudinal trials (Roma III). New management of IBS appeared after observing 
the changes of the intestinal fecal microbiota and high frequency of IBS after gastro-intestinal infection. Also the 
observed immune disorder of the digestive system of the IBS patients and the fact that probitics have favourable 
effects on IBS, contributed to the new management of this disease.
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Sindromul de intestin iritabil reprezintă o pro-
blemă de sănătate la nivel mondial, atât prin adre-
sabilitatea pacientului, de la nivelul medicului de 
familie până la nivel terţiar, cât şi prin cheltuielile 
socio-economice, boala fi ind una cronică, necesitând 
investigaţii multiple, tratamente de lungă durată şi 
absenteism în câmpul muncii.

Modifi cările observate în compoziţia fl orei 
microbiene fecale, incidenţa înaltă de apariţie a 
sindromului de intestin iritabil (SII) după episoadele 
de infecţie gastro-intestinală, alterările imune ale 

sistemului digestiv la pacienţii cu SII şi observaţia 
că probioticele pot conduce la ameliorarea simp-
tomelor SII, au stabilit o nouă direcţie în mana-
gementul acestei afecţiuni. 

Există numeroase încercări de a trata şi ameliora 
sindromul de intestin iritabil. Se consideră că pro-
bioticele pot infl uenţa fl ora intestinală, modi fi când 
astfel mecanismele moleculare în ecosistemele aso-
ciate corpului uman, astfel că orice noi informaţii şi 
rezultate în această direcţie sunt în benefi ciul pa-
cienţilor.
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Pacienţii cu tulburări funcţionale ale tractului 
gastrointestinal constituie un contingent difi cil – 
atât sub aspect diagnostic, cât şi de tratament. În 
prezent tulburările funcţionale sunt acceptate ca 
entităţi medicale legitime, pe baza următoarelor 
principii:

conceptul modelului bio-psiho-social1. 
dezvoltarea noilor metode de investigaţii 2. 
pentru studierea bolilor
dezvoltarea Criteriilor de la Roma. 3. 

Clasifi carea tulburărilor funcţionale gastro in-
tes tinale conform Criteriilor Roma III (1,3,7):

A.Tulburări funcţionale esofagiene
 A1. Pirozis functional
 A2. durere toracică funcţională de origine pre-

zumtiv esofagiană
 A3. disfagie funcţională
 A4. globus
B. Tulburări funcţionale gastrointestinale
 B1. Dispepsia funcţională 
 B1a. Sindrom postprandial de stres
 B1b. Sindromul durerii epigastrice 
 B2. Tulburări de eructaţie 
 B2a. Aerofagia 
 B2b. Erucţia excesivă nespecifi că 
 B3. Tulburări de greaţă şi vomă
 B3a. Greaţa cronică idiopatică
 B3b. Voma funcţională
 B3c. Sindrom de vomă ciclică
 B4. Sindromul de ruminaţie la adulţi.
C. Tulburări funcţionale intestinale
 C1. Sindromul de intestin iritabil
 C2. Meteorism funcţional
 C3. Constipaţie funcţională
 C4. Diaree funcţională
 C5. Tulburări funcţionale intestinale nespecifi ce
D. Sindromul durerii abdominale funcţionale 
E. Tulburări funcţionale ale vezicii biliare şi 

sfi ncterului Oddi (SO)
 E1. Tulburări funcţionale ale vezicii biliare
 E2. Tulburări funcţionale ale SO de tip biliar
 E3. Tulburări funcţionale ale SO de tip pan creatic
F. Tulburări funcţionale anorectale
 F1. Incontinenţa funcţională fecală
 F2. Durere anorectală funcţională
 F2a. Proctalgia cronică
 F2b. Proctalgia fugax
 F3. Tulburări funţionale de defecaţie
 F3a. Defecaţie dissinergică
 F3b. Propulsie defecatorie inadecvată
G. Tulburări funcţionale neonatale
H. Tulburări funcţionale la copii şi adolescenţi

Sindromul de intestin iritabil este una dintre 
cele mai frecvente afecţiuni digestive cu care se 
confruntă gastroenterologul şi medicul de familie. 
În populaţia mondială incidenţa este de 1-2% 
(2,3,14,19,22). 

Sindromul de intestin iritabil este caracterizat 
prin durere abdominală sau disconfort, accentuate 
de defecaţie sau meteorism şi asociate cu modifi cări 
în frecvenţa şi consistenţa scaunelor. Câteodată se 
întâlneşte şi senzaţie de defecaţie incompletă, du-
rere cu caracter de arsură la defecaţie, tenesme rec-
tale, urgenţă la defecaţie. Trebuie precizat că toată 
această simptomatologie nu este însoţită de modi-
fi cări endoscopice, radiologice sau de laborator, 
care ar putea indica o boală organică (3,4,6).

Fundamentat pe criteriile Roma III, sindromul 
de intestin iritabil înseamnă:

durere abdominală recurentă/disconfort mi-• 
nimum 3 zile/lună în ultimele 3 luni, asociate 
cu minim 2 din următoarele:

dispariţia durerii după defecaţie;• 
instalarea durerii concomitent cu modifi ca-• 
rea numărului scaunelor;
instalarea durerii odată cu modifi carea • 
formei scaunelor. 

Criteriile trebuie îndeplinite în ultimele 3 luni, 
cu debutul simptomelor cu cel puţin 6 luni înaintea 
diagnosticului (4,5,6,7,11).

În consecinţă, SII se poate clasifi ca astfel:
a. cu predominantă diaree
b. cu predominantă constipaţie
c. alternantă constipaţie/diaree
d. nedefi nit
Mecanisme fi ziopatologice complexe explică 

diversitatea simptomelor clinice care caracterizează 
sindromul de intestin iritabil. Dintre mecanismele 
implicate putem să amintim: disfuncţia motorie, 
hipersensibilitatea viscerală, producţia în exces de 
gaze sau intoleranţă când producţia este normală, 
alterarea fl orei intestinale (calitativă/cantitativă), 
alterarea producţiei şi/sau eliberarea de 5-hidroxi-
triptamină sau altor neurotransmiţători, alterarea 
ma nagementului informaţiei primite de către 
sistemul nervos central (4,7,9,13,16).

Etiopatogenia sindromului de intestin iritabil 
este multifactorială şi, împreună cu mecanismele 
fi ziopatologice, poate explica într-o mare măsură 
simptomele şi evoluţia trenantă a sindromului. Se 
consideră că o cunoaştere cât mai profundă a 
cauzelor care pot duce la apariţia SII poate să con-
ducă la o atitudine mai raţională asupra conduitei şi 
tratamentului.
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Factorii care pot conduce la apariţia SII pot fi : 
postinfecţie: se consideră că această cauză • 
este implicată în peste 20-30% dintre cazuri; 
sunt luate în calcul gastroenteritele bacteriene 
cu Shigella, Salmonella, E. coli, Campylo-
bacter sau gastroenteritele virale în special 
cu Rotavirus. Sunt predispuşi la apariţia SII 
pacienţii la care durata iniţială a infecţiei este 
mai mare de 3 săptămâni, pacienţii vege-
tarieni, fumători, mai mult tineri decât adulţi 
(6,8,12,13);
infl amatorie: este cunoscută creşterea limfo-• 
citelor T şi mastocitelor în lamina propria a 
intestinului, creşterea locală şi sistemică a 
cytokinelor proinfl amatorii, alterarea plexu-
rilor neurale (10);
creştere bacteriană intestinală: este observată • 
în mai puţin de 10% dintre cazuri şi poate fi  
primară sau secundară (asociată cu îmbă-
trânire, hipomotilitate intestinală, folosire în-
delungată a PPI, diabet zaharat, colagenoze, 
diverticuloză colonică) (11);
alterarea reglării producerii 5-hidroxi-• 
triptaminei: este posibilă creşterea 5HT în 
SII predominant cu constipaţie şi respectiv 
scăderea acestuia în SII predominant cu 
diaree (9,15);
disfuncţii primare ale sistemului nervos • 
central;
alterări psihosomatice: afectare de ordin • 
psihosocial, psihiatric – anxietate, depresie, 
panică;
factori genetici: sunt greu de dovedit dar • 
„comportamentul învăţat“ în familiile cu SII 
poate juca un rol important (14,15).

Diagnosticul SII
În momentul de faţă nu există teste diagnostice 

specifi ce pentru SII. Diagnosticul se pune prin 
excluderea altor boli cu care are o parte de simpto-
matologie comună sau folosind criterii bazate pe 
simptome, criterii validate în studii „cross sectional“ 
sau longitudinale.

În cazul diagnosticului SII, un obstacol major 
este lipsa unui test obiectiv sau biomarker care să 
confi rme sau infi rme diagnosticul, să monitorizeze 
progresul sau să evalueze răspunsul la tratament. 
Diagnosticul este fundamental clinic şi se bazează 
pe criteriile Roma III. Aceste criterii trebuie însoţite 
şi de excluderea unor boli metabolice sau organice, 
maligne sau benigne. Aici ar trebui incluse: bolile 
organice gastrointestinale, diabetul zaharat, afec-

ţiuni tiroidiene, intoleranţă la lactoză, afecţiuni 
psihiatrice, endometrioză. Trebuie luate în calcul şi 
intervenţiile chirurgicale abdominale complicate, 
aderenţele abdominale.

Pentru evaluarea subiectivă a pacienţilor sunt 
folosite chestionarele de calitatea vieţii şi scara 
Bristol de evaluare a consistenţei scaunului. 

Tratamentul sindromului de intestin iritabil în 
momentul de faţă este orientat predominant către 
simptome. Are efi cienţă limitată şi cuprinde trata-
mentul igieno-dietetic, farmacologic, psihotera pe-
utic şi alternativ.

Formele uşoare de boală nu necesită alt trata-
ment decât schimbarea stilului de viaţă şi alimentaţie 
(16,17,20). Pacientul trebuie învăţat cum să-şi 
organizeze programul de lucru, să creeze un echi-
libru între muncă şi odihnă, trebuie să-şi asigure 
suportul social. Majoritatea pacienţilor cu SII acuză 
diverse intoleranţe alimentare, unele comune şi 
cunoscute, altele bizare. De aceea se recomandă 
pacienţilor să îşi identifi ce singuri alimentele pe 
care nu le tolerează pentru a le putea evita.

În constipaţie sunt indicate alimente bogate în 
fi bre alimentare, care sunt ieftine şi nu au contra-
indicaţii. În diaree sunt indicate acele alimente 
utilizate pentru reducerea frecvenţei şi fl uidităţii 
scaunelor. Este bine să fi e respectate normele de 
cruţare termică, osmolară, chimică şi mecanică ale 
dietei. Medicul trebuie să cunoscă medicamentele 
care produc gaze în exces pentru a fi  recomandată 
evitarea lor (18,19).

În funcţie de simptomele care predomină şi tipul 
de sindrom de intestin iritabil, este indicat şi trata-
mentul farmacologic, care mai mult atacă factorii 
patogenetici.

Pricipalele medicamente utilizate în SII sunt 
pentru:

1. durerea abdominală – anticolinergice:
miorelaxante musculotrope;• 
antagonişti opiacei;• 
antagonişti de calciu;• 
antidepresive;• 
antiserotoninergice.• 

2. constipaţie – prokinetice:
laxative;• 
derivaţi de prostaglandine.• 

3. diareee – agonişti opiacei:
diosmectita;• 
chelatorii de acizi biliari.• 

4. balonare – cărbune:
dimeticon;• 
simeticon.• 
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Întrucat sindromul de intestin iritabil are 
pregnantă componentă psihosomatică, s-a încercat 
utilizarea psihoterapiei (19). Au fost propuse di-
verse modalităţi psihoterapeutice: terapia cog nitivă 
comportamentală, terapia psihodinamică, hipno-
terapia, metode de combatere a stresului. Legat de 
terapiile alternative (acupunctură, electro acupunc-
tură, homeopatie), nici una nu s-a impus.

Din punct de vedere terapeutic se încearcă ca 
atitudinea curativă să se concentreze mai mult pe 
etiopatogenie sau fi ziopatologie, urmând să fi e 
infl uenţate posibilele disbacterioze, alterarea fer-
mentaţiei intestinale, infl amaţia submucoasă clinică 
(7,12,16).

Probioticele pot reprezenta o provocare tera-
peutică deoarece, prin modularea fl orei intestinale, 
pot corecta tulburările funcţionale corespunzătoare 
sindromului de intestin iritabil. Flora intestinală 
este un ecosistem complex, fi ind implicată în func-
ţiile fi ziologice ale organismului. Ea este compusă 
din fl ora intestinală intraluminală şi cea asociată 
mucoasei, funcţiile lor fi ind diferite. Distribuţia 
bacteriilor în tractul digestiv este diferită în funcţie 
de segment, cea mai mare concentraţie fi ind în 
cavitatea bucală şi intestinul gros. Se consideră că 
99% dintre bacterii sunt anaerobe. Principalele ge-
nuri întâlnite sunt: Lactobacillus, Bifi dobacteria, 
Bacteroides, Clostridia, Fusobacteria, Eubacteria, 
Peptococus, Streptococus, Escherichia şi Veillonella 
(1).

Flora intestinală intraluminală este implicată în:
fermentarea substraturilor nedigerabile (fi bre, • 
celule descuamate, mucus endogen);
creşte digestia lactozei;• 
modulează producerea de gaz intestinal;• 
creşte producţia de acizi graşi cu lanţ scurt şi, • 
prin aceasta, aciditatea intestinală şi respectiv 
accelerarea tranzitului;
creşterea absorbţiei de de Ca, Mg, Fe; • 
sinteza de vitamine K, acid folic, biotină, • 
B12.

Microfl ora asociată mucoasei are rol:
a. protector: 

efect de barieră şi sinteză de bacteriocine;• 
menţinerea permeabilităţii intestinale, pre-• 
venind translocarea bacteriilor şi infecţiile 
sis temice.

b. trofi c: 
controlul proliferării şi diferenţierii celulelor • 
epiteliale ale mucoasei intestinale;
menţinerea celulelor nou formate în criptele • 
intestinale;

ajută sistemul imun intestinal.• 
Dezechilibrul fl orei intestinale poate fi  cauzat de 

numeroşi factori care, mai departe, pot conduce la 
apariţia tulburărilor funcţionale. Aceşti factori sunt: 
schimbarea dietei (conduce la creşterea fermentaţiei 
intestinale), reducerea substanţei prebiotice, admi-
nistrarea de antibiotice, infecţia cu Cl. diffi cile sau 
E. coli, îmbătrânirea (13,15,18)

Tulburările funcţionale intestinale care pot apă-
rea sunt: alterări ale tranzitului intestinal, exagerarea 
fl atulenţei şi meteorismului, distensie abdominală, 
durere sau disconfort abdominal, dezvoltarea sin-
dromului de intestin iritabil.

Probioticele sunt organisme vii care, administrate 
în cantităţi adecvate, conferă benefi cii pentru sănă-
tatea gazdei, benefi cii obţinute prin îmbunătăţirea 
funcţiei tractului gastrointestinal (funcţiei sale 
imune). Probioticul trebuie să fi e defi nit prin gen, 
specie şi tulpină. Probioticele pot fi  întâlnite ca 
supliment alimentar, dar recomandarea este ca ele 
să fi e administrate ca formă farmaceutică similară 
medicamentelor, sub denumirea de nutraceuticale. 
De asemenea, probioticele sunt întâlnite în alimente 
(iaurt). 

De obicei probioticele se pot prezenta sub formă 
de tablete, capsule, pliculeţe şi, pentru ca să poată fi  
administrate, trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii (9,16,21):

să aibă efect benefi c asupra gazdei;1. 
să nu fi e toxice sau patogene;2. 
să conţină un număr sufi cient de mare de 3. 
organisme viabile pe unitate;
să fi e capabile să supravieţuiască, să se repro-4. 
ducă, să se menţină şi să aibă o activitate 
metabolică intraluminală;
să fi e viabile în timpul depozitarii şi folosirii. 5. 

În strânsă legatură cu proprietăţile probioticelor, 
cu administrarea lor orală şi efectul lor asupra fl orei 
intestinale este şi identifi carea şi cuantifi carea di-
verselor specii şi tulpini (Fig. 1).

Probioticele acţionează:
promovând fagocitoza (prima linie de • 
apărare) prin creşterea secreţiei de interferon 
gama şi crescând expresia receptorilor com-
plementului în fagocite;
prin inhibarea creşterii bacteriene patogene • 
prin producerea de bacteriocine sau de-
fensine;
prin modularea locală a sistemului imun • 
celular (limfocite T) şi umoral (Ig Aşi IgG);
prin schimbarea volumului şi compoziţiei • 
scaunului şi a producerii de gaze; 
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prin fenomene competitive de inhibiţie îm-• 
potriva bacteriilor patogene;
prin inhibarea răspunsului infl amator local, • 
reducând secreţia de αTNF;

prin efect antiinfl amator asupra mucoasei • 
intestinale: prin reducerea activării anormale 
a motilităţii intestinale – mai puţină diaree şi 
distensie abdominală şi prin reducerea sen-

FIGURA 1. Cuantifi carea şi identifi carea organismelor probiotice la om (modifi cat după Probiotics, A Clinical Guide, 
Martin H. Floch, Adam S. Kim, 2010, ISBN:978-1-55642-909-5)

FIGURA 2. Prevalenţa pricipalelor grupe bacteriene într-o probă de fecale umane, determinate 
prin tehnica PCR (modifi cat după Probiotics, A Clinical Guide, Martin H. Floch, Adam S. Kim, 
2010, ISBN:978-1-55642-909-5)
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sibilităţii viscerale – mai puţină durere abdo-
minală.

Principalele probiotice folosite ca tratament în 
SII includ în special specii aparţinând genului 
Lactobacillus şi Bifi dobacteria, care au o linie 
actinobacterială (Fig. 2).

Deşi în cea mai mare parte studiile efectuate 
privitor la efectul probioticelor în SII sunt pozitive, 
nu sunt încă prea bine cunoscute mecanismele fi zio-
logice şi alte aspecte cum ar fi  de exemplu: care 
este tulpina bifi do-bacterie optimă şi care ar fi  doza 
optimă? Care ar fi  durata optimă a trata mentului? 
Studiile efectuate (13,23,24,27) au arătat că după 
demostrarea efectului benefi c în timp ce sunt 
adminstrate probitoce, imediat după terminarea 
acestui tratament (2-3 luni) microfl ora intestinală 
revine la normal şi efectul se pierde. Încă nu se 
cunoaşte dacă există o durată optimă a tratamentului 
care să determine menţinerea efectului probioticului 

în SII şi după oprirea acestuia. Probioticele ad-
ministrate ca suplimente alimentare sau în alimente, 
respectiv iaurt, pot să fi e produse care să conţină o 
singură tulpină sau un mixaj de mai multe tulpini 
aparţinând mai multor specii şi genuri. Este difi cil 
de spus când efi cacitatea este mai mare. În literatură 
se pare că nu există nici o evidenţă clinică în fa-
voarea probioticelor cu mai multe tulpini versus 
preparatele cu o singură tulpină. Mecanismul de 
pro ducere a probioticelor multispecii este mai di-
fi cil din cauza diferenţelor fi ziologice şi supravie-
ţuirii diferite a componentelor.

Probioticele sunt încă o clasă terapeutică afl ată 
în plin proces de cercetare; în prezent se fac mai 
mult speculaţii privind mecanismele de acţiune şi 
mai sunt ne cesare multe studii clinice pe termen 
lung pentru a evidenţia efi cienţa acestora, chiar ca 
şi co-terapie a SII alături de antibiotice, prokinetice 
sau alţi agenţi terapeutici.
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