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ROLUL STRESULUI ÎN CADRUL SINDROMULUI
DE COLON IRITABIL – IMPLICAŢII
PSIHO-COMPORTAMENTALE ŞI TERAPEUTICE
The role of stress in irritable bowel syndrome – psychobehavioral and therapeutic
implications
Asist. Univ. Dr. Ioana Cioca
Disciplina Psihologie Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti

REZUMAT
Sindromul colonului iritabil (SCI) reprezintă unul dintre cele mai comune în cadrul dereglărilor funcţionale
gastrointestinale. Etiologia sindromului colonului iritabil este neclară. Există însă dovezi ale unor triggeri biologici,
genetici, dar şi psihosociali. Datele din literatură atestă o legătură între stresul din viaţa pacienţilor şi începutul sau
agravarea simptomelor lor gastrointestinale. De asemenea, se pare că pacienţii suferinzi de SCI sunt mai sensibili
la evenimentele stresante ale vieţii de zi cu zi. Cu toate acestea, legătura dintre stres şi simptomele SCI-ului nu
este încă înţeleasă pe deplin. De altfel, unii autori susţin că stresul doar agravează sindromul colonului iritabil,
nefiind factorul cauzant. Este cert că pacienţii cu SCI prezintă un răspuns exagerat la stres, în special un răspuns
crescut la stresul asociat cu evenimentele viscerale relatate. Stresul cotidian poate stimula spasme ale colonului,
rezultând un disconfort abdominal în momente stresante. Rolul pe care îl joacă distresul psihic în contextul
sindromului de colon iritabil accentuează necesitatea abordării psihosomatice a acestei tulburări. De asemenea,
rolul stresului în SCI augmentează eficacitatea abordării psihoterapeutice a suferinzilor de SCI.
Cuvinte cheie: sindromul colonului iritabil (SCI), stres psihic, abordare psihosomatică,
terapie cognitiv-comportamentală, hipnoterapie

ABSTRACT
Irritable bowel syndrome represents one of the most common functional gastrointestinal disorders. The etiology of
this syndrome is still unclear. There are some evidence of certain biological, genetic and psychosocial triggers.
Literature data demonstrate a real interconnection between daily stress and onset and aggravation of gastrointestinal
symptoms. Also, it seems that patients with IBS are more sensitive to the daily stressors. The relation between
stress and IBS symptoms is not fully understood yet. Some authors insist that stress only aggravates IBS but is
not an etiological factor. There is certain that patients with IBS have an exaggerated response to stress, in special,
a highly response to the stress associated with visceral events. The daily stress can also, stimulate the colon
spasms resulting in an abdominal disconfort during the stress. The role of stress in IBS underline the need of a
psychosomatic approach of this disease. Also, the role of stress in IBS emphasize the efficacy of psychotherapeutically
approach of the IBS patients.
Key words: irritable bowel syndrome (IBS), psychic stress, psychosomatic approach,
cognitive-behavioral psychotherapy, hypnotherapy

Conceptul de dereglări funcţionale gastrointestinale descrie un grup de sindroame legate de tractul
gastrointestinal, dar pentru care nu a fost identificată
o cauză structurală (Talley, 1991). Sindromul colonului iritabil (SCI), având ca simptom major durerea
abdominală, este unul dintre cele mai comune în

cadrul dereglărilor funcţionale gastrointestinale. S-a
estimat o prevalenţă de 8-22% în populaţia generală (Jones şi Lydeard, Talley, 1992; Saita, 2000).
Etiologia sindromului colonului iritabil este neclară. A fost propus un număr de triggeri ai SCI,
incluzând gastroenterita bacterială (Neal et al,
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1997) şi modificări ale microflorei intestinale (Malinen
et al, 2005, Si J.M. et al, 2004). Se crede însă că şi
factorii psihosociali joacă un rol important şi pot fi
consideraţi repere ale apariţiei SCI, în special acelea
asociate cu procesul de somatizare, definit ca o manifestare a simptomelor psihologice, cum ar fi dereglări în fucţionalitatea corpului (Kleinman et al,
1985).
Un număr de studii au investigat relaţia dintre
factorii psihosociali şi SCI, două dintre cele mai
recente aratând că subiecţii cu simpome SCI prezentau niveluri mai înalte de depresie, anxietate şi
nevroză, comparate cu subiecţii care nu prezentau
SCI (Koloski et al, 2002, Locke et al, 2004). O
asociere între problemele psihologice şi consultarea
unui doctor în legătură cu simptome SCI a fost
demonstrată, de asemenea (Whitehead et al, 1988;
Smith et al, 1990).
Sindromul colonului iritabil este o condiţie cronică, caracterizată prin dureri abdominale, disfuncţii
ale colonului şi balonare abdominală în absenţa
unor anormalităţi structurale. Unele anormalităţi
pato-fiziologice pot fi uneori identificate. Sindromul
colonului iritabil este acum înţeles ca fiind o
condiţie multifactorială, cu o multitudine de factori
contribuind la expresia bolii, nefiind datorată doar
fiziopatologiei. Aceştia includ motilitatea, senzaţiile
viscerale, procesarea centrală, factorii genetici,
dieta, inflamaţiile şi neurotransmiţătorii.
Aşadar, cel mai corect, SCI este privit ca un
complex de simptome fără o cauză unică. S-au
sugerat drept factori cauzali motilitatea intestinală
defectuasă, hipersensibilitatea viscerală, inflamaţia
intestinală, precum şi factori genetici şi de mediu
(Jones et al, 2000; Talley et al, 2006). În unele
cazuri, pare să existe un punct de plecare al simptomelor sindromului, foarte bine definit, precum o
infecţie gastrointestinală (Parry et al, 2005). Deşi
este posibil să existe opinii divergente, punctul de
vedere cel mai plauzibil este acela că simptomele
SCI sunt un răspuns integrat la o varietate de
interacţiuni complexe ce combină factori biologici
şi psihosociali (Herschbach et al, 1999). Aceasta
înseamnă că în multe cazuri, la apariţia simptomelor
pacientului contribuie inclusiv factorii psihologici,
cât şi cei sociali. Profilurile psihologice ale pacienţilor ce se prezintă la medic cu SCI sunt bine caracterizate, circa jumătate din pacienţi fiind identificaţi
cu o tulburare psihică demonstrabilă la evaluarea
pe bază de criterii de cercetare (Herschbach et al,
1999). Există dezbateri (Creed et al, 1994) dacă
aceste tulburări sunt cauză sau efect, dar oricare ar
fi relevanţa acestora, ar putea fi inadecvat pentru

clinician să conchidă că factorii psihologici percepuţi la pacienţi reprezintă cauza exclusivă a simptomelor lor. La interpretarea rezultatelor a numeroase
studii este nevoie, de asemenea, să luăm în considerare că frecvenţa tulburărilor psihice citate este
limitată la acei pacienţi cu SCI care s-au prezentat
efectiv la medic, mulţi pacienţi cu SCI neconsultând
niciodată un medic. Aceasta arată că psihopatologia
asociată cu SCI poate fi de două tipuri: cea care este
caracteristică bolii însăşi şi cea care determină pacientul să caute expertiza medicală (Creed et
al,1994).
Oricare ar fi implicaţiile clinice ale acestor observaţii, evident este mai probabil ca pacienţii cu
SCI să prezinte depresii şi pattern-uri comportamentale «anormale», incluzând anxietate, sensibilitate şi somatizare. Mai specific, unii pacienţi dezvoltă un comportament maladaptiv în ceea ce
priveşte alimentaţia şi defecaţia, ceea ce sporeşte
magnitudinea simptomelor şi impactul lor asupra
calităţii vieţii (Jones et al, 2006; Bergeron et al,
1985). În plus, tulburările psihiatrice concurente
sunt asociate cu rezultate modeste în tratarea SCI
(Hayee, Forgacs 2007). Considerarea celor de mai
sus trebuie să-l conducă pe clinician la identificarea
pacienţilor pentru tratament «psihologic», întrucât
rezultatul unui astfel de tratament este favorabil,
atunci când este început la un stadiu timpuriu al
prezentării la medic.
Distresul şi sindromul colonului iritabil
Sindromul colonului iritabil reprezintă unul
dintre cele mai importante tulburări funcţionale
gastro-intestinale. Este foarte răspândit şi este
considerat a fi o boală tipic psihosomatică. Pacienţii
cu SCI nu prezintă alte tulburări funcţionale sau
organice, cum ar fi inflamaţii sau tumori, şi totuşi
prezintă simptome cronice care persistă, incluzând
disconfortul abdominal: dureri, balonări, modificarea funcţionării intestinului gros. SCI are un
prognostic vital bun şi nu este o boală mortală.
Totuşi, pacienţii cu SCI sunt supuşi la repetate
episoade de remisie a bolii, precum şi la agravarea
simptomelor pentru o perioadă lungă de timp. Unele
simptome pot să intervină în stilul de viaţă al
pacienţilor.
A devenit unanim acceptat faptul că sistemul
nervos enteric (uneori denumit „secund“ sau „micul
creier“) este în mod particular monitorizat şi
modulat de SNC chiar dacă majoritatea proceselor
nu sunt conştiente. Schimbarea responsivităţii
circuitelor centrale la stres, atât exteroceptive, cât
şi interoceptive, devine un model psihopatologic
plauzibil pentru SCI. Factorii externi ce acţionează
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asupra sistemului motor emoţional pot explica
simptomele principale ale SCI: alterarea balanţei
autonome rezultată în urma proastelor obiceiuri alimentare, hiperplazia de stres indusă, rezultând durere abdominală şi disconfort, dar şi creşterea activării sistemului activator ascendent. De exemplu,
există o atenţie sporită faţă de supraevaluarea simptomelor organice, condiţionate de teama redată de
simptomele gastrointestinale care pot menţine
simptomele chiar şi în absenţa unui agent stresor.
Sistemul central şi cel periferic se află într-o constantă interconectare, astfel încât acţiunile afective
şi cognitive au consecinţe periferice incluzând: modificări ale motilităţii, precum şi ale imunităţii periferice, care la rândul lor ajută la formarea unei
activităţi mentale în desfăşurare. În general, pacienţii cu SCI afişează o percepţie greşită asupra
evenimentelor viscerale, care se caracterizează prin
hipervigilenţă şi hipersensibilitate. În timp ce factorii gastrointestinali periferici pot juca un rol în
subconştientul pacienţilor cu SCI, în paralel studiile
clinice şi neurobiologice sugerează faptul că mărimea responsivităţii centrale la stres, implicând
anxietatea, pot condiţiona un mecanism specific
pentru creşterea sensibilităţii viscerale, găsită în
aceste dereglări. Răspunsul la simptomele gastrointestinale prin anxietate poate reprezenta o variabilă
extrem de importantă, care conduce către creşterea
sensibilităţii pentru durere, prin hipervigilenţă.
Stresul psihologic creşte perceperea viscerală în cazul pacienţilor cu SCI, iar simptomele SCI sunt
acentuate în urma evenimentelor stresante ale vieţii.
De asemenea, anxietatea viscerală specifică apare
ca o particularitate importantă în SCI şi poate fi elementul primar în medierea impactului între schimbările calităţii vieţii în cazul celor care suferă de
SCI. Recentele descoperiri imagistice ale creierului
arată, de exemplu, că pacienţii care prezintă SCI au
prezentat în timpul stimulării viscerale o activare
crescută în cortexul anterior, o regiune a creierului
implicată în vigilenţă şi disconfortul din timpul
situaţiilor psihologice şi sociale. (Mertz, 2000).
Aşadar, pacienţii cu SCI prezintă un răspuns
exagerat la stres, în special un răspuns crescut la
stresul asociat cu evenimentele viscerale relatate.
Stresul cotidian poate stimula spasme ale colonului,
rezultând un disconfort abdominal în momente
stresante. Pe câtă vreme persoanele pot „experimenta“ senzaţia de „fluturi în stomac“ sau crampe
atunci când sunt nervoşi sau supăraţi, o persoană cu
SCI va experimenta un nivel mai înalt de stres,
atunci când colonul poate răspunde în mod excesiv
chiar şi la cele mai mici niveluri de conflict sau
stres. Ca adăugare la stresul cotidian pentru cei cu
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SCI, senzaţiile viscerale şi contextul în care aceste
senzaţii apar pot determina o stare de anxietate care
creează un cerc vicios. De exemplu, pentru pacienţii
cu urgenţe şi diaree, anticiparea faptului că nu pot
ajunge la baie la timp poate fi de nesuportat. Modul
în care simptomele individuale sunt percepute,
evaluate şi adiţionate poate determina comportamentul bolii. Cele mai mici dureri abdominale pot
duce la catastrofizarea experienţei şi pot rezulta în
creşterea anxietăţii şi posibile alte simptome. Anxietatea poate fi o parte dintr-un cerc vicios ce implică un trigger (simptomul fízic de genul durerii
abdominale), o reacţie (anxietatea) şi o credinţă („o
să am diaree şi nu o să ajung la întâlnire“). Unele
simptome pot cauza o anxietate mai mare decât
altele – exemplu, cinatul la un restaurant şi experimentarea unor dureri abdominale severe cauzate de
balonare şi gaze intestinale ar putea induce persoanei
o stare de anxietate atât de puternică încât aceasta
se va ridica şi va pleca de la cină. Mecanisme similare se pot întâmpla, de asemenea, cu senzaţiile
asociate cu constipaţia sau balonarea.
Alte studii (Lackner, 2004) au demonstrat la
pacienţii cu SCI răspunsuri sărace sau neadecvate
ale coping-ului în cazul evenimentelor gastrointestinale. Pacienţii cu SCI pot dezvolta hipersensibilităţi în senzaţiile viscerale în aceeaşi măsură în
care evită numeroase activităţi plăcute de teama
unor simptome deranjante. Răspunsurile copingului evaziv conduc către credinţe catastrofice şi un
sentiment redus de control al simptomelor, fapt care
joacă un rol critic în medierea apariţiei unor reacţii,
precum depresia, determinate de severitatea simptomelor şi limitările în viaţa de zi cu zi, cauzate de
SCI. De aceea, schimbarea directă sau indirectă a
stilului de coping şi a credinţelor consecutive reprezintă un punct important de plecare în intervenţiile
comportamentale menite să diminueze simptomatologia pacienţilor cu SCI.
Problemele psihologice sunt asociate frecvent
cu SCI, dar interdependenţa celor două este complexă, iar contribuţia distresului psihic la inducerea
şi menţinerea simptomelor SCI rămâne o controversă.
O mare parte din pacienţii cu SCI acceptă o
dimensiune psihologică a simptomelor lor. Ei deja
acceptă conceptul de interacţiune minte-corp şi vor
să aibă discuţii despre modul în care factorii psihologici se pot lega de simptomele lor. Mulţi medici
generalişti discută cu pacienţii cu SCI în cunoştinţă
de cauză despre contextul psihosocial al simptomelor acestora. Totuşi medicii au nevoie să nu fie împovăraţi de ideea de a explora toţi aceşti factori psihosociali. Dar cunoaşterea legăturii psihologice şi
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o relaţie medic-pacient pozitivă poate să ajute la
îmbunătăţirea satisfacţiei pacientului, acceptarea
terapiei şi reducerea cotei consultaţiilor legate de
simptomele din cadrul SCI. Cu toate acestea, prevalenţa diferitelor tipuri de atribuire a cauzelor între
pacienţii cu SCI şi efectele acesteia asupra consultaţiei şi evoluţiei bolii rămân controversate.
Un studiu interesant (Bray et al, 2006), având ca
scop determinarea tipurilor de atribuire a cauzelor
simptomelor la pacienţii clinicilor de gastroenterologie, cu sau fără diagnostic de SCI este relevant în
privinţa implicării stresului psihic în apariţia şi
evoluţia bolii. Ipoteza studiului este aceea că relaţiile dintre tipul de atribuire, calitatea vieţii şi
scorul de severitate al simptomelor la pacienţii cu
SCI ar putea fi stabilite şi că scorul de severitate al
SCI este corelat cu tipul de atribuire somatic. Rezultatele au demonstrat că stilurile de atribuire ale
simptomelor au fost similare la pacienţii cu SCI din
spitale şi cei neinternaţi. În toate grupurile stilul
normalist a predominat, fără nici un exces al unui
stil somatic în grupul cu SCI. Stilurile psihologice
au fost corelate cu domenii de sănătate mintală şi,
de aceea, acest stil poate fi un atribut al comorbidităţii psihologice. Pacienţii care au fost internaţi în
clinici au fost mult mai probabil să exprime atribute
psihologice şi normaliste ale simptomelor somatice,
poate fiindcă din cauză că pacienţii care se duc la
spital au o simptomatologie severă şi o anxietate
mai severă. Studii anterioare (Drossman, 1999) au
confirmat că factorii psihologici afectează atât severitatea simptomelor, cât şi comportamentul pacienţilor. La pacienţii cu SCI, tendinţa de a găsi o
explicaţie psihologică pentru simptomele somatice
a fost corelată semnificativ cu severitatea durerilor
abdominale.
De obicei, există o legatură între stresul din viaţa
pacienţilor şi începutul sau agravarea simptomelor
lor gastrointestinale. De asemenea, se pare că pacienţii suferinzi de SCI sunt mai sensibili la evenimentele stresante ale vieţii de zi cu zi. Cu toate
acestea, legătura dintre stres şi simptomele SCIului nu este înţeleasă pe deplin. De altfel, unii autori
susţin că stresul doar agravează sindromul colonului
iritabil, nefiind factorul cauzant. Dacă stresul este
sever şi cronic – de exemplu, stresul cauzat de certurile domestice – boala poate evolua într-o formă
care nu poate fi tratată.
Factori de stres diferiţi induc schimbări caracteristice în funcţiile motorii ale sistemului gastrointestinal (Welgan, 1988). În plus, s-a descoperit că
manipularea atenţiei şi schimbările produse de stres,
distragerea şi relaxarea, denaturează percepţia viscerală. (Accarino, 1997). Cu toate acestea, studiile
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anterioare legate de stres şi percepţia viscerală au
arătat rezultate contradictorii. Mai mult, încă nu se
ştie dacă efectele stresului asupra sensibilităţii viscerale diferă de la persoanele sănătoase la cele bolnave de SCI.
Reacţia sistemului nervos central la stres modulează reacţia autonomă a sistemului nervos şi
activează axul hipotalamo-hipofizar (Mayer, 2000).
Disfuncţia acestor sisteme a fost propusă ca fiind
un mecanism etiologic în SCI (Munakata, 1998).
Dar au fost găsite diferenţe între subiecţii sănătoşi
şi pacienţii suferinzi de SCI privind cantitatea de
hormoni implicată în reacţia la stres. De asemenea,
factorul de eliberare a corticotropinei (CRF), despre
care se crede ca ar avea un rol important în răspunsul
la stres, produce niveluri mai mari de hormon
adrenocorticotropic (ACTH) şi măreşte motilitatea
colonului la pacienţii suferinzi de SCI în comparaţie
cu subiecţii sănătoşi (Fukudo, 1998). De asemenea,
s-a descoperit că CRF măreşte sensibilitatea rectală
(Lembo et al, 1996). Astfel, denaturarea răspunsului
neuroendocrin la stres ar putea fi importantă în
psihopatologia SCI-ului (Mayer, 2001).
Pentru a examina în continuare legătura dintre
stresul mental şi psihopatologia SCI-ului, menţionăm un studiu recent (Posserud, 2004) care şi-a
propus să investigheze denaturarea percepţiei viscerale şi a răspunsului neuroendocrin în cazul pacienţilor cu colon iritabil în timpul stresului mental
şi a demonstrat că stresul afectează percepţia rectală
şi la subiecţii sănătoşi şi la pacienţii suferinzi de
SCI. La subiecţii sănătoşi, pragurile senzoriale pentru dilatările rectale au fost mai mari în timpul
stresului decât la pacienţii cu SCI. Cu toate acestea,
la pacienţi, pragurile nu s-au schimbat în timpul
stresului, dar au scăzut după ce acesta a încetat.
Astfel, pacienţii au prezentat o percepţie viscerală
denaturată ca reacţie la stres mental acut, ceea ce
nu s-a întâmplat şi la subiecţii sănătoşi. La pacienţii
cu SCI, sensibilitatea rectală a fost nealterată pe
durata stresului (în concluzie, aceştia nu îşi puteau
reprima sau opri semnalele din intestin pe durata
provocării mentale). Luând acest lucru în considerare, se presupune că pacienţii suferinzi de SCI
au atenţie selectivă sau că sunt hipervigilenţi în
ceea ce priveşte senzaţiile gastrointestinale. De asemenea, pot exista diferenţe în procesarea cognitivă
a impulsurilor ajunse la nivelul creierului, aşa cum
indică percepţia alterată a stresului a pacienţilor în
comparaţie cu subiecţii sănătoşi, în timpul sarcinii
stresante. De asemenea, variate căi aferente sau
descendente pot modula percepţia senzorială, iar
unele date sugerează că pacienţii bolnavi de SCI au
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funcţii inadecvate în sistemul analgezic descendent.
(Lembo et al, 2000).
Alte studii asupra legăturii dintre stres şi percepţia viscerală au arătat rezultate contradictorii.
Erckenbrecht (1989) a demonstrat că stresul mental
induce hipersensibilitate viscerală voluntarilor sănătoşi; cu stresul fizic s-a observat contradictoriul,
acesta inducând hiposensibilitate viscerală. Cu toate acestea, într-un studiu precedent asupra voluntarilor sănătoşi, s-a arătat că sensibilitatea rectală
scade, ca reacţie la stres psihologic şi fiziologic.
Ford şi colab. (1995) au descoperit într-un studiu
desfăşurat asupra voluntarilor sănătoşi că stresul
creştea, iar relaxarea scădea intensitatea senzaţiilor
percepute la nivelul colonului. S-a descoperit că
stresul poate creşte sau descreşte sensibilitatea
rectală, atunci când e manifestat asupra pacienţilor,
dar a părut a nu avea niciun efect asupra subiecţilor
sănătoşi.
Se cunoaşte că eliberarea centrală a CRF-ului şi
a moleculelor asociate cu ele joacă un rol important
în reacţia la stres. Lembo şi colab (2000) au descoperit creşterea sensibilităţii rectale la administrarea
intravenoasă a CRF-ului la subiecţi sănătoşi; s-a
descoperit că CRF-ul, introdus periferial sau central,
induce analgezia somatică. Foarte interesant este
faptul că, în acest studiu, nivelurile fundamentale
ale CRF-ului au fost mai scăzute la pacienţi decât la
subiecţii sănătoşi; se presupune că pacienţii suferinzi de SCI au niveluri mai ridicate de CRF, aşa
cum ne arată dereglarea post-traumatică a stresului.
Nivelurile crescute de CRF periferial ar putea fi o
caracteristică a pacienţilor expuşi la condiţii de
stres severe şi/sau probleme de dispoziţie şi anxietate.
În concluzie, s-a demonstrat că stresul mental
acut modifică percepţia viscerală şi la pacienţi, dar
şi la subiecţii sănătoşi. Acest lucru a fost posibil şi
datorită efectului direct al stresului, dar şi a distragerii apărute în timpul sarcinii mentale. Cu toate
acestea, pacienţii, când au fost supuşi stresului
mental, au manifestat şi o percepţie viscerală alterată, dar şi un răspuns neuroendocrin exagerat,
ceea ce nu se poate spune despre subiecţii sănătoşi.
Acestea ar putea explica unele simptome legate de
stres, atât de des observate în SCI.
Factorii psihologici sunt implicaţi în etiologia
sindromului colonului iritabil, caracterizat prin
motilitate intestinală modificată şi hipersensibilitate
viscerală. Tulburări similare au fost identificate la
şobolani în condiţii de stres. Un studiu (Bradesi,
2002) şi-a propus să investigheze influenţa stresului
acut de imobilizare asupra activării receptorului
NK1 la nivelul colonului şobolanilor femele, cu
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scopul de a stabili, la nivel colonic, la femelele
şobolani: (i) dacă activarea receptorului NK1 este
implicată în răspunsul celulelor mastocite la stimularea in vitro cu SP, în condiţii normale versus
condiţii acute de stres; (ii) dacă activarea receptorului NK1 este mediată neuronal; (iii) dacă steroizii
corticosuprarenali sau ovarieni sunt implicaţi în
medierea de către receptorii NK1 a efectelor produse de SP asupra degranulării celulelor mastocite.
Acest studiu aduce prima dovadă conform căreia la
şobolanii femele stresul afectează implicarea receptorilor colonici NK1 în eliberarea de histamină indusă de stresul psihic. Aceste rezultate sugerează
faptul că stresul poate avea un rol de reglare în exprimarea şi funcţionarea receptorilor NK1 la nivelul
colonului.
Totuşi nu se ştie dacă problemele psihologice şi
alţi factori psihologici acţionează ca iniţiatori de
risc pentru apariţia SCI sau sunt legaţi de prezenţa
simptomelor SCI. Pentru a elucida această relaţie
temporală este necesar să existe studii prospective.
Scopul unui astfel de studiu ar fi acela de a testa
ipoteza conform căreia în cadrul unui grup de subiecţi care nu prezintă SCI, trigerii psihosociali, în
special cei asociaţi cu procesul de somatizare, ar
putea să prezică apariţia SCI la o consultaţie ulterioară. Un astfel de studiu este acela a lui Nicholl
et al (2008), primul de acest fel care a luat în considerare în mod special reperele de risc psihosocial
privind apariţia SCI. Acest studiu a demonstrat că
indivizii din grupul de vârstă mai înaintată au fost
cu mult mai puţin probabil să aibă SCI la reevaluare.
După ce s-a făcut ajustarea legată de vârstă, s-a
demonstrat că prezenţa simptomelor somatice, problemele de somn, anxietatea, depresia, pericolul
psihologic şi îngrijorarea legată de sănătate, au
prezis apariţia SCI. La cei care au raportat toate
aceste repere în faza iniţială, apariţia SCI a fost de
şase ori mai mare decât la cei care nu au fost expuşi
la acestea. De asemenea, s-a demonstrat că la subiecţii care nu aveau SCI în faza iniţială, factorii
psihosociali sunt importante repere care prezic
apariţia SCI 15 luni mai târziu.
Rolul pe care îl joacă distresul psihic în contextul
sindromului de colon iritabil accentuează necesitatea abordării psihosomatice a acestei tulburări.
Abordarea psihosomatică a sindromului colonului iritabil presupune înţelegerea relaţiei biunivoce psihic-soma, astfel încât factorii psihosociali
trebuie luaţi în considerare nu numai ca triggeri ai
bolii, dar şi drept consecinţe ale acesteia. Astfel,
reculul somato-psihic în cadrul SCI include: autoaprecierea scăzută, depresia, precum şi retragerea socială. SCI poate acţiona asupra prieteniilor, mariajelor,
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angajărilor şi asupra vieţii sexuale a persoanei.
Persoanele cu SCI pot deveni preocupate de temeri
referitoare la „murdărirea“ lor în public şi, ca
urmare, vor avea tendinţa să se izoleze şi vor îndrăzni să se afişeze numai atunci când este necesar.
Ruşinea şi vinovăţia, precum şi furia sunt emoţii
comune descrise de cei cu SCI, ei fiind obligaţi să
menţină secretă această dereglare pentru a nu se
simţi jenaţi. Atâta timp cât izolarea este prezentă,
mulţi pacienţi cu SCI dezvoltă depresie şi anxietate,
care servesc la complicaţiile ulterioare ale SCI,
constituindu-se astfel un veritabil cerc vicios. Pe de
o parte, hipersensibilitatea la stres manifestată prin
creşterea reactivităţii sistemului limbic poate fi
direct asociată cu creşterea preocupării şi răspunsurilor la senzaţiile viscerale; pe de altă parte,
activitatea cognitivă joacă un rol important în modularea activării limbice prin interacţiile corticolimbice şi, astfel, comportamentele precum evitarea
pot perpetua răspunsurile maladaptative.
De asemenea, rolul stresului în SCI augmentează
eficacitatea abordării psihoterapeutice a suferinzilor
de SCI. Deşi conştienţi că în tratarea SCI se folosesc
antidepresivele, mulţi medici par reticenţi în a
prescrie astfel de produse, cu atât mai mult cu cât
sugerarea unei astfel de opţiuni ca valabilă pacienţilor care nu au în mod evident depresie, poate
fi dificilă. În plus, există şi alte tratamente ce pot fi
clasificate ca „psihologice“, în diferite grade. Pacienţii cu SCI trebuie informaţi cu privire la
existenţa acestor tratamente pentru a fi în măsură să
ia decizii în cunoştinţă de cauză. În particular, ei
trebuie conştientizaţi că un tratament psihologic nu
presupune că boala este „în întregime în minte“.
Tratamentele psihologice includ antidepresivele
şi psihoterapia. Administrarea antidepresivelor în
SCI este sustinuţă de dovezi consistente, dar mecanismul de acţiune al acestor medicamente în
cadrul afecţiunii rămâne neclar. Efectul benefic al
acestor antidepresive este independent de starea de
dispoziţie sau de efectele anticolinergice asupra
intestinului (Creed et al, 2006), ceea ce poate avea
importanţă în încurajarea pacienţilor pentru a
accepta utilizarea lor. În mod cert, deşi acţiunea lor
antidepresivă este posibil să fie importantă la pacienţii cu o tulburare depresivă coexistentă, o acţiune cheie, separată, poate influenţa canalele psihologice, conducând spre somatizare redusă şi o
tendinţă diminuată de a privi senzaţiile intestinale
ca reprezentând o boală (Olden et al, 2005).
Tratamentul psihologic în cadrul sindromului
colonului iritabil (SCI) este extrem de eficient. Terapiile care au fost folosite în cadrul acestui
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tratament includ o varietate de exerciţii de relaxare,
proceduri incluzând relaxări musculare progresive,
exerciţii ale respiraţie, relaxare indusă şi forme
simple de meditaţie. Acestea sunt combinate cu
exerciţii cognitive din cadrul terapiei cognitiv comportamentale pentru a schimba convingerile iraţionale şi/sau prost interpretate cu privire la boală
(„starea mea nu se va schimba niciodată“), autoeficacitatea negativă („nu mai pot funcţiona încă o zi
în felul acesta“) şi agenţii stresori interpersonali
(„toată lumea crede că sunt ciudat“).
Tratamentul include, de asemenea, o prezentare
întărită a unui model biopsihologic pentru a oferi
pacienţilor o nouă cale de a-şi înţelege simptomele
relaţionate cu stresul şi pentru a căuta căi mai bune
de a-şi gestiona simptomele mult mai eficient.
Pacienţii sunt învăţaţi să se schimbe, trecând de la
comportamentul evitant determinat de boală la un
comportament sănătos, activ şi afirmativ, incluzând
sporirea exerciţiilor fizice, explorarea situaţiilor interpersonale evitate anterior, precum şi îndepărtarea
rolului de bolnav. De exemplu, unii pot accentua
controlul stresului cotidian, în timp ce alţii pot pune
accentul pe schimbarea răspunsurilor la senzaţiile
interoceptive sau simptomelor specifice anxietăţii.
Această terapie conştientizează pacienţii asupra
interconectărilor dintre evenimente, gândire, emoţii, acţiuni şi răspunsurile fiziologice; percepţia
senzaţiilor şi mentalul pacienţilor sunt de o importanţă deosebită. Este o „intervenţie pe termen scurt
orientată mai degrabă spre schimbare, decât spre
înţelegere, şi în particular este orientată către dezvoltarea de noi strategii şi abilităţi de a face faţă
problemelor.“ (Hutton et al, 2005)
Majoritatea strategiilor bazate pe terapia cognitiv
comportamentală împărtăşesc atât trăsăturile explorării, cât şi pe cele ale încercării de a modifica impactul pattern-urilor cognitive şi comportamentale
asupra simptomelor SCI şi distresului psihosocial.
Terapia cognitiv-comportamentală este cea mai
adecvată în cazul pacienţilor care prezintă – din cauza simptomelor lor – un mare grad de distres, deschişi ideii că factorii psihologici joacă un anume
rol în suferinţa lor şi doritori să participe la această abordare terapeutică. Combinarea terapiei cognitiv-comportamentale cu tratamentul antidepresiv medicamentos poate da cel mai bun răspuns
(Heymann, 2000). Atacarea factorilor psihosociali
este tot mai recunoscută ca parte însemnată a tratării
SCI (Wihlemson, 2000). Deşi necesită resurse şi
investiţii în timp considerabile, terapia cognitivcomportamentală este eficientă în unităţi medicale
de primă intervenţie, meritând a fi mai larg disponibilă.
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Cercetătorii au investigat relaţiile dintre factorii
cognitivi şi tratamentul SCI. S-a observat că tratamentul cognitiv-comportamental are trei obiective
majore:
1. Ajutarea pacienţilor să reconceptualizeze experienţa lor în SCI de la faza în care erau fără speranţă la cea în care ajung să spere şi să fie optimişti.
2. Ajutarea pacienţilor să identifice gândurile,
sentimentele, comportamentul, mediul şi simptomele SCI.
3. Ajutarea pacienţilor să formeze şi să implementeze căi efective pentru tratarea şi ţinerea sub
cotrol a SCI, în vederea sporirii calităţii vieţii.
Utilizarea tratamentelor nemedicamentoase pentru SCI este populară printre pacienţii dezamăgiţi
de lipsa de răspuns la tratamentul standard cu medicamente sau printre cei îngrijoraţi de potenţialele
sale efecte secundare. În baza unor trialuri restrânse,
s-a raportat că hipnoterapia direcţionată pe intestin
este o intervenţie eficientă pentru SCI (Whorwell,
2005). Această abordare implică inducerea unei
stări hipnotice prin utilizarea unei varietăţi de tehnici, incluzând relaxarea progresivă, pentru crearea
de imagini corelate cu controlul simptomelor şi
normalizarea funcţionării intestinului (Whorwell,
2007).
Un articol sistematic recent (Wilson et al, 2006)
a realizat sumarul a 18 trialuri de hipnoterapie
pentru SCI şi a concluzionat că, deşi 10 din experimente au arătat un efect benefic, nu există probe
suficiente pentru a recomanda utilizarea extinsă a
hipnoterapiei. Hipnoterapia direcţionată pe intestin
s-a dovedit eficientă în tratamentul SCI în câteva
trialuri restrânse. Cel mai bine este utilizată probabil
în centre specializate, în cadrul unor programe de
tratament multidisciplinare. Această tehnică este
bine plasată în cadrul actualului model al mecanismului de feedback creier-intestin care susţine
SCI, cu accent pe dezvoltarea unui „locus intern de
control“. Iniţial, după cum impune fiecare caz în
parte, pot fi utilizate sugestii bazate pe îmbunătăţirea încrederii şi a stării generale de bine. În continuare, şedinţele ulterioare se concentrează pe vizualizarea de imagini şi tehnici având ca scop
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normalizarea funcţionării intestinului. De exemplu,
pacienţii îşi aşază mâinile pe abdomen, inducânduşi o stare de căldură şi confort; imaginile sunt utilizate pentru a simboliza intestinul, fiind modificate
corespunzător funcţionării normale (o imagine folosită obişnuit pentru pacienţii având diaree ca
simptom predominant, este una a intestinului ca un
râu care curge rapid, imaginat apoi curgând încet şi
liniştit).
În concluzie, selectarea tratamentului depinde
de aspectul afecţiunii ce urmează să fie abordat în
principal: cel fizic/fiziologic sau cel psihologic. De
exemplu, explorarea posibilelor intoleranţe alimentare sau prescrierea medicamentelor nu au sens
dacă există dovezi clare ce indică factorii psihologici
în susţinerea simptomelor pacientului (Hutton,
2005).
Alegerea tratamentului psihologic va depinde
de fiecare pacient în parte. Îşi pot exprima, de
exemplu, preferinţa pentru hipnoterapie sau terapie
cognitiv-comportamentală, rezultatele acestora depinzând desigur, de motivaţia şi implicarea pacientului. Selectarea medicamentului cel mai adecvat
poate depinde de gama de simptome (de exemplu,
antidepresive triciclice pentru simptom predominant – diaree sau inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei în cazul simptomului predominant – constipaţia), dar complianţa depinde de modul în care
îi este prezentat pacientului tratamentul. Practica
medicală poate împărţi simptomele în sfera fizică şi
cea psihologică, dar această împărţire poate fi inutilă pacientului, care se vede pe sine ca un întreg.
Din acest motiv, pacienţii cu SCI pot fi cel mai
adecvat trataţi în unităţile medicale de primă intervenţie, specialistul fiind implicat doar când există
incertitudinea diagnosticului. Totuşi, nu se poate
contesta că SCI este foarte comun şi că există mulţi
pacienţi care nu sunt ajutaţi, neavând acces la terapeuţi cu abilităţi psihologice adecvate. Asigurarea
tot mai mare de servicii medicale de primă intervenţie pentru pacienţii cu SCI reprezintă o cale de
tratament psihologic eficient şi timpuriu pentru o
suferinţă în cazul căreia se poate realiza o ameliorare reală.
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