
GI STOOL PROFILE
EVALUAREA EXHAUSTIVĂ 
A SĂNĂTĂȚII INTESTINALE 
Un test complet pentru identificarea cauzelor 
celor mai frecvente afecțiuni gastrointestinale.
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GI STOOL PROFILE, dezvoltat de laboratoarele Genova Diagnostics din SUA, este un test 
special conceput pentru evaluarea exhaustivă a sănătății intestinale. Identificarea cauzelor 
pentru simptome asociate unui număr vast de afecțiuni, permite ulterior abordări terapeutice 
personalizate, configurate de către medici specialiști cu experiență, atât pentru simptome și 
afecțiuni gastrointestinale, cât și pentru boli extradigestive.

Starea de sănătate intestinală influențează buna funcționare a întregului organism. 
Dezechilibrele florei intestinale, manifestate prin scăderea populațiilor de bacterii benefice în 
favoarea proliferării celor potențial-patogene și a ciupercilor, permeabilizarea barierei 
intestinale și perturbarea metabolizării corecte a alimentelor pot conduce inclusiv la 
declanșarea sau agravarea unor afecțiuni cronice cu manifestare extradigestivă.

Cu o experiență de peste 30 de ani în dezvoltarea de teste complexe de laborator, Genova 
Diagnostics este un lider pe piața serviciilor medicale din Statele Unite și din întreaga lume. 
Cu un portofoliul bogat de teste nutriționale, gastrointestinale hormonale și genetice, Genova 
Diagnostics contribuie semnificativ la dezvoltarea medicinii personalizate bazate pe teste 
avansate, care valorifică cele mai noi descoperiri științifice și de tehnică medicală.
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degradare a 
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Grăsimi în scaun

* Se stabilește prin raportare la configurația standard obținută în baza studierii populațiilor comensale a unor cohorte 
semnificative de subiecți sănătoși. 
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GI STOOL PROFILE
Un test complet, esențial în managementul sănătății gastrointestinale.
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SINDROMUL DE INTESTIN IRITABIL (SII). Constipația cronică, 
diareea, disconfortul abdominal și balonarea sunt plasate adesea 
sub ceea ce se numește sindrom de intestin iritabil. De multe ori 
însă, cauzele SII nu pot fi relevate prin teste de laborator 
convenționale. Identificarea factorilor declanșatori ai acestor 
simptome prin intermediul testului GI Stool Profile, permite 
medicului să configureze un tratament personalizat pentru 
ameliorarea sau chiar eliminarea simptomelor.

SINDROMUL METABOLIC. Obezitatea, în special cea 
abdominală, este unul dintre primele semne ale instalării unei 
dereglări metabolice. Starea de inflamație, care însoțește prin 
definiție obezitatea, poate fi ori cauza, ori efectul unui dezechilibru 
la nivelul florei intestinale. De aceea, informațiile obținute prin 
analizarea celor mai relevanți biomarkeri pentru diagnosticarea 
disbiozei, sunt esențiale pentru abordarea invidualizată a 
pacienților cu sindrom metabolic.

BOLILE AUTOIMUNE sunt însoțite de o stare de inflamație 
cronică, ca urmare a răspunsului disproporționat al sistemului 
imunitar. Două elemente comune ale bolilor autoimune, indiferent 
de organul care este afectat, sunt sindromul de intestin permeabil 
și disbioza, care întrețin inflamația. Iar în condițiile în care peste 
80% din sistemul imunitar se află în intestin, o evaluare precisă a 
statusului acestuia este oportună în vederea ameliorării 
simptomelor asociate bolilor autoimune.


