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 Περίπου το 40% των ΙΦΝΕ ασθενών υποφέρουν από συμπτώματα ΣΕΕ

 Ασθενείς σε ύφεση: OR 4.39 (95% CI 2.24-8.61). 

 Οι ασθενείς με ενεργό νόσο 44% vs ύφεση 35% (OR 3.89; 95% CI 2.71-

5.59).

 Νόσος Crohn (CD) > ελκώδη κολίτιδα (UC) (46 vs. 36%, OR 1.62; 95% CI 

1.21-2.18).                                                                  
Halpin SJ et al, Am J Gastroenterol 2012



 Συμπτώματα ΣΕΕ κυρίως στην εντόπιση στον ειλεό σε σχέση με αυτούς χωρίς 
συμπτώματα (55 vs. 24%; P=0.03). 

 Συνήθως διαρροϊκού τύπου ή μικτού τύπου ΣΕΕ (64 και 27% αντίστοιχα).

Hoekman DR et al,  Eur J Gastroenterol Hepatol. 2017 

 Αρνητικά αποτελέσματα στην ψυχική υγεία και στη ποιότητα της ζωής στον ίδιο 
βαθμό με την ενεργό νόσο. 

Gracie DJ et al, Clin Gastroenterol Hepatol. 2017 

Simrén M et al, Am J Gastroenterol 2002



Η ΔΙΑΙΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ FODMAP (LFD) ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΣΕΕ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟ. 

E. ALTOBELLI ET AL, NUTRIENTS 2017



• Fermentable 
• Oligosaccharides - FOS, GOS, fructans, raffinose, inulin 
• Disaccharides - lactose (galactose-glucose) - sucrose (glucose-
fructose) 
• Monosaccharides - fructose
• AND 
• Polyhydric alcohols - sorbitol, mannitol, sylitol, maltitol







S. Eswaran et al, Current Opinion in Pharmacology, 2017







 Προοπτική μελέτη 127 ατόμων: 56 με IBS, 30 με IBD και 41 με Celiac D. 

▪ IBS-SSS βελτίωση κοιλιακών συμπτωμάτων μετά από 1 και 3 μήνες δίαιτας στο

σύνολο των ατόμων.

▪ Αναλύοντας το ερωτηματολόγιο SF-36 δεν φάνηκε καμία διαφορά μεταξύ των

ομάδων ως προς την απάντηση στη δίαιτα (p = ns), ενώ παρατηρήθηκε κλινική

βελτίωση στα περισσότερα πεδία του ερωτηματολογίου.

Testa A et al, Dig Dis. 2018



Yong-le Zhan et al, Clinical Nutrition, 2018







MH Elhusseiny et al, JGH Open, 2018



 Σε δοκιμασία πρόκλησης οι φρουκτάνες, σε σχέση με τους GOS ή τη σορβιτόλη,

επιδείνωσαν λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές.

 Μεγαλύτερη αίσθηση πόνου [1.1 vs 0.5, p = 0.004], μετεωρισμού [1.3 vs 0.6, p

= 0.002], κοιλιακής δυσφορίας[1.5 vs 0.7, p = 0.004] και έπειξης για αφόδευση

[0.9 vs 0.4, p = 0.014] στην πρόκληση με φρουκτάνες σε σχέση με τη γλυκόζη.

Cox SR et al, J Crohns Colitis. 2017



Lee et al, Gastroenterology 2015



Maria Laura Santoru et al, Sci Rep. 2017



 Η χαμηλή σε FODMAP δίαιτα φαίνεται να προκαλεί μεταβολή στο 
μικροβίωμα

 Μείωση του αριθμού των Bifidobacteria
H.M. Staudacher et al, Nutr. 2012

 Μείωση του συνόλου των βακτηρίων
E.P. Halmos et al, Gut 2015

 Αύξηση των Ruminococcacae
Μ. Rajilić-Stojanović et al, Am. J. Gastroenterol. 2015

 Μείωση των επιπέδων  του Faecalibacterium prausnitzii και του συνόλου 
των SCFAs/n-βουτυρικού οξέος. 

T.N Hustoft et al, Neurogastroenterol. Motil. 2016



 Υπολογίζεται πως το 65–75% των ασθενών με νόσο Crohn’s και το 18–62% με

ελκώδη κολίτιδα παρουσιάζουν υποθρεψία.
F. Scaldaferri et al, Gastroenterol Res Pract. 2017



F. Scaldaferri et al, Gastroenterol Res Pract. 2017



 Δεν υπάρχουν μελέτες για μακροπρόθεσμες συνέπειες της δίαιτας χαμηλής σε 

FODMAP.

 Έμμεσα συμπεράσματα από άλλες δίαιτες αποκλεισμού.

 Δίαιτα ελεύθερης γλουτένης: κίνδυνος μειωμένης πρόσληψης φυτικών ινών, 

Ca, Fe, Zn, φυλλικού οξέος και άλλων βιταμινών του συμπλέγματος-Β.
 Αναμενόμενη η ↓ πρόσληψης φυτικών ινών, λόγω ↓ κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και οσπρίων.

 Πιθανή ↓ πρόσληψη του ασβεστίου και ένδεια βιταμίνης D, λόγω ↓ κατανάλωσης γαλακτοκομικιών.

 Πιθανή η ↓ πρόσληψης αντιοξειδωτικών, όπως τα φλαβονοειδή, καροτενοειδή και βιταμίνης C που περιέχονται σε

ορισμένα πλούσια σε FODMAP λαχανικά (π.χ. κρεμμύδι, σκόρδο, κουνουπίδι) ή φαινολικού οξέος (σιτάρι) και

ανθοκυανινών σε φρούτα και μούρα.

Giulia Catassi et al, Nutrients 2017



 Η χαμηλής περιεκτικότητας σε FODMAP δίαιτα φαίνεται πως βελτιώνει
τα λειτουργικά ενοχλήματα σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.

 Ανάγκη για μεγαλύτερες και καλύτερα δομημένες μελέτες.
 Ανάγκη σύγκρισης με άλλες διαιτητικές προσεγγίσεις.
 Περαιτέρω έρευνα για τα ενδεχόμενα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

στο θρεπτικό status.
 Περαιτέρω έρευνα για πιθανές μεταβολές του εντερικού

μικροβιώματος.
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