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A GROUP OF DISORDERS CLASSIFIED BY GI
SYMPTOMS RELATED TO ANY COMBINATION OF
MOTILITY DISTURBANCES, VISCERAL
HYPERSENSITIVITY , ALTERED MUCOSAL AND
IMMUNE FUNCTION, GUT MICROBIOTA, AND/OR
CENTRAL NERVOUS PROCESSING



- Functional / Λειτουργικός                    Χ
- Discomfort Χ
- Onset / Έναρξη                                         Χ
- Pain/Πόνος    

* τουλάχιστον 1 ημέρα/ βδομάδα για τους τελευταίους 3 μήνες 
* σχετιζόμενος με τις κενώσεις  θετικά η αρνητικά 
* και/ή συνοδευόμενος με αλλαγή  στη σύσταση των κοπράνων 
* και /ή συνοδευόμενος με αλλαγή στη συχνότητα των κενώσεων

- > 25% των κενώσεων των ημερών με παθολογικές κενώσεις
- Rome  III vs IV  : US  11,1% vs 6,1% / Canada  11,7% vs 5,8% / UK  10,6%  vs 5.5% 



 IBS-D    (Diarrhea  predominant)
 IBS-C    (Constipation predominant)
 IBS-M   ( Mixed diarrhea and constipation)
 IBS-U    (Unclassified )  



 Διαγνωστικά κριτήρια ( ιστορικό και κλινική 
εξέταση)

 Περιορισμένος αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων 
 Προσεκτική παρακολούθηση του ασθενή 

(Rome IV , NICE)

ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ- ΑΣΘΕΝΗ  είναι καθοριστική για :
 Σωστή διάγνωση
 Ρεαλιστικές προσδοκίες 
 Αποτελεσματική θεραπεία 



 Ιστορικό 
- φάρμακα
- διατροφικές συνήθειες 
- γυναικολογικό ιστορικό 
- κληρονομικό ιστορικό
- ψυχο-κοινωνικό ιστορικό  

 Κλινική εξέταση 
- ΔΕ 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΗ  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Γ. Α.
 CRP 
 Kαλπροτεκτίνη κοπράνων 
 TSH , T3, T4
 EMA ή TTG  

 ECHO άνω κοιλίας 
 Κα/α- παρασιτολογική 

κοπράνων 
 Γαστροσκόπηση 
 Κολονοσκόπηση
 Έλεγχος δυσαπορρόφηση 

χολικών οξέων 
 Breath test για 

δυσαπορρόφηση 
υδατανθράκων 



 Αλλαγή των κενώσεων (πιο διαρροικές ή συχνότερες για  
> 6 μήνες) 

 Οικογενειακό ιστορικό Ca Π.Ε ή οωθηκών 
 Απώλεια αίματος από το ορθό
 Ψηλαφητή μάζα στο ορθό
 Αναιμία 
 Ανεξήγητη πρόσφατη απώλεια βάρους   
 Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής         



ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ 

 Αλλαγή τρόπου ζωής 
 Άσκηση
 Διατροφικές οδηγίες 
 Δίαιτες (2ης γραμμής 

οδηγίες) 

 ΣΕΕ+διάρροια
 ΣΕΕ +δυσκοιλιότητα
 Κυρίως πόνος 





 Άσκηση (rec:weak/:QOE:very low)
- Εκτίμηση του επιπέδου φυσικής άσκησης του ασθενούς 
- ? Αύξηση της άσκησης με βάση τις προτιμήσεις και τις 
δυνατότητες του ασθενούς 
- μέτρια φυσική άσκηση 30 min/d για τουλάχιστον 5 
ημέρες /βδομάδα



 Υπερευαισθησία και τροφική δυσανεξία (φλεγμονή του 
εντέρου, αύξηση της διαπερατότητας του  επιθηλιακού 
φραγμού και της σπλαχνικής υπερευαισθησίας) 

 Κινητικότητα
 Εντερικό μικροβίωμα
 Διάταση του αυλού ( κατακράτηση υγρών και παραγωγή 

αερίων)

Διατροφή και ΣΕΕ
 90% ασθ.    Μειώνουν σημαντικά την πρόσληψη τροφής 
 80 % ασθ.   Αναφέρουν μεταγευματικά συμπτώματα 
 40 % ασθ.   Ενοχοποιούν συγκεκριμένες τροφές 



 Τρώτε τακτικά γεύματα  αφιερώνοντας  ικανοποιητικό χρόνο γι αυτά
 Πίνετε τουλάχιστον 8 ποτήρια υγρά , κυρίως νερό ή άλλα μη καφεινούχα 

υγρά την ημέρα . Περιορίστε καφέ ή τσάι σε 3 φλυτζάνια/ημέρα 
 Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική βελτίωση, περιορίστε την πρόσληψη 

τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε ίνες μη διαλυτές (δημητριακά 
σιταριού τύπου bran –(rec:strong/QOE: moderate)

 Περιορίστε την πρόσληψη τροφών πλούσιων σε ανθεκτικό άμυλο
 Περιορίστε τα φρούτα σε 3 μερίδες/ημέρα (μερίδα : 80 gr) 
 Περιορίστε το αλκοόλ και τα ανθρακούχα ποτά 
 Στο ΣΕΕ-D αποφύγετε τα υποκατάστατα ζάχαρης (σορβιτόλη) 
 Μετεωρισμός:  η βρώμη μπορεί να βοηθήσει 



 Αλκοόλ
- εκτίμηση της συσχέτισής του με τα συμπτώματα του ασθενούς 
- 1 u/ημέρα (γυναίκες) – 2 u/ημέρα (άντρες) 
- 2 ημέρες /βδομάδα ελεύθερες

 Καφείνη
- εκτίμηση της συσχέτισής του με τα συμπτώματα του ασθενούς 
- 400 mgr /ημέρα
- πηγές καφείνης : καφές, τσάι,ενεργειακά ποτά, μαύρη σοκολάτα



 Πικάντικα τρόφιμα (κόκκινο τσίλι, κόκκινο πιπέρι) - εκτίμηση 
της συσχέτισής του με τα συμπτώματα του ασθενούς 
- περιορισμός και άλλων συναφών στοιχείων (π.χ. στο σκόρδο)

 Λιπαρές τροφές 
- εκτίμηση της συσχέτισής τους με τα συμπτώματα του ασθενούς 
- 30%-35% της συνολικής ενέργειας  ( > 15% )
- <40-50 gr/day

 Κυτταρινούχες τροφές
- σταδιακή αύξηση της ποσότητας έως 20-30 gr/day 
- ΣΕΕ-C , λιναρόσπορος 3 κ.γ. /ημ,  150 ml νερό /κ.γ.  για 3-6 μήνες 



 Γάλα και γαλακτοκομικά προιόντα
- χαμηλής λακτόζης δίαιτα  αν  σαφής κλινική συσχέτιση  μετά  από 
δοκιμή με δίαιτα ελεύθερης λακτόζης 
- ? Δίαιτα ελεύθερης λακτόζης  (? Επάρκεια Ca)

 Υγρά 
1,5-3 lt /ημέρα (35 ml/kgr Σ.Β.)  μη καφεινούχα, μη αλκοολούχα, 
μη ανθρακούχα 



 Κατευθυντήριες οδηγίες Αμερικάνικου Κολλεγίου 
Γαστρεντερολογίας  
(Am J Gastroenterol, June 2018)

 Recommendation Grade. Quality of Evidence 
Grade

 Συνιστάται, προτείνεται, δεν συνιστάται 



Δίαιτες 
 Δίαιτα χαμηλής ή ελεύθερης λακτόζης
 Δίαιτα ελεύθερης γλουτένης 
 Low FODMAP δίαιτα



 Non Celiac  Gluten Sensitivity / Wheat –Sensitive IBS 
 ? Gluten,  ? FODMAPs , ? Amylase trypsin inhibitors, ? Wheat germ 

Agglutinin
 Confocal laser endomicroscopy με τον ασθενή υπό καταστολή  

Δίαιτα ελεύθερης γλουτένης:  Αντιφατική , αμφισβητούμενη , 
? Επιβλαβής

Dietic IBS treatment pathway – 2nd line Assesmment and advice
δοκιμαστικά για 4-6 βδομάδες  στους ασθενείς με :
- σαφή συσχέτιση των συμπτωμάτων με τις τροφές αυτές
- πολλαπλά εξω-εντερικά συμπτωμάτα
- θετικό έλεγχο αντισωμάτων 

The OverlappingArea Non Celiac  Gluten Sensitivity / Wheat –Sensitive IBS :An Update
Nuitriens 2017, Nov 21



 Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες  (σκόρδο, σιτάρι) 
 Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (λαχανικά ) 
 Λακτόζη (γαλακτοκομικά προιόντα )
 Μεγάλη ποσότητα φρουκτόζης (μήλα) 
 Πολυόλες (πυρηνόκαρπα φρούτα)



 Αυξάνουν την ενδοαυλική έκκριση νερού , δρώντας 
ωσμωτικά στο κόλο

 Προκαλούν παραγωγή αερίων ενδοαυλικά , λόγω ζύμωσης 
τους από τα εντερικά βακτήρια

 Μεταβάλλουν την πυκνότητα των ενδοκρινικών κυττάρων 
του εντέρου (επηρεάζοντας  την σπλαχνική ευαισθησία, την 
κινητικότητα και την εντερική έκκριση) 



 Χορηγείται από διαιτολόγο 
 Για σύντομο χρονικό διάστημα (3-4 βδομάδες ) 
 2/3 των ασθενών βελτιώνονται 
 Αφορά κυρίως ασθενείς με κοιλιακό πόνο, μετεωρισμό, διάρροιες 
 Θεωρείται εύκολη η συμμόρφωση όταν χορηγείται από διαιτολόγο 
 Πολλοί ασθενείς βελτιώνονται την 1η-2η βδομάδα , ενώ κάποιοι 

χρειάζονται 3-4 βδομάδες για να ανταποκριθούν 
 Επί βελτίωσης των συμπτωμάτων , σταδιακή επανεισαγωγή 

τροφών (1 ομάδα τροφών / βδομάδα) 
 Επί μη βελτίωσης συμπτωμάτων , διακοπή 
 Προσοχή όμως 

- σημαντική μείωση της πρόσληψης Fe, Ca τις πρώτες 4 βδομάδες 
- σημαντική αλλαγή του μικροβιώματος μετά 4 δβομάδες



 Σταθερή  αποτελεσματικότητα και μετά την επανεισαγωγή 
τροφών 

 Παρόμοια αποτελεσματικότητα με άλλες μεθόδους (π.χ. 
υπνοθεραπεία)

 Μη γνωστοί παράγοντες πρόβλεψης της καλής 
ανταπόκρισης

 ? Low FODMAP δίαιτα vs κλασσικής δίαιτας ΣΕΕ
 ? Πρώτης γραμμής θεραπεία για ΣΕΕ

J Gastroenterol. Hepatol. 2017. The evidence base for efficacy of the low 
FODMAP diet in IBS: is it ready for prime time as a first-line therapy?



 Επί αποτυχίας της μη φαρμακευτικής αγωγής 
 Με στόχο το βασικότερο σύμπτωμα του ασθενούς 
 Έναρξη με ένα φάρμακο και σταδιακή τροποποίηση της 

δόσης 

Η ανταπόκριση του ασθενούς σχετίζεται 
 Τη σχέση του με τον θεράποντα ιατρό 
 Τις προσδοκίες του 

Δεν υπάρχει ιδανικός αλγόριθμος θεραπείας ΣΕΕ





 Type of medication Drugs
 Laxatives(IBS-C, IBS-M)

-bulk-forming laxatives: soluble fiber : psyllium (up to 30 gr/d in 
divided doses) 
- stool softeners 
- osmotic  : PEG 
- διεγείροντα την εντερική κινητικότητα 

 (Highly selective 5-HT4 agonist : prucalopride)
 Type 2 chloride channel activator : lubiprostone
 Guanylate cyclase –C agoniste :linaclotide



 έναρξη με 2 δόσεις/ημέρα και σταδιακή αύξηση μετά από 7-10 ημέρες
μέχρι 30 gr /d (εξατομίκευση της δόσης)

 Υπομονετική αναμονή αποτελεσματικότητας 
 Συνέπεια στην λήψη της αγωγής 
 Υπομονή σε πιθανή εμφάνιση μετεωρισμού



 Για βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη χρήση 
 Για χρήση συστηματική ή κατά περίπτωση 
 Μη  επιβλαβείς επιπτώσεις στο εντερικό νευρικό σύστημα 
 Μη ανάπτυξη αντοχής σε χρόνια αγωγή

 Βισακοδύλη , πικοθειικό Na: εκκριτική και αντιαπορροφητική δράση 
 Υπόθετα γλυκερίνης: 30 min μετά το πρωινό
 Πικοθειικό Na: βελτίωση συχνότητας και σύστασης κοπράνων καθώς 

και λοιπά συμπτώματα και ποιότητα ζωής 



 δικυκλικό λιπαρό οξύ που ενεργοποιεί τους τύπου-2 διαύλους χλωρίου 
των εντερικών επιθηλιακών κυττάτων και αυξάνει την εντερική έκκριση  
πλούσια  σε χλώριο, Να και νερό με αποτέλεσμα   να βελτιώνει την 
κινητικότητα  του εντέρου

 Έγκριση:    2006 Χ.Ι.Δ.
 2008 Γυναίκες με Σ.Ε.Ε. + δυσκοιλιότητα 
 2012 Δυσκοιλιότητα λόγω οπιοειδών 
 Δοσολογία:   24 mcg x 2 για  Χ.Ι.Δ.
 8 mcg x 2 για Σ.Ε.Ε. με  δυσκοιλιότητα 
 Παρενέργειες: ναυτία 15%, κεφαλαλγία, διάρροια (11%, κοιλιακός 

πόνος και μετεωρισμός  (5,8%)
 Υψηλό κόστος
 Δράση: Σε 24-48 ώρες
 Διάθεση : U.S. , Ιαπωνία, Ελβετία, Βρετανία 



 μειώνει την δραστηριότητα των αισθητικών εντερικών νευρώνων, αυξάνει 
την δραστηριότητα των κινητικών εντερικών νευρώνων,  αυξάνει την 
έκκριση σε ιόντα και νερό  εντός του αυλού 

 απορροφάται ελάχιστα , έχει τοπική δράση
 Βελτιώνει τη συχνότητα των κενώσεων και μειώνει το κοιλιακό άλγος  και 

το μετεωρισμό
 έρευνα:   U.S. 102 κέντρα 26 βδομ. 
 Ευρώπη: Rao 12 βδομ.
 ένδειξη: 2002 FDA          Χ.Ι.Δ. – Σ.Ε.Ε. με δυσκοιλιότητα
 2013 Ευρώπη IBS + constipation
 δοσολογία : 290  mcgX1 για ΣΕΕ με δυσκοιλιότητα
 145 mcgX1 για χρόνια ιδιοπαθή δυσκοιλιότητα
 χορήγηση: 1 tabl τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το πρώτο γεύμα της ημέρας 
 παρενέργειες: Διάρροια 
 Διάθεση : U.S. , Γερμανία, Βρετανία , Nordic countries



 επιλεκτικός και υψηλής συγγένειας  αγωνιστής του υποδοχέα της 
σεροτονίνης (5-ΗΤ4)

 8 εργασίες-2639 p (Camillery 2008-620 p/**Tack 2009-713 
p/Quigley -641 p/ Asian pacific region 2012)  

 85% γυναίκες -12 βδομ
 Eur. Medιcines Agency : 2009
 ένδειξη: γυναίκες με σοβαρή χρόνια δυσκοιλιότητα μετά από αποτυχία 

των άλλων καθαρτικών 
 δοσολογία: 2 mgr X1 / 1 mgr X1 
 παρενέργειες : πονοκέφαλος, ναυτία,διάρροια
 * δεν έχει παρενέργειες από το καρδιαγγειακό σύστημα 
 Μελετη με δυσκοιλιοτητα αλλά όχι μελέτη με ΣΕΕ-δ


 Therap. Adv. Gastroenterol 2012 Jan
 Prucalopride: safety, efficacy and potential applications.
 Quigley EM1.


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quigley%20EM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22282705


 Μονοθεραπεία 
 Κλασσικά  υπακτικά 

- φυτικές ίνες 
- διεγείροντα την κινητικότητα (? Πόνος)
- ωσμωτικώς δρώντα- PEG (? Μετεωρισμός)

 Νεώτερα φάρμακα : λινακλοτίδη κυρίως   
 ?  συνδυασμός παλαιών ή /και νεώτερων σκευασμάτων

 Gabrio Bassotti and Corrado Blandizzi . World J Gastrointest Pharmacol Ther. 
May 6, 2014; 5(2): 77–85. 

 Published online May 6, 2014. 



Peripheral opiod agonist: loperamide 2-4 mg/d up to 
16 mgr/d
(recommendation as first line- against-very low)

 Το πιο ευρέως διαδεδομένο 
 Μειώνει τη συχνότητα των κενώσεων και τον τεινεσμό 
 Βελτιώνει την σύσταση των κοπράνων 
 Μειώνει τους βορβορυγμούς
 Βελτιώνει την γενική κατάσταση των ασθενών με ΣΕΕ-Δ και ΣΕΕ-Μ
 Έχει χαμηλό κόστος 
 Είναι ευρέως (εύκολα) διαθέσιμο 
 Έχει ελάχιστες παρενέργεις 

 ΌΜΩΣ δεν βελτιώνει τον πόνο , τον μετεωρισμό, την κοιλιακή δυσφορία 
 30 min πριν τα γευματα, περιστασιακά ή χρονίως 



Δεσμευτικά των χολικών οξέων (low) 

 Cholestyramine (9 gr X2 ή Χ3 )
 Colestipol (2 gr qd-bid)
 Colesevelam (625 mg qd-bid)

 1/3  των ασθενών  ΣΕΕ-Δ  evidence of Bile acid diarrea
 Βελτίωση της συχνότητας των κοπράνων ,της σύστασης  , 

του IBS-SSS μετα από αγωγή 8 βδομάδων (μικρές πιλοτικές 
μελέτες)

 Έναρξη με μικρές δόσεις και σταδιακή αύξηση  (αποφυγή 
δυσκοιλιότητας)



Aντιβιοτικά : Ριφαξιμίνη (νεομυκίνη, νορφλοξασίνη)
(rec: weak/ QOE:moderate)

 Πολλαπλή δράση στο έντερο ( διαπερατοτητα, εναρμονιζει το μικροβίωμα, 
μειωνει το bacterial load , changes in bacterial composition )

 ΣΕΕ-Δ , ΣΕΕ χωρίς δυσκοιλιότητα -7 μελέτες, 2845 α,
(lact in(-), bact overgrowth (-) με breath test )

 550 mgr X3 για 15 ημέρες 
 Επαναληπτικό σχήμα 
 Βελτιώνει συνολικά τον ασθενή, το μετεωρισμό ,? τη συχνότητα 

των κενώσεων (για 4 βδομάδες , αλλά και μεχρι 10 βδομ)

 Ήπιες  παρενέργειες ( ναυτία ) 



mixed μ-receptor agonist/δ-opioid receptor antagonist :
Ελουξαδολίνη (rec:weak/QOE:moderate)

 2 μελέτες , 2.400 ασθ., 75 mgr x2-100 mgr x2, 26-52 βδομ.
 Βελτιώνει το κοιλιακό άλγος  και τη σύσταση των κοπράνων ( > 30% 

των ασθενών , >50 % των ημερών ) 
 Λαμβάνεται με τροφή 100 mgr X2 (ή 75 mgr X2)
 Συχνές παρενέργειες : ναυτία (8,1% vs 5,1%) , δυσκοιλιότητα (8,6% vs 

2,5%) 
 Σοβαρές παρενέργειες : παγκρεατίτιδα  (0,3%) 
 Αντενδείξεις: ιστορικό παγκρεατίτιδας, απόφραξης Χ.Π., σοβαρής 

ηπατοπάθειας, χολοκυστεκτομής ή καθημερινής κατανάλωσης αλκοολ     
> 3u/d                    

New England Journal of Medicine 374(3):242-253 · January 2016

https://www.researchgate.net/journal/1533-4406_New_England_Journal_of_Medicine


Η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Οργανισμού 
έκρινε ότι τα οφέλη του Truberzi είναι μέτρια, όμως υπάρχει ανικανοποίητη 
ανάγκη θεραπειών για το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με διάρροια. Οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες περιορίζονταν κυρίως στο πεπτικό σύστημα και ήταν 
κατά κύριο λόγο ήπιες. Ως εκ τούτου, η επιτροπή έκρινε ότι τα οφέλη του 
Truberzi υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε 
την έγκριση της χρήσης του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ.

Εuropean Medicines Agency (Science Medicines Health)
Ευρωπαική Δημόσια έκθεση Αξιολόγησης ) 



Ανταγωνιστές των υποδοχέων 5-ΗΤ3 (rec:weak/QOE:moderate)

 Alosetron (USA: γυναίκες με ΣΕΕ-διάρροια)
 Ramosetron ( Ιαπωνία : ασθενείς με ΣΕΕ-διάρροια)
 Ondasetron



 Σχέση εντέρου-προβιοτικών 
Μικροβίωμα, κινητικότητα, σπλαχνική ευαισθησία, εντερικός φραγμός,   
ανοσολογική αντίδραση , φλεγμονή,  μεταβολισμός  χολικών αλάτων, 

 Μελέτες
διάρκεια της θεραπείας, κατηγορίες  των ασθενών, το προβιοτικό (είδος, δόση, 
διάρκεια αγωγής), αποτέλεσμα

 Συστάσεις:
- ενημέρωση του ασθενούς 
- ένα προβιοτικό και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του 
- τουλάχιστον για 4 βδομάδες στην συνιστώμενη δόση 
- συνέχιση της αγωγής ? διάστημα (? 8 ? 12 βδομαδ ? 



 2007-
 ΣΕΕ (μειωμένη συγκέντρωση bifidobacterium )
 Βελτιώνουν :Συνολική εικόνα, μετεωρισμό , 

σύσταση κοπράνων 
 Μικρός αριθμός μελετών (IBS-D, IBS-C, IBS-M)

 ? Είδος,  ? Δόση , ? Διάρκεια 



 Σπασμολυτικά (rec:weak/:ΟΕQ:very low)
- dicycylomine (10-20 mgr /d)        
- otilonium ( 40-80-mgr X2 ή Χ3) doralin , otilax
- mebeverine (135 mgr X3)             duspatalin
- pinaverium dicetel

 Μινθέλαιο (rec:weak/QOE:low)
 Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (IBS-D) (rec:strong/QOE:high)

- amitriptyline (10-50 mg/d)           saroten, stelminal (αντιχολινεργικο)
- desipramine

 Selective serotonin reuptake inhibitors(IBS-c)  (rec :weak/QOE:low)
- paroxetine (10-40 mgr /d) seroxat
- sertraline 925-100 mgr/d)            zoloft
- sitaloprame seropram



 ? Συνυπάρχουσα κατάθλιψη ή άλλη διαταραχή 
 ? Συμπεριφορικοί παράγοντες (καλή σχέση με τον 

θεράποντα , ασφάλεια με τη θεραπεία, αίσθηση ελέγχου 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας …) ως προγνωστικοί 
παράγοντες 

 ? Χρόνια χρήση σε μη  ψυχιατρική ένδειξη  





ΣΕΕ:
 συχνό πρόβλημα με επιπτώσεις τόσο στη ποιότητα ζωής των 

ασθενών όσο και στα οικονομικά του συστήματος υγείας 
 Rome IV criteria : πρόοδος στην κατανόηση της νόσου  και στην 

αναγνώριση των ασθενών (υπο-ομάδες ΣΕΕ)
 Μη φαρμακευτική προσέγγιση: πρόοδος

- Δίαιτες 
- Διαιτολόγοι 

 Φαρμακευτική προσέγγιση : πρόοδος
φάρμακα (ποικιλία δοκιμασμένων σκευασμάτων, καλύτερη γνώση της   
δράσης τους και των παρενεργειών τους, νεώτερα φάρμακα με 
αποτελεσματικότητα τόσο στο πόνο όσο και στις κενώσεις)



Αναζητάμε φάρμακα που θα αλλάξουν τη φυσική ιστορία   
Δεν υπάρχει ακόμη  ιδανικός αλγόριθμος θεραπείας ΣΕΕ

1. Διάγνωση 
 Διαγνωστικά κριτήρια ( ιστορικό και κλινική εξέταση)
 Περιορισμένος αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων 
 Προσεκτική παρακολούθηση του ασθενή 

2. Σχέση ιατρού-ασθενή  :
 Σωστή διάγνωση
 Ρεαλιστικές προσδοκίες 
 Αποτελεσματική θεραπεία
3. Θεραπεία 
 Αναγνώριση της υπο-ομάδας και στόχευση στο προεξάρχον σύμπτωμα
 Αρχικά  Μη φαρμακευτική 
 Προσθήκη φαρμάκων 
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