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«ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Ή ΑΛΛΙΩΣ… ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ» 

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (Ε.Ε)  αποτελεί μια εξαιρετικά συχνή πάθηση, η οποία επηρεάζει 

αρκετά τη ποιότητα ζωής και συνδέεται με την απουσία οργανικής αιτίας.  

    Η συγκεκριμένη πάθηση ορίζεται με λειτουργικές διαταραχές του παχέος εντέρου. 
Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται κοιλιακό άλγος ή δυσφορία που συνδέεται με διαταραχή των 
κενώσεων αλλά και των συνηθειών του εντέρου. 
Άλλα συνοδά συμπτώματα είναι ο μετεωρισμός, το αίσθημα ατελούς κένωσης, τα αέρια και η 
βλέννα. Η ανακούφιση των προαναφερθέντων συμπτωμάτων επέρχεται με την κένωση ή 
μέσω αερίων. 
   Η αιτιολογία- παθοφυσιολογία του Ε.Ε στηρίζεται κυρίως σε ψυχολογικούς παράγοντες 
(stress) αλλά δε πρέπει να υποτιμάται και η αλληλεπίδραση των φλεγμονών από μικρόβια,  
της σπλαχνικής υπερευαισθησίας και της διατροφικής δυσανεξίας. 
   Η θεραπεία υποστηρίζεται από διατροφικές παρεμβάσεις, φυσική δραστηριότητα και από 
την λήψη φαρμάκων( ήπια καθαρκτικά, προ βιοτικά, σπασμολυτικά, αντιδιαροϊκά και 
αντικαταθλιπτικά) 
 
Συγκεκριμένα, οι διατροφικές παρεμβάσεις που προτείνονται είναι οι ακόλουθες: 

 Περιορισμός της λακτόζης : γάλα, γιαούρτι και παγωτά από γάλα. Εξαίρεση 
αποτελούν τα παραδοσιακά γιαούρτια. 

 Περιορισμός σε τροφές που παράγουν αέρια : φασόλια, κρεμμύδια σέλινο, καρότα, 
σταφίδες, μπανάνες, βερίκοκα, δαμάσκηνα, λαχανάκια Βρυξελλών, φύτρο σιταριού, 
κουλούρια, αλκοόλ και καφεΐνη. 

 Περιορισμός σε πολυόλες : μήλα, αχλάδια, βερίκοκα,  κεράσια, νεκταρίνια,  ροδάκινα, 
δαμάσκηνα, καρπούζι, μανιτάρια, κουνουπίδι, τεχνητά γλυκαντικά τσίχλες και 
ζαχαρώδη. 

 Ο περιορισμός της γλουτένης δεν έχει τεκμηριωθεί και η εφαρμογή του μπορεί να 
καταστρέψει τη ποιότητα ζωής. 

 Τέλος  προτείνεται η αύξηση των φυτικών ινών ιδίως στις δυσκοιλιότητες. 

Εναλλακτικές θεραπείες μπορεί να θεωρηθούν ο βελονισμός, η ομοιοπαθητική και   η ψυχοθεραπεία.  

Τέλος ,είναι καλό να αποσαφηνιστεί ότι το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου δε παραπέμπει σε κάποια 
κακοήθεια και δε χρειάζεται υπέρμετρη ανησυχία. Το μόνο που χρειάζεται είναι συμμόρφωση στους 
περιορισμούς  χωρίς υπερβολές και κατανόηση από το περιβάλλον. 
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