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Εισαγωγή 
Το σύνδρομο βραχέος εντέρου προκύπτει μετά από 

εκτεταμένη χειρουργική εκτομή λεπτού εντέρου . Στους 
ενήλικες είναι συνήθως το αποτέλεσμα επεμβάσεων, λό-
γω φλεγμονωδών νόσων του εντέρου ή αποφράξεων και 
συμφύσεων του μεσεντερίου . Άλλα αίτια περιλαμβάνουν 
στενώσεις, τραύμα, εκτομή νεοπλασμάτων, συρίγγια και 
σκληρόδερμα1 . Ως σύνδρομο, που χαρακτηρίζεται από 
απώλεια βάρους, διάρροια και δυσαπορρόφηση, λαμβάνει 
χώρα συνήθως όταν απομένουν λιγότερο από 200 cm 
λεπτού εντέρου μετά την εκτομή (το λεπτό έντερο έχει 
συνήθως μήκος 3-8 m και το κόλον περίπου 1,5 m)1-3 . Στην 
κλινική πράξη, μερικοί ασθενείς υπόκεινται σε αφαίρεση 
του ειλεού και μερική εκτομή νήστιδος, με δημιουργία 
νηστιδοκολικής αναστόμωσης, αν και κάποιες φόρες δια-
τηρείται η ειλεοκολική βαλβίδα2 . Άλλοι ασθενείς υπόκεινται 
σε εκτομή του κόλου, του ειλεού και μέρους της νήστιδας, 
οπότε δημιουργείται νηστιδοστομία2 .

Οι παθοφυσιολογικές επιπτώσεις μετεγχειρητικά εξαρτώ-
νται από το μήκος και την εστία του εκτομηθέντος εντέρου, 
καθώς και από την προσαρμογή του εναπομείναντος εντέ-
ρου . Η απώλεια του δωδεκαδάκτυλου ή του τελικού ειλεού 
δυσχεραίνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών 
πολύ περισσότερο από άλλα σημεία του εντέρου (π .χ . 
νήστιδα)2 . Η δυσαπορρόφηση του λίπους είναι συνήθως 
σοβαρή, δεν αναπληρώνεται από μηχανισμούς του κόλου 
και σχετίζεται με ανεπάρκεια λιποδιαλυτών βιταμινών A, D, 
E και K1,2,4 . Η ανεπάρκεια των υδατοδιαλυτών βιταμινών Β
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 και C είναι συγκριτικά σπάνια1,4 . Αντίθετα, παρατηρείται 

υπεροξαλουρία με αυξημένο κίνδυνο νεφρολιθίασης στο 
60% των ασθενών1,4 . Εκτεταμένες εκτομές εγγύς λεπτού 
εντέρου προκαλούν ανεπάρκειες ασβεστίου, μαγνησίου, 
σιδήρου και φυλλικού οξέος4 . Η απώλεια του ειλεού 
οδηγεί σε ανεπάρκεια βιταμίνης Β
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 και διάχυση των μη 

απορροφημένων χολικών οξέων στο κόλον5 . Επιπλέον, 
οι ασθενείς αυτοί διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για σχη-
ματισμό χολόλιθων5 . 

Στα πλαίσια της μετεγχειρητικής προσαρμογής του εναπο-
μείναντος εντέρου, πέραν της διατροφικής διαχείρισης και 
φροντίδας του ασθενούς, υποστηρίζεται ότι η προσθήκη 
τροφικών παραγόντων (trophic factors), όπως π .χ . γλου-
ταμίνη και η αυξητική ορμόνη, στην εντερική φόρμουλα 
μπορεί να βοηθήσει την προσαρμογή και να μειώσει ή να 
ελαχιστοποιήσει τις ανάγκες για παρεντερική διατροφή, 
βελτιώνοντας την διατροφική κατάσταση6 . Βέβαια, η συν-
δυαστική αυτή θεραπεία δεν στερείται επιπλοκών .

Σκοπός της παρούσας δημοσίευσης είναι η ανασκόπηση 
των κλινικών ερευνών, με χρήση ανάλογων τροφικών 
παραγόντων, που διεξήχθησαν σε ενήλικες ασθενείς με 
σύνδρομο βραχέος εντέρου . Επιπρόσθετα παρατίθεται 
σε αδρές γραμμές η διατροφική προσέγγιση ανάλογων 
περιστατικών .

Διατροφική αντιμετώπιση
Οι κύριοι θεραπευτικοί στόχοι σε ασθενείς με σύνδρομο 

βραχέος εντέρου είναι η επαρκής παροχή θρεπτικών συ-
στατικών, νερού και ηλεκτρολυτών, βιταμινών και ιχνοστοι-
χείων, καθώς και η αποφυγή οξεοβασικής ανισορροπίας2-4 . 

Η μετεγχειρητική προσαρμογή του εντέρου διακρίνεται 
σε 3 φάσεις1,4:
I .  την οξεία φάση (ξεκινά αμέσως μετά την επέμβαση, 

διαρκεί λιγότερο από 4 μέρες),
II .  τη φάση προσαρμογής (διαρκεί 1-2 χρόνια, ενώ η προ-

σαρμογή του εντέρου επιτυγχάνεται με βαθμιαία αύξηση 
της έκθεσης του εντέρου σε διατροφικά συστατικά),

III .  τη φάση συντήρησης .

Οξεία φάση
Το κυριότερο πρόβλημα στην οξεία φάση είναι η μαζική 

διάρροια, που δεν οφείλεται μόνο σε ανεπαρκή απορρόφη-
ση θρεπτικών συστατικών, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν 
επίσης και άλλους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, όπως 
η υπερέκκριση γαστρικού υγρού, η δυσαπορρόφηση χολι-
κών οξέων και η απώλεια του «ειλεακού φραγμού»4,7 . Τις 
δυο πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες ο ασθενής λαμβάνει 
διαλύματα Ringer, γλυκόζης και αμινοξέων με υποκατά-
σταση υδατοδιαλυτών βιταμινών και ιχνοστοιχείων4 . Από 
τη 2η με 3η μέρα μπορεί να χορηγηθεί ολική παρεντερική 
διατροφή4 . 

Η μέση θερμιδική σύσταση είναι 32 kcal/kg/d, εκ των 
οποίων 20-30% kcal γαλάκτωμα λίπους, 1-1,5 gr/kg/d 
πρωτεΐνης και οι υπόλοιπες θερμίδες από υδατάνθρακες8 . 
Κατά την οξεία φάση, οι ασθενείς λαμβάνουν και αναστολείς 
έκκρισης γαστρικού οξέος1 . 

Φάση αποκατάστασης
Κατά την φάση της αποκατάστασης, οι πρώτες προ-

σπάθειες έναρξης εντερικής ή από του στόματος σίτισης 
μπορούν να λάβουν χώρα την 4η-5η μετεγχειρητική ημέρα . 
Η από του στόματος πρόσληψη θα πρέπει να αυξάνεται 
βαθμιαία (30-40 kcal/kg ιδανικού βάρους) από τσάι, υδα-
τανθρακούχα διαλύματα, μέσης αλύσου τριγλυκερίδια 
(MCT) και αμινοξέα4 . Συστήνεται η λήψη μικρών και συχνών 
γευμάτων σε στερεή μορφή και ισοωσμωτικών διαλυμάτων 
γλυκόζης - άλατος4 .

Αν η από του στόματος σίτιση δεν επαρκεί προς διασφάλι-
ση επαρκούς ενεργειακής πρόσληψης, μπορεί να χορηγηθεί 
και συνεχής εντερική σίτιση στη φάση αποκατάστασης . Αν 
είναι η μοναδική πηγή ενέργειας - και δεν συνδυαστεί με 
παρεντερική σίτιση - θα πρέπει να δοθούν 45-60 kcal/kg/d 
για να επιτευχθεί πρόσληψη της τάξης των 30-40 kcal/kg/d 
(λαμβάνοντας υπόψιν ρυθμό δυσαπορρόφησης 30%)4 . 

Σε ύστερη φάση αποκατάστασης, συστήνεται η χορήγηση 
κυρίως μακράς αλύσου τριγλυκεριδίων (LCT), ελεύθερων 

γλουταμίνη, αυξητική ορμόνη και διατροφή 
σε ενήλικες με σύνδρομο βραχέος εντέρου:

ανασκόπηση βιβλιογραφίας

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΜΙΛΕΣΗΣ

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος MSc Εφαρμοσμένης  

Διαιτολογίας - Διατροφής, Τμήμα Κλινικής Διατροφής  

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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σύνθετους υδατάνθρακες. Τα αποτελέσματα των ερευνών είναι διφορούμενα, οφειλόμενα αφενός στην ετερογένεια των 

μελετών, αφετέρου δε στον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της απορροφητικότητας του λεπτού εντέρου στον άνθρωπο. 

Σκοπός της παρούσας δημοσίευσης είναι η ανασκόπηση των κλινικών ερευνών σε ενήλικες με σύνδρομο βραχέος εντέρου 
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λιπαρών οξέων (FFA), σακχαρόζης, μαλτόζης, γλουταμίνης, 
πηκτίνης, καθώς και η αναπλήρωση βιταμινών και μετάλ-
λων (ειδικά του ασβεστίου)1,4 . Η χορήγηση διττανθρακικών 
τους πρώτους μήνες, λόγω επιρρέπειας σε μεταβολική 
οξέωση, και MCT (σε μικρές ποσότητες, σε ασθενείς με 
κόλον) μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική1,4 .

Η χορήγηση παγκρεατικών ενζύμων μαζί με τα γεύματα 
μπορεί να αναπληρώσει τον διαταραγμένο συντονισμό 
διέλευσης των θρεπτικών συστατικών από τον εντερικό 
σωλήνα και της έκκρισης των παγκρεατικών ενζύμων και 
έτσι να βελτιώσει την πέψη9 . Σε περιπτώσεις νεφρολιθία-
σης και χολολιθίασης, μετά από εκτεταμένη εντερεκτομή, 
η χολεστυραμίνη είναι αποτελεσματική στην μείωση της 
χολερινεργικής διάρροιας, μέσω της δέσμευσης των 
οξαλικών αλάτων . Από την άλλη πλευρά όμως, η ανα-
πλήρωση των χολικών οξέων σε μεμονωμένους ασθενείς 
φαίνεται να αυξάνει την απορρόφηση ύδατος και θρεπτικών 
συστατικών10 .

Φάση συντήρησης
Σε σταθερούς ασθενείς, η από του στόματος σίτιση πε-

ριλαμβάνει πολλά μικρά γεύματα, μικρές ποσότητες MCT 
σε ασθενείς με κόλον και λήψη υγρών με τα γεύματα . 
Συστήνεται αναπλήρωση βιταμινών Α, Β
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, C, D, E, K και 

των μετάλλων σεληνίου, ψευδαργύρου και ασβεστίου 
(ειδικά του Ca για αποφυγή της αυξημένης απορρόφη-
σης οξαλικού οξέος, που οδηγεί σε νεφρολιθίαση)2,4 . Αν 
έχει γίνει εκτομή του άπω λεπτού εντέρου, θα πρέπει να 
αποφεύγονται τρόφιμα πλούσια σε οξαλοξικό οξύ (τσάι, 
σοκολάτα, σπανάκι κτλ .) 2,4 .

Σε άτομα με ακέραιο κόλον συστήνεται δίαιτα πλούσια 
σε λίπος, παρότι μπορεί να επιδεινωθεί η στεατόρροια . 
Επιπλέον, αν δεν έχει απομείνει ο άπω ειλεός, η αναπλή-
ρωση της βιταμίνης Β
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 θα πρέπει να γίνει παρεντερικά2,4 . 

Ασθενείς χωρίς κόλον (πίνακας 1) θα πρέπει να λαμβάνουν 
δίαιτα με μικρότερο ποσοστό σύνθετων υδατανθράκων από 
όσους έχουν ακέραιο κόλον1, με σχετικά υψηλό ποσοστό 
λίπους και επιπρόσθετο αλάτι2 .

Ο ρόλος ενός λειτουργικού κόλου είναι σημαντικός μετά 
από εκτεταμένη εκτομή λεπτού εντέρου, επειδή αυξάνει 
το μήκος του εντέρου, επεκτείνει το χρόνο διέλευσης των 
θρεπτικών συστατικών (μειώνοντας τις απώλειες τους 
στα κόπρανα)11, μειώνει το ρυθμό της γαστρικής κένωσης 
των υγρών6,11, ενώ τα βακτήρια του κόλου ζυμώνουν 60-
80 g σύνθετων υδατανθράκων προς βραχείας αλύσου 
λιπαρά οξέα (SCFA), συνεισφέροντας στην ενεργειακή 
πρόσληψη11 .

Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν μπορεί να αντεπε-
ξέλθει με εντερική ή per os σίτιση μόνο, αλλά χρειάζονται 
παρεντερική κατά διαστήματα ή συνεχόμενα . Ανάλογα με 
τις δραστηριότητές τους, χρειάζονται 30-40 kcal/kg/d για 
ολική παρεντερική διατροφή . Αλλά και στην περίπτωση 
της ολικής παρεντερικής σίτισης, θα πρέπει να γίνεται 
συστηματική έκθεση του εντερικού σωλήνα σε θρεπτικά 
συστατικά προς αποφυγή επιπλοκών, όπως η ατροφία και 
η ατονία αυτού4,12 .

Είναι πιθανόν η βακτηριακή υπερανάπτυξη να οδηγήσει 
σε μη αναμενόμενη αύξηση των αναγκών σε θρεπτικά συ-
στατικά ή σε μείωση του σωματικού βάρους . Σε αρκετούς 
ασθενείς με βακτηριακή υπερανάπτυξη είναι αναγκαία η 
επανειλημμένη ή συνεχής χρήση αντιβιοτικών ευρέου 
φάσματος13 .
Τροφικοί παράγοντες (trophic factors)

Από το 1980 και μετά, υποθέσεις ότι η συνδυασμένη 
χορήγηση παραγόντων (όπως η αυξητική ορμόνη και η 
γλουταμίνη) και μιας φτωχής σε λίπος και πλούσιας σε υδα-

τάνθρακες δίαιτας, μπορεί να προάγει ή να μεγιστοποιήσει 
την προσαρμογή του εναπομείναντος εντέρου, οδήγησαν 
σε αρκετά πειράματα σε ζώα και κλινικές δοκιμές . Μεταξύ 
των παραγόντων που έχουν μελετηθεί για πιθανή αύξηση 
του πολλαπλασιασμού των κυττάρων του λεπτού και / ή 
του κόλου, συμπεριλαμβάνονται1,7,12,14:
I .  Πεπτίδια: επιδερμικός αυξητικός παράγοντας (EGF), μετα-

τρεπτικός παράγοντας - α (TGF - α), ανάλογοι ινσουλίνης 
αυξητικοί παράγοντες I και II (IGF - I, IGF - II), αυξητικός 
παράγοντας κερατινοκυττάρων (KGF), πεπτίδιο ΥΥ, ανά-
λογο γλυκαγόνης πεπτίδιο 2 (GLP - 2), νευροτενσίνη .

II .  Διατροφικοί παράγοντες: φυτικές ίνες, λιπαρά οξέα 
βραχείας αλύσου (SCFA), γλουταμίνη, τριγλυκερίδια, 
πολυαμίνες, λεκτίνες .

III . Κυτταροκίνες: ιντερλευκίνες 3, 11 και 15 .
IV . Άλλοι: χολοπαγκρεατικές εκκρίσεις .

Τα αποτελέσματα χορήγησης γλουταμίνης15-24, αυξητικής 
ορμόνης15-23,25,26 και του ανάλογου γλυκαγόνης πεπτιδίου 
- 2 (GLP - 2)27-29 έχουν εξεταστεί σε τυχαιοποιημένες (ή 
μη) κλινικές δοκιμές .

Γλουταμίνη, αυξητική ορμόνη και τροποποιημένη 
δίαιτα

Οι Byrne και συνεργάτες15 ήταν οι πρώτοι που δημο-
σίευσαν αποτελέσματα χρήσης αυξητικών παραγόντων 
και θρεπτικών συστατικών, ώστε να βελτιωθεί η εντερική 
προσαρμογή σε ασθενείς με σύνδρομο βραχέος εντέρου . 
Σε μια μη τυχαιοποιημένη, μη τυφλή δοκιμή δόθηκαν 
υποδόρια 0,14 mg/kg/d ανθρώπινης αυξητικής ορμό-
νης, 0,42 mg/kg/d παρεντερικά ή 0,63 mg/kg/d από του 
στόματος γλουταμίνη και μια πλούσια σε υδατάνθρακες 
και φτωχή σε λίπος δίαιτα, σε 8 ασθενείς με σύνδρομο 
βραχέος εντέρου, που λάμβαναν κατ’ οίκον παρεντερική 
διατροφή για 6 χρόνια κατά μέσο όρο . Η δίαιτα περιείχε 
60% σύνθετους υδατάνθρακες (μαζί με διαλυτές φυτικές 
ίνες), 20% λίπος και 20% πρωτεΐνη . Ως κύρια πηγή από του 
στόματος υγρών για ενυδάτωση δόθηκαν Gatorade και 
Pedialyte (Ross Laboratories) . 

Το μέσο μήκος νήστιδας - ειλεού ήταν 37 cm (range 8-90 
cm), ενώ όλοι οι ασθενείς είχαν ακέραιο κόλον . Η πρώτη 
εβδομάδα ήταν η περίοδος ελέγχου, ώστε να προσαρ-
μοστούν οι ασθενείς στη δίαιτα, που συνοδεύθηκε από 
θεραπεία 21 ημερών . Την 28η ημέρα η ομάδα παρέμβασης 
είχε σημαντικά αυξημένη απορρόφηση νερού, αζώτου, 
νατρίου και υδατανθράκων κατά 39% (p < 0,05) και ο όγκος 
κοπράνων μειώθηκε κατά 33% (p < 0,05) . Η απορρόφηση 
όμως του λίπους δεν αυξήθηκε . Το βάρος αυξήθηκε κατά 
μέσο όρο 5,4 kg μετά από 21 μέρες θεραπείας . Δεν ανα-
φέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες στους ασθενείς που 
έλαβαν την θεραπεία .

Αυτή η μελέτη επεκτάθηκε αμέσως μετά σε 47 ασθενείς 
με σύνδρομο βραχέος εντέρου εξαρτώμενους από κατ’ 
οίκον παρεντερική διατροφή (μ .ο . 6 χρόνια)16 . Πρόκειται 
για μια μη τυχαιοποιημένη, μη τυφλή δοκιμή επίσης . Το 
μήκος του λεπτού εντέρου ήταν 50 cm κατά μέσο όρο 
(εύρος 8-120 cm) . Από αυτούς, 4 ασθενείς δεν είχαν κό-
λον, ενώ 43 είχαν ακέραιο ή ένα μέρος αυτού . Η θεραπεία 
ήταν όμοια με την προηγούμενη εργασία, με εξαίρεση 
μια μείωση στην δόση της αυξητικής ορμόνης υποδορίως 
(0,03-0,14 mg/kg/d) και της γλουταμίνης παρεντερικά 
(0,16 mg/kg/d) . Για τους ασθενείς χωρίς κόλον η σύσταση 
της δίαιτας ήταν 40-50% υδατάνθρακες, 20-25% λίπος 
και 20-30% πρωτεΐνη . Οι ασθενείς έλαβαν συμπλήρωμα 
γλουταμίνη από του στόματος (30 g/d) . Η συμπληρωματική 
χορήγηση γλουταμίνης μαζί με τα διαλύματα ενυδάτωσης 
συνεχίστηκαν για 21 μέρες . 

Το κύριο τελικό σημείο ήταν η ικανότητα των ασθενών 

να αποκοπούν από την 
παρεντερική σίτιση . 
Μετά από 21 ημέ-
ρες θεραπείας, το 
57% των ασθενών 
δεν χρειαζόταν 
παρεντερική σίτιση, 
το 30% είχε μειωμένες 
απαιτήσεις κατ’ οίκον πα-
ρεντερικής και το 13% δεν 
εμφάνισε καμία αλλαγή . 
Οι ασθενείς που έκοψαν 
την παρεντερική είχαν 
κατά μ .ο . 35 cm λεπτό 
έντερο, με ακέραιο ή 
τμήμα του κόλου σε 
συνέχεια . Μετά από 1 
χρόνο παρακολούθηση, 

40% των ασθενών είχαν μειώ-
σει της απαιτήσεις τους από κατ’ οίκον π α -
ρεντερική και 20% αυτών απαιτούσε ακόμα παρεντερική . 
Αναφέρθηκαν όμως και επιπλοκές όπως οίδημα, πυρετός 
και αρθραλγία . Η μελέτη είχε μεν θετικά αποτελέσματα, 
αλλά μειονεκτεί όντας μη ελεγχόμενη και μη τυφλή . 

Σε μια προσπάθεια να καθορίσουν τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την έκβαση ενός θεραπευτικού μοντέλου 
σε σύνδρομο βραχέος εντέρου, η ίδια ομάδα ερευνητών 
δημοσίευσε μια σειρά περιστατικών (case series)19 . Αρχικά, 
45 ασθενείς σε ολική κατ’ οίκον παρεντερική διατροφή, με 
ακέραιο κόλον, έλαβαν αυξητική ορμόνη, γλουταμίνη και 
τροποποιημένη δίαιτα (ίδια με αυτήν της προηγούμενης 
εργασίας) για 28 μέρες και παρακολουθήσαν την πορεία 
τους για 1,8 χρόνια . Το 58% αρχικά αποκόπηκε από την 
παρεντερική διατροφή, ενώ τελικά 40% παρέμεινε εκτός 
παρεντερικής σίτισης . 

Οι Scolapio και συνεργάτες διεξήγαγαν μια τυχαιοποιημένη, 
διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (placebo), 
διασταυρούμενη μελέτη σε 8 ασθενείς με σύνδρομο βρα-
χέος εντέρου, εξαρτημένους από κατ’ οίκον παρεντερική 
σίτιση (μ .ο . 12,9 χρόνια)20 . 

Το μήκος νήστιδας / ειλεού ήταν κατά μ .ο . 71 cm (εύρος 
55-120 cm), ενώ μόλις 2 ασθενείς είχαν κόλον σε συνέ-
χεια . Η θεραπεία συμπεριλάμβανε ανθρώπινη αυξητική 
ορμόνη (0,14 mg/kg/d), από του στόματος γλουταμίνη 
(0,63 mg/kg/d) και δίαιτα υψηλή σε υδατάνθρακες και 
φτωχή σε λίπος (60% υδατάνθρακες - 20% λίπος - 20% 
πρωτεΐνη) για 21 ημέρες . Ο τύπος των διαιτητικών ινών 
και η σύσταση των από του στόματος υγρών δεν διευ-
κρινίζεται . Οι ασθενείς αύξησαν το βάρος τους κατά μ .ο . 
3,3 kg από τη θεραπεία, που συσχετίστηκε με περιφερικό 
οίδημα, το οποίο εξαλείφθηκε εντός 2 εβδομάδων από 
την διακοπή της θεραπείας . 

Δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση στον όγκο των κοπράνων, 
στο ποσοστό λίπους των κοπράνων, την απορρόφηση 
αζώτου ή D - ξυλόζης . Οι ασθενείς με κόλον δεν ανταπο-
κρίθηκαν διαφορετικά στη θεραπεία από ότι όσοι δεν είχαν 
κόλον . Δυο από τους ασθενείς στην ομάδα παρέμβασης 
εμφάνισαν διαταραχές ύπνου, άλλοι δυο είχαν πονοκέ-
φαλο και κόπωση και ένας ναυτία και πυρετό, κατά την 
ενεργή θεραπεία (σε αντίθεση με την ομάδα του εικονικού 
φαρμάκου) . Στην πραγματικότητα, δηλαδή, η εργασία δεν 
είχε τα θετικά αποτελέσματα που παρουσίασαν οι προη-
γούμενες μελέτες . Σημαντικό ρόλο γι’ αυτό παίζει αφενός 
το ότι η δίαιτα δεν εξατομικεύτηκε με βάση την ανατομία 
του γαστρεντερικού σωλήνα και αφετέρου το ότι χρησι-
μοποιήθηκαν ανταγωνιστές Η

2
 υποδοχέων και λοπεραμίδη 

προς ελαχιστοποίηση των γαστρικών εκκρίσεων .
Σε μετέπειτα δημοσίευση, ο Scolapio αναφέρει τα απο-

τελέσματα της συγκεκριμένης θεραπείας στη σύσταση 
σώματος των ασθενών αυτών21 . Η άλιπη μάζα σώματος 
και το ποσοστό λίπους μετρήθηκαν με τη μέθοδο της 
απορροφησιομετρίας ακτινών X διπλής ενέργειας (DEXA) . 
Στην ομάδα παρέμβασης αυξήθηκε το βάρος σώματος 
και η άλιπη μάζα σώματος, ενώ μειώθηκε το ποσοστό 
λίπους . Παρότι τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η αύξηση 
του βάρους αντανακλά οίδημα, το συμπέρασμα στο οποίο 
καταλήγουν οι συγγραφείς δεν είναι αξιόπιστο, καθώς θα 
ήταν πιο ακριβές να μετρήσουν το ολικό νερό σώματος 
και να αφαιρέσουν το νερό από την άλιπη μάζα σώματος, 
ώστε να εκτιμηθεί η σωματική πρωτεΐνη .

Οι Byrne και συνεργάτες συνέχισαν τη συγκεκριμένη θε-
ραπευτική μέθοδο, μελετώντας προοπτικά 61 σταθερούς 
ασθενείς με σύνδρομο βραχέος εντέρου (εκ των οποίων 
49 σε ολική κατ’ οίκον παρεντερική διατροφή) με σκοπό 

Πίνακας 1. Συστάσεις για αντιμετώπιση ασθενών  
με σύνδρομο βραχέος εντέρου. 

Προτεινόμενες δίαιτες για ασθενείς με σύνδρομο βραχέος εντέρου 1,2,4,32

 Ασθενείς με κόλον Ασθενείς χωρίς κόλον

Υδατάνθρακες (% kcal) 60 50-55
Σύσταση Σύνθετοι υδατάνθρακες 
 (καθόλου ή ελάχιστα απλά σάκχαρα)
Λίπος (%) 20-25 25-30
Πρωτεΐνη (%) 15-20 15-25
Φυτικές ίνες Παρεχόμενες από τρόφιμα Περιορισμένες
Οξαλοξικά οξέα Μειωμένα Καμία ειδική απαίτηση
Υγρά Για διασφάλιση απέκκρισης ούρων >1200 ml/d Μπορεί να απαιτούνται ισοτονικά υγρά
  με προστιθέμενο αλάτι προς διευθέτηση 
  απωλειών από στομία
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να καθορίσουν ποιοι ασθενείς θα μπορούσαν να ωφελη-
θούν από το συνδυασμό αυξητικής ορμόνης, γλουταμίνης 
και τροποποιημένης δίαιτας17 . Το μέσο μήκος νήστιδος / 
ειλεού ήταν 72,6 cm (εύρος 0-150 cm), ενώ 12 από τους 
ασθενείς δεν είχαν κόλον . Η παρέμβαση συμπεριλάμβανε 
αντιδιαρροϊκά και αντιόξινα φάρμακα, 30 g/d γλουταμίνη 
από το στόμα, 0,09 mg/kg/d αυξητική ορμόνη, ενώ η 
δίαιτα ήταν σχεδιασμένη ανάλογα με την ανατομία του 
γαστρεντερικού σωλήνα . 

Αντίστοιχα και τα χορηγούμενα υγρά: οι ασθενείς με κόλον 
σε συνέχεια λάμβαναν ισοτονικά, υποωσμωτικά διαλύματα, 

ενώ οι ασθενείς χωρίς κόλον ισοτονικά, πλούσια σε αλάτι 
διαλύματα . Στους παραπάνω ασθενείς προστέθηκαν στην 
έρευνα 12 ακόμα (μ .ο . μήκους νήστιδος / ειλεού 114 cm) 
χωρίς λήψη παρεντερικής διατροφής . Ένα χρόνο μετά 
τη θεραπεία, το 41% των ασθενών αποκόπηκε από την 
παρεντερική διατροφή, το 51% μείωσε τις ανάγκες σε 
παρεντερική και το 8% δεν εκδήλωσε καμία αλλαγή .

Για να διαφοροποιηθούν οι επιδράσεις των συστατικών 
αυτής της θεραπείας, υλοποιήθηκε μια μεγαλύτερη, προ-
οπτική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη 
3 φάσεων18 . Τυχαιοποιήθηκαν 41 ασθενείς με σύνδρομο 

βραχέος εντέρου σε ολική κατ’ οίκον παρεντερική σίτιση, 
σε 3 ομάδες: η 1η ομάδα (n=9) έλαβε δίαιτα και 30 g/d από 
του στόματος γλουταμίνη, η 2η ομάδα (n=16) δίαιτα και 
0,1 mg/kg/d αυξητική ορμόνη υποδορίως και η 3η ομάδα 
(n=16) δίαιτα, αυξητική ορμόνη και γλουταμίνη . 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όλοι οι ασθενείς ωφελή-
θηκαν από τις παρεμβάσεις, όπως υποδεικνύει η μείωση 
των αναγκών από παρεντερική διατροφή . Ωστόσο, η 3η 
ομάδα είχε το μεγαλύτερο όφελος (p < 0,001), καθώς 
φαίνεται ότι υπάρχει συνέργεια μεταξύ αυξητικής ορμόνης, 
γλουταμίνης και τροποποιημένης δίαιτας . IG




