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Γλουταµίνη, αυξητική ορµόνη και διατροφή 
σε ενήλικες µε σύνδροµο βραχέος εντέρου

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Αυξητική ορμόνη και γλουταμίνη
Με σκοπό να καθοριστούν οι επιδράσεις της 

αυξητικής ορμόνης και της γλουταμίνης στην 
εντερική προσαρμογή, διεξήχθη μια τυχαιο-
ποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, 
διπλά τυφλή διασταυρούμενη μελέτη23 σε 
8 ασθενείς με σύνδρομο βραχέος εντέρου 
(μέσο μήκος λεπτού εντέρου 104 cm, εύρος 
30-150 cm). Από αυτούς, 4 ασθενείς είχαν 
κόλον σε συνέχεια. Οι ασθενείς ήταν ελεύθε-
ροι να καταναλώσουν τις συνήθεις για αυτούς 
μη περιορισμένες δίαιτες, ενώ χορηγήθηκαν 
ροφήματα χωρίς ενεργειακό περιεχόμενο. Η 
θεραπεία αποτελούνταν από 0,12 mg/kg/d 
κατά μέσο όρο ανθρώπινης αυξητικής ορ-
μόνης (range 0,05-0,14 mg/kg/d), από του 
στόματος γλουταμίνη (28 g/d κατά μέσο όρο, 
range 19-30 g/d) και γλουταμίνη παρεντερικά 
(5,2 g/d, range 3,2-8 g/d) για 28 μέρες. Το 
σωματικό βάρος αυξήθηκε 1,03 κιλά κατά 
τη θεραπεία, αλλά δεν παρατηρήθηκε καμία 
βελτίωση στην απορρόφηση υδατανθράκων, 
λίπους, αζώτου, ξηρού βάρους ή ηλεκτρολυ-
τών στα κόπρανα σε σύγκριση με τις αρχικές 
μετρήσεις ή αυτές των ασθενών της ομάδας 
ελέγχου23. Οι επιδράσεις της θεραπείας ήταν 
όμοιες ανεξάρτητα αν οι ασθενείς είχαν ή όχι 
κόλον, ενώ αναφέρθηκαν και επιπλοκές από τη 
θεραπεία σε όλους τους ασθενείς. Είναι πιθανό, 
όμως, τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά 
αν η δίαιτα είχε προσαρμοστεί στην ανατομία 
του γαστρεντερικού σωλήνα.

Οι Wu και συνεργάτες22 σε μια μη τυχαιοποι-
ημένη μελέτη σε 38 ασθενείς με σοβαρό σύν-
δρομο βραχέος εντέρου (μέσο μήκος λεπτού 
εντέρου 35,8 cm), χορήγησαν 0,14 mg/kg/d 
αυξητική ορμόνη και 0,3 g/kg/d γλουταμίνη για 
3 εβδομάδες (με follow - up 5,9±4,3 χρόνια). 
Όλοι οι ασθενείς είχαν κόλον σε συνέχεια, 
αν και σε 11 από αυτούς είχε γίνει εκτομή 
ειλεοκολικής βαλβίδας. Δεν αναφέρθηκαν 
στοιχεία διατροφικής παρέμβασης. Από τους 
38 ασθενείς, απεβίωσαν 2 από σοβαρό υπο-
σιτισμό 2 χρόνια μετά τη θεραπεία, επειδή δεν 
μπόρεσαν να λάβουν διατροφική θεραπεία, 
2 από ατύχημα και 1 ασθενής από ηπατική 
ανεπάρκεια 5 χρόνια αργότερα. Από τους 33 
ασθενείς που παρέμειναν, 22 αποκόπηκαν από 
την παρεντερική σίτιση, 9 μείωσαν τις ανάγκες 
σε εντερική / παρεντερική και ξεκίνησαν σίτιση 
per os, ενώ 2 δεν ανταποκρίθηκαν. Επιπλέον, 
αν και κατά τη θεραπεία αυξήθηκε η απορρό-
φηση της D - ξυλόζης και βελτιώθηκαν τα 15n 
- Gly trace test και 13C - palmitic acid breath 
test, οι μετρήσεις επανήλθαν στις αρχικές τι-
μές μια εβδομάδα μετά τη θεραπεία. Όπως 
επισημαίνουν και οι συγγραφείς, τα οφέλη 
από την παρέμβαση δεν διατηρήθηκαν μετά 
την διακοπή της22.

Μικρής δόσης αυξητική ορμόνη
Επειδή η χορήγηση υψηλής δόσης αυξητικής 

ορμόνης είναι συνυφασμένη με σημαντικές 
ανεπιθύμητες ενέργειες, υπήρξε το ερώτημα 
αν η θετική επίδρασή της στο έντερο μπορεί 
να προκληθεί και με μικρότερη δόση. Την 
υπόθεση αυτή διερεύνησαν αρχικά οι Ellegard 
και συνεργάτες με μια τυχαιοποιημένη, διπλά 
τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, 
διασταυρούμενη μελέτη25. Για 8 εβδομάδες, 

χορηγήθηκαν 0,024 mg/kg/d ανθρώπινης αυ-
ξητικής ορμόνης σε 10 ασθενείς με σύνδρομο 
βραχέος εντέρου (μέσο μήκος λεπτού εντέρου 
130 cm, range 90-170 cm), εκ των οποίων 6 
ασθενείς δεν είχαν κόλον. Ακολούθησε μια 
περίοδος κάθαρσης (wash out) 12 εβδομάδων 
και στη συνέχεια 8 ακόμα εβδομάδες ελέγχου. 
Δεν έγινε καμία διατροφική παρέμβαση, ενώ 
8 στους 10 ασθενείς έλαβαν συμπληρώματα 
διατροφής. Δεν παρατηρήθηκε στην περίπτωση 
αυτή καμιά σημαντική αλλαγή στην απορρόφη-
ση του νερού, της ενέργειας ή της πρωτεΐνης. 
Ωστόσο σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις 
στα επίπεδα του IGF - 1, του σωματικού βά-
ρους, της άλιπης μάζας σώματος, του ολικού 
καλίου και του ολικού σωματικού ύδατος25. 
Οι θετικές επιδράσεις που καταγράφηκαν είναι 
ενδεχομένως αποτέλεσμα της κατακράτησης 
νερού εξωκυττάρια από την αυξητική ορμόνη (η 
άλιπη μάζα σώματος υπολογίστηκε με DEXA, 
και επανήλθε στην αρχική κατάσταση μετά τη 
διακοπή της θεραπείας). Επιπλέον, παρατηρή-
θηκε αρθραλγία σε 2 άτομα, γυναικομαστία 
σε άλλα δύο και παράλυση των δακτύλων σε 
άλλον ένα ασθενή. 

Σε μια μετέπειτα μελέτη, οι Seguy και συνεργά-
τες προσπάθησαν να εκτιμήσουν την επίδραση 
της αυξητικής ορμόνης σε ασθενείς σε ολική 
κατ’ οίκον παρεντερική διατροφή26. Με μια 
διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, 
μελέτη τυχαιοποιήθηκαν 12 ενήλικες ασθενείς 
σε κατ’ οίκον παρεντερική (για ±7 χρόνια) με 
μήκος εναπομείναντος λεπτού εντέρου 48±11 
cm (3 ασθενείς δεν είχαν κόλον). Χορηγήθηκαν 
υποδόρια 0,05 mg/kg/d αυξητικής ορμόνης 
για μία εβδομάδα, ακολούθησε 1 εβδομάδα 
κάθαρσης και 1 ακόμα με εικονικό φάρμακο. 
Δεν χορηγήθηκε καθόλου γλουταμίνη και δεν 
υπήρξε κανένας διατροφικός περιορισμός. 
Στην ομάδα παρέμβασης αυξήθηκε η εντερική 
απορρόφηση ενέργειας (15%± 5%, p < 0,002), 
αζώτου (14%± 6%, p < 0,04), υδατανθράκων 
(10%± 4%, p < 0,04) και λίπους (12%± 8%, p 
μη στατιστικά σημαντικό). Το σωματικό βάρος (p 
< 0,003), η άλιπη μάζα σώματος (p < 0,006), 
η απορρόφηση D - ξυλόζης (p < 0,02) και ο 
IGF - 1 (p < 0,002) αυξήθηκαν, ενώ μειώθηκε 
η πρόσληψη της πρωτεΐνης δεσμεύουσας την 
αυξητική ορμόνη (p < 0,01), χωρίς κάποια 
σημαντική ανεπιθύμητη ενέργεια26. Παρότι 
όμως, δεν υπήρξε κανένας διατροφικός περι-
ορισμός, όταν αναλύθηκε η από του στόματος 
πρόσληψη, ήταν παρόμοια με αυτή των εργα-
σιών των Byrne και συνεργατών (60% σύνθετοι 
υδατάνθρακες, 20% λίπος και 20% πρωτεΐνη). 
Επιπλέον, οι θετικές επιδράσεις της αυξητικής 
ορμόνης, ήταν ανεξάρτητες της ανατομίας του 
γαστρεντερικού σωλήνα. 

Από του στόματος γλουταμίνη και 
δίαιτα

Οι Scolapio και συνεργάτες24, προσπάθησαν 
το 2001 με μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, 
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη να 
εκτιμήσουν τις επιδράσεις της γλουταμίνης και 
της δίαιτας σε 8 ασθενείς με σύνδρομο βραχέος 
εντέρου (μέσο μήκος 102 cm, range 50-150 
cm). Από αυτούς, 6 ασθενείς είχαν κόλον σε 
συνέχεια, ενώ σε όλους είχε αφαιρεθεί η ειλε-
οκολική βαλβίδα. Οι ασθενείς τοποθετήθηκαν 

τυχαία σε μια ομάδα εικονικού φαρμάκου 
(όπου λάμβαναν δίαιτα με 60% υδατάνθρα-
κες, 20% λίπος και 20% πρωτεΐνη) και σε μια 
ομάδα παρέμβασης (όπου λάμβαναν μόνο 
0,45 g/d από του στόματος γλουταμίνη), για 
8 εβδομάδες. Ακολούθησε περίοδος 8 εβδο-
μάδων, στην οποία τα μέλη της κάθε ομάδας 
μεταθέτονταν στην άλλη (δεν υπήρξε περίοδος 
κάθαρσης). Το σωματικό βάρος, ο όγκος των 
κοπράνων, η απορρόφηση του λίπους και 
της D - ξυλόζης δεν άλλαξε σημαντικά, όπως 
επίσης και η μορφολογία του εντέρου (ύψος 
λαχνών και βάθος κρυπτών)24. 

Συζήτηση
Το κοινό σημείο των ανωτέρω ερευνών είναι 

η αποτυχία τους να επιδείξουν μια στατιστικά 
σημαντική βελτίωση της απορρόφησης του 
λίπους σε αυτή την κατηγορία των ασθενών. 
Αυτό συνέβη σε όλες τις περιπτώσεις ανεξαρ-
τήτως από τον συνδυασμό αυξητικής ορμόνης, 
γλουταμίνης και διατροφής που χρησιμοποιή-
θηκε. Πιθανόν βέβαια, στην κατεύθυνση αυτή 
να συνέβαλε το γεγονός ότι η απορρόφηση 
του λίπους από το έντερο επηρεάζεται και από 
άλλους παράγοντες1,4,9, όπως είναι τα χολικά 
οξέα, η εκτομή του ειλεού, ο τύπος του λίπους 
και η παρουσία ασθένειας.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν αρκετές διαφο-
ρές μεταξύ των πρωτοκόλλων. Κάποιες μελέτες 
συμπεριέλαβαν διατροφική παρέμβαση, ενώ 
άλλες όχι. Υπήρξαν διαφοροποιήσεις στο ποσό 
και στην οδό χορήγησης της γλουταμίνης, 
καθώς και στη δόση της αυξητικής ορμόνης. 
Αρκετοί ερευνητές ανέφεραν την παρουσία 
ανεπιθύμητων ενεργειών από την αυξητική 
ορμόνη, οπότε θα πρέπει να αποδειχθεί η 
ασφάλεια της μακροπρόθεσμης χορήγησής 
της. Επιπλέον, και η κατάλληλη δόση της 
αυξητικής ορμόνης παραμένει ένα ερώτημα 
που πρέπει να απαντηθεί. 

Η εφαρμογή διατροφικού σχήματος ανάλογα 
με την ανατομία του εγχειρισμένου γαστρεντερι-
κού σωλήνα, ήταν μια παράμετρος στην οποία 
διαφοροποιήθηκαν αρκετές εργασίες. Είτε λοι-
πόν το διατροφικό σχήμα συστάθηκε χωρίς να 
ληφθεί υπόψη η συγκεκριμένη ανατομική του 
γαστρεντερικού, είτε τα χαρακτηριστικά του δεν 
περιγράφηκαν στις μεθόδους των εργασιών. 
Γεγονός που εν μέρει εξηγεί τις διαφορές που 
παρατηρούνται μεταξύ κάποιων μελετών. 

Σχετικό με τη σύσταση του διατροφικού σχή-
ματος είναι και το ζήτημα της συμμόρφωσης 
με τη δίαιτα. Κάποιες από τις μελέτες διεξή-
χθησαν σε ενδονοσοκομειακό περιβάλλον, 
όπου μπορεί να καθοριστεί και να ελεγχθεί 
η διατροφική πρόσληψη, ενώ άλλες έλαβαν 
χώρα σε κινητές μονάδες, όπου δεν δίνεται η 
συγκεκριμένη δυνατότητα. 

Επιπρόσθετα, ο βαθμός της εκπαίδευσης και 
τροποποίησης της συμπεριφοράς του ασθενούς 
επηρεάζει την συμμόρφωση στην προτεινόμενη 
δίαιτα14 και συνεπώς τα αποτελέσματα των 
μελετών που τις συμπεριέλαβαν ως μέρος 
της θεραπείας.

Αφετέρου, η σωστή επιλογή του δείγματος 
είναι καθοριστική για τη διεξαγωγή συμπε-
ρασμάτων. Οι Byrne και συνεργάτες15,16 στην 
αρχική τους εργασία, χρησιμοποίησαν ασθε-
νείς που είχαν τμήμα ή ολόκληρο το κόλον 

ανέπαφο, κάτι που προφανώς επηρεάζει την 
απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, υγρών 
και ηλεκτρολυτών, όπως και το μεταβολισμό 
τους.

Η ανομοιογένεια των ασθενών είναι άλλος 
ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τα 
αποτελέσματα των μελετών αυτών. Διαφορές 
υπήρξαν ως προς την ανατομική του γαστρε-
ντερικού σωλήνα, την παρουσία νόσου στον 
βλεννογόνο (το έντερο μπορεί να μην απορρο-
φά ή να προσαρμόζεται όπως σε όσους έχουν 
υγιή βλεννογόνο1,2) και στο χρόνο διάγνωσης. 
Επίσης, η ενεργότητα της υποκείμενης νόσου 
την συγκεκριμένη χρονική στιγμή συμμετοχής 
στην παρέμβαση (η ανταπόκριση του ασθενούς 
με νόσο Crohn έχει περισσότερες διακυμάνσεις 
από αυτή του ασθενούς με αποκλεισμό του 
μεσεντερίου) ή ο βαθμός υποσιτισμού μπορεί 
να επηρεάσει την ανταπόκριση στη θεραπεία30. 
Ειδικά αν ο ασθενής είναι υποσιτισμένος κατά 
την έναρξη της θεραπείας, είναι πιθανόν να 
μην έχει την αναμενόμενη ανταπόκριση στην 
θεραπεία30.

Το τελικό σημείο για να θεωρηθούν τα α-
ποτελέσματα θετικά, διέφερε αρκετά μεταξύ 
των διαφόρων ερευνών. Κάποιοι ερευνητές 
επέλεξαν για παράδειγμα την αποκοπή από 
την παρεντερική σίτιση. Άλλοι χρησιμοποίησαν 
δοκιμές απορρόφησης, που καταδεικνύουν το 
ποσό και το είδος των ουσιών που διέρχονται 
μέσω του εντερικού αυλού στην συστηματική 
κυκλοφορία, αλλά και αυτές οι δοκιμές δια-
φέρουν μεταξύ τους.

Σε μια συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφί-
ας κλινικών ερευνών και πειραμάτων σε ζώα, οι 
Li - Ling και Miles Irving31 υποστηρίζουν ότι τα 
τεκμηριωμένα οφέλη από την χρήση αυξητικής 
ορμόνης ή / και γλουταμίνης είναι οριακά, τόσο 
στους ανθρώπους, όσο και στα ζώα.

Συμπερασματικά, ο όγκος των διαθέσιμων 
κλινικών στοιχείων είναι ακόμα μικρός για 
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Τα αποτελέ-
σματα των μελετών είναι διφορούμενα και υφί-
στανται ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, 
καθώς πολλά πράγματα παραμένουν άγνωστα 
για την εντερική προσαρμογή στους ανθρώ-
πους. Επιπλέον, δεν ανέχονται όλοι οι ασθενείς 
την θεραπεία αυτή εντερικής αποκατάστασης. 
Για όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην 
θεραπεία με αυξητικούς παράγοντες, θα πρέπει 
να εξετάζεται η πιθανότητα μακροπρόθεσμης 
παρεντερικής διατροφής ή μεταμόσχευσης 
λεπτού εντέρου. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις, 
το ζητούμενο είναι να παρέχεται μια ασφαλής, 
περισσότερο αποτελεσματική θεραπεία για να 
βελτιωθεί τόσο η διατροφική κατάσταση, όσο 
και η ποιότητα ζωής του ατόμου. 
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