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Οι φυτικές ίνες στο σύνδρομο 
ευερέθιστου εντέρου  
και στον ορθοκολικό καρκίνο

Απάντηση στο σχόλιο  

των Γ. Ναλμπαντίδη και Θ. Μάρη

Αρχικά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους κ.κ. Ναλμπα-

ντίδη και Μάρη για τα σχόλιά τους σχετικά με την εργασία 

μας αναφορικά με το ρόλο της αυξημένης πρόσληψης 

φυτικών ινών στην πρόληψη της εμφάνισης ορθοκολικού 

καρκίνου και στη θεραπεία της χρόνιας δυσκοιλιότητας και 

του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ).

Είναι γεγονός ότι τις 4 τελευταίες δεκαετίες η εγχώρια 

και η διεθνής βιβλιογραφία βρίθει μελετών που τονίζουν 

τη σημασία της αυξημένης πρόσληψης φυτικών ινών στην 

παθογένεια ή και στη θεραπεία πολλών γαστρεντερολο-

γικών νοσημάτων και οδηγούν όλο και περισσότερους 

ιατρούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας περί-

θαλψης στη συνταγογράφηση φαρμακευτικών προϊόντων 

πλούσιων σε φυτικές ίνες στους ασθενείς τους. Ωστόσο, 

νεότερα δεδομένα φαίνεται ότι αμφισβητούν αυτή τη 

σημασία της.1 Ως προς τις εργασίες που ανασκοπήθηκαν 

και αφορούσαν στη χορήγηση φυτικών ινών σε όλους 

τους ασθενείς με ΣΕΕ −τύπου δυσκοιλιότητας και μη− η 

παρούσα μελέτη είχε στόχο ακριβώς να διερευνήσει την 

τεκμηρίωση ή μη της σύστασης για αυξημένη πρόσληψη 

φυτικών ινών σε αυτούς.

Γενικότερα, ανασκοπήθηκε η φυσιολογία της πέψης των 

φυτικών ινών και συζητήθηκε η επίδραση της αυξημένης 

πρόσληψής τους στη χρόνια δυσκοιλιότητα, στο ΣΕΕ και 

στην εμφάνιση ορθοκολικής νεοπλασίας, με σκοπό τον 

περιορισμό ενδεχόμενης αλόγιστης συνταγογράφησης 

σκευασμάτων φυτικών ινών από ιατρούς της πρωτοβάθμιας 

και της δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Αναφορικά με τις μελέτες που παρατέθηκαν και διε-

ρευνούν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην αυξημένη 

πρόσληψη φυτικών ινών και στην εμφάνιση ορθοκολικής 

νεοπλασίας, οι υπάρχουσες μελέτες ασθενών-μαρτύρων 

δεν οδηγούν σε ισχυρές συστάσεις, καθώς καταλήγουν 

σε αντιφατικά συμπεράσματα, άλλοτε υποστηρίζοντας 

και άλλοτε όχι τον προστατευτικό ρόλο των διαιτητικών 

ινών. Η μελέτη των Steinmetz και Potter, πραγματικά, δεν 

κατορθώνει να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα στατιστικά 

σημαντικό –και έχει και αυτό, έστω αρνητικά, την αξία 

του− ωστόσο, αποτελεί μία ακόμη μελέτη που διερεύνησε 

την προστατευτική επίδραση των φυτικών ινών και ως 

τέτοια παρατίθεται.2
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