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Ένας	πρακτικός	οδηγός	για	
να	βελτιώσετε	την	κάθε	
ημέρα	και	τη	ζωή	σας!	
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Ποια	είναι	τα	αίτια;	
Την	 αφορμή	 μπορεί	 να	 δώσει	 μία	 λοίμωξη	 όπως	 η	
γαστρεντερίτιδα,	 καταστάσεις	 έντονου	 άγχους	 ή	 κάποιο	
φαγητό.	 Στη	 ρίζα	 του	 όμως	 το	 ΣΕΕ	 προκαλείται	 από	 τρεις	
αλλαγές	στη	λειτουργία	του	παχέος	εντέρου.	
-	 Κινητικότητα:	 Το	 παχύ	 έντερο	 είναι	 ένας	 μεγάλος	 μυς	 ο	
οποίος	 συσπάται	 για	 την	 αποβολή	 των	 κοπράνων	 από	 το	
σώμα.	 Σε	 περιπτώσεις	 διάρροιας	 το	 έντερο	 κινείται	 πιο	
γρήγορα,	ενώ	στη	δυσκοιλιότητα	πιο	αργά.		
-	 Υπερευαισθησία:	 Το	 έντερο	 συνδέεται	 με	 τον	 εγκέφαλο	
μέσω	 ενός	 πολύπλοκου	 δικτύου	 νεύρων	 που	 μεταφέρουν	 το	
αίσθημα	 του	πόνου.	Άτομα	με	ΣΕΕ,	εμφανίζουν	πολύ	μεγάλη	
ευαισθησία	στον	πόνο	κάθε	φορά	που	το	έντερο	«δοκιμάζεται»	
από	κάποιο	φαγητό	ή	στρεσογόνο	παράγοντα.	
-	Άξονας	εντέρου-	εγκεφάλου:	Λένε	πως	το	έντερο	αποτελεί	
τον	 δεύτερο	 εγκέφαλό!	Όταν	 το	 έντερο	 κινείται,	 ενεργοποιεί	
περιοχές	 του	 εγκεφάλου	 που	 συνδέονται	 με	 το	
συναισθηματικό	 στρες,	 που	 τη	 σειρά	 του	 διαταράσσει	 τη	
λειτουργία	του	γαστρεντερικού	συστήματος.	
	
Ποια	είναι	τα	συμπτώματα;	
Στα	 συμπτώματα	 του	 ΣΕΕ	 περιλαμβάνονται	 ο	 πόνος	 στην	
κοιλιά,	 η	 αλλαγή	 στη	 συχνότητα	 επισκέψεων	 στην	
τουαλέτα,	 η	 διάρροια	 ή	 δυσκοιλιότητα,	 ο	 τυμπανισμός	
και	 ο	 μετεωρισμός.	 Στο	 σημείο	 αυτό	 είναι	 σημαντικό	 να	
τονισθεί	 πως	 όταν	 τα	 συμπτώματα	 επιμείνουν	 για	
περισσότερες	 από	 μερικές	 ημέρες,	 είναι	 απαραίτητη	 η	
συμβουλή	 του	 ιατρού	 σας,	 ο	 οποίος	 θα	 προχωρήσει	 στην	
κατάλληλη	διάγνωση.	

Ποιος	εμφανίζει	μεγαλύτερο	κίνδυνο;	
Υπολογίζεται	 πως	 1	 στους	 10	 Έλληνες	 θα	 εμφανίσει	
συμπτώματα	ΣΕΕ.		
-	 Ηλικία:	Η	 έναρξη	 των	 συμπτωμάτων	 παρατηρείται	 κυρίως	
σε	ενήλικες	κάτω	των	45	ετών.	
-	 Φύλο:	 Οι	 γυναίκες	 έχουν	 2	 φορές	 μεγαλύτερο	 κίνδυνο	 να	
εμφανίσουν	ΣΕΕ,	σε	σύγκριση	με	τους	άνδρες.	
-	Οικογενειακό	ιστορικό:	Άτομα	με	ΣΕΕ	έχουν	συχνά	κάποιο	
συγγενή	πρώτου	βαθμού	που	εμφανίζει	την	κατάσταση.	
-	 Συναισθηματικό	 στρες:	 Η	 αλλαγή	 στη	 διάθεση,	 τα	
αρνητικά	συναισθήματα	και	το	άγχος	ανήκουν	στους	βασικούς	
παράγοντες	κινδύνου.	
	

Ταυτότητα	

Πρόκειται	 για	 μία	
ομάδα	
γαστρεντερικών	
συμπτωμάτων	 που	
επηρεάζουν	 τη	
λειτουργία	 και	 τη	
«συμπεριφορά»	του	
εντέρου,	 χωρίς	
όμως	 να	 αποτελεί	
πάθηση. 

 

Τι	 είναι	 το	
Σύνδρομο	
Ευερέθιστου	
Εντέρου	(ΣΕΕ);	
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Η	ζωή	με	Σύνδρομο	Ευερέθιστου	Εντέρου	
	
Το	ΣΕΕ	δεν	παρουσιάζει	σημαντικές	επιπλοκές	στην	υγεία,	αλλάζει	όμως	καθοριστικά	την	ποιότητα	
ζωής.	Τα	περισσότερα	άτομα	με	ΣΕΕ	καταφέρνουν	να	διαχειριστούν	τα	συμπτώματα	μέσω	της	
διατροφής,	της	διαχείρισης	του	άγχους		και	της	φαρμακευτικής	αγωγής.		
	
Διατροφή	
Το	 70%	 των	 ασθενών	 με	 ΣΕΕ	 αποδίδουν	 τα	 συμπτώματα	 σε	 κάποιο	 φαγητό.	 Οι	 διαμόρφωση	 των	
κατάλληλων	διατροφικών	συνηθειών	αποτελεί	προτεραιότητα	στη	διαχείριση	των	συμπτωμάτων.	
Ιατρική	συμβουλή	και	φαρμακευτική	αγωγή	
Μόλις	το	13%	των	ατόμων	με	ΣΕΕ	αναζητούν	ιατρική	περίθαλψη.	Είναι	πολύ	σημαντικό	να	αναπτύξετε	
σχέση	εμπιστοσύνης	με	τον	ιατρό	που	θα	συμβουλευτείτε.	Εκείνος	ενδέχεται	να	σας	συστήσει	κάποια	
φαρμακευτική	 αγωγή	 (αντιδιαρροϊκά,	 σπασμολυτικά,	 καθαρτικά,	 αντιβιοτικά	 και	 άλλα),	 και	
προσαρμογή	των	διατροφικών	σας	συνηθειών.	
Φυσική	δραστηριότητα	
Η	συστηματική	φυσική	δραστηριότητα	κινητοποιεί	το	έντερο,	και	βελτιώνει	τη	διάθεση.		
Ψυχολογική	υποστήριξη	
Το	 ΣΕΕ	 αποτελεί	 μία	 από	 τις	 μοναδικές	 περιπτώσεις	 όπου	 η	 ψυχολογική	 προσέγγιση	 φαίνεται	 να	
προσφέρει	ουσιαστική	θεραπεία,	με	απόλυτα	ασφαλή	και	χωρίς	παρενέργειες	τρόπο.	
Εναλλακτικές	θεραπείες	
Σε	αυτές	ανήκει	ο	βελονισμός,	ο	διαλογισμός,	αλλά	και	φυτικά	συστατικά	των	οποίων	η	λήψη	ωφελεί	
ολιστικά	τον	οργανισμό.		
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• Ημερολόγιο,	αλλά	διατροφικό!	Κάντε	το	πρώτο	
βήμα	στη	βελτίωση	της	διατροφής	σας	κρατώντας	
ένα	ημερολόγιο	στο	οποίο	θα	καταγράφετε	τα	
γεύματα	και	τα	αντίστοιχα	συμπτώματα	που	
ενδέχεται	να	προκληθούν.		

• Παν	μέτρο	άριστον	και	παν	μέτριον	άρρωστον!	
Ορισμένες	φορές	αρκεί	να	μειώσετε	την	ποσότητα	
ορισμένων	τροφών,	χωρίς	να	χρειαστεί	να	τα	
αποκλείσετε	εντελώς	από	τη	διατροφή	σας.	Οι	πιο	
συνηθισμένες	«ερεθιστικές»	τροφές	είναι:	
υδατάνθρακες,	λαχανικά	όπως	το	μπρόκολο,	
το	λάχανο	και	το	κουνουπίδι,	γαλακτοκομικά,	
όσπρια,	τηγανητά	και	λιπαρά,	καυτερά,	
αναψυκτικά,	γλυκαντικές	ουσίες.	

• Φυτικές	ίνες	ή	μήπως	όχι;	Οι	φυτικές	ίνες	είναι	
απαραίτητες	για	την	καλή	λειτουργία	του	εντέρου.	
Τα	δύο	διαφορετικά	είδη	φυτικών	ινών	είναι	οι	
διαλυτές	και	οι	αδιάλυτες,	που	βοηθούν	στη	
διαχείριση	της	διάρροιας	και	της	
δυσκοιλιότητας	αντίστοιχα.		

• Υπάρχουν	μαγικές	δίαιτες;	Στο	διαδίκτυο	
υπάρχουν	πολλά	δίαιτες	που	αποκλείουν	
συστατικά	από	το	διαιτολόγιο,	υποσχόμενες	
«θεραπευτικά»	αποτελέσματα.	Οι	περισσότερες	
από	αυτές	δεν	έχουν	επιστημονική	βάση.	Εξαίρεση	
αποτελεί	η	δίαιτα	FODMAP,	την	οποία	θα	
πρέπει	να	ακολουθείτε	με	την	παρακολούθηση	
κάποιου	ειδικού	υγείας.	

• Συμβουλή	του	ειδικού:	Θα	σας	βοηθήσει	να	
εντοπίσετε	ποιες	τροφές	προκαλούν	ενδεχομένως	
έξαρση	των	δικών	σας	συμπτωμάτων.		

Θα	πρέπει	να	
θυμάστε	πως	
όπως	δεν	υπάρχει	
μία	μοναδική	
θεραπεία	για	το	
ΣΕΕ,	αντίστοιχα	
η	ίδια	διατροφική	
προσέγγιση	δεν	
ταιριάζει	σε	
όλους.	Η	
διατροφική	
συνήθεια	που	
βοηθά	έναν	
άνθρωπο,	μπορεί	
να	αποδειχθεί	
άκρως	ερεθιστική	
για	κάποιον	
άλλο.		
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Ο	πίνακας	που	ακολουθεί	θα	σας	δώσει	κάποιες	γενικές	
οδηγίες	για	το	πώς	μπορείτε	να	διαχειριστείτε	τα	πιο	

συνηθισμένα	συμπτώματα	του	ΣΕΕ	
	
Εάν	έχετε	το	παρακάτω	
σύμπτωμα	

Δοκιμάστε	να	αυξήστε	την	
κατανάλωση	

Δοκιμάστε	να	περιορίσετε	την	κατανάλωση	

Κοιλιακός	πόνος	 Φυτικών		ινών		 Λιπαρών	(βουτυρο,	μαργαρίνη,	μαγιονέζα,	
ολόπαχα	γαλακτοκομικά,	λιπαρά	κομμάτια	
κρέατος,	τηγανητά)	
Καφεΐνηw,	αλκοόλ	
Ωμά	λαχανικά	και	φρούτα	
Ωμά	ή	βρασμένα:	Μπρόκολο,	κρεμμύδι,	
κουνουπίδι,	πράσο,	λάχανο,	πιπεριές	
Ξηρά	όσπρια	(ρεβίθια,	φασόλια,	φακές)	
Μήλα,	δαμάσκηνα,	πεπόνι,	καρπούζι,	σύκα,	
ακτινίδια	

Διάρροια	 Διαλυτών	φυτικών	ινών	(σάρκα	
φρούτων,	λαχανικά	των	οποίων	
το	εδώδιμο	μέρος	είναι	η	ρίζα	
π.χ.	πατάτες,	καρότα)	
Βρασμένα	σιτηρά	(π.χ.	ρύζι)	
Σπόροι	
Υγρά	χωρίς	ζάχαρη	

Αδιάλυτων	φυτικών	ινών	(δημητριακά,	
προϊόντα	ολικής	άλεσης,	όσπρια,	τα	
περισσότερα	λαχανικά,	φλούδες	φρούτων)	
Λιπαρών	(βούτυρο,	μαργαρίνη,	μαγιονέζα,	
ολόπαχα	γαλακτοκομικά,	λιπαρά	κομμάτια	
κρέατος,	τηγανητά)	
Καυτερών	
Ξηρά	όσπρια	(ρεβίθια,	φασόλια,	φακές)	
Καφεΐνης,	αλκοόλ	

Δυσκοιλιότητα	 Αδιάλυτων	φυτικών	ινών	
(δημητριακά,	προϊόντα	ολικής	
άλεσης,	τα	περισσότερα	
λαχανικά,	φλούδες	φρούτων)	
Υγρά	χωρίς	ζάχαρη	

Διαλυτών	φυτικών	ινών	(σάρκα	φρούτων,	
λαχανικά	των	οποίων	το	εδώδιμο	μέρος	είναι	η	
ρίζα	π.χ.	πατάτες,	καρότα)	
Ξηρά	όσπρια	(ρεβίθια,	φασόλια,	φακές)	

Μετεωρισμός	 	 Ωμά	λαχανικά	και	φρούτα	
Ωμά	ή	βρασμένα:	Μπρόκολο,	κρεμμύδι,	
κουνουπίδι,	πράσο,	λάχανο,	πιπεριές	
Ξηρά	όσπρια	(ρεβίθια,	φασόλια,	φακές)	
Μήλα,	δαμάσκηνα,	πεπόνι,	καρπούζι)	
Σπόρων	
Προϊόντων	ολικής	άλεσης	
Αναψυκτικών	
Καφεΐνης	

Τυμπανισμός	 	 Ωμά	λαχανικά	και	φρούτα	
Ωμά	ή	βρασμένα:	Μπρόκολο,	κρεμμύδι,	
κουνουπίδι,	πράσο,	λάχανο,	πιπεριές	
Ξηρά	όσπρια	(ρεβίθια,	φασόλια,	φακές)	
Μήλα,	δαμάσκηνα,	πεπόνι,	καρπούζι)	
Σπόρων	
Προϊόντων	ολικής	άλεσης	
Αναψυκτικών	
Καφεΐνης	

 



 

 

  

6 

H	δίαιτα	FODMAP	
	
Τι	είναι	και	πως	ανακουφίζει	τα	συμπτώματα	του	ΣΕΕ;	
FODMAP	 σημαίνει	 Fermentable	 Oligosaccharides,	 Disaccharides,	
Polysaccharides	And	Polyols	ή		απλά	στα	Ελληνικά	«διατροφή	φτωχή	σε	μη	
απορροφήσιμους	 ζυμώσιμους	 υδατάνθρακες».	 Η	 θεωρία	 λέει	 πως	 το	
διατροφικό	 πρόγραμμα	 FODMAP	 περιορίζει	 την	 κατανάλωση	 τροφών	 οι	
οποίες	δεν	είτε	δεν	απορροφώνται	σωστά	από	το	έντερο,	είτε	αλλάζουν	την	
κινητικότητά	του.	Σήμερα	η	δίαιτα	FODMAP	αποτελεί	μία	από	τις	πλέον	
σύγχρονες	διατροφικές	προσεγγίσεις	στην	ανακούφιση	συμπτωμάτων	
όπως	ο	πόνος,	ο	μετεωρισμός.	
	
Ο	 ακόλουθος	 πίνακας	 περιλαμβάνει	 κάποιες	 ενδεικτικές	 πηγές	
τροφίμων	FODMAP,	αλλά	και	εναλλακτικές	λύσεις.	
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Ο	 διπλανός	
πίνακας	
περιλαμβάνει	
κάποιες	
ενδεικτικές	
πηγές	
τροφίμων	
FODMAP,	
αλλά	 και	
εναλλακτικές	
λύσεις.	

	

	 	Πείτε	ναι	σε	φτωχά	σε	
FODMAP	

Πείτε	όχι	σε	πλούσια	
σε	FODMAP	

Λαχανικά	 Καρότα,	ντομάτες,	
μαρούλι,	φασολάκια,	
αγκινάρες,	κολοκύθια,	
αγγούρι,	πιπεριές,	
λάχανο,	καλαμπόκι,	
πατάτα	

Αγκινάρα,	κουνουπίδι,	
σπαράγγια,	κρεμμύδι,	
αρακάς,	ρεβίθια	

Φρούτα	 Μπανάνες,	μανταρίνι,	
πορτοκάλι,	φράουλες,	
blueberries,	σταφύλια,	
ανανάς,	ακτινίδιο	

Καρπούζι,	μήλο,	
βερίκοκα,	δαμάσκηνα,	
μάνγκο,	αχλάδι,	
ροδάκινα,	κεράσια,	ρόδι	

Σιτηρά	&	άλλα	 Ρύζι,	βρώμη,	κεχρί,	
σόργο,	ποπ-	κορν,	
κολοκυθόσπορος,	
φυστίκια,	φουντούκια,	
προϊόντα	άνευ	
γλουτένης	

Σιτάρι,	σίκαλι,	σιμιγδάλι,	
κους	κους,	ψωμί	και	
άλλα	ζυμαρικά	και	
αρτοσκευάσματα.	

Dressings,	
σάλτσες	

Μουστάρδα,	
ελαιόλαδο,soy	sauce,	
ξύδι	ρυζιού	ή	balsamico,	
μαγιονέζα	

Ketchup,	αγάβη	

Ροφήματα	 Καφές,	τσάι,	
αναψυκτικά	χωρίς	
φρουκτόζη	ή	συστατικά	
που	τελειώνουν	σε	–	
όλη,	λεμονάδα,	τσάι,	
χυμοί	με	φρούτα	που	
επιτρέπονται	

Μπύρα,	χυμοί	φρούτων	
που	δεν	επιτρέπονται,	
ρούμι,	ενεργειακά	
ροφήματα,	προϊόντα	με	
σιρόπι	φρουκτόζης	
καλαμποκιού,	γάλα	
σόγιας	

Γαλακτοκομικά	 Το	βούτυρο,	το	παγωτό,	
η	φέτα	&	το	τυρί	cottage	
είναι	περισσότερο	
ανεκτά.	Γάλα	από	ρύζι,	
γάλα	χωρίς	λακτόζη.	

Όλα	τα	γαλακτοκομικά	

Γλυκά	 Μαύρη	σοκολάτα,	
ασπαρτάμη,	
ακεσουλφάμη,	
σουκραλόζη,	σακχαρίνη,	
σπιτικά	γλυκά	με	υλικά	
που	επιτρέπονται	

Προϊόντα	με	γλυκαντικές	
που	η	ονομασία	τους	
τελειώνει	σε	–όλη,	μέλι,	
αποφυγή	έτοιμων	
γλυκών	καθώς	περιέχουν	
συστατικά	που	δεν	
επιτρέπονται	
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Τα	Προβιοτικά	στο	ΣΕΕ	
	
Τα	προβιοτικά	είναι	φιλικοί	μικροοργανισμοί	που	ζουν	στο	έντερο	του	ανθρώπου,	και	
όταν	καταναλωθούν	σε	ικανές	ποσότητες	προσφέρουν	απλόχερα	τα	οφέλη	τους	στον	
οργανισμό.	 Καθώς	 όμως	 είναι	 ζωντανοί	 μικροοργανισμοί	 είναι	 απαραίτητο	 να	
εξασφαλίσουμε	 και	 την	 τροφή	 του.	 Αυτή	 δεν	 είναι	 άλλη	 από	 τις	 φυτικές	 ίνες	 ή	
πρεβιοτικά.	
Σε	 έναν	 υγιή	 άνθρωπο	 τα	 προβιοτικά	 καταφέρνουν	 να	 υπερνικήσουν	 βλαβερούς	
μικροοργανισμούς	 που	 φτάνουν	 μέχρι	 το	 έντερο.	Δυστυχώς	 όμως,	 δεν	 συμβαίνει	
πάντα	το	ίδιο	και	σε	άτομα	με	ΣΕΕ,	όπου	έχει	χαθεί	η	ισορροπία	μεταξύ	καλών	
και	βλαβερών	μικροοργανισμών	στο	έντερο.		
Τα	καθημερινή	κατανάλωση	προβιοτικών	είναι	απαραίτητη	για	τρεις	λόγους:	

-	 Ενισχύουν	 τη	 λειτουργία	 του	 εντέρου	 και	 μειώνουν	 την	 υπερευαισθησία	
του.	
-	Ανακουφίζουν	από	συμπτώματα	όπως	ο	πόνος	και	το	φούσκωμα.	
-	Επαναφέρουν	την	ισορροπία	των	μικροβίων	μετά	από	έξαρση	διάρροιας	ή	
δυσκοιλιότητας.	

Η	πλουσιότερη	διατροφική	πηγή	προβιοτικών	είναι	το	«ξινό	γάλα»	Κεφίρ,	αλλά	και	
ορισμένοι	 τύποι	 γιαουρτιού.	 Τα	 συμπληρώματα	 διατροφής	 με	 προβιοτικά,	
αποτελούν	μία	σίγουρη	και	πρακτική	εναλλακτική.	
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Συχνές	ερωτήσεις	και	απορίες	
Χρόνια	διάρροια	ή	ΣΕΕ;	

Η	διάρροια	αποτελεί	ένα	από	τα	πολλά	συμπτώματα	του	ΣΕΕ.	Το	τελευταίο	όμως	δεν	
αποτελεί	 την	 αποκλειστική	 αιτία	 της	 διάρροιας.	Οι	 ιδιοπαθείς	 φλεγμονώδεις	 νόσοι	
του	 εντέρου,	 οι	 γαστρεντερικές	 λοιμώξεις,	 η	 χρήση	 φαρμάκων,	 όπως	 και	 κάποια	
αλλεργία	 ή	 δυσανεξία	 μπορεί	 να	 προκαλέσουν	 την	 εμφάνιση	 διάρροιας.	 Για	 την	
αντιμετώπιση	 αυτής	 είναι	 απαραίτητη	 η	 στόχευση	 της	 βασικής	 αιτίας.	 	 Σε	 κάθε	
περίπτωση,	 όπως	 συζητήθηκε	 και	 νωρίτερα,	 η	 διατροφή	 και	 η	 λήψη	 προβιοτικών	
μπορούν	να	δράσουν	ανακουφιστικά.	

Μπορώ	να	πιω	καφέ	ή	αλκοόλ;	

Και	 τα	 2	 ενδέχεται	 να	 ερεθίσουν	 το	 γαστρεντερικό	 σύστημα	 και	 καλό	 θα	 ήταν	 να	
αποφεύγονται.	

Ποια	 είναι	 η	 βασική	 διαφορά	 του	 ΣΕΕ	 και	 των	 Ιδιοπαθών	 Φλεγμονωδών	
Νόσων	του	Εντέρου	(Crohn’s,	ελκώδης	κολίτιδα);	

Και	 οι	 δύο	 καταστάσεις	 αφορούν	 τον	 εντερικό	 σωλήνα	 και	 εκδηλώνονται	 με	 τα	
παρόμοια	συμπτώματα.	Στην	περίπτωση	όμως	των	Ιδιοπαθών	Φλεγμονωδών	Νόσων	
του	 Εντέρου,	 αναφερόμαστε	 σε	 φλεγμονές	 οι	 οποίες	 εμφανίζονται	 στο	 εντερικό	
επιθήλιο,	αποτελούν	μία	σοβαρή	νόσο	και	παρουσιάζουν	σημαντικές	επιπλοκές	στην	
υγεία.	

Δυσανεξία	στη	γλουτένη	ή	ΣΕΕ;	

Καθώς	 η	 δίαιτα	 άνευ	 γλουτένης	 ενδεχομένως	 να	 ανακουφίζει	 τα	 συμπτώματα	 του	
ΣΕΕ,	 πολλοί	 πιστεύουν	 πως	 οι	 δύο	 καταστάσεις	 σχετίζονται.	 Στην	 πραγματικότητα	
όμως	η	φυσιολογία	τους	διαφέρει.	Είναι	απαραίτητο	να	τονισθεί	πως	οι	πιθανότητες	
«ευαισθησίας»	στη	γλουτένη	είναι	αυξημένες	σε	άτομα	με	ΣΕΕ.	

Εάν	έχω	ΣΕΕ,	εμφανίζω	αυξημένο	κίνδυνο	για	καρκίνο	του	παχέος	εντέρου;	

Μέχρι	σήμερα,	δεν	υπάρχει	καμία	ένδειξη	πως	άτομα	με	ΣΕΕ	παρουσιάζουν	αυξημένο	
κίνδυνο	 για	 σοβαρότερες	 γαστρεντερικές	 επιπλοκές,	 όπως	 ο	 καρκίνος	 του	 παχέος	
εντέρου.	
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ΣΕΕ	&	Συμπληρώματα	Διατροφής	
Τα	συμπληρώματα	διατροφής	μπορούν	να	προσφέρουν	ανακούφιση	των	

συμπτωμάτων	και	κάλυψη	των	διατροφικών	ελλείψεων	που	συχνά	προκαλεί	μία	
περιορισμένη	διατροφή	ή	«προβληματική»	απορρόφηση	της	τροφής.	

Προβιοτικά	
Δώστε	 έμφαση	 στην	 ποιότητα	 των	 προβιοτικών	 που	
περιέχονται	 στα	 συμπληρώματα	 διατροφής,	
βεβαιώνοντας	 πως	 περιέχουν	 το	 είδος	 Lactobacillus	
rhamnosus	 και	 πρεβιοτικά	 (FOS,	 ινουλίνη).	 Η	 ρίγανη	
ξεχωρίζει	 για	 την	 δράση	 της	 κατά	 των	 βλαβερών	
μικροοργανισμών	στο	έντερο.	

Διάρροια	
Ο	 προβιοτικός	 μικροοργανισμός	 Saccharomyces	
cereviseae,	 εξειδικεύεται	 στην	 αντιμετώπιση	 του	
συμπτώματος	της	διάρροιας.	

Δυσκοιλιότητα	
Για	παροδική	ανακούφιση	από	τη	δυσκοιλιότητα,	η	σέννα	
κινητοποιεί	 το	 έντερο,	 ενώ	 συστατικά	 όπως	 το	 τζίντζερ	
και	 το	 ψύλλιο	 συμβάλλουν	 στην	 πέψη	 και	 στον	
σχηματισμό	των	κοπράνων.	

Τυμπανισμός	
Μαζί	 με	 τα	 προβιοτικά	 και	 τα	 πρεβιοτικά,	 το	 μηλόξυδο	
σας	 βοηθά	 να	 διασπάσετε	 αποτελεσματικά	 τους	
υδατάνθρακες	του	γεύματος.	

Συναισθηματική	στήριξη	
Τα	 ανθοϊάματα	 του	 Dr.	 Bach	 σας	 βοηθούν	 να	
αντιμετωπίσετε	 άμεσα	 καταστάσεις	 καθημερινού	 άγχους	
και	 αρνητικών	 συναισθημάτων,	 όπως	 ο	 πανικός	 και	 ο	
φόβος.	

Ψυχολογική	στήριξη	
Εξισορροπήστε	 τις	 ορμόνες	 του	 άγχους	 με	 φυτικά	
συστατικά	όπως	η	L-	Θεανίνη,	το	τίλιο	και	η	πασσιφλόρα.	

Συμπλήρωση	της	διατροφής	
Ολοκληρωμένη	 συμπλήρωση	 των	 ελλείψεων	 που	
προκαλεί	 μία	 διατροφή	 με	 περιορισμούς,	 με	 μία	
πολυβιταμίνη.	

Σίδηρος	
Έχει	 παρατηρηθεί	 πως	 άτομα	 με	 ΣΕΕ	 συχνά	 εμφανίζουν	
έλλειψη	 σιδήρου,	 με	 τις	 γυναίκες	 αναπαραγωγικής	
ηλικίας	να	παρουσιάζουν	αυξημένο	κίνδυνο.	

Βιταμίνες	Β	
Το	 ΣΕΕ	 επηρεάζει	 την	 απορρόφηση	 των	 βιταμινών	 του	
συμπλέγματος	 Β,	 απαραίτητες	 για	 το	 μεταβολισμό	 των	
τροφών.	

 



 

 

  

 
 

Το	 Σύνδρομο	 Ευερέθιστου	 Εντέρου	
αποτελεί	 μία	 πολυπαραγοντική	 νόσο.	
Συνεπώς,	 η	 θεραπεία	 αυτού	 θα	 ήταν	 καλό	
να	 περιλαμβάνει	 πολλές	 διαφορετικές	
προσεγγίσεις.	
	
Οι	πληροφορίες	που	περιέχονται	στον	οδηγό	
αυτό	σας	δίνουν	βασικές	πληροφορίες	για	το	
ΣΕΕ,	που	θα	σας	βοηθήσουν	να	κατανοήσετε	
καλύτερα	 την	 κατάσταση,	 αλλά	 και	 πως	
μπορείτε	 να	 διαχειριστείτε	 τα	 συμπτώματα.	
Στόχος	 του	 οδηγού	 είναι	 να	 αποτελέσει	 την	
αφορμή	για	εκτενή	συζήτηση	με	τον	ιατρό	ή	
τον	διαιτολόγο	σας.		
	


