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REZUMAT

Fibrele alimentare sunt reprezentate de glucide 
nedigerabile (celuloză, hemiceluloze, pectine, gume 
şi mucilagii, β-glucani, lignină etc.) cu roluri fi zio-
logice importante la nivelul tubului digestiv, dar şi 
efecte benefi ce dovedite în menţinerea unei greutăţi 
optime şi prevenirea obezităţii, precum şi în preveni-
rea unor bolilor cronice netrasmisibile. Clasifi carea fi -
brelor alimentare are la bază proprietăţi fi zice precum 
solubilitatea în apă, fermentabilitatea şi vâscozitatea, 
aceste caracteristici determinând efectele fi ziologice 
şi sistemice ale fi brelor.

Rolurile funcţionale ale fi brelor alimentare la 
nivelul tractului intestinal includ efecte asupra diges-
tiei şi absorbţiei intestinale, motilităţii intestinale, mi-
crofl orei colonice şi imunităţii gastrointestinale, care 
contribuie la efectele sistemice ale acestor compo-
nente alimentare. 

Efectul protector direct al fi brelor alimentare 
în etiologia afecţiunilor coronariene constă în scăde-
rea lipidelor plasmatice (fi brele alimentare solubile/
vâscoase scad colesterolul total şi LDL-colesterolul, 

şi posibil şi trigliceridele). Fibrele alimentare modi-
fi că rezistenţa la insulină prin producţia de acizi graşi 
cu lanţuri scurte prin fermentare colonică, mecanism 
util în managementul diabetului şi favorizează con-
vertirea bacteriană a acizilor biliari, protejând astfel 
mucoasa intestinală de contactul prelungit cu acizii 
biliari şi alţi compuşi mutageni, mecanism important 
în prevenirea risculului de cancer. 

Surse alimentare bogate sunt reprezentate de 
cerealele integrale, leguminoase, unele fructe şi le-
gume. Aportul zilnic recomadat de fi bre alimentare 
este de 14 g fi bre/1.000 kcal/zi, respectiv între 14-31 
g fi bre/zi pentru copii şi 26-38 g fi bre/zi pentru ado-
lescenţi şi adulţi.

Cunoscând numeroasele benefi cii ale fi brelor 
alimentare şi faptul că prevenirea bolilor cronice ne-
trasmisibile începe din copilărie, este important ca în 
dieta zilnică a copiilor, încă de la vârsta şcolară, să fi e 
incluse alimente bogate în fi bre.

CUVINTE CHEIE: fi bre alimentare, solubile, 
insolubile, fi bre funcționale, boli cronice netrans-
misibile

ROLUL FIBRELOR ALIMENTARE ÎN PREVENIREA 
BOLILOR CRONICE NETRANSMISIBILE

Maria Niţescu1,2, Mirela Nedelescu1,3

1Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ Bucureşti
2Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“ Bucureşti

3Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti

*  Autor corespondent: Maria Nițescu, medic primar Igienă, Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei 
Balş“ Bucureşti, conferenţiar Disciplina Igienă şi Ecologie Medicală, Facultatea de Medicină, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ Bucureşti, email: mnitescudsp@gmail.com 
Articol primit în 29.01.2019, acceptat: 29.01.2019, publicat: 6.02.2019
Citare: Nitescu M, Nedelescu M. Roles of dietary fi bres in the prevention of noncommunicable diseases.
Journal of School and University Medicine 2019;6(1): 14-27

Roles of dietary fibres in the prevention 
of noncommunicable diseases

ABSTRACT

Dietary fi bres are non-digestible carbohydrates 
(cellulose, hemicelluloses, pectins, gums and mucila-
ges, β-glucans, lignin, etc.) with important physiolo-

gical roles in the digestive tract, as well as benefi cial 
effects in maintaining optimal weight and preventing 
obesity or in the prevention of noncommunicable di-
seases. The classifi cation of dietary fi bres is based on 
the physical properties such as water solubility, fer-
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mentability and viscosity, these characteristics deter-
mining the physiological and systemic effects of fi bres.

Functional roles of dietary fi bres in the intesti-
nal tract include effects on digestion and absorption, 
gut motility, colonic microfl ora, and gastrointestinal 
immunity that contribute to the systemic effects of 
these food components.

The direct protective effect of dietary fi bre in 
the etiology of coronary heart diseases is represen-
ted by decreasing the lipids levels in plasma (solu-
ble / viscous dietary fi bers lower total cholesterol and 
LDL-cholesterol, and possibly triglycerides). Dietary 
fi ber modifi es insulin resistance by producing short 
chain fatty acids through colon fermentation, an use-
ful mechanism in diabetes management and increse 
the bacterial conversion of bile acids, thus protecting 

the intestinal mucosa from prolonged contact with 
bile acids and other mutagens, an important mecha-
nism in preventing the risk of cancer.

High fi bre foods include whole grains, some 
fruits and vegetables, and dietary fi bre can be con-
sidered a marker for these foods. The recommended 
daily intake of dietary fi ber is 14 g fi ber / 1,000 kcal / 
day, respectively 14-31 g fi ber / day for children and 
26-38 g fi ber / day for adolescents and adults.

Knowing the many benefi ts of dietary fi ber 
and the fact that the prevention of noncommunicable 
diseases begins from childhood, it is important that 
the high-fi ber foods to be included in the daily diet of 
children from school age.

Keywords: dietary fi bre, functional fi bre, hi-
gh-fi ber foods, noncommunicable diseases

Introducere

Fibrele alimentare reprezintă un grup de sub-
stanţe aparţinând glucidelor, care prezintă o serie de 
proprietăţi fi zico-chimice şi exercită numeroase acţi-
uni fi ziologice, precum şi benefi cii pentru sănătate. 
Din punct de vedere nutriţional, se diferenţiază două 
categorii mari de glucide: „carbohidraţi glicemici“, 
adică carbohidraţi sau glucide digerabile, compuşi ab-
sorbiţi în intestinul subţire uman şi „fi bre alimentare“, 
carbohidraţi sau glucide nedigrabile, care trec în in-
testinul gros şi se elimină nedegradate din organism. 
Clasifi carea primară a altor macronutrienţi, inclusiv a 
glucidelor se bazează pe chimie, şi anume pe caracte-
rul monomerilor individuali, gradul de polimerizare 
şi tipul de legătură. În cazul fi brelor alimentare, cla-
sifi carea acestora se bazează mai degrabă pe propri-
etăţile funcţionale şi fi zice. Deşi efectele glucidelor 
nedigerabile sunt în cele din urmă legate de structura 
lor chimică, ele sunt modifi cate prin proprietăţile lor 
fi zice. Acestea includ solubilitatea în apă, hidratarea, 
formarea de gel, asocierea cu alte molecule cum ar 
fi  proteinele, cationii lipidici şi agregarea în structuri 
complexe [1].

O clasifi care bazată pe chimie este esenţială 
pentru un sistem de măsurare, predicţie de proprietăţi 
şi pentru estimarea aportului adecvat, dar nu permite 
o traducere simplă în efectele nutriţionale, deoarece 
fi ecare categorie de glucide, mai ales în cazul gluci-

delor nedigerabile, are proprietăţi fi ziologice diferite 
care determină şi efectele asupra sănătăţii. Această 
particularitate a dus la utilizarea unui număr mare de 
termeni pentru descrierea carbohidraţilor în alimente, 
de exemplu zaharuri intrinseci şi extrinseci, carbohi-
draţi disponibili şi nedisponibili, carbohidraţi com-
plecşi, glicemici, prebiotice, amidon rezistent, fi bre 
dietetice, fi bre alimentare etc.

Termenul „fi bre alimentare“ a fost iniţial defi -
nit ca fi ind „componenţii din alimente care derivă din 
pereţii celulari ai plantelor şi care sunt digeraţi foarte 
greu de fi inţele umane“ [2]. Recunoaşterea faptului 
că polizaharidele adăugate în produsele alimentare, 
în special hidrocoloidele, ar putea avea efecte simi-
lare cu cele provenite din pereţii celulelor vegetale au 
condus la o redefi nire a fi brelor alimentare pentru a 
include „polizaharidele şi lignina care nu sunt dige-
rate în intestinul subţire uman“ [2]. În ceea ce priveşte 
structura, glucidele pot fi  molecule cu o structura li-
neară sau non-lineară, ramifi cată. Fbrele alimentare 
includ polizaharide rezistente, nedigerabile având un 
grad de polimerizare > 10 [3].

Defi nirea şi clasifi carea fi brelor alimentare a 
fost mult dezbătută şi legată atât de considerente fi zi-
ologice, cât şi de metodele care pot fi  utilizate pentru 
analiza acestor compuşi în alimente [2, 4]. Institutul 
de Medicină din Statele Unite ale Americii a stabilit 
o nouă defi niţie în anul 2002, şi anume, fi brele ali-
mentare sunt glucide nedigerabile (alte polizaharide 
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decât amidonul-NPS) şi lignina, care se găsesc intacte 
în plante. Includ tărâţele de grâu şi ovăz. De aseme-
nea, o altă categorie de fi bre este reprezentată de fi -
brele funcţionale, care sunt glucide nedigerabile izo-
late (amidonul rezistent şi fructo-oligozaharidele) cu 
efecte fi ziologice în organismul uman. Fibrele totale 
reprezintă suma fi brelor alimentare şi a fi brelor func-
ţionale [5].

Polizaharidele non-amidonice (NPS) sunt prin-
cipalii constituenţi ai fi brelor alimentare şi includ o 
serie de polimeri diferiţi, foarte variabili în ceea ce 
priveşte dimensiunea şi structura moleculară, precum 
şi compoziţia monomerică. Clasele principale de po-
lizaharide non-amidonice sunt celuloza, hemicelulo-
zele, pectinele şi alte hidrocoloide. Datorită variabili-
tăţii structurale, diferitele polizaharide non-amidonice 
pot avea proprietăţi fi zico-chimice foarte diferite, care 
au o importanţă majoră pentru efectele lor fi ziologice. 
De exemplu, celuloza este insolubilă în apă, în timp 
ce pectinele şi hidrocoloidele, de ex. guma guar şi 
mucilagiile, pot forma cu apa soluţii foarte vâscoase. 
Amidonul rezistent este insolubil şi nedigerabil dato-
rită formei fi zice sau a structurii sale celulare, în timp 
ce oligozaharidele rezistente sunt uşor solubile în apă, 
dar nu formează soluţii vâscoase. Termenii „fi bre ali-
mentare solubile“ şi „insolubile“ au fost utilizate în 
literatură pentru a diferenţia tipurile de fi bre vâscoase, 
solubile (de exemplu, pectinele) de componentele in-
solubile, cum ar fi  celuloza. Distincţia între aceste 
două tipuri de fi bre a fost în principal bazată pe diferi-
tele efecte fi ziologice [6,7]. Cu toate acestea, această 
diferenţiere depinde de metoda de determinare, iar 
solubilitatea nu prezice întotdeauna efecte fi ziologice. 
Din aceste considerente, grupul de experţi ai FAO / 
WHO a sugerat că diferenţierea între fi brele solubile 
şi insolubile ar trebui eliminată treptat [2].

Aşadar, atât defi nirea, cât şi clasifi carea fi brelor 
alimentare au la bază efectele fi ziologice ale acestora 
în organismul uman, care includ printre altele reduce-
rea timpului de tranzit intestinal şi creşterea volumu-
lui bolului fecal, reducerea concentraţiilor plasmatice 
ale colesterolului şi / sau LDL colesterolului şi redu-
cerea glicemiei postprandiale şi / sau a concentraţiilor 
de insulină [8]. Aceste efecte fi ziologice ale fi brelor 
alimentare sunt diferite de cele ale glucidelor digera-
bile (carbohidraţilor glicemici). 

Există dovezi epidemiologice importante pen-
tru efectele benefi ce ale alimentelor naturale bogate 

în fi bre alimentare, cum ar fi  cerealele integrale, unele 
fructe şi legume, iar fi brele alimentare pot fi  conside-
rate un marker al acestor alimente. 

Clasifi carea fi brelor alimentare

Institutul de Medicină din SUA a stabilit, în anul 
2002, următoarea clasifi care a fi brelor dietetice [5]:

–  fi bre alimentare reprezentate de glucide 
nedigerabile (polizaharide non-amidonice 
-NPS) şi lignina, care se găsesc intacte în 
plante. Acestea includ tărâţele de grâu şi ovăz. 

–  fi brele funcţionale sunt glucide nedigerabile 
izolate, care au efecte fi ziologice în organis-
mul uman (amidonul rezistent şi fructo-oligo-
zaharidele)

–  fi brele totale reprezintă suma fi brelor ali-
mentare şi a fi brelor funcţionale.

Clasifi carea fi brelor alimentare are la bază pro-
prietăţile fi zice ale acestora, şi anume:

– solubilitatea în apă,
– fermentabilitatea şi
– vâscozitatea.

În funcţie de solubilitatea în apă, fi brele alimen-
tare pot fi  categorisite în solubile (pectine, gume, mu-
cilagii, polizaharide solubile, β-glucani, polizaharide 
din alge, polizaharide bacteriene, fructo-polizaharde – 
inulina, fructo-oligozaharide – oligofructoza, amido-
nul rezistent) şi insolubile (celuloza, hemiceluloze, 
lignina) [9, 10].

În ceea ce priveşte gradul de polimerizare, fi -
brele alimentare includ polizaharide rezistente, cu un 
grad de polimerizare > 10. Unele cercetări din ultimii 
ani au raportat că glucidele nedigerabile cu un grad 
de polimerizare cuprins între 3 şi 9 prezintă, de ase-
menea, diferite efecte fi ziologice, la fel ca majoritatea 
fi brelor alimentare. Aceste efecte fi ziologice includ 
creşterea volumului scaunului, o colonizare mai bună 
a colonului prin fermentarea lor, accelerarea tranzitu-
lui intestinal şi niveluri reduse ale colesterolului din 
sânge, a glucozei postprandiale din sânge şi a insuli-
nei. Inulina face parte din această categorie, fi ind un 
carbohidrat solubil în apă, care este fermentată la ca-
pătul intestinului subţire şi în colon, ducând la forma-
rea de acizi graşi cu lanţ scurt de carbon. Aceşti acizi 
graşi cu catenă scurtă sunt capabili să asiste creşterea 
anumitor probiotice cum ar fi  Bifi dobacteria, sporind 
astfel sănătatea colonului. În anul 2009, au fost in-
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cluse şi aceste glucide cu grad de polimerizare mai 
mic decat 10 în categoria fi brelor alimentare [3]. 

În tabelul nr. 1 sunt exemplifi cate câteva tipuri 
de fi bre alimentare în funcţie de proprietăţile lor fi -
zice, iar tabelul nr. 2 ilustrează compoziţia diferitelor 
tipuri de glucide nedigerabile.

Tabelul nr. 1. Clasifi carea fi brelor pe baza 
caracteris  cilor fi zice (adaptat după [11])

Fibre alimentare Fibre funcţionale
Celuloză
Hemiceluloze
Pectine 
Lignină

Psyllium
Fructo-oligozaharide
Polidextroze

Fibre solubile Fibre insolubile
β-glucani
Gume
Psyllium
Pectină

Celuloză
Lignină
Anumite hemiceluloze

Fibre fermentabile Fibre nefermentabile
Pectine
β-glucani
Inulină şi oligofructoză

Celuloză
Lignină

Fibre vâscoase Fibre nevâscoase
Pectine
β-glucani
Anumite gume (ex. guma guar)
Psyllium

Celuloză
Lignină
Gumă guar hidrolizată

Fibrele alimentare vâscoase îngroaşă conţi-
nutul lumenului intestinal, contribuind la încetinirea 
absorbţiei nutrienţilor în intestin. Ca urmare, ele pot 
reduce absorbţia colesterolului, glucidelor glicemice 
şi a altor nutrienţi.

În plus, fi brele alimentare cu vâscozitate mare 
au abilitatea de a împiedica reabsorbţia sărurilor bili-
are din intestinul subţire, un alt factor care duce la re-
ducerea nivelului de colesterol din sânge. Reducerea 
răspunsului glicemic ar putea ajuta în continuare la re-
ducerea insulinei şi stimularea sintezei colesterolului 
hepatic. Unele studii au menţionat că un consum de 
fi bre insolubile afectează absorbţia mineralelor, însă, 
pe de altă parte, oligozaharidele nedigerabile stimu-
lează microfl ora intestinală pentru produce vitamine 
şi acizi graşi cu lanţ scurt, care la rândul lor ar putea 
promova absorbţia mineralelor [3].

Tabelul nr. 2. Compoziția diferitelor  puri de glucide nedigerabile (adaptat după [3])
Fibre alimentare Polizaharide (grad de polimerizare>9) Reziduuri 

neglucidicea
Oligozaharide 

(grad de 
polimerizare 3-9)Amidon Celuloză Hemiceluloză Pectină Lignină Altele

Fibre crude √ √ √ √
P o l i z a h a r i d e 
non-amidoniceb √ √ √

Fibre solubile √ √ √ √b

Fibre insolubile √ √ √ √c √ √
Fracţia nedigerabilăd √ √ √ √ √ √
Amidon rezistent √

a– reziduurile neglucidice includ polifenoli (ta-
ninuri), ceară, saponine, fi taţi, proteine crude

b– anumite oligozaharide, precum inulina, po-
lidextroza, maltodextrina rezistentă, zaharide cu lanţ 
scurt pot fi  include în fracţia solubilă

c– o parte din substanţele conţinute de pectină 
sunt insolubile în apă

d– fracţia nedigerabilă constă în amidon rezis-
tent, proteine rezistente şi alţi compuşi asociaţi.

În anul 2010, Autoritatea Europeană pentru 
Siguranţa Alimentară (EFSA) a postulat o altă clasi-
fi care a fi brelor alimentare, împărţindu-le în 4 tipuri 
principale [2]: 

1. Polizaharide non-amidonice: celuloză, hemi-
celuloză, pectină, hidrocoloide (ex: gume, mucilagii, 
glucani).

2. Oligozaharide rezistente: fructo-oligoza-
haride, galacto-oligozaharide, alte oligozaharide re-
zistente.

3. Amidon rezistent constând din amidon închis 
fi zic, câteva tipuri de granule crude de amidon, amidon 
retrograd, amidon modifi cat chimic şi / sau fi zic.

4. Lignina asociată polizaharidelor din fi brele 
alimentare.

Celuloza intră în structura membranelor ce-
lulare vegetale şi este eliminată nedigerată din tubul 
digestiv deoarece sucul digestiv al omului nu conţine 
celulaza pentru a digera celuloza.
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Hemicelulozele reprezintă un amestec hetero-
gen de pectine şi alte polizaharide nedigerabile (ara-
bani, xilani).

Pectinele sunt formate din resturi ale acidului 
galacturonic, care împreună cu apa formează geluri, 
proprietate utilizată în industria legumelor şi fructelor 
pentru prepararea dulceţurilor, gemurilor. 

Amidonul rezistent e defi nit ca suma amidonu-
lui şi a produselor rezultate din digerarea lui, care nu 
se absorb în intestinul subţire al unei persoane sănă-
toase. Acest amidon rezistent poate fi  clasifi cat în 4 
tipuri: amidon inaccesibil fi zic (tip 1), amidon nativ 
(tip 2), amidon retrograd (tip 3) şi amidon modifi cat 
chimic (tip 4). Amidonul închis fi zic este inaccesibil 
hidrolizei în intestinul subţire deoarece este protejat 
de acţiunea amilazei prin integritatea pereţilor celulari 
sau ale altor structuri. Acest tip de amidon e prezent 
în produsele cerealiere care conţin boabe întregi sau 
fragmente de boabe parţial măcinate şi în legume. 
Amidonul nativ de tip 2 se găseşte în cartofi i cruzi, 
nici acesta nefi ind digerat în intestinul subţire al ani-
malelor şi al omului. În schimb, amidonul crud din 
grâu este digerat uşor de amilaza umană. Mecanismul 
exact al acestei rezistenţe faţă de enzimele digestive 
umane nu este clar, dar se pare că ţine de o serie de 
factori, ca dimensiunile granulelor de amidon, rapor-
tul dintre materialul cristalizat şi cel amorf, arhitec-
tura polizaharidului şi raportul dintre amiloză şi ami-
lopectină [12].

Al treilea tip de amidon rezistent este cel retro-
grad. În timpul fi erberii, granulele de amidon se gelati-
nizează şi se umfl ă. În special amiloza se solubilizează 
uşor, în timp ce amilopectina rămâne în structura um-
fl ată a granulelor de amidon. În cursul răcirii are loc 
recristalizarea amilozei, adică retrogradarea, ducând la 
o diminuare a digestibilităţii. Orice amidon are poten-
ţialul retrogradării, însă cu cât este mai mare conţinu-

tul în amiloză, cu atât retrogradarea survine mai uşor, 
rezultând astfel mai mult amidon rezistent [2].

Lignina este, alături de celuloză, unul din com-
ponenţii principali ai peretelui celular al plantelor, fi -
ind un derivat fenolic. 

Surse alimentare

Cerealele integrale, leguminoasele uscate, fruc-
tele şi legumele sunt principalele surse de fi bre ali-
mentare. De asemenea, nucile şi seminţele coţin can-
tităţi ridicate de fi bre dietetice. 

Derivatele de cereale integrale conţin cea mai 
mare cantitate de fi bre alimentare. Astfel, pâinea din 
făină integrală are un conţinut de 10% polizaharide 
non-amidonice – NPS, pe când pâinea albă doar 3% 
NPS. Această diferenţă se datorează faptului că făina 
integrală este obţinută prin măcinarea bobului întreg, 
deci conţine toate părţile componente ale acestuia: tă-
râţa, germenul şi endospermul, care, în cazul produse-
lor de panifi caţie rafi nate, obţinute din făină albă, sunt 
îndepărtate în procesul de prelucrare [13]. În compa-
raţie cu pâinea albă, pâinea integrală poate conţine de 
trei ori mai multe fi bre alimentare, vitamine şi oligoe-
lemente, fi ind mai săracă în calorii decât cea albă, care 
are un conţinut mai mare de amidon. Dintre cereale, 
ovăzul şi orzul conţin cantităţile cele mai importante 
de fi bre alimentare, în special β-glucan, de tip vâscos, 
solubil în apă. 

Fructele şi legumele bogate în fi bre alimentare 
sunt: prunele, merele, gutuile, coacăzele, murele, ca-
isele, piersicile, zmeura, portocalele, bananele, varza, 
morcovii, roşiile, salata, ceapa, ţelina, dar şi legumi-
noase precum mazărea, fasolea verde [11]. 

Tabelul nr. 3 Conținutul de fi bre alimentare totale, insolubile și solubile al diverselor alimente 
(adaptat după [5] și [11])

Aliment Porţia Energie (kcal/
porţie)

TDF
(grame)

IDF
(grame)

SDF
(grame)

Pâine integrală 1 felie, 25 g 60 4.8 1.6 3.2
Pâine albă 1 felie, 25 g 75 1.5 0.9 0.6
Fulgi de ovăz 100 g 124 6.0 3.3 2.7
Nuci ¼ ceaşcă 207 2.0 0.7 1.3
Arahide ¼ ceaşcă, 40 g 210 4.0 2.3 1.7
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Aliment Porţia Energie (kcal/
porţie)

TDF
(grame)

IDF
(grame)

SDF
(grame)

Cartof (fi ert) 1 cartof mediu, 167 g 144 3.0 1.6 1.4
Tomate 148 g 27 1.8 1.6 0.2
Morcov 85 g 30 2.5 2.1 0.4
Ţelină 110 g 18 1.8 1.7 0.1
Ceapă 148 g 47 1.3 0.8 0.5
Varză verde 1 ceaşcă, 89 g 22 2.2 1.7 0.5
Măr (cu coajă) 1 măr mediu, 118 g 95 4.4 3.1 1.3
Pară 166 g 96 5.1 3.6 1.5
Piersică 147 g 57 2.2 1.2 1.0
Căpşuni 147 g 47 2.9 2.2 0.7
Portocală 154 g 75 3.4 1.4 2.0
Banană 1 banană medie, 147 g 105 3.1 2.1 1.0

TDF = fi bre alimentare totale; IDF = fi bre ali-
mentare insoluble; SDF = fi bre alimentare solubile

Recomandări de consum

Rolul fi brelor dietetice în funcţia intestinului a 
fost considerat criteriul cel mai potrivit pentru stabili-
rea unui aport adecvat. Pe baza dovezilor disponibile 
privind funcţia intestinului, Autoritatea Europeană 
pentru Siguranţa Alimentară consideră că aporturile 
de fi bre alimentare de 25 g / zi sunt adecvate pentru 
o laxaţie normală la adulţi. Un aport de fi bre de 2 g / 
MJ este considerat adecvat pentru un tranzit intestinal 
normal la copii începând cu vârsta de un an [2].

Deşi dovezile privind efectele consumului de 
fi bre alimentare la copii sunt limitate, este importantă 

încurajarea consumului de fi bre alimentare totale, fur-
nizate de fructe, legume şi cereale integrale, încă de 
la vârsta şcolară, aportul urmând să crească treptat 
în timpul adolescenţei până la nivelul pentru adulţi. 
Această recomandare este importantă în contextul 
prevenirii obezităţii şi a bolilor cronice cardiovascu-
lare [14].

O serie de organizaţii naţionale şi internaţionale 
au stabilit valori de referinţă pentru aportul de glucide 
(totale şi / sau glicemice sau digerabile), precum şi 
pentru fi brele alimentare (tabelul 4). În general, apor-
turile de referinţă sunt exprimate ca procent din con-
sumul total de energie (E%). Pentru fi bre, aportul este 
exprimat în grame pe zi şi / sau pe baza energetică 
(per MJ sau pe 1000 kcal) [2].

Tabelul nr. 4 Aportul recomandat de fi bre alimentare în dietă în funcţie de vârstă şi sex

Valori de referință pentru consumul zilnic (g / 1.000 kcal / zi) (adaptat după [5])

Bărbaţi Femei
Vârsta g / 1.000 kcal / zi g/zi g / 1.000 kcal / zi g/zi
0-6 luni N/D N/D N/D N/D
7-12 luni N/D N/D N/D N/D
1-3 ani 14 19 14 19
4-8 ani 14 25 14 25
9-13 ani 14 31 14 26
14-18 ani 14 38 14 26
19-30 ani 14 38 14 25
31-50 ani 14 38 14 25
51-70 ani 14 30 14 21
> 70 ani 14 30 14 21
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Bărbaţi Femei
Vârsta g / 1.000 kcal / zi g/zi g / 1.000 kcal / zi g/zi
Sarcină
<18 ani N/A N/A 14 29
19-50 ani N/A N/A 14 28
Lactaţie
<18 ani N/A N/A 14 29
19-50 ani N/A N/A 14 29

N/D = nu s-a determinat; N/A = nu se aplică

Metabolismul fi brelor alimentare şi 
efectele fi ziologice ale acestora

Glucidele nedigerabile nu sunt degradate în 
organism, ele dau volum şi consistenţă bolului fecal, 
reglând astfel peristaltismul intestinal. Componenţii 
fi brelor alimentare sunt, prin defi niţie, rezistenţi la hi-
droliză şi absorbţie în intestinul subţire. Ei traversează 
tractul gastro-intestinal superior şi intră nemodifi caţi 
în colon [15].

În tractul digestiv, fi brele alimentare exercită 
numeroase efecte, în funcţie de proprietăţile lor fi zice 
şi funcţionale.

Efectele fi brelor alimentare asupra 
digestiei şi absorbţiei

Fibrele alimentare solubile în apă întârzie go-
lirea stomacului şi cresc vâscozitatea conţinutului 
intraluminal, determinând scăderea ratei de absorbţie 
a nutrienţilor (glucoză, acizi graşi, colesterol), fi ind 
folosite pentru profi laxia şi tratamentul obezităţii sau 
a dislipidemiilor [16]. În plus, absorbţia postprandi-
ală scăzută a glucozei determină un răspuns insulinic 
redus, astfel, capacitatea pancreasului de a menţine 
homeostazia glucozei nu se alterează. S-a demonstrat 
faptul că efectul asupra metabolismului glucidic nu 
depinde de cantitatea totală de fi bre ingerate, ci de 
structura celulară a acestora [17]. De exemplu, glu-
canii şi pectina, pot modifi ca răspunsul glucozei din 
sânge şi concentraţiile totale ale colesterolului total 
şi ale LDL-colesterolului prin interferarea cu digestia 
şi absorbţia carbohidraţilor glicemici şi, respectiv, a 
colesterolului şi / sau a acizilor biliari [18]. Efectele 
inhibitoare asupra absorbţiei de elemente minerale, 
adică a fi erului, zincului şi calciului, au fost atribuite 
compuşilor de complexare asociaţi fi brelor, în special 

acidului fi tic din cereale, leguminoase uscate şi se-
minţe [19].

Efectele fi brelor alimentare asupra 
motilităţii intestinale

Unele fi bre alimentare, în general cele insolu-
bile, asigură efectul de încărcare a lumenului intesti-
nal, crescând masa bolului fecal, atenuând constipa-
ţia şi îmbunătăţind regularitatea scaunelor. Greutatea 
crescută a scaunului se datorează prezenţei fi zice a 
fi brelor alimentare, precum şi a apei reţinute în interi-
orul matricei fi broase. În plus, este stimulată muscu-
latura tractului digestiv, cu efecte favorabile nu doar 
în cazul constipaţiei, ci şi a altor afecţiuni (hemoroizi, 
diverticuloză colonică) [20].

Fibrele alimentare solubile, care sunt uşor fer-
mentabile, pot creşte volumul bolului fecal prin pro-
movarea creşterii microfl orei intestinale şi fecale, 
precum şi a produşilor secundari rezultaţi în urma 
fermentaţiei (de exemplu, acizi graşi cu lanţ scurt, 
SCFA). Aceste proprietăţi ar putea contribui la nor-
malizarea tranzitului în caz de constipaţie şi la conso-
lidarea acestuia în caz de diaree [21].

Efectele fi brelor alimentare asupra 
microfl orei colonice

Flora intestinală este menţinută în limite nor-
male de condiţiile intraluminale, imunitatea organis-
mului şi timpul de tranzit intestinal (tranzitul rapid).

Microfl ora foarte diversă şi numeroasă din 
colon fermentează glucidele neabsorbite, adică fi -
brele alimentare care au rezistat enzimelor digestive 
din intestinul subţire (în principal amidon rezistent), 
transformându-le în acizi graşi cu lanţuri scurte: acid 
acetic, propionic şi butiric, dar şi produşi secundari 
precum hidrogen, dioxid de carbon şi metan.
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Acizii graşi cu lanţuri scurte se absorb imediat, 
deci energia neabsorbită în intestinul subţire nu se 
pierde. Valoarea energetică a fi brelor alimentare este 
de 2 kcal (8,3 kJ) pe gram. Acidul butiric sau butiratul 
rezultat din fermentarea amidonului rezistent contri-
buie la funcţionarea intestinului gros, acţionând ca o 
sursă preferată de energie pentru celulele mucoasei 
intestinale. Un alt avantaj al amidonului rezistent este 
faptul că acesta favorizează convertirea bacteriană a 
acizilor biliari, care au scăpat reabsorbţiei în intestinul 
subţire, în acizi biliari secundari (deoxicolic şi litoco-
lic), protejând astfel mucoasa intestinală de contactul 
prelungit cu acizii biliari, mecanism important în pre-
venirea risculului de cancer [22].

De asemenea, amidonul rezistent reprezintă 
substratul necesar fl orei intestinale colonice, cantităţi 
sufi ciente de amidon rezistent în dietă fac ca numărul 
mare de bacterii colonice să nu permită dezvoltarea 
unor germeni patogeni care au pătruns în tubul diges-
tiv. Colonul şi rectul sunt colonizate cu cca 400 specii 
de bacterii, atât Gram negative (Bacteroides), cât şi 
Gram pozitive (Bifi dus, lactobacili, clostridii).

Anumite componente din fi brele alimentare 
sunt supuse unei fermentări anaerobe de către mi-
crofl ora colonului. Amplitudinea fermentaţiei aces-
tora depinde atât de substrat, cât şi de factorii orga-
nismului gazdă, de ex. structura moleculară şi forma 
fi zică a substratului, a fl orei bacteriene şi a timpului 
de tranzit. Tipurile de fi bre mai puţin fermentabile, 
cum ar fi  straturile exterioare lignifi cate de cereale, 
au, în general, cele mai importante efecte în formarea 
bolului fecal datorită capacităţii lor de a lega apa în 
colonul distal. Fibrele alimentare fermentabile contri-
buie, de asemenea, la volumul de fecale prin creşte-
rea masei microbiene. Unele produse de fermentare, 
cum ar fi  acidul propionic şi butiratul, pot infl uenţa şi 
metabolizarea sistemică, adică sinteza colesterolului 
şi, eventual, sensibilitatea la insulină. Componentele 
fermentabile din fi brelele alimentare, incluzând oligo-
zaharidele denumite adesea „prebiotice“, măresc po-
pulaţia de Bifi dobacteria şi Lactobacilli care produc 
acizi graşi cu lanţ scurt. Aceştia inhibă fermentarea 
componentelor proteice ajunse în colon, care ar putea 
produce compuşi potenţial toxici, în special amoniac 
şi amine. Acizii graşi cu catenă scurtă scad pH-ul 
conţinutului din colon, care stimulează absorbţia unor 
elemente minerale, în special calciul, şi inhibă forma-
rea de compuşi potenţiali co-carcinogeni rezultaţi din 

acizii biliari. Butiratul este o sursă principală de ener-
gie pentru mucoasa colonică şi are efecte asupra dife-
renţierii şi apoptozei celulare, cu implicaţii posibile 
pentru carcinogeneza colonului [22].

Efectele fi brelor alimentare asupra 
imunităţii gastrointestinale

Există date restrânse la om privind relaţia în-
tre consumul de alimente bogate în fi bre alimentare şi 
funcţia imună asociată intestinului subţire. În schimb, 
studiile pe animale au demonstrat faptul că dietele 
care conţin fi e „fi bre foarte fermentabile „ (un ames-
tec de pulpă de sfeclă, fructo-oligozaharide şi gumă 
arabică) sau o sursă de fi bre nefermentabile (celuloză 
de lemn) administrate la câini, timp de două săptă-
mâni, au afectat celulele T din componenţa ţesutului 
limfoid asociat intestinului subţire (GALT). Se pare 
că efectele exercitate de fi brele alimentare asupra 
GALT sunt guvernate de schimbările aduse de aces-
tea în compoziţia microfl orei intestinale [16].

Rolul fi brelor alimentare în prevenirea 
bolilor cronice netransmisibile

Bolile cronice netransmisibile (BCN) repre-
zintă o povară din ce în ce mai grea pentru sistemele 
de sănătate din întreaga lume. În concordanţă cu da-
tele statistice ale OMS din 2018, bolile cardiovascu-
lare, cancerul, diabetul şi bolile cronice pulmonare 
(astmul şi boala pulmonară cronică obstructivă) de-
termină 70% din decesele înregistrate anual, la nivel 
global. Cele mai multe dintre aceste decese se înregis-
trează în ţările cu venituri mici şi mijlocii, respectiv 
¾ din toate decesele prin boli cronice şi aproape 82% 
din cele 16 milioane de decese înregistrate prematur 
sau înainte de vârsta de 70 de ani. În topul cauzelor 
de deces pe primul loc se situează bolile cardiovascu-
lare (aproape 18 milioane de decese anual), cancerul 
(cu 9 milioane de decese anual), bolile respiratorii (cu 
aproape 4 milioane de decese anual) şi diabetul (cu 
peste 1,5 milioane de decese pe an [23]. În apariţia 
acestor boli sunt implicaţi numeroşi factori de risc ce 
au fost încadraţi în două categorii: factori de risc com-
portamentali, modifi cabili, ce ţin de stilul de viaţă şi 
factori de risc metabolic. În grupa factorilor de risc ai 
stilului de viaţă, un rol important în apariţia bolilor 
cronice îl au alimentaţia nesănătoasă, fumatul, seden-
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tarismul şi consumul excesiv de alcool. Astfel, se con-
sideră că fumatul este responsabil anual de 7 milioane 
de decese, peste 4 milioane de decese apar din cauza 
consumului crescut de sare, peste 3,3 milioane sunt 
atribuite consumului excesiv de alcool şi 1,6 milioane 
apar din cauza sedentarismului.

Modifi cările metabolice determinate de factorii 
de risc metabolic au o contribuţie importantă în dez-
voltarea bolilor cronice. Vorbim aşadar de hipertensi-
unea arterială (HTA), suprapondere/obezitate, hiper-
glicemie şi hiperlipidemie. 19% dintre decesele înre-
gistrate prin boli cronice la nivel global pot fi  atribuite 
HTA, procente mai mici fi ind atribuite supraponderii/
obezităţii şi apoi hiperglicemiei [24]. Rolul jucat de 
alimentaţia nesănătoasă în dezvoltarea acestor factori 
de risc metabolici este cunoscut de multă vreme. 

Conform studiului global privind morbiditatea 
şi mortalitatea în anul 2017, alimentaţia reprezintă un 
factor de risc important pentru apariţia bolillor cro-
nice netransmisibile, fi indu-i atribuite 20% dintre 
decese [25]. Rezultatele studiului arată faptul că, în 
general, alimentaţia este săracă în legume, fructe, le-
guminoase, cereale integrale şi este foarte bogată în 
preparate din carne şi carne roşie. 

Între 1950-1970, studii observaţionale indepen-
dente au evidenţiat efectele benefi ce ale consumului 
de fi bre alimentare. Prima lucrare publicată a fost cea 
a lui Eben Hipsley în anul 1953 care sublinia faptul că 
toxemia gravidică este mai puţin frecventă la feme-
ile care au o alimentaţie bogată în fi bre. Mai târziu, 
în anul 1970, Burkitt şi Trowell, au subliniat efectele 
metabolice importante ale fi brelor alimentare şi rolul 
lor în prevenirea bolilor cardiovasculare, diabetului şi 
cancerului [8].

Fibrele alimentare şi obezitatea

Dovezile privind benefi ciile unei alimentaţii 
bogate în fi bre alimentare pentru a menţine o greutate 
optimă şi a preveni obezitatea sunt foarte numeroase. 
În acelaşi timp, este subliniată importanţa fi brelor şi 
pentru controlul greutăţii în cazul persoanelor cu ex-
ces ponderal [26].

Mai multe studii epidemiologice transversale şi 
longitudinale au subliniat faptul că un aport de fi bre 
mai mare de 10 g/1000 kcal pe zi [27,28] contribuie 
la scăderea indicelui de masă corporală, la scăderea 
procentului de grăsime din corp, cât şi la reducerea 

circumferinţei abdominale. În studiul de cohortă 
EPIC-Potsdam s-a observat, după o perioadă de ur-
mărire de 4 ani, că persoanele care consumau 13,5 g 
fi bre/1000 Kcal/zi au reuşit să îşi menţină greutatea şi 
să prevină câştigul ponderal, comparativ cu cele care 
consumau doar 8,8 g fi bre/1000 Kcal/zi [28], indife-
rent de statusul ponderal de la începutul cercetării.

Studiile observaţionale au arătat o relaţie invers 
proporţională între cantitatea de fi bre din alimentaţie 
şi circumferinţa abdominală, respectiv procentul gră-
simii viscerale [29].

Este important să subliniem faptul că, în studiile 
epidemiologice, efectele benefi ce ale consumului de 
fi bre asupra greutăţii şi reducerii ţesutului adipos abdo-
minal, au fost observate atât în cazul fi brelor alimentare 
totale, cât şi separat pentru fi brele din cereale [30].

Referitor la studiile clinice, rezultatele acestora 
sunt mai puţin consistente comparativ cu cele obţinute 
în studiile epidemiologice. S-a observat în mai multe 
studii că nu există diferenţe semnifi cative statistic în 
privinţa scăderii în greutate atunci când se consumă 
cereale integrale, comparativ cu cereale rafi nate.

Rezultate semnifi cative atât în ce priveşte scă-
derea ponderală, cât şi reducerea procentului de ţesut 
adipos, au fost observate în urma consumului crescut 
de fructe, legume şi leguminoase, bogate în fi bre so-
lubile fermentabile [31,32].

Sunt descrise mai multe mecanisme care ex-
plică efectele favorabile ale fi brelor alimentare în ma-
nagementul greutăţii [28]:

–  fi brele solubile şi insolubile cresc vâscozita-
tea intraluminală la nivelul intestinului sub-
ţire şi asigură o barieră mecanică, în acest 
mod apare o scădere a absorbţiei glucozei şi 
acizilor graşi şi încetinirea tranzitului intesti-
nal, fapt ce conduce la creşterea oxidării lipi-
delor şi reducerea rezervelor de ţesut adipos;

–  scăderea absorbţiei de glucoză determină un 
răspuns insulinic redus, fapt ce previne hipo-
glicemia reactivă postprandială. Acest lucru 
face ca senzaţia de foame să nu apară curând 
şi aportul alimentar să scadă;

–  fi brele alimentare infl uenţează greutatea şi 
prin efecte hormonale. Aceste efecte sunt me-
diate de insulină şi hormonii gastrointestinali 
(CCK, GIP, GLP-1), care infl uenţează saţie-
tatea şi homeostazia glucozei, independent de 
răspunsul glicemic;
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–  fi brele alimentare fermentabile modifi că fl ora 
microbiană intestinală. Astfel alimentaţia bo-
gată în fi bre creşte speciile bacteriene aprţi-
nând claselor taxonomice Bacteroidetes şi Ac-
tinobacteria, caracteristice persoanelor slabe şi 
reduc speciile din clasele Firmicutes şi Proteo-
bacteria, caracteristice persoanelor obeze.

–  prin fermentarea colonică a fi brelor apar acizi 
graşi saturaţi cu lanţuri scurte (acetic, propio-
nic, butiric) ce contribuie la reglarea greutăţii 
corpului prin întârzierea golirii stomacului 
urmată de creşterea saţietăţii şi îmbunătăţirea 
sensibilităţii la insulină, modulând astfel oxi-
darea glucozei şi a acizilor graşi.

Fibrele alimentare, rezistenţa la insulină 
şi diabetul

Dovezile ştiinţifi ce privind benefi ciile fi brelor 
alimentare în relaţie cu rezistenţa la insulină sunt pu-
ţine, iar rezultatele unora dintre studii, inconsistente.

Un studiu epidemiologic transversal efectuat 
în Statele Unite, Insulin Resistance Atherosclerosis 
Study [33], a constatat o relaţie directă între consumul 
de fi bre din cereale integrale şi sensibilitatea la insu-
lină. Studiile clinice randomizate au avut rezultate 
contrare, consumul de cereale integrale nemodifi când 
semnifi cativ rezistenţa la insulină.

Referitor la fi brele solubile vâscoase din ovăz şi 
orz, studiile publicate nu arată diferenţe semnifi cative 
în ceea ce priveşte rezistenţa la insulină comparativ 
cu consumul de cereale rafi nate, în cazul persoanelor 
supraponderale, obeze sau normoponderale. Alte cer-
cetări clinice în care participanţii au avut parte de o 
suplimentare a dietei cu amidon rezistent şi fi bre solu-
bile, au subliniat reducerea semnifi cativă a rezistenţei 
la insulină. 

Posibilele mecanisme prin care fi brele alimen-
tare modifi că rezistenţa la insulină sunt reprezentate 
de producţia de acizi graşi cu lanţuri scurte prin fer-
mentarea colonică şi de efectul prebiotic pe care îl au 
unele dintre fi bre. Trebuie reţinut şi faptul că dietele 
bogate în fi bre sunt mai sărace în grăsimi, deci mai 
sărace şi în grăsimi saturate şi trans, responsabile de 
endotoxemie şi infl amaţie, procese ce cresc rezistenţa 
la insulină.

Dacă evaluăm relaţia între aportul de fi bre şi 
riscul de diabet, evidenţele sunt asemănătoare cu re-

laţia fi bre – rezistenţă la insulină. Şi în acest caz, stu-
diile epidemiologice arată o relaţie inversă între con-
sumul de fi bre din cereale integrale şi riscul de diabet 
[34]. Un alt studiu, Predimed [35], a arătat existenţa 
unei relaţii inverse între dieta mediteraneană (bogată 
în cereale integrale, legume şi fructe) şi incidenţa dia-
betului tip 2, după o urmărire de aproape 4 ani. 

Referitor la controlul glicemiei în cazul per-
soanelor cu diabet zaharat tip 2, există dovezi prove-
nite din studii clinice şi epidemiologice, care arată o 
scădere semnifi cativă a Hb glicozilate la un aport de 
fi bre mai mare de 15 g/1000 Kcal [28]. Rezultatele 
sunt semnifi cative în special pentru aportul crescut de 
fi bre solubile.

Fibrele alimentare şi bolile 
cardiovasculare 

În ultimele două decade, numeroase studii ob-
servaţionale au atras atenţia asupra efectului benefi c al 
fi brelor alimentare în prevenirea bolilor coronariene. 

Benefi ciile pentru sănătate apar la un consum 
de 12-33 g/zi pentru fi brele din alimente şi la 42,5 g/
zi, pentru fi brele din suplimente [5].

Efectul protector direct al fi brelor alimentare 
în etiologia afecţiunilor coronariene constă în scăde-
rea lipidelor plasmatice (fi brele alimentare solubile/ 
vâscoase scad colesterolul total şi LDL-colesterolul, 
şi posibil şi trigliceridele). Dintre fi bre, polizaharidele 
non-amidonice solubile par a avea efi cienţă, nu şi cele 
insolubile, şi nici amidonul rezistent (evidenţe solide 
demonstrează efectul hipocolesterolemiant al tărâţe-
lor de ovăz, pectinelor şi gumelor naturale sau sinte-
tice) [36].

Mecanismele ce explică aceste efecte sunt le-
gate de digestia şi absorbţia grăsimilor. Este cunos-
cut efectul fi brelor solubile în încetinirea absorbţiei 
de grăsimi şi colesterol, inhibarea directă a sintezei 
de colesterol hepatic de către propionatul format prin 
fermentarea polizaharidelor non-amidonice solubile 
în intestinul gros şi creşterea excreţiei fecale a aci-
zilor biliari neabsorbiţi în ileonul distal şi a sterolilor 
neutri. 

Cu toate acestea, studiile epidemiologice de co-
hortă nu au arătat nicio legatură între fi brele solubile, 
vâscoase şi riscul coronarian. Lucrurile stau tocmai 
invers, există evidenţe epidemiologice consistente 
ce subliniază benefi ciul unui aport crescut de fi bre 
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din cereale integrale asupra riscului coronarian, deşi 
studiile clinice nu au arătat niciun efect metabolic al 
acestora [29]. A fost emisă ipoteza că poate alţi com-
puşi existenţi în cereale explică acest efect (lignani, 
fi tosteroli, antioxidanţi etc.) [37].

O meta-analiză doză-răspuns a evaluat separat 
relaţia dintre aportul total de fi bre, aportul de fi bre din 
cereale integrale, din fructe şi legume şi riscul coro-
narian şi respectiv cardiovascular (acesta din urmă 
cuantifi când atât accidentul vascular cerebral, cât şi 
pe cel coronarian). Rezultatele studiului au evidenţiat 
faptul că pentru o suplimentare a aportului de fi bre 
totale cu 7 g /zi apare o reducere cu 9% atât a riscului 
cardiovascular, cât şi a celui coronarian [36]. S-a ob-
servat, de asemenea, un risc cardiovascular mai scă-
zut în cazul creşterii aportului de fi bre insolubile din 
cereale, fructe şi legume. Şi pentru riscul coronarian a 
fost înregistrată o scădere pe măsura creşterii aportu-
lui de fi bre insolubile din cereale şi vegetale. Rezulta-
tele studiului sunt valabile doar pentru aportul de fi bre 
din alimente, nu şi din suplimente.

Un alt studiu a evidenţiat o reducere cu 20% a 
riscului cardiovascular la persoanele ce consumă multe 
fi bre şi separat, la cele care consumă multe cereale in-
tegrale, atunci când au fost comparate cu persoanele cu 
aport scăzut de fi bre sau de cereale integrale [38].

Se crede că şi alte efecte fi ziologice ale fi brelor 
alimentare contribuie la protecţia cardiovasculară. Prin-
tre ele, scăderea TA, în special la vârstnici şi hiperten-
sivi, precum şi reducerea markerilor infl amatori (prote-
ina C reactivă). O serie de studii vin în sprijinul acestor 
ipoteze, confi rmând relaţia inversă dintre fi bre şi bolile 
coronariene. Astfel, studiul pentru evaluarea statusului 
nutriţional şi a stării de sănătate din SUA (NHANES I), 
a arătat că un aport crescut de fi bre, în special solubile, 
reduce riscul cardiovascular atât prin scăderea coleste-
rolului plasmatic, cât şi a proteinei C reactive. Studii 
prospective din SUA şi Europa, au subliniat că o creş-
tere cu 10 g/zi a fi brelor alimentare, reduce cu 14% ris-
cul de evenimente coronariene şi cu 27% decesul prin 
boli coronariene. Există, de asemenea, şi studii epide-
miologice care au evidenţiat scăderea TA diastolice la 
un aport adecvat de fi bre alimentare [5].

Fibrele alimentare şi cancerul

Datele obţinute în studii epidemiologice arată 
că alimentaţia joacă un rol important în prevenirea 

cancerului. Dintre factorii alimentari, fi brele alimen-
tare par a avea un efect protector în apariţia canceru-
lui, în special a cancerului colorectal (CR) şi a cance-
rului de sân [39,40]. Studii caz-control privind inci-
denţa cancerului CR efectuate în SUA, au găsit că un 
aport de 13 g fi bre/zi din alimente poate reduce riscul 
acestui tip de cancer cu 31%. În Europa, studiul pros-
pectiv EPIC – The European Prospectiv Investigation 
into Cancer and Nutrition (500.000 persoane din 10 
ţări cu incidenţă crescută a cancerului colorectal), a 
arătat că cei care consumau în medie 33 g fi bre/zi, au 
avut o incidenţă a cancerului CR cu 25% mai mică 
faţă de cei care consumau 12 g fi bre/zi. Autorii susţin 
că dublarea aportului de fi bre la cei cu consum mic 
(12 g/zi) poate reduce incidenţa cancerului cu 40% [5].

Mecanismele prin care fi brele alimentare exer-
cită efect protector faţă de cancerul colorectal sunt 
numeroase, efecte benefi ce având toate categoriile de 
fi bre.

–  Fibrele alimentare insolubile cresc volumul 
bolului fecal, prin această proprietate scad 
timpul de tranzit intestinal şi contactul carci-
nogenilor cu mucoasa intestinală se reduce. 
În acelaşi timp, are loc şi o diluţie a carci-
nogenilor. Prin legarea acizilor biliari primari 
şi secundari, dar şi a altor agenţi mutageni, 
fi brele insolubile scad concentraţia mutageni-
lor liberi din intestin.

–  Amidonul rezistent împreună cu fi brele solu-
bile şi insolubile modifi că fl ora fecală şi cresc 
numărul de bacterii. Secundar, scade concen-
traţia acizilor biliari care au potenţial carci-
nogen, precum şi concentraţia amoniacului 
colonic, citotoxic.

–  Un alt mecanism, datorat în special amido-
nului rezistent este de scădere a pH-ului fecal 
prin producerea de acizi graşi cu lanţuri scurte 
de carbon. Astfel, sunt inhibate speciile bac-
teriene pH sensibile, potenţial patogene, ce ar 
putea produce compuşi potenţial carcinogeni. 
De asemenea, scade absorbţia compuşilor al-
calini toxici (amine) şi solubilitatea acizilor 
biliari.

–  Fermentarea amidonului rezistent, dar şi a al-
tor polizaharide non-amidonice, prin produ-
cerea de butirat, promovează fenotipul nor-
mal al celulelor, întârzie creşterea celulelor 
maligne şi favorizează repararea ADN-ului 
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(butiratul este substratul preferat al celulelor 
colonice, furnizând 70% din energia necesară 
acestora). 

În ceea ce priveşte relaţia între aportul de fi bre 
alimentare totale şi cancerul de sân, un review publi-
cat în anul 2018, care a inclus 4 meta-analize, a arătat 
că incidenţa cancerului creşte de la 7% la persoanele 
cu cel mai mare aport de fi bre la 15% la persoanele cu 
cel mai redus aport [39].

Au fost formulate mai multe mecanisme prin 
care fi brele alimentare protejează de cancerul de sân şi 
cancerul endometrial, cunoscută fi ind implicarea expu-
nerii prelungite la estrogeni în apariţia ambelor tipuri 
de cancer. Se pare că fi brele alimentare leagă estroge-
nii la nivelul colonului şi cresc eliminarea fecală, în 
acest fel reducând concentraţia acestora în sânge. 

Pe de altă parte, fi brele reduc activitatea unei 
enzime β-glucuronidaza, care hidrolizează estrogenii 
congugaţi înainte de a fi  absorbiţi la nivelul colonu-
lui. Alţi compuşi ce sunt aduşi împreună cu fi brele 
din alimente, precum antioxidanţii, lignanii, acizii fe-
nolici, au de asemenea efecte protectoare împotriva 
cancerului de sân şi de endometru. Un alt mecanism 
este explicat prin efectul fi brelor de a preveni creşte-
rea în greutate. Faptul că nu se mai acumulează ţesut 
adipos, face ca adipocitele să secrete mai puţini estro-
geni, sinteza acestor hormoni fi ind proporţională cu 
mărimea celulelor adipoase.

Un alt studiu cu importante concluzii pentru să-
nătatea publică este cel efectuat de Liu şi colab. care 
a constatat că persoanele cu consum crescut de fi bre 
alimentare prezintă o reducere a mortalităţii prin can-
cer cu 17% [41].

Concluzii

Studiile observaţionale şi clinice care au cerce-
tat relaţia dintre fi brele alimentare şi riscul cardiovas-
cular total sau factorii de risc cardiovasculari precum 
hipertensiunea arterială, obezitatea centrală, sensibili-
tatea la insulină şi creşterea nivelurilor colesterolului 
plasmatic, sunt numeroase.

Efectul protector al fi brelor alimentare asupra 
riscului de boli cardiovasculare este plauzibil din 
punct de vedere biologic şi există multe potenţiale me-
canisme prin care fi brele pot acţiona asupra factorilor 
de risc individuali. Tipurile de fi bre vâscoase solubile 
pot afecta absorbţia la nivelul intestinului subţire din 

cauza formării de geluri care atenuează glicemia post-
prandială şi absorbţia lipidelor. Aceste geluri înceti-
nesc, de asemenea, golirea gastrică, menţinând nivelu-
rile de saţietate şi contribuind la scăderea în greutate. 
Fibrele solubile şi moleculele de amidon rezistent sunt 
fermentate suplimentar de bacterii în intestinul gros, 
producând acizi graşi cu catenă scurtă, care ajută la 
reducerea nivelului de colesterol circulant.

În 2015, pe baza studiilor şi rapoartelor care de-
monstrează protecţia adusă de consumul de fi bre ali-
mentare împotriva bolilor coronariene, Academia de 
Nutriţie şi Dietetică din SUA a recomandat un con-
sum zilnic de fi bre totale de 14 g la 1000 kcal, respec-
tiv între 19 şi 30 g/zi pentru copii şi adolescenţi, 25 
g pentru femei şi 38 g pentru bărbaţi. Această reco-
mandare este relevantă, de asemenea, pentru protecţia 
împotriva şi altor boli cronice netransmisibile, precum 
diabetul zaharat tip 2, diferite tipuri de cancere, tulbu-
rări imune. Consumul de fi bre dietetice poate reduce 
incidenţa cancerului colorectal, dar şi a altor tipuri de 
cancer, împreună cu îmbunătăţirea sănătăţii intestinale 
globale. Abilitatea fi brelor insolubile de a lega agenţi 
cancerigeni, determinând astfel eliminarea lor prin fe-
cale, împreună cu producţia de acizi graşi cu lanţ scurt 
prin fermentarea fi brelor solubile, pot avea un impact 
semnifi cativ asupra sănătăţii generale a organismului. 

Prevenirea bolilor cronice netransmisibile tre-
buie să reprezinte o prioritate guvernamentală în fi -
ecare ţară. Este nevoie de colaborare multisectorială 
(sănătate, învăţământ, fi nanţe, agricultură, industrie, 
transport etc.) pentru identifi carea şi implementarea 
unor soluţii care să se adreseze factorilor de risc mo-
difi cabili menţionaţi anterior. Totodată, grija pentru 
propria sănătate trebuie să constituie o prioritate, dar 
şi o responsabilitate a fi ecărui individ. Şi în această 
direcţie sunt necesare campanii de informare – con-
ştientizare şi programe de educaţie pentru sănătate şi 
nutriţie care să se adreseze deopotrivă copiilor, ado-
lescenţilor şi adulţilor. 

Aşadar, subliniem importanţa cerealelor (din 
care cel puţin jumătate să fi e integrale), legumelor 
şi fructelor în alimentaţia copiilor, având în vedere 
numeroasele lor benefi cii pentru sănătate. În plus, 
cunoscut fi ind faptul că prevenţia bolilor cronice, în 
special cardiovasculare, începe în copilărie, este nece-
sar ca familia, şcoala, mediul social, să ofere condiţii 
pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos încă din 
primii ani de viaţă.
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