
 

 

 

Nutrició en la malaltia 
diverticular: una nova 
visió en el tractament 

Revisió bibliogràfica 

Treball Final de Màster 

Màster Universitari de Nutrició i Salut 

Autora: Mireia Montsant Riera 
Tutora del TFM: Laura Brugnara 

 

 

 

 

 

 

Març 2022 

 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-

SenseObraDerivada (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca)  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca


3 
 

Índex 

Resum           4 

Abstract           5 

1. Introducció         6 

2. Objectius         10 

2.1 Objectiu principal        10 

2.2 Objectius secundaris       10 

2.3 Preguntes investigables       10 

3. Metodologia         11 

4. Resultats         13 

4.1 Tractament de la malaltia diverticular amb      

de curcumina i bogwellia       13 

4.2 Malaltia diverticular i dieta vegetariana     14 

4.3 Malaltia diverticular i fibra       15 

4.4 El consum de carn i el risc de diverticulitis    19 

4.5 Malaltia diverticular i dieta      20 

4.6 Malaltia diverticular i rifaximina      21 

4.7 Malaltia diverticular i mesalazina      22 

4.8 Malaltia diverticular tractada de forma ambulatòria    23 

4.9 Guies de tractament de la malaltia diverticular    23 

5. Discussió          24 

6. Aplicabilitat i noves línies de recerca     26 

7. Conclusions          28 

8. Bibliografia         29 

9. Annex 1         34 

  



4 
 

Resum 

La malaltia diverticular és una de les patologies més freqüents en el món occidental, on 

dos terços de la seva població desenvolupen la malaltia abans dels 85 anys. L’any 1971 

Painter i Burkit van generar la hipòtesis de que els diverticles podrien estar causats per 

un dèficit de fibra i un augment de greixos en la dieta. Al llarg dels anys s’han anat 

realitzant estudis i revisions sistemàtiques sobre la malaltia, però encara no hi ha un 

consens en el seu tractament.  

L’objectiu d’aquesta revisió bibliogràfica és revisar l’evidencia científica publicada sobre 

la fibra com a tractament de la malaltia diverticular i poder definir una línia de tractament 

i prevenció basada en una dieta rica en fibra, i generar noves preguntes d’investigació. 

S’ha realitzat una revisió bibliogràfica consultant les bases de dades Pubmed, SCOPUS, 

Cochrane Library i FSTA, dels articles publicats entre els anys 2011 i 2021, i excloent 

les revisions sistemàtiques. Finalment s’han seleccionat 22 articles. 

Els articles revisats ens han permès determinar que la fibra és una bona opció de 

tractament per la malaltia diverticular i per prevenir les seves complicacions i recidives. 

Tot i així encara falten més estudis que siguin de gran impacte. 

Paraules clau 

Malaltia diverticular, nutrició, fibra, dieta. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Abstract 

Diverticular disease is one of the most common diseases in the Western world, where 

two-thirds of its population develop the disease before the age of 85. In 1971, Painter 

and Burkit hypothesized that diverticulas may be caused by a deficiency of fiber and an 

increase in dietary fat. Studies and systematic reviews of the disease have been 

conducted over the years, but there is still no consensus on their treatment. 

The aim of this literature review is to review the published scientific evidence on fiber as 

a treatment for diverticular disease and to be able to define a line of treatment and 

prevention based on a high-fiber diet, and to generate new research questions. 

A literature review was performed by consulting the Pubmed, SCOPUS, Cochrane 

Library and FSTA databases of articles published between 2011 and 2021, and 

excluding systematic reviews. Finally, 22 items were selected. 

The articles reviewed have allowed us to determine that fiber is a good treatment option 

for diverticular disease and to prevent its complications and recurrences. However, there 

are still more studies that are high impact. 

Key words 

Diverticular disease, nutrition, fiber, diet.  
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1. Introducció 

L’Institut Nacional de Diabetis i Malalties Digestives i Renals (National Institute of 

Diabetes and Digestive and Kidney Diseases – NIDDK-)1 defineix la diverticulosis com 

una condició que es produeix quan es formen petites bosses o sacs que sobresurten a 

través dels punts dèbils de la paret del colon. Aquests sacs o bosses s’anomenen 

diverticles, i normalment es localitzen en la part inferior del colon, el colon sigmoide. 

Quan els diverticles produeixen símptomes, com canvis en el patró intestinal o dolor 

abdominal, la diverticulosis passa a denominar-se malaltia diverticular (MD), que pot ser 

no complicada (symptomatic uncomplicate diverticular disease - SUDD) o malaltia 

diverticular complicada. En el cas que aquests diverticles s’inflamin, la malaltia 

diverticular es denominarà diverticulitis aguda, que pot acabar desencadenant en una 

diverticulitis complicada.2 (Figura 1) 

 

 

FIGURA 1: Classificació de la Malaltia diverticular 

 

Segons la Fundació Espanyola de l’Aparell Digestiu (FEAD)3 en el 70-80% dels casos 

la diverticulosi és asimptomàtica, i és diagnostica de forma causal desprès d’una prova 

diagnòstica com la colonoscòpia. Entre 20-30% dels casos restants presenten 

símptomes clínics que van des de dolor abdominal, alteracions en els patrons intestinals, 

abscés, obstrucció o perforació intestinal. (Figura 2) 

El 8% dels pacients amb malaltia diverticular complicada presentaran una recaiguda de 

la simptomatologia en el primera any post episodi de diverticulitis, i un 20% en els 
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següents 10 anys. Però s’ha vist que la incidència augmenta desprès de la primera 

recaiguda a un 18% i 55% respectivament.4 

FIGURA 2: Incidència dels símptomes en els diverticles 

 

La MD és una de les patologies més freqüents en el món occidental, on dos terços de 

la seva població desenvoluparan la malaltia abans dels 85 anys.5 

Mentre que els Estats Units (EEUU) i Canadà tenen una incidència del 50% en pacients 

de 60 anys o més, Nigèria té una incidència del 9.4%. 

Entre els anys 1998 i 2005 els EEUU van patir un augment en els ingressos hospitalaris 

per diverticulitis de fins a un 36% en pacients de més de 40 anys, el que va suposar un 

cost econòmic de 2400 milions de dòlars directes l’any (+/- 2100 milions d’euros/any).  

Cal destacar que la MD és la vuitena malaltia gastrointestinal diagnosticada de forma 

ambulatòria als EEUU, amb 2.7 milions de visites associades l’any.6,7 

A Espanya més del  50% de la població major de 50 anys pateix de MD. La seva 

prevalença augmenta amb l’edat. Mentre que un 10% afecta a menors de 40 anys, un 

33% i, fins i tot un 70%, afecta a la població entre 60 i 80 anys respectivament.8,9 

A causa de l’augment de la incidència juntament amb la morbimortalitat associada que 

presenta, la MD s’està convertint en una carrega important i significativa pels sistemes 

nacionals de salut.2  

 

La MD es va descriure per primera vegada l’any 1800, ja que es va observar la presència 

de diverticles en els pacients operats de peritonitis. Però van ser Painter i Burkitt10 que 

al veure l’augment de la incidència i la seva distribució geogràfica van generar la hipòtesi 

que la diverticulosi podria estar causada per un dèficit de fibra i un excés de greixos en 

la dieta.11  

 

El 2019, Strate et al,4 van fer referència a que la MD està causada per factors de risc no 

modificables com l’edat, genètica, sexe masculí, alteracions neuromusculars del colon,  

80%

20%

DIVERTICULOSI

MALALTIA
DIVERTICULAR
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i per factors de risc modificables com la obesitat, tabaquisme, patrons dietètics i 

alteracions de la microbiota intestinal. Els nivells baixos de vitamina D també s’han 

relacionat amb risc de diverticulitis, ja que es va observar una variació estacional en les 

hospitalitzacions per la malaltia. El risc de diverticulitis va disminuir a mesura que els 

nivells de 25(OH)D (25-hidroxivitamina D) augmentaven fins a 25-30 ng/ml.12 

Crowe et al13 van establir una relació directa entre l’índex de massa corporal (IMC) i el 

risc de diverticulitis. Amb un IMC >27,5 s’augmenta un 67% el risc de diverticulitis.  

Una dieta a base de carn vermella, greixos i cereals refinats també augmenta el risc. En 

canvi, un estil de vida a base de menys de 4 porcions de carn vermella a la setmana, 

més de 23 grams de fibra al dia, 2 hores d’activitat esportiva intensa a la setmana, índex 

de massa corporal entre 18,5 i 24,9 i sense consum de tabac, redueix el risc en un 75%.4 

 

El tractament de la MD és molt divers. Mentre que antigament la cirurgia era la primera 

elecció, amb el pas del temps ha anat perdent importància fins el punt que només està 

indicada en casos com sèpsies o peritonitis. Entre un 14-20% de les cirurgies acabaran 

amb colostomia i un 30% d’aquestes, acabaran amb colostomia permanent.7 

Els pilars actuals del tractament de la MD són una combinació entre els hàbits dietètics, 

fàrmacs pel control del dolor, antibiòtics (ATB), i en casos necessaris la cirurgia. (Figura 

3) 

 

FIGURA 3: Tractament de la malaltia diverticular 
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La revisió sistemàtica realitzada per Saavedra et al8 exposa que la MD no s’ha de tractar 

de forma farmacològica, ja que amb uns bons hàbits dietètics, i especialment una dieta 

rica en fibra no s’evitarà la presència de diverticles però si que es poden prevenir les 

complicacions i els ingressos hospitalaris. En canvi en la diverticulitis no complicada 

s’han descobert discrepàncies a la hora de determinar el tractament.  

Carabotti et al14 en la revisió que va publicar el 2017 no va poder determinar si la fibra 

actuava de forma positiva en el control de símptomes o en la recidiva de la malaltia. Per 

altra banda, el 2018 Dahl et al15 va publicar un altre revisió, que tot i ser de baixa qualitat 

científica, exposa que la ingesta de fibra si que ajuda a reduir les complicacions de la 

MD.  

Un altre estudi de la mateix revisió de Saavedra et al8 es conclou que el 64% dels 

pacients que es van tractar amb una teràpia combinada de dieta rica en fibra i 

Rifaximina, un ATB que actua davant de bactèries de grampositiu i entero bactèries, no 

van presentar recidiva de la malaltia durant el primera any post episodi de diverticulitis, 

front el 34% restant que només es va tractar amb fibra.  

Tot i aquestes discrepàncies sobre si la dieta rica en fibra ajuda o no en prevenir les 

complicacions o recidives de MD, l’Associació Americana de Gastroenterlogia 

(AGA)16 recomana una dieta rica en fibra en tots els cassos de MD.  

 

El 2018 l’Associació Mexicana de Gastroenterologia2 va convocar a tres 

coordinadors i 18 participants per formar un grup de consens, i poder realitzar una revisió 

sobre l’abordatge de la malaltia diverticular, avaluant l’evidència científica i elaborant 

enunciats per discutir-los i arribar a un acord. Entre les afirmacions podem trobar la 

classificació de la MD i les característiques i símptomes que acompanyen cada una, el 

paper de la fibra en el seu tractament, com la microbiota influeix en la malaltia, ús de 

probiòtics, etc. A més el 2019 es va realitzar el 3r Simposi Internacional sobre la Malaltia 

Diverticular17 on 124 participants de 18 països diferents van votar quines són les 

directrius clíniques per tal de poder diagnosticar i tractar de forma consensuada la MD.  

Es van establir afirmacions com que la fibra no pot prevenir l’aparició de MD però si que 

està associada a la reducció de risc de diverticulitis, o que el tractament combinat de 

Rifaximina amb fibra pot reduir el símptomes en cas de diverticulitis no complicada. A 

més van obrir noves vies d’investigació en quan els probiòtics, fen referència que el seu 

consum podria reduir el símptomes en pacient amb diverticulitis no complicada.  

 

Tot i així encara no s’ha arribat a un consens en com s’ha de tractar la MD un cop és 

simptomàtica ni com es poden evitar probables recidives.  
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2. Objectius  

2.1 OBJECTIU PRINCIPAL:  

- Revisar, mitjançant l’evidència científica, la importància de la nutrició en el 

tractament de la malaltia diverticular i la prevenció de les seves complicacions. 

2.2 OBJECTIUS SECUNADRIS:  

- Definir les línies de tractament de la malaltia diverticular quan afecta a la població 

adulta i/o adulta gran.  

- Definir noves línies d’investigació en el tractament i la prevenció de la 

diverticulitis basades en la nutrició i microbiota. 

2.3 PREGUNTES INVESTIGABLES: 

• Són els hàbits dietètics un bon tractament en la prevenció de la malaltia 

diverticular? 

• És necessari un tractament combinat de fàrmacs i dieta rica en fibra per tal 

d’evitar les complicacions de la malaltia diverticular no complicada? 

• La dieta rica en fibra pot prevenir la recidiva de brots de diverticulitis?  
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3. Metodologia 

Per desenvolupar aquest treball d’investigació es va realitzar una cerca bibliogràfica,  

durant el més de març del 2022, dels articles publicats sobre la nutrició i la malaltia 

diverticular, així com també de les principals línies de tractament de la malaltia. Per dur-

la a terme es van utilitzar la base de dades Pubmed, SCOPUS, Cochrane Library i FSTA. 

 

Per la revisió bibliogràfica es va utilitzar la paraula clau “malaltia diverticular (diverticular 

disease)” conjuntamente amb les altres paraules clau “nutrició (nutrition)”, “fibra (fiber)” 

i “dieta (diet)”, connectades entre elles amb el operadors booleans AND i OR. 

Es va realitzar una segona cerca modificant la paraula clau “malaltia diverticular” per 

“malaltia diverticular simptomàtica no complicada (Symptomatic uncomplicated 

diverticular disease)”, per comprovar si obteníem resultats diferents, ja que diversos 

articles feien referència aquest subtipus de malaltia diverticular. Els resultats van ser 

idèntics a la primera cerca.  

 

Segons les dades del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social d’Espanya18, entre 

el 2011 i 2016 el número de casos de la malaltia diverticular a Espanya es va 

quadruplicar. Van passar de 92.456 cassos al 2011 a 414.390 el 2016. A Itàlia, del 2008 

al 2015, es va registrar un augment en la taxa d’ingrés hospitalari del 8,8 a 11,8 per cada 

100.000 habitants, especialment en pacients joves.19 

Al llarg dels anys s’han realitzat diversos estudis i revisions sobre la malaltia diverticular, 

donat l’augment de la seva incidència i l’interès que ha generat. Mentre que algunes 

revisions estan centrades especialment en la diverticulitis i les seves complicacions, 

altres ho estan en el seu diagnòstic i algoritme terapèutic.  

Amb aquesta revisió ens centrem en fer una revisió de l’evidència publicada que  

contrarestem amb les noves evidències publicades, posant èmfasi en la importància 

d’un bon hàbit dietètic i una bona ingesta de fibra dietètica, intentant establir noves línies 

de tractament no farmacològic. 

Per aquest motiu dins d’aquesta revisió bibliogràfica s’han inclòs els articles publicats 

entre els anys 2011 i 2021, escrits en català, espanyol i anglès i que fan referència al 

tractament i la prevenció de les complicacions de la malaltia diverticular mitjançant la 

nutrició i la dieta, ja sigui de forma única o combinada amb altres tractaments. 

S’han exclòs els articles publicats abans del 2011 i desprès del 31 de desembre del 

2021. Així com també s’han exclòs les revisions sistemàtiques, els articles que feien 

referència, exclusivament, al tractament quirúrgic i estudis realitzats amb animals. 
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Inicialment es van identificar 3007 articles, en conjunt de les 4 bases de dades, que feien 

referència a la malaltia diverticular amb nutrició, dieta o fibra. Un cop es van aplicar el 

criteris d’inclusió descrits anteriorment, van quedar 915 articles. 

D’aquests articles es van eliminar 317 articles ja que feien referència exclusivament al 

tractament quirúrgic de la malaltia.  

Dels 598 articles que van quedar es va fer una lectura ràpida del títol i del resum i es 

van descartar 507 articles perquè eren revisions o parlaven sobre l’epidemiologia de la 

malaltia o no eren rellevant per aquesta revisió.  

Finalment van quedar 91 articles per fer una avaluació del text complert.  

Mitjançant una lectura crítica es va avaluar la rellevància dels 91 articles per aquesta 

revisió, observant la metodologia que utilitzaven, el tractament que descrivien i les 

conclusions que exposaven.  

Finalment s’han inclòs 22 articles en la revisió actual. (Figura 4) 

 

FIGURA 4: Metodologia de selecció d’articles 
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4. Resultats 

Desprès d’una lectura crítica dels 22 articles (Annex 1) es van obtenir els següents 

resultats.  

 

4.1 TRACTAMENT DE LA MALALTIA DIVERTICULAR AMB EXTRACTE DE 

CURCUMINA I BOGWELLIA 

 

En l’estudi longitudinal realitzat per Giacosa et al20 es va observar que el pacients amb 

malaltia diverticular simptomàtica no complicada tractats amb un suplement d’extracte 

de curcumina i bogwellia (CBP) 500mg/12h durant 30 dies presentaven una millora del 

dolor abdominal. 

Durant la durada de l’estudi els pacients van escriure un diari on registraven el dolor que 

presentaven del 0 al 10 (0 gens i 10 molt). Tot i que l’estudi no té grup control i per tant 

és poc fiable, al cap dels 30 dies es va observar que un 18% dels pacients tenia un dolor 

≤1 abans del dia 7, un 52% entre el dia 7 i 10, i 18% passat el dia 10. Finalment, passat 

els 30 dies del tractament un 77% dels pacients (21) presentaven un dolor ≤1. (Taula 1) 

 

TAULA 1: Freqüència de les puntuacions del dolor desprès de 10 dies, 20 dies i 30 dies de 

suplementació 

Font: Symptomatic uncomplicated diverticular disease management: an innovative food-grade 

formulation of Curcuma longa and Boswellia serrata extracts 
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4.2 MALALTIA DIVERTICULAR I DIETA VEGETERIANA 

 

L’estudi realitzat per Bong et al21 van concloure que la dieta vegetariana actuava com 

afecte protector davant l’aparició de diverticles. Dels 1316 participants de l’estudi, 658 

eren monjos budistes vegetarians, i els altres 658 formaven part de la població general, 

on van quedar exclosos els vegetarians. Tot i que la prevalença de la diverticulosi en 

general va ser del 8,7%, la prevalença individual va ser del 6,7% en els monjos budistes 

i 10,8% en la població general.  

Crowe et al22 va fer un seguiment 11 anys en una població de 47033 participants entre 

els quals 15459 eren vegetarians. Desprès 11 anys van diagnosticar-se 812 casos nous 

de malaltia diverticular. 

Segons l’estudi els  vegetarians presentaven un 31% menys de risc de desenvolupar la 

malaltia diverticular que els carnívors. Un risc relatiu del 0,67.  

La probabilitat acumulada d’ingrés hospitalari o mort era del 4,4% en el carnívors en 

comparació al 3% dels vegetarians. (TAULA 2) 

 

TAULA 2: Risc relatiu de malaltia diverticular segon el consum de carn i la dieta rica en fibra.  

Font: Diet and risk of diverticular disease in Oxford cohort of European prospective investigation 

into Care and Nutrition (EPIC): prospective study of British vegetarians and non-vegetarians 
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4.3 MALALTIA DIVERTICULAR I FIBRA 

 

Aune et al23 van afirmar que hi havia una disminució del risc de patir complicacions per 

diverticles (diverticulitis) a mida que augmentava el consum de fibra.  

Amb un consum de 20 g/dia el risc de diverticulitis disminueix un 23%, amb un consum 

de 30 g/dia un 41%, i amb el consum de 40 g/dia el risc disminueix fins al 58%. (FIGURA 

5) 

 

 

 
 
 FIGURA 5: Risc de diverticulitis pel consum de fibra 

 

En canvi, Eberhardt et al24 no van poder extreure conclusions significatives en l’ús de la 

fibra per la prevenció de la diverticulitis.   

Wenjie et al25 van fer un estudi de cohorts amb 5019 dones sense diagnòstic previ de 

malaltia diverticular. A l’inici de l’estudi va registrar un consum de 18 g/dia de, i en els 

24 anys que va durar l’estudi es van diagnosticar 4343 casos de diverticulitis. Van 

concloure que amb un consum de 25 g/dia de fibra el risc de diverticulitis disminuïa un 

13%. A més si la fibra provenia de la fruita, en especial pomes, peres o prunes, el risc 

encara podia disminuir més. 

Mahmood et al26, per altra banda, van fer un altre estudi de cohort, diferenciant homes i 

dones, sobre la relació del consum de fibra i el risc d’hospitalització per diverticulitis. Van 

concloure que les dones amb una consum mitjà de 12,6 g/fibra el dia tenien un 30% 

menys de risc d’hospitalització per diverticulitis respecte les que consumien una mitjana 

de 4,1 g/dia. 

En canvi, el homes amb un consum mitjà de 10,3 g/dia presentaven un 32% menys de 

risc d’hospitalització respecte els que consumien una mitjana de 2,9 g/dia. 

Spridakis et al27 van fer un estudi observacional que va tenir una durada de 10 anys i on 

van observar que hi havia un augment del casos d’ingrés de diverticulitis en pacients 

menors de 50 anys. Els 5 primers anys, dels 118 pacients ingressats en un hospital de 

Creta per diverticulitis, 32 eren menors de 50 anys. En canvi els 5 anys següents de 183 

pacients ingressats, 61 eren menors de 50 anys. (FIGURA 6)  

20g/dia 30g/dia 40g/dia

23% 41% 58%
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Aquest augment del 26% en els casos de diverticulitis en el menors de 50 anys va ajudar 

a veure que la dieta pobra en fibra i el canvi en el hàbits dietètics podien ser la seva 

causa, ja que la única diferència entre els dos grups va ser en aquests aspecte. A més, 

el risc de reingrés va ser d’un 34% respecte el 31% en els majors de 50 anys. 

 

FIGURA 6: Diagrama de l’augment del casos de diverticulitis en menors de 50 anys 

 

Perry et al28  el 2013 van fer un estudi transversal de casos control on va determinar que 

l’estrenyiment i el consum baix de fibra no estava relacionat amb la presència de 

diverticles si es comparaven els quartils més alts i més baixos del consum de fibra. 

A més van concloure que l’estrenyiment i la consistència dura de les deposicions no 

estava associat amb un augment dels casos de diverticulosi. Els pacients que 

realitzaven entre 8 i 14 deposicions a la setmana tenien més risc de desenvolupar 

diverticles. (TAULA 3) 
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TAULA 3: Associació de símptomes d’estrenyiment i dolor abdominal amb diverticulosi  

 

Font: Constipation and low-fibre dieta are not asociated with diverticulosi 

 

Lahner et al29 van fer un assaig clínic de durada 10 mesos on van observar dos grups 

de 24 i 21 pacients tractats amb Lactobacillus Paracasei B21060 més dieta rica en fibra 

o només dieta rica en fibra, respectivament, durant 6 mesos.  

Van indicar a tots els participants que la ingesta de fibra havia de ser mínim de 30 g/dia 

i la ingesta d’aigua 1,5 litres. 

Dels 52 participants, 48 presentaven dolor les primeres 24 hores, 22 el presentaven 

passades les 24 hores i 42 tenien inflor abdominal.  

El dolor abdominal, en el grup amb teràpia combinada, que durava menys de 24 hores 

va disminuir al 35% els primers 3 mesos i un 25% passat els 6 mesos de tractament. En 

canvi en el grup control va disminuir al 61,9% i al 38,1% respectivament.  

El dolor que durava més de 24h va disminuir al 20% els primers 3 mesos i al 5% als 6 

mesos en el grup de teràpia combinada. El grup control va disminuir al  33,3% i 9,5% 

respectivament. 

La distensió abdominal va disminuir al 60% els 3 mesos i es va mantenir estable els 6 

mesos en el grup de teràpia combinada. En el cas del grup control la disminució va ser 

del 80,9% i 61,9% respectivament. (FIGURA 7) 
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FIGURA 7: Canvi dels símptomes abdominals desprès del tractament.  (Font: High-fibre diet and 

Lactobacillus Paracasei B21060 in symptomatic uncomplicated diverticular disease) 

 

Annibale et al30 van fer un estudi molt similar amb el Lactobacillus paracasei 19 (LP19). 

Hi havia 3 grups. El grup control i 2 grups de tractats amb LP19: 1 amb 1 sobre de LP19 

un cop al dia i el segon amb 1 sobre de LP19 2 dos cops al dia.  

A l’ini de l’estudi dels 50 participants 40 presentaven dolor abdominal i distensió 

abdominal i 10 només distensió abdominal. A més, 10 dels participants presentaven 

dolor abdominal de més de 24 hores d’evolució i 30 tenien hàbits intestinals anormals. 
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Els pacients tractats amb LP19 van tenir una disminució significativa de la distensió 

abdominal. El grup control tractat només amb dieta rica en fibra no va provocar millora 

en la distensió o dolor abdominal de menys de 24 d’evolució. 

 

Crowe F et al31 en el seu estudi prospectiu van determinar que la ingesta de fibra si que 

influïa en la malaltia diverticular en dones. En el quartil més alt de consum de fibra, 18,8 

g/d, es van diagnosticar 35 casos per cada 10000 dones/any. En canvi en el quartil més 

baix, 9,5 g/d, es van diagnosticar 48 casos per cada 10000 dones/any. 

 

4.4 EL CONSUM DE CARN I EL RISC DE DIVERTICULITIS 

 

Cao et al32 van realitzar un estudi de cohorts prospectiu durant els anys 1986 i 2012 on 

dels 46461 homes participants, es van diagnosticar 764 casos de diverticulitis.  

Van associar el consum de carn vermella amb l’augment del risc de diverticulitis, amb 

un risc relatiu de 1,58 quan es van comparar els quartils més elevats del consum de 

carn vermella processada amb els quartil més baixos, i un risc relatiu de 1,51 en 

comparació els quartil més elevats i més baixos del consum de carn vermella no 

processada. (FIGURA 8) 

Per cada porció de carn vermella que ingerien al dia de més, el risc va augmentar un 

18%. Aquest mateix risc s’estabilitza desprès de la sisena porció extra a la setmana. 
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FIGURA 8: Consum de carn vermella i el risc de diverticulitis (Font: Meat intake and risk of 

diverticulitis among men) 

 

4.5 MALALTIA DIVERTICULAR I DIETA 

 

Van de Wall et al33 van fer un estudi d’un any de duració on van tractar els pacients 

hospitalitzats per diverticulitis amb una dieta diferent. Van separar els grup segons si la 

dieta era sòlida (27), líquida (75), líquids clars (89), o si els pacients estaven en dieta 

absoluta, és a dir sense menjar res (65). Van ser un total de 256 participants. Desprès 

de l’any va concloure que els pacients tractats amb dieta sòlida o líquida tenien més 

probabilitat de marxar d’alta al domicili (2,39% i 1,66% respectivament).  

Strate et al34 van fer un estudi de cohorts on segons el patró dietètic que tenien, podien 

tenir més risc de desenvolupar diverticulitis o no. 

El patró de dieta occidental, a base carn vermella, processada, grans refinats, dolços, 

patates fregides i productes làctics, presentava més risc de desenvolupar complicacions 

de la malaltia diverticular, com la diverticulitis. En canvi el patró anomenat prudent, a 

base de consum de fruita, verdura, cereals integrals, llegums, aus i peix, presentava un 

risc molt més inferior en desenvolupar diverticulitis.  
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4.6 MALALTIA DIVERTICULAR I RIFAXIMINA 

 

En l’assaig clínic de Copaci et al35 s’estableix que la rifaximina és un bon tractament per 

la malaltia diverticular no simptomàtica. Desprès dels 9 mesos de l’estudi el 85,4% dels 

pacients va deixar de tenir símptomes, en comparació al 51% del pacients tractats amb 

suplement de fibra. (Figura 9) 

El mateix 2019, Banasiewicz et al36 van fer un estudi observacional on van comparar el 

tractament amb rifaximina amb el tractament de rifaximina més fibra, i tot i que els 

resultats finals van ser similars, si que hi havia va ser un augment de la millora dels 

símptomes i la qualitat de vida en el pacients que van ser tractats amb la teràpia 

combinada (rifaximina + probiòtic de fibra). 

 

FIGURA 9: Control de símptomes segons el tractament. (Font: Efficacy of rifaximin-α vs dietary fibre 

on the evolution of uncomplicated colonic diverticular disease) 

 

Lanas et al37 també van fer un estudi de casos on del 167 participants, 76 van ser tractats 

amb rifaximina (grup control) i 56 van ser tractats amb teràpia combinada de rifaximina 

i fibra. El 19,3% dels participants del grup control (17) van patir recidiva de la malaltia i 

6 participants van resultar ingressats. En canvi un 10,4% dels participants del grup de 

teràpia combinada (8) va patir recidiva i 2 van resultar ingressats.  

Bianchi et al38  també van fer un estudi separant dos grups segons si estaven tractes 

amb rifaximina més fibra o només dieta rica en fibra. En el dos grups els símptoma 

principal va ser el dolor abdominal amb un interval del 87,5%-97,3% en el grup de teràpia 

combinada i un 90,2% i 94,7% en el grup control.  
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Passat un any els pacients sense símptomes va oscil·lar entre 23,6% i 59,3% en el grup 

control i 56,6% i 89,7% en el grup de teràpia combinada.  La taxa de complicacions va 

ser del 2,3%-7,3% en el grup control i 0,9% i 2,3% en el grup amb doble teràpia. 

L’estudi conclou que l’administració de la rifaximina en un grup gran de pacient amb 

malaltia diverticular no complicada el 64% no presentaven cap simptomatologia passat 

un any, front el 34,9% del grup control tractat només amb fibra. Per tant, l’estudi va 

aportat resultats que van ser estadísticament significatius. 

 

 

4.7 MALALTIA DIVERTICULAR I MESALAZINA  

Picchio et al39, en un metanàlisis, van establir dos grups de participants segons si 

estaven tractats amb mesalazina o tractats amb un placebo, ja sigui fibra o rifaximina. 

Al final el metanàlisis va concloure que els símptomes de la diverticulitis i els risc de 

diverticulitis era més baix en el grup tractat amb mesalazina, però que el risc absolut 

augmentava quan es comparava amb el grup placebo. 

Dels 440 participants (83,6%) del 526 tractats amb mesalazina van tenir una disminució 

del símptomes, front els 58 (52,3%) dels 111 participants del grup placebo. 

4 (1,1%) participants dels 382 del grup tractat amb mesalazina van partir diverticulitis,  

front els 6 (12%) dels 50 participants del grup placebo. (FIGURA 10) 

 

                 

FIGURA 12: Diagrama de risc de diverticulitis segons el tractament 
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4.8 MALALTIA DIVERTICULAR TRACTADA DE FORMA AMBULATÒRIA 

 

Mora et al40 el 2017 van descriure una proba pilot d’un assaig clínic amb 500 participants, 

per poder demostrar que la malaltia diverticular lleu, tractada sense antibiòtics, es pot 

tractar de forma ambulatòria, així es poden reduir costos a nivell hospitalari. 

 

4.9 GUIES DE TRACTAMENT DE LA MALALTIA DIVERTICULAR 

 

Kruis et al41 mitjançant una revisió sistemàtica i el seu seguit metaanàlisis van redactar 

unes guies clíniques amb la intenció d’unificar criteris en el tractament i prevenció de la 

malaltia diverticular. Van establir unes directrius com: 

- La necessitat d’una classificació de les malalties diverticulars 

- La prova diagnòstica per excel·lència és la colonoscòpia 

- Els principals factors de risc són la obesitat, dieta baixa en fibra, falta d’exercici, 

tabaquisme 

- La malaltia diverticular no complicada es pot tractar de forma ambulatòria 
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5. Discussió 

Painter i Burkitt10 el 1971 van publicar la primera hipòtesis on afirmaven que els 

diverticles estaven causats per un augment en la dieta de carbohidrats refinats i en 

conseqüència la disminució dels vegetals i la fibra dietètica. Ells anomenaven aquesta 

dieta com la “dieta dels països civilitzats”, ja que van ser els països amb més 

desenvolupament econòmic els que van patir més augment dels casos de diverticles. 

El 2017 per Strate L34, va confirmar aquesta hipòtesis, ja que amb el seu estudi va poder 

concloure que la dieta occidental, elaborada a base de carn vermella, aliments 

processats, cereals refinats, i coccions fregides, etc, augmentava el risc de patir 

complicacions per diverticulitis si la comparàvem amb una dieta rica en fruita, verdura, 

llegums, cereals integrals, car i peix.  

Cao32 dona validesa aqueta afirmació, ja que va establir que per cara porció de carn 

extra en la dieta, amb un màxim de 6, els risc de partir diverticles augmenta un 18%. 

A més Bong21 i Crowne22 afirmen que la dieta vegetariana, que és rica en vegetals i 

cereals integrals, actua com a factor protector en l’aparició de diverticles. 

 

Durant els últims anys hem patit un augment del sobrepès i obesitat. La OMS42 va 

publicar que el 2016 més de 1900 milions d’adults majors de 18 anys patien de sobrepès, 

dels quals 650 milions tenien obesitat, fet que va constatar de des del 1975 la prevalença 

mundial de la obesitat s’havia triplicat. És va estimar que 41 milions de nens menors de 

5 anys patia de sobrepès i obesitat i que 340 milions de nens i adolescents entre 5 i 19 

anys també. La prevalença en aquesta franja d’edat havia augmentat d’un 4% el 1975 

a un 18% el 2016. 

Això és causat per un augment de la ingesta d’aliments d’alt contingut calòric, rics en 

grasses i una disminució de l’activitat física, i en conseqüència un augment de la vida 

sedentària. 

Això ens porta ha concloure que en els últims anys ha augmentat el consum dels 

aliments preparats i processats i en conseqüència un canvi en la dieta, on s’ha observat 

encara més una disminució dels aliments que aporten fibra a la dieta.  

 

Una de les creences de la patologia diverticular, tant en la diverticulitis complicada com 

la diverticulitis complicada no simptomàtica i les seves recidives, és la importància del 

consum de fibra en la dieta o el consum de suplements de fibra dietètica per tal de poder 

prevenir i tractar-la. Els estudis de Aune23, Wenjie25 i Crown31 coincideixen els seus 

resultats, afirmant que un augment del consum de fibra, tant amb la dieta com amb 

suplements, redueix els risc de patir complicacions per diverticulitis, i les seves recidives.  
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Per altre banda Mahmood26 i Spridarkis27 van més lluny, i relacionen el consum de fibra 

amb el risc d’ingrés hospitalari.  

Només hi ha un estudi, el de Eberhardt24 que no extreu conclusions significatives sobre 

l’ús de la fibra en el tractament i prevenció de la patologia diverticular en totes les seves 

formes.  

Per tant els resultats coincideixen en que la fibra és important i pot ser un factor clau en 

el tractament de la diverticulitis.  

 

Un dels símptomes de la diverticulitis i la malaltia diverticular simptomàtica no 

complicada, és el dolor abdominal. Durant el llarg els anys s’ha vist que el tractament 

combinat de fibra i rifaximina dona molt bons resultats en el control del símptomes, fins 

i tot aconseguint erradicar-los. Copaci35, Banasiewicz36, Lanas37 i Bianchi38 coincideixen 

en afirmar que la doble teràpia de fibra més rifaximina millora el símptomes, en especial 

el dolor i la distensió abdominal, disminueixen el risc de desenvolupar complicacions i 

redueix el risc de patir recidives. 

 

Tot i que els resultats obtinguts són favorables a l’ús de la fibra com a tractament de la 

patologia diverticular, encara no hi ha un consens general de com tractar-la i prevenir-

la. S’han fet reunions per tal d’establir unes guies on quedin reflectides les directrius o 

les principals indicacions del tractament, però encara no hi ha un consens mundial de 

com fer-ho. Tot i que la cirurgia està més destinada a casos de complicacions extremes 

com perforació, encara hi ha pacients i especialistes que escullen la cirurgia com a 

tractament. 

 

Això ens fa constatar que encara falten estudis que tinguin un elevat grau d’impacte 

científic per tal de poder establir, definitivament, uns consens en el tractament i 

prevenció de la malaltia diverticular.   
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6. Aplicabilitat i noves línies de recerca 

Tal com s’ha desenvolupat aquesta revisió bibliogràfica, ens em trobat amb la 

incongruència de que tot i que i ha un augment en l’interès de la patologia diverticular i 

el seu tractament en la prevenció i els símptomes, hi ha una falta d’estudis de gran 

impacte i que siguin significatius, ja que en alguns casos la mostra de pacient dels 

estudis no eren del tot significatives. 

Així que seria de molta importància, tant per la comunitat científica com pels pacients 

que pateixen d’aquesta malaltia, que es pogués desenvolupar un projecte de recerca 

per tal de donar respostes vàlides i recolzades per l’evidència científica.  

Desenvoluparíem un estudi de casos control. Amato et al19 va registrar un augment del 

39,6% dels ingressos per diverticulitis complicada entre els anys 2008 al 2015 i un 26,5% 

en el cas de la malaltia diverticular simptomàtica no complicada. A més, també a 

registrar un augment dels casos de diverticulitis complicada en la població adulta jove.   

Donat que l’augment de la malaltia diverticular ha sigut important el grup de població 

adulta jove, la nostra població diana la situaríem en la franja d’edat dels 18 als 60 anys 

adults joves. Segons l’Institut Nacional d’Estadística43, actualment hi ha 26 milions de 

persones entre els 18 i 60 anys a Espanya. Basant-nos en aquesta xifra obtenim una 

mostra de 385 participants, fixant un nivell de confiança del 95% i un marge d’error del 

5%. 

Recollirem dades demogràfiques, edat i sexe, presència de patologies prèvies, 

tractaments farmacològics actuals, i finalment, al tractar-se d’un estudi per comprovar la 

eficàcia de la dieta rica en fibra per prevenir les complicacions i recidives de la malaltia 

diverticular, així com també el control de símptomes, recollirem dades sobre els hàbits 

dietètics dels participants. 

Inclourem els pacients residents a Espanya, que estiguin entre la franja d’edat descrita 

i que estiguin diagnosticats de diverticles, ja siguin simptomàtics o no. Quedarien 

exclosos de l’estudi el pacients menors de 18 anys i majors de 60, patologies prèvies 

com neoplàsies tant del tracte digestiu com qualsevol altre indole, i pacients que 

segueixin algun tractament farmacològic que pugui alterar el tracte digestiu. 

Dins les variables independents trobaríem l’edat i el sexe, i dins les variables dependents 

trobaríem la ingesta de fibra diària.  
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Al tractar-se d’un estudi de casos i controls, separarem els participants en dos grups 

homogenis, amb igual nombre de participants i equilibrats per sexe i grup d’edat. 

Indicarem als dos grups que hauran de dur una dieta equilibrada, basant-nos en la 

piràmide publicada per la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC)44, i un 

nivell d’activitat física moderada. 

El grup control la indicació de la ingesta de fibra serà de 20-35 g al dia, i en el cas del 

grup casos, la ingesta de fibra diària serà de 40-45 g. Demanarem que els participants 

facin un registre diari de la ingesta duta a terme.  

L’estudi durarà 1 any, i farem un seguiment mensual dels símptomes que presenten, 

com dolor i distensió abdominal, i la taxa de complicacions, recidives i ingressos 

hospitalaris.  

Amb l’estudi intentarem explicar si la dieta rica en fibra pot ajudar a reduir els símptomes 

provocats per la malaltia diverticular simptomàtica no complicada, les seves 

complicacions, recidives i possibles ingressos, en la població adulta jove.  
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7. Conclusions 

La malaltia diverticular és una patologia que es va descobrir com a conseqüència del 

canvis ens hàbits dietètics, juntament amb l’augment del consum de sucres refinats i la 

disminució del consum de fruita, verdura i fibra dietètica.  

Amb els anys ha esdevingut una patologia que ha augmentat la seva incidència, fins al 

punt que és una del les principals causes de consulta de patologia digestiva en 

urgències hospitalàries. S’han realitzat diversos estudis, entre elles varies revisions 

sistemàtiques, on tot i afirmar que els hàbits dietètics i la ingesta de fibra dietètica són 

un factor important en la prevenció de complicacions o recidives, encara no s’han 

establert unes línies clares i concises de tractament.  

Amb aquesta revisió hem volgut posar una nova mirada en la importància de la fibra 

dietètica, ja sigui de forma sola o amb teràpia combinada amb rifaixmina, en el seu ús 

en la patologia diverticular. Arribant a la conclusió de que, tot i que falten estudis amb 

gran evidència científica, els hàbits dietètics i la fibra dietètica són un pilar clar i 

fonamental en la prevenció de complicacions i recidives de malaltia diverticular 

simptomàtica no complicada. 

La proposta del nous estudis més amplis i rigorosos, centrats en els hàbits dietètics i la 

fibra com a tractament de la malaltia diverticular, proporcionaran a la comunitat científica 

i al propis pacients la confirmació de que la dieta rica en fibra, juntament amb uns hàbits 

dietètics adequats, poden reduir els símptomes, complicacions i recidives de la malaltia 

diverticular complicada no simptomàtica.  
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9. ANNEX 1 

TAULA D’ARTICLES 

AUTORS ANY / PAÍS NOM ARTICLE DISENY PARTICIPANTS DURADA DE 
L’ESTUDI 

RESULTATS I CONCLUSIONS DE 
L’ESTUDI 

Giacosa A, 
et al20 2020 (Itàlia) 

Symptomatic 
uncomplicated diverticular 
disease management: an 
innovative food-grace 
formulation of Curcuma 
longa and Boswellia 
serrata extracts 

Estudi 
longitudinal 

27 participants amb 
dolor abdominal 
inferior esquerra  

30 dies 

El grup suplementat amb l’extracte 
de CBP (fitosoma de curcumina i 
boswellia) 500 mg/12h,  va ser eficaç 
des de el dia 10 i es va mantenir 
constant i eficaç fins el dia 30 de la 
intervenció.  

Bong J, et 
al21 2019 (Xina) 

Vegetarianism as a 
protective factor for 
asymptomatic colonic 
diverticulosis in Asians: a 
retrospective cross-
selection and case-control 
study 

Estudi 
transversal de 
casos controls 

1316 participants   
(658 monjos budistes 

+ 658 població 
general  

No 
especificat 

La prevalença de diverticulosis 
asimptomàtica en general va ser del 
8.7% (115 participants)  
En el grup budista, i per tant 
vegetarians, va ser del 6.7%. El grup 
de la població general va ser del 
10.8%.  
La dieta vegetariana està associada a 
un menor risc de diverticulosi. 

Aune D, et 
al23 

2019 
(Anglaterra) 

Dietary fibre intake and 
the risk of diverticular 
disease: a systematic 
review and meta-analysis 
of prospective studies. 

Revisió 
sistemàtica més 

metaanàlisi 
865829 participants 

Bibliografia 
publicada 
fins el 2018 

Es va calcular un RR del 0.74 amb el 
consum de 10 g/dia de fibra. 
El risc de diverticulitis disminueix 
amb l’augment de la ingesta de fibra. 
Amb el consum de 20 g/dia de fibra 
el risc disminueix un 23%, amb 30 
g/dia un 41%, i amb 40 g/dia un 58%. 
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Eberhardt F, 
et al24 

2019 
(Austràlia) 

Role of dietary fibre in 
older adults with 
asymptomatic (AS) or 
symptomatic 
uncomplicated diverticular 
disease (SUDD): 
Systematic review and 
meta-analysis. 

Revisió 
sistemàtica més 

metaanàlisi 
Adults ≥60anys 

Bibliografia 
publicada 

fins el 2018 

No es poden extreure conclusions 
sobre l’efecte de la fibra dietètica.  

Copaci I, et 
al35 

2019 
(Romania) 

Efficacy of Rifaximin-α vs 
dietary fibre on the 
evolution of 
uncomplicated colonic 
diverticular disease 

Assaig clínic 
randomitzat 

265 participants amb 
diagnòstic de malaltia 

diverticular 
simptomàtica no 
complicada (165 

tractats amb 
rifaximina-α i 100 

tractats amb 
suplement de fibra) 

9 mesos 

Les dues teràpies són efectives 
administrades de forma 
independent ja que milloren la 
distensió abdominal i dolor 
abdominal. 
Passats els 3 primers mesos el grup 
tractat amb rifaximina-α va deixar de 
tenir símptomes en 68 pacients 
(41.2%) i en 141 pacients (85.4%) als 
9 mesos. 
El grup tractat amb suplement de 
fibra, en canvi, deixa de tenir 
símptomes en 30 casos (30%) en els 
primers 3 mesos i 51 casos (51%) als 
9 mesos.  

Banasiewicz 
T, et al36 

2019 
(Polònia) 

Efficacy of combined 
prophylactic therapy 
(rifaximine alpha + 
prebiotic arabinogalactan 
with lactofferin) on GUT 
function in patients with 
diagnosed symptomatic 

Estudi 
multicèntric, 

observacional, 
prospectiu i 
aleatoritzat 

108 participants 
diagnosticats de 

malaltia diverticular 
simptomàtica no 
complicada (58 

tractats amb 
rifaximina-α i 63 

tractats amb 

3 mesos 

En els dos grups es van notar 
millores.  
El grup tractat amb el combinat de 
rifaximina-α més fibra es van 
observar resultats més bons en quan 
el control del dolor i la qualitat de 
vida. 
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uncomplicated diverticular 
disease 

rifaximina-α més 
probiòtic de fibra) 

Wenjie M, 
et al25 2019 (EUA) 

Intake of dietary fiber, 
fruits and vegetables, and 
risk of diverticulitis 

Estudi de 
cohorts 

50019 participants 
(dones entre 43-70 

anys sense diagnòstic 
previ de malaltia 

diverticular) 

1990-2014 

Des del 1990 es van diagnosticar 
4343 casos nous de malaltia 
diverticular. Es va registrar a l’inici 
del l’estudi un consum de 18 g/dia de 
fibra. 
Al final de l’estudi es va concloure 
que amb una ingesta de >25g/dia de 
fibra el risc de diverticulitis disminuïa 
un 13%.  
El consum de fruita (en especial la 
fruita sencera) i cereals disminueix el 
risc de diverticulitis. 

Mahmood 
M, et al26 

2018 
(Suècia) 

High intake of dietary fibre 
from fruit and vegetables 
reduces the risk of 
hospitalisation for 
diverticular disease 

Estudi de 
cohorts 

36110 dones 
44723 homes 

1997 - 2005 

Les dones que consumien 12.6 g/dia 
de fibra  amb forma de fruita i 
vegetals tenien un risc reduït 
d’hospitalització d’un 30% en 
comparació amb les que 
presentaven una ingesta menor de 
4.1 g/dia. 
Els homes tenien una reducció del 
risc del 32% amb la ingesta de 10.3 
g/dia front els que consumien 2.9 
g/dia. 

Spridakis K, 
et al27 

2018 
(Grècia) 

Acute diverticulitis in 
patients under 50 years of 
age 

Estudi 
observacional 

301 10 anys 

Del 2003 al 2014 van ingressar 301 
pacients amb diverticulitis aguda 
dels quals els primers 5 anys 32 
pacients tenien <50anys. Durant els 
altres 5 anys la xifra va augmentar a 
61. 



35 
 

Tot i que presentaven la mateixa 
simptomatologia, en el grup <50 
anys va predominar el sexe masculí. 
Es va observar una diferència en la 
taxa d’obesitat, ja que era major en 
els <50 anys, juntament amb els 
canvis en la dieta. 

Cao Y, et 
al32 2018 (EUA) 

Meat intake and risk of 
diverticulitis among men 

Estudi de 
cohorts 

prospectiu 

46461 participants 
homes 

1986 - 2012 

Des de el 1986 s’han documentat 
764 casos de diverticulitis. 
El consum de carn vermella 
presentava un RR multivariant 1.58 
comparant el quartil més alt amb el 
quartil més baix. 
El risc es dispara un 18% desprès 
d’augmentar 1 porció de carn 
vermella al dia, però s’estabilitza 
desprès de 6 porcions a la setmana. 
El RR amb carn vermella no 
processada és de 1.51 comparant el 
quartil més alt amb el quartil més 
vaig.  

Mora L, et 
al40 

2017 
(Espanya) 

Multicenter, controlled, 
randomized clinical trial to 
compare the efficacy and 
safety of ambulatory 
treatment of mild acute 
diverticulitis without 
antibiotics with the 
standard treatment with 
antibiotics 

Assaig clínic 
multicèntric 
prospectiu 
aleatoritzat  

500 +/- 90 dies 

Els resultats de l’estudi ajudaran a 
homogeneïtzar el tractament de la 
malaltia diverticular, ja que es vol 
demostrar que la malaltia 
diverticular lleu es pot tractar sense 
antibiòtic i de forma ambulatòria.  
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Picchio M, 
et al39 

2016 
(Alemanya) 

Mesalazine for the 
treatment of symptomatic 
uncomplicated diverticular 
disease of the colon and 
primary prevention of 
diverticulitis 

Revisió 
sistemàtica i 

randomitzada 
de casos control 

1021 participants 
(526 tractats amb 
mesalazina i 495 

tractats amb placebo 
o altres teràpies) 

No 
especificat 

Els símptomes de la diverticulitis i els 
risc de diverticulitis era més baix en 
el grup tractat amb mesalazina. Però 
el risc absoluta augmentava quan es 
comparava amb el grup placebo. 
440 participants (83.6%) del 526 
tractats amb mesalazina van tenir 
una disminució del símptomes, front 
els 58 (52.3%) dels 111 participants 
del grup placebo. 
4 (1.1%) participants dels 382 del 
grup tractat amb mesalazina van 
partir diverticulitis,  front els 6 (12%) 
dels 50 participants del grup placebo.  

Strate L, et 
al34 2016 

Western dietary pattern 
increases, whereas 
prudent dietary pattern 
decreases, risck of incident 
diverticulitis in a 
prospective cohort study 

Estudi de 
cohorts 

prospectiu 

46295 participants  
(homes entre 40-75 

anys) 
1986 - 2012 

De tots els participants es van 
diagnosticar 1063 casos nous de 
diverticulitis. 
Es van classificar segon 2 patrons 
dietètics. 1 patró occidental i 1 
prudent.   
El patró occidental estava més 
relacionat amb l risc de diverticulitis 
i el patró més prudent tenia un risc 
disminuït.  

Kruis W, et 
al41 

2014 
(Alemanya) 

Diverticular disease: 
guidelines of the German 
Society for 
Gastroenterology, 
Digestive and Metabolic 
Disease and the German 

Revisió més 
metaanàlisi 

No especificat 
No 

especificat 

Es van crear unes guies sobre la 
malaltia diverticular: 

- La malaltia diverticular 
necessita d’una classificació 

- El diagnòstic es realitza 
mitjançant una colonoscòpia 
i/o TAC 
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Society for General and 
Visceral Surgery 

- La dieta baixa en fibra, la 
obesitat, la falta d’exercici, el 
tabaquisme i la 
immunosupressió tenen un 
efecte advers sobre la 
diverticulosi. 

- El tractament amb 
antibiòtics es reserva en 
cassos puntuals 

- La malaltia diverticular no 
complicada és pot tractar de 
forma ambulatòria. 

Perry A, et 
al28 2013 (EUA) 

Constipation and Low-
Fibre Diet are not 
associated with 
diverticulosis 

Estudi 
transversal de 
casos control  

2108 participants 
(539 amb 

diverticulitis i sense 
tenir-ne coneixement 

i 1569 sans com a 
grup control) 

4 anys 

L’estrenyiment i la consistència dura 
de les deposicions no es van associar 
a un augment dels casos de 
diverticulosi. 
Els que presentaven deposicions 
entre 8 i 14 vegades a la setmana 
tenien més probabilitats de 
desenvolupar diverticulosi. 
No es van trobar diferències entre el 
consum de fibra dels grups casos i 
controls, per tant no hi havia 
associació entre la ingesta de fibra 
dietètica i la presència de diverticles 
si es comparaven els quartil més alts 
i baix del consum de fibra. 

Van de Wall 
B, et al33 

2013 
(Alemanya) 

Dietary restrictions for 
acute diverticulitis:  
evidence-based or expert 
opinion? 

Anàlisis de casos 
controls 

256 participants (65 
tractats sense dieta, 
89 amb líquids clars, 

1 any 

El pacients tractats amb dieta sòlida 
o líquida tenien més probabilitats, 
2.39 i 1.66 respectivament, de 
marxar d’alta al domicili davant els 
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75 amb líquids i 27 
amb sòlids) 

tractats amb dieta absoluta o líquids 
clars. 

Crowe F et 
al31 

2013 
(Anglaterra) 

Source of dietary fibre and 
diverticular disease 
incidence: a prospective 
study of UK women 

Estudi 
prospectiu 

690075 participants 
(dones sense malaltia 

diverticular 
coneguda) 

6 anys 

La ingesta mitjana de fibra va ser de 
13.8g/dia, de les qual 2-3 parts 
provenia de cereals i 1-2 parts de 
fruita i verdures. 
En el quintil més alt d’ingesta de fibra 
(18.8g/d) van diagnosticar-se 35 
casos per cada 10000 dones/any. En 
el quintil més baix (9.5g/d) van 
diagnosticar-se 48 casos per cada 
10000 dones/any. 
De la població incial, 17325 
participants van acabar 
hospitalitzades i 21 és van morir a 
causa de la malaltia.  

Lanas A, et 
al37 

2012 
(Espanya) 

One-year intermittent 
rifaximin plus fibre 
supplementation vs fibre 
supplementation alone to 
prevent diverticulitis 
recurrence: A proof-of-
concept study. 

Assaig clínic 
aleatoritzat i 

controlat 

167 participants >18 
anys (76 grup control 
tractats amb només 

fibra i 56 amb 
tractament combinat 
de rifaximina i fibra) 

1 any 

17 del 88 (19.3%) participants del 
grup control va tenir recidiva davant 
dels 8 del 77 (10.4%) pacients del 
grup tractat amb teràpia combinada.  
6 pacients va ser hospitalitzats del 
grup control i 2 del grup tractat. 
 

Lahner E, et 
al29 2012 (Itàlia) 

High-fibre diet and 
lactobacilluns paracasei 
B21060 in symptomatic 
uncomplicated diverticular 
disease 

Assaig clínic 
aleatoritzat 

controlat 

45 participants amb 
malaltia diverticular 

simptomàtica no 
complicada (24 

tractats amb 
LPB21060 + dieta rica 
en fibra i 21 pacients 

només amb fibra) 

10 mesos 

Dels 52 participants,48 presentaven 
dolor les primeres 24 hores, 22 el 
presentaven passades les 24 hores i 
42 tenien inflor abdominal.  
El dolor abdominal, en el grup amb 
teràpia combinada, que durava 
menys de 24 hores va disminuir al 
35% els primers 3 mesos i un25% 
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passat els 6 mesos de tractament. En 
el grup control va disminuir al 61.9% 
i al 38.1% respectivament.  
El dolor de més de 24h va disminuir 
al 20% els primers 3 mesos i al 5% als 
6 mesos en el grup de teràpia 
combinada. El grup control va 
disminuir al  33.3% i 9.5% 
respectivament. 
La distensió abdominal va disminuir 
al 60% els 3 mesos i es va mantenir 
estable els 6 mesos en el grup de 
teràpia combinada. En el cas del grup 
control la disminució va ser del 
80.9% i 61.9% respectivament. 

Crowe F, et 
al22 

2011 
(Anglaterra) 

Diet and risk of diverticular 
disease in oxford cohort of 
European prospective 
investigation into Cancer 
and Nutrition (EPIC): 
prospective study o British 
vegetarians and non-
vegetarians 

Estudi de 
cohorts 

prospectiu 

47033 participants 
(15459 consumien 

una dieta 
vegetariana) 

11,6 anys 

Després de 11 anys de seguiments 
van sorgir 812 casos de malaltia 
diverticular.  
Els vegetarians tenien un 31% menys 
de risc que els carnívors de 
desenvolupar la malaltia (0.69 de risc 
relatiu). 
La probabilitat acumulada d’ingrès o 
mort per malaltia diverticular eren 
del 4.4% en comparació al 3% del 
vegetarians. 

Bianchi M, 
et al38 2011 (Itàlia) 

Meta-analysis: long-term 
therapy with rifaximin in 
the management of 
uncomplicated diverticular 
disease. 

Revisió 
sistemàtica més 

metaanàlisi 

1660 participants 
(970 tractats amb 

rifaximina + dieta rica 
en fibra i 690 dieta 

rica en fibra) 

1 any 

En el dos grups els símptoma 
principal va ser el dolor abdominal 
amb un interval del 87.5%-97.3% en 
el grup de teràpia combinada i un 
90.2% i 94.7% en el grup control.  
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Passat un any els pacients sense 
símptomes va oscil·lar entre 23.6% i 
59.3% en el grup control i 56.6% i 
89.7% en el grup de teràpia 
combinada.  La taxa de 
complicacions va ser del 2.3%-7.3% 
en el grup control i 0.9% i 2.3% en el 
grup amb doble teràpia.  

Annibale B, 
et al30 2011 (Itàlia) 

Efficacy of Lactobacillus 
paracasei sub. Paracasei 
F19 on abdominal 
symptoms in patients with 
symptomatic 
uncomplicated diverticular 
disease: a pilot study. 

Assaig clínic 
controlat 

50 participants 
diagnosticats de 

malaltia diverticular 
simptomàtica no 

complicada  

6 mesos 

La combinació de dieta rica en fibra 
amb el compost simbiòtic Genefilus® 
(Lactobacillus paracasei 
sub.paracasei F19) dona millors 
resultats que la dieta rica en fibra en 
el control de símptomes i la distensió 
abdominal. 

 


